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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

• Ακυρώθηκε η προγραμματισθείσα για αύριο 3ωρη στάση εργασίας

ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Μ

ε τη Συμφωνία που
υπέγραψαν
την
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, οι συντεχνίες
ΣΕΚ και ΠΕΟ με τον
υπουργό Οικονομικών,
αποσοβήθηκαν τα απεργιακά μέτρα που ήταν
προγραμματισμένα για
αύριο Πέμπτη, εδραιώνοντας την εργασιακή
ειρήνη στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και
τους κλάδους του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού
Προσωπικού και τις
Σχολικές Εφορείες.

• Οφέλη για τους εργαζόμενους και την κοινωνία στο σύνολο της

Τ

η διεύρυνση και ενίσχυση
του κοινωνικού ρόλου του
Ο.Χ.Σ αξίωσε η ΣΕΚ σε συνάντηση που είχε με την ηγεσία
του Οργανισμού, με ύψιστη
προτεραιότητα την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σελ.8
ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40
ΠΑΓκΟΣΜΙΟΣ ΟΔΟΔΕΙκΤΗΣ

Η

ανθρωπότητα υποκλίνεται μπροστά στο μεγαλείο του έπους του 1940 το
οποίο στέλλει το μήνυμα σε
όλα τα μήκη και πλάτη του
πλανήτη πως θέλει αρετήν,
τόλμην και θυσίες η ελευθερία.
Σελ.7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑκΩΝ
ΔΙκΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Ε.Ε
Η πλειοψηφία των Κυπρίων
πολιτών θεωρούν τα εργασιακά δικαιώματα ως το υπαριθμόν ένα επίτευγμα που πρέπει
να πρστατεύσει η Ε.Ε.

Σελ.5

Με τη Συμφωνία :
1 Καταγράφεται η συνέχιση της διαβούλευσης για καθορισμό του ποσοστού παραχώρησης γενικών αυξήσεων ή/και μείωσης της
αποκοπής μισθών που θα αποδοθούν εντός
του 2018 και η σταδιακή αποκατάσταση
των μισθών με κατάργηση των αποκοπών
που έγιναν λόγω οικονομικής κρίσης.

2 Επισημαίνεται ο σεβασμός στον
θεσμό της Συλλογικής Διαπραγμάτευσης και η αναγνώριση της Συμφωνίας
- Πλαίσιο, μεταξύ Συντεχνιών και κράτους, ως εργοδότη.

3 Αναδεικνύεται ο σεβασμός των εργασιακών πρακτικών και θεσμοθετημένων διεργασιών προς όφελος της εργατικής ειρήνης για το σύνολο των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα.

4 Εκπέμπεται ξεκάθαρο μήνυμα πως
υπάρχει η δυνατότητα να λύνουμε τις
διαφορές μας μέσα από τον διάλογο
και τη θεσμοθετημένη διαδικασία.
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
και ο γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για
την υπογραφείσα συμφωνία, τονίζοντας
ότι εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Σελ.3

Η θετική έκβαση οφείλεται στη βούληση των
δύο μερών για περαιτέρω στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.

ΑΝΑΓκΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΙΔΙΟκΑΤΟΙκΗΣΗΣ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2969
TIMH 0.70€

5 Στέλνεται σαφές μήνυμα και προς
τον ιδιωτικό τομέα για σεβασμό και εφαρμογή των συνολικών συμφωνιών και συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.

ΤΟ ΓΕΝΙκΟ ΣΥΜβΟΥλΙΟ ΤΗΣ ΣΕκ ΕΝΕκΡΙΝΕ ΤΗΝ ΠΟλΙΤΙκΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε τακτική του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017 ενέκρινε την πολιτική
αιτημάτων για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων, συζήτησε
τα καίρια εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ
στη χθεσινή τακτική του
συνεδρία ενέκρινε την πολιτική αιτημάτων για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία προνοεί τα εξής:

1 Να ολοκληρωθεί η επαναφορά μισθών και ωφελημάτων σε
όλες τις συλλογικές συμβάσεις.

2

Να διεκδικηθούν μισθολογικές αυξήσεις με βάση τα δεδομένα και ιδιαιτερότητες του
κάθε τομέα ή επιχείρησης.

κατέληξε σε αποφάσεις για διεκδίκηση τους.
Προς την κατεύθυνσην αυτή, η ΣΕΚ θα προβεί στα ανάλογα διαβήματα προς την κυβέρνηση, τους αρμόδιους φορείς του κράτους
Σελ. 16
και τους εργοδότες.

Ώρα αύξησης των μισθών και ρύθμισης
της αγοράς εργασίας
παράλληλα τη ζήτηση στην
αγορά και θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις και την
οικονομία του τόπου.
Είναι η ώρα που θα πρέπει να
ενισχυθεί το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και να
ρυθμιστεί η αγορά εργασίας,

περιορίζοντας τον αθέμιτο
ανταγωνισμό ο οποίος εκτοξεύτηκε στα ύψη στη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης. Προς
το σκοπό αυτό, επιβάλλεται να
ρυθμιστούν νομοθετικά οι
βασικοί όροι απασχόλησης σε
μεγάλες κλαδικές συμβάσεις,
έτσι που να στηριχθούν οι

χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως
νέοι, που δεν καλύπτονται από
συλλογικές συμβάσεις και οι
οποίοι είναι έρμαιο κερδοσκόπων εργοδοτών οι οποίοι προσφέρουν επισφαλείς θέσεις
απασχόλησης με πολύ χαμηλούς μισθούς.

3 Οι συλλογικές συμβάσεις να
έχουν διετή διάρκεια.

4 Για την Οικοδομική Βιομηχανία να επιδιωχθεί συμφωνία
για νομοθετική ρύθμιση των
βασικών όρων της συλλογικής
σύμβασης του κλάδου, με βάση
τη συναίνεση που κατέληξαν
οι δύο πλευρές.
Σε μια περίοδο όπου οι μισθοί
των εργαζομένων έχουν συρρικνωθεί σημαντικά, ενώ η
κερδοφορία των επιχειρήσεων
έχει αυξηθεί, οι εργαζόμενοι
δικαιούνται και χρειάζονται
καλύτερους μισθούς και πιο
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.
Η βελτίωση των μισθών των
εργαζομένων θα τονώσει

