ERG_1-1_inn_1 5/9/17 11:57 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ

10

ΜΑΪΟΥ
2017

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Το ΔΗΚΟ έτοιμο να ψηφίσει το μονοασφαλιστικό Γενικό Σχέδιο Υγείας

Τ

ο Δημοκρατικό Κόμμα είναι έτοιμο
να ψηφίσει το μονοασφαλιστικό
ΓεΣΥ και πιέζει έτσι ώστε η Κυβέρνηση
να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή σε ό,τι αφορά τα εργασιακά ζητήματα που έχουν να κάνουν

δρος του κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλους σε προχθεσινή συνάντηση του

• Διαβεβαιώσεις Νικόλα
Παπαδόπουλου στη γενική
γραμματεία της ΣΕΚ

Α

γωνιζόμαστε για την οικοδόμηση

με την αυτονόμηση των νοσοκομείων
και τις συνεισφορές - συμπληρώματα
που θα κληθούν να πληρώσουν οι
Κύπριοι φορολογούμενοι.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο πρόε-

Σελ.16

βασικές αρχές την εργατική αλληκράτος πρόνοιας. Το μήνυμα αυτό
στέλλει η ΣΕΚ με την ευκαιρία της
9ης Μαίου, Ημέρα της Ευρώπης,
διαμηνύοντας την ανάγκη υιοθέτησης κοινής εξωτερικής πολιτικής,

ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ Μ. ΙΩΑΝΝΟΥ - ΣΕΚ
ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

άμυνας και ασφάλειας.

(Κύριο άρθρο, σελ. 2, 8)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
ΤΟΥ Γε.Σ.Υ

Η

ΣΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχθεί

Η

δράση του πρώην γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Μιχαλάκης Ιωάννου
είναι ταυτισμένη με τα μεγάλα εργατικά
και κοινωνικά επιτεύγματα του τόπου.

αναπληρωτής γ.γ Μιχάλης Μιχαήλ

Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε
ομιλία του στην πρόσφατη εκδήλωση
εγκαινίων του «Εργατικού Πάρκου

καταγράφοντας την ιστορική δια-

Νίκος Αναστασιάδης:

δρομή του Γε.Σ.Υ από τα πρώτα

Ο Μ. Ιωάννου, ταυτισμένος με
τους αγώνες για ελευθερία,
κοινωνική δικαιοσύνη
και οικονομική πρόοδο

πισωγύρισμα στην πορεία του

Γενικού Σχεδίου Υγείας, τονίζει ο

βήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας
μέχρι σήμερα.

(Σελ. 6)

με τη γενική γραμματεία της ΣΕΚ όπου
συζητήθηκε η πορεία της οικονομίας,
το θέμα της ρύθμισης της
αγοράς εργασίας και καίρια
κοινωνικοοικονμικά ζητήματα με αιχμή τη φορολογική μεταρρύθμιση, την αδήλωτη εργασία και την ανεργία.
Ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας υπογράμμισε πως η συντεχνία
καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για τάχιστη ψήφιση των δυο νομοσχεδίων
που αποσκοπούν στην
εφαρμογή του Γε.Σ.Υ.

της κοινωνικής Ευρώπης με

λεγγύη, τη δικαιοσύνη και το ισχυρό
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ταύτισε το όνομα του με την ισχυροποίηση της ΣΕΚ και την ενότητα – διεκδικητικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε

τη διαχρονική υπευθυνότητα της ΣΕΚ
προς όφελος των εργαζομένων, της
οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου.
Σελ.8

Μιχαλάκης Ιωάννου» στο Στρόβολο,
τονίζοντας ότι ο τιμώμενος, υπήρξε
για τρεις, σχεδόν, δεκαετίες η εμβληματική προσωπικότητα του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο Μ. Ιωάννου, σημείωσε,

Διεκδικούμε καλύτερη Ευρώπη

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση που στις 9 Μαΐου 2017 γιορτάζει τα 67χρονα της, βρίσκεται σε κρίσιμο και
οριακό σημείο. Η απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την Ενωμένη Ευρώπη, η αύξηση της
μετανάστευσης, η έξαρση της βίας και της τρομοκρατίας, η πολιτική της αυστηρής λιτότητας, ο διαχωρισμός στις πλούσιες χώρες του Ευρωπαϊκού
Βορρά και στις φτωχές του Νότου, είναι ζητήματα
που ταλανίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2017.
Όλα τα πιο πάνω ζητήματα που είναι πολύπλοκα,
δημιουργούν και παράγουν ποικίλες επιπτώσεις σ’
όλα τα κράτη – μέλη. Επιπτώσεις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και άλλες. Κάποιες από τις εξελίξεις, όπως είναι π.χ. το Brexit και η έξαρση της τρομοκρατίας είναι πρωτόγνωρες και ραγδαίες, όμως
δεν δικαιολογούν ούτε πανικό, ούτε εφησυχασμό.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και όλες οι πολιτικές ομάδες
στο Ευρωκοινοβούλιο οφείλουν να αφουγκραστούν
και να αποτιμήσουν σωστά τα μηνύματα και τις

δυσκολίες των καιρών και μέσα από συλλογικότητα
και συναντίληψη να οδηγήσουν την Ευρώπη σε μια
νέα ελπιδοφόρα πορεία.

κής και αμυντικής πολιτικής αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα που τορπιλίζει κάθε ιδέα για την πλήρη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα μέσα στην παγκόσμια αναστάτωση που βιώνει η ανθρωπότητα, χρειάζεται μια δυνατή Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι περισσότερο δίκαιη και

Με αφορμή την 9η Μαΐου που εορτάζεται ετησίως ως
η μέρα της Ευρώπης, η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, η
Ευρώπη χρειάζεται μια δυναμική επανεκκίνηση που
θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και θα προάγει
και θα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

• Η 9η Μαΐου αφορμή
για επανεκκίνηση και αναγέννηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανθρώπινη, μια Ενωμένη Ευρώπη που θα παράγει
υψηλού επιπέδου κοινωνική πολιτική προς όφελος
των πολιτών σ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρωπαϊκής Επικράτειας. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να
λειτουργεί στην πράξη μέσα από πραγματικά δημοκρατικές αρχές και διεκδικήσεις. Η μέχρι σήμερα
απουσία ενιαίου συντάγματος και ενιαίας εξωτερι-

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται μπροστά στον
καθρέφτη της ιστορίας και καλούνται να λάβουν
αποφάσεις που θα κρατούν την Ένωση ενωμένη,
χρήσιμη και δυνατή προς όφελος των λαών που την
συναποτελούν. Στο νέο πλαίσιο των δεδομένων που
προδιαγράφονται, κυρίαρχο μέλημα θα πρέπει να
είναι η προστασία και η κατοχύρωση των εργαζομένων, των μισθών και των δικαιωμάτων τους, μακριά
από τη σκληρή λιτότητα που δημιουργεί ανασφάλεια
και οπισθοδρόμηση.

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

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Ε

ίναι αυταπόδεικτο ότι Ευρώπη
των τελευταίων χρόνων πληγώνει, απογοητεύοντας ολοένα και
περισσότερο τους πολίτες της. Οι
προσδοκίες των Ευρωπαικών
λαών είναι αδύνατο να πάρουν
σάρκα και οστά μέσα από την υφιστάμενη δομή και λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έλλειψη
κανόνων διαφάνειας, κυρίως στα
χρηματοπιστωτικά και την ενέργεια και η διαχρονική ερωτοτροπία
αξιωματούχων των Βρυξελλών με
τα πανίσχυρα επιχειρηματικά
«λόμπυ», ευνοούν τις πολυεθνικές,

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

τις τράπεζες επενδύσεων και γενικά τις λεγόμενες αγορές, σε βάρος
των Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η
ωμή πραγµατικότητα συνηγορεί
πως οι κρίσιμες δοµικές και θεσµικές αποφάσεις λαµβάνονται κάτω
από την ισχυρή πίεση των πολυθενικών συµφερόντων.
Αυτές οι «τοξικές» πρακτικές αποδυνάμωσαν αισθητά την προσπάθεια αποτροπής της οικονομικής
κρίσης ενώ συνέβαλαν σημαντικά
στην εξαθλίωση των χωρών του
νότου. Είναι κοινή η πεποίθηση
πως το Ευρωπαικό όραμα σιγά σιγά ξεθωριάσει. Αυτό επιβεβαιώνεται τον τελευταίο καιρό με την
πρόχειρη ή αναποτελεσματική
αντιμετώπιση του Μεταναστευτι-

κού, του καίριου προβλήματος της
τρομοκρατίας και της άτολμης
στάσης της Ε.Ε έναντι της Ερντογανικής Τουρκίας, που τείνουν να
μετατρέψουν την Ευρώπη σε όμηρο
των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών της επιλογών.

• Ήρθε η ώρα ριζικής αλλαγής στην πορείας πλεύσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.
Ανησυχίες
Τα πράγματα στην Ευρώπη
τελευταίως προσλαμβάνουν ανησυχητικές διαστάσεις, που εν
πολλοίς οφείλονται στις κακές
πολιτικές
των
Ευρωπαίων ηγετών και δη της
κυριαρχούσας Γερμανίας, αλλά
και
στην
ατολμία
της
Γαλλίας
να
παίξει πρωτεύοντα ρόλο
στον καθορισμό
των εξελίξεων. Βρισκόμαστε, λοιπόν σε χρονική καμπή που τείνει
να ταρακουνήσει συνθέμελα το
Ευρωπαϊκό οικοδόμημα επιφέροντας ανυπολόγιστα πλήγματα
στην ευημερία των λαών.
Πιστεύουμε βαθύτατα πως αυτό το
ενδεχόμενο μπορεί να αποτραπεί,
αρκεί να προωθηθεί ένα νέο
εμπνευσμένο πολιτικό και κοινωνικοοικονομικό
πρότυπο
με
ανθρωποκεντρικό χαραχτήρα που
να αποδίδει κοινωνική δικαιοσύνη
και να ενδυναμώνει την κοινωνική

Τ

ην ερχόμενη Κυριακή η ΣΕΚ θα τιμήσει τη Μάνα στο ηρωοτόκο Παλαιχώρι. Η φυσιογνωμία της αποτελεί την
ιστορική μορφή της νεότερης κυπριακής ιστορίας καθώς αποδεικνύοντας το
ψυχικό της μεγαλείο, πλήρωσε με υποΤης Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

δειγματική συνέπεια γενναιότητα και
αυταπάρνηση το βαρύ τίμημα των
ιστορικών γεγονότων.
Παρά τα αλλεπάλληλα κτυπήματα που
δέχθηκε η Κύπρος, η Κύπρια μάνα ήταν
πάντοτε στην πρώτη γραμμή αλύγιστη
στους αγώνες για Ελευθερία, Ισότητα

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

συνοχή. Με άλλα λόγια, προβάλλει
αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης ενός
ξεκάθαρου πολιτικού προσανατολισμού που να προωθεί τα ευρύτερα συμφέροντα των Ευρωπαίων
πολιτών και των κοινωνιών και όχι
των πολυεθνικών. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί, μόνον, μέσω της οικο-

δόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με σεβασμό στο έθνος –
κράτος, κοινή εξωτερική πολιτική
και ενιαία ομπρέλλα άμυνας, κατά
τρόπο που να διασφαλίζει την
κοινή ασφάλεια, τη
διαφάνεια
στα
οικονομικά,
την
αλληλεγγύη μεταξύ
των Ευρωπαϊκών λαών και
την ισχυροποίηση του κράτους
πρόνοιας. Ορόσημο για υλοποίηση αυτού του στόχου θεωρούμεν την ανάδειξη του νέου προέδρου στην Γαλλία με ισχυρή πλειοψηφία αλλά και την έκβαση των
επικείμενων εκλογών στη Γερμανία.
Με την ευκαιρία της 9η Μαίου, ημέρας της Ευρώπης και με νωπή τη
σφραγίδα του BREXIT, προσδοκούμεν πως οι νέοι ηγέτες θα φανούν
αντάξιοι του θεμελιωτή Ρομπέν
Σουμάν, και των νεώτερων οραματιστών όπως ο Βαλερύ Ζισκάρ Ντεστέν, για οικοδόμηση της νέας κοινωνικής Ευρώπης.

Γ

Το ΓΕΣΥ καθυστερεί

ια το ΓΕΣΥ συζητούμε εδώ και χρόνια αλλά κάθε
φορά που πλησιάζει η στιγμή της εφαρμογής του,
όλο και κάποια δικαιολογία προκύπτει για την αναβολή του. Με υπουργό υγείας το Γιώργο Παμπορίδη
δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όντως υπάρχει η
πολιτική βούληση. Η οποία ωστόσο δεν φαίνεται να
είναι συλογική, κυβερνητική βούληση. Ο νυν υπουργός προσπαθεί έχοντας μαζί του και την πλειοψηφία
της Βουλής αλλά συνεχώς δέχεται πισώπλατες
μαχαιριές, είτε από συναδέλφους του, είτε από επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν προεκλογικές
εκστρατείες. Επιχειρηματίες οι οποίοι βλέπουν το
ΓΕΣΥ ως ένα όχημα να ανεβάσουν τους τζίρους των
συναφών επιχειρήσεων τους και σίγουρ5α όχι να
βοηθήσουν το μέσο άνθρωπο της χώρας μας να
αποκτήσει μια καλή ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Στην ευρωπαϊκή Κύπρο κάθε χρόνο ξοδεύουμε για
λόγους υγείας ένα ποσό περίπου 1.2 δις ευρώ. Από
αυτό το ποσό περίπου τα 700 εκατ καλύπτονται από
τις τσέπες των ανθρώπων, οι οποίοι είτε έχουν είτε
όχι είναι υποχρεωμένοι να τα βρουν αν αρρωστήσουν. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο φαινόμενο για κάθε
σοβαρή χώρα.
Το ΓΕΣΥ στην Κύπρο θα προσφέρει τη δυνατότητα σε
όλους να έχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη αν όλοι
συμμετέχουν σε ένα κοινό ταμείο. Σήμερα οι δημόσιες
δαπάνες ανέρχονται στα €430 εκ και σίγουρα δεν
καλύπτουν τον καθένα από μας. Το ΓΕΣΥ διά της
συμμετοχής όλων θα ανεβάσει αυτό το ποσό κοντά
στο 1 δις οπότε με την ίδια συνολική δαπάνη θα
έχουν όλοι οι Κύπριοι εξίσου καλή ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
Την ίδια στιγμή το ΓΕΣΥ θα σώσει χιλιάδες καλοπληρωμένες δουλειές στο δημόσιο χώρο της ιατρικής.
Διά της αυτονόμησης τους τα νοσοκομεία θα μπορέσουν δηλαδή να επιβιώσουν. Αν μείνουν ως έχουν η
πορεία τους θα είναι φθίνουσα, αφού δεν μπορούν
να παραμείνουν σε αυτό το περιβάλλον ανταγωνιστικά προς τις ιδιωτικές κλινικές, Οι οποίες απορροφούν έναντι αδρών αμοιβών όλους τους καλούς
γιατρούς για να παρέχουν υψηλή ιατρική μόνο στους
λίγους οι οποίοι μπορούν να πληρώνουν υψηλά
ασφάλιστρα.
Απεναντίας το ΓΕΣΥ θα βοηθήσει ταυτόχρονα το
Δημόσιο νοσοκομείο να επιβιώσει αλλά και τις ιδιωτικές κλινικές να αναπτυχθούν περαιτέρω σε μια
καλή ισορροπία προς όφελος πάντα της υγείας των
πολιτών της χώρας μας.
«Ο ΠΟΛΙΤΗΣ»

Αναγκαιότητα η αδιάλειπτη στήριξη
της πολιτείας στις εργαζόμενες μητέρες
και Κοινωνική Δικαιοσύνη.
Στη σύγχρονη εποχή η Μάνα και κυρίως
η εργαζόμενη μητέρα καλείται επιτακτικά να συνεχίσει μέσα από συμπληγάδες τον πολυσήμαντο και πολύπλευρο ρόλο της. Και αυτή της η προσπάθεια έχει τεράστια σημασία. Σήμερα
που οι βαριές συνέπειες της οικονομικής ύφεσης πλήττουν όχι μόνο την κοινωνική αλλά και την οικογενειακή
συνοχή. Μέσα σε αυτή τη θολούρα, η
μητέρα εξακολουθεί απεγνωσμένα να
κρατήσει αλώβητο το μόνο ασφαλές
καταφύγιο που λέγεται οικογένεια.
Δυστυχώς, όμως επί μακρόν το κράτος
και η πολιτεία δεν της αναγνωρίζουν
τη σπουδαιότητα του ρόλου και λόγου

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)

που πρέπει να έχει στην κοινωνία. Της
στερούμε ως κοινωνία ακόμη και το
δικαίωμα να κληροδοτεί τα παιδιά της
και το σύζυγο της τους κόπους της
εργασίας της ως δικαίωμα σύνταξης.
Της στερούμε τη χαρά της εργασίας
αφού νοοτροπίες που έχουν παγιωθεί
την εμποδίζουν να ανέλθει στα ψηλά
δώματα της ιεραρχίας. Ενισχύσαμε
νομοθεσίες που προάγουν την ισότητα
και την ίδια στιγμή ένας μεγάλος αριθμός εγκύων απολύονται χωρίς ενδοιασμούς και αναστολές. Φορτώσαμε στις
ωμοπλάτες της εργασία και οικογένεια
χωρίς καμιά βοήθεια χωρίς καμιά προσπάθεια συμφιλίωσης εκ μέρους της
πολιτείας. Της φορτώσαμε με πολλα-

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
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πλές ευθύνες που την αναγκάζουν να
απουσιάζει συχνότερα από την εργασία, στιγματίζοντας την ως κακή
επαγγελματία.
Την αμείβουμε λιγότερα και ας υπερτερεί σε προσόντα. Της προσάπτουμε
ανήθικους χαρακτηρισμούς που κατακρεουργούν το ήθος της στο βωμό της
προσπάθειας που καταβάλλει να ανελιχθεί στα ψηλά δώματα της εργασίας
της. Αυτή η μάνα, αυτή η εργαζόμενη
που της φερόμαστε με τόση αδιαφορία
είναι η μάνα και η αδελφή μας.
Η πολιτεία και το κράτος, ας αφουγκραστεί την αναγκαιότητα στήριξης
των μανάδων στις οποίες στηρίζεται
ολόκληρη η δημογραφική μας φυσιογνωμία. Ας συναισθανθούμε το βάρος
της ευθύνης όχι για να xαρίσουμε
περισσότερα από αυτά που αξίζει
αλλά να της προσφέρουμε απλόχερα
όσα αξίζει.

