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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Οι Συντεχνίες καταγγέλλουν
εργολάβους στον Γενικό Ελεγκτή

Ε

νώπιον του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας έθεσαν οι συντεχνίες οικοδόμων το

θέμα της παραβίασης των συλλογικών συμβάσεων στα έργα του δημοσίου.

• Κατακυρώθηκε η προσφορά για το λογισμικό σύστημα του Γε.Σ.Υ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΘΙ
√

Σαφές μήνυμα υπουργού Υγείας προς
τα κόμματα: Ψηφίστε τα νομοσχέδια.
Η κυβέρνηση έπραξε το καθήκον της

(Σελ. 3)

Τ

πολύ προσεκτικοί γιατί την περίοδο του
Πάσχα παρατηρείται έξαρση της αισχροκέρδειας στην αγορά ενώ πιθανόν να υπάρχει
πλημμυρίδα ελαττωματικών προϊόντων.
(Σελ. 4)

ΣΕΚ προς Τρόϊκα: Το βάρος της
κρίσης φορτώθηκε στους μισθωτούς

15 οι επιχειρήσεις στην Κύπρο πέτυχαν
υψηλά περιθώρια κέρδους λόγω μείωσης των
μισθών.

(Σελ. 6)

Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια ΣΕΚ
για τις στρατηγικές επικοινωνίας

Η

επικοινωνία είναι βασικότατο εργαλείο
για ένα οργανισμό της εμβέλειας της ΣΕΚ

που θέλει να προβάλλει τις θέσεις της και να
πείθει την κοινωνία με τεκμηριωμένα επιχειρήματα.

(Σελ. 8)

√

Ασυγχώρητη πράξη τυχόν πισωγύρισμα

Το μήνυμα αυτό έστειλαν από κοινού, ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας, ΟΑΥ και ο υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης κατά την
πρόσφατη τελετή υπογραφής της
κατακύρωσης της προσφοράς του
λογισμικού στην εταιρεία NCR, το
οποίο αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά
και το νευρικό σύστημα του Γενικού Σχεδίου Υγείας.

ΣΕΚ καλεί τους καταναλωτές να είναι

ότι κατά την περίοδο της κρίσης 2012 -

ΟΑΥ: Με την υπογραφή για το λογισμικό
μπήκε στις ράγες το Γε.Σ.Υ

εκινάμε. Αναμένουμε το πράσινο φως από τη Βουλή μέσω της
ψήφισης των δύο νομοσχεδίων για
την μεταρρύμιση της Υγείας.

ο Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών

Η

√

Ξ

Η αγορά κρύβει παγίδες
κατά την Πασχαλινή περίοδο

ΣΕΚ υπέδειξε στο κλιμάκιο της Τρόϊκας

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2945
TIMH 0.70€

(Σελ. 3, 9)

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΕΡΑ
ΤΩΝ ΑΔΟΥΛΩΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ

1η Απριλίου 1955: Φάρος για τη νέα γενιά

Τ

ο έπος της ΕΟΚΑ που το κόσμησαν
με τη δράση και τη θυσία τους τα
αμούστακα παιδιά της θρυλικής
γενιάς του 1955 - 59, αποτελεί φάρο
αντίστασης για όσους θέλουν να ζουν
όρθιοι στη γη που τους γέννησε.
Η ΣΕΚ τίμησε με λαμπρότητα την
Εθνική επέτειο, αισθανόμενη ξεχωριστή υπερηφάνεια για τα 39 μέλη της
που έπεσαν στο πεδίο της τιμής στον
υπέρ Ελευθερίας Αγώνα.

(Σελ. 16)

Ατυχείς οι προσπάθειες δαιμονοποίησης των μισθών
Ο

ι προσπάθειες που καταβάλλονται κατά καιρούς
από διάφορους πολιτικούς και εργοδοτικούς
φορείς, αλλά και από την Τρόικα για δαιμονοποίηση
του εργατικού κόστους είναι ιδιαίτερα ατυχείς και
βρίσκονται εκτός πραγματικότητας.
Από επίσημα στατιστικά στοιχεία της ίδιας της
EUROSTAT προκύπτει πως, το εργατικό κόστος στην
Κύπρο, (και σ’ αυτό περιλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές στα διάφορα κοινωνικά ταμεία), τα
τελευταία χρόνια ακολούθησε καθοδική πορεία.
Συγκεκριμένα, μεταξύ των ετών 2012-2015 μειώθηκε
κατά 6.8%, ενώ στην Ε.Ε των 28 αυξήθηκε κατά 5%.
Από τα στοιχεία προκύπτει πως, η Κύπρος (μείωση
6.8%) και η Ελλάδα (μείωση 4.4%) ήταν οι μόνες χώρες
από τις 28 στις οποίες υπήρξε μείωση του εργατικού
κόστους την περίοδο 2012 - 2015.
Στην περσινή χρονιά άρχισε δειλά – δειλά να καταγράφεται μικρή σχετική αύξηση, η οποία ήταν και
αναμενόμενη και επαρκώς τεκμηριωμένη, αφού είναι
γνωστό πως, τελευταία το συνδικαλιστικό κίνημα,
μέσα από την ανανέωση των συλλογικών συμβάσε-

ων, επιδιώκει λογική επαναφοράς μισθών και ωφελημάτων στα προ κρίσης επίπεδα. Και αυτό είναι
και θεμιτό και δίκαιο.
Αυτή η μικρή αύξηση ανησύχησε όσους υποστηρίζουν τη σκληρότητα της λιτότητας, ενώ η Τρόικα
ενθαρρυνόμενη και από την εργοδοτική πλευρά
συστήνει στην κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο μισθολογικό κόστος, αγνοώντας βέβαια σκό-

ξη. Η λελογισμένη αύξηση των εισοδημάτων συμβάλει στην αύξηση της κατανάλωσης και δημιουργεί
αναπτυξιακές προοπτικές και στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

• Τα τελευταία χρόνια τα εισοδήματα
των μισθωτών πέρασαν μέσα από
τον παραλογισμό του «σφαγείου»

• Δεύτερον, η οποιαδήποτε διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, δεν οφείλεται
στους μισθούς και στα μεροκάματα, αλλά σε άλλους
παράγοντες, όπως είναι π.χ. η χαμηλή παραγωγικότητα, το κόστος των καυσίμων και της ηλεκτρικής
ενέργειας, η γραφειοκρατία του δημοσίου τομέα κλπ,
γεγονότα που η ΣΕΚ ανέλυσε στην πρόσφατη συνάντηση της με το κλιμάκιο της Τρόικα.

πιμα πως, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα τα τελευταία
χρόνια τα ωφελήματα και οι μισθοί πέρασαν μέσα
από τον παραλογισμό του «σφαγείου».

Ιδιαίτερα ως προς τη χαμηλή παραγωγικότητα, η
ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους εργοδότες και την
εκάστοτε κυβέρνηση, που προκλητικά αδρανούν και
αδιαφορούν για τη λήψη μέτρων προς βελτίωση της.

Τούτων λεχθέντων, η ΣΕΚ είναι υποχρεωμένη να επαναλάβει για πολλοστή φορά πως:
• Πρώτον, η σκληρή λιτότητα δεν βοηθά την ανάπτυ-

Και αυτή η κατάσταση χρονολογείται και μεταβιβάζεται από την μια κυβέρνηση στην άλλη, με τις συνέπειες να βαρύνουν την εθνική οικονομία.

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ: Ο ΚΥΒΟΣ ΕΡΡΙΦΘΗ

Η

μη ύπαρξη του λογισμικού για την
λειτουργία του Γε.Σ.Υ, αποτέλεσε
το άλλοθι πολλών πλευρών για να
επικαλούνται την αδυναμία εισαγωγής του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Αυτό
το άλλοθι πλέον δεν υπάρχει. Σε αυτά
τα εύτολμα λόγια που εκστόμισε πρόσφατα ο υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης δοκιμάζεται σκληρά η

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

ευκαιρία και χωρίς περιστροφές να
ψηφίσουν τα νομοσχέδια για τη
μεταρρύθμιση στον ζωτικό τομέα της
Υγείας ανοίγοντας διάπλατα το δρόμο
στην εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. Με άλλα
λόγια, τα κόμματα καλούνται να
εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στη
σύσκεψη του προεδρικού τον Σεπτέμβριο του 2016 αλλά και τις δικές τους
διακηρύξεις.

• Τα άλλοθι έχουν τελειώσει.
Τα κόμματα ας χαράξουν το δρόμο
της Υγείας και της αξιοπρέπειας
του πολίτη

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ανημποριά ενός λαού που προσπαθεί
για δεκαετίες να αποκτήσει αξιοπρεπή
πρόσβαση στη δημόσια Υγεία.
Την περασμένη εβδομάδα υπεγράφη
το συμβόλαιο για το λογισμικό που θα
προσδώσει στο προωθούμενο Γενικό
Σχέδιο Υγείας το απαραίτητο νευρικό
σύστημα προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία. Με την λήξη αυτής της πράξης η κυβέρνηση έπραξε το καθήκον
της σε συνάρτηση με τα δύο νομοσχέδια που απέστειλε στη Βουλή για
έγκριση. Όπως πολύ εύστοχα επισήμανε ο υπουργός Υγείας ως φανατικός
υπέρμαχος του Γε.Σ.Υ, η μπάλα για
υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας
τώρα βρίσκεται στο γήπεδο των κομμάτων.
Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών
κομμάτων καλούνται σε τούτη την
ιστορική συγκυρία, να αδράξουν την

Η κοινωνία, οι εργαζόμενοι και οι
πολίτες στο σύνολο τους που για
δεκαετίες στερούνται το ιερού αγαθού
της δωρεάν ποιοτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δεν πρόκειται
να ανεχθούν άλλες αναβολές ή οποιασδήποτε μορφής αναστολές στην
υλοποίηση του Γε.Σ.Υ. Το διαμήνυσαν
πολλές φορές μέσω των συντεχνιών
τους και των οργανωμένων κοινωνι-

Αυτή η χώρα υποφέρει γιατί ακόμη και
οι κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ο τόπος για να προοδεύσει βρίσκονται στη μέγγενη μικροκομματικών
και άλλων σκοπιμοτήτων τη στιγμή
Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

που οι νόμιμοι πολίτες αυτής της
χώρας εκλιπαρούν για ένα σύγχρονο
σύστημα υγείας το οποίο θα τους
απαλλάξει οριστικά από το μόνιμο
άγχος και το βασανιστικό πλέον ερώτημα, που θα βρω τα λεφτά σε περίπτωση που πληγεί η υγεία ενός μέλους

Ωστόσο, παρά το καλό και αισιόδοξο
κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες
ημέρες στο μείζον θέμα του Γε.Σ. Υ, δεν
παύουμε να ανησυχούμε καθώς στριφογυρίζουν στο μυαλό μας περυσινές
κουβέντες του υπουργού Υγείας πως
«υπάρχει ετερόκλιτη, ανίερη συμμαχία η οποία συμπράττει προκειμένου
να αποφευχθεί η έλευση του Σχεδίου.»
Τρομάζουμε ως πολίτες αυτού του
δύσμοιρου τόπου μπροστά στο ενδεχόμενο να τορπιλλισθεί και η νέα προσπάθεια για εισαγωγή του ΓΕΣΥ.
Λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψιν
την τοποθέτηση του υπουργου Υγείας
στο ερώτημα της «Εργατικής Φωνής»
ότι έχει την απόλυτη διαβεβαίωση του
κυβερνώντος κόμματος για στήριξη
των δύο νομοσχεδίων, δικαιούμαστε
να αισιοδοξούμε με δεδομένο πως όλα
τα κόμματα, φραστικά τουλάχιστον,
παρουσιάζονται ως υπέρμαχοι του
Γε.Σ.Υ.

Ο κύβος λοιπόν, ερρίφθη. Όλοι, οι φορείς της πολιτείας, μηδενός εξαιρουμένου
ξεκαθάρισαν ότι τάσσονται υπέρ του Γε.ΣΥ. Για την ακρίβεια, του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ η εφαρμογή του οποίου θα μας απαλλάξει από την ντροπή που
νοιώθουμε πως είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε σύστημα
υγείας το οποίο να παρέχει ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στον
τελευταίο πολίτη, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας.
Λίγες μόνο μέρες μετά την κατακύρωση του λογισμικού συστήματος που αποτελεί την προτελευταία πράξη, οι ηγέτες των κομμάτων αλλά και ο κάθε βουλευτής χωριστά, ας αναλογισθούν τις ασήκωτες ευθύνες τους υπερψηφίζοντας τα
σχετικά νομοσχέδια. Οποιαδήποτε ενέργεια που θα συμβάλει στο πισωγύρισμα
του Γε.Σ.Υ θα είναι κατακριτέα από το λαό.

Τ

ο σώμα της αιμορραγεί καθημερινά,
όχι αποκλειστικά επειδή βρίσκεται
υπό κατοχή αλλά γιατί τα προσωπικά
και ιδιοτελή συμφέροντα τίθενται υπεράνω του γενικότερου καλού της
κυπριακής κοινωνίας.

κών φορέων στην εκτελεστική και την
νομοθετική εξουσία. Το βροντοφώναξαν μέσω μαζικών εργατικών συγκεντρώσεων προβληματισμού και περίσκεψης.
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Η ΣΕΚ αξιώνει βιώσιμη
λύση - απελευθέρωση

Η

ΣΕΚ είναι η μεγαλύτερη συνδικαλιστική
οργάνωση του τόπου. Οι εθνικοί και
κοινωνικοί αγώνες της είναι πασίγνωστοι.
Άρα, όταν μιλά, όλοι καλούνται να την
ακούνε και να την υπολογίζουν. Με αφορμή τις εθνικές επετείους της 25ης Μαρτίου
1821 και της 1ης Απριλίου 1955, σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζει:
«Η ΣΕΚ τιμά τις εθνικές επετείους και
δηλώνει περήφανη, γιατί η συμμετοχή της
στο έπος του 1955 υπήρξε ολόψυχη και
καθοριστική. Συνολικά 39 από τους ήρωες
υπήρξαν μέλη της ΣΕΚ, με κορυφαίο τον
Μάρκο Δράκο, που υπήρξε και μέλος του
Γενικού Συμβουλίου του Κινήματος. Σήμερα, δυστυχώς, ο κυπριακός Ελληνισμός που μεσοστρατίς υπέστη και την τουρκική
εισβολή, οι επιπτώσεις της οποίας συνεχίζονται- βιώνει τρομερά δύσκολες συνθήκες που έχουν σχέση με την εθνική, οικονομική και βιολογική του επιβίωση.
» Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους θα πρέπει να υπάρξει διεκδικητικότητα για
πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας
των θεσμών και του πολιτικού συστήματος που έχουν διαβρωθεί τα μέγιστα, αφού
αφέθηκαν να επικρατήσουν τα σκάνδαλα,
η αναξιοκρατία, η διαφθορά, η σήψη, η
διαπλοκή και οι σπατάλες. Σήμερα ζητούμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και
από τη διεθνή κοινότητα να μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από τα βαρίδια της
τουρκικής κατοχής. Διεκδικούμε απελευθέρωση και μια δίκαιη, βιώσιμη λύση, που
θα στηρίζεται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο
και θα σέβεται τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά δικαιώματα όλων των νόμιμων
κατοίκων του τόπου».
Σ.Ι. «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Η υγεία του λαού αποτελεί μείζον εθνικό ζήτημα
της οικογένειας μου.
Το δυσεπίλυτο Κυπριακό ζήτημα, μας
απασχολεί γιατί αποτελεί το μείζον
εθνικό μας πρόβλημα. Παρά όλα αυτά
υπομένουμε γιατί η επίλυση του δεν
στηρίζεται αποκλειστικά στη δική μας
βούληση αλλά εξαρτάται από άλλες
κυρίαρχες δυνάμεις που τα δικά τους
συμφέροντα προφανώς υπερέχουν των
δικών μας.
Η υγεία όμως του κυπριακού λαού,
εξαρτάται αποκλειστικά από τις δικές
μας αποφάσεις. Αποτελεί μείζον ενδοοικογενειακό εθνικό ζήτημα το οποίο
χρήζει άμεσης και ουσιαστικής παρέμβασης.
Συνεπώς, αν μέσα στην οικογένεια τα
προσωπικά συμφέροντα είναι πάνω
από το γενικότερο καλό, τότε η απογοήτευση είναι εντονότερη και η ενδεχόμενη ρήξη στις διαπροσωπικές σχέσεις είναι πολύ πιο επώδυνες.

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)

Η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ δεν αποτελεί
επιλογή αλλά αδήριτη αναγκαιότητα.
Αν παρελπίδα οι πολιτικές δυνάμεις
τόπου δεν αναλάβουν το τεράστιο
βάρος της ευθύνης
τους απέναντι
στους φορολογούμενους πολίτες που
διεκδικούν ποιοτικές και επαρκείς υπη-

Ήρθε λοιπόν η ώρα της αλήθειας για
όλες τις πολιτικές δυνάμεις όταν θα
κληθούν να ανάψουν το πράσινο φώς
για να πάψει ο κυπριακός λαός να
ζητιανεύει για την υγεία του.
Είναι θέμα αξιοπρέπειας αλλά και
θέμα καθήκοντος και ευθύνης της πολι-

• Είναι θέμα αξιοπρέπειας αλλά καθήκον και υποχρέωση
της πολιτείας να φροντίζει για τους πολίτες της
• Αυτή η χώρα διαχρονικά υποφέρει πολύ
ρεσίες υγείας, τότε αυτή τη φορά η
ρήξη θα είναι οριστική και αμετάκλητη.

τείας να φροντίζει για τους πολίτες
της.

Δεν κινδυνολογώ. Μετά την δέσμευση
όλων των πολιτικών δυνάμεων στη
συνάντηση τους με τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας για ψήφιση του Γε.Σ.Υ
συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις από
τις εκ των υστέρων δηλώσεις τους διαφαίνεται πως άρχισαν να υπαναχωρούν.