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Ε

ύσημα αξίζουν στον Σωκράτη Παπασταθόπουλο
για τη στάση του να μην παναηγυρίσει το τέρμα
του με την Μπορούσια Ντόρνμουντ εναντίον του
ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ. «Από σεβασμό δεν το πανηγύρισα», είπε.
Αυτό θα πεί Αθλητής. Ας γίνει παράδειγμα προς
μίμηση.
ίγη συγκίνησης σκόρπισε ο Σ. Παπασταθόπουλος και στον ποδοσφαιρικό αγώνα Κύπρου –
Ελλάδας. Είμαστε ένα έθνος, είμαστε αδέρφια.
Όποιος κι αν κέρδιζε θα ήμασταν ένα έθνος που
βαδίζει μαζί.
Εθνοπρεπής δήλωση που εκπέμπει ισχυρά
μηνύματα σε ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς.
ραφικοί κατάντησαν κάποιοι πολιτικοί με τις
θέσεις στους στο θέμα της οικονομικής τραγωδίας.
Φαίνεται δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμη πως ο
λαός δεν τρώει πλέον κουτόχορτο
νησυχεί έντονα η έκρηξη των τροχαίων με
θύματα νέα παιδιά.
Ευθύνη όλων να δαμάσουμε τον μινώταυρο της
ασφάλτου. Τα ευχολόγια να γίνουν πράξη.
ραυματίζει την κοινωνία μας η στάση της ΚΟΠ
έναντι των Κυπρίων παικτών.
Ώρα καταλυτικής παρέμβασης της Πολιτείας
για στήριξη των ντόπιων ταλέντων. Το θέμα
έχει βαθιές κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις
σχυρά μηνύματα έστειλε η ΣΕΚ προς Κυβέρνηση –
Εργοδότες με αφορμή τις διεκδικήσεις στον ευρύ
δημόσιο τομέα.
Άλλοι φταίνε για την οικονομική κατάρρευση
και όχι οι μισθωτοί.
αθήκον της νέας γενιάς να προσέλθει μαζικά
στις κάλπες ενόψει προεδρικών εκλογών.
Ας το πιστέψουν οι νεολαίοι μας ότι κρατούν
την τύχη του αύριο στα χέρια τους.
περιορισμένη αύξηση μισθών αποτελεί απειλή
για την ανάπτυξη.
Σπουδαία επισήμανση του ΔΝΤ, με σαφέστατο
μήνυμα.
ρένο στο ανελέητο φαγοπότι στο δημόσιο
χρήμα πρέπει να θέσει η πολιτεία, προτού
εκραγεί η λαϊκή οργή.
Κορυφαίο θέμα η διαφθορά, που πρέπει να
τεθεί ψηλά στην προεκλογική ατζέντα.
ρα για νέα πορεία της Ε.Ε. με φόντο την κοινωνική πολιτική την ασφάλεια και την κοινή
άμυνα.
Βrexit, Eλληνική κρίση χρέους, Καταλωνία,
Λέγκα του Βορρά, Τρομοκρατία, Μεταναστευτικό
λένε κάτι στους Ευρωαπαίους ηγέτες;
ωρίς στον προεκλογικό αγώνα έβγαλε το αντιγριβικό του μένος το ΑΚΕΛ.
Η συσπείρωση κουνάει μαντήλι. Έχει βουλιάξει
κατά την πενταετία Χριστόφια.
ευθύνη για το οικονομική ναυάγιο της Κύπρου
έχει διευθύνσεις και ονόματα.
Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να δεχθούν κουκούλωμα του εγκλήματος.
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Κυβέρνηση και Εργοδότες ενώπιον των ευθυνών τους

Τ

ις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την εξαγγελθείσα στάση
εργασίας των εργαζομένων στον
ευρύ δημόσιο τομέα, οι ηγεσίες των
Εργοδοτών άρχισαν να επιδίδονται σε ένα παιχνίδι κινδυνολογίας, θεωρώντας τις συντεχνιακές
διεκδικήσεις για μισθολογικές
αυξήσεις αδικαιολόγητες. Λίγο –
πολύ, οι εργοδότες ισχυρίζονται
ότι οι διεκδικήσεις των μισθωτών
θέτουν σε κίνδυνο την ευρωστία
των δημοσίων οικονομικών.
Το τυπικό μέρος του όλου ζητήματος λέει ότι οι συνδικαλιστικές
διεκδικήσεις για μισθολογικές
αυξήσεις στηρίζονται στη συμφωνία – πλαίσιο που συνάφθηκε
μεταξύ υπουργού Oικονομικών και
συνδικάτων. Επί τούτου, η στάση
του συνδικαλιστικού κινήματος
είναι απόλυτα συνεπής γιατί η εκ
μέρους τους διαχείριση των μισθο-
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Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

λογικών ζητημάτων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα συνάδει με την
φιλοσοφία της συμφωνίας – πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία το
ύψος των αυξήσεων συνδέεται με
την μεταβολή του μισθολογίου σε
σχέση με το ονομαστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν, ΑΕΠ. Ας
σημειωθεί στο σημείο αυτό, πως οι
εργαζόμενοι τόσο του ιδιωτικού,
όσου και του δημόσιου τομέα,
πληρώνουν την τελευταία εξαετία
βαρύ τίμημα με περικοπές μισθών
και έκτατης εισφοράς για να σωθεί
η Κυπριακή οικονομία ενώ 1 στις 2
εταιρείες δεν έχουν πληρώσει την
συνεισφορά των 350 ευρώ ετησίως
που τους αντιστοιχεί.

Η ΟΥΣΙΑ
Όμως, η ουσία του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι οι Εργοδότες
ξεχνούν πολύ εύκολα την υπεύθυνη στάση των εργατικών συνδικά-

των στην τιτάνεια προσπάθεια
αποτροπής της οικονομικής χρεοκοπίας. Μιάς χρεοκοπίας η οποία
οφείλεται εν πολλοίς στην πολιτική ανευθυνότητα και στην τραπεζική αδηφαγία με καθοριστικούς
πρωταγωνιστές όσων βρίσκονταν
στο πηδάλιο της διακυβέρνησης
του τόπου και της διοίκησης της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου
κατά την κορύφωση της οικονομικής κρίσης την περίοδο 2012-13.
Φρονούμεν πως αυτές τις πραγματικότητες οφείλουν να τις γνωρίζουν πολύ καλά τόσο οι πολιτικές
δυνάμεις, όσο και οι εργοδοτικές
οργανώσεις οι οποίες τον τελευταίο καιρό, επιχειρούν εντελώς
αψυχολόγητα να ενοχοποιήσουν
τις συντεχνίες οι οποίες αγωνίζονται συνετά και υπεύθυνα για τα
δικαιώματα των μελών τους τα
οποία έχουν κατακρευργηθεί
μεσούσης της οικονομικής κρίσης.

• Ώρα στήριξης της μισθωτής
εργασίας και βελτίωσης των
απολαβών που κατακρευργήθηκαν μεσούσης της κρίσης
Επιπρόσθετα, οι μισθωτοί συναίνεσαν σε ό, τι τους ζητήθηκε από
το κράτος για αντιμετώπιση της
κρίσης (π.χ. παγοποιήσεις μισθών
– ΑΤΑ, υποχρεωτική εισφορά στο
κράτος, αυξήσεις φόρων ), ενώ οι
πλείστοι εργοδότες αρνούνται να
καταβάλουν τα €350 ετησίως ως
συνεισφορά στα δημόσια ταμεία.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Φαίνεται πως βολεύει τους Εργοδότες να ξεχνούν πως οι συντεχνίες αφουγκραζόμενες την κραυγή
αγωνίας της τότε κυβέρνησης,
συναίνεσαν στον δανεισμό €238
εκ. από τα Ταμεία Συντάξεως των
εργαζομένων σε ΑΤΗΚ, ΑΗΚ και
από το αποθεματικό της Αρχής
Λιμένων, για να αποτραπεί η οικονομκή χρεοκοπία της χώρας.
Βεβαίως δεν πρέπει σε καμμιά
περίπτωση να διαφεύγει το γεγονός ότι εργοδότες, επώνυμοι και