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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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ - ΠΑΣΥΔΥ - ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Εταιρεία στην περιοχή Κύκκου ζητά
για άμεση πρόσληψη ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
απόφοιτο κολλεγίου. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία στην περιοχή Κύκκου ζητά
για τρίμηνη απασχόληση ΟΔΗΓΟ
FORKLIFT. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία κατασκευής στρωμάτων στη
βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου ζητά να
προσλάβει εργάτες. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Χριστόδουλο Βασιλείου
99522169.
• Εταιρεία στη βιομηχανική περιοχή
Στροβόλου ζητά να προσλάβει
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ με άδεια οδηγού για φορτηγό 18 τόνων. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Χριστόδουλο Βασιλείου 99522169.
• Οδοντοτεχνικό εργαστήριο στην Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ COMPUTER
- ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γιώργο
Κασιούρη 99631591.
• Εταιρεία Φύλαξης στη Λευκωσία ζητά
να προσλάβει ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια Φύλακα. Για περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Κώστα Ορατίου 99383836.
• Εταιρεία κατασκευής αεραγωγών κ.ά.
ζητά να προσλάβει
- ΗΛΕΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Ριάντ
μισθός 3000 ευρώ με απαιτούμενη
εμπειρία δύο χρόνια με διαμονή και
διατροφή
- ΕΠΙΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ για το Ριάντ
με μισθό από 2200 ευρώ μέχρι τις 2500
ευρώ με διαμονή και διατροφή

3

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ

ε στόχο την αποτελεσματικότερη
διεκδίκηση των δικαιωμάτων των
συνταξιούχων, οι ηγεσίες των τριών
οργανώσεων, ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ, ΠΑΣΥΔΥ και
της Oργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών
Κύπρου αποφάσισαν να δράσουν από
κοινού. Πλαίσιο δράσης τους, όπως
ανακοίνωσαν, θα είναι ο «Χάρτης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα των Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων
στην Ευρώπη» τον οποίο τα κράτη μέλη
της Ένωσης είναι υποχρεωμένα να υιοθέτησουν και να εφαρμόσουν. Επίσης

άξονας τους αποτελούν και οι επί
μέρους «Διεθνείς Συμβάσεις της Γενεύης» και του «Διεθνούς Γραφείου Εργασίας» για τα δικαιώματα των συνταξιούχων και ηλικιωμένων καθώς και οι
αποφάσεις και τα ψηφίσματα των
αντίστοιχων πανευρωπαϊκών οργανώσεων συνταξιούχων στις οποίες και οι
τρεις οργανώσεις συνταξιούχων είμαστε ενεργά μέλη.
Ο γραμματέας της Παγκύπριας Επιτροπής Συνταξιούχων ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσ-

σης
(φωτό)
δήλωσε πως επιβάλλεται η στενότερη συνεργασία
και η συνένωση
δυνάμεων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις της
νέας εποχής προωθώντας κατά πιο αποτελεσματικό
τρόπο τα δικαιώματα των ανθρώπων
της τρίτης ηλικίας.

Αθρόα συγκέντρωση της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ στα Πολεμίδια

Η

τοπική επιτροπή της ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ
Πολεμιδιών διοργάνωσε πρόσφατα
αθρόα συγκέντρωση των μελών της στο
σωματείο ΖΗΔΡΟΣ Πολεμιδιών. Ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσσης δήλωσε ότι η ΣΕΚ είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί στο πλευρό των
συνταξιούχων για τη επίλυση σοβαρών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
ηλικιωμένοι μας με πρώτο μέλημα την
επανάκτηση των δικαιωμάτων τους.

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΙΕ

Σ

ε πορεία διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας κατήλθαν την Τετάρτη
3 Μαϊου οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφοσης (ΚΙΕ). Εξέφρασαν για άλλη μια
φορά τη δυσαρέσκεια τους για τη μη
αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους
πείρας, γεγονός που τους αδικεί κατά-

φωρα, αφού διδάσκουν την ύλη που
τους καθορίζει το υπουργείο Παιδείας
στα δημόσια σχολεία.
Το καθεστώς απασχόλησης τους το
οποίο έχει μετατραπεί από το 2013 σε
αγορά υπηρεσιών, στερεί βασικά εργασιακά τους δικαιώματα με σοβαρότερο
το δικαίωμα σε ανεργιακό επίδομα, την

περίοδο που δεν απασχολούνται (4
μήνες στο χρόνο).
Σημειώνεται πως η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ έχει
κινηθεί νομικά ενάντια της Διοικητικής
πράξης. Η εν λόγω υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη ενώπιον του Δικαστηρίου.

Όλοι οι υποψήφιοι και για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Χριστόδουλο Βασιλείου
99522169.
• Εταιρεία στη βιομηχανική περιοχή
Στροβόλου ζητά για άμεση πρόσληψη
ΤΑΠΕΤΣΑΡΗ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ στην Λευκωσία ζητά
για άμεση πρόσληψη ΠΙΕΣΤΗ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Γιώργο Κασιούρη
99631591.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Μιχάλη Παντελή
99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Μιχάλη Παντελή
99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση
πρόσληψη
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ
ΚΑΠΛΑΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά
για άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.

Ημερίδα στη ΣΕΚ για τις πολιτικές Ελαχίστου
Εγγυημένου Εισοδήματος σε Κύπρο και Ελλάδα

Τ

ο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ελαχίστου
Εισοδήματος (EMIN) διοργανώνει
την ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΙΟΥ 2017, 15:00 –
19:00 στο Οίκημα ΣΕΚ στον Στρόβολο
Ημερίδα με θέμα: «Πολιτικές Ελαχίστου
Εγγυημένου Εισοδήματος σε Κύπρο και
Ελλάδα» και η Ευρωπαϊκή παρέμβαση.
Χαιρετισμούς Θα απευθύνουν, η Πρόεδρος ΕΔΕΦ (Κύπρου) Νινέττα Καζαντζή,
ο γενικός γραμματέας ΣΕΚ, Αντρέας
Μάτσας και ο Γενικός Διευθυντής
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Ανδρέας Ασσιώτης.
Παρουσιάσεις:
• Ο Νίκος Σατσιάς, Εθνικός Συντονι-

στής ΕΜΙΝ, θα παρουσιάσει το Πρόγραμμα ΕΜΙΝ 2 και η Ευρωπαϊκή
παρέμβαση.

των Εθνικών Στρατηγικών Κοινωνικής
Ένταξης – Διδάγματα από Ελλάδα και
Κύπρο».

• Θα γίνει παρέμβαση εκ μέρους της
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΤΟ ΕΜΙΝ είναι ένα άτυπο δίκτυο οργανισμών και ατόμων που δεσμεύονται
να επιτύχουν την προοδευτική υλοποίηση επαρκών και προσβάσιμων προγραμμάτων ελάχιστου εισοδήματος,
που προωθούν την ενεργοποίηση.
Συγκεντρώνει διάφορους εμπειρογνώμονες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς
και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον αγώνα κατά της φτώχειας
και του κοινωνικού αποκλεισμού.

• O Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής
ΤΕΙ Αθηνών: «Ανάπτυξη Πολιτικών
Ελάχιστου Εισοδήματος στο Ελληνικό
Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας».
• Φωτεινή Μαρίνη, Εμπειρογνώμονος
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, Συμβουλευτική ΣΥΓΚΛΙΣΙΣ: «Το υπόδειγμα
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KΟΙΝΩΝΙΑ - KΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Δικαιούχοι Κοινωνικής Σύνταξης

Η

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Υπουργείο Υγείας: Μέτρα προστασίας
από τα υψηλά επίπεδα σκόνης

Κοινωνική Σύνταξη είναι πλέον
θεσμός στην Κυπριακή δημοκρατία και από το 1995 στόχος είναι η
χορήγηση της σε όσους πολίτες έχουν
συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας
τους και οι οποίοι, όμως, δεν δικαιούνται σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή.

σύνταξης θα είναι ίσο με τη διαφορά
των δύο συντάξεων.

Ένας δικαιούχος χάνει το δικαίωμα
του για κοινωνική σύνταξη όταν:

Πχ αν ένας δικαιούχος λαμβάνει
κάποιο ποσό ύψους 250 ευρώ τότε η
κοινωνική του σύνταξη θα ισούται με
415 (Βασική σύνταξη) πλην 250.

Εκτίει ποινή φυλάκισης ή νόμιμης
κράτησης για χρονικό διάστημα
πέραν των 2 μηνών

Όσοι εντάσσονται ηλικιακά στο 65ο
έτος, πληρούν τις προϋποθέσεις διαμονής και δεν έχουν άλλη πηγή
σύνταξης ή άλλη πηγή πληρωμής της
οποίας το μηνιαίο ποσό να μικρότερο
από τη ύψος της μηνιαίας κοινωνικής
σύνταξης.

Επίσης, κάθε Δεκέμβριο ο δικαιούχος
της κοινωνικής σύνταξης θα λαμβάνει
ως 13η σύνταξη το ποσό που ισούται

Δηλαδή, θα λαμβάνει 415-250= 165
ευρώ κοινωνική σύνταξη.

Απουσιάζει από την Κύπρο πέραν
των 6 μηνών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις απουσίας για ιατρικούς
λόγους με την παροχή ιατρικού
πιστοποιητικού. Αν ισχύουν ιατρικοί
λόγοι τότε δικαιούται κοινωνική

• Είστε δικαιούχος κοινωνικής σύνταξης; Δείτε όλες τις προϋποθέσεις
και το ύψος του ποσού που σας αναλογεί

Προϋποθέσεις διαμονής

Να έχει διαμείνει νόμιμα στην Κύπρο,
σε χώρες μέλη της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στην
Ελβετία για συνολική περίοδο 35 χρόνων αφού συμπλήρωσε τα 18 του
χρόνια.
Να σημειωθεί ότι η απουσία από την
Κύπρο για διάστημα μικρότερο των 2
μηνών δεν θεωρείται απουσία αλλά
περίοδος διαμονής στη χώρα μας.

Το ποσό της Κοινωνικής σύνταξης
Το μηνιαίο ποσό της κοινωνικής
σύνταξης ανέρχεται στο 81% του
ποσού της πλήρους βασικής σύνταξης που καταβάλλεται από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Σε περίπτωση, όμως, που ένας αιτητής δικαιούται σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή από οποιαδήποτε
άλλη πηγή εκτός της Κυπριακής
δημοκρατίας και το μηνιαίο ποσό της
είναι μικρότερο από τη μηνιαία
σύνταξη τότε το ύψος της κοινωνικής

Σύμφωνα με την έρευνα της
Eurostat «Can you afford to pay
your bills?» το 2015 το 15,4%
των Κυπρίων αντιμετώπιζαν
υλική στέρηση, σε σχέση με
15,3% το 2014 και 16,1% το
2013. Για το 2016 δεν υπάρχουν στοιχεία για την Κύπρο
ενώ για το σύνολο της Ευρωζώνης το ποσοστό είναι 7,8%
από 8,1% το 2015, 8,9% το

όγω της συχνής παρουσίας υψηλών
επιπέδων σκόνης στην ατμόσφαιρα, οι
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας υπενθυμίζουν στο κοινό και ειδικότερα προς τις
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού τα βασικά
μέτρα για πρόληψη από τις ανεπιθύμητες
επιδράσεις των υψηλών επιπέδων σκόνης
στην ατμόσφαιρα:
Άτομα υψηλού κινδύνου:
• Άτομα με αναπνευστικά προβλήματα
• Καρδιοπαθείς
• Νεφροπαθείς
• Ανοσοανεπάρκειες
• Άτομα άνω των 65 ετών
Θα πρέπει:
• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις
σε περιοχές στις οποίες υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Ένα άτομο για να δικαιούται κοινωνική σύνταξη πρέπει να διαμένει νόμιμα
στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες μέλη
της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου ή στην Ελβετία για συνολική περίοδο τουλάχιστον 20 ετών
από την ηλικία των 40 ετών.

νας στους περίπου επτά
Κύπριους ή δεκαπέντε
στους 100, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να απολαύσουν τέσσερα από μια
σειρά αγαθών που χαρακτηρίζουν μια ζωή επαρκή. Δηλαδή
να πληρώσουν τους λογαριασμούς, να κρατήσουν το σπίτι
τους αρκετά ζεστό, να μπορούν
να
αντιμετωπίζουν
απροσδόκητα έξοδα, να τρώνε
τακτικά κρέας, να μπορούν να
πάνε μια εβδομάδα διακοπές,
να μπορούν να αγοράσουν
τηλεόραση, πλυντήριο, αυτοκίνητο ή ένα τηλέφωνο.

Λ

• Παιδιά

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις διαμονής
για την παροχή της κοινωνικής
σύνταξης αναφέρονται:

Έ
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• Να αποφεύγουν τη σωματική άσκηση σε
εξωτερικούς χώρους.
• Να παραμένουν σε καλά αεριζόμενους και
κλιματιζόμενους χώρους.
• Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων
δύσπνοιας, να απευθύνονται στο θεράποντα ιατρό τους ή στα Τμήματα Πρώτων
Βοηθειών.
με το 1/12 του ετήσιου ποσού της
κοινωνικής σύνταξης που έλαβε.

Υποβολή αίτησης
Η αίτηση για την παροχή κοινωνικής
σύνταξης πρέπει να γίνει εντός τριών
μηνών από τη μέρα που ο αιτητής
δικαιούται σύνταξη. Από το 65ο,
δηλαδή, έτος.
Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα
τότε ο δικαιούχος θα πληρωθεί αναδρομικά μόνο για τρείς μήνες. Σε
περίπτωση, όμως, σοβαρής αιτίας
για την καθυστέρηση υποβολής της
αίτησης τότε ο αιτητής θα λάβει αναδρομικά που μπορεί αν φτάνουν μέχρι
και τους 12 μήνες.
Πότε χάνεται το δικαίωμα της Κοινωνικής σύνταξης

σύνταξη και για την περίοδο απουσίας του από την Κύπρο.
αν αποκτήσει πηγή εισοδήματος το
ύψος του οποίου είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το ύψος της κοινωνικής
σύνταξης.
αν- σε εξαιρετικές περιπτώσειςείναι εξαρτώμενος άλλου συνταξιούχου και το ύψος της αύξησης που
λαμβάνεται γι’ αυτόν είναι ίσο ή
μεγαλύτερο από το ποσό της κοινωνικής σύνταξης.

Εξαρτώμενα άτομα
Οι δικαιούχοι κοινωνικής σύνταξης
δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης εξαρτώμενου ατόμου προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες του.

• Άτομα με Χρόνια Αναπνευστική Πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, βρογχεκτασίες,
εμφύσημα, διάμεσα πνευμονικά νοσήματα
και άλλες χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις
μπορεί να χρειαστούν αύξηση της δόσης
των φαρμάκων τους, γι’ αυτό θα πρέπει να
ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των ιατρών
τους.
• Άτομα που αντιμετωπίζουν έντονο αναπνευστικό πρόβλημα, προτρέπονται να
χρησιμοποιούν κατά τις μετακινήσεις τους
ειδική προστατευτική μάσκα.
Γενικός πληθυσμός
• Αποφυγή κάθε σωματικής άσκησης.
• Περιορισμός του χρόνου παραμονής σε
εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές
στις οποίες υπάρχει επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Ένας στους επτά Κύπριους στερούνται
επάρκεια αγαθών
2014 και 9,6% το 2013. Όπως
αναφέρει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, το 2016 περίπου 39 εκατ. άτομα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση στερήθηκαν
ορισμένα αγαθά. Η Κύπρος
βρίσκεται στην ομάδα των
εννέα κρατών που παρουσιάζουν διψήφιο ποσοστό στέρησης κάποιων αγαθών σε σύνολο 29 κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ
ΓΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Πρώτη στην κατάταξη είναι η
Βουλγαρία με ποσοστό 34,2%
το 2015 από 33,1% το 2014
ενώ για το 2016 δεν υπάρχουν
στοιχεία. Δεύτερη στην υστέρηση βασικών αγαθών για
τους πολίτες της είναι η Ρουμανία με 22,7% το 2015 αλλά

αύξησε το ποσοστό της το
2016 στο 23,8%. Τρίτη χώρα
στην Ευρώπη που οι πολίτες
της στερούνται κάποια αγαθά

• Πρώτοι σε στερήσεις
οι Βούλγαροι
• Χωρίς στερήσεις
οι Σουηδοί
είναι η Ελλάδα. Σύμφωνα με
την Eurostat ένας στους πέντε
Έλληνες έχουν πρόβλημα με
ποσοστό 22,2% το 2015 το
οποίο παρουσιάζεται αυξημένο από το 2014 που ήταν
21,5% και 20,3% το 2013. Ακολουθεί η Ουγγαρία με ποσοστό
19,4% το 2015, το οποίο μείωσε στο 16,2% το 2016 από 24%

το 2014 και 27,8% το 2013.
Στην Λετονία το ποσοστό των
πολιτών που στερούνταν
κάποια αγαθά ήταν 16,4% το
2015, το οποίο μείωσε στο
12,8% το 2016 από 19,2% το
2014 και 24% το 2013. Στη
Λιθουανία το ποσοστό ήταν
13,9% το 2015 το οποίο μειώθηκε στο 13,5% από 16% το
2013 και 13,6% το 2014. Η
χώρα που οι πολίτες της δεν
στερούνται υλικά αγαθά είναι
η Σουηδία κατέχοντας τη θετι-