Ο κάθε πολίτης αναμένει και απαιτεί
πλέον ξεκάθαρες θέσεις και όχι πισωγυρίσματα.

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

Αναμένει με αγωνιά να δει αυτούς που
νοιάζονται για την οικογένεια τους και
αυτούς που θα ταχθούν με τις αποφάσεις τους να βρεθούν στην αντίπερα
όχθη.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

Καταγγελίες Συντεχνιών
κατά Εργολάβων με φόντο
τους Υπεργολάβους
• ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΕΡΓΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τ

ο φλέγον πρόβλημα που αφορά στις παραβιάσεις
των όρων των συμβολαίων μεταξύ της Κυβέρνησης
και των Εργολάβων οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων του δημοσίου, έθεσαν οι ηγεσίες των συντε-

√ Οι συντεχνίες
Οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ
και ΔΕΟΚ ζήτησαν
την παρέμβαση του
Οδυσσέα Μιχαηλίδη
για άρση των
παραβιάσεων και
των παρανομιών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

χνιών Οικοδόμων ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ΔΕΟΚ στον Γενικό
Ελεγκτή της Δημοκρατίας
Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Στη συνάντηση η οποία
έγινε την περασμένη
Παρασκευή στο γραφείο
του κ. Μιχαηλίδη, οι τρείς
συντεχνίες επεξήγησαν με
στοιχεία ότι η μεγάλη
πλειοψηφία των Εργολάβων και η συντριπτική πλειοψηφία των Υπεργολάβων εκτέλεσης Κυβερνητικών έργων
δεν εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση βάσει των ρητών
υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τους Όρους του
Συμβολαίου.
Τόνισαν ότι οι Εργολάβοι οφείλουν, όχι μόνον να εφαρμόζουν τη Συλλογική Σύμβαση αλλά και να επιθεωρούν
και τους Υπεργολάβους με σκοπό τη διασφάλιση των
προνοιών των όρων του Συμβολαίου που υπέγραψαν [οι
Εργολάβοι] με την κυβέρνηση.
Το θέμα ηγέρθη πρόσφατα και στην Επιτροπή Αλλαγών
και Απαιτήσεων του υπουργείου Οικονομικών από το
συνδικαλιστικό κίνημα στην παρουσία του Γενικού Ελεγκτή και ανωτέρων λειτουργών του Τμήματος Δημοσίων
Έργων. Στη συνέχεια, ο Γενικός Ελεγκτής ζήτησε και πήρε
γραπτώς από τις ηγεσίες των συντεχνιών στοιχεία για
τις καταγγελίες παραβίασης των Συλλογικών συμβάσεων και των Όρων του Συμβολαίου Κυβέρνησης – Εργολάβων.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
Γιαννάκης Ιωάννου τόνισε ότι η πρακτική των Εργολάβων και κατεπέκταση των Υπεργολάβων εκτρέφει την
παράνομη και αδήλωτη εργασία, στερώντας σημαντικά
έσοδα στα Ταμεία του κράτους και τα Κοινωνικά Ταμεία.
Ετοιμάζουμε στοιχεία τα οποία θα τα δώσουμε στον
Γενικό Ελεγκτή, βάσει των οποίων τεκμηριώνεται σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις η παραβίαση του Συμβολαίου Κυβέρνησης – Εργολάβου, καταδεικνύοντας τις ώρες
εργοδότησης κάθε εργαζομένου χωριστά σε σχέση με την
μισθοδοσία του και το οποίο υπόκειται σε έλεγχο από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, κατέληξε.
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• Κατακυρώθηκε η προσφορά του Λογισμικου συστήματος στην εταιρεία NCR

Σε τροχιά υλοποίησης το Γενικό Σχέδιο Υγείας

Η

υπογραφή του συμβολαίου
μεταξύ
του
Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και της
εταιρείας NCR (Cyprus) Ltd, είναι
σημαντική για τον στόχο υλοποίησης του Γενικού Συστήματος
Υγείας.
Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ
του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου επισημαίνοντας ότι αποτελεί την
κατάληξη μιας πολύχρονης προσπάθειας που στόχο έχει την
ανάπτυξη και εφαρμογή ενός
σύγχρονου συστήματος πληροφορικής που θα επιτρέψει την
αποτελεσματική λειτουργία του
Γενικού Συστήματος Υγείας στη
χώρα μας.
Το Σύστημα, συνέχισε, θα είναι η
ραχοκοκαλιά και το νευρικό
σύστημα του ΓεΣΥ, αφού σε αυτό
θα έχουν πρόσβαση τόσο οι
δικαιούχοι όσο και οι παροχείς
υπηρεσιών φροντίδας υγείας για
τη λήψη πληροφοριών, την
εγγραφή τους στο Σύστημα αλλά
και τη διεκπεραίωση πολλών
βασικών εργασιών τους που
αφορούν στο ΓεΣΥ. Είναι καθοριστικό ορόσημο για τις περαιτέρω
εξελίξεις, προνοεί την ανάπτυξη,
υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη του συστήματος πληροφορικής.

Συμβόλαιο 7 χρόνων
με δαπάνη €39,6 εκατ.
Το συμβόλαιο, έχει συνολική
διάρκεια επτά χρόνια και η συνολική δαπάνη για το έργο ανέρχεται στα €39,6 εκατομμύρια. Το
ποσό αυτό αφορά €11,3 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη του
συστήματος και €28,3 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή υπηρεσιών από τον Ανάδοχο (όπως
Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, διαχείριση απαιτήσεων
αποζημίωσης, υποστήριξη των
συστημάτων πληροφορικής και
την ασφάλεια των πληροφοριών)
για 5 ½ χρόνια. Το κόστος ανάπτυξης του έργου θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία της Ε.Ε. με ποσοστό 85%»,
πρόσθεσε.

Τα χρονοδιαγράμματα
Όσον αφορά στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του έργου, είπε
ο κ. Αντωνίου, η πρώτη φάση που
αφορά στη παροχή των υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας (δηλαδή Προσωπικούς
Ιατρούς, Ειδικούς Ιατρούς, εργαστήρια, και φάρμακα) θα παραδοθεί 14 μήνες από την υπογραφή του συμβολαίου, ενώ η δεύτερη φάση που αφορά στην παροχή των υπόλοιπων υπηρεσιών
(ενδονοσοκομειακή περίθαλψη,
Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, Ασθενοφόρα,
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας,
Νοσηλευτές και Μαίες, Ανακουφιστική, Αποκατάσταση και Οδοντιατρική) θα παραδοθεί 18 μήνες
μετά την υπογραφή του συμβολαίου.

Αυτά τα χρονοδιαγράμματα,
σημείωσε, δύναται να παραταθούν μέχρι και 6 μήνες εάν και
εφόσον χρειαστεί και είναι συγχρονισμένα με τον σχεδιασμό για
σταδιακή εφαρμογή του ΓεΣΥ, στη
βάση των ομόφωνων αποφάσεων
των πολιτικών αρχηγών και
δίνουν την ευχέρεια ώστε αυτό να
αναπτυχθεί να δοκιμαστεί και να

• Ξεκινήσαμε, διαμήνυσε
ο Οργανισμός Ασφάλισης
Υγείας, ΟΑΥ.
• Ώρα της Βουλής
να ψηφίσει τα δύο
νομοσχέδια για το Γε.Σ.Υ

Έχει συζητηθεί εκτεταμένα με τα
κοινωνικά σύνολα και τους
εμπλεκόμενους φορείς και επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή
συναίνεση.
Το ΓεΣΥ, σημείωσε, εξασφαλίζει
δικαιοσύνη στην πρόσβαση αλλά
και αποδοτικότητα ανθρώπων
και υποδομών.
«Η Κύπρος παραμένει η μόνη
χώρα της Ε.Ε. που δεν διαθέτει
καθολικό σύστημα υγείας, με
αποτέλεσμα ο πολίτης να ταλαιπωρείται, να εξευτελίζεται και να
καταστρέφεται οικονομικά.
Η απουσία καθολικού συστήματος υγείας είναι ντροπή για όλους
μας. To ΓεΣΥ αποτελεί τη μόνη
ορθολογική, ολοκληρωμένη και

Εκ μέρους της ΣΕΚ παρέστη στην
τελετή ο αναπληρωτής γγ. Μιχάλης
Μιχαήλ μέλος του Δ.Σ. του ΟΑΥ

παραδοθεί εγκαίρως πριν την 1η
Ιουνίου του 2019 όπου θα ξεκινήσει η εφαρμογή της πρώτης
φάσης του Γε.Σ.Υ.

Ένα ΓεΣΥ προσαρμοσμένο
στην Kυπριακή
πραγματικότητα
Ο κ. Αντωνίου είπε πως το ΓεΣΥ
είναι σχεδιασμένο από κορυφαίους συμβούλους στον κόσμο,
είναι ισοζυγισμένο, περιλαμβάνει
τις βέλτιστες πρακτικές των
συστημάτων υγείας στην Ε.Ε. και
ταυτόχρονα είναι προσαρμοσμένο
στην κυπριακή πραγματικότητα.

μελετημένη λύση στα αδιέξοδα
του τομέα της υγείας», πρόσθεσε.
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ, συνέχισε ο
κ. Αντωνίου, δεν αποτελεί πια
επιλογή αλλά αδήριτη ανάγκη.
Πυξίδα μας, ως ΟΑΥ, αποτελούν
οι ιστορικής σημασίας ομόφωνες
πολιτικές αποφάσεις για εφαρμογή του συγκεκριμένου ΓεΣΥ το
συντομότερο. Βάσει των αποφάσεων αυτών πορευόμαστε και
βάσει των αποφάσεων αυτών
προχωρήσαμε σήμερα στο σημαντικό βήμα υπογραφής του συμβολαίου για το Σύστημα Πληροφορικής.

ΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
Ερωτηθείς, ο υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης ανέφερε ότι «ο
διάλογος για τις συνεισφορές βρίσκεται σε τέλμα κατόπιν των θέσεων που εξέφρασαν η ΠΑΣΥΔΥ και της αντίδρασης του ΚΕΒΕ στις εν
λόγω θέσεις. Εξ’ όσων πληροφορούμαι θα αναληφθεί ακόμη μια
πρωτοβουλία προκειμένου να επιστρέψουμε στη Βουλή, η οποία θα
μπορέσει να αποφασίσει μετά, λαμβάνοντας όλα τα δεδομένα
υπόψη της».
Τα νομοσχέδια, είπε, είναι υπό διαμόρφωση από την ίδια τη Βουλή.
«Η Κυβέρνηση κατέθεσε τα νομοσχέδια της, εναπόκειται στα κόμματα να υποβάλουν τις σχετικές τους τροπολογίες για να λάβουν
σάρκα και οστά και να έχουμε το τελικό νομοσχέδιο σε ψηφισμένο
νόμο. Αυτό απαιτείται και να θυμίσω στους πολιτικούς αρχηγούς, οι
οποίοι οι ίδιοι έθεσαν το χρονοδιάγραμμα ότι μας μένουν μόλις δύο
μήνες για να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που οι ίδιοι έθεσαν.
Είπαν ότι μέχρι 1η Ιουνίου 2017, θέλουν να έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο της αυτονόμησης του ΓεΣΥ», σημείωσε.
Σε άλλη παρατήρηση, ο κ. Παμπορίδης τόνισε πως «αν αλλάξει
ουσιωδώς η μορφή του ΓεΣΥ δεν θα διστάσει η Κυβέρνηση να αποσύρει τα νομοσχέδια. Αυτά τα νομοσχέδια έχουν συμφωνηθεί, είναι
αποτέλεσμα μακράς διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους
κι είναι το απαύγασμα κοινωνικής συμφωνίας μεταξύ των πολιτικών κομμάτων».
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KΟΙΝΩΝΙΑ - KΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Οι κροτίδες
Προσοχή στις παγίδες που κρύβει η αγορά
4
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δεν είναι παιγνίδι

Π

ροσοχή στις παγίδες που κρύβει η αγορά συστήνει το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών
(ΣΕΚ) με αφορμή το γεγονός ότι
βρισκόμαστε σε εποχή καταναλωτικής έξαρσης λόγω της πορείας
που διανύουμε προς το Πάσχα.

• Καραδοκούν σοβαροί κίνδυνοι τραυματισμού
• Συστάσεις αστυνομίας προς τους γονείς

Τ

ο Πάσχα πλησιάζει και η Αστυνομία όπως κάθε
χρόνο βρίσκεται επί ποδός με στόχο τη διαφώτιση
του κοινού στη χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων.
Βασικός σκοπός είναι η πρόληψη και καταπολέμηση
του φαινομένου της χρήσης, κατοχής και εμπορίας
κροτίδων κατά την περίοδο των γιορτών του Πάσχα.
Επίσης, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού
και η έμπρακτη συμβολή και ενεργός συμμετοχή όλων
των αρμόδιων φορέων στην πάταξη της επικίνδυνης
και παράνομης αυτής συνήθειας.

Οι καταναλωτές πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί είναι
σύνηθες φαινόμενο σε εποχές
καταναλωτικής έξαρσης να υπάρχουν στην αγορά επιτήδειοι που
θέλουν να αισχροκερδίσουν είτε
τιμολογώντας σε ψηλές τιμές είτε
προωθώντας προϊόντα και υπηρεσίες αμφιβόλου αξίας και ποιότητας.
Πέραν τούτου ζούμε σε μια περίοδο
που στην αγορά υπάρχει ακρίβεια,
κυρίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι το γάλα, το ψωμί,
το τυρί κ.λ.π. ενώ οι παραπλανητικές διαφημίσεις και οι αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές βρίσκονται
ψηλά στον κατάλογο των παρανομιών.
Ως εκ τούτου οι καταναλωτές
οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή
αυτοάμυνα και εγρήγορση και:
• Να εξετάζουν πολύ καλά το τι θα
αγοράσουν, από πού θα το προμηθευτούν και σε ποια τιμή θα το
πληρώσουν.
• Να μην παραμελούν να κοιτάζουν
τις ετικέτες που αναφέρουν την
ημερομηνία παραγωγής και την
ημερομηνία λήξης των προϊόντων.

• Συστάσεις ΣΕΚ προς
καταναλωτές λόγω Πάσχα
• Να συγκρίνουν τιμές και να είναι
καλά ενημερωμένοι αλλά και διεκδικητικοί, γιατί επαφίεται στους
ίδιους να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους και τα πορτοφόλια
τους.
• Όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τους να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες είτε στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σε όλες τις
πόλεις, είτε στην τηλεφωνική
γραμμή 1429. Η γραμμή αυτή λειτουργεί υπό την ευθύνη του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και δέχεται

παράπονα και καταγγελίες από
τους καταναλωτές πάνω σε 24ωρη
βάση χωρίς οποιανδήποτε χρέωση.
Ενόψει και της πασχαλινής περιόδου το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών (ΣΕΚ) καλεί όλες τις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Κτηνιατρικές, Υγειονομικές, Προστασίας Καταναλωτή και Επιτροπή
Ανταγωνισμού), να εντείνουν τη
μεταξύ τους δράση και συνεργασία
και να εντατικοποιήσουν τους
ελέγχους και τις επιθεωρήσεις
ώστε στην αγορά να φθάνουν
προϊόντα ελεγμένα και ποιοτικά
ασφαλή.

Κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας θα
εντατικοποιηθούν οι αστυνομικές περίπολοι, κυρίως
έξω από τους Ιερούς Ναούς και θα παρευρίσκονται
ένστολοι αστυνομικοί στις εκκλησίες, με αποκορύφωμα τη λειτουργία και περιφορά του Επιταφίου και τη
γιορτή της Ανάστασης, όπου θα αστυνομευθούν οι
περισσότεροι ναοί των πόλεων και της υπαίθρου.
Ως Αστυνομία, κάνουμε έκκληση για ακόμα μία φορά,
κυρίως στα νεαρά πρόσωπα, να αποφύγουν την
κατασκευή και χρήση κροτίδων. Είναι εκρηκτικά σκευάσματα, που είτε τραυματίζουν, είτε σκοτώνουν και
παίζοντας με τις κροτίδες, είναι σαν να παίζεις με
τον ίδιο το θάνατο.

Η κοινωνία αναμένει από τις πιο
πάνω υπηρεσίες να προστατεύσουν με τον πιο αποτελεσματικό
τρόπο τους καταναλωτές, την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία.