μη, φοροδιαφεύγουν ή και εργοδοτούν αδήλωτους, στερώντας από
τα δημόσια ταμεία πόρους που
συμποσούνται σε αρκετές δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ
Όσοι λοιπόν, με τον ένα ή άλλο
τρόπο, επιχειρούν να πλήξουν το
συνδικαλιστικό κίνημα, ας κάνουν
αυτοκριτική. Ειδικότερα σε τούτη
την χρονική συγκυρία της οικονομικής ανάκαμψης, κυβέρνηση και
Εργοδότες καλούνται να επιδείξουν
σεβασμό στους εργαζόμενους που
επωμίσθηκαν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης, παραχωρώντας
τους το ελάχιστο που δικαιούνται
από τον παραγόμενο πλούτο. Στο
κάτω - κάτω τα δημόσια οικονομικά θα επιβαρυνθούν ελάχιστα από
τις προβλεπόμενες παραχωρήσεις
μισθολογικών αυξήσεων σε σχέση
με τα δις που στερείται το κράτος
από τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της
διαπλεκόμενης σχέσης πολιτικών
καιροσκόπων και οικονομικών
κερδοσκόπων.
Καταλήγοντας, θέλουμε να στείλουμε ισχυρό μήνυμα προς κυβέρνηση και Εργοδότες πως η διαφύλαξη της εργατικής ειρήνης βρίσκεται στα χέρια τους και εξαρτάται από τις δικές τους πολιτικές
πρακτικές. Από την πλευρά τους
τα εργατικά συνδικάτα έκαναν το
καθήκον τους. Τώρα είναι η σειρά
άλλων να επιδείξουν τον αναγκαίο
κοινωνικό πατριωτισμό συμβάλλοντας στην αύξηση των μισθών
οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις
έχουν μειωθεί σε εξευτελιστικά
επίπεδα.

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)

αυτοκριτική λαμβάνοντας
σοβαρά υπόψιν πως οι
αυξήσεις των εργαζομένων
επιβαρύνουν ελάχιστα το
κράτος σε σχέση με τα δις
της φοροδιαφυγής

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/10/2017

Μαρκιανού, Μαρτυρίου των
νοταρίων, Ταβιθά της ελεήμονος,
Σαβίνου Ουαλλερίνου μ.

Νέστορος
μάρτ.,
Κυριακού
Κων/λεως, Πρόκλης συζύτου του
Πιλάτου.

ΠΕΜΠΤΗ 26/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/10/2017

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/10/2017
Αναστασίας της Ρωμαίας, Αβραμίου οσίου, Σάββα στρατηλ.,
Αθανασίου ιερομάρτ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/10/2017
Κλεόπα & Αρτεμά απ., Ζηνοβίου
& Ζηνοβίας μαρτύρων.

Δημητρίου μεγαλομάρτυρος,
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Προς εργαζόμενους

Εν τη ενώσει η ισχύς…

Θ

εέ και κύριε και θαυμαστά τα έργα σου ήταν μια
προσφιλής έκφραση της γιαγιάς μου όταν τα
παράλογα πλασάρονταν ως λογικά και τα άδικα ως
δίκαια.
Δυστυχώς καθημερινά έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα τα οποία κυριολεκτικά ανεβάζουν το αίμα
στο κεφάλι.
Θέτω ως παράδειγμα προς συζήτηση όλα όσα βγαίνουν στην επιφάνεια για τους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου
τομέα τους οποίους κάποιοι κατατάξανε
στους “προνομιούχους”
και στην ομάδα εργαζομένων, που
δεν πρέπει να διεκδικεί γιατί, όπως
Της Δέσποινας ισχυρίζονται αυτό συνεπάγεται εκ
νέου μαχαιριά στο σώμα της
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
κυπριακής οικονομίας.
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Είναι λυπηρό να εισερχόμαστε σε
αυτές τις λογικές όταν τεκμηριωμένα έχει διαφανεί πως οι μισθοί και
τα ωφελήματα των εργαζομένων είναι το τελευταίο
πράγμα που ευθύνεται για την οικονομική καταστροφή της Κύπρου.
Θα πρέπει να επαναληφθεί πως η συμφωνία πλαίσιο διασυνδέει τις οποιασδήποτε διεκδικούμενες
αυξήσεις με την αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος. Συνεπώς οι εργαζόμενοι δεν θα λαμβάνουν αυξήσεις όταν οι αριθμοί της οικονομίας δεν το

• Ολέθριο σφάλμα για όσους επιχειρούν να
σπείρουν ζιζάνια μεταξύ των εργαζομένων
του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα
επιτρέπουν. Προς τι λοιπόν η ανησυχία πως
ζημιωθεί η οικονομία;

θα

Μετά από έξι χρόνια πλήρους παγοποίησης μισθών
και ωφελημάτων, τώρα που η οικονομία αρχίζει να
ανακάμπτει, λόγω της τεράστιας οικονομικής συνεισφοράς των εργαζομένων, για ποιο λόγο υπάρχει
τόση άρνηση σε μια λελογισμένη αύξηση η επαναφορά μέρους των αποκοπών;
Και βέβαια γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες
άνεργοι. Άραγε πόσοι “προνομιούχοι “εργαζόμενοι
καλούνται να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα
επιβίωσης, αφού μέσα στην οικογένεια τους υπάρχει
άνεργος.
Και βέβαια γνωρίζουμε πως τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα είναι καθημερινά και ασήκωτα. Δεν
αφέθηκαν όμως στο έλεος του θεού. Καταβάλλονται
καθημερινά φιλότιμες προσπάθειες από μέρους των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εκεί και όπου υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουν μισθοί και ωφελήματα.
Δεν είναι λύση να καθυποτάξουμε το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα γιατί
οι δυσκολίες στον ιδιωτικό τομέα είναι μεγαλύτερες.
Αποτελεί θέση αρχής για το Κίνημα της ΣΕΚ να εφαρμοστεί από το κράτος η συμφωνία πλαίσιο γιατί με
αυτόν τον τρόπο διανοίγονται πλέον μεγαλύτερες
προοπτικές και για τον ιδιωτικό τομέα.
Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε κατά νου πως όταν
γκρεμιστεί ένα κάστρο η άλωση πλέον θα είναι ολική
και η καταστροφή θα είναι ανείπωτη και χωρίς διακρίσεις.
Η θετική εξέλιξη από την υιοθέτηση της συμφωνίας
πλαισίου από το κράτος, με την υπογραφή συμπληρωματικής συμφωνίας ουσιαστικά αφαιρεί άλλοθι
στον ιδιωτικό τομέα να μη βελτιώνει ωφελήματα και
μισθούς.

Σ

υντεχνίες και υπουργείο Οικονομικών υπέγραψαν την περασμένη Παρασκευή συμφωνία η
οποία είναι συμπληρωματική της
Συμφωνίας – Πλαίσιο της 4ης
Ιανουαρίου 2017, καθορίζοντας
τις αυξήσεις στον ευρύ δημόσιο
τομέα για την διετία 2017-18. Τα
δύο μέρη συμφώνησαν επίσης ότι
οι μισθολογικές αποκοπές που
επιβλήθηκαν για αντιμετώπιση της
κρίσης θα καταργηθούν σταδιακά.