κή πρωτιά με ποσοστό 0,7% το
2015 ενώ για το 2016 δεν
υπάρχουν στοιχεία. Η Νορβηγία είναι δεύτερη με ποσοστό
1,7% το 2015 και 2% το 2016.
Για το Λουξεμβούργο το ποσοστό είναι 2% το 2015 ενώ για
το 2016 δεν υπάρχουν στοιχεία. Τα ποσοστά για το 2013
και 2014 ήταν 1,8% και 1,4%
αντίστοιχα. Στην Φινλανδία το
ποσοστό ήταν 2,2% το 2015 το
οποίο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα και το 2016. Το 2013 και
2014 ήταν 2,5% και 2,8% αντίστοιχα.
Στις πρώην μνημονιακές χώρες
τα ποσοστά είναι καλύτερα σε
σχέση με την Κύπρο. Στην
Ισπανία το 2015 το ποσοστό
είναι 6,4% από 7,1% το 2014,
στην Ιρλανδία 7,5% από 8,4%
το 2014, στην Πορτογαλία 9,6%
το 2015 από 10,6% το 2014.
Για την χώρα υπάρχουν στοιχεία για το 2016 και το ποσοστό μειώθηκε στο 8,4%.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Παρανομίες τραπεζών
σε στεγαστικά δάνεια
• Απόφαση της Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή εναντίον της Τράπεζας Κύπρου
για καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει
την έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον της
Τράπεζας Κύπρου για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου.
Η απόφαση αφορά παράπονα που υποβλήθηκαν
από καταναλωτές-δανειολήπτες, οι οποίοι έλαβαν
από την πρώην Marfin Popular Bank Public Co Ltd στεγαστικά δάνεια. Μετά από εξέταση, ο Διευθυντής της
Υπηρεσίας αποφάσισε, βάσει των εξουσιών που του
παρέχονται από το Νόμο, ότι συγκεκριμένοι όροι των
συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5
(1) και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί.
Συγκεκριμένα, οι εν λόγω όροι αφορούν:
− Την πραγματοποίηση σταδιακής εκταμίευσης του
δανείου κατά την κρίση της Τράπεζας με μεταφορά
του εκάστοτε εγκρινόμενου τμήματος του δανείου σε
ειδικό καταθετικό λογαριασμό, που τοκίζεται με επιτόκιο επιλογής της τράπεζας, το οποίο ο καταναλωτής αποδέχεται εκ των προτέρων χωρίς να γνωρίζει
το ύψος του ή έστω τα κριτήρια καθορισμού του.
− Την πρόωρη, μερική ή ολική, αποπληρωμή του
δανείου από τον καταναλωτή, την οποία ο καταναλωτής πρέπει προηγουμένως να προτείνει στην Τράπεζα εγγράφως και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας
και την οποία δεν έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει
για κανένα λόγο. Με βάση το συγκεκριμένο όρο, η
αποδοχή της πρότασης εναπόκειται στην απόλυτη
διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας και συνεπάγεται
την καταβολή από μέρους του καταναλωτή διαφόρων ποσών όπως έξοδα, δαπάνες και αποζημίωση,
τα οποία δεν προσδιορίζονται στη σύμβαση.
− Τη σύνδεση της δανειακής σύμβασης με ασφαλιστική σύμβαση, της οποίας η μη πληρωμή των
ασφαλίστρων μπορεί να θεωρηθεί δανειακή συμβατική παράβαση και να οδηγήσει σε καταγγελία του
δανείου από μέρους της τράπεζας.
− Τη δήλωση του καταναλωτή ότι έχει παραλάβει και
γνωρίζει το περιεχόμενο του «Καταλόγου Επιτοκίων
και Χρεώσεων» και των «Γενικών Όρων και Κανονισμών» της Τράπεζας, ενώ στην πραγματικότητα τα
αγνοεί.
− Την αναγραφή συγκεκριμένης ημερομηνίας κατά
την οποία η τράπεζα δύναται να αναθεωρήσει τους
όρους της και τη δυνατότητα να προβεί σε τέτοια
αναθεώρηση νωρίτερα.
− Την παραχώρηση δυνατότητας στην τράπεζα,
αφενός να ματαιώσει ή να αναστείλει την εκταμίευση μέρους ή ολόκληρου του δανείου οποτεδήποτε
κατά την απόλυτη κρίση της και χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση προς τον καταναλωτή και αφετέρου να
ζητήσει οποτεδήποτε την άμεση εξόφληση ολόκληρου ή μέρους του ποσού του δανείου από τον καταναλωτή.
Πέραν των πιο πάνω όρων έχουν επίσης εντοπιστεί
όροι που επιφέρουν ίδια αποτελέσματα με όρους
που θεωρήθηκαν καταχρηστικοί στην απόφαση του
Διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
με αριθμό 2016/17 (ΚΡ) εναντίον της ίδιας τράπεζας.
Επιγραμματικά, οι όροι αυτοί αναφέρονται:
− στο δικαίωμα της τράπεζας να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και λοιπές χρεώσεις του καταναλωτή.
− στον εκτοκισμό βάσει έτους 360 ημερών.
− στην επιβολή ασαφών χρεώσεων.
− στο δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από την
τράπεζα σε περιπτώσεις συμβατικών παραβάσεων
από μέρους του καταναλωτή.
Η πιο πάνω απόφαση παρατίθεται αυτούσια στην
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
(www.consumer.gov.cy).
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Αποφύγετε τις παγίδες των τραπεζών στα δάνεια
Π
άμπολλες είναι οι περιπτώσεις
των δανειοληπτών οι οποίοι με
το πέρας της δανειακής σύμβασης
αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα
δεν είναι τόσο ρόδινα. Συνεπώς, οι
δανειολήπτες πριν από την υπογραφή της δανειακής τους σύμβασης πρέπει να προσέξουν μερικά
πράγματα προκειμένου οι όροι και
απαιτήσεις από την τράπεζα να
είναι ξεκάθαρα.
Για την προστασία των δανειοληπτών- σύμφωνα με στοιχεία που
αναφέρει ο Σύνδεσμος Προστασίας
Δανειοληπτών Τραπεζών- υπάρχουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, οι
νομοθετικές ρυθμίσεις, οι αποφάσεις των δικαστηρίων, του χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και της
Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή.
Ο δανειολήπτης έχει ένα σημαντικό
νομικό μηχανισμό ο οποίος τον
προστατεύει, φτάνει να γνωρίζει
τα δικαιώματα του. Ας δούμε τι
αναφέρει ο ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ. επί τούτου:

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι δανειολήπτες και οι εγγυητές
έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται πριν πάρουν το δάνειο με όλες
τις λεπτομέρειες αναφορικά με
τους κινδύνους που συντρέχουν
από τη δανειοδότηση. Η τράπεζα
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
κρύβει στοιχεία σχετικά με το
δάνειο. Οι τράπεζες, επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν ξεκάθαρα
τους δανειολήπτες σχετικά με το
βασικό επιτόκιο που θα χρεώνονται, τον τρόπο που θα υπολογίζεται αλλά και τον αναλυτικό χρόνο
που θα εισπράττεται. Γενικά, δεν
πρέπει να υπάρχει κανένα «σκοτεινό» σημείο που θα εγκλωβίσει το
δανειολήπτη.
Η τράπεζα οφείλει να ελέγχει τη
βιωσιμότητα του δανείου αλλά και
της αναδιάρθρωσης και να ενημερώνει τους δανειολήπτες. Σε καμία
περίπτωση ο δανειολήπτης δεν
υποχρεούται να αποδέχεται μη
βιώσιμα δάνεια και αναδιαρθρώσεις. Μία από τις βασικές αιτίες
της κατάρρευσης των τραπεζών
ήταν και τα «κόκκινα» δάνεια τα
οποία οι τράπεζες έδιναν χωρίς να
ελέγχουν τη βιωσιμότητα τους με
τους δανειολήπτες να μην μπορούν
να εξοφλήσουν το χρέος. Οι τράπεζες, για παράδειγμα, πολλές
φορές, όμως, εγκρίνουν δάνεια
στηριζόμενες στην υποθήκη που
θα βάλει ο δανειολήπτης θεωρώντας ότι ένα δάνειο καθίσταται
βιώσιμο μόνο και μόνο επειδή η
υποθήκη αρκεί για να καλύψει το
ποσό του δανείου. Αυτό είναι κάτι
που δεν πρέπει να δέχονται οι
δανειολήπτες αφού στόχος δεν
είναι η εκποίηση της υποθήκης
αλλά η εξόφληση του δανείου
βάσει του εισοδήματος του δανειολήπτη. Αν το εισόδημα του δανειολήπτη δεν μπορεί να εξοφλήσει το
δάνειο τότε η τράπεζα οφείλει να
τον ενημερώνει και να μην προχωρά στη δανειοδότηση. Πολλές
φορές οι τράπεζες επιδιώκουν την

εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών σε περιπτώσεις όπου ο πελάτης τους δεν
μπορεί να εξοφλήσει το δάνειο. Η
εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να εφαρμόζεται ως
έσχατη λύση και μόνο αφού έχουν
εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα μέσα.

ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Γι’ αυτό και οι δανειολήπτες:
Να μην αποδέχονται τις τραπεζικές επιστολές και να αμφισβητούν
το δικαίωμα της τράπεζας για τις

• Σε καμία περίπτωση ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να
αποδέχεται μη βιώσιμα δάνεια
και αναδιαρθρώσεις
εκποιήσεις
Να λαμβάνουν όλα τα διαδικαστικά
μέτρα για καταστολή της εκποίησης 3 μέρες από την επίδοση της
επιστολής με αίτηση- έφεση.
Οι δανειολήπτες να μην αποδέχονται τον τραπεζικό όρο για τη
λήψη νομικών μέτρων σε βάρος

τους σε δικαστήρια του εξωτερικού. Οι υποθέσεις ανάμεσα στους
πολίτες της κυπριακής δημοκρατίας και στις κυπριακές τράπεζες
πρέπει να λύνονται σε εγχώρια
δικαστήρια. Γι’ αυτό και πρέπει να
ελέγχονται οι πρόνοιες που υπογράφουν οι δανειολήπτες με τις
τράπεζες. Για παράδειγμα, σε όλα
τα ιδιωτικά συμβόλαια υπάρχει η
πρόνοια ότι τα προβλήματα που
θα προκύψουν ανάμεσα στους
εμπλεκόμενους θα λύνονται στα
εγχώρια δικαστήρια. Κάτι τέτοιο
πρέπει να το απαιτούν οι δανειολήπτες από τις τράπεζες.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Οι τράπεζες σε αρκετές περιπτώσεις αποθαρρύνουν την πρόωρη
αποπληρωμή του δανείου επιβάλλοντας καταχρηστικές ρήτρες που
εμποδίζουν την πρόωρη αποπληρωμή. Κυρίως επιβαρύνοντας το
δανειολήπτη με χρηματικά ποσά
προκειμένου να μην αποπληρώσει
το δάνειο του πριν το πέρας της
δανειοδότησης. Ένας δανειολήπτης, όμως, που υπογράφει σύμβαση με την τράπεζα για εικοσαετές δάνειο έχει το αναφαίρετο
δικαίωμα να εξοφλήσει το δάνειο

του νωρίτερα χωρίς η τράπεζα να
τον επιβαρύνει με χρηματικά ποσά.
Αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται και οι δανειολήπτες δεν πρέπει
να αποδέχονται τους όρους των
τραπεζών και τις επιβαρύνσεις με
το κόστος πρόωρης εξόφλησης. Γι’
αυτό και οι δανειολήπτες δεν πρέπει να δίνουν το δικαίωμα της
απόφασης για την πρόωρη αποπληρωμή στις τράπεζες.
Καμία τράπεζα δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει από μόνη της
σχετικά με τροποποιήσεις και
αλλαγές των όρων του δανείου
όπως:
Τερματισμός της δανειακής σύμβασης με απόφαση της τράπεζας
και η απαίτηση από μέρους της για
άμεση εξόφληση του δανείου
Τροποποίηση από την τράπεζα
των όρων του δανείου χωρίς να
συμμετέχει στη λήψη της απόφασης ο δανειολήπτης.
Μεταβολή του επιτοκίου με μονομερή απαίτηση της τράπεζας. Κάτι
τέτοιο είχε συμβεί στην Κύπρο στην
περίπτωση του Συνεργατισμού και
τελικά οι δανειολήπτες δικαιώθη-

καν.
Σε πολλές περιπτώσεις οι τράπεζες φορτώνουν στους δανειολήπτες τα έξοδα από ενέργειες στις
οποίες οφείλουν οι ίδιες να προβούν. Σε καμία περίπτωση ο δανειολήπτης δεν έχει την υποχρέωση
να πληρώσει οτιδήποτε άλλο πέρα
από το δάνειο του. Οπότε οι δανειολήπτες δεν πρέπει αποδέχονται
την επιβάρυνση τους με έξοδα
όπως:
Επανεκτίμηση περιουσίας και
εκπόνηση περιβαλλοντικής ή κοινωνικής μελέτης
Έξοδα για έρευνα περιουσιακών
στοιχείων στο κτηματολόγιο
Νομικά έξοδα μετά από έγερση
δικαστικής διαδικασίας
Υπήρξαν περιπτώσεις μετά το
2013 όπου οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να προβούν σε επανεκτίμηση
της περιουσίας των δανειοληπτών
λόγω της οικονομικής ύφεσης. Οι
τράπεζες τότε ζήτησαν από τους
δανειολήπτες να ορίσουν εκτιμητή
με δικά τους έξοδα κάτι που ήταν
παράνομο. Οι τράπεζες οφείλουν
με δικά τους έξοδα να προβαίνουν
σε περαιτέρω μελέτες, έρευνες και
νομικά έξοδα.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Σ

υνολικά 57 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το
1960, όταν πρωτάρχισαν από
τη ΣΕΚ οι πιέσεις για την εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Άλλοτε μόνη της και άλλοτε με
τα πολλών στήριζε την προσπάθεια εφαρμογής του ΓΕΣΥ
γιατί πίστευε ακράδαντα ότι
ένα προσβάσιμο και ποιοτικό
σύστημα υγείας αποτελεί αναφαίρετο κοινωνικό αλλά και
δημοκρατικό δικαίωμα για
όλους τους πολίτες.
Πιο κάτω γίνεται χρονολογική
αναφορά σε κάποια γεγονότα
που σημάδεψαν την πορεία
προς το ΓΕΣΥ τα οποία αναδειΤου Μιχάλη
Μιχαήλ,
αναπληρωτή
γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

κνύουν τις τεράστιες ευθύνες
της πολιτείας και όλων των
πολιτικών κομμάτων, τα οποία
για 60 χρόνια αφήνουν απροστάτευτη την κοινωνία και
εκθέτουν διεθνώς τον τόπο
μας, αφού παραμένουμε ή
μοναδική χώρα στο Ευρωπαϊκό
στερέωμα χωρίς γενικό σύστημα υγείας. Ενώπιον της Βουλής
βρίσκονται τα κυβερνητικά
νομοσχέδια και η ψήφιση τους
θα ανοίξει το δρόμο προς το
ΓΕΣΥ. Αν παρελπίδα τα κοινοβουλευτικά κόμματα η κάποια
εξ’ αυτών, υποκύψουν σε κερδοσκοπικά ιδιωτικά ή άλλα
συμφέροντα που εκπορεύονται
από ασφαλιστικές εταιρείες
και άλλα συμφέροντα που
λυμαίνονται διαχρονικά τον
τομέα της υγείας, και δεν
ψηφιστούν τους επόμενους 12 μήνες τα νομοσχέδια τότε θα
είναι υπόλογοι απέναντι στους
πολίτες, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο την οικονομική και
κοινωνική εξαθλίωση που
βιώνουν καθημερινά στις
ουρές αναμονής των δημόσιων
νοσοκομείων αλλά και τα
τεράστια κόστη που χρεώνει ο
ιδιωτικός τομέα υγείας.
Αν μετά από 57 χρόνια αγώνων και όταν για πρώτη φορά
έχουν κατατεθεί δύο ολοκληρωμένα νομοσχέδια στη Βουλή,
των οποίων προηγήθηκαν δύο
ιστορικές συσκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με
όλους τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών
κομμάτων,
όπου όλοι δεσμεύτηκαν να
προωθήσουν το ΓΕΣΥ στη βάση
κοινών αρχών που έχουν
ενσωματωθεί στα δύο νομοσχέδια, βρεθεί έστω και ένας
βουλευτής που θα καταψηφίσει ή δεν θα στηρίξει αυτή την
τόσο αναγκαία
κοινωνική
μεταρρύθμιση, θα είναι υπόλογος στην ιστορία, η οποία
απέδειξε πως τιμωρεί και εκδικείται.
Η χρονολογική αναφορά στα
γεγονότα έχει ως εξής:
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Γε.Σ.Υ: Ένα βρέφος που γεννήθηκε και βρίσκεται
στον αναπνευστήρα εδώ και 60 σχεδόν χρόνια
Μια ανασκόπηση της πορείας του ΓΕΣΥ καταδεικνύει ότι πολιτικά
και οικονομικά συμφέροντα εκτροχίαζαν διαχρονικά το δικαίωμα του λαού
για πρόσβαση σε ένα ποιοτικό και αξιοπρεπές σύστημα υγείας
1960. Ο τομέας της υγείας
λειτουργεί με βάση το αποικιοκρατικό σύστημα (δωρεάν
περίθαλψη στους Δημόσιους
Υπαλλήλους και στους άπορους). Στον ιδιωτικό τομέα
ξεκίνησαν να λειτουργούν
ταμεία ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης από τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ και
ΠΕΟ που κάλυπταν μικρό
ποσοστό των ιατρικών εξόδων
των μελών τους). Η ΣΕΚ και
άλλες Οργανώσεις ξεκίνησαν
παράλληλα και ασκούσαν πιέσεις για εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας.
1966. Ο αείμνηστος Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Τ. Παπαδόπουλος όταν ήταν Υπουργός
Υγείας
(και
ταυτόχρονα
Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ζήτησε τη
συνδρομή της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ILO, για να
συντάξει σχετική μελέτη για
εισαγωγή εθνικού σχεδίου
υγείας. Σοβαρές πιέσεις προς
την κατεύθυνση για εισαγωγή
Γενικού Σχεδίου Υγείας έγιναν
την ίδια περίοδο και από τον
Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο,
επί προεδρίας Δρ. Βάσου Λυσσαρίδη. Η πρώτη μελέτη για
την εισαγωγή του ΓΕΣΥ έγινε
από το ILO και είχε συνταχθεί
από τον Dr. Stilon De Piro το
1966. Η έκθεση εισηγείτο την
καθιέρωση Εθνικής Υπηρεσίας
Υγείας που θα διασφάλιζε το
δικαίωμα ελεύθερης φροντίδας
υγείας σε όλους τους πολίτες
μέσω του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με πάροχο
τις κρατικές υπηρεσίες υγείας
και μέσα από τριμερή συνεισφορά (εργοδότες, εργαζόμενοι, κράτος).
1972. Με οδηγίες του τότε
Υπουργού Υγείας έγινε η 2η
μελέτη από την Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας η οποία
ασχολήθηκε κυρίως με την
ανάγκη αναδιοργάνωσης του
δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα της υγείας. Η μελέτη
εισηγήθηκε ένα νέο σχέδιο στη
βάση
του
Σκανδιναβικού
συστήματος κάτω από τον
έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας.
1977. 3η μελέτη, από τον H.O.
Theile που προτείνει την εισαγωγή Σχεδίου Κοινωνικής
Ασφάλισης Υγείας το οποίο
όμως, να είναι ανεξάρτητο και
να αυτοδιοικείται από Συμβούλιο που θα συμμετέχουν οι
εισφορείς.
1980. 4η μελέτη, από τον
Καθηγητή Dr. Detler Zoellner,
για να καθοριστεί το ποσοστό
εισφοράς στη βάση των προ-