Aπίστευτο: 3475 τροχαίες
καταγγελίες σε μια εβδομάδα

Φίλε καταναλωτή,

• Δεν βάζει μυαλό ο Κύπριος οδηγός

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

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

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

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

Α

σύλληπτος είναι ο αριθμός των καταγγελιών της
αστυνομίας για παραβίαση του ορίου ταχύτητας
αφού μόλις σε μία εβδομάδα η αστυνομία προχώρησε
σε 3475 καταγγελίες!
Τα στοιχεία δείχνουν ότι με τίποτα δεν βάζει μυαλό ο
Κύπριος οδηγός αφού παρόλα τα τρομακτικά ατυχήματα που οφείλονται στην ταχύτητα και παρ όλες τις
εκστρατείες πρόληψης των ατυχημάτων, φαίνεται
πως συνεχίζουμε να "πετάμε" στoυς δρόμους.
H υπερβολική ταχύτητα, αποτελεί την τρίτη κυριότερη αιτία πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο ωστόσο
όμως παρά τις συνεχείς εκκλήσεις, για να μειώσουμε
ταχύτητα, φαίνεται πως ως οδηγοί, δεν μπορούμε να
αντιληφθούμε τον κίνδυνο, που ελλοχεύει πίσω από
την υπερβολική ταχύτητα.
Μόνο μέσα σε μια εβδομάδα, από τις 20 Μαρτίου,
μέχρι τις 26 Μαρτίου 2017, κατά τη διάρκεια παγκύπριας εκστρατείας ελέγχου ταχύτητας, τα μέλη της
Αστυνομίας εντόπισαν και κατήγγειλαν συνολικά
3475 οδηγούς, οι οποίοι οδηγούσαν με υπερβολική
ταχύτητα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ένα βιβλίο αφιερωμένο σε αυτούς που δε χάνουν τις ελπίδες τους

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέα τηλεφωνική
απάτη καταγγέλλει η ΑΤΗΚ

Ν

έα κόλπα εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών
μετέρχονται οι επιτήδειοι οι οποίοι μέσω τηλεφώνου αποπειρώνται να αποσπάσουν ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα του κοινού για εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών, το νέο
σοβαρό περιστατικό αφορά προσπάθειες παραπλάνησης του κοινού από επιτήδειους, οι οποίοι διενεργούν κλήσεις με απόκρυψη αριθμού από το εξωτερικό προς ανυποψίαστους συνδρομητές, κυρίως
της σταθερής τηλεφωνίας.
Οι κλήσεις δεν εμφανίζουν τον καλούντα αριθμό σε
αντίθεση με προηγούμενα περιστατικά που οι κλήσεις εμφάνιζαν κάτι που αποτελεί μια συνήθη τακτική σε παρόμοια περιστατικά απάτης.
Σύμφωνα με τη μορφή της απάτης, οι επιτήδειοι
μιλώντας σε σπαστά
αγγλικά, συστήνονται
• Απόπειρα απόσπαση σαν μηχανικοί της
προσωπικών δεδομένων ΑΤΗΚ, οι οποίοι προσφέρονται να βοηθή• Η ΑΤΗΚ καλεί το κοινό σουν σε δήθεν επίλυση
προβλημάτων,
να επαγρυπνεί
οδηγούν τους ανυποψίαστους συνδρομητές σε διαδικτυακό ιστοχώρο μέσου του οποίου αποκτούν απομακρυσμένη πρόσβαση, ζητούν την ενεργοποίηση συγκεκριμένου συνδέσμου (link), που στην
ουσία αποτελεί κακόβουλο λογισμικό, το οποίο
μπλοκάρει όλες τις λειτουργίες του υπολογιστή,
ζητούν στοιχεία πιστωτικών καρτών για δήθεν εκτέλεση της εργασίας, με το πρόσχημα ανάγκης πληρωμής κάποιου ποσού για ξεκλείδωμα του υπολογιστή.

Το κοινό να προσέξει
Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται, η ΑΤΗΚ συστήνει
την προσοχή στο κοινό, δεδομένου ότι δεν αποκλείεται το φαινόμενο να συνεχιστεί, με τη χρήση ή όχι
καλούντα αριθμού/αριθμών και διαφορετικών διαδικτυακών ιστοχώρων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η απομακρυσμένη πρόσβαση, γι’ αυτό και συμβουλεύει τους αποδέκτες τέτοιων κλήσεων:
• να μην ανταποκρίνονται,
• να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, προσωπικά
τους ή άλλα στοιχεία,
• να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές, όπως
είναι το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Αστυνομίας στους αριθμούς
22607250 ή 22808200 και τη Γραμμή Επικοινωνίας
του Πολίτη στον αριθμό 1460, καθώς και τον τηλεπικοινωνιακό παροχέα τους.
Για την ΑΤΗΚ, ο αριθμός στον οποίο οι πελάτες της
μπορούν να καλούν χωρίς χρέωση, είναι το Κέντρο
Τηλεξυπηρέτησης 132.

Ε

Τέρμα το σταυροπόδι!

άν συνηθίζετε να κάθεστε συχνά σταυροπόδι, τότε
πρέπει να σταματήσετε.

Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, το σταυροπόδι
αυξάνει την πίεση του αίματος, επιβαρύνει τις
αρθρώσεις των ισχίων και ευθύνεται για την εμφάνιση φλεβίτιδας, φλεγμονών και θρόμβων στο αίμα,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο αμερικανός καρδιολόγος
Stephen T. Sinatra.
Οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην κάθεστε σταυροπόδι
για περισσότερα από 15 λεπτά, ενώ εσείς που κάνετε καθιστική
ζωή ή περνάτε
πολλές
ώρες μπροστά
στον
υπολογιστή
θα πρέπει να
σηκώνεστε σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
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«Το Εργατικό Δίκαιο στην Κύπρο»

Τ

α ζητήματα των συλλογικών
συμβάσεων και της τριμερούς
συνεργασίας κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο βιβλίο του Αχιλλέα
Αιμιλιανίδη το οποίο παρουσιάσθηκε πρόσφατα στη Λευκωσία.
Είναι γραμμένο στην Αγγλική
γλώσσα, με σκοπό την κυκλοφορία
του όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και
στο εξωτερικό.
«Δεν είναι αποκλειστικά νομικό.
Ασχολείται με τις νομικές πτυχές
του θέματος, αλλά και με πολλά
άλλα, όπως το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, το πλαίσιο μέσα στο οποίο
λειτουργεί το νομικό σύστημα, το
θέμα των συλλογικών συμβάσεων,
το θέμα της τριμερούς συνεργασίας και θέματα συνταγματικού
δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε ο νομικός Πόλυς
Πολυβίου, παρουσιάζοντας το
βιβλίο.
Ο ομιλητής επισήμανε πως αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου δεν
είναι μόνο ένα είδος ή μία μορφή
σύμβασης, αλλά το δικαίωμα στην
εργασία, το δικαίωμα του εργαζόμενου να προσφέρει τις υπηρεσίες
του έναντι αμοιβής, ένα βασικό
ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα.
«Στην Κύπρο έχουμε ιδιάζον
σύστημα Εργατικού Δικαίου, που
βασίζεται στην αντίληψη ότι οι
εργατικές σχέσεις δεν αποτελούν
απλώς μέρος του νομικού συστήματος, αλλά και της ευρύτερης
κοινωνίας», υπέδειξε, προσθέτοντας πως βάση δεν είναι οι Νόμοι,
αλλά η βούληση των κοινωνικών
εταίρων να συνεργαστούν για το
κοινό καλό.«Στις κρίσεις του 1974
και του 2013, ο αφανής ήρωας
ήταν ο εργαζόμενος, που πρόσφερε απλόχερα στην αναστήλωση
των ερειπίων. Οι συγγραφείς με το
βιβλίο τους προσφέρουν όχι μόνο
στην επιστήμη αλλά και στην
Κυπριακή κοινωνία, ενώ το βιβλίο
καθιστά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ευρετήριο γνώσης και τη
Νομική Σχολή του την πιο αξιοπρόσεκτη στον τόπο μας», κατέληξε.

• Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα θέματα των συλλογικών
συμβάσεων, της τριμερούς συνεργασίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων με φόντο το Ευρωπαικό Κεκτημένο
διατεθειμένη στην προστασία των
πολιτών της και των δικαιωμάτων
τους μέσω κατάλληλου θεσμικού
πλαισίου.
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ανδρέας Φακοντής, τόνισε πως η
Κύπρος, όπως και ο υπόλοιπος

πλανήτης ταλανίζονται από τη
φοβερή διεύρυνση της κοινωνικής
και της οικονομικής ανισότητας,
ενώ η κρίση που την έπληξε προκάλεσε αρνητικές συνέπειες στα
ατομικά και τα συλλογικά εργασιακά δικαιώματα.
«Το βιβλίο αποτελεί την πρώτη
ολοκληρωμένη μονογραφία του
βασικού κορμού του εργατικού
Κυπριακού Δικαίου που δημοσιεύεται στην Αγγλική γλώσσα, κάτι
που θα βοηθήσει τόσο τους κοινοτικούς εργαζόμενους στον τόπο
μας, όσο και τις μεγάλες εταιρείες
του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο» κατέληξε.

Η υπουργός Εργασίας

Οι συγγραφείς

Η υπουργός Εργασίας,Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου, τόνισε πως το
βιβλίο είναι εξαιρετικά καλογραμμένο, εύστοχα αναφέρεται σε αυτό
πως η Κύπρος είναι θετικά προ-

Ο εκ των συγγραφέων καθηγητής
Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, τόνισε
πως χρειάστηκαν επτά ολόκληρα
χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ
υπέδειξε πως το Εργατικό Δίκαιο

είναι κλάδος Δικαίου όπου συνυπάρχουν η Κοινωνία, η Οικονομία,
η Πολιτική Επιστήμη και το Δίκαιο.
«Παρά τις δοκιμασίες που υπέστησαν οι Κύπριοι δεν έχασαν τις
ελπίδες τους. Το βιβλίο μας αφιερώνεται σε αυτούς που δεν χάνουν
την ελπίδα τους», κατέληξε.

Χαιρετισμοί
Στο χαιρετισμό του ο γενικός
γραμματέας ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας, χαραχτήρισε το βιβλίο
ως καλογραμμένο εγχειρίδιο που
καταγράφει τις πτυχές του Εργατικού Δικαίου στον τόπο μας.
Περαιτέρω σημείωσε ότι η έκδοση
στην Αγγλική γλώσσα βοηθά στη
διεθνή
χαρτογράφηση
του
Κυπριακού τοπίου εργασιακών
σχέσεων.
Χαιρετισμούς απήθυναν επίσης ο
Μάριος Τσιακκής, γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ και ο Μιχάλης
Αντωνίου, γενικός διευθυντής ΟΕΒ.

ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΟΤΤΙΔΗ

Η

Ολομέλεια της Βουλής, με 24 υπέρ, 22 κατά και 4
αποχές, ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη για διορισμό της νομικού Μαρίας Στυλιανού
Λοττίδη στη θέση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία ενέκρινε
το Υπουργικό Συμβούλιο.

ποίηση από την απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας να δώσει αρνητική ψήφο, ενώ οι τρεις βουλευτές
της Αλληλεγγύης ψήφισαν κατά βούληση.

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας
τάχθηκαν οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού,
οι δύο παρόντες βουλευτές της Συμμαχίας Πολιτών και
ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου. Εναντίον
τάχθηκαν ΑΚΕΛ και Οικολόγοι. Τρεις βουλευτές του
ΔΗΚΟ, από τους επτά παρόντες, ζήτησαν διαφορο-

Σημειώνεται ότι ο θεσμός της Επιτρόπου Διοίκησης
έχει ενδυναμωθεί το τελευταίο διάστημα με την ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, όπως η Αρχή κατά των διακρίσεων, η Εθνική Ανεξάρτητη Αρχή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και η Ανεξάρτητη Αρχή Προώθησης
Δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Οι τέσσερις αποχές προήλθαν δύο από την ΕΔΕΚ και
δύο από το ΕΛΑΜ.
Η Μαρία Στυλιανού Λοττίδη διαδέχεται την Ελίζα Σαββίδου. Η θητεία της θα έχει εξαετή διάρκεια.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Διαπιστώσεις ΣΕΚ προς την Τρόικα

Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνδικάτα προς ΔΝΤ:

Στους ώμους των μισθωτών
φορτώθηκε το βάρος της κρίσης

Απαράδεκτη η επίθεση στα δικαιώματα
των Ελλήνων εργαζομένων

Ε

υθεία επίθεση προς το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο εξαπέλυσαν, η Διεθνής Συνομοσπονδία
Εργατικών Συνδικάτων (ITUC) και
η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC), εξαιτίας των
παράλογων απαιτήσεων του στις
διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις
μεταξύ Αθήνας και πιστωτών.

Η

ΣΕΚ με 73 χρόνια συνεχούς ζωής και
συνδικαλιστικής δράσης υπεύθυνα
δηλώνει σήμερα πως, το μεγαλύτερο φορτίο
της τελευταίας οικονομικής κρίσης το φορτώθηκαν μόνοι και αβοήθητοι οι μισθωτοί
πολίτες μέσα από παγοποιήσεις μισθών και
ωφελημάτων και μέσα από την απώλεια
θέσεων εργασίας.

ITUC και ETUC καλούν το ΔΝΤ να

στην Ελλάδα συνιστά επίθεση στο
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.

√ Η τελευταία απόπειρα
του ΔΝΤ να περιορίσει
περισσότερο τα δικαιώματα
των εργαζομένων
στην Ελλάδα συνιστά
επίθεση στο ευρωπαϊκό
κοινωνικό μοντέλο.

Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες,
εκ των οποίων το 95% είναι πολύ
μικρές επιχειρήσεις, χρειάζονται
συλλογικές διαπραγματεύσεις σε
κλαδικό επίπεδο και δεν χρειάζονται ομαδικές απολύσεις.

√ Οι Έλληνες εργαζόμενοι
έχουν υποστεί σχεδόν
όλο το κόστος
της κρίσης που ξεκίνησε
το 2008

πάψει να επιμένει στην περαιτέρω
περικοπή συντάξεων και την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας
στην Ελλάδα, ως αντάλλαγμα για
τη συμμετοχή του Ταμείου στο
ελληνικό πρόγραμμα, επισημαίνοντας πως «οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν ήδη υποστεί σημαντική
μείωση του βιοτικού επιπέδου
τους».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean Claude Juncker έχει
ήδη στείλει επιστολή στον πρωθυπουργό Τσίπρα, δηλώνοντας
σαφώς ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και το δικαίωμα
στην απεργία είναι εθνικά θέματα,
που πρόκειται να διακανονιστούν
με τους κοινωνικούς εταίρους με
κυβερνητική υποστήριξη και ότι η
Επιτροπή δεν θα παρέμβει για τα
θέματα αυτά στην Ελλάδα. Θέλου-

Τη θέση αυτή διατύπωσε ενώπιον Ευρωπαϊκού κλιμακίου της Τρόικα ο Χρίστος Καρύδης υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικών
Μελετών της ΣΕΚ στη διάρκεια συνάντησης
που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου
2017 στο Υπουργείο Οικονομικών.
Υποδείχθηκε στο κλιμάκιο – προς τεκμηρίωση της πιο πάνω θέσης – πως σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2015 υπογράμμιζε ότι οι επιχειρήσεις στην Κύπρο
πέτυχαν υψηλά περιθώρια κέρδους την
περίοδο 2012-2015 ως αποτέλεσμα της μείωσης των μισθών.
Ανάλογη βέβαια διαπίστωση υπάρχει σε
φετινό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου 2017.
Στη διάρκεια της συζήτησης στην οποίαν
έλαβαν μέρος και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΔΕΟΚ και ΠΑΣΥΔΥ από πλευράς
ΣΕΚ τονίσθηκαν και τα εξής:

Η συνέχιση της περιστολής των
συλλογικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων δεν θα κάνει τίποτα
για να βάλει την Ελλάδα στο
δρόμο της οικονομικής ανάκαμψης, αλλά θα ενισχύσει την ανησυχητική τάση της αυξανόμενης
ανισότητας στη χώρα», αναφέρει
η Sharan Burrow, Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής
Συνομοσπονδίας, ITUC, ενώ από
την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ETUC, Luca Visentini,
σημείωσε:
«Η τελευταία απόπειρα του ΔΝΤ
να περιορίσει περισσότερο τα
δικαιώματα των εργαζομένων

• Υπάρχει ανησυχία για το ύψος της ανεργίας, κυρίως για την ανεργία των νέων και
τη μακροχρόνια ανεργία αφού περίπου ένας
στους δύο ανέργους είναι άνεργος για διάστημα πέραν των έξι μηνών.
• Έντονη ανησυχία υπάρχει και για την αδήλωτη εργασία και αναμένουμε τάχιστα η
βουλή να ψηφίσει σχετικό κυβερνητικό νομοσχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της και στοχεύει στην πάταξη του απαράδεκτου αυτού

√ Οι μειώσεις των μισθών
συνέβαλαν στην κερδοφορία
των επιχειρήσεων
φαινομένου.
• Η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας δεν προέρχεται από τους
μισθούς και τα ωφελήματα των εργαζομένων, αλλά οφείλεται κυρίως στη χαμηλή
παραγωγικότητα και σε άλλους παράγοντες
όπως είναι π.χ. το κόστος των καυσίμων,
της ηλεκτρικής ενέργειας, της γραφειοκρατίας του δημόσιου τομέα κ.λ.π.
• Υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία για
την καθυστέρηση που παρατηρείται ως
προς την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (Γε.Σ.Υ) το οποίο πρέπει να είναι
μονοασφαλιστικό γιατί αυτό πραγματικά
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Το κλιμάκιο της Τρόικα αποτελείτο από
εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και επισκέφθηκε την Κύπρο μεταξύ 27-31 Μαρτίου
2017 στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της χώρας για σκοπούς αξιολόγησης
της οικονομικής δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της Κύπρου.

«Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν
υποστεί σχεδόν όλο το κόστος της
κρίσης που ξεκίνησε το 2008 – οι
μισθοί υποχώρησαν, οι συντάξεις
έχουν περικοπεί και ένα τέταρτο
του εργατικού δυναμικού παραμένει άνεργο.
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
δημοσίευσε μια μεγάλη έρευνα
πέρυσι που έδειχνε ότι η κάλυψη
της συλλογικής διαπραγμάτευσης
στην Ελλάδα έπεσε από 70% πριν
την κρίση σε 10% το 2015.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Όπως είναι ήδη γνωστό, κλιμάκια της Τρόικα θα επισκέπτονται για έλεγχο την Κύπρο
μέχρι να εξοφληθεί το 75% της οικονομικής
στήριξης των πέραν των €6 δισ. που άντλησε η Κύπρος από το Μνημόνιο.
με το ΔΝΤ να δείξει τον ίδιο σεβασμό για τους Έλληνες εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις, αντί να
επιβάλει μεταρρυθμίσεις που θα
βλάψουν περαιτέρω την οικονομία
και την κοινωνική συνοχή στην
Ελλάδα».
Η ETUC, επικαλούμενη τα στοιχεία
του ΟΟΣΑ, αναφέρει πως μετά την
απελευθέρωση που πραγματοποιήθηκε υπό την προηγούμενη
κυβέρνηση, οι κανόνες προστασίας της απασχόλησης στην
Ελλάδα είναι ήδη πιο αδύναμοι
από ό, τι στις τέσσερις σκανδιναβικές χώρες, τη Γερμανία, την
Ολλανδία και πολλές άλλες χώρες
της Ε.Ε.
Η ETUC εκφράζει την αλληλεγγύη
της με την ελληνική συνδικαλιστική συνομοσπονδία ΓΣΕΕ
και καλεί την ελληνική κυβέρνηση και τους Ευρωπαίους να
υπερασπιστούν τα δικαιώματα των Ελλήνων εργαζομένων ενάντια στις τελευταίες
απαιτήσεις του Δ.Ν.Τ.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο

ι ενδιαφερόμενοι για τις πιο κάτω
θέσεις εργασίας παρακαλούνται όπως
επικοινωνήσουν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της
ΣΕΚ.

πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Πληροφορίες από
τον Μιχάλη Παντελή 99641048

• Οι ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
ζητούν να προσλάβουν άτομο με πτυχίο
Μηχανικού για την θέση ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Πληροφορίες από τον Μιχάλη
Παντελή 99641048.

• Ζητείται στη Λευκωσία ΟΔΗΓΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ με επαγγελματική άδεια οδηγού. Όλοι οι υποψήφιοι και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε
με τον Χαράλαμπο Αυγουστή 99927380.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ, απόφοιτο τεχνικής σχολής.
Πληροφορίες από τον Φάνο Θεοφάνους
96557646.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟ. Πληροφορίες
από τον Μιχάλη Παντελή 99641048.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ/ΧΗΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τη θέση QUALITY CONTROL με
σύστημα βάρδιας για απασχόληση από
Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβριο
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ/ΧΗΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τη θέση QUALITY CONTROL
OFFICER
Πληροφορίες από τον Φάνο Θεοφάνους
96557646.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Πληροφορίες από
τον Μιχάλη Παντελή 99641048

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Πληροφορίες από τον Μιχάλη Παντελή
99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ/ΜΗΧΑΝΙΚΟ με 5ετή πείρα.
Πληροφορίες από τον Μιχάλη Παντελή
99641048.
• Εταιρεία με έδρα την Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Πληροφορίες, από τον Κωνσταντίνο Σκουφάρη
99478718.
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Τ

α έθιμα του Πάσχα, είτε
έχουν να κάνουν με τις θρησκευτικές παραδόσεις, τις
τοπικές συνήθειες ή τις
γαστριμαργικές πρακτικές του
κάθε τόπου, μόνο συγκίνηση
και κατανυχτική ατμόσφαιρα
προκαλούν.
Πλησιάζοντας χρονικά το
Πάσχα έχουμε το διήμερο του
Σαββάτου του Λαζάρου και της
Κυριακής των Βαΐων, που προετοιμάζει για το Πάθος του
Χριστού, την Κάθοδο στον Άδη
και εν τέλει την εκ νεκρών Ανάσταση. Ιδού ο Νυμφίος έρχεται,
αντιλαλεί στις εκκλησίες την
Κυριακή το βράδυ σηματοδοτώντας την είσοδο στη Μεγάλη
Εβδομάδα.
Μεγάλη Δευτέρα
Τη Μεγάλη Δευτέρα σε όλη την
Ελλάδα και την Κύπρο ξεκινούν οι ετοιμασίες στα σπίτια
για τον εορτασμό του Πάσχα.
Στα χωριά, κυρίως ασπρίζο-

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
• Μεγάλη Εβδομάδα: Tα παραδοσιακά έθιμα κάθε ημέρας μέχρι το Πάσχα
έσταζε από το πρόσωπό του,
όταν του φόρεσαν το ακάνθινο
στεφάνι. Το αβγό είναι ‘σύμβολο’ της ζωής και στην περίπτωση της Ανάστασης, συμβολίζει την ανάσταση εκ των
νεκρών. Ως εκ τούτου, το τσούγκρισμα συμβολίζει την έξοδο
της ζωής.
Μεγάλη Παρασκευή
Τη Μεγάλη Παρασκευή σε ανάμνηση του όξους που έδωσαν
στον Χριστό όταν Αυτός είπε
‘διψώ’ πάνω στο σταυρό,
συνηθίζεται να μαγειρεύουν
φακές με ξίδι. Βεβαίως τη Μ.
Παρασκευή λαμβάνει χώρα και
το στόλισμα του Επιταφίου.
Γύρω στο μεσημέρι της Μ.
Παρασκευής, ο Επιτάφιος είναι
σχεδόν έτοιμος, στολισμένος.
Τα λουλούδια που μοιράζει ο
ιερέας στους πιστούς όταν τον

γλυκό άρωμά τους.
Μεγάλο Σάββατο
Το Μ. Σάββατο -κατά την
“πρώτη Ανάσταση”- όταν ο
ιερέας ψάλλει “Αναστά ο Θεός,
κρίνων τη γη”, σκορπίζοντας
δάφνες μέσα στην εκκλησία,
πέφτουν τα μαύρα καλύμματα
από τις εικόνες και οι πιστοί
χτυπούν δυνατά τα στασίδια
των σκάμνων. Αν δεν έχεις
παρακολουθήσει αυτές τις
σκηνές, φέτος, βάλ’ το στο
πρόγραμμα. Είναι τόσο δυνατά
τα συναισθήματα που δημιουργεί αυτό το σκηνικό, που θα
εντυπωσιαστείς!
Μετά την “Πρώτη Ανάσταση”,
αρχίζουν οι προετοιμασίες για
την Ανάσταση. Πρώτο μέλημα
για κάποιους αποτελεί το
μάζεμα των ξύλων για τη
‘λαμπρατζιά’ στην αυλή της
εκκλησίας. Ο ανταγωνισμός
για το ποιος θα φέρει το πιο
μεγάλο κούτσουρο ή άλλως
“κούζαλο” είναι μεγάλος.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Φρόσω Ηγουμενίδου, το κατ’
εξοχήν παραδοσιακό κυπριακό
έδεσμα, είναι οι φλαούνες που
φτιάχνονται το Μ. Σάββατο. Η
λέξη ‘φλαούνες’, θεωρείται
πως προέρχεται από την
αρχαία ελληνική λέξη “παλάθη” - flado “flaon” - φλαούνα. Η
παλάθη ήταν παρασκεύασμα
με ξηρά φρούτα. Την προηγούμενη ημέρα ετοιμάζεται η γέμιση, ο “φούκος”, από τριμμένο

νται με ασβέστη οι αυλές. Σε
κάποιες περιοχές οι πιστοί
συνηθίζουν να τρέφονται μόνο
με ψωμί και νερό έως τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, οπότε
λαμβάνουν τη Θεία Κοινωνία.

προσκυνούν, οι πιστοί τα κρατούν ως θυμίαμα για τους
αρρώστους. Βέβαια, στον
Καραβά της κατεχόμενης Κερύνειας και στην Επταγώνια της
Λεμεσού, τα λουλούδια του
Επιταφίου, δίνονταν στο μετα-

Μεγάλη Τρίτη
Τη Μεγάλη Τρίτη στην εκκλησία
διαβάζεται η Παραβολή των
Δέκα Παρθένων, ενώ το βράδυ
στον Εσπερινό ψάλλεται το
τροπάριο της Κασσιανής.Η
μέρα αυτή είναι αφιερωμένη
στο καθάρισμα του σπιτιού. Σε
κάποιες περιοχές, τη Μεγάλη
Τρίτη φτιάχνονται τα κουλουράκια και τα τσουρέκια, έθιμο
που συνήθως γίνεται Μεγάλη
Πέμπτη.

Μεγάλη Πέμπτη
Στην Κύπρο, η Μ. Πέμπτη ονομάζεται και “Κότσιηνη Πέφτη”
επειδή ο κόσμος πίστευε πως
τα αβγά βάφτηκαν κόκκινα
από το αίμα του Χριστού που

ειδικό τυρί, προζύμι, αβγά,
σταφίδες και μυρωδικά (όπως
μαχλέπι, μαστίχα, δυόσμο και
κανέλα).
Τα μεσάνυχτα με το “Δεύτε
λάβετε φως…” αρχίζει μια
πρακτική που ούτε έθιμο είναι
ούτε και παράδοση. Τείνει
όμως να γίνει μια πολύ επικίνδυνη συνήθεια. Οι στρακαστρούκες, οι δυναμίτες και οι
λοιπές, αντίστοιχης φιλοσοφίας και επικινδυνότητας
πρακτικές, ελπίζουμε φέτος,

αν δεν εξαλειφθούν, τουλάχιστον να μειωθούν για να μην
έχουμε τραυματισμούς μέρες
γιορτών!
Κυριακή του Πάσχα
Η “Δεύτερη Ανάσταση” πραγματοποιείται το απόγευμα της
Κυριακής, οπότε γίνεται και το
κάψιμο του Ιούδα, το οποίο
έθιμο, κατά την εποχή της
Αγγλοκρατίας στην Κύπρο,
αποτελούσε και μια πράξη
αντίστασης στον κατακτητή.
Δημιουργούσαν το είδωλο του

ξοσκώληκα για να ευλογηθεί
και να κάνει πλούσιο μετάξι!
Στα ορεινά χωριά της Κύπρου,
συνηθίζεται οι κάτοικοι να
παίρνουν στον Επιτάφιο τα
γνωστά αγριολούλουδα που
μοιάζουν πολύ με τη λεβάντα
και ονομάζονται μυροφόρες,
τα οποία χρησιμοποιούν για
να στολίσουν τον Επιτάφιο,
όχι μόνο ως ανάμνηση των
Μυροφόρων, αλλά και για το

Ιούδα, το οποίο έντυναν με
ημίψηλο καπέλο και μπαστούνι, σαν Άγγλο δηλαδή, προκειμένου να τους σατιρίσουν.
Δευτέρα του Πάσχα
Τη Δευτέρα του Πάσχα στα
περισσότερα χωριά πραγματοποιούνται τα “λαμπριάτικα
παιχνίδια”. Βεβαίως υπάρχουν
και χωριά στα οποία τα παιχνίδια ξεκινούν την Κυριακή
μετά τη Θεία Λειτουργία ή
ακόμη και την Τρίτη.
Από τα ανταγωνιστικά παιχνίδια της Λαμπρής είναι το
“διτζίμιν” κατά το οποίο οι

άντρες δοκιμάζουν τη δύναμή
τους. Σκοπός του παιχνιδιού, η
ονομασία του οποίου προέρχεται από το ρήμα “δοκιμάζω”,
ήταν να σηκώσει ο πιο δυνατός άντρας μια μεγάλη πέτρα,
η οποία εξαιτίας του σχήματος, του όγκου και του μεγέθους, δεν είχε εύκολο πιάσιμο.
Ο κατάλογος με τα διασκεδαστικά, παραδοσιακά παιχνίδια
της Λαμπρής, περιλαμβάνει τα
τριάππιδκια, το σιοινίν, τις
σακουλοδρομίες, τις γαϊδουροδρομίες κ.λπ.

Λαμπρή ημέρα για τη χριστιανοσύνη
• Παραδόθηκε ξανά στους προσκυνητές ο Πανάγιος Τάφος

Ξ

αναδόθηκε πρόσφατα
στους προσκυνητές το
πλήρως αποκατεστημένο
μνηεμίο του Παναγίου
Τάφου του Ιησού στην
Ιερουσαλήμ.
Ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας
στην εκδήλωση για την
παρουσίαση του έργου
έκανε λόγο για ιστορική
στιγμή της συνύπαρξης
τριών χριστιανικών κοινοτήτων σε μια πολύπαθη
περιοχή όπως αυτή των
Αγίων Τόπων.

Μεγάλη Τετάρτη
Τη Μεγάλη Τετάρτη διαβάζεται
το μύρωμα του Ιησού από την
αμαρτωλή, κατά τη διάρκεια
του οποίου μιλά για τον επερχόμενο θάνατό του. Το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης,
στις εκκλησίες μας τελείται το
Μυστήριο του Μεγάλου Ευχέλαιου.

7

Σημείωσε ότι «το είδα ως μια συγκλονιστική
πρόκληση της επιστήμης και της πίστης να
αντιμετωπίσουν τη φθορά από το χρόνο ενός
κορυφαίου συμβόλου της χριστιανικής πίστης,
του Παναγίου Τάφου».

Έργο 4 εκατ. ευρώ

Ο Αλέξης Τσίπρας, είχε στην Παλιά Πόλη της
Ιερουσαλήμ κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο και τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Για την αναστήλωση αυτού του μοναδικού για
τη χριστιανοσύνη αλλά και για την παγκόσμια
πολιτιστική κληρονομιά μνημείου, απαιτήθηκαν
περίπου επτά μήνες εντατικών και λεπτών
εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου αγγίζει τα 4 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε από ένα
κοινό ταμείο στο οποίο συνεισέφεραν όλες οι
θρησκευτικές Κοινότητες που εμπλέκονται στον
Πανάγιο Τάφο, καθώς και άλλοι χορηγοί.

Η αναστήλωση του ιερού κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου αποτελεί παρακαταθήκη για την
ενότητα των λαών τόνισε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος.

Η αναστήλωση και αποκατάσταση του Παναγίου Τάφου έγινε από ομάδα περίπου 50 Ελλήνων
επιστημόνων, με τη συμμετοχή δύο συντηρητών
του υπουργείου Πολιτισμού.
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Ολοκληρώθηκαν τα σεμινάρια της Συνδικαλιστικής Σχολής για τις «Στρατηγικές Επικοινωνίας»

Η

επικοινωνία είναι το βασικότερο εργαλείο για έναν
οργανισμό να προβάλλει τις
θέσεις, απόψεις αλλά και τις
υπηρεσίες που προσφέρει.

Διέξοδος στα μεγάλα εργασιακά και κοινωνικά
αδιέξοδα η οργάνωση στο συνδικαλιστικό κίνημα

Μέσα από την ειλικρίνεια και
την ευθύτητα αλλά και την επιχειρηματολογία κερδίζεις την
κοινή γνώμη η οποία διαθέτει
αισθητήριο αλλά και οξυδέρκεια για να κατανοεί κατά
πόσο τα λόγια συνοδεύονται με
πράξεις ή αποτελούν έπεα
πτερόεντα.
Η θέση αυτή διατυπώθηκε στο
πλαίσιο κύκλου σεμιναρίων
που διοργάνωσε η συνδικαλιστική σχολή της ΣΕΚ στον
Πρωταρά με θέμα «στρατηγικές μάρκετινγκ», με εκπαιδευτές τον λειτουργό κατάρτισης
της συνδικαλιστικής σχολής
Βαγγέλη Ευαγγέλου και την
επικοινωνιολόγο - δημοσιογράφο Πέτρα Αργυρού.

Το σεμινάριο είχε ως στόχο να
βοηθήσει τους συμμετέχοντες
να:

√

Οι αρχές της επικοινωνίας
και των δημοσίων σχέσεων μπορούν
να εφαρμοστούν προς όφελος της συντεχνίας

πλέον αναγκαιότητα της εποχής ο κόσμος να συνειδητοποιήσει πως το συνδικαλιστικό
κίνημα αποτελεί διέξοδο στα

• Αναπτύξουν διανόηση των
αρχών του μάρκετινγκ και των
δημοσίων σχέσεων πως αυτές
θα μπορούν να εφαρμοστούν
προς όφελος της συντεχνίας
• Εξετάσουν ενδεχομένως πως

Οι δυο εκπαιδευτές σημείωσαν
την ανάγκη επανάληψης αυτού
του τύπου των σεμιναρίων που
εφοδιάζουν τα επαγγελματικά
στελέχη με χρήσιμα εργαλεία
τα οποία θα τους βοηθήσουν
να αναπτύξουν τις καθημερινές τους σχέσεις με τα μέλη
προς όφελος της κοινωνίας
των πολιτών.
Το σεμινάριο συμμετείχαν
επαγγελματικά στελέχη της
ΣΕΚ και άμισθοι αξιωματούχοι
της ΟΗΟ - ΣΕΚ οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για τους τρόπους
επικοινωνίας αλλά για τις
βασικές προϋποθέσεις που
χρειάζεται ένας οργανισμός να
ενημερώσει την κοινή γνώμη
τους στόχους και τις επιδιώξεις του.
Αντηλλάγησαν απόψεις και
εκτιμήσεις για τα ιδιαίτερα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε ένα

γοργά εναλλασσόμενο περιβάλλον και πως αποτελεί

πολλά καθημερινά εργασιακά
και κοινωνικά αδιέξοδα.

άλλες συντεχνίες έχουν χρησιμοποιήσει τις τεχνικές και να
αντλήσουν πληροφόρηση από
τις καλές πρακτικές άλλων
συντεχνιών στην Ευρώπη
• Κατανοήσουν πως το μάρκετινγκ και οι δημόσιες σχέσεις
μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να επηρεάσουν την εικόνα
μιας συντεχνίας και ποιος θα
είναι ο αντίκτυπος αυτός
στους εργαζόμενους και στην
κοινωνία γενικότερα.
• Αναλύσουν κατά πόσο η
θετική εικόνα μια συντεχνίας
θα μπορούσε να οδηγήσει στη
δημιουργία ενός στίγματος
(brand), το οποίο θα είχε θετική
επίδραση για τη συντεχνία.
Και στους τρείς κύκλους σεμιναρίων παρευρέθηκαν ο γγ της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο
γ.ο του Κινήματος Πανίκος
Αργυρίδης οι οποίοι είχαν την
ευκαιρία να αφουγκραστούν
δια ζώσης τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα επαγγελματικά στελέχη της ΣΕΚ και
αντηλλάγησαν απόψεις για
τους τρόπους και τη μεθοδολογία που θα πρέπει να αναπτυχθεί ομαδικά και συλλογικά
για να αντιμετωπιστούν οι
μεγάλες κοινωνικοοικονομικές
προκλήσεις.
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Τ

ο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ
Λεμεσού ενώνει δυνάμεις με
την υπόλοιπη Κοινωνία η
οποία προσδοκεί πως αυτή
την φορά θα γίνει κατορθωτή η
υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου
Υγείας προσφέροντας την
ευκαιρία στον κάθε πολίτη να
έχει ποιοτικές και επαρκείς
υπηρεσίες υγείας σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του.