Συμπληρωματική Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018

επίλυσή τους στον κάθε Οργανισμό
ή Υπηρεσία ξεχωριστά.
6. Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη
μεταξύ τους συμφωνία για σύσταση Ταμείου Προνοίας για τους νεοεισερχόμενους στον δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του
2011. Οι ρυθμίσεις αυτές θα καλύψουν και άλλους εργαζόμενους
όπως οι αορίστου χρόνου. Εντός
του μηνός Νοεμβρίου 2017 θα
αρχίσει διάλογος.
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κής και κοινωνικής ειρήνης για το
σύνολο των εργαζομένων και της
κοινωνίας γενικότερα. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι η εργατική
ειρήνη διατηρείται στην Κύπρο,
ενώ στέλνεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως υπάρχει η δυνατότητα να
λύνουμε τις διαφορές μας μέσα
από τον διάλογο και την θεσμοθετημένη διαδικασία. Παράλληλα
στέλνεται ένα μήνυμα και προς τον
ιδιωτικό τομέα για σεβασμό και
εφαρμογή των συνολικών συμφωνιών και συμβάσεων που βρίσκο-

1. Η παρούσα Συμπληρωματική
Συμφωνία διαβάζεται μαζί με τη
Συμφωνία - Πλαίσιο 2015-2018
που υπογράφηκε από την Κυβέρνηση και τις Συνδικαλιστικές
Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ, στις 4
Ιανουαρίου 2017. Η παρούσα Συμφωνία υπογράφτηκε από τον
υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και τους γενικούς γραμμα-

√ Η αποφασιστικότητα
και η επιμονή
των εργαζομένων
διαφύλαξε την εφαρμογή
της Συμφωνίας - Πλαίσιο
2015-18
τείς ΣΕΚ και ΠΕΟ, Ανδρέα Φ. Μάτσα
και Πάμπη Κυρίτση, αντίστοιχα.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη, επιβεβαιώνουν ότι για τη διετία 20172018, πέραν της μεταβολής στο
μισθολόγιο και στη βάση της
σύγκρισης με το ονομαστικό ΑΕΠ
προκύπτει περιθώριο 2,00% το
οποίο αποτελεί το ανώτατο όριο
για την παραχώρηση γενικών
αυξήσεων ή/και μείωση της αποκοπής μισθών (N.168(I)/2012).
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε συνέχιση της μεταξύ τους
διαβούλευσης η οποία θα ολοκληρωθεί όχι αργότερα από τις
31/5/2018. Αντικείμενο της διαπραγμάτευσης θα είναι ο καθορισμός του ποσοστού παραχώρησης
γενικών αυξήσεων ή/και μείωσης
της αποκοπής μισθών που θα
αποδοθούν εντός του 2018. Νοείται επίσης ότι η κατάληξη θα αποκλείει το ελάχιστο όριο (0%) και θα
βρίσκεται κάτω από το ανώτατο
διαπιστωμένο όριο του (2,00%) για
την παραχώρηση γενικών αυξήσεων ή και μείωσης της αποκοπής
μισθών.
4. Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι οι
αποκοπές θα καταργηθούν σταδιακά με σκοπό την αποκατάσταση των μισθών.
5. Για τα ειδικά θέματα που απασχολούν εργαζόμενους στους Ημικρατικούς Οργανισμούς, στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και στο
Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό και στις Σχολικές Εφορείες, θα
συνεχιστεί ο διάλογος με στόχο την

Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν στη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών
ο γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας, ο γ.γ. της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία,
ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου και
ο γ.γ. της ΕΠΟΕΤ (ΑΤΗΚ) Ηλίας Δημητρίου
7. Συμφωνείται ότι νέες ρυθμίσεις
για την υπερωριακή αποζημίωση
και τα άλλα επιδόματα εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου 2017.
Προς τούτο, το Κράτος θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για υλοποίησή τους.

Κοινή ανακοίνωση ΟΗΟ-ΣΕΚ
και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
Η προκήρυξη της προειδοποιητικής τρίωρης στάσης εργασίας για
τις 26/10/2017 ήταν η μόνη επιλογή αντίδρασης για τους εργαζόμενους προκειμένου να αρθεί η
άρνηση της Κυβέρνησης να εφαρμόσει τη Συμφωνία Πλαίσιο 20152018.
Η αποφασιστικότητα και η επιμονή των εργαζομένων επέδρασε
καταλυτικά στο να γίνουν δεύτερες
σκέψεις από πλευράς κράτους.
Την
περασμένη
Παρασκευή
20/10/2017, έγιναν ολοήμερες
διαβουλεύσεις με την Κυβέρνηση
που κατέληξαν σε συμπληρωματική συμφωνία για την εφαρμογή
της Συμφωνίας Πλαίσιο, 20152018.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της
Συμφωνίας είναι ο σεβασμός στο
θεσμό της Συλλογικής Σύμβασης
και η αναγνώριση των όσων έχουν
συμφωνηθεί στη Συμφωνία Πλαίσιο, από τον εργοδότη-κράτος
γεγονός που στέλνει μηνύματα
σεβασμού των εργασιακών πρακτικών και θεσμοθετημένων διεργασιών προς όφελος της εργατι-

νται σε ισχύ.
Στη συμπληρωματική Συμφωνία
που υπογράφηκε μεταξύ του Κράτους και των Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, καταγράφεται η συνέχιση της διαβούλευσης για καθορισμό του ποσοστού παραχώρησης γενικών αυξήσεων ή/και μείωσης της αποκοπής μισθών που θα αποδοθούν
εντός του 2018.
Για τα ειδικά θέματα που αφορούν
εργαζόμενους, στον Ημικρατικό
τομέα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
και το Κυβερνητικό Ωρομίσθιο
προσωπικό παραπέμπεται η
συζήτηση και επίλυση στον κάθε
Οργανισμό ή Υπηρεσία ξεχωριστά.
Ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό αξιολογείται η επαναβεβαίωση της
συμφωνίας για σύσταση και λειτουργία Ταμείου Προνοίας για
τους νεοεισερχόμενους που προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο του
2011 οι όποιοι νομοθετικά αποκλείστηκαν από την αναγκαία
συμπληρωματική ασφάλιση. Εξ’
άλλου η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ σε ανακοίνωση της επισημαίνει ότι το
Ταμείο Προνοίας θα καλύψει και
άλλους εργαζόμενους, όπως οι
Αορίστου Χρόνου Εργαζόμενους. Ο
διάλογος θα αρχίσει το Νοέμβριο
του 2017. Ενόψει των πιο πάνω
εξελίξεων και της υπογραφής
Συμπληρωματικής Συμφωνίας, η
εξαγγελθείσα τρίωρη στάση εργασίας για την Πέμπτη, 26/10/17,
ακυρώνεται.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε εφαρμογή οι αλλαγές
στους ελέγχους στα αεροδρόμια

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ανοδική η πορεία Σωματείου Κυβερνητικοστρατιωτικών
και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Αμμοχώστου

Ε

Τέθηκε σε εφαρμογή την Κυριακή 8/10, η νέα διαδικασία ελέγχου διαβατηρίου και ταυτότητας στα
Κυπριακά αεροδρόμια.
Η νέα διαδικασία αφορά γενικά τους ελέγχους που
πρέπει να κάνει η αστυνομία. Είτε ταυτότητας, είτε
διαβατηρίου. Αυτό που αλλάζει είναι ότι με βάση
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αστυνομία πρέπει
να κάνει πιο αυστηρούς και συγκεκριμένους ελέγχους
στα έγγραφα με βάση τους νέους κανονισμούς. Γι’
αυτό τον λόγο υπάρχει και μεγαλύτερη καθυστέρηση
στον έλεγχο με
αποτέλεσμα
να
• Προτρέπονται οι ταξιδιώτες δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι
και ουρές.
να πηγαίνουν νωρίτερα