τάσεων της μελέτης Theile. Η
έκθεση
ετοιμάστηκε
στις
2/9/1980 και καθόριζε το 6%
ως ποσοστό επί του ασφαλιστέου εισοδήματος για να λειτουργήσει το ΓΕΣΥ, με πρόνοια
να αυξάνεται περαιτέρω ανάλογα με τις αμοιβές των
ιατρών.
1982. 5η μελέτη, από νέο σύμβουλο, τον Dr. Brian AbelSmith, London School of
Economics, από την Π.Ο.Υ.
(Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας)
ο οποίος αναθεώρησε με τεκμηριωμένο τρόπο το κόστος
του ΓΕΣΥ στο 9%-10% επί του
ασφαλιστέου
εισοδήματος.
Εισηγήθηκε την σταδιακή

Τράπεζας Αναπτύξεως.
1992. Τα πανεπιστήμια του
Leeds, του Harvard, και του
York ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν τη μελέτη για την εισαγωγή Γενικού Σχεδίου Υγείας
που περιλάμβανε την εξέταση
του υφιστάμενου συστήματος,
καθορισμό νέων αρχών και
πολιτικών, εισαγωγή νέου σχεδίου, και τεχνικές/οικονομικές
εκτιμήσεις. Το θέμα του
κόστους της μελέτης το είχε
διαχειριστεί ο διάσημος καθηγητή Hsiao του Harvard. (οι
μελέτες είχαν συζητηθεί και με
τον ΠΙΣ).
1994. Νέος κύκλος επαφών, με
όλους τους ενδιαφερομένους

√ Υπέρτατη κοινωνική ανάγκη, η τάχιστη εφαρμογή
του Γε.Σ.Υ. Η παρατεταμένη απουσία ποιοτικού,
καθολικού συστήματος υγείας, δεν μας τιμά
ως κοινωνία, ως λαό και ως χώρα

εφαρμογή του με πρώτο βήμα
την γενική ιατρική και τα φάρμακα. Εισηγήθηκε επίσης να
γίνουν κανόνες λειτουργίας για
τα επίπεδα των ιδιωτικών κλινικών και τη συνεργασία κρατικού και ιδιωτικού τομέα υγείας. Τα πορίσματα του Dr. Brian
Abel-Smith είχαν δοθεί και
στους εργοδότες, Συντεχνίες
και στον ΠΙΣ για μελέτη και
σχόλια.
1988. 6η μελέτη, από τον οίκο
Llewelyn-Davies Weeks με οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η
μελέτη είχε αρχικό στόχο την
εκπόνηση σχεδίων για το νέο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
αλλά στη συνέχεια δόθηκαν
οδηγίες για να ασχοληθεί και
με την πολιτική του κράτους
στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
1991. 7η μελέτη, (κυβέρνηση
Γ.Βασιλείου) με την μετάκληση
ομάδας εμπειρογνωμόνων από
τα πανεπιστήμια του Leeds,
του Harvard, και του York κάτω
από την αιγίδα της Κυπριακής

έθεσε ξανά κατευθυντήριες
γραμμές για νέο σχέδιο υγείας.
1996. Νέα κοστολόγηση του
ΓΕΣΥ, από τον καθηγητή Hsiao
ανέβασε το κόστος στο 9.2%.
2001. Ψηφίζεται ο πρώτος
νόμος για το ΓΕΣΥ, στη βάση
των προτάσεων των εμπειρογνωμόνων που έκαναν τις
μελέτες τα προηγούμενα χρόνια. Ο νόμος κάλυπτε υποχρεωτική καθολική ασφάλιση,
τριμερή κατανομή των εισφορών (εργαζόμενοι 2%, εργοδότες 2.55%, κράτος 4.55%), και
την δημιουργία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).
2003. Ο καθηγητής Hsiao έκαμε
νέα μελέτη για το κόστος του
σχεδίου, χωρίς ουσιαστική
διαφοροποίηση των ευρημάτων του 1996.
2006. Έγκριση σχεδίου στρατηγικής που ετοίμασε ο οίκος
McKinsey & Co, για την ανάπτυξη του Γενικού Σχεδίου
Υγείας.
2008. Ανάθεση νέας μελέτης /
εκτίμησης στον οίκο Mercer για
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τον υπολογισμό εσόδων και
δαπανών του ΓΕΣΥ. Ξεκίνησε
παράλληλα και η συζήτηση
τροποποιητικού νομοσχεδίου
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας και κατάθεση απόψεων από τους εμπλεκομένους.
2012. Νέα πολιτική απόφαση
για προώθηση του ΓΕΣΥ. (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου)
2013. Ετοιμάστηκε νέο τροποποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο
βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση με τον αρχικό νόμο του
2001. Το νομοσχέδιο τελικά δεν
προωθήθηκε λόγω αντιδράσεων.
2014. Κατάθεση νέας πρότασης/νομοσχεδίου που εξουδετέρωνε πλήρως όλες τις μελέτες που προηγήθηκαν.
Το νομοσχέδιο υποστήριζε
πολυασφαλιστικό ΓΕΣΥ, συγκεντρώνοντας όλες τις εξουσίες
στο Υπουργείο Υγείας και υποβαθμίζοντας εξοντωτικά τον
Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας,
αφού αφαιρούσε πλήρως το
ρόλο των κοινωνικών εταίρων
από τη διαχείριση ενός κοινωνικού ταμείου. Μετά την αντίδραση κυρίως των συνδικαλιστικών οργανώσεων αλλά και
άλλων ομάδων, διακόπηκε η
διαδικασία του δημόσιου διαλόγου και τελικά δεν κατατέθηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή.
2016. Αφού προηγήθηκαν δύο
συναντήσεις του Προέδρου της
Δημοκρατίας με τους αρχηγούς
όλων των κοινοβουλευτικών
κομμάτων όπου συμφωνήθηκαν όλες οι αρχές του ΓΕΣΥ καθολικό, μονοασφαλιστικό με
πάροχο τον ΟΑΥ, τριμερής
εισφορές κλπ- καθώς και ο
οδικός χάρτης σταδιακής
εφαρμογής του ΓΕΣΥ μέχρι το
2020, κατατέθηκαν στη Βουλή
στις 18 Οκτωβρίου 2016 τα
δύο νομοσχέδια που αφορούν
τη λειτουργία του ΓΕΣΥ και την
αυτονόμηση των κρατικών
νοσοκομείων.
30 Μαρτίου 2017. Υπογράφηκαν τα συμβόλαια για την ετοιμασία του λογισμικού συστήματος και την παροχή όλων
των υποστηρικτικών υπηρεσιών για 7 χρόνια του ΓΕΣΥ,
μεταξύ του ΟΑΥ και της NCR με
συνολικό κόστος για τον ΟΑΥ
39.6 εκατομμύρια ευρώ συν
ΦΠΑ.
Συμπέρασμα:
Αν όλη αυτή η ιστορία και ή
όλη προσπάθεια που έγινε την
τελευταία περίοδο αφεθεί στην
καταστροφή και στα αζήτητα
τότε η κοινωνία ολόκληρη, και
ιδιαίτερα τα πολιτικά κόμματα, θα καταγραφούν ιστορικά
ως κατώτεροι των περιστάσεων. Η ΣΕΚ δεν θα ανεχθεί ξανά
πισωγύρισμα και είναι έτοιμη
να συνεχίσει με κάθε νόμιμο
μέσο τον αγώνα για να αποκτήσει ό τόπος ένα καθολικό,
ποιοτικό και μονοασφαλιστικό
σύστημα υγείας.
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Η

Ημέρα της Ευρώπης, 9
Μαΐου, μας δίνει την
ευκαιρία να γιορτάσουμε τη
συνεργασία, την ειρήνη και
την ενότητα στην Ευρώπη. Η
ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής
'Διακήρυξης Σουμάν'. Σε ομιλία του στο Παρίσι το 1950, ο
Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Ρομπέρ Σουμάν πρότεινε μια
νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη, η οποία
θα απέτρεπε κάθε ενδεχόμενο
πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Όραμά του
ήταν η δημιουργία ενός υπερεθνικού ευρωπαϊκού οργάνου που θα διαχειριζόταν
κεντρικά την παραγωγή
άνθρακα και χάλυβα. Η διακήρυξη του Ρομπέρ Σουμάν
θεωρείται η απαρχή της
σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9 Μαΐου: Ημέρα της Ευρώπης

Η απαρχή της ενοποίησης
και η σημερινή πραγματικότητα
• Το 1950, τα κράτη της Ευρώπης προσπαθούσαν ακόμη να επουλώσουν τις πληγές τους
από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ο οποίος είχε λήξει πέντε χρόνια πριν. Πίστευαν ότι η
συγχώνευση οικονομικών συμφερόντων στη βάση αρχών, θα βοηθούσε στην άνοδο του
βιοτικού επιπέδου και θα αποτελούσε το πρώτο βήμα για την ενοποίηση της Ευρώπης
ρετεί την ειρήνη. Επειδή δεν
επιτεύχθηκε η Ευρώπη, είχαμε
πόλεμο.

Η δράση που θα αναλάβουμε
πρέπει να αφορά κατά πρώτο
λόγο τη Γαλλία και τη Γερμα-

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια
χαραχτηριστικά αποσπάσματα από το κείμενο της πρότασης που παρουσίασε ο Γάλλος
υπουργός εξωτερικών Robert
Schuman που οδήγησε στη
δημιουργία της σημερινής
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παγκόσμια ειρήνη δεν μπορεί
να διαφυλαχθεί αν δεν αναληφθούν δημιουργικές προσπάθειες ανάλογες των κινδύνων
που την απειλούν.
Η συμβολή που μπορεί να έχει
μια οργανωμένη και ζωντανή
Ευρώπη στον πολιτισμό είναι
απαραίτητη για τη διατήρηση
ειρηνικών σχέσεων. Διαδραματίζοντας
για περισσότερα
από είκοσι χρόνια το ρόλο
πρωτεργάτη για μια ενωμένη
Ευρώπη, η Γαλλία είχε πάντα
ως ουσιαστικό στόχο να υπη-

Υπό τη σκιά του Brexit oι φετινοί χοροί για εορτασμό
της Ημέρας της Ευρώπης
Η Ευρώπη δεν θα δημιουργηθεί
δια μιας, ούτε σε ένα συνολικό
σχέδιο : θα οικοδομηθεί μέσα
από συγκεκριμένα επιτεύγματα
που κατ΄αρχάς θα δημιουργήσουν μια πραγματική αλληλεγγύη. Η συνένωση των ευρωπαϊκών εθνών απαιτεί να εξαλειφθεί η μακραίωνη διαμάχη
μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.

νία. Για το σκοπό αυτό, η γαλλική κυβέρνηση προτείνει να
αναληφθεί αμέσως δράση σε
ένα περιορισμένης εμβέλειας
αλλά καίριο σημείο.
Η γαλλική κυβέρνηση προτείνει
να τεθεί το σύνολο της γαλλογερμανικής
παραγωγής
άνθρακα και χάλυβα υπό μια
κοινή Ανώτατη Αρχή της οποί-

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖOMΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Οραματιζόμαστε την Ευρώπη των λαών και όχι
των οικονομικών συμφερόντων των ισχυρών

κερδοσκόπων του τομέα των φαρμάκων και
της ιατροφαρμακευτικής φροντίσας ευρύτερα.

Σήμερα, οι λαοί της Ευρώπης, εκτιμούμε την
προσπάθεια που καταβλήθηκε τα τελευταία 67
χρόνια για την ένωση της Γηραιάς Ηπείρου και
τα μικρά ή μεγάλα βήματα κι επιτεύγματα που
σημειώθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή.
Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε πως
υπάρχουν κραυγαλέες αδυναμίες στην λειτουργία της Ευρωπαικής Ένωσης οι οποίες πλήττουν τα συμφέροντα των πολιτών. Αλήθεια,
ποια Ευρώπη οραματιζόμαστε σήμερα ;

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα επενεργεί στην
πράξη ως ισχυρή δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στον πλανήτη διασφαλίζοντας τα σύνορα και την ασφάλεια των κρατών - μελών

Οραματιζόμαστε
Ένα Ευρωκοινοβούλιο που να αντιπροσωπεύει
στην πράξη του πολίτες των κρατών – μελών,
που θα σέβεται τα Εθνικά Κοινοβούλια και τη
λαϊκή κυριαρχία του κάθε ευρωπαϊκού κράτους
/έθνους και όχι τα συμφέροντα των ισχυρών
κρατών.
Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και θα προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά των Εθνών-Κρατών μελών
της και όχι την προβαλλόμενη υποκουλτούρα
που προωθούν οι κάθε λογής έμποροι των
λαών.
Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η Υγεία και η Παιδεία των πολιτών της θα παρέχεται δωρεάν
και θα αποτελεί πρωταρχικό σκοπό, μακριά
από τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των

ας η οργάνωση θα δίνει δυνατότητα συμμετοχής και σε
άλλες χώρες της Ευρώπης. Η
από κοινού διαχείριση της παραγωγής
άνθρακα και χάλυβα
θα εξασφαλίσει αμέσως την εγκαθίδρυση
κοινών βάσεων οικονομικής ανάπτυξης,
πρώτο στάδιο μιας
Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας, και θα
αλλάξει το πεπρωμένο αυτών των περιοχών που επί πολλά
χρόνια αφιερώθηκαν
στην
κατασκευή
όπλων για πολέμους
των οποίων υπήρξαν
πάντα τα πρώτα
θύματα.
Η αλληλεγγύη κατά την
παραγωγή, που θα
διαμορφωθεί με αυτόν τον
τρόπο, θα αποδείξει ότι κάθε
πόλεμος μεταξύ της Γαλλίας
και της Γερμανίας είναι όχι
μόνον αδιανόητος αλλά και
υλικά αδύνατος. Η εγκαθίδρυση αυτής της ισχυρής ενότητας
παραγωγής, που θα είναι
ανοιχτή σε όσες χώρες επιθυμούν να συμμετάσχουν και θα
παράσχει τελικά σε όλες τις
συμμετέχουσες χώρες τα θεμελιώδη στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής με τις ίδιες
προϋποθέσεις, θα θέσει τα
πραγματικά θεμέλια της οικονομικής ενοποίησής τους.
Αυτή η παραγωγή θα προ-

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προάγει τις
Επιστήμες με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
προς όφελος των ανθρώπων αποτρέποντας τους αξύτατους εξοπλιστικους
ανταγωνισμούς που προωθούν τα
συμφέροντα των επιχειρηματιών και
των βιομηχάνων όπλων. και όχι να
συμμετάσχει σε διάφορα αποτυχημένα
εξοπλιστικά προγράμματα που μοναδικό
Μια Ευρωπαϊκή Ένωση των Λαών και
ΟΧΙ των τραπεζών και των ισχυρών
επιχειρηματικών λεσχών!
Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα παιδιά
θα έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης για το μέλλον
που θα καθορίζεται από τη βούληση των πολιτών και όχι από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών.
Μια Ευρώπη που θα σέβεται τον ιδρώτα των
εργατών και τη συνεισφορά του εργατικού
δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία κατανέμοντας τον πλούτο δίκαια, σε ένα οικονομικό
σύστημα με κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

σφερθεί
σε όλον
τον κόσμο χωρίς διακρίσεις
ούτε εξαιρέσεις, ώστε να συμβάλουμε στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου και στην ανάπτυξη ειρηνικών έργων. Με
αυξημένους πόρους, η Ευρώπη
θα μπορέσει να επιδιώξει την
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εκπλήρωση ενός από τα κύρια
καθήκοντά της: την ανάπτυξη
της αφρικανικής ηπείρου. Έτσι
θα πραγματοποιηθεί απλά και
γρήγορα η συγχώνευση των
συμφερόντων που είναι αναγκαία για την εγκαθίδρυση
μιας οικονομικής κοινότητας,
και θα δημιουργηθεί η "μαγιά"
μιας ευρύτερης και βαθύτερης
κοινότητας μεταξύ των χωρών
που για μεγάλο διάστημα τις
χώριζαν αιματηρές διενέξεις.
Με την κοινή διαχείριση της
βασικής παραγωγής και τη
θέσπιση μιας νέας Ανώτατης
Αρχής της οποίας οι αποφάσεις θα δεσμεύουν τη Γαλλία,
τη Γερμανία και τις άλλες
χώρες που θα προσχωρήσουν
σε αυτή την κοινότητα, η πρόταση αυτή θα οδηγήσει στη
δημιουργία
των
πρώτων
συγκεκριμένων θεμελίων μιας
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που
είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ειρήνης.
Στόχοι
Για να επιτύχει τους ανωτέρω
στόχους, η γαλλική κυβέρνηση
είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις στις εξής
βάσεις.
Ανατίθεται στην κοινή Ανώτατη Αρχή να εξασφαλίσει το
συντομότερο
δυνατό
τον
εκσυγχρονισμό της παραγωγής
και τη βελτίωση της ποιότητάς
της· την προμήθεια, υπό τις
ίδιες συνθήκες, του άνθρακα
και του χάλυβα στη γαλλική
και τη γερμανική αγορά καθώς
και στις αγορές των χωρών
που θα προσχωρήσουν στην
κοινότητα· την ανάπτυξη κοινών εξαγωγών προς τις άλλες
χώρες· την εξίσωση προς το
καλύτερο του βιοτικού επιπέδου του εργατικού δυναμικού
αυτών των βιομηχανιών.
Η κυκλοφορία του άνθρακα και
του χάλυβα μεταξύ των χωρών
της κοινότητας θα απαλλαχθεί
αμέσως από κάθε τελωνειακό
δασμό και δεν θα μπορεί να
επηρεάζεται από διαφοροποιημένα τιμολόγια μεταφορών.
Σταδιακά θα διαμορφωθούν οι
προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν αυτόματα την πλέον
ορθολογική κατανομή της
παραγωγής στο υψηλότερο
επίπεδο παραγωγικότητας.
Στον αντίποδα διεθνών
καρτέλ που επιδιώκουν να
κατανέμουν και να εκμεταλλεύονται τις εθνικές αγορές με
περιοριστικές πρακτικές και
να διατηρούν υψηλά κέρδη, η
προβλεπόμενη οργάνωση θα
εξασφαλίσει τη συγχώνευση
των αγορών και την επέκταση
της παραγωγής.
Οι βασικές αρχές και δεσμεύσεις που καθορίστηκαν ανωτέρω θα αποτελέσουν αντικείμενο συνθήκης που θα υπογραφεί από τα κράτη και θα κυρωθεί από τα κοινοβούλιά τους.
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Νοσηλευτές: Δύναμη ελπίδας και ζωής στον πάσχοντα συνάνθρωπο!
Τ

ο Σωματείο Ιδιωτικών ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
τιμά για άλλη μια χρονιά τιμά τη Διεθνή Ημέρα
Νοσηλευτών που εορτάζεται την 12η Μάιου, ημέρα
ορόσημο για τη διεθνή Νοσηλευτική κοινότητα που
σηματοδοτεί τον ρόλο, τις αξίες , την προσφορά και
τη συμβολή των νοσηλευτών στην Παγκόσμια Υγεία.
Στο πλαίσιο των επισκέψεων στους χώρους εργασίας
προς τιμή Ημέρας Νοσηλευτών ο οργανωτικός αξιωματούχος της ΣΕΚ Ζάχος Φυσεντζίδης, εκ μέρους του
σωματείου, αντί δώρου, επέδωσε επιταγή στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης και
προσφοράς του συνδέσμου στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας.
Ο κ. Φυσεντζίδης, κατά την επίδοση της επιταγής,
στην παρουσία νοσηλευτών του συνδέσμου, τόνισε
την τεράστια προσφορά του συνδέσμου στην Κυπριακή κοινωνία καθώς και του συνόλου των νοσηλευτών
οι οποίοι κάτω από αντίξοες συνθήκες προάγουν και
προασπίζουν τη νοσηλευτική επιστήμη και παρέχουν
ισότιμη και ποιοτική φροντίδα σε αυτούς που την
έχουν ανάγκη.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην ποικιλόμορφη προσφορά του αντικαρκινικού συνδέσμου, στη μάχη ενάντια
στον καρκίνο, ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός
που λειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό στην προσφορά
και στην αλληλεγγύη των Κύπριων πολιτών.