Τίτος Τιμοθέου, επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού

Δεν χωρούν πισωγυρίσματα
για την υλοποίηση του ΓΕΣΥ

Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα
έστειλε προς κάθε κατεύθυνση
ο επαρχιακός γραμματέας της
ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου
(φωτό) στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
πρόσφατα στο οίκημα της ΣΕΚ
Λεμεσού στην παρουσία του
υπουργού Υγείας Γιώργου
Παμπορίδη, του προέδρου του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Θωμά Αντωνίου, της ηγεσίας
της ΣΕΚ και του Εργατικού
Κέντρου.
Ο κ. Τιμοθέου στο καλωσόρισμα του εξέφρασε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι
η Κυβέρνηση και ο υπουργός
Υγείας μάχονται για αυτήν την
κοινωνική μεταρρύθμιση η
οποία θα ωφελήσει όλους ανεξαίρετα τους Κύπριους πολίτες και επεσήμανε πως δεν
χωρούν πισωγυρίσματα.

Η

κυβέρνηση έπραξε το
καθήκον της, όσα έπρεπε
να κάνει τα έκανε, η μπάλα
τώρα για υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας βρίσκεται
στο γήπεδο των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα
προς τους αρχηγούς των κομμάτων αλλά και των μελών
του κοινοβουλίου έστειλε ο

τα εμπόδια τα οποία παρεμβάλλονται και ενδεχομένως να
δημιουργήσουν
περαιτέρω
κωλυσιεργία και καθυστέρηση.
Παρεμβάσεις στην εκδήλωση
έκαναν ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Θωμάς Αντωνίου και ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ ο
οποίος εκπροσωπεί το Κίνημα
της ΣΕΚ στο Δ.Σ. του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.
Είναι ένα σύστημα καθολικό,
πρόσθεσε, μέσα από το οποίο
όλοι οι εργαζόμενοι και γενικότερα οι πολίτες θα ωφεληθούν
αφού το σημερινό σύστημα
υγείας νοσεί σοβαρά προκαλώντας άγχος και ταλαιπωρία

Η ΣΕΚ, κατέληξε θα συνεχίσει
να αγωνίζονται για το γενικότερο κοινωνικό συμφέρον και
στηρίζει κάθε προσπάθεια που
έχει αυτή την κατεύθυνση.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα του

Εργατικού Κέντρου από πλευράς του ο υπουργός Υγείας είχε
την ευκαιρία να παρουσιάσει
με λεπτομέρεια το Γενικό Σχέδιο
υγείας, καλώντας το Κίνημα
της ΣΕΚ να συνεχίσει να πρωτοστατεί μέχρι να αρθούν όλα

Γε.Σ.Υ - Ο.Α.Υ: ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ
ΤΑ ΑΛΛΟΘΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ
«γιατί έφεραν εις πέρας μια
κοπιώδη προσπάθεια πολλών
ετών, η οποία καταλήγει στην
υπογραφή του συμβολαίου

το Γενικό Σχέδιο Υγείας
Υπεγράφη η συμφωνία για το λογισμικό
μετά από πολύχρονη προσπάθεια

υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης μιλώντας την
περασμένη Πέμπτη σε δημοσιογραφική διάσκεψη του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ, κατά την υπογραφή
της συμφωνίας για το λογισμικό του ΓεΣΥ

στους ασθενείς.

• Σαφέστατο μήνυμα υπουργού Υγείας προς τα κόμματα

√ Στην τελική ευθεία υλοποίησης
√
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που θα επιτρέψει την εφαρμογή του ΓεΣΥ».
«Χωρίς τα νεύρα αυτού του
συστήματος, δηλαδή το λογισμικό, το οποίο θα αποτελέσει
τη βάση λειτουργίας και εφαρμογής του ΓεΣΥ, δεν ήταν
δυνατή ποτέ η υλοποίηση

του», διευκρίνισε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
Αναφερόμενος στην πολιτική
σημασία που έχει η σημερινή
υπογραφή, ο κ. Παμπορίδης
είπε πως «κατόπιν των δύο
συσκέψεων που συγκάλεσε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας το
περασμένο Καλοκαίρι και τον
Σεπτέμβριο και κατόπιν των
ομόφωνων αποφάσεων των
πολιτικών αρχηγών, η Κυβέρνηση έχει υλοποιήσει πλήρως
όλες τις υποχρεώσεις που
ανέλαβε έναντι των πολιτών,
έναντι της κοινωνίας αλλά και
έναντι των υπολοίπων πολιτικών κομμάτων».
Συνταύτισε, τα δύο νομοσχέδια

του ΓεΣΥ και της αυτονόμησης
και τα συνυπέβαλε στην Βουλή
ως ζήτησαν οι πολιτικοί
αρχηγοί, ολοκλήρωσε τη διαδικασία της κατακύρωσης της
συμφωνίας του συμβολαίου
του λογισμικού σήμερα, όπως
ζήτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί
και έπραξε γενικά όλα όσα είχε
αναλάβει να πράξει.
«Καλώ όλα τα κοινοβουλευτικά
κόμματα να πράξουν κι αυτά,
αυτό που ανέλαβαν τα ίδια να
πράξουν και εμπράκτως πλέον
να δείξουν ότι στηρίζουν τη
μεταρρύθμιση της υγείας κι
αυτό δεν μπορεί να γίνει με
μεμψιμοιρίες, δεν μπορεί να
γίνει με υπαναχωρήσεις και
δεν μπορεί να γίνει με χάδια

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο
Υπουργός Υγείας είχε την
ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις μελών της ΣΕΚ οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους
κατέδειξαν πως οι πολίτες
αναμένουν με πολλή αγωνία
την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.
προς αυτιά ειδικών, συντεχνιακών ή άλλων συμφερόντων», σημείωσε προσθέτοντας ότι «είναι η ώρα της κρίσης όλων μας».

ΤΟ ΑΛΛΟΘΙ
Η μη ύπαρξη του λογισμικού
για την λειτουργία του ΓεΣΥ,
συνέχισε, αποτέλεσε το άλλοθι
πολλών πλευρών για να επικαλούνται την αδυναμία εισαγωγής του. «Αυτό το άλλοθι
πλέον δεν υπάρχει. Αντιλαμβάνεστε, δεν εξαρτάται από
την Κυβέρνηση η εφαρμογή του
Γε Σ Υ. Στον βαθμό που εξαρτάται από την Κυβέρνηση, η
Κυβέρνηση έπραξε ό,τι έπρεπε.
Το καθήκον μας το έχουμε
κάνει. Εξαρτάται από την
Βουλή τώρα, να εγκρίνει τα
σχετικά νομοσχέδια και γι’
αυτό απηύθυνα και την έκκληση προς τα κοινοβουλευτικά
κόμματα να αρθούν στο ύψος
των περιστάσεων», πρόσθεσε.

Έκανε έκκληση προς τα κόμματα όπως αντιληφθούν το
μερίδιο της ευθύνης που τους
αναλογεί σε σχέση με το ΓεΣΥ
και να πράξουν αυτό που
υποσχέθηκαν – «να βάλουν
πλάτη για να λάβει χώρα στην
πατρίδα μας μια τόσο σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση,
ίσως η μεγαλύτερη που έχει
επιτευχθεί, και να σταματήσει
η Κύπρος να αποτελεί τη μόνη
παραφωνία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταματήσουμε να στερούμε από τους
πολίτες μας το υπέρτατο αυτό
αγαθό της υγείας».
Συνεχάρη τον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και
τον επιτυχόντα ανάδοχο NCR,

Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης: Η μη ύπαρξη του λογισμικού για την λειτουργία του ΓεΣΥ, αποτέλεσε το άλλοθι πολλών
πλευρών για να επικαλούνται την αδυναμία εισαγωγής του. Αυτό το άλλοθι πλέον δεν υπάρχει
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Α

ισθάνεσθαι ότι η καθημερινή ρουτίνα και η δουλειά σας εξουθενώνουν;
Νοιώθετε ότι οι υποχρεώσεις έχουν γίνει
φορτικές και σας προκαλούν άγχος;
Ήλθε η ώρα να προγραμματίσετε εποικοδομητικά τον χρόνο σας στο γραφείο
και γενικότερα στη δουλειά, ακολουθώντας τις παρακάτω συμβουλές.
Σχόλασα! Το να προσδιορίσετε μια
συγκεκριμένη ώρα αποχώρησης από τη
δουλειά μπορεί να σας βοηθήσει να
αποδώσετε καλύτερα, δεδομένου ότι
σχεδόν πάντα οι προθεσμίες μας
κάνουν να εργαζόμαστε σκληρότερα και
πιο οργανωμένα. Η λογική του 'θα φύγω
όταν τελειώσω', στις περισσότερες
περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καταστροφική για το πρόγραμμά σας.
Έχοντας καθημερινά αυξημένες υποχρεώσεις, το πιο πιθανό είναι να φύγετε
αφού... βραδιάσει.
Το να βάλετε λοιπόν, συγκεκριμένες
προθεσμίες, π.χ. 'σήμερα θα φύγω στις
7, θα σας βοηθήσει να καταγράψετε και
να αποφασίσετε ποιες υποχρεώσεις
είναι πραγματικά σημαντικές και ποιες
όχι. Πώς θα το κάνετε αυτό; Ιεραρχώντας τα καθημερινά σας καθήκοντα
κατά φθίνουσα σειρά σημασίας και
σημειώνοντάς τα σε ένα κατάλογο ή ένα
ημερήσιο πρόγραμμα. Ο «παραδοσιακός» τρόπος είναι – εν τέλει – και ο απο-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οδηγός για τη βελτίωση
της καθημερινής απόδοσή σας
τελεσματικότερος.
'Αφοπλιστείτε' από τα τηλέφωνα.
Μην τα κοπανήσετε στον τοίχο. Απλώς
φροντίστε να αφιερώσετε χρόνο για να
τα κάνετε συγκεντρωμένα. Είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό ενώ βρίσκεστε στη μέση
μιας δουλειάς να χτυπάει το τηλέφωνο
και να χρειαστεί να μιλήσετε για κάτι

νες ώρες και πάντα να φροντίζετε να
επιστρέφετε τις κλήσεις τους στο τέλος
της ημέρας.
'Όχι σκουπίδια, όχι σαβούρα σε γραφεία. Αν ο 'καλός ο γλάρος' εργαζόταν
σε επιχείρηση, το πιο πιθανό είναι ότι

• Μυστικά για οργάνωση, σωστό
προγραμματισμό και δημιουργική
αξιοποίηση του χρόνου σας

εντελώς άσχετο.
Είτε πρόκειται για δουλειά, είτε για...
κουτσομπολιό, το γεγονός είναι ότι θα
σας αποσπάσει από την τρέχουσα
ασχολία σας. Εξυπακούεται ότι κάποια
στιγμή θα αναγκαστείτε να σηκώσετε το
τηλέφωνο, παρ’ όλα αυτά είναι σημαντικό να θέσετε και εδώ προτεραιότητες.
Μην ντραπείτε να ζητήσετε από τους
φίλους να μην σας καλούν συγκεκριμέ-

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΗΝΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Η Συνεργατική Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ
δέχεται αιτήσεις από μέλη, για τη χορήγηση εξήντα (60) νέων υποτροφιών για
τις σπουδές των τέκνων τους, σε πανεπιστήμια ή πολυτεχνεία στη Κύπρο ή
στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
1. Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης: Δικαιούχοι είναι τέκνα μελών της Εταιρείας που πληρούν τους πιο κάτω όρους:
(α) Έχουν αποφοιτήσει από σχολές Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό τουλάχιστο 18 (στα 20) και διαγωγή Κοσμιωτάτη, ή κατέχουν πιστοποιητικά
επιτυχίας στις εξετάσεις GCE, σε όχι λιγότερα από τρία θέματα A LEVEL
από τα οποία τουλάχιστο το ένα να είναι με βαθμό Β και τα υπόλοιπα δύο
με βαθμό C και
(β) Φοιτούν στο δεύτερο έτος σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο.

θα συμβούλευε τους υπαλλήλους να
κρατάνε πάντα καθαρά και τακτοποιημένα τα γραφεία τους – που ενίοτε
θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Περιοδικά, εφημερίδες, τυπωμένα χαρτιά και
ένα σωρό ακόμα «σκουπίδια», το μόνο
που κάνουν είναι να δυσχεραίνουν το
έργο σας.
Για να μπορέσετε να εργαστείτε σωστά
και αποτελεσματικά, είναι απαραίτητο
να έχετε μια καθαρή επιφάνεια χωρίς
άχρηστα χαρτιά και φακέλους. Το ίδιο
ισχύει και για τα ηλεκτρονικά μηνύματα
σας (e-mail). Οργανώστε τα σε φακέλους, ανάλογα με το θέμα τους και διαγράψτε όσα σας είναι άχρηστα (chain
letters, ανέκδοτα που δεν σας έκαναν να
γελάσετε ποτέ, 'αστείες' φωτογραφίες
και άχρηστα κουίζ).
Απαλλαγείτε για λίγο ή πολύ τον
υπολογιστή. Τι; Και πώς θα δουλέψω;'
Ας μη γελιόμαστε, πλην ορισμένων
επαγγελμάτων, η χρήση του υπολογι-

2. Αριθμός και ύψος υποτροφιών: Παραχωρούνται ετησίως εξήντα (60) υποτροφίες ύψους €1.500,00(χίλια πεντακόσια ευρώ) / έκαστη μόνο μια φορά.
3. Κατανομή αριθμού υποτροφιών: Η κατανομή των (60) υποτροφιών μεταξύ των αποφοίτων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και κατόχων Πιστοποιητικών
Επιτυχίας στις εξετάσεις G.C.E., γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων κάθε κατηγορίας, που πληρεί την ελάχιστη βαθμολογία (όπως καθορίζεται στο σημείο 1).
4. Επιλογή των δικαιούχων: Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων αξιολογούνται
από την Επιτροπεία της Εταιρείας και κατατάσσονται σε σειρά επιτυχίας με
μόνο κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση (Γενικό βαθμό απολυτηρίου ή
πιστοποιητικά επιτυχίας στις εξετάσεις GCE) ως αναφέρεται στο σημείο (1)
πιο πάνω.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως παραλάβουν το σχετικό έντυπο από τα Καταστήματα Εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας, το οποίο μαζί με
τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.
Τα ποσά των υποτροφιών θα κατατεθούν σε λογαριασμό όψεως Ταμιευτηρίου που θα ανοιχθεί για κάθε επιτυχόντα φοιτητή. Επίσης θα εκδοθεί χρεωστική κάρτα Centro Student, η οποία θα συνδεθεί με τον λογαριασμό.
Η Χρεωστική κάρτα Centro Student αντικαθιστά τα μετρητά και τις επιταγές
και επιτρέπει την ανάληψη μετρητών χωρίς χρέωση από όλα τα ATM στην
Κύπρο και το εξωτερικό.
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στή δεν είναι απαραίτητη καθ’ όλη την
διάρκεια της ημέρας. Προγραμματίστε
να έχετε τον υπολογιστή ανοιχτό για
ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
καθημερινά και κλείστε τον όταν δεν
σας χρησιμεύει σε κάτι.
Έχοντάς τον ανοιχτό χωρίς λόγο, το πιο
πιθανό είναι να «κολλήσετε» χαζεύοντας σε ιστοσελίδες που ελάχιστη
σχέση έχουν με την δουλειά σας
(facebook, παιχνίδια, chat κτλ.) και
χάνοντας έτσι πολύτιμο
χρόνο. Πλην αυτού, μερικές
ώρες μακριά από την οθόνη
θα σας ξεκουράσουν και θα
σας παρέχουν περισσότερη
ενέργεια για δημιουργία.
Μια δοκιμή θα σας πείσει.
Χαμογελάστε. Δεν ξέρουμε
κατά πόσο είναι μεταδοτικό,
αλλά σίγουρα το να είστε
συνέχεια σοβαροί στην δουλειά δεν θα σας κάνει
περισσότερο
παραγωγικούς. Το αντίθετο. Η καλή
διάθεση και το ευχάριστο
περιβάλλον στον χώρο
εργασίας
αποδεδειγμένα
έχουν θετική επίδραση στην
παραγωγικότητα, ιδιαίτερα
αν έχετε καλές σχέσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Σε καμία περίπτωση δεν λέμε να μετατρέψετε τον εργασιακό χώρο σε... παιδική χαρά. Προσπαθήστε να είστε όσο
πιο ευχάριστοι γίνεται στο εργασιακό
σας περιβάλλον και θα διαπιστώσετε
αμέσως ότι η – υπερβολική – σοβαρότητα δεν ωφέλησε κανέναν.
Προσαρμοστείτε. Η προσαρμογή αποτελεί την νούμερο ένα δεξιότητα για την
επιβίωση όλων των ζωντανών οργανισμών. Η αδυναμία προσαρμογής, οδηγεί
στην εξαφάνιση. Όσον αφορά τον
κόσμο της εργασίας, το ίδιο ακριβώς
συμβαίνει και στις επιχειρήσεις, σε ολόκληρες ομάδες, καθώς και σε άτομα.
Παραμείνετε ανοιχτοί σε επικείμενες
αλλαγές και μάθετε να προσαρμόζεστε
σε νέες προκλήσεις, επιστρατεύοντας
την εμπειρία σας για να σας καθοδηγήσει.

Aσκηθείτε στη φύση
και αισθανθείτε ελεύθεροι!
• Αφήστε πίσω την τεχνολογία και καθαρίστε το μυαλό σας.