στο αεροδρόμιο

Η Αστυνομία τονίζει ότι κρίνεται
απαραίτητο
να
ακολουθηθεί το παράδειγμα που υιοθετείται σε όλες
τις χώρες της Ευρώπης, όπου η τεχνολογία αξιοποιείται κατά κόρον για να αντικατασταθεί μεγάλο μέρος
αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Για το σκοπό αυτό
η Αστυνομία συνεργάζεται με την υπεύθυνη διαχειρίστρια εταιρεία Hermes Airports και με άλλους αρμόδιους φορείς.
Μιλώντας για αξιοποίηση της τεχνολογίας η Αστυνομία προφανώς αναφέρεται στα γνωστά ePassport
gates που υπάρχουν σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια
του κόσμου.

Πως λειτουργούν
Πρόκειται για τα γνωστά σημεία όπου συγκεκριμένες
ομάδες πολιτών, π.χ. οι πολίτες ΕΕ, μπορούν να σκανάρουν το διαβατήριο τους ή την ταυτότητα τους,
από μόνοι τους εάν κατέχουν τα τελευταίο τύπου διαβατήρια/ταυτότητες, και αν είναι όλα εντάξει η πύλη
ανοίγει αυτόματα. Αφού γίνει αναγνώριση προσώπου
μέσω φωτογραφίας ο επιβάτης μπορεί να προχωρήσει χωρίς να περάσει από έλεγχο κάποιου αστυνομικού. Άτομα κάτω των 18 ετών ή πολίτες με παλαιού
τύπου διαβατήρια/ταυτότητες, δεν μπορούν να περάσουν από το ePassport gates.

Αιμοδοσία ΣΕΚ Λεμεσού
Το Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή
27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10π.μ.
το οίκημα του.
Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι να συμμετάσχουν και να συνδράμουν στη συλλογική
προσπάθεια για επάρκεια αίματος
στη πόλη μας
έτσι ώστε να
μην βρίσκεται
κανένας στη
δύσκολη θέση
να αναζητά
αίμα όταν
το χρειαστεί.
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πιτυχία σημείωσε η Επαρχιακή
Συνδιάσκεψη του Σωματείου
Κυβερνητικοστρατιωτικών
και
Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε
στις 19 Οκτωβρίου στο οίκημα της
ΣΕΚ Παραλιμνίου. Παρέστη η Γραμματεία του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ
Αμμοχώστου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου γ.γ. ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και οι οργανωτικοί αξιωματούχοι Χρίστος
Τσιαππούρας. Τάκης Χριστοφόρου, Ανδρέας Νεοφύτου και Γιαννάκης Λεοντίου.
Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης
άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο
επαρχιακός γραμματέας του Ε.Ε.
Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος
Καράς, οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε σε γενικά θέματα που
αφορούν τους εργαζόμενους και
της προοπτικής που διαφαίνεται
στους τομείς του τουρισμού των
κατασκευών και των υπηρεσιών.
Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου αναφέρθηκε εκτενώς για τα θέματα που αφορούν
τους κλάδους που εκπροσωπεί η
Ομοσπονδία, ενημέρωσε τους
αντιπροσώπους της συνδιάσκεψης
για τη συμφωνία πλαίσιο 20152018 με την παραχώρηση των
προσαυξήσεων και αυξήσεων που
συμφωνήθηκε μέσα στα δεδομένα
της οικονομίας ως και την υποβολή αιτημάτων για αυξήσεις και
επαναφορά των μισθών.
Αναφέρθηκε επί όλων των επαγγελματικών θεμάτων και επεξήγησε τη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας με τις παροχές προς όφελος

των μελών.

κου ακολούθησε εποικοδομητική

Ευχαρίστησε τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για
τα καλά αποτελέσματα του Σωματείου και κάλεσε όλους τους αντιπροσώπους να συνεχίσουν το
ενδιαφέρον τους για την πρόοδο
του Σωματείου και την περαιτέρω
ανάπτυξη της ΣΕΚ.

συζήτηση και υποβλήθηκαν διά-

Μετά την κατάθεση της Έκθεσης
Δράσης από τον Κωστάκη Κυριά-

Η έκθεση Δράσης εγκρίθηκε ομό-

φορες ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από το Προεδρείο.
Το Σωματείο τίμησε τη Δέσποινα
Κελίρη, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου η οποία
αφυπηρέτησε πρόσφατα.
φωνα.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου με την εκλογή του καταρτίστηκε σε Σώμα ως εξής:
1.
2.
3.
4.

Κωστάκης Κυριάκου
Ανδρέας Κούσκουνος
Γεώργιος Παπαγιάννης
Χριστόδουλος Κάρυος

Γραμματέας
Ταμίας
Εισπράκτορας
Μέλος

5. Βασίλης Βραχίμης
6. Γεώργιος Αντωνίου
7. Ευθύμιος Τσιολάκης
8. Ιωσήφ Στυλιανού
9. Ελένη Σκαπούλλαρου
10. Μαρία Βενιζέλου
11. Μαρούλλα Σαμάρα
12. Ανδρούλλα Πίττα
13. Ανδρέας Φουσκουλής
14. Αντώνης Κάρυος
15. Κυριάκος Κυριάκου
16. Κώστας Χήρας
17. Χρίστος Ματσάγκος

Μέλη Γραμματείας Σωματείου
Κωστάκης Κυριάκου Γραμματέας,
Ανδρέας Κούσκουνος Ταμίας,
Γεώργιος Παπαγιάννης Εισπράκτορας και μέλος Χριστόδουλος
Κάρυος θα αποτελούν τη Γραμμα-

τεία του Σωματείου όπως προβλέπει το καταστατικό.
Θέμα 2ον Εκλογή μελών Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Αμμοχώστου
Έχουν εκλεγεί ως μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου οι κάτωθι
συνάδελφοι,
• Κωστάκης Κυριάκου
• Ανδρέας Κούσκουνος
• Γεώργιος Παπαγιάννης
• Ελένη Σκαπούλλαρου

Μέλη του Γενικού Συμβουλίου
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
• Κωστάκης Κυριάκου Γραμματέας
Σωματείου
• Ανδρέας Κούσκουνος
Σωματείου

Tαμίας

Κοινό μυστικό η σεξουαλική παρενόχληση

Ε

υρύ φαίνεται να είναι το
φαινόμενο της σεξουαλικής
παρενόχλησης στη χώρα μας,
καθώς, σύμφωνα με δημοσκόπηση του IMR/Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, ένας στους τέσσερεις Κυπρίους γνωρίζουν
κάποιο θύμα σεξουαλικής
παρενόχλησης από τον περίγυρό τους.
Μάλιστα, μόνο το 1% θεωρούν
πως δεν είναι εκτεταμένο το
φαινόμενο στο νησί μας, με το
71% των πολιτών να πιστεύουν ότι
τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως πιο ευάλωτη ομάδα
του ενήλικου πληθυσμού τις νεαρές
γυναίκες, ακολουθούμενες από τις
αλλοδαπές γυναίκες. Την ίδια
στιγμή, οι Κύπριοι θεωρούν ανεπαρκείς τις ποινές που επιβάλλονται για σεξουαλική παρενόχληση,
καθώς το 28% πιστεύουν πως είναι
μάλλον επιεικείς και το 35% πολύ
επιεικείς.