√ Το σωματείο Ιδιωτικών ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύ-

√ Η σημερινή ημέρα, ας γίνει για τους νοσηλευτές

νειας τιμά τους νοσηλευτές για την τεράστια
συμβολή τους στο τομέα της ποιοτικής υγείας

και τις νοσηλεύτριες της χώρας μας, ορόσημο για
επαρκή, ασφαλή και αποτελεσματική Νοσηλευτική
στελέχωση των υπηρεσιών υγείας

Ο όρκος των νοσηλευτών
Υπόσχομαι με υπευθυνότητα, θεληματικά και στο
λόγο της τιμής μου, ενώπιον Θεού και ανθρώπων
ότι:
- Θα ασκώ το επάγγελμα μου ευσυνείδητα και με
αξιοπρέπεια.
- Θα υπηρετώ τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη που έχω μάθει.
- Θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις
εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον
πολιτισμό.
- Θα εντάσσω με αταλάντευτη βούληση το ειδικό
στο γενικό συμφέρον.
- Θα αγωνιστώ με αφοσίωση για την προαγωγή
της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών, την
αποκατάσταση της υγείας, και την ανακούφιση
του πόνου.
-Θα υπηρετώ ανιδιοτελώς τον Άνθρωπο και την
Κοινωνική Δικαιοσύνη με σεβασμό προς τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους Νόμους του
Κράτους.

Επίσκεψη α.γ.γ. ΣΕΚ Μιχάλη Μιχαήλ στις Δασικές Βιομηχανίες

Σ

το πλαίσιο των εορτασμών της
Εργατικής Πρωτομαγιάς αξιωματούχοι του Κινήματος επισκέφθηκαν
χώρους εργασίας και είχαν την ευκαιρία
όχι μόνο να ανταπτύξουν το νόημα της
ημέρας αλλά και να αναλύσουν σημαντικά κοινωνικά και εργασιακά ζητήμα-

τα που αφορούν την Κυπριακή κοινωνία.
Ο αναπληρωτής γ.γ. της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ συνοδευόμενος από τον οργανωτικό αξιωματούχο Μιχάλη Παντελή
επισκέφθηκε της Δασικές Βιομηχανίες

και αντάλλαξε απόψεις με τους εργαζόμενους. Απάντησε σε ερωτήματα για
φλέγοντα εργασιακά ζητήματα τα
οποία επηρεάζουν άμεσα το βιοτικό
τους επίπεδο. Παράλληλα ο κ. Μιχαήλ
είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για το
Γε.Σ.Υ. αλλά και για την αναγκαιότητα

εφαρμογής του υπογραμμίζοντας πως
το Κίνημα της ΣΕΚ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στον αγώνα μέχρις ότου η
Κύπρος

αποκτήσει

ένα

σύγχρονο

σύστημα υγείας το οποίο να εξυπηρετεί
ισότιμα και δίκαια τους πολίτες.
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Μιχαλάκης Ιωάννου

Οραματιστής - ιδεολόγος
διεκδικητικός ο μεγάλος
ηγέτης της εργατικής τάξης

Η

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου
Στροβόλου για μετονομασία του πρώτου εργατικού
Πάρκου «Μιχαλάκης Ιωάννου» θεωρείται πράξη επιβράβευσης εκείνων που αναλώνουν τη ζωή τους για την
κοινωνική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη αλλά και
την έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης στον έχοντα ανάγκη, συνανθρώπων μας.

Αυτό τονίστηκε εμφαντικά στα εγκαίνια του εργατικού
πάρκου την περασμένη εβδομάδα από τον Προέδρο της
Δημοκρατίας Νίκον Αναστασιάδη στην παρουσία του
Δήμαρχου Στροβόλου Ανδρέα Παπαχαλάμπούς και των
παιδιών του αείμνηστου Μιχαλάκη Ιωάννου καθώς και
δεκάδων μελών και φίλων της ΣΕΚ.
Στους χαιρετισμούς τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Δήμαρχος Στροβόλου και ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας τόνισαν την ανεξίτηλη σφραγίδα που άφησε ο
α. Ιωάννου στον τρόπο διαμόρφωσης των εργατικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των εργασιακών
σχέσεων στην Κύπρο.
Αξίζει να δώσουμε μέσα από τις ομιλίες το πώς αποτυπώνεται το μεγαλείο της
προσωπικότητας του Μιχαλάκη Ιωάννου ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως ηγετική μορφή που με την οξυδέρκεια και τον δυναμισμό του θεμελείωνε την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος προς όφελος των εργαζομένων και της κοινωνίας.

√ Εγκαινιάστηκε το πρώτο εργατικό πάρκο «Μιχαλάκης
Ιωάννου» προς τιμή του θεμελιωτή της ενότητας
και της συνεργασίας του συνδικαλιστικού Κινήματος

Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Χειραψία
προέδρου
Αναστασιάδη
με τον Άδωνη
Ιωάννου, γιο
του τιμώμενου

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. της ΣΕΚ
Οραματιστής, ιδεολόγος, διεκδικητικός, με μία μοναδική ικανότητα στη διαπραγμάτευση αλλά και την ίδια στιγμή συναινετικός, αλληλέγγυος, καινοτόμος και προοδευτικός, χαρακτηριστικά που τον καθιέρωσαν ως τον μεγάλο ηγέτη, όχι μόνο της
ΣΕΚ, αλλά και των εργασιακών σχέσεων.

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο

Μιχαλάκης Ιωάννου υπήρξε πρωτοπόρος και πρωτοστάτης των αγώνων που
συνδέουν το εργατικό κίνημα με τις κατακτήσεις του και συνέδεσε το όνομα του
με την κατάκτηση σημαντικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και κυριότερα με την
εμπέδωση θεσμοθετημένων εργασιακών σχέσεων.

Ανδρέας Παπαχαλάμπους, δήμαρχος Στροβόλου
Έχουμε απόλυτη ανάγκη την αγωνιστικότητα, την τιμιότητα και τον δυναμισμό
του Μιχαλάκη Ιωάννου, αν πράγματι επιθυμούμαι να βγούμε από τα σημερινά
αδιέξοδα.
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Μυαλό ξυράφι μετά τα 50: Πώς θα το πετύχετε
Ό

σο πλησιάζουμε στη μέση ηλικία,
μεγαλώνει ο κίνδυνος ανάπτυξης
πολλών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων
μορφών καρκίνου.
Παράλληλα όμως ξεκινά και η έκπτωση
των νοητικών λειτουργιών.
Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ήπια άσκηση είναι ο καλύτερος
τρόπος για να διατηρήσουμε γερό το
μυαλό μας καθώς μεγαλώνουμε.
Όπως προέκυψε από επισκόπηση 39
σχετικών μελετών, η σκέψη, η αντίληψη
και η μνήμη των ανθρώπων βελτιώνονται όταν ασκούν την καρδιά και τους
μύες σε συστηματική βάση.
Η έναρξη έστω και ήπιας φυσικής δραστηριότητας σε οποιαδήποτε ηλικία, έχει
αξιόλογη επίδραση στο σώμα και το

μυαλό υποστηρίζουν οι αυστραλιανοί
ερευνητές στην επισκόπησή τους που
δημοσιεύθηκε στην British Journal of
Sports Medicine.
Στην ανάλυσή τους οι ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο της Canberra εξέτασαν την
επίδραση τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων δομημένης φυσικής δραστηριότητας στις νοητικές λειτουργίες των ενηλίκων.
Σε μια σειρά εγκεφαλικών τεστ οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αεροβική δραστηριότητα βελτιώνει τις νοητικές δραστηριότητες όπως την σκέψη, το διάβασμα,
τη μάθηση και τη λογική, ενώ η μυϊκή
ενδυνάμωση π.χ. με αντιστάσεις έχει
σημαντική επίδραση στη μνήμη και την
ικανότητα του εγκεφάλου να σχεδιάζει
και να οργανώνει τις πληροφορίες (εκτελεστικές ικανότητες).

Οι ερευνητές εξηγούν ότι για τους άνω
των 50 που δεν μπορούν να κάνουν πιο

απαιτητικές μορφές άσκησης, συνιστώνται ασκήσεις όπως το Τάι Τσι.

Αβοκάντο: 5 λόγοι για να το
εντάξεις στη διατροφή σου!

Τ

ο αβοκάντο θεωρείται υπερτροφή που καταπολεμά
πλήθος ασθενειών.

Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνουν ότι η συστηματική
κατανάλωση αβοκάντο βελτιώνει την υγεία και προλαμβάνει πολλές παθήσεις.
Δείτε αναλυτικά πώς:
Μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
Μισό αβοκάντο την ημέρα μπορεί να απομακρύνει τον
κίνδυνο διαβήτη. Έχει βρεθεί ότι τα μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα, τα οποία το αβοκάντο περιέχει σε αφθονία, βοηθούν στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα. Υγιείς υπέρβαροι ενήλικες που έτρωγαν επί έξι μήνες αβοκάντο στο μεσημεριανό τους γεύμα είδαν μείωση της
ινσουλίνης στο αίμα και μειωμένη όρεξη στη διάρκεια
της υπόλοιπης ημέρας.
Ρυθμίζει τα λιπίδια
Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα μειώνουν τα επίπεδα
σακχάρου και αυτό συμβάλλει στην εξισορρόπηση των
λιπιδίων. Έρευνα στην οποία οι συμμετέχοντες έτρωγαν
1/3 έως μισό αβοκάντο την ημέρα, μείωσαν σε διάστημα 2-4 εβδομάδων τα τριγλυκερίδια, την «κακή» LDL χοληστερόλη και την ολική χοληστερόλη, ενώ αύξησαν τα
επίπεδα της καλής για
την καρδιά HDL χοληστερόλης.
Βοηθά στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια
βάρους
Παρά το γεγονός ότι το αβοκάντο είναι πλούσιο σε θερμίδες, πρέπει να καταναλώνεται ακόμη και στη δίαιτα.
Μελέτες έχουν δείξει ότι τα καλά λιπαρά οξέα που
περιέχει και κάποιες ενώσεις επηρεάζουν τα επίπεδα
της λεπτίνης, της γνωστής και ως ορμόνης του κορεσμού, γεγονός που μειώνει την πείνα και βοηθά στην
πρόσληψη λιγότερης τροφής.
Κάνει πιο υγιεινό το
Το αβοκάντο προστατεύει τις αρτηρίες σας ακόμη και
όταν τρώτε βλαβερές τροφές. Μελέτη έδειξε ότι οι
άνθρωποι που έτρωγαν μπιφτέκι με αβοκάντο είχαν
μικρότερη αύξηση στα τριγλυκερίδια και στη φλεγμονή
στις αρτηρίες σε σύγκριση με αυτούς που τα έτρωγαν
σκέτα.
Καταπολεμά το μεταβολικό σύνδρομο
Το πολύτιμο φρούτο βοηθά να καταπολεμήσετε το
μεταβολικό σύνδρομο, ένα σύμπλεγμα παραγόντων κινδύνου που περιλαμβάνει υψηλά επίπεδα σακχάρου στο
αίμα, υψηλή χοληστερόλη, υπέρταση και αυξημένο
σωματικό λίπος, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τον
κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 και τριπλασιάζει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου
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Μικρά κίνητρα που υποβοηθούν
στην ικανοποίηση των εργαζομένων

Ό

λοι ανεξαίρετα εργάζονται για να ζήσουν, να εκπληρώσουν τις
επιθυμίες τους, είτε αυτές είναι ένα μεγαλύτερο σπίτι και ένα
καλύτερο αμάξι, είτε αυτές είναι καλύτερα σχολεία και σπουδές για τα
παιδιά τους, είτε απλά η αγορά μικρών καθημερινών απολαύσεων και
η πληρωμή λογαριασμών. Και σίγουρα από το χρήμα ξεκινάνε όλα.
Ένας καλός μισθός και μια αύξηση ή ένα φιλοδώρημα είναι βέβαια
σημαντικά κίνητρα-όχι όμως τα μοναδικά και ενδεχομένως όχι και τα
σημαντικότερα. Ίσως να ακούγεται συχνά από εργαζομένους ότι αυτό
που τους κρατά στη θέση τους είναι οι οικονομικές απολαβές , αλλά
αυτό συνήθως συμβαίνει σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου δεν προσφέρεται ή δεν υπάρχει άλλο εργασιακό
κίνητρο. Κοινώς ο μισθός λειτουργεί
• Iδιαίτερης σημασίας
σαν αποζημίωση.

χρήζουν τα ψυχικά κίνητρα
σε σχέση με τα υλικά
για αύξηση του
ενδιαφέροντος και της
απόδοσης στην εργασία

Για να είναι όμως κάτι παραπάνω
από υποφερτή η εργασία και να έχει
τη διάθεση και το πραγματικό ενδιαφέρον να κινείται και να αποδίδει
εντός αυτής ο εργαζόμενος, χρειάζονται άλλου είδους
κίνητρα-λιγότερο
υλικά και περισσότερο
πνευματικά και ψυχικά. Καταρχάς, ένας
εργαζόμενος κινητοποιείται μέσω της
προσωπικής
του
συνεισφοράς, μέσω
δηλαδή της δυνατότητάς του να ερωτάται
και να προτείνει ιδέες,
σκέψεις και προτάσεις.
Κατά αυτόν τον τρόπο
νιώθει ότι συνεισφέρει,
ότι είναι χρήσιμος και
το ενδιαφέρον του για τον εργασιακό χώρο αυξάνεται. Ένας πολύ
σημαντικός παράγοντας είναι η επιβράβευση και η αναγνώριση. Το να
ακούει ο εργαζόμενος ότι έκανε κάτι σωστό ή χρήσιμο είναι πολύ βασικό τόσο στην τόνωση της αυτοπεποίθησής του όσο και στην κινητοποίησή του για ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αυτό φυσικά πάει
χέρι χέρι με τον σεβασμό. Ένα εργασιακό περιβάλλον είναι ήρεμο, ευχάριστο και κατά συνέπεια αποδοτικότερο όταν υπάρχει σεβασμός μεταξύ των υπαλλήλων. Το να μην υπάρχουν διενέξεις, συζητήσεις πίσω
από την πλάτη του ενός και του άλλου καθώς και πολύ αρνητικά σχόλια και κουβέντες μεταξύ των ατόμων θεωρείται επιβεβλημένο μέτρο
προκειμένου να διατηρηθεί μια ισορροπία απαραίτητη για την εργασιακή καθημερινότητα.
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Πώς να εμπνεύσετε το παιδί με αισιοδοξία
για να δημιουργήσει τη ζωή του

Ε

ίναι σημαντικό να κατανοήσουν εγκαίρως
οι γονείς πως οι τρόποι εργασίας, μάθησης, καλλιέργειας κι έκφρασης της δημιουργικότητας μαθαίνονται από την πρώτη σχολική ηλικία. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως ο
μύθος της ‘τεμπελιάς’ είναι … μύθος. Δεν
υπάρχουν ‘τεμπέλικα’ παιδιά. Όλα τα παιδιά
έχουν ανάγκη να εκφράσουν το δημιουργικό
τους δυναμικό και να νιώσουν παραγωγικά
και άξια. Η δημιουργικότητα είναι βασική
ανάγκη του ανθρώπου. Όταν το αποτέλεσμα
που παράγει το παιδί είναι μικρότερο των
δυνατοτήτων του, τότε εμφανίζονται τα
κρούσματα υπο-επίδοσης, η οποία μπορεί
να συνεχιστεί και στην ενήλικη επαγγελματική του ζωή.
Γιαυτό αξίζει να βοηθήσουμε το παιδί να
ξεκινήσει τον θετικό κύκλο ‘επιτυχία-αυτοπεποίθηση - περισσότερη επιτυχία’, και να
απομακρυνθεί από τον φαύλο κύκλο ‘αποτυχία - χαμηλή αυτοπεποίθηση - αποφυγήπερισσότερη αποτυχία’.
Εδώ γεννιέται το εύλογο ερώτημα. Γιατί
κάποια παιδιά αρνούνται να προσπαθήσουν;
Η απάντηση
1) Θέλουν, αλλά φοβούνται μια ακόμη ματαίωση, μια ακόμη αποτυχία. Τότε είναι σημαντικό να τα ενθαρρύνουμε με έπαινο, ακόμη
και στην παραμικρή προσπάθεια και να τους

εαυτό του πάντα, να επαινεί και να ενθαρρύνει τον εαυτό του κι όχι να συγκρίνει τον
εαυτό του με τους άλλους. Η αυτουποστήριξη είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ζωής,
που θα χρησιμεύσει στο παιδί σε όλη του τη
ζωή, ακόμη κι όταν δεν είμαστε εμείς κοντά
του.