Α

φήσετε πίσω την ένταση που προκαλεί η τεχνολογία και βγείτε για έναν περίπατο στο πάρκο καθαρίζοντας το μυαλό σας
από περιττές σκέψεις. Η αίσθηση του ανέμου στο
πρόσωπό σας θα σας αναζωογονήσει αμέσως
και θα σας φτιάξει τη διάθεση.
Αν επιλέξετε πρωινή ώρα για την εξόρμησή σας,
το όφελος θα είναι διπλό. Το φυσικό φως είναι
απαραίτητο για τη σύνθεση της βιταμίνης D, της
ουσίας της χαράς. Η συγκεκριμένη βιταμίνη αποτρέπει την παχυσαρκία, καταπολεμά τα ορμονικά προβλήματα και γενικά κρατάει τον οργανισμό
μας υγιή. Επιπλέον, η επαφή με τον ήλιο της ημέρας ρυθμίσει το εσωτερικό μας, βιολογικό ρόλοι.
Έτσι , κατευθυνόμαστε πιο εύκολα σε έναν καλύτερο ύπνο και σε σταθερά γεύματα. Δηλαδή οι
ανάγκες μας ρυθμίζονται με βάση την ώρα της ημέρας.
Η δραστηριότητα στη φύση έχει ένα σωρό πλεονεκτήματα για την ψυχική μας
υγεία.
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Παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος σε χαμηλοσυνταξιούχους

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο, σε
πρόσφατη συνεδρία του, ενέκρινε την Πρόταση της Υπουργού
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτας Αιμιλιανίδου για παραχώρηση Πασχαλινού Επιδόματος για το 2017 σε
χαμηλοσυνταξιούχους.
Η καταβολή του επιδόματος στους
δικαιούχους συνταξιούχους βασίζεται στο συνολικό εισόδημα του
κάθε νοικοκυριού που αποκτήθηκε
κατά το προηγούμενο έτος, δηλαδή
για φέτος, θα ληφθούν υπόψη τα
εισοδήματα του 2016. Για νοικοκυριό ενός ατόμου, το συνολικό όριο
ανέρχεται στο ποσό των €6.500
και για νοικοκυριό δύο ατόμων το
όριο τίθεται στο ποσό των €9.750.
Το όριο αυξάνεται κατά 0,5 μονάδες για εξαρτώμενα άνω των 14
χρονών και 0,3 μονάδες για άτομα
κάτω των 14 χρονών. Το ποσό του
επιδόματος ανέρχεται στα €190
και δικαιούχοι είναι μόνο συνταξι-

ούχοι, δηλαδή νοικοκυριά με ένα
συνταξιούχο που πληρούν τα κριτήρια θα λάβουν €190 και νοικοκυριά με δύο συνταξιούχους θα
λάβουν €380.
Το ύψος του επιδόματος παραμένει το ίδιο με αυτά που ίσχυαν και
τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αναφορικά με το εισοδηματικό κριτήριο, στο συνολικό εισόδημα που
λαμβάνεται υπόψη, δεν θα προσμετρήσει το Πασχαλινό Επίδομα
που έλαβε το νοικοκυριό το προηγούμενο έτος, όπως ακριβώς
εφαρμόστηκε και το 2016.
Δικαίωμα στο πασχαλινό επίδομα
έχουν όσοι ήδη λαμβάνουν επίδομα
χαμηλοσυνταξιούχου και πληρούν
τα εισοδηματικά κριτήρια που
περιγράφονται πιο πάνω.
Επίσης, δικαιούχοι είναι όσα νέα
πρόσωπα καταστούν χαμηλοσυνταξιούχοι μέχρι τις 31 Μαρτίου
2017, δηλαδή έχουν υποβάλει
αίτηση για την παραχώρηση επι-

δόματος με βάση το Σχέδιο Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με Χαμηλά
Εισοδήματα, και αίτηση για παροχή επιδόματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και πληρούν τα
εισοδηματικά κριτήρια που έχουν
τεθεί.
Προγραμματίζεται
όπως
το
πασχαλινό επίδομα παραχωρηθεί
στους δικαιούχους στις 10 Απριλίου 2017. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν οποιαδήποτε επιπλέον
αίτηση για να λάβουν το πασχαλινό επίδομα.
Για σκοπούς επικοινωνίας ή αποστολής βεβαιώσεων και άλλων
σχετικών εγγράφων σε σχέση με
υφιστάμενες αιτήσεις για χαμηλοσυνταξιούχους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που φαίνονται πιο κάτω:
Αρ. τηλεφώνου: 22804000,
22804026/03/23
Αρ. τηλεομοιότυπου: 22668049
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Ελβετία: Η καλύτερη
χώρα στον κόσμο
για το 2017

Π

ίσω από τον πλούτο και την επιτυχία μιας
χώρας, βρίσκονται οι πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες, οι άνθρωποι που κάνουν τις προσπάθειές τους και η ιστορία που διαμορφώνει το
περιβάλλον και την προοπτική.
Η αναφορά για τις καλύτερες χώρες του 2017 βασί-

• Η Ελλάδα
στην 29η θέση
• Βασικά κριτήρια,
η πολιτισμική επιρροή,
η επιχειρηματικότητα,
η κληρονομιά,
η ποιότητα ζωής,
η ικανοποίηση πολιτών

στηκε στο πώς οι
παγκόσμιες αντιλήψεις καθορίζουν τις
χώρες σε όρους ποιοτικών χαρακτηριστικών,
προοπτικής,
ταξιδιού, επενδύσεων
και άλλων παραγόντων, εξετάζοντας 80
χώρες του κόσμου.

Με βάση, λοιπόν, κριτήρια που αφορούσαν εννέα ομάδες, όπως περιπέτεια, πολιτισμική
επιρροή, επιχειρηματικότητα, κληρονομιά, ποιότητα
ζωής, ικανοποίηση πολιτών κ.ά. η σχετική λίστα, η
οποία συστήνεται για 2η χρονιά φέτος, ανέδειξε την
Ελβετία στην κορυφή.
Οι λόγοι είναι απλοί και ξεκάθαροι κι έχουν να
κάνουν με το κοινωνικό της σύστημα, την ευημερία
της, το υγιές και φιλικό επιχειρηματικό της περιβάλλον, την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών
της και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει.
Συγκεκριμένα, η Ελβετία σημείωσε τη μεγαλύτερη
επίδοση στους τομείς επιχειρηματικότητας, δύναμης
και ποιότητας ζωής.
Η Ελβετία πήρε την πρωτιά από τη Γερμανία, η
οποία βρισκόταν πέρσι στην κορυφή, αλλά για το
2017 θα πρέπει να μείνει στην 4η θέση του καταλόγου, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων και του
προσφυγικού.
Την Ελβετία και τη Γερμανία στην κορυφαία δεκάδα
συνοδεύουν ο Καναδάς που βρίσκεται στη 2η θέση, η
Μεγάλη Βρετανία στην 3η θέση και μετά τη Γερμανία
ακολουθούν η Ιαπωνία, η Σουηδία, οι Η.Π.Α., η
Αυστραλία, η Γαλλία και η Νορβηγία.
Η Ελλάδα βρέθηκε στην 29η θέση, ανάμεσα στη Βραζιλία και το Ισραήλ, με την επιχειρηματικότητα, τη
δύναμη και την ποιότητα ζωής να είναι τα αδύναμά
της σημεία, αλλά να επιδίδεται ψηλά στους τομείς
κληρονομιάς και περιπέτειας (περιλαμβάνει κλίμα,
διασκέδαση, φιλική διάθεση, γραφικότητα).
Αναλυτικά:
1. Ελβετία
2. Καναδάς
3. Μεγάλη Βρετανία
4. Γερμανία
5. Ιαπωνία
6. Σουηδία
7. ΗΠΑ
8. Αυστραλία
9. Γαλλία
10. Νορβηγία
11. Ολλανδία
12. Δανία
13. Φινλανδία
14. Νέα Ζηλανδία
15. Σιγκαπούρη
16. Ιταλία

17. Λουξεμβούργο
18. Αυστρία
19. Ισπανία
20. Κίνα
21. Ιρλανδία
22. Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα
23. Ν. Κορέα
24. Πορτογαλία
25. Ινδία
26. Ταϊλάνδη
27. Ρωσία
28. Βραζιλία
29. Ελλάδα
30. Ισραήλ
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Απίστευτο αλλά αληθινό

Ηλικιωμένη ζει ανάμεσα σε 20000 λούτρινα κουκλάκια

Η

Κατρίν Μπλέμεν ζει
στις Βρυξέλλες και έχει
ένα περίεργο χόμπι. Συλλέγει λούτρινα κουκλάκια εδώ
και 60 χρόνια, σε σημείο να
έχει μαζέψει πλέον περίπου
20.000 από αυτά μέσα στο
σπίτι της και να μην έχει
χώρο να καθίσει.
Η γιαγιά με το περίεργο
χόμπι έχει επενδύσει μεγάλο μέρος των χρημάτων της
σε αυτά.

Η βροχή συμβάλει στη διασπορά μικροβίων

Μ

ια βροχούλα αρκεί για να βοηθήσει στη
διασπορά των μικροβίων. Τα βακτήρια
που υπάρχουν στο χώμα, είναι δυνατό να διασκορπιστούν στον αέρα μέσω των σταγόνων
της βροχής και στη συνέχεια να εξαπλωθούν
μακριά με τη βοήθεια του αέρα.

μία μοναδική σταγόνα της βροχής μπορεί να μεταφέρει στον αέρα το 0,01% των βακτηρίων που υπάρχουν στο χώμα πάνω στο οποίο πέφτει. Στην ατμόσφαιρα όπου εκτινάσσονται, τα βακτήρια αυτά μπορούν να επιβιώσουν για πάνω από μία ώρα.

Είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες ανακαλύπτουν έναν άγνωστο έως τώρα μηχανισμό, ο οποίος ρίχνει φως στον τρόπο που οι
μικροοργανισμοί καταφέρνουν να ταξιδεύουν
σε μεγάλες αποστάσεις.

Προηγούμενες μελέτες, έχουν δείξει ότι καθώς
μια σταγόνα πέφτει στο χώμα, παγιδεύει
μικροσκοπικές φυσαλλίδες αέρα, οι οποίες σκάνε
καθώς ανεβαίνουν ψηλότερα, δημιουργώντας έτσι
μικρότερα αιωρούμενα σταγονίδια νερού ή αερολύματα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Κάλεν Μπιούι του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών του ΜΙΤ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature Communications", απέδειξαν για πρώτη φορά ότι όχι μόνο τα βακτήρια
επιβιώνουν, αλλά εξαπλώνονται στην ατμόσφαιρα.
Χρησιμοποιώντας κάμερες υψηλής ταχύτητας,
συσκευές φθορίζουσας απεικόνισης και τεχνικές
προσομοίωσης σε υπολογιστές, διαπίστωσαν ότι

Οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα νέα ευρήματα έχουν
επιπτώσεις για το κλίμα, την αγροτική παραγωγή
και την ανθρώπινη υγεία, όμως δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία -ακόμη τουλάχιστον- ότι ο εν λόγω
μηχανισμός διευκολύνει την εξάπλωση διαφόρων
ασθενειών μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις.
Πάντως, έχει όντως παρατηρηθεί μια αύξηση του
αριθμού των λοιμώξεων των πνευμόνων μετά από
βροχές.

Ιστός καρδιάς από ένα φύλλο σπανάκι

Ε

πιστήμονες από το Πολυτεχνικό
Ινστιτούτο του Worcester κατάφεραν να μετατρέψουν ένα φύλλο
σπανάκι σε ανθρώπινο καρδιακό
ιστό και αυτό αποτελεί σίγουρα
επανάσταση στη θεραπεία των
κατεστραμμένων οργάνων. Η αναγεννητική ιατρική επιχειρεί να

δημιουργήσει
λειτουργικούς
ανθρώπινους ιστούς από κύτταρα
στο εργαστήριο. Οι επιστήμονες
έχουν μέχρι στιγμής δημιουργήσει
ανθρώπινο ιστό αλλά χωρίς αγγειακό δίκτυο που μεταφέρει το αίμα,
με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος
του ιστού να πεθαίνει.
Επιπλέον με την χρήση 3D εκτυπωτή είναι δύσκολο να αναδημιουργήσουν δίκτυα αιμοφόρων αγγείων

οπότε οι ενέργειές τους έχουν
περιοριστεί
στη
δημιουργία
ανθρώπινου ιστού σε μικρά εργαστηριακά δείγματα. Πρόσφατα,
ωστόσο, πειραματίστηκαν με τα
φύλλα από το σπανάκι, αφαιρώντας τα φυτικά κύτταρα και αφήνοντας ένα πλαίσιο από κυτταρίνη.
«Η κυτταρίνη είναι βιοσυμβατή έχει
χρησιμοποιηθεί σε μία μεγάλη
γκάμα εφαρμογών της αναγεννητικής ιατρικής, όπως για παράδειγμα
στην επούλωση τραυμάτων», λένε
οι επιστήμονες.
Έβαλαν τα φύλλα μέσα σε ζώντα
ανθρώπινα κύτταρα, μεγαλώνοντας τις “φλέβες” τους, στέλνοντας
στη συνέχεια υγρά και μικροσφαιρίδια στην “μικρή καρδιά” για να
ελέγξουν εάν θα υπήρχε ροή. Η ίδια
τεχνική θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία ασθενών με
καρδιακή προσβολή. «Έχουμε
πολλή δουλειά να κάνουμε, αλλά
μέχρι στιγμής αυτό που πετύχαμε
είναι πολύ ελπιδοφόρο», αναφέρει
ένας από τους συγγραφείς της
μελέτης, ο Glenn Gaudette.

Σοβαρά … αστειάκια
Ο μπαμπάς μου
4 ετών: Ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα!
7 ετών: Ο μπαμπάς ξέρει τόοοσα πολλά!
8 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν
ξέρει τελικά και τόσα πολλά.
12 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν
ξέρει τι του γίνεται.
14 ετών: Ο πατέρας μου; Άσε
καλύτερα!
21 ετών: Ωχ, πάλι αυτός
μπροστά μου!
25 ετών: Κάτι ξέρει για το
θέμα ο πατέρας μου αλλά όχι
και πολλά πράγματα.
30 ετών: Θα πρέπει να μάθω τι
ξέρει ο πατέρας μου για το
θέμα.
35 ετών: Πριν αποφασίσουμε
ας ζητήσουμε και τη γνώμη
του μπαμπά.
50 ετών: Τι άραγε να πίστευε ο
πατέρας γι΄αυτό;
60 ετών: Τελικά ο πατέρας μου
είχε τεράστια εμπειρία!
65+ετών: Α ρε πατέρα! Μακάρι να ζούσες και να μιλούσαμε
σήμερα οι δυο μας!»

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αυτοπεποίθηση: συμβουλές για να
την καλλιεργήσετε στο παιδί σας

Χ

ρήσιμες συμβουλές για να καλλιεργήσετε
την αυτοπεποίθηση στα παιδιά σας.

Ένα από τα σημαντικότερα δώρα που μπορεί
να προσφέρει ένας γονιός στο παιδί του είναι
να του δώσει αυτοπεποίθηση. Η πίστη στον
εαυτό μας και στις ικανότητες μας είναι η
κινητήριος δύναμη για να δοκιμάζουμε καινούριες προκλήσεις στη ζωή και να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι. Ως γονείς μπορούμε να
κάνουμε πολλά για να βοηθήσουμε το παιδί
μας να πιστεύει στον εαυτό του.

1. Επιβραβεύετε πάντα την προσπάθεια και
ποτέ το αποτέλεσμα. Είτε πετύχει είτε όχι τον
στόχο του εσείς εστιάστε την κριτική σας στην
προσπάθεια του. Μην το επαινείτε μόνο όταν τα
καταφέρνει και δείξτε του ότι αυτό που πάντα
μετράει περισσότερο είναι το ταξίδι και όχι ο προορισμός. Έτσι θα το μάθετε να μην φοβάται την
αποτυχία, η οποία είναι κι αυτή μέρος της ζωής.
2. Ενθαρρύνετε τη σκληρή δουλειά. Είτε εξασκείται
σκληρά στο πιάνο, είτε σε δύσκολες μαθηματικές
εργασίες, το παιδί σας πρέπει να μάθει να κοπιάζει. Έτσι θα αισθανθεί περήφανο με το αποτέλεσμα
όταν έρχεται. Προσέξτε μόνο μην του ασκήσετε
υπερβολική πίεση φτάνοντας στο άλλο άκρο, της
καταπιεστικής εργασίας.
3. Αφήστε το να βρίσκει
μόνο του τις λύσεις στα
προβλήματα. Αν πάντα
το «ξελασπώνετε» από
τις δυσκολίες δεν θα
μάθει να βρίσκει μόνο
του την άκρη. Αντί να
βιαστείτε να λύσετε κάθε
μικρό ή μεγάλο θέμα που
προκύπτει, προκαλέστε
το: «εσύ τι νομίζεις;».
«Ποιες ιδέες έχεις για τη λύση αυτού του ζητήματος;». «Τι αποτέλεσμα νομίζεις θα έχει αυτό;».
4. Αφήστε τα να ζήσουν την παιδική τους ηλικία.
Μην περιμένετε από το παιδί σας να συμπεριφερθεί
σαν ενήλικας. Αν το σπρώχνετε να μεγαλώσει πριν
την ώρα του το αποτέλεσμα θα είναι να συγκρίνει
τον εαυτό του με άτομα μεγαλύτερα. Αυτό είναι
άδικο και θα το αποθαρρύνει καθώς δεν θα μπορεί
να φτάνει τις προσδοκίες σας.
5. Ενθαρρύνετε την περιέργεια. Μερικές φορές τα
παιδιά μας κουράζουν με τις ατέλειωτες ερωτήσεις
τους, αλλά ακόμη και αν δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις είναι καλό να μην τα αποθαρρύνουμε από
το να ρωτάνε. Σύμφωνα με έρευνες, τα παιδιά που
ενθαρρύνονται να ρωτάνε και παίρνουν πειστικές
απαντήσεις από τους γονείς τους σε μικρή ηλικία,
συνεχίζουν να ψάχνουν τη γνώση και αργότερα στο
σχολικό περιβάλλον σε αντίθεση με αυτά που κάθε
τους ερώτημα αποσιωπάται.
6. Δώστε τους νέες προκλήσεις. Ενισχύοντας
συνεχώς το πεδίο των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, τα βοηθάτε να αναπτύσσονται με αυτοπεποίθηση. Κάθε φορά που πετυχαίνουν ένα νέο
στόχο –να μάθουν ποδήλατο χωρίς βοηθητικούς
τροχούς, να μαγειρέψουν ακολουθώντας μια
συνταγή κ.α.- ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών τους.
7. Αποφύγετε τις εξαιρέσεις. Μην ενδίδετε στην
ειδική μεταχείριση των παιδιών, κατεβάζοντας τον
πήχη για να τον περάσουν. Το να έχουν ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα είναι θεμελιώδες για την
αυτοπεποίθησή τους.
8. Μην επικρίνετε την προσπάθεια τους. Για κανένα λόγο μην μειώνετε την προσπάθεια τους. Μπορείτε να κάνετε θετικά σχόλια και εισηγήσεις για να
τα πάνε καλύτερα αλλά για κανένα λόγο μην
εκφράζετε απογοήτευση για τις επιδόσεις τους και
μην μηδενίζετε τον κόπο και τη δουλειά τους. Η
γονική κριτική μηδενίζει το κίνητρο των παιδιών
και τα βάζει σε μια διαδικασία διαρκούς αμφισβήτησης της αυτο-αξίας τους.
(Συνέχεια στην επόμενη έκδοση)
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Οι τροφές που κρατούν μακριά την κατάθλιψη