Εκτεταμένο φαινόμενο
Μόνο το 1% των Κυπρίων θεωρούν
πως η σεξουαλική παρενόχληση
δεν είναι εκτεταμένο φαινόμενο στο
νησί μας. Αντιθέτως, οι μισοί

ίσως να θεωρούν πως κάποιες
πράξεις δεν αποτελούν σεξουαλική παρενόχληση, ενώ οι
γυναίκες τις ερμηνεύουν ως
τέτοιες. Οι νέοι ηλικίας 18-24
θεωρούν πολύ ή αρκετά εκτεταμένη τη σεξουαλική παρενόχληση σε ποσοστό 57%, ενώ στις
υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες το
ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 74-79%.

Διαπιστώνουν αύξηση

• Το 27% των Κυπρίων
γνωρίζουν κάποιο άτομο
στον περίγυρο τους
που έχει πέσει θύμα
πολίτες τη θεωρούν αρκετά εκτεταμένη και το ένα τέταρτο πολύ. Σε
ό,τι αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, ξεκάθαρο είναι πως οι γυναίκες θεωρούν το φαινόμενο πολύ
πιο εκτεταμένο απ' ό,τι οι άνδρες,
καθώς είναι κατά τη γνώμη τους
πολύ ή αρκετά εκτεταμένο σε
ποσοστό 84% έναντι του αντίστοιχου 61% για τους άνδρες.
Μια πιθανή ερμηνεία αυτής της
ψαλίδας είναι πως κάποιοι άνδρες

Το 71% των πολιτών πιστεύουν ότι
τα κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δύο στους δέκα θεωρούν ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και 5% ότι έχουν μειωθεί, ενώ
6% δήλωσαν άγνοια. Τη μεγαλύτερη
αύξηση εντοπίζουν οι γυναίκες, σε
ποσοστό 78%, έναντι 58% των
ανδρών, ενώ η μεγαλύτερη άγνοια
καταγράφεται στις ηλικιακές ομάδες 18-24 (14%) και 25-44 (9%). Θα
πρέπει, βεβαίως, να σημειωθεί ότι
πρόκειται για αντίληψη, στην
οποία ενδεχομένως να συμβάλλει
και το γεγονός πως περισσότερες
τέτοιες υποθέσεις βλέπουν τα
τελευταία χρόνια το φως της
δημοσιότητας.
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Σ

κοπός του Σχεδίου είναι η
επιχορήγηση της διαμονής
και διατροφής δικαιούχων του
Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα και
χαμηλοσυνταξιούχων
που
είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου
Εγγυημένου
Εισοδήματος
καθώς και των εξαρτωμένων
τους σε ξενοδοχεία Ορεινών
Θέρετρων και του Πύργου Τηλλυρίας, νοουμένου ότι δεν
κατοικούν στις περιοχές Ορεινών Θέρετρων και του Πύργου
Τηλλυρίας.

Τι περιλαμβάνει
το πρόγραμμα
Όπως αναφέρεται, η επιχορήγηση θα παρέχεται για τρεις
διανυκτερεύσεις, από Δευτέρα
μέχρι Πέμπτη κατά την περίοδο
από 1η Νοεμβρίου 2017 μέχρι
28 Φεβρουαρίου 2018 και το
ανώτατο ύψος της επιχορήγησης θα ανέρχεται σε €45 ημερησίως για κάθε πρόσωπο.
Προστίθεται ότι στο υπό αναφορά Σχέδιο θα συμμετέχουν
ξενοδοχεία των Ορεινών Θέρε-

5

Ξεκίνησε το σχέδιο Επιχορήγησης
Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων
√ Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε
την έναρξη εφαρμογής του Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων
τρων και του Πύργου Τηλλυρίας που θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή σε
μειωμένες τιμές. Τα εν λόγω
ξενοδοχεία διαθέτουν άδεια
λειτουργίας για τα έτη 2017
και 2018 ή πληρούν τους όρους

προμηθευτούν το έντυπο της
δήλωσης για συμμετοχή στο
Σχέδιο από όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τα κατά τόπους
Ταχυδρομικά Γραφεία και από

√ Αφορά διαμονή και διατροφή ύψους €45 ημερησίως
για κάθε πρόσωπο κατά την περίοδο
Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου, στα ορεινά θέρετρα

Ασφάλειας και Υγείας που
τίθενται από τον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων,
www.mlsi.gov.cy. Μαζί με το
έντυπο διατίθεται κατάλογος

με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν και πληροφορίες σε σχέση
με το Σχέδιο.
Οι δηλώσεις για συμμετοχή στο
Σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν, δεόντως συμπληρωμένες
και υπογεγραμμένες από τον
δικαιούχο χαμηλοσυνταξιούχο,
στα γραφεία του ταξιδιωτικού
γραφείου Holiday Tours (Γρηγόρη Αυξεντίου 4, 1100 Άγιος
Δομέτιος, Λευκωσία, τηλ.:
22666888, φαξ: 22674390,
ηλεκτρ. διεύθυνση:
lydia@holidaytours.com.cy),
μέχρι και την Κυριακή, 31
Δεκεμβρίου 2017.
Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί

αυστηρά σειρά προτεραιότητας καθόσον αφορά τη συμμετοχή στο Σχέδιο και την επιλογή ξενοδοχείου προτίμησης. Το
Σχέδιο τερματίζεται με την
εξάντληση του ποσού που έχει
αποφασισθεί για την εφαρμογή του, χωρίς οποιαδήποτε
προσωπική ενημέρωση.

• Αποτελέσματα σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης «Parlameter 2017»

Ο

Ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν την
Ευρωπαική Ένωση ως τον παράγοντα εκείνο που πρωταγωνιστεί στην
αντιμετώπιση θεμάτων όπως η τρομοκρατία, η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός.
Θετική άποψη για τη συμμετοχή της
χώρας τους στην ΕΕ έχουν και οι Κύπριοι πολίτες, κινούμενοι ωστόσο σε χαμηλότερο επίπεδο από το μέσο όρο της ΕΕ.
Ενας στους δύο Κυπριους πολίτες θεω-

ρεί ότι η κύπρος δεν έχει ωφεληθεί από
την Ευρωπαική Ένωση.
Aπο τη σφυγομέτρηση προκύπτουν
ενδιαφέροντα αποτελέσματα για την
εντύπωση των Κύπρίων έναντι στην ΕΕ
καθώς και για τις προσδοκίες και τις
επιδιώξεις που έχουν από αυτή.