Κατάλληλη προετοιμασία
για την επαγγελματική ζωή
Ενθαρρύνουμε το παιδί να επιλέξει το επαγγελματικό πεδίο που του αρέσει (πρώτο κριτήριο επιλογής) κι έπεται η επιλογή της ειδικότητας, ανάλογα με τη ζήτηση. Η αγορά
εργασίας αλλάζει διαρκώς. Αν το παιδί επιλέξει ένα επάγγελμα που του αρέσει, που το
ενδιαφέρει, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες σε
αυτό το επάγγελμα, να το ‘ψάξει’, να είναι
δημιουργικός, να πρωτοτυπήσει, να βγάλει
τον καλύτερό του εαυτό και κατά συνέπεια

• Κίνητρα για μάθηση,
δημιουργικότητα κι εργασία
να αποδώσει.
Όλοι οι επιτυχημένοι επαγγελματίες, όταν
μιλούν για την επιλογή επαγγέλματος, συμβουλεύουν: ‘Κάντε αυτό που πραγματικά σας
αρέσει’. Οι εργοδότες επίσης προτιμούν
υποψηφίους που δείχνουν ενδιαφέρον και

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Είναι πολύ βασική η δημιουργία ενός ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος και αυτό μπορεί να ενισχυθεί με την καλή επικοινωνία, καθώς
και τη δυνατότητα να έχουν οι εργαζόμενοι προσωπικά αντικείμενα
στον εργασιακό τους χώρο και να απευθύνονται μεταξύ τους στον ενικό
αριθμό. Ένα ακόμη κίνητρο για τον εργαζόμενο αποτελεί η συνεχής πληροφόρησή του, τόσο για την βασική πορεία και μελλοντικά σχέδια της
επιχείρησης στην οποία εργάζεται. Εδώ, εννοείται ότι πρέπει να είναι
ενήμερος για τα στοιχειώδη σημεία που αφορούν τις βασικές κατευθύνσεις ώστε να νιώθει ο εργαζόμενος ότι δεν είναι ασήμαντος στη δουλειά
του. Ουσιαστικό είναι ακόμα το να δίνεται πάντα η δυνατότητα στον
εργαζόμενο να παρακολουθεί τις γνωσιακές και τεχνολογικές εξελίξεις
που αφορούν στο αντικείμενό του. Αυτό μπορεί να γίνει με την παροχή
πόρων και υπηρεσιών που τα καθιστούν εφικτό, καθώς και τη δυνατότητα να παρακολουθούνται συνέδρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα
συναφή ως προς τη θέση εργασίας.

Καλή επικοινωνία
Τέλος, η καλή και συχνή επικοινωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη
είναι βασική ως προς το ότι με αυτόν τον τρόπο ο εργοδότης δείχνει ότι
ενδιαφέρεται για το άτομο απέναντί του και όχι απλά για το εργασιακό
εργαλείο. Όταν ένας άνθρωπος νιώθει ότι του δίνεται σημασία, αξία
και προσοχή σε πιο προσωπικό επίπεδο, ότι όντως τον ακούνε και οι
προτάσεις του λαμβάνονται υπόψη, η αύξηση της αποδοτικότητάς του
και η πιο ενεργής και δημιουργική ενασχόληση με την εργασία του είναι
σχεδόν δεδομένη. Δεν αρκεί δηλαδή μια γραπτή αναφορά ή μια συζήτηση στα γρήγορα και σε αυστηρό τόνο-είναι πολύ πιο ουσιώδης μια
προσωπική ή ομαδική συνάντηση όπου μπορούν να γίνουν επισημάνσεις θετικές και αρνητικές. Το βασικότερο κίνητρο δηλαδή είναι η
συμπεριφορά, ο άνθρωπος και όχι το χρήμα.

δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν μικρά
μικρά βήματα (babysteps), στα οποία μπορούν να πετύχουν.
2) Έχουν αρνητικούς συνειρμούς, λόγω
δυσάρεστων εμπειριών με κάποιο συγκεκριμένο μάθημα ή δάσκαλο. Φροντίζουμε να
δώσουμε μια νέα ευχάριστη προσέγγιση στο
μάθημα, κάνοντάς το ενδιαφέρον με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, από
εγκυκλοπαίδειες, Διαδίκτυο κλπ.
3) Έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, με
ενδόμυχες πεποιθήσεις, όπως ‘Είμαι άχρηστος, δεν μου αξίζει τίποτα καλό, δεν μου
αξίζει η επιτυχία’. Επαινούμε κι ενθαρρύνουμε το παιδί, όσο μπορούμε, αλλάζοντας τις
πεποιθήσεις σε θετικές: ‘Μπορώ. Αξίζω.
Είμαι ικανός. Έχω τον δικό μου μοναδικό
συνδυασμό από ταλέντα κι ικανότητες’.
4) Ενθαρρύνουμε στα παιδιά την περιέργεια
και τον αυθορμητισμό. Η αγάπη μας για το
παιδί είναι άνευ όρων, ανεξάρτητα από τις
επιδόσεις του.
• Εμείς οι ενήλικες, είμαστε το ζωντανό
παράδειγμα. Όταν έχουμε αυτοπεποίθηση,
όταν δεν βαριόμαστε, αλλά αγαπούμε την
εργασία μας, τα παιδιά παραδειγματίζονται
και μαθαίνουν να αγαπούν την εργασία επίσης.
• Διδάσκουμε στο παιδί να ενισχύει τον

είναι ενθουσιώδεις, περισσότερο από εκείνους που έχουν προσόντα, αλλά είναι προφανές ότι βαριούνται και δυσαρεστούνται με
τη συγκεκριμένη εργασία.
Δεν γελοιοποιούμε τα όνειρα του παιδιού,
ούτε το υποβιβάζουμε, λέγοντάς του ‘αυτό
εσύ δεν θα μπορέσεις ποτέ να το κάνεις’. Το
βοηθούμε να ερευνήσει ρεαλιστικά τις επιλογές που έχει, στον επαγγελματικό χώρο που
το ενδιαφέρει.
Διδάσκουμε στο παιδί ότι η επιτυχία είναι
τρόπος ζωής και τρόπος σκέψης. Δεν συνδέεται με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό στην
τράπεζα ή συγκεκριμένη καριέρα.
Διδάσκουμε στο παιδί να χρησιμοποιεί τη
θετική σκέψη και την αισιοδοξία, για να
δημιουργήσει τη ζωή του. Να μην χάνει την
πίστη του λόγω αρνητικών γεγονότων, να
βλέπει τη θετική πλευρά: ‘Όταν κλείνει μια
πόρτα, ανοίγει μια άλλη’.
Διδάσκουμε στο παιδί να έχει εμπιστοσύνη
στον εαυτό του και στην εσωτερική του
πυξίδα, ώστε να μην το χειρίζονται άλλοι. Σε
περιόδους ανεργίας, το άτομο μπορεί να
αξιοποιήσει το χρόνο του με άλλους τρόπους, όπως εθελοντισμός, χόμπι, μάθηση
δεξιοτήτων υπολογιστών, ξένων γλωσσών
κλπ, ώστε να κινείται, να έρχεται σε επαφή
με κόσμο, να δικτυώνεται, να μαθαίνει.
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Οι Κύπριοι που κατασκήνωσαν στον... βυθό

Μ

ακριά από τα τετριμμένα και θέλοντας να
δοκιμάσουν κάτι το διαφορετικό στην
καθημερινότητά τους, μια ομάδα νεαρών στην
Πάφο αποφάσισε να κατασκήνωσει… κάτω
στο βυθό.

Υ

Απολαμβάνοντας τη φύση και την πανέμορφη
Κύπρο, οι παρέα των 19χρονων κατέβασαν στο
βυθό, όπως φαίνεται και σε φωτογραφία που
απέστειλαν στο philenews, τα αντίσκηνά τους,
καρεκλίτσες και μία τηλεόραση, ποζάροντας
στο φακό.

Η τράπεζα που ζητά για εγγύηση… τυριά

Η

Ιταλία ανήκει στις χώρες με
μακρά τυροκομική παράδοση
με την εκλεκτή parmigiano – reggiano (τη γνωστή παρμεζάνα) να
κρατά τα σκήπτρα στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Στην
περιοχή λοιπόν Emilia-Romagna,
μια τράπεζα εν ονόματι «Credito
Emiliano», λειτουργεί με ένα διαφορετικό – από τα μέχρι τώρα
δεδομένα – τρόπο, δίνοντας χρήματα στους τυροκόμους αλλά
ζητώντας ως εγγύηση όχι ακίνητα, αλλά το προϊόν παραγωγής
τους.
Πρόκειται για πρωτοβουλία
βέβαια που δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι η
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Οι 4 κατηγορίες τροφών που πρέπει
να αποφεύγεις πριν τον ύπνο

παραγωγή του συγκεκριμένου
τυριού αποδίδει και η αξία των
κεφαλιών παρμεζάνας ανέρχεται
σε χιλιάδες ευρώ. Η παρμεζάνα
πρέπει να είναι ηλικίας από 18

έως 36 μηνών οπότε η Credito
Emiliano δίκαια θεωρεί ότι είναι
ιδανική για μακροπρόθεσμες
επενδύσεις. Για την ασφαλή δια-

τήρηση του προϊόντος η τράπεζα
διαθέτει ειδικούς χώρους αποθήκευσης των τυριών.
«Είμαστε μια παραδοσιακή ενεργή
τράπεζα που υποστηρίζει τους
παραγωγούς παρμεζάνας. Η
απόφαση να τη χρησιμοποιήσουμε για το συγκεκριμένο πιστωτικό
πρόγραμμα οφείλεται στο γεγονός
ότι πρόκειται για προϊόν που
είναι μοναδικό σε αυτή την περιοχή. Ουσιαστικά προστατεύουμε
την επένδυση του παραγωγού. Το
τυρί πηγαίνει από την αγελάδα
στην τράπεζα», λέει χαρακτηριστικά ο γενικός διευθυντής της
τράπεζας, Roberto Frignani.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Απίστευτο αλλά αληθινό
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πάρχουν εκείνοι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που
καταφέρνουν να κοιμούνται ανεξάρτητα από το
τι μπορεί να συμβαίνει γύρω τους, αν έχουν
άγχος ή όχι, αν έχουν φάει 5 σουβλάκια και
μια πίτσα στην καθισιά τους.
Αν, ωστόσο, δεν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία και νιώθεις ότι υπάρχουν μερικά βράδια
που όσα προβατάκια και να μετρήσεις δεν σε
πιάνει ύπνος, τότε μάλλον θα πρέπει να προσέξεις και τι τροφές καταναλώνεις πριν
παραδοθείς στην αγκαλιά του Μορφέα.
Μπορεί να μην το γνωρίζεις, αλλά υπάρχουν
συγκεκριμένα 5 κατηγορίες τροφών και
ποτών που αν τις επιλέξεις ακριβώς πριν
πας για ύπνο, θα δυσκολευτείς πολύ στο να
καταφέρεις ν' αποκοιμηθείς. Ποιες είναι
αυτές; Ιδού.

1) Οινόπνευμα
Η
υπερβολική
κατανάλωση
οινοπνεύματος,
μεταξύ πολλών
άλλων, προκαλεί
πονοκέφαλο,
αφυδάτωση, στομαχικές διαταραχές. Μία τριάδα
απολύτως ικανή
να καταστρέψει
τον ύπνο σου,
δηλαδή.
2) Ζάχαρη

Ακριβέστερη μετάφραση από αγγλικά σε ελληνικά στο διαδίκτυο

Η

Google συμπεριέλαβε την ελληνική γλώσσα στον
κατάλογο των γλωσσών που μεταφράζονται
από την αγγλική γλώσσα εκπαιδεύοντας τη μηχανή
μετάφρασης με βάση ολόκληρες προτάσεις από την
Wikipedia, ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους
καθώς και την συνδρομή ανθρώπων που μιλούν και
τις δύο γλώσσες. Μάλιστα η Google εκφράζει τις
θερμές ευχαριστίες της στους χιλιάδες Έλληνες που
βοήθησαν και σημειώνει πως κάθε συνεισφορά των
χρηστών στην Κοινότητα Μετάφρασης βοηθά την
Google να βελτιώνεται.
Έτσι, υποστηρίζει ότι η μετάφραση βελτιώνεται
σημαντικά, σε σχέση με την τεχνολογία που βασιζόταν στη μετάφραση φράσεων, όχι ολόκληρων προτάσεων.
Η διαδικασία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και

τη μηχανική μάθηση, και περιγράφεται συνοπτικά
στο Ερευνητικό blog της Google. Όπως σημειώνεται,
το πρόβλημα της αυτόματης μετάφρασης δεν θα
πρέπει να θεωρείται επουδενί λυμένο. Εντούτοις, η
βελτίωση που επήλθε με την εφαρμογή της τρέχουσας τεχνολογίας, αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας,
θεωρείται στην Google ορόσημο.
Οι νέες δυνατότητες στην αυτόματη μετάφραση της
ελληνικής γλώσσας είναι διαθέσιμες σε όλες τις
πλατφόρμες που βρίσκεται το Google Translate: σε
iOS, σε εφαρμογές Android, στο translate.google.gr
και μέσω της αναζήτησης Google. Θα είναι επίσης
διαθέσιμο και για την αυτόματη μετάφραση σελίδων
στον Chrome. Τα Ελληνικά αποτελούν, πλέον, μία
από τις γλώσσες που έχουν αναβαθμιστεί από την
Google και για τις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες
«μηχανικής νευρωνικής μετάφρασης».

Τα ζαχαρούχα ποτά και τρόφιμα δεν είναι μια καλή
επιλογή προ του ύπνου. Κι αυτό γιατί η ζάχαρη
είναι μια τροφή που δίνει ενέργεια όταν την καταναλώνεις, κάτι το εντελώς αντίθετο από το επιθυμητό πριν τον ύπνο.
3) Πικάντικες και υψηλές σε οξύτητα τροφές
Μεξικάνικα, αραβικά, τηγανητά κλπ. μπορεί να
είναι πολύ νόστιμα και του γούστου σου κατά τ'
άλλα, ωστόσο δεν ενδείκνυνται για έναν ποιοτικό
και ήσυχο ύπνο αφού τα πολλά μπαχαρικά και τα
φαγητά με μεγάλη οξύτητα είναι πιο πιθανό να
προκαλέσουν παλινδρόμηση και καούρα. Κακό.
4) Οτιδήποτε δύσπεπτο
Όπως, πχ., τροφές πλήρεις σε φυτικές ίνες. Αν για
παράδειγμα καταναλώσεις φασόλια ή μπρόκολο
λίγη μόνο ώρα πριν πας για ύπνο, είναι πολύ πιθανό να σου προκαλέσουν υπερβολικό φούσκωμα,
καθώς περιέχουν δύσπεπτα σάκχαρα όπως η
ραφινόζη.

Ο μεγαλύτερος τεχνητός ήλιος στον κόσμο

Ε

πιστήμονες στο Γερμανικό Διαστημικό Κέντρο, κατασκεύασαν
τον μεγαλύτερο τεχνητό ήλιο του
πλανήτη. Το έργο με το όνομα
Synlight αποτελείται από 149
τεράστιους
προβολείς,
που
παράγουν φωτεινή ένταση περίπου 10.000 φορές ισχυρότερη
από την ηλιακή ακτινοβολία που
βρίσκεται φυσικά στη Γη. Οι 149
προβολείς είναι παρόμοιοι με
εκείνους που χρησιμοποιούνται
συνήθως στον κινηματογράφο.
Σύμφωνα με την DLR, «οι προβολείς επιτρέπουν ηλιακή ακτινοβολία ισχύος μέχρι 380 κιλοβάτ και
έως και 240 κιλοβάτ χρησιμοποιήσιμης ακτινοβολίας σε τρεις
ξεχωριστούς θαλάμους, στους
οποίους μπορεί να επιτευχθεί
μέγιστη πυκνότητα ροής άνω των
11 μεγαβάτ ανά τετραγωνικό
μέτρο».

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι το
έργο θα τους βοηθήσει να καταλάβουν πώς να αξιοποιήσουν
καλύτερα την τεράστια ποσότητα
ενέργειας από το φως του ήλιου
στη Γη. Το πείραμα έχει υψηλό

ενεργειακό κόστος, καθώς το
Sunlight απορροφά σε μόλις τέσσερις ώρες το ηλεκτρικό ρεύμα
που μια τετραμελής οικογένεια
χρησιμοποιεί σε έναν ολόκληρο
χρόνο, σύμφωνα με το Associated

Press.
Οι ερευνητές θα εστιάσουν στα
ηλιακά καύσιμα, προσπαθώντας
να αναπτύξουν νέες διαδικασίες
παραγωγής. Οι επιστήμονες
κυρίως αναζητούν νέους τρόπους
για να δημιουργήσουν υδρογόνο,
το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί
από τη διάσπαση του νερού σε
υδρογόνο και οξυγόνο.
Οι συνθήκες 3.000 βαθμών Κελσίου που δημιουργεί το Synlight
είναι ζωτικής σημασίας για τον
πειραματισμό με νέες μεθόδους
για τη δημιουργία υδρογόνου.
Σύμφωνα με την DLR, αεροδιαστημικές και αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Synlight για να δοκιμάσουν διάφορα εξαρτήματα και
συστήματα με τη βοήθεια των
Γερμανών επιστημόνων.

Σοβαρά … αστειάκια
Πάει ένας γάιδαρος στον φούρνο και λέει στον
φούρναρη…
«Ένα κιλό ψωμί»
Ο φούρναρης έχει χαζέψει και δεν κάνει τίποτα….
Ο γάιδαρος του ξαναλέει:
«Ένα κιλό ψωμί.»
Ο φούρναρης του το δίνει…
«Πόσο κάνει;»
«Τίποτα, κερασμένο».
«Ευχαριστώ» λέει ο γάιδαρος και φεύγει.
Ο φούρναρης αφού έφυγε ο γάιδαρος, κάθεται
και μονολογεί:
«Ένας γάιδαρος ήρθε και μου ζήτησε ψωμί, τι
άλλο θα δούμε σήμερα;»
Eκείνη τη στιγμή μπαίνει ξανά μέσα ο γάιδαρος
και του λέει:
«Μήπως έχεις και μια σακούλα γιατί είμαι με το
μηχανάκι;»
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Λόγοι που θα πρέπει να αγαπήσετε τον ανανά

Ο

ανανάς είναι από τα πιο καλοκαιρινά φρούτα και εμείς αποφασίσαμε να τον τιμήσουμε με μια
υπενθύμιση, γιατί αξίζει μια θέση
στην καθημερινότητά μας!