Ο

λοένα
και
περισσότεροι
άνθρωποι γύρω μας υποφέρουν από συμπτώματα κατάθλιψης, είτε το καταλαβαίνουν, είτε
όχι. Η κατάθλιψη φυσικά αντιμετωπίζεται πρωτίστως με την βοήθεια εξειδικευμένων ιατρών, οι
οποίοι, ενδεχομένως, να συστήσουν και κάποια φαρμακευτική
αγωγή.
Ωστόσο, λίγοι γνωρίζουν ότι η
κατάθλιψη μπορεί να καταπολεμηθεί και μέσω της διατροφής. Μπορεί να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο διαιτητικό πλάνο για κάτι
τέτοιο, ούτε και τροφές που μπορούν να υποκαταστήσουν τα φάρμακα και να κάνουν τον ασθενή να
νιώσει “αυτομάτως” καλύτερα
ψυχολογικά.
Ως μέρος, όμως, μιας ισορροπημένης διατροφής, είναι καλό να γνωρίζετε τα ακόλουθα για τον τρόπο
που η διατροφή μπορεί να βοηθήσει έναν άτομο που έχει κατάθλιψη.
Επιλέγετε τροφές
με θρεπτικά συστατικά
Τα θρεπτικά συστατικά στα τρόφιμα υποστηρίζουν την επισκευή,
την ανάπτυξη και την ευεξία του
σώματος. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται βιταμίνες, ανόργανα
άλατα, υδατάνθρακες, πρωτεΐνες
και ακόμη και μια μικρή ποσότητα
λίπους. Μια ανεπάρκεια σε οποια-

δήποτε από αυτές τις θρεπτικές
ουσίες κάνουν το σώμα μας να μην
λειτουργεί σε πλήρη δυναμικότητα
και μπορεί να προκαλέσει ακόμη
και ασθένεια.
Γεμίστε το πιάτο σας με
τα απαραίτητα αντιοξειδωτικά

Ταύρος: Είναι μια πολύ καλή μέρα,
που ευνοεί τα σχέδιά σου και σου
δίνει τη δυνατότητα με ειλικρίνεια
και αποφασιστικότητα, να διεκδικήσεις όσα θέλεις. Μην αφήσεις καμιά
ευκαιρία να περάσει χωρίς να την
εκμεταλλευτείς και αυτό συμπεριλαμβάνει και τις επαφές σου με
κάποιους ανθρώπους.
Δίδυμοι: Η μέρα δεν σε βρίσκει και με
την καλύτερη διάθεση και αυτό λόγω
των αρνητικών πλανητικών επιρροών που δέχεσαι. Γενικά, θα έχεις μια
στάση απογοήτευσης και απαισιοδοξίας για πολλά ζητήματα, αλλά
αυτό μάλλον πίσω θα σε πάει. Προσπάθησε να είσαι λίγο πιο ανοιχτός
και φυσικά λίγο πιο θετικός. Θα δεις
ότι τα ζητήματά σου είναι σε καλύτερο δρόμο απ’ όσο νομίζεις.

SUDOKU

ρων ριζών με την κατανάλωση
τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, ως μέρος μιας υγιεινής διατροφής, συμπεριλαμβανομένων:
- Β-καροτένιο: βερίκοκα, μπρόκολο, πεπόνι, καρότα, λάχανα, ροδάκινα, κολοκύθα, σπανάκι, γλυκοπατάτα
- Βιταμίνη C: μούρα, μπρόκολο,
γκρέιπφρουτ, ακτινίδιο, πορτοκάλια, πιπεριές, πατάτες, φράουλες,
ντομάτα
- Βιταμίνη Ε: μαργαρίνη, ξηροί
καρποί και σπόροι, φυτικά έλαια,
φύτρα σιταριού

Οι επιζήμιες ελεύθερες ρίζες που
παράγονται φυσικά στο σώμα μας
συμβάλλουν στην κυτταρική βλάβη,
τη γήρανση και τη δυσλειτουργία
του οργανισμού. Τα αντιοξειδωτικά, όπως το β-καροτένιο και οι
βιταμίνες C και E καταπολεμούν τις
επιπτώσεις των ελεύθερων ριζών.
Έχει αποδειχτεί ότι τα αντιοξειδωτικά έχουν τη δύναμη να δεσμεύουν
τις ελεύθερες ρίζες και να βοηθούν
το σώμα να τις εξουδετερώσει
Μελέτες δείχνουν, επίσης, ότι ο
εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα επιρρεπής στην βλάβη από τις ελεύθερες
ρίζες. Αν και δεν υπάρχει κανένας
τρόπος για να σταματήσετε την
παραγωγή τους, μπορείτε να μειώσετε τις επιπτώσεις των ελευθέ-

Επιλέγετε “έξυπνους”
υδατάνθρακες για μια
πιο ηρεμιστική επίδραση
Η σύνδεση μεταξύ των υδατανθράκων και της ψυχικής διάθεσης έχει
αποδειχτεί επιστημονικά μέσω της
δράσης της σεροτονίνης. Αν ένα
άτομο έχει “λιγούρες” για υδατάνθρακες μπορεί αυτό να σχετίζεται
με μειωμένη δραστηριότητα της
σεροτονίνης.
Μην αποκλείετε κάθε είδος υδατάνθρακα. Περιορίστε τις ζαχαρούχες
τροφές και επιλέξτε «έξυπνους» ή
«σύνθετους» υδατάνθρακες (όπως
δημητριακά ολικής αλέσεως) και
όχι απλούς υδατάνθρακες (όπως
τα κέικ και τα μπισκότα), μαζί με
πολλά φρούτα, λαχανικά και
όσπρια, τα οποία περιέχουν υγιείς
υδατάνθρακες και φυτικές ίνες.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η διάθεσή που σε χαρακτηρίζει είναι να κάνεις αλλαγές και να
φέρεις τα πάνω κάτω στη ζωή σου.
Αυτό που πρέπει να προσέχεις είναι
πως αν βιαστείς για όλα αυτά, κινδυνεύεις να βρεθείς ακόμα πιο μπερδεμένος. Δώσε το χρόνο που χρειάζονται οι καταστάσεις και κράτησε
την αισιοδοξία σου.
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νέες υποχρεώσεις και θα αναγκαστείς να βάλεις ένα πρόγραμμα, για
να τελειώνεις με όσες περισσότερες
μπορείς. Το καλό είναι ότι είσαι
αποφασισμένος να δώσεις λύσεις
και ο δυναμισμός σου θα σε βοηθήσει να τακτοποιήσεις αρκετά ζητήματα και να ξεμπερδεύεις. Ωστόσο,
μην προσπαθήσεις να τα πετύχεις
όλα μαζί γιατί θα μπερδευτείς.
Παρθένος: Η ενέργεια που αισθάνεσαι θα σε κάνει υπερδραστήριο και
με κάθε σου κίνηση θα προσπαθείς
να δώσεις τη λύση σε οτιδήποτε σε
απασχολεί. Πρόσεξε να μην οδηγηθείς σε παρορμητικές αποφάσεις
και κυρίως, να μη βρεθείς σε αντιπαράθεση με τους δικούς σου
ανθρώπους.
Ζυγός: Η μέρα σου φέρνει αρκετή
ανασφάλεια και το μυαλό σου δε
λειτουργεί σωστά, για να κρίνεις
αντικειμενικά τις καταστάσεις, αλλά
και τα πρόσωπα που σε περιβάλουν. Πάντως η μέρα ευνοεί τα ξεκαθαρίσματα και τις αποφάσεις, που
θα σε βοηθήσουν να βάλεις μια
σειρά σε διάφορους τομείς που σε
απασχολούν.

Καρκίνος: Θα χρειαστεί να βρεθείς
δίπλα σε αγαπημένα σου πρόσωπα
και να τους δείξεις όλη σου την
συμπαράσταση. Ενδεχομένως να
πρέπει να δώσεις και τις συμβουλές
σου. Μην κρατήσεις αποστάσεις και
βάλε τα δυνατά σου για να βοηθήσεις, έχοντας εμπιστοσύνη στον
εαυτό σου.

Σκορπιός: Η μέρα είναι ευνοϊκή για
την υλοποίηση των στόχων σου,
αλλά το άγχος που σε έχει καταβάλει, λειτουργεί ανασταλτικά για να
πετύχεις αυτά που θέλεις. Βάλε ένα
καλό πρόγραμμα και μην τα χάνεις
μπροστά στις υποχρεώσεις, γιατί
έτσι θα σου μαζευτούν ακόμα
περισσότερες.

Λέων: Θα σου προκύψουν αρκετές

Τοξότης: Πολλές καταστάσεις σε

προβληματίζουν ιδιαίτερα γιατί
ίσως τις βλέπεις πιο τραγικές από
όσο είναι. Καλό είναι να χαλαρώσεις
και να δεις όσα συμβαίνουν στις
πραγματικές τους διαστάσεις. Έτσι,
θα μπορέσεις να δώσεις και τις
κατάλληλες λύσεις. Πάντως η μέρα
είναι ευνοϊκή για να διευθετήσεις
αρκετά ζητήματα.
Αιγόκερως: Η διάθεσή σου θα είναι
πολύ καλή χάρη σε απρόσμενα γεγονότα και ειδήσεις που θα σε κάνουν
αισιόδοξο και θετικό. Κάποια ζητήματα εξελίσσονται με καλύτερο
τρόπο από αυτόν που νόμιζες και
θα μπορέσεις τώρα να πετύχεις τους
στόχους σου χωρίς πρόβλημα.
Υδροχόος: Το έντονο άγχος και η
πίεση που νιώθεις, θα σου δημιουργήσουν ένα μικρό μπλοκάρισμα και
δεν θα μπορέσεις να ανταπεξέλθεις
σε όλες σου τις υποχρεώσεις. Κάνε
πράγματα που θα σε χαλαρώσουν
και θα σε βγάλουν από αυτό το
αδιέξοδο. Άλλωστε, η μέρα σε ευνοεί
να λύσεις τα προβλήματά σου, αλλά
χρειάζεται λίγη ψυχραιμία.
Ιχθείς: Το άγχος που αισθάνεσαι τον
τελευταίο καιρό σε έχει βγάλει από
το πρόγραμμά σου και σε έχει οδηγήσει σε σπασμωδικές κινήσεις, που
δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα.
Είναι μια καλή μέρα για να ηρεμήσεις και να δεις τα πράγματα ρεαλιστικά. Έτσι, θα βάλεις ένα πρόγραμμα στις υποχρεώσεις σου και θα
μπορέσεις να πάρεις αποφάσεις.
Μίλα με τα δικά σου άτομα και βρες
μαζί τους λύση.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σουσαμόπιτα Θράκης
ΥΛΙΚΑ:
1 πακέτο φύλλο κρούστας «πολίτικο»
2-1/2 φλ. σουσάμι καβουρδισμένο
1-1/2 φλ. φρυγανιά αλεσμένη, 1-1/2 φλ. καρύδι
2 κ.σ. κανέλα, μισή κ.γ. γαρύφαλλο
μισή κ.γ. μοσχοκάρυδο, 1 φλ. ελαιόλαδο,
μισό φλ. σπορέλαιο
Για το σιρόπι
3 φλ. νερό, 3 φλ. ζάχαρη, 2 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο
ξύλο κανέλας, μισό λεμόνι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Αφού καβουρδίσουμε το σουσάμι, το αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το σουσάμι, τη φρυγανιά, το καρύδι, την κανέλα, το γαρύφαλλο και το μοσχοκάρυδο. Τα αλέθουμε, αλλά δεν τα
κάνουμε σκόνη.
Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους
150160′ C, στις
αντιστάσεις.
Λαδώνουμε το
ταψί της κουζίνας. Ανοίγουμε ένα φύλλο στον πάγκο και πασπαλίζουμε σε όλη
την επιφάνεια 4-5 κουταλιές γέμιση. Καλύπτουμε με το
2ο φύλλο και άλλη μια κουταλιά γέμιση. Συνολικά, θα
κάνουμε 4 στρώσεις φύλλο-γέμιση. Στο τελευταίο φύλλο
(4ο), πασπαλίζουμε με τη γέμιση και τυλίγουμε σε ρολό,
όχι σφιχτό, κατά μήκος (ξεκινάμε από τη στενή πλευρά).
Το τοποθετούμε με την ένωση προς τα κάτω στο λαδωμένο ταψί και επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα φύλλα.
Φτιάχνουμε 3 ρολά, ακολουθώντας τις οδηγίες του πρώτου. Με μαχαίρι κοφτερό χαράζουμε τα ρολά σε φέτες.
Καρφώνουμε σε κάθε φέτα από 1 γαρύφαλλο. Ενώνουμε
το ελαιόλαδο με το σπορέλαιο και το ζεσταίνουμε σε
κατσαρόλα να κάψει. Λίγο λίγο, με κουτάλι, περιχύνουμε
τα ρολά με το καυτό λάδι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο για 1 ώρα και 15′, μέχρι να ροδίσουν καλά τα
ρολά. Το αργό και παρατεταμένο ψήσιμο κάνουν τα ρολά
έξτρα τραγανά.
Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Σε κατσαρόλα βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό. Προσθέτουμε την κανέλα και ανακατεύουμε μέχρι να πάρει βράση. Προσθέτουμε λίγες σταγόνες
χυμό λεμονιού και ολόκληρη τη λεμονόκουπα. Βράζουμε
για 3-4’ λεπτά. Τέλος, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, αφαιρούμε την
κανέλα και το λεμόνι. Αφήνουμε λίγα λεπτά το σιρόπι να
γίνει χλιαρό. Βγάζουμε τα καυτά ρολά από το φούρνο
και τα σιροπιάζουμε σιγά σιγά, με ένα κουτάλι. Τα αφήνουμε να κρυώσουν στο σιρόπι τους. Όσο κρυώνουν,
συνεχίζουν να ρουφάνε σιρόπι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Παγκόσμια αύξηση
των περιστατικών
κατάθλιψης
• Συμβάλλει στη μείωση
της παραγωγικότητας

Ο
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 753 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΑ ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ
ΣΤΟΥΣ ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ ΜΑΣ

ι περιπτώσεις κατάθλιψης
ανά
το
παγκόσμιο παρουσιάζουν αύξηση 20% καθιστώντας την πάθηση
αυτή που συνδέεται με
την αυτοκτονία, την
κύρια αιτία αναπηρίας
στον κόσμο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Κωνσταντίνος & Ανθή
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει
το Σάββατο, 6 Μαϊου 2017, η ώρα 5.30μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά
Οι γονείς:
Νίκος και Ελένη Κωνσταντίνου - Ζέβλα
από Κατωκοπιά και τώρα στον Στρόβολο

Ιωάννης και Λένια Διαβαστού
από Γαλάτα και Λατσιά

Ο ΠΟΥ αναφέρει πως τα
στοιχεία αυτά κρούουν το
κώδωνα του κινδύνου για
όλες τις χώρες για να
επανεξετάσουν τις προσεγγίσεις τους για την
ψυχική υγεία και να αντιμετωπίσουν με επείγοντα
μέτρα την πάθηση.

Συγχαρητήρια και δεξίωση
από 7.30 - 9.00μ.μ. στο Sporting Club,
(πρώην Λαϊκή Sporting Club)

Η πτώση της παραγωγικότητας και άλλες ιατρικές παθήσεις συχνά συνδέονται με την κατάθλιψη, δημιουργούν επιπρόσθετο κόστος για τις
οικονομίες των χωρών.

Σάββατο / 22 Απριλίου 2017 / 5.00μ.μ.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Χρίστος & Παναγιώτα Ιωαννίδου

"Είναι στιγμή να
ζήσεις τη ζωή
που ονειρεύτηκες"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Ευτύχιος & Χριστιάνα
Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας,
Ζακάκι, Λεμεσός
Φλώρος & Άνθη Φλώρου
(Αγ. Θεράπων - Πάχνα και τώρα Λεμεσό)
(Λευκωσία - Επισκοπή Πάφου και τώρα Λεμεσό)

Συγχαρτηρια & Δεξίωση
Monte Caputo στις 7.30μ.μ.

Henry James

ΛΥΣΗ SUDOCOU

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
ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Π.Α.Α.Ο.Κ ΛΕΜΕΣΟΥ

ην προσεχή Κυριακή 9.4.2017 και ώρα
3.00 μ.μ., στο Κοινοτικό γήπεδο
Γερμασόγειας, θα διεξαχθεί ο μεγάλος
Τελικός του Πρωταθλήματος Κυπέλλου
ΠΑΑΟΚ, μεταξύ των δυναμικών ομάδων
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας και ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
Μουταγιάκας.