«Καλή» η συμμετοχή της Κύπρου
στην Ένωση
Στο ερώτημα στο πως κρίνουν την συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ οι
Κύπριοι πολίτες απάντησαν πως την
κρίνουν ως ‘κάτι καλό’ κατά 35% (αύξηση κατά 1% σε σχέση με το περσινό
Ευρωβαρόμετρο) και ως ‘κάτι κακό’
μόλις κατά 19%. Το 45% απάντησε ουδέτερα λέγοντας πως την κρίνουν ‘ούτε ως
κάτι καλό, ούτε ως κάτι κακό’. Αξίζει να
σημειωθεί ότι ο μέσος όρος απαντήσεων της ΕΕ στο ίδιο ερώτημα έχει ως
εξής: 57% ‘κάτι καλό’, 12% ‘κάτι κακό’
και 28% ‘ούτε κάτι καλό, ούτε κάτι κακό’.
Το 50% πιστεύει ότι δεν έχει επωφεληθεί
από την ΕΕ

1 στους 2 πολίτες πιστεύουν ότι η Κύπρος
δεν έχει ωφεληθεί από την ΕΕ
Απόκλιση από το γενικό μέσο όρο απαντήσεων σε επίπεδο ΕΕ έχουν οι απαντήσεις των Κύπριων πολιτών όσον
αφορά το ερώτημα για το κατά πόσο η
Κύπρος έχει ωφεληθεί ή όχι από το να
είναι μέλος της Ένωσης. Συγκεκριμένα,

ότι η άποψη τους δεν μετρά ούτε εντός
της ίδιας τους της χώρας (35% ο μέσος
όρος) και μόλις το 30% απάντησε πως
μετρά (61% ο μέσος όρος της ΕΕ).
Βλέπουμε «προστάτη» στην Ένωση

• Η Ευρωπαικη Ένωση συμβάλλει
στην διατήρηση της ειρήνης
και της ασφάλειας

Θεωρούν ότι η Ένωση διατηρεί
την Ειρήνη

δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι είναι ενήμεροι
ότι η ΕΕ δρα για λογαριασμό τους σε
θέματα που θεωρούν σημαντικά και
αναμένουν από την Ένωση να τους
προστατέψει από ορισμένες απειλές
όπως η τρομοκρατία (κατά 58% στο
μέσο όρο), η ανεργία (43%), η φτώχεια
και ο κοινωνικός αποκλεισμός (42%)
καθώς και η μη ελεγχόμενη μετανάστευση (35%).

Δεν μετρά η άποψη μας
στην Ένωση
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι μόλις το
24% των Κύπριων πολιτών θεωρούν
πως η άποψη τους μετράει στην ΕΕ (47%
ο μέσος όρος) έναντι 72% που απάντησαν ότι δεν μετρά (48% ο μέσος όρος).
Πάντως, οι Κύπριοι θεωρούν κατά 67%

Θετική άποψη για το ΕΚ αλλά και περαιτέρω προσδοκίες για τη δράση του
παρουσιάζονται να έχουν οι Ευρωπαίοι.
Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι πιστεύουν
πως το ΕΚ πρέπει να υποστηρίξει δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Στο γενικότερο πλαίσιο τώρα η έρευνα

το 45% απάντησε ότι ‘έχει ωφεληθεί’ (ο
μέσος όρος 64%), το 50% ότι δεν έχει
ωφεληθεί (25% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο)
και το 11% απάντησε πως δεν γνωρίζει
(5% ο μέσος όρος).

Στα θέματα ωστόσο που οι Κύπριοι
θεωρούν ότι η χώρα τους έχει επωφεληθεί από τη συμμετοχή της ως πρώτο
έρχεται ‘η συμβολή της ΕΕ στη διατήρηση της ειρήνης και της ενίσχυσης της
ασφάλειας’ και ακολουθούν ‘η συμβολή
στην οικονομική ανάπτυξη’ και ‘η ενίσχυση της φωνής των Κυπρίων ανά τον
κόσμο’.

Περισσότερες προσδοκίες
από το ΕΚ

Προστάτης και για δικαιώματα
Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από
την ΕΕ να διαφυλάξει θεμελιώδη δικαιώματα (44%), το δικαίωμα στη μετακίνηση, τη δουλειά και την εκπαίδευση σε
όλη την Ευρώπη (36%), τα εργατικά
δικαιώματα (34%), το δικαίωμα στην
επαρκή συνταξιοδότηση (34%) και την
οικονομική ευημερία (33%).

Στην έρευνα του «Parlemeter
2017» πήραν μέρος μέσω προσωπικής συνέντευξης 27.881 Ευρωπαίοι, ηλικίας άνω των 15, από
τα 28 κράτη μέλη, από τις 23
Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου
2017. Η έρευνα επιβεβαιώνει τη
θετική στάση των πολιτών προς
την ΕΕ, μια συνεχώς αυξανόμενη
τάση που παρατηρήθηκε από
αντίστοιχες έρευνες το 2016

(41%), της τρομοκρατίας (41%) και της
ανεργίας στους νέους (31%). Η ιεράρχηση αυτή για τους Κύπριους πολίτες έχει
ως εξής: καταπολέμηση της ανεργίας
στους νέους (61%), η αντιμετώπιση της
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (51%), η καταπολέμηση της τρομοκρατίας (37%) και η ανάπτυξη νέων τρόπων για την ενίσχυση της οικονομίας
και της ανάπτυξης (28%).
Όσον αφορά τις αξίες που κατά προτεραιότητα πρέπει να υπερασπισθεί το ΕΚ
οι Κύπριοι κατατάσσουν ως πρώτη την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά 78% (56% ο μέσος όρος σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο) και την αλληλεγγύη
μεταξύ των κρατών μελών κατά 37%
(28% ο μέσος όρος). Γενικά, τώρα, το
33% των Ευρωπαίων έχουν θετική εικόνα για το ΕΚ (27% για τους Κύπριους)
έναντι 21% που καταλαμβάνουν οι απαντήσεις για ‘αρνητική εικόνα’ (18% για
τους Κύπριους).
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Φουντώνει το αίτημα για δρομολόγηση ακτοπλοϊκής
επιβατικής γραμμής Κύπρου – Ελλάδας
Π
ερισσότερες από 10.000 υπογραφές
συγκέντρωσε το διαδικτυακό ψήφισμα πολιτών με αίτημα την ακτοπλοϊκή
σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας.

σματα για τη σύσφιξη των σχέσεων
των δύο χωρών, στις εμπορικές και
τουριστικές σχέσεις τους καθώς και σε
άλλους τομείς».

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ζήτησε αποπαγοποίηση 119 θέσεων, στις οποίες
περιλαμβάνονται:

Το αίτημα συνεχώς κερδίζει έδαφος και
οι πιέσεις που ασκούν πολίτες και κοινωνικά σύνολα για ικανοποίηση του
ολοένα αυξάνονται.

Κοινωνικά – εθνικά κριτήρια

• θέσεις γραμματειακών λειτουργών
(68, κλ.Α8 και Α9 i),

Το αίτημα έθεσε επί τάπητος το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και στη
συνέχεια ο Σύνδεσμος Αεροφοβικών και
άλλοι φορείς, υποστηρίζοντας πως η
δρομολόγηση θαλάσσιας επιβατικής
γραμμής της Κύπρου με τα Ελληνικά
νησιά, τον Πειραιά και άλλα λιμάνια
της χώρας, επιβάλλεται για κοινωνικούς , οικονομικούς, πολιτιστικους
αλλά και εθνικούς λόγους.