Έχει αντικαρκινικές ιδιότητες
Ο φρέσκος χυμός ανανά μπορεί να
καταπιέσει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων στις ωοθήκες και
στο παχύ έντερο. Η μελέτη που το

13

SUDOKU

το δέρμα μας και μειώνοντας τις
ρυτίδες. Επιπλέον, η βιταμίνη C
παίζει ρόλο στη σύνθεση του κολλαγόνου, μιας πρωτεΐνης που
ευθύνεται (μεταξύ άλλων) και για

Ο ανανάς είναι φρούτο καλοκαιρινό, νόστιμο και γεμάτο βιταμίνες,
μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Και
ένας τέλειος τρόπος να τον απολαύσουμε είναι να τον κάνουμε
χυμό ή smoothie. Παραδοσιακά,
τον χρησιμοποιούσαν για να ανακουφίσουμε στομαχικά προβλήματα, αλλά και φλεγμονές. Πιστεύεται
ότι έχει ευεργετική δράση στο ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ας δούμε
όμως πιο αναλυτικά γιατί πρέπει
να αγαπήσουμε τον χυμό ανανά.
Ενισχύει
σύστημα

το

ανοσοποιητικό

Σε μια έρευνα που διεξήχθη στις
Φιλιππίνες, οι ερευνητές μελέτησαν
την επίδραση του ανανά σε παιδιά.
Όσα κατανάλωναν καθημερινά
ανανά σε κονσέρβα είχαν μικρότερες πιθανότητες να μολυνθούν από
κάποιον ιό ή βακτήριο. Την ίδια
στιγμή, αν τύχαινε να αρρωστήσουν, ανάρρωναν ταχύτερα.
Βοηθά την πέψη
Ο ανανάς περιέχει ένα ένζυμο που
ονομάζεται βρομελίνη, το οποίο
βοηθά στη διάσπαση και την πέψη
πρωτεϊνών. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι αυτή η ουσία μειώνει το
πρήξιμο και τον πόνο μετά από
κάποιο χειρουργείο και κάνει την
ανάρρωση ταχύτερη.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
απέδειξε πραγματοποιήθηκε σε
ζώα και απαιτούνται επιπλέον
μελέτες σε ανθρώπους για να βγάλουμε πιο σίγουρα συμπεράσματα,
αλλά ο ανανάς εξακολουθεί να
είναι ένα φρούτο γεμάτο αντιοξειδωτικές ουσίες.
Προστατεύει την επιδερμίδα μας
Ο ανανάς (και συνεπώς ο χυμός
του) περιέχει βιταμίνη C και βκαροτένιο. Αυτά τα δύο αντιοξειδωτικά αντιμετωπίζουν την δράση
της υπεριώδους ακτινοβολίας του
ήλιου, αλλά και της περιβαλλοντικής μόλυνσης, προφυλάσσοντας

την ελαστικότητα του δέρματός
μας.
Προστατεύει τα μάτια μας
Μια μελέτη αποκάλυψε πως μια
διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C
μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
καταρράκτη κατά το 1/3. Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιδράσεις
αυτής της διατροφής σε 1.000 ζευγάρια γυναικών διδύμων, στη
Μεγάλη Βρετανία. Τα υγρά του
ματιού μας περιέχουν βιταμίνη C,
και η ικανοποιητική της κατανάλωση βοηθάει στη διατήρηση
αυτών των υγρών.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Έχεις κάθε πιθανότητα να
πετύχεις όσα θέλεις και αυτό θα
φανεί έντονα σήμερα, με το πλανητικό σκηνικό να σε βοηθά σημαντικά
να πάρεις αποφάσεις, οι οποίες θα
αλλάξουν τη ζωή σου και τον τρόπο
που αντιμετώπιζες μέχρι τώρα τις
προβληματικές καταστάσεις. Σε
αυτή την πορεία θα σε βοηθήσουν
και κάποια άτομα, που πραγματικά
σε νοιάζονται και θέλουν το καλό
σου.
Ταύρος: Η μέρα σε βρίσκει αρκετά
ήρεμο και ισορροπημένο σε διάφορους τομείς, που μέχρι τώρα σε αναστάτωναν. Μην αφήσεις να σου
ξεφύγει πάλι η κατάσταση και κάνε
ό,τι μπορείς για να αξιοποιήσεις τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται αλλά
και τη δική σου ενέργεια, για να
βάλεις τη ζωή σου σε μια τάξη.
Δίδυμοι: Η μέρα θα έχει πολύ άγχος,
καθώς οι υποχρεώσεις σου είναι
πάρα πολλές και στην πραγματικότητα δεν τις προλαβαίνεις όλες
μόνος σου. Όπως και να έχει, θα
πρέπει να είσαι ψύχραιμος και να
κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, χωρίς
να βγαίνεις από τα όριά σου.
Καρκίνος: Οι σκέψεις που έχεις για
το μέλλον είναι πολλές και με λίγη
συντονισμένη προσπάθεια μπορείς
να καταφέρεις να τις υλοποιήσεις.
Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και
προσπάθησε να αναγνωρίσεις τις
ευκαιρίες που σου δίνονται αυτήν
την μέρα. Μην ξεχνάς και τους
ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν, για να κατακτήσεις ευκολότερα τους στόχους σου.

Λέων: Η μέρα είναι ιδιαίτερα φορτωμένη και οι υποχρεώσεις που
έχεις θα αυξάνονται, όσο περνά η
μέρα. Δείξε την κατάλληλη ψυχραιμία και μην αποσυντονίζεσαι από
όσα προκύπτουν, εκεί που δεν τα
περιμένεις. Χρειάζεσαι καλό προγραμματισμό, αλλά και χρόνο για
ξεκούραση, καθώς οι δυνάμεις σου
δεν είναι ανεξάντλητες.
Παρθένος: Οι δυνατότητες που έχεις
είναι πάρα πολλές και ειδικά σήμερα
μπορείς να τις αξιοποιήσεις, για να
πετύχεις αρκετά από αυτά που
θέλεις. Ωστόσο, η κυκλοθυμία σου
στέκεται εμπόδιο στην ενεργητικότητα που πρέπει να επιδείξεις. Περιόρισε όσο μπορείς τη μελαγχολία που
σε πιάνει κάποιες στιγμές και προχώρα στα σχέδιά σου απερίσπαστος, χωρίς να χάνεις την ψυχραιμία
σου με κάποια άτομα.
Ζυγός: Θα δεις θετικές εξελίξεις, ιδιαίτερα σε θέματα του παρελθόντος
που παρέμεναν στάσιμα για πολύ
καιρό. Εκεί που είχες αποδεχθεί πως
τίποτα δεν μπορεί να γίνει, τώρα
όλα αρχίζουν να κινούνται και μάλιστα προς όφελός σου. Φυσικά, αυτό
δε σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να
προσπαθήσεις κι εσύ για το καλύτερο!
Σκορπιός: Τα νεύρα σου δεν είναι σε
καλή κατάσταση και αυτό δεν αφορά
μόνο εσένα, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου και
στους οποίους ξεσπάς με κάθε
αφορμή. Προσπάθησε να ηρεμήσεις
λίγο και βρες τι ακριβώς σου φταίει,
γιατί σήμερα κινδυνεύεις να ταρά-

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μπιφτέκια αφράτα με λεμονάτες πατάτες
στον φούρνο
ΥΛΙΚΑ: Για τα μπιφτέκια
1 κιλό κιμάς μοσχαρίσιος
2 κρεμμύδια τριμμένα, 2 ντομάτες τριμμένες
3 χοντρές φέτες μπαγιάτικο ψωμί μουσκεμένο
2 κ.σ. κόκκινο ξίδι, 2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. ρίγανη, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τις πατάτες φούρνου
8 πατάτες, 1 κ.σ. μουστάρδα, 1 κ.σ. ρίγανη
2 λεμόνια (χυμός), ½ φλ. ελαιόλαδο, 2 φλ. νερό
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Πριν φτιάξουμε το μείγμα του κιμά γι’ αυτά

ξεις ισορροπίες σε σχέσεις ετών.

τα αφράτα μπιφτέκια ετοιμάζουμε τις λεμονάτες

Τοξότης: Έχεις αυξημένες υποχρεώσεις, αρκετό άγχος και μια πίεση,
που δεν σε αφήνει να λειτουργήσεις
σωστά. Βάλε μπροστά τη λογική σου
και μην αφήνεις τον πανικό να σε
καταβάλει και να καθοδηγεί τις κινήσεις σου. Δείξε προσοχή και αυτοέλεγχο, για να τα καταφέρεις.

πατάτες φούρνου. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις

Αιγόκερως:
Εκκρεμότητες
του
παρελθόντος επανέρχονται και
μάλιστα με δυναμικό τρόπο, για να
σου υπενθυμίσουν πως ό,τι έχεις
αφήσει άλυτο, θα στέκεται εμπόδιο
στα σχέδιά σου. Απ’ την άλλη, η
ενεργητικότητά σου σήμερα θα σε
βοηθήσει να τα ξεπεράσεις όλα και
να προχωρήσεις γρήγορα, αξιοποιώντας διάφορες ευκαιρίες που θα
προκύψουν.

C για 1 ώρα, έχοντάς τες σκεπασμένες με αλουμινόχαρ-

Υδροχόος: Οι δυσκολίες που θα
αντιμετωπίσεις είναι αρκετές και
αφορούν κυρίως άτομα, που θα σε
πλησιάσουν και θα σε μπερδέψουν
με τη συμπεριφορά τους. Έχε τα
μάτια σου ανοιχτά, για να καταλάβεις ποιοι είναι αυτοί που σου λένε
αλήθεια και ποιοι είναι αυτοί που σε
κοροϊδεύουν. Σε κάθε περίπτωση να
είσαι ψύχραιμος και έτοιμος για όλα.

σφιχτό το μείγμα, ραντίζουμε με λίγο νερό. Αν είναι

Ιχθείς: Κάποιες καταστάσεις ή και
ειδήσεις, ενδεχομένως να σου χαλάσουν τη διάθεση. Προσπάθησε να
μην επηρεαστείς και να είσαι σε
ετοιμότητα, για να ασχοληθείς με τα
δικά σου ζητήματα, που σήμερα εξελίσσονται με γοργούς ρυθμούς. Άσε
τα υπόλοιπα στους άλλους, που δεν
έχουν κάτι σημαντικό να κάνουν.

κόβουμε κυδωνάτες ή σε χοντρές φέτες.
Τις βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε όλα τα υλικά
για τις πατάτες εκτός από το νερό. Τις ανακατεύουμε
πολύ καλά, για να λαδωθούν παντού. Τις αδειάζουμε
σε ταψί, μαζί με όλα τα υγρά που υπάρχουν στο μπολ.
Περιχύνουμε με το νερό και ψήνουμε στους 200 βαθμούς
το, μέχρι να μαλακώσουν.
Για να ετοιμάσουμε τα πιο αφράτα μπιφτέκια
Βάζουμε τον κιμά σε ένα μπολ, τρίβουμε τα κρεμμύδια
και τις ντομάτες, κατευθείαν μέσα στον κιμά γιατί χρειαζόμαστε όλα τα υγρά τους. Στραγγίζουμε το ψωμί και
το ψιχουλιάζουμε στον κιμά. Προσθέτουμε τη ρίγανη,
το αλατοπίπερο, το ξύδι και το ελαιόλαδο. Ζυμώνουμε
πολύ καλά, για να αφρατέψει το μείγμα καλά. Αν είναι
αραιό προσθέτουμε λίγο ψωμί, φρυγανιά ή νιφάδες
βρώμης. Πλάθουμε σε 10 ή 12 κομμάτια και τα αραδιάζουμε πάνω στις ήδη ψημένες πατάτες. Συνεχίζουμε το
ψήσιμο για 30 λεπτά ακόμα, αφαιρώντας το αλουμινόχαρτο.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Τα καλύτερα
πράγματα στη
ζωή μας φτιά-

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 758 - 15 ΜΑΪΟΥ 1964

Οι Μεγαλειώδεις εορτασμοί
της εργατικής Πρωτομαγιάς

χτηκαν για να τα
μοιραζόμαστε
ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Μαϊου 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 8/2017 3/5/2017
100.000 ..............30623
TZAKPOT
1.000 ..................38368
400 .....................52644
400 .....................28489
400 .....................33565
200 .....................21783
200 .....................58870
200 .....................57222
200 .....................47951
200 .....................21106
200 .....................25519
200 .....................11755
200 .....................39959
200 .....................15273
100 .....................57626
100 .....................21504
100 .....................29638
100 .....................55446

100 .....................54539
100 .....................19659
100 .....................50297
100 .................... 12784
100 .................... 45679
100 .................... 52040
100 .................... 44287
100 .................... 32106
100 .................... 16661
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
6968, 6672
Από €20 οι λήγοντες σε
363
Από €10 οι λήγοντες σε
574, 623
Από €4 οι λήγοντες σε
64, 45

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στον γάμο μας το Σάββατο, 13 Μαϊου 2017,
η ώρα 5.00μ.μ. στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στη Γερμασόγεια

Σωκράτης & Ειρήνη
Οι γονείς:
Τάκης & Λία Αυγουστή (Κολιανδρή) από Πραστιό Αυδήμου και Γερμασόγεια
Ιωάννης & Θάλεια Ευσταθίου από τον Λάρνακα της Λαπήθου και Άγιο Παύλο Λεμεσού
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο ξενοδοχείο Atlantica Oasis
στη Γερμασόγια από τις 7.00 - 8.30μ.μ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Δεν επηρεάζονται οι Κύπριοι φοιτητές από το BREXIT

Ο

ι Κύπριοι φοιτητές οι οποίοι
ενδιαφέρονται να σπουδάσουν
στο Ηνωμένο Βασίλειο για πτυχίο ή
μεταπτυχιακό θα έχουν πρόσβαση
στα φοιτητικά δάνεια και τα δίδακτρα τους θα παραμείνουν στα
ίδια επίπεδα με τα σημερινά καθ’
όλη την διάρκεια των σπουδών
τους, μέχρι και το 2021 ή 2022,
ακόμη και μετά την έξοδο του
Ηνωμένου Βασιλείου [ΗΒ] από την
ΕΕ.
Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά
στην ανακοίνωση του ο Κυπριακός
Σύνδεσμος Εκπαιδευτικών Συμβούλων (ΚΣΕΣ), η κυβέρνηση του ΗΒ με
ανακοίνωση της δεσμεύεται ότι οι
φοιτητές που θα αρχίσουν τις
σπουδές τους (πτυχιακές και μεταπτυχιακές) το Σεπτέμβριο του 2018

Τ

θα δικαιούνται το δάνειο με τους
εξαιρετικούς όρους αποπληρωμής
για όλη τη διάρκεια των σπουδών
τους (μέχρι και το 2021 ή 2022)
καθώς επίσης και τη συνέχιση του
ύψους
των
διδάκτρων
για

• Θα έχουν πρόσβαση στα
φοιτητικά δάνεια και τα
δίδακτρα θα παραμείνουν
στα ίδια επίπεδα
Βρετανούς και Ευρωπαίους πολίτες που ισχύει σήμερα.
Το εν λόγω δάνειο που καλύπτει τα
δίδακτρα του πανεπιστημίου τους,
θα τους παραχωρηθεί για όλη τη
διάρκεια των σπουδών τους είτε
αυτή θα είναι μέχρι το 2021 ή το

2022.
Αναφέρει, επίσης, ότι “αντίστοιχη
ανακοίνωση είχε εκδοθεί από την
εταιρεία που χορηγεί τα δάνεια και
για τους Ευρωπαίους φοιτητές
που θα αρχίσουν τις σπουδές τους
τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι και
την ολοκλήρωση τους σε 3 ή 4 έτη”.
Καταλήγοντας ο ΚΣΕΣ υπενθυμίζει
ότι “παρόμοια ανακοίνωση έχει
εκδώσει και η κυβέρνηση της
Σκωτίας, με την οποία ενημερώνει
τους Ευρωπαίους φοιτητές οι
οποίοι θα αρχίσουν τις σπουδές
τους τον Σεπτέμβριο 2017 ή 2018,
ότι καθ’ όλη την διάρκεια των
σπουδών τους θα συνεχίσουν να
απολαμβάνουν την χορηγία των
διδάκτρων τους από το Student
Awards Agency Scotland (SAAS)”.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ

α προβλήματα που αναφύονται από τη διενέργεια εράνων
σε κηδείες θα συζητήσει στις 8
Ιουνίου η Ιερά Σύνοδος της
Εκκλησίας της Κύπρου, σε συνεδρία της, αποφασίζοντας για το τι
μέλλει γενέσθαι σύμφωνα με τοποθέτηση του εκπροσώπου της,
Γιάννου Χαριλάου ενώπιον της
Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η Επιτροπή αποφάσισε όπως
τοποθετηθεί επί του θέματος στις
12 Ιουνίου.