Η

Η ΣΕΚ ΤΙΜΗΣΕ
ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΝΤΕΛΗ

ΣΕΚ τίμησε τον συντηρητή του εξοχικού συγκροτήματος
της στον Κάτω Αμίαντο Σωτήρη Παντελή ο οποίος αφυπηρέτησε. Ο κ. Παντελή υπήρξε πρότυπο εργαζομένου και
ανθρώπου που υπηρέτησε με αφοσίωση το Κίνημα της ΣΕΚ
για αρκετά χρόνια.

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Την τιμητική διάκριση επέδωσε ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ στην παρουσία του
γενικού οργανωτικού Πανίκου Αργυρίδη (φωτό).

Λόγω του ότι και οι δύο ομάδες, διαθέτουν
στις τάξεις τους αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές και ταλέντα, αναμένεται ότι τον
αγώνα θα τον παρακολουθήσουν αρκετοί
φίλαθλοι και παράγοντες των Αθλητικών
Σωματείων της πόλης.
Το τελετουργικό της όλης εκδήλωσης είναι:
- Παρέλαση των διαγωνιζομένων Ομάδων.
- Ανταλλαγή λαβάρων και σύντομο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Ανδρέα Γαβριήλ.
Στο τέλος του αγώνα θα γίνει η απονομή
των επάθλων τα οποία ευγενώς παραχωρεί
η φίλαθλος Εταιρεία Κ.Ε.Ο. Λτδ, την οποία
το Διοικητικό Συμβούλιο θερμά ευχαριστεί.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Πιέρος Σωτηρίου
Από κομπάρσος αληθινός ηγέτης

Π

ριν από τρεισήμισι περίπου χρόνια, γύρω στον
Αύγουστο του 2013, πέρασε το κατώφλι του
Αρχάγγελου (Α.Π.Ο.Ε.Λ.) ένα συνεσταλμένο και αθώο
παιδί, που δεν ήταν άλλος από τον Πιέρο Σωτηρίου.
Είναι γεγονός ότι η εν λόγω μετεγγραφική κίνηση του
Α.Π.Ο.Ε.Λ. δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στους
πλείστους ΑΠΟΕΛίστες, συμπεριλαμβανομένου και
του υποφαινομένου.
Σε αυτό φυσικά συνηγόρησε και το γεγονός ότι οι
τότε προπονητές του Α.Π.Ο.Ε.Λ., αρχίζοντας από τον
Γιώργο Δώνη, εν συνεχεία, τον Γερμανό Τόρστεντ Φινκ
μέχρι και τον Ντομίγκος Πασιένσια, δεν αξιολόγησαν
σωστά ή καλύτερα, υποτίμησαν την ποδοσφαιρική
αξία του νεαρού Πιέρου. Έτσι, λοιπόν, από τον
Αύγουστο του 2013, όταν πρωτοήλθε στον Α.Π.Ο.Ε.Λ.
και για δύο ποδοσφαιρικές σεζόν, βρισκόταν στην
αφάνεια παίζοντας τον ρόλο του κομπάρσου. Μ'
αυτά και αυτά φθάνουμε στον Σεπτέμβριο του 2015,
όταν και ανέλαβε τις τύχες της τρισένδοξης ομάδας
του Α.Π.Ο.Ε.Λ. ο Τιμούρ Κετσπάγια, όχι κάτω και από
τις καλύτερες συνθήκες.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: Β’ ΦΑΣΗ - ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Νέο σκηνικό τίτλου με «3» μνηστήρες
• Καταιγίδα ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ πλησίασε τον
ΑΠΟΕΛ στο -4
• Στο -6 η ΑΕΚ παραμένει όρθια στο κυνήγι
της πρωτιάς
• Οδυνηρή ήττα του πρωτοπόρου από την ΑΕΚ

Τ

α αποτελέσματα της 29ης
αγωνιστικής διαμόρφωσαν νέο
τοπίο στον βαθμολογικό πίνακα
τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά δώματα, ανεβάζοντας το
ενδιαφέρον για τη συνέχεια σε
πελώρια ύψη.
Η ΑΕΚ έκανε τη μεγάλη ανατροπή,
με θύμα τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ.
Εκεί που έχανε με 0-1, ισοφάρισε
στο 80’ και στην εκπνοή των
καθυστερήσεων πέτυχε στρατηγικής σημασίας νίκη. Το τρίποντο
της ΑΕΚ στάθηκε ικανό να βάλει

Σφραγίδα Τιμούρ
Ο Τιμούρ Κετσπάγια, επιβεβαιώνοντας τον απρόβλεπτο και παρορμητικό του χαρακτήρα, παίρνει το
ρίσκο και αποφασίζει να δώσει αρκετά λεπτά συμμετοχής στον Πιέρο, με την προσδοκία ότι με αργά
και σταθερά βήματα θα άρχιζε να ξεδιπλώνει το
αστείρευτο ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Και δικαιώθηκε απόλυτα. Πριν από ακριβώς ένα χρόνο, λοιπόν,
ο συμπαθής Πιέρος χάρη στον φιλότιμο και αδαμάντινό του χαρακτήρα, όλο και ανέβαζε στροφές βελτιώνοντας την απόδοσή του, παράλληλα δε βελτίωσε
τη φυσική του κατάσταση και ολοένα αποκτούσε
περισσότερη αυτοπεποίθηση, αρχίζοντας έστω και
αραιά να βλέπει δίκτυα. Πολύ δε περισσότερο μετά
την αναγκαστική αποχώρηση από την ομάδα του
Αργεντινού αρχισκόρερ Καβενάγκι, λόγω τραυματισμού, ανέλαβε να τον αντικαταστήσει στη νευραλγική αυτή θέση ο εν λόγω νεαρός.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΚΑ

Η ΑΕΚ, έμεινε όρθια, ύψωσε ανάστημα στο Β ημίχρονο μπροστά σ’
έναν ΑΠΟΕΛ που πελαγοδρομούσε,
επιτυγχάνοντας μια σπουδαιότατη και δίκαιη νίκη. Η όλη εμφάνιση
των παικτών του Ι. Ιδιάκεθ, ανέδειξε το πάθος και τη θέληση τους
για νικηφόρο αποτέλεσμα, σε
αντίθεση με τον ΑΠΟΕΛ που ήταν
άψυχος, με πολλά λάθη και αναιμικό αγωνιστικό προσανατολισμό.
Ο Απόλλωνας συνεχίζοντας την
αήττητη πορεία του σε 26 συνεχείς
αγώνες επί Σωφρόνη Αυγουστή,
άλωσε
και
το
«Πράσινο» ΓΣΠ, απειλώντας σοβαρά πλέον
την επικυριαρχία του
ΑΠΟΕΛ στην υπόθεση τίτλος. Εκθειάζοντας
την «πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι
παίκτες του, ο Κύπριος
τεχνικός του Απόλλωνα
Σ. Αυγουστή μίλησε για
«εξαιρετικό ρόστερ»
που του δίνει «αυξημένες επιλογές».

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νέα Σαλαμίνα - Ερμής ......... 4-1
(6, 16 Μακρίεφ, 75 Ντουντού, 90 +3 Κούσουλος / 60 (π) Μαρτίνιουκ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ζωντανές της ελπίδες
παραμονής διατηρεί η
Δόξα μετά την άνετη
επικράτηση της επί της
Καρμιώτισσας.
Κανένας παίκτης δεν
υστέρησε.

Πλήρης καταξίωση

Έτσι λοιπόν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ο
Πιέρος Σωτηρίου έγινε το ίνδαλμα.

• Νίκη βάλσαμο για ΑΕΛ με εκτός έδρας
ελπιδοφόρο τρίποντο
• Ξανά στο κόλπο της παραμονής η ΔΟΞΑ,
σε περιπέτειες Καρμιώτισσα και Άρης
• Ανάπνευσε ο Εθνικός Άχνας

Η ΑΕΛ σε μια κρίσιμη
καμπή της φετινής της
πορείας, άλωσε το
« Α ν τ ώ ν η ς
Παπαδόπουλος» επανακτώντας την πολυπόθητη ηρεμία και την
καλή ψυχολογία. Ήταν
απογοητευτικό παιχνίδι, μείναμε με 10 παίκτες από νωρίς, κάναμε
ευκαιρίες και ο τρόπος
που παίξαμε μας δίνει
αυτοπεποίθηση
για
καλή συνέχεια» σημείωσε
ο
Ισραηλινός
τεχνικός της «Μεγάλης
Κυρίας» Ρ. Λέβι.

Ο ίδιος άρπαξε την ευκαιρία από τα μαλλιά καθώς η
βελτίωσή του ήταν θεαματική και έτσι τον βλέπουμε
να καθιερώνεται στη βασική ενδεκάδα, μάλιστα δε ο
Πιέρος με το πείσμα και τον τσαμπουκά που τον διακρίνει κατάφερε να πετύχει το πρώτο και καθοριστικότατο τέρμα στο ντέρμπι της χρονιάς με την Α.Ε.Κ.
Λάρνακας, τον απελθόντα Μάιο, και ήταν τότε που,
εντελώς τυχαία, είχαμε το ξέσπασμα του ίδιου του
ποδοσφαιριστή (σκαρφαλώνοντας στα κιγκλιδώματα του Γ.Σ.Π.) εν μέσω φρενίτιδας πανηγυρισμών
από τους απανταχού ΑΠΟΕΛίστες, που έτυχε να βρίσκονταν τον συγκεκριμένο εκείνο αγώνα στο γήπεδο.
Η πλήρης όμως καταξίωση, το απόγειο της δόξας
αλλά και της περηφάνιας σφραγίστηκε, θα 'λεγε
κανείς, μετά από εκείνη την γκολάρα που πέτυχε
μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» εις βάρος του
Ολυμπιακού Περαιώς, που έμελλε να ήταν και νικηφόρα. Τότε ο Πιέρος ενθουσιασμένος και χαρούμενος
ξέσπασε μπρος στην κερκίδα των λιγοστών φίλων
του Α.Π.Ο.Ε.Λ., που είχαν το προνόμιο, αν θέλετε, να
βρίσκονταν στο συγκεκριμένο στάδιο πριν από πέντε
περίπου μήνες και συγκεκριμένα στις 29/9/16. Θα
ήταν μέγιστη παράλειψη να μην ειπωθεί το γεγονός
ότι σχεδόν άπαντες οι ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τον πρωταθλητή Ελλάδος
είχαν συγκλονιστική απόδοση, με πρώτο και καλύτερο έναν υψηλόσωμο λεβέντη, έναν αληθινό ηγέτη,
που ακούει στο όνομα Πιέρος Σωτηρίου, που απολάμβανε τους καρπούς των κόπων μιας τριετίας,
αμέσως μετά το πολυπόθητο σφύριγμα της λήξης
του επικού εκείνου αγώνα.

15

Τουναντίον, η ομάδα
των Πολεμιδιών ήταν
σκιά του εαυτού της.

φωτιά στην κούρσα του τίτλου, σε
συνάρτηση φυσικά με την νίκη του
Απόλλωνα επί της Ομόνοιας στο
ΓΣΠ.
Ο Απόλλωνας πλησίασε τον
ΑΠΟΕΛ στο -4 και η ΑΕΚ στο -6,
αποτυπώνοντας ξεκάθαρα πλέον
πως το κυνήγι του τίτλου αφορά
τρεις, χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται πως τον πρώτο λόγο έχει ο
πρωτοπόρος και εμπειρότατος
ΑΠΟΕΛ.

Άλωσε το «Τσίρειο» ο
Εθνικός και τώρα αναπνέει ελεύθερα. Η γεύση
της χαράς της νίκης για τους
Αχνιώτες ήλθε ύστερα από 68
μέρες. Τα πράγματα για τον Άρη
καθίστανται πολύ δύσκολα. Η
παραμονή του στα μεγάλα σαλόνια απαιτεί τιτάνεια προσπάθεια.
Αναστήθηκε η Νέα Σαλαμίνα επιτυγχάνοντας 2η συνεχόμενη νίκη
με τον Αντώνιο Κονσεϊσάο στο
τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας.
Επικράτησε του Ερμή διεκδικώντας με αξιώσεις την 7η θέση. Ξ.Ξ.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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Ο αδούλωτος Κυπριακός Ελληνισμός τίμησε
με λαμπρότητα την εθνική επέτειο της 1ης Απριλίου

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΓΣΕΕ προς Πρωθυπουργό:
«Εσείς υπογράφετε τα μνημόνια
και όχι τα συνδικάτα»

Α

πάντηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα περί ευθυνών του συνδικαλιστικού κινήματος για την κατάσταση στη χώρα.
«O Πρωθυπουργός αφού ετοιμάζεται να τα παραδώσει όλα στους δανειστές, επιχειρεί τώρα να μεταθέσει τις ευθύνες για τις δικές του αποφάσεις στα
συνδικάτα. Με μία επίθεση λάσπης άνευ προηγουμένου, χαρακτήρισε από τη διάσκεψη της Ρώμης, οπισθοφυλακή τα συνδικάτα της χώρας, ενώ αναπαράγει το συνειδητό ψέμα των συνεργατών του, για
συμπαράταξη των συνδικάτων στο στρατόπεδο του
«ΝΑΙ» την περίοδο του δημοψηφίσματος.
Αυτή είναι η δήλωση από τον Πρωθυπουργό της
χώρας, που μετέτρεψε εν μια νυχτί το «ΟΧΙ» του
Ελληνικού λαού σε «ΝΑΙ» για ένα επαχθέστερο μνημόνιο λιτότητας. Η κυβέρνηση δια στόματος πρωθυπουργού μιλάει για κοινωνικό κεκτημένο και Ευρωπαϊκή κανονικότητα αλλά δεν απαντάει στο ερώτημα, «σε ποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα Υπουργός θα
είχε καταδικαστεί για ψεύδη και συκοφαντική
δυσφήμιση, όπως συνέβη με Υπουργό αυτής της
Κυβέρνησης, σχετικά με τη στάση της ΓΣΕΕ στο δημοψήφισμα και θα παρέμενε ακόμα στη θέση του;».
- Η Κυβέρνηση όμως είναι αυτή που υπέγραψε το
τρίτο μνημόνιο.
- Η Κυβέρνηση είναι αυτή που δέχτηκε να τεθούν τα
πάντα εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
- Η Κυβέρνηση είναι αυτή που ετοιμάζεται να αποδεχθεί και να εφαρμόσει νέα σκληρά και επώδυνα
μέτρα.
Για την αποκάλυψη της αλήθειας την οποία εντέχνως προσπαθεί να κρύψει αυτή η κυβέρνηση, υπενθυμίζουμε τα εξής:
- Τα ελληνικά συνδικάτα είναι αυτά που πραγματοποίησαν τα τελευταίαχρόνια 42 Απεργίες.
- Τα συνδικάτα είναι εκείνα που προσέφυγαν στα
δικαστήρια και στα διεθνή όργανα κατά των μνημονίων διατηρώντας δυνατή την παρουσία και τη συλλογική φωνή των εργαζομένων στην Ελλάδα.
- Τα συνδικάτα προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το σύνολο των μνημονιακών νόμων και
δικαιώθηκαν για τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία.
- Τα συνδικάτα προσέφυγαν στο Συμβούλιο της
Ευρώπης (Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και
δικαιώθηκαν ανάμεσα σε άλλα και για τον υποκατώτατο μισθό, για τους νέους κάτω των 24 ετών και
εκκρεμεί η νέα απόφαση για τα μνημονιακά μέτρα,
που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η

ΣΕΚ μαζί με τον αδούλωτο
Κυπριακό Ελληνισμό βρίσκεται
στην πρωτοπορία του αγώνα για
Ελευθερία και Δικαίωση της
θυσίας των ηρώων και των μαρτύρων της ΕΟΚΑ 55-59. Το μήνυμα
αυτό αναφύεται μέσα από τις
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
εθνικής επετείου της 1ης Απριλίου
1955.
Η ηγεσία της ΣΕΚ με εμπροσθοφυλακή την εργαζόμενη νεολαία και
με αναπεπταμένο το λάβαρο του
κινήματος, παρέστη στην επίσημη
δοξολοξία στην ιερά Αρχιεπισκοπή, στο τρισάγιο που ακολούθησε
στα Φυλακισμένα Μνηματα στην
παρουσία του προέδρου τα Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, των
επισήμων και του υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Πάνου
Καμένου καθώς και στην κεντρική
εκδήλωση στο κλειστό στάδιο
«Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».
Μετά το τρισάγιο στα Φυλακισμένα Μνήματα, αντιπροσωπεία της
ΣΕΚ με επικεφαλής τον γενικό
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα και
τον αναπληρωτή γ.γ. Μιχάλη
Μιχαήλ
επισκέφθηκαν
τούς
ανδριάντες του ήρωα Μάρκου
Δράκου ο οποίος διετέλεσε μέλος
του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ
και του Σταυραετού του Πενταδακτύλου Κυριάκου Μάτση, όπου
κατέθεσαν στεφάνι.

-Τα συνδικάτα προσέφυγαν από την πρώτη στιγμή
το 2010, στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, με σειρά
αποφάσεων υπέρ των εργαζομένων, ενώ κατατέθηκαν ήδη και νέες προσφυγές, με την παρουσία του
ILO στην Ελλάδα να οφείλεται σε αυτές τις προσφυγές.
Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του όμως είναι
που ελέγχονται γιατί δεν εφαρμόζουν αυτές τις
αποφάσεις. Ξεχνά ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία
ΓΣΕΕ-Εργοδοτικών οργανώσεων για τα εργασιακά
(Γενεύη 2014 - Υπό την Προεδρία της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας), η οποία επικαιροποιήθηκε
τον Ιούλιο του 2016 και για την οποία ο τότε Υπουργός Εργασίας υποστήριξε ΔΗΜΟΣΙΑ ότι αποτελεί την
«Εθνική κόκκινη γραμμή». Φαίνεται λοιπόν ότι ο
πρωθυπουργός αμφισβητεί με εμφανή σκοπό και
στόχο τις προσπάθειες των εργαζομένων και ετοιμάζεται να παραβιάσει για μία ακόμη φορά τις δικές
του «κόκκινες γραμμές».

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