Η Επιτροπή συζήτησε τα βασικά
προβλήματα που προκύπτουν από
την εφαρμογή της υφιστάμενης
νομοθεσία που αφορά κυρίως την
κατανομή των χρημάτων στη διενέργεια εισφορών σε κηδείες.
Το πρόβλημα, όπως το εντοπίζει η
εν λόγω Επιτροπή, προκύπτει από
το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική από τις εκκλησιαστικές επιτροπές αναφορικά με τη
θέληση των συγγενών ενός αποθανόντος να καθορίζουν οι ίδιοι για
το που επιθυμούν να γίνονται οι

εισφορές.
Σε δηλώσεις της μετά το τέλος της
συνεδρίας, την περασμένη εβδομάδα, η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Στέλλα Κυριακίδου
εξέφρασε την ελπίδα, στις 12
Ιουνίου, η Ιερά Αρχιεπισκοπή να
έρθει με μία εισήγηση που θα λύνει
το θέμα χωρίς περισσότερες δυσκολίες. Η εκπρόσωπος της Νομικής
Υπηρεσίας ανέφερε ότι εκείνο που
έχει μεγάλη σημασία είναι να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η ποδοσφαιρική παιδεία
στον απόγειο της

Σ

ε μια περίοδο που στην Ελλάδα και
την Κύπρο έχουμε τραυματίες μέχρι
και νεκρούς ελέω στρογγύλης θεάς, στη
Γερμανία παραδίδονται μαθήματα
αθλητικής παιδείας στα ποδοσφαιρικά
γήπεδα.
Στο νηπιαγωγείο του Ιδρύματος
Πεσταλότσι, στο Αμβούργο της
Γερμανίας, καμιά δεκαριά παιδιά με
τους γονείς τους μένουν αρκετή ώρα
μετά το τελευταίο κουδούνι της ημέρας.
Δεν υπάρχει καμία βιασύνη να γυρίσουν σπίτι τους. Απολαμβάνουν τη θέα
από την πίσω βεράντα του νηπιαγωγείου, που είναι μέσα στο Μίλερντορ
Στάντιον, το 29.546 θέσεων γήπεδο της
Ζανκτ Πάουλι που σιγά σιγά γεμίζει
για έναν μεσοβδόμαδο αγώνα της δεύτερης κατηγορίας.
Πραγματικά δεν είχε ποτέ άλλοτε τόσο
ενδιαφέρον να μένεις στο σχολείο μετά
το μάθημα! Από το 2010 το Ιδρυμα

κάποιοι ευτυχείς γονείς κλείνουν θέση
στο μπαλκόνι για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα με τα παιδιά τους,
λίγα μέτρα πέρα από τις κανονικές
εξέδρες του γηπέδου.
Η ιδέα για το νηπιαγωγείο προέκυψε
πριν από οκτώ χρόνια, όταν η Ζανκτ
Πάουλι ανακαίνιζε το γήπεδό της.
Υπήρχε χώρος για ένα κτίριο στη
νοτιοδυτική γωνία, ανάμεσα σε δύο
μεγάλες εξέδρες. Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί ως χώρος φροντίδας
νηπίων θα είχε νόημα πιθανότατα
μόνο στον γνωστό ως αντισυμβατικό
κόσμο ενός συλλόγου με κοινωνική
συνείδηση και της γειτονιάς του.
«Η κοινωνική ευθύνη του συλλόγου για
ανθρώπους που διαβιούν στην περιοχή
του Ζανκτ Πάουλι αποτελεί σημαντικό
κομμάτι του συλλόγου, κομμάτι του
DNA μας» διατείνεται ο εκπρόσωπος
Τύπου της ομάδας Κρίστοφ Πίπερ, που
στέλνει και τα δύο του παιδιά στο
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ΒΗΜΑ - ΒΗΜΑ Η ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
• ΑΠΟΕΛ: Διατηρεί το +4, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς η ΑΕΚ
• Παρατείνεται η αγωνία τόσο στα άνω δώματα όσο και στα
κάτω διαζώματα

Τ

ο ισόπαλο αποτέλεσμα του ντέρμπυ της κορυφής μεταξύ ΑΠΟΕΛ
και ΑΕΚ ενώπιον 16.000 θεατών
έδωσε παράταση στην αγωνία, δύο
στροφές πριν από το τέρμα του φετινού μαραθωνίου. Ο ΑΠΟΕΛ έχει προβάδισμα +4 και με νίκη το Σάββατο
επί της ΟΜΟΝΟΙΑΣ θα πανηγυρίσει
τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο.
Στο «ντέρμπυ του βυθού» η ΔΟΞΑ,
ξανά με τον Λούκα Χατζηλούκα στο
τιμόνι, λύγισε την Καρμιώτισσα
βάζοντας φωτιά στα κάτω διαζώματα.
Με αμυντικογενείς προσανατολισμούς
και με προσεγμένες κινήσεις ΑΠΟΕΛ και
ΑΕΚ προσπάθησαν να κλέψουν τη νίκη ο
ένας από τον άλλο αλλά κανείς δεν τα
κατάφερε. Η ισοπαλία δίδει στον ΑΠΟΕΛ
σαφές προβάδισμα που του επιτρέπει
να κρατά την τύχη του στα ίδια του τα
χέρια. Ο Τόμας Κρίστιανσεν εξέφρασε
τη βεβαιότητα ότι το Σάββατο η ομάδα
του θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια.
Ωστόσο στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν
είναι σίγουρο, γεγονός που υποχρεώνει
την ΑΕΚ να μεγιστοποιεί την προσπάθεια καραδοκώντας σε τυχόν στραβοπατήματα του πρωτοπόρου.

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπυ
των προπορευομένων κρατώντας
έντονο το ενδιαφέρον, τουλάχιστον
μέχρι την προτελευταία αγωνιστική.
Ο ΑΠΟΕΛ, έχει σαφέστατα το πάνω
χέρι στην υπόθεση τίτλος. Μόνο
με αυτοκτονία θα τον χάσει

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που καθάρισε εύκολα
την ΟΜΟΝΟΙΑ, βρίσκεται ένα βαθμό
πίσω από την 2η ΑΕΚ έχει το μυαλό του
στραμμένο στον τελικό κυπέλλου στις
24 Μαϊου. Οι «Πράσινοι» απογοήτευσαν
ακόμη μια φορά περιορίζοντας αισθητά τις ελπίδες τους για έξοδο στην
Ευρώπη.

Το ποδόσφαιρο ως ευγενές άθλημα και όχι ως δραστηριότητα «χουλιγκανισμού», αποτελεί μέσον αγωγής από την
προσχολική ηλικία σε νηπιαγωγεία της Γερμανίας.
Ήλθε η ώρα, η Κυπριακή πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες
της, κάνοντας ριζικές τομές στο μέγα κεφάλαιο
που ονομάζεται «Κυπριακό Ποδόσφαιρο»
Πεσταλότσι λειτουργεί εντός του γηπέδου –κυριολεκτικά εντός, όχι δίπλα ή
απέναντι– το νηπιαγωγείο του, προσφέροντας στις οικογένειες πλεονεκτήματα που είναι μάλλον μοναδικά
στον κόσμο της προσχολικής εκπαίδευσης. Ετσι το νηπιαγωγείο δανείζεται τους χώρους του γηπέδου για ομαδικές δραστηριότητες των νηπίων σε
καθημερινή βάση, ποδοσφαιριστές της
ομάδας έρχονται και διαβάζουν στα
παιδιά και οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν
τη μεγάλη εξέδρα του γηπέδου ως
χώρο για το διάλειμμα.
Τις καθημερινές, τα παιδιά μπορεί
μεταξύ άλλων να ζωγραφίσουν θέματα
σχετικά με την ομάδα, ενώ οι δάσκαλοι
τους μαθαίνουν τραγούδια της εξέδρας
παραφρασμένα για τα νήπια, όπως το:
«Οταν όλο το νηπιαγωγείο τραγουδά
για τη Ζανκτ Πάουλι, αντηχεί σε ολόκληρο το Μίλερντορ, τα καλύτερα παιδιά της πόλης τραγουδούν μόνο για
σένα, γι’ αυτό εμπρός Ζανκτ Πάουλι,
βάλε κι άλλο γκολ!». Κανονική κατήχηση δηλαδή!
Παράλληλα, τις μέρες των αγώνων

νηπιαγωγείο αυτό.
Ύστερα από ένα πέρασμα από την
«Μπουντεσλίγκα»,
(πρωτάθλημα
Γερμανίας) η Ζανκτ Πάουλι «χαροπαλεύει» στη δεύτερη κατηγορία της
Γερμανίας εδώ και μερικά χρόνια.
Ομως παρά τις μέτριες παρουσίες της
αγωνιστικά, έχει γίνει διάσημη και
αρκετά δημοφιλής και εκτός της πόλης
του Αμβούργου τόσο για το ποδόσφαιρο, όσο και την κοινωική της δράση.
Το Ιδρυμα Πεσταλότσι δίνει την ευκαιρία σε έναν αριθμό γονέων να παρακολουθήσει αγώνες από το μπαλκόνι του
νηπιαγωγείου, αναρτώντας ένα χαρτί
σε πίνακα ανακοινώσεων για να το
συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι
λίγες μέρες πριν από κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα. Η ζήτηση είναι πολύ
μεγάλη. Στη διάρκεια των αγώνων οι
τάξεις στελεχώνονται από δασκάλους
και μαθητευόμενο προσωπικό ώστε τα
παιδιά να μπορούν είτε να δουν το
ματς με τους γονείς τους είτε να παίξουν. Κάποια από αυτά μάλιστα βοηθούν την ομάδα με τη φρέσκια και
ζωηρή φωνή τους!

Την τύχη της στα ίδια της τα χέρια για
παραμονή στα μεγάλα σαλόνια κρατά
πλέον η ΔΟΞΑ με την νίκη της επί της
Καρμιώτισσας σ’ ένα «υπέρ βωμών και
εστιών» αγώνα. Ο Λιάσος Λουκά έδωσε
συγχαρητήρια στους Κατωκοπίτες για
το τρίποντο, διαμηνύοντας ότι η σωτηρία της Καρμιώτισσας «εξαρτάται από
τα δικά μας πόδια».
Υπερπολύτιμος θεωρείται ο βαθμός
που πήρε ο Άρης στο «Δασάκι» στην
τιτάνεια προσπάθεια του για σωτηρία.
Η προσοχή των Αρειανών στρέφεται
τώρα στο Σαββατιάτικο παιχνίδι με τον
Ερμή ο οποίος με το θρίαμβο του επί της
Νέας Σαλαμίνας σφράγισε το εισιτήριο
της κορυφής στον 2ο όμιλο κατάταξης.
Σε μπελάδες εισήλθε η Νέα Σαλαμίνα
καθώς το νέο σκηνικό που δημιούργησε
η 34η αγωνιστική την αναγκάζει να
βλέπει μαθηματικούς εφιάλτες.
Άγγιξε το Ευρωπαϊκό εισιτήριο η ΑΕΛ με
τη νίκη της επί της Ανόρθωσης.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ...............................2-0
18, 68 Σασί

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η οφειλή της πολιτείας
προς την μητέρα
με τη γραμματέα του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαΐα

1

Η οικογένεια βασικό κύτταρο της κοινωνίας.
Όταν οι οικογένειες που αποτελούν το βασικό
κύτταρο της κοινωνίας είναι λειτουργικές, δυνατές,
υγιείς και ευτυχισμένες, τα οφέλη είναι τεράστια για
όλους. Σημαίνει λιγότερα κοινωνικά προβλήματα,
λιγότερες δαπάνες για την υγεία, μεγαλύτερη απόδοση των εργαζομένων ανδρών και γυναικών, περισσότερη κερδοφορία των εταιρειών και καλύτερη κρατική οικονομία.

2

Πολλαπλός ο ρόλος της εργαζόμενης μητέρας
Οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον κάθε
ρόλο ξεχωριστά είναι τεράστιες. Το βάρος των
ευθυνών που πέφτει στη γυναίκα είναι μεγαλύτερο
από ότι στο σύζυγο της. Συνήθως, ο άντρας δεν έχει
στον ίδιο βαθμό την ευθύνη για τα παιδιά, το νοικοκυριό και την καθημερινή φροντίδα ή συντήρηση της
οικογένειας. Η κούραση, το άγχος , οι επαγγελματικές ανησυχίες, οι σκοτούρες ή οι ασθένειες των παιδιών εξουθενώνουν τη μητέρα. Οι αρνητικές επιπτώσεις επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, και τις σχέσεις
με το σύζυγο, τα παιδιά ακόμη και την εργασία της.
Ως εκ τούτου η στήριξη θα πρέπει να βρίσκεται όχι
μόνο από τον περίγυρο της αλλά και από την ίδια
την πολιτεία. Στήριξη συνεχής και αδιάλειπτη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2017

Αναγκαιότητα η άμεση εφαρμογή του Γε.Σ.Υ
T

o ΔΗΚΟ υποστηρίζει τη θέση
της ΣΕΚ πως επείγει η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας.
Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος δήλωσε ύστερα
από προχθεσινή συνάντηση του
με τη γενική γραμματεία της ΣΕΚ,
πως το κόμμα του είναι έτοιμο να
ψηφίσει το ΓΕΣΥ, "νοουμένου ότι
θα έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις σε πέντε θέματα τα
οποία έχουμε καταθέσει στο
παρελθόν”.
Το ΔΗΚΟ, σημείωσε, επιμένει και
πιέζει έτσι ώστε η Κυβέρνηση να
παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή τόσο σε ό,τι
αφορά τα εργασιακά ζητήματα

ότι στο επόμενο διάστημα θα μπορέσει να υπάρξει γενικότερη
συναίνεση, έτσι ώστε το ΓΕΣΥ να
μπορέσει να εφαρμοστεί και στην
πράξη, υπογράμμισε.
Πέραν από το Γε.Σ.Υ, στη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία της οικο-

√ Ταύτιση θέσεων
σε πολλά ζητήματα που
ηγέρθηκαν στη συνάντηση
Νικόλα Παπαδόπουλου
με την ηγεσία της ΣΕΚ
νομίας και καίρια εργασιακά, κοινωνικοοικονομικά θέματα. Ο κ.

Παπαδόπουλος συμφώνησε με τη
θέση της ΣΕΚ για την ανάγκη:
• Ψήφισης του νομοσχεδίου για
πάταξη της αδήλωτη εργασία
• Έναρξης διαλόγου για τροποποίηση του φορολογικού συστήματος για να ελαφρυνθούν οι
μισθωτοί
• Λήψης μέτρων για περιορισμό
και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
• Σύγκληση της Συμβουλευτικής
Οικονομικής Επιτροπής , ΣΟΕ, από
τον υπουργό Oικονομικών για εξέταση της πορείας της οικονομίας
σε σχέση και με την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαική Ένωση.

3

Ο ρόλος της ΣΕΚ. Σημαντικός ο ρόλος του Κινήματος μας στη διεκδίκηση από την πολιτεία
όλων όσων ηθικά δικαιούνται οι μητέρες και δη οι
εργαζόμενες. Η συμβολή τους είναι τεράστια στην
εργασία και στην οικογένεια και ως
εκ τούτου η οφειλή από το κράτος
θα πρέπει να είναι εξίσου τεράστια. Η ΣΕΚ θα συνεχίζει να επιδιώκει από το κράτος να εφαρμόζονται οι νομοθεσίες και να
διαφυλάσσονται ως κόρη
οφθαλμού τα δικαιώματα των
εργαζομένων μητέρων.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ

Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ και ο
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου διοργανώνουν εκδήλωση
προς τιμή της Ελληνίδας Κύπριας ΜΑΝΑΣ που θα
πραγματοποιηθεί στο Παλαιχώρι την Κυριακή 14
Μαϊου 2017 στις 10π.μ. με ομιλήτρια τη βουλευτή
Στέλλα Κυριακίδου.
Θα προηγηθεί Εθνικό Μνημόσυνο των Ηρώων της
ΕΟΚΑ 1955 - 1959 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΡΑΟΛΗ και
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
στην εκκλησία της
√ Κυριακή
Παναγίας της Χρυ14 Μαϊου 2017
σοπαντάνασσας στο
ώρα 10 π.μ.
Παλαιχώρι
στις
9π.μ. με ομιλητή τον
γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέα
Φ. Μάτσα.
Μετά τη Θεία Λειτουργία, δρομείς θα
μεταφέρουν φλόγα
από το Άγαλμα της
Μάνας στο Μνημείο
Ηρώων της κοινότητας Παλαιχωρίου
όπου θα γίνει Τρισάγιο και κατάθεση
στεφάνων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

που έχουν να κάνουν με την αυτονόμηση των νοσοκομείων, όσο και
σε ό,τι αφορά τις συνεισφορές και
τα συμπληρώματα τα οποία θα
κληθούν να πληρώσουν οι Κύπριοι
φορολογούμενοι.
Ο γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
δήλωσε πως η συντεχνία έχει αναλάβει να υλοποιήσει ένα σημαντικό
ρόλο στην προσπάθεια επίτευξης
πλειοψηφίας στη Βουλή για ψήφιση των δυο νομοσχεδίων που βρίσκονται κατατεθειμένα ενώπιόν
της.
Χαιρόμαστε γιατί το ΔΗΚΟ είναι
τοποθετημένο προς την κατεύθυνση της προώθησης του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ, ευελπιστώντας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τις απόψεις, τις εισηγήσεις και
τις προτάσεις της ΣΕΚ σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, τονίζοντας πως
"οι δικές τους παρεμβάσεις είναι χρήσιμες, παραγωγικές και εποικοδομητικές και μας βοηθούν έτσι ώστε να συνδιαμορφώνουμε προτάσεις
πολιτικής. Επιθυμούμε συνέχιση της συνεργασίας με τη ΣΕΚ για το καλό
των εργαζομένων και το ευρύτερο καλό της Κυπριακής οικονομίας”
κατέληξε. Ερωτηθείς σε ποια θέματα υπήρξε σύγκλιση απόψεων και σε
ποια διαφωνίες, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως υπάρχει σύγκλιση σε
πάρα πολλά ζητήματα, αν όχι και ταύτιση απόψεων.
Ανέφερε πως το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει σχέση επικοινωνίας
προκειμένου, ακόμα και εκεί όπου διαφωνούν σε επιμέρους ζητήματα,
να γνωρίζουν τις θέσεις και τις απόψεις της συνδικαλιστικής οργάνωσης, "έτσι ώστε εμείς να μπορούμε να διαμορφώνουμε πολιτικές. Και
εμείς εκτιμούμε την ειλικρίνεια αλλά και τον εποικοδομητικό τρόπο με
τον οποίο η ΣΕΚ διατυπώνει τις δικές της θέσης, ακόμα και εκεί που
ενδεχομένως να διαφωνούμε”, κατέληξε στις δηλώσεις του.

Ο γ.γ της ΣΕΚ στο συνέδριο
των συνδικάτων της Βουλγαρίας

Ο

ι σχέσεις της ΣΕΚ με τα εργατικά συνδικάτα της Βουλγαρίας
καθίστανται ολοένα και πιο θερμές. Αυτό διαπιστώθηκε κατά την
επίσκεψη του γενικού γραμματέα
της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στη
Σόφια όπου συμμετείχε στο τακτικό συνέδριο της συντεχνίας Citub,
στις 2-3 Μαίου. Παρέστησαν συνδικαλιστές ηγέτες από την Ευρώπη
ενώ τίμησαν με την παρουσία τους
οι γενικοί γραμματείς της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ETUC και της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας , ΙΤUC,
με τους οποίους ο κ. Μάτσας είχε
επαφές, τονίζοντας την ανάγκη

www.sek.org.cy,

ενίσχυσης της κοινής δράσης και
της αλληλεγγύης των ευρωπαικών
και διεθνών συνδικάτων για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
των μεγάλων προκλήσεων της
εποχής.
Στη συνάντηση του με τον πρόεδρο
των Βουλγαρικών συνδικάτων,
(φωτό) ο κ. Μάτσας διατύπωσε
την ετοιμότητα του κινήματος για
περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψιν
και την εργοδότηση πολλών πολιτών της Βουλγαρίας στην Κύπρο,
αρκετοί εκ των οποίων είναι
ενταγμένοι στη ΣΕΚ.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