Ανοίγουν σύντομα δεκάδες
νέες θέσεις εργασίας
στο Δημόσιο
ποπαγοποιούνται δεκάδες θέσεις
προαγωγής και πρώτου διορισμού,
μετά την πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών.

• θέσεις ανώτερων γραμματειακών λειτουργών (28, κλ.A10 i),
• διοικητικοί λειτουργοί Α’ (19, κλ.A11
ii),
• πρώτοι στενογράφοι (3, κλ.A10 i),
• και μια θέση ανώτερου διοικητικού
λειτουργού (κλ.A13 i).
Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας
ζήτησε έγκριση για την
√ Η Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Οικονομικών πλήρωση 22
θέσεων προάναψε το πράσινο φώς
αγωγής για
το
Τμήμα
Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με σκοπό την
ορθή στελέχωση των επαρχιακών κτηνιατρικών γραφείων.
Το Υπουργείο Μεταφορών, ζήτησε αποπαγοποίηση εννέα θέσεων προαγωγής
στο τμήμα πολιτικής αεροπορίας για το
2017, οι οποίες αφορούν
• θέσεις επιθεωρητή εναέριας κυκλοφορίας (1),
• ανώτερων λειτουργών αεροπορικών
κινήσεων (3),
• λειτουργών αεροπορικών κινήσεων Α’
(3)
• και λειτουργών αεροπορικών κινήσεων (2).
Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε έγκριση
της πλήρωσης τριών θέσεων με αναδρομική ισχύ από τον περασμένο
Σεπτέμβριο. Οι τρεις θέσεις εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στις 152
θέσεις που αποδεσμεύτηκαν τον περασμένο μήνα.
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο ζήτησε
την αποπαγοποίηση 19 θέσεων. Πρόκειται για θέσεις
• 15 νέων εγκεκριμένων θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού εκ των
οποίων οι 12 στη βαθμίδα του λέκτορα/επίκουρου καθηγητή
• και οι τρεις στη βαθμίδα αναπληρωτή
καθηγητή/καθηγητή.
• Το αίτημα αφορά επίσης, άλλες τέσσερις άγονες/κενές θέσεις διδακτικού
ερευνητικού προσωπικού στη βαθμίδα
του λέκτορα/επίκουρου καθηγητή.
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ζήτησε αποπαγοποίηση και των 9
υφιστάμενων κενών θέσεων προαγωγής
εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες οι
υφιστάμενοι κάτοχοι των κατώτερων
θέσεων δεν έχουν συμπληρώσει την
απαιτούμενη προϋπηρεσία για προαγωγή (2 θέσεις).
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ζήτησε έγκριση για
την πλήρωση:
• 8 κενών μόνιμων θέσεων λειτουργών
αγροτικών πληρωμών Α’, οι οποίες
περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό
του 2017.

Επιχορηγημένη γραμμή
Την επιχορήγηση της ακτοπλοϊκής
γραμμής Κύπρου -Ελλάδος ζητά ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος των δύο
χωρών, ο οποίος στηρίζει τη διαδικτυακή εκστρατεία πολιτών για το
θέμα. Σε ανακοίνωσή του, ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Κύπρου-Ελλάδας
αναφέρει ότι «η μόνη λύση για να υλοποιηθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση των δύο
χωρών είναι η επιχορήγηση της γραμμής».
Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι το
θέμα αυτό συζητήθηκε επανειλημμένα
από τον Σύνδεσμο, ο οποίος ανέλαβε
και πρωτοβουλίες προς τις δύο κυβερνήσεις για επίτευξη της ακτοπλοϊκής
σύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.
Ωστόσο, σημειώνεται, ότι «πάντοτε οι
συζητήσεις κατέληγαν στο ότι η σύνδεση αυτή δεν θα ήταν οικονομικά συμφέρουσα για καμία ναυτιλιακή εταιρεία,
οπότε το εγχείρημα εγκαταλειπόταν. Ο
Σύνδεσμος υποστηρίζει, ότι αν γίνει μια
σωστή και λεπτομερής κοστολόγηση
της ακτοπλοϊκής γραμμής Κύπρου Ελλάδας και αν οι δύο κυβερνήσεις
αποδεχθούν να την επιχορηγήσουν (με
δικά τους χρήματα και ίσως ευρωπαϊκά
κονδύλια), τότε μπορεί να καταστεί
εφικτή.
Τέλος, τονίζει ότι μια τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας «θα
δημιουργήσει πολλά θετικά αποτελέ-

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
έθεσε το θέμα αρκετές φορές ενώπιον

√ Ξεπέρασαν τις 10.000
οι υπογραφές στο διαδικτυακό
ψήφισμα για την ακτοπλοϊκή
σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

στην καθημερινή διαβίωση και την ίδια
την ύπαρξη του Κυπριακού Ελληνισμού
στην ημικατεχόμενη πατρίδα. Ταυτόχρονα, το όλο θέμα, ταυτίζεται με την
χάραξη της ευρύτερης γεωστρατηγικής
και οικονομικής προοπτικής του Ελληνισμού στη σημερινή νέα τάξη πραγμάτων, με αιχμή τον προωθούμενο άξονα
Αιγύπτου – Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας.
Προς τούτο, υπενθυμίζουμε την προφητική επισήμανση του τότε πρέσβη της
Ελλάδας στη Λευκωσία
Κυριάκου
Ροδουσάκη στα μέσα της δεκαετίας του
1990, ότι με την ένταξη της Κύπρου

Επιτακτική ανάγκη
η λειτουργία
επιβατικής γραμμής
Κύπρου - Ελλάδας
για λόγους
κοινωνικούς,
οικονομικούς,
πολιτιστικούς
και εθνικούς
του Πρέσβη της Ελλάδας στη Λευκωσία
και του υπουργού Συγκοινωνιών της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς η
απάντηση ήταν αρνητική με τη δικαιολογία ότι η θαλάσσια επιβατική γραμμή
Κύπρου - Ελλάδας είναι οικονομικά
ασύμφορη. Η απλουστευμένη προσέγγιση είναι ατεκμηρίωτη και επιζήμια
για την Κύπρο και τον Ελληνισμό και
οποσδήποτε πρέπει να αναθεωρηθεί.,
τονίζεται.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι τα μεγάλα
ζητήματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται αυστηρώς με οικονομίστικα κριτήρια αλλά να λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν το ευρύτερο κοινωνικό αλλά και το
εθνικό συμφέρον.
Φρονούμεν ότι το αίτημα για θαλάσσια
σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας είναι άρρηκτα συνυφασμένο με ζωτικούς κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς,
αλλά και εθνικούς λόγους που αφορούν

στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγαλόνησος
πρέπει να καταστεί μέσω των θαλάσσιων μεταφορών γεωστρατηγική γέφυρα της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη.
Στη σημερινή εποχή των κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών μεταβολών στην
ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής σε
συνδυασμό με τον διαμορφούμενο ενεργειακό χάρτη, το θέμα προσλαμβάνει
σοβαρότατες διαστάσεις που αφορά
όχι μόνον την ισχυροποίηση των
δεσμών των Ελλήνων της Κύπρου και
της Μητρόπολης αλλά και την εξυπηρέτηση ζωτικών εθνικών συμφερόντων.
Πέραν τούτου, θεωρούμεν ότι η ομηρία
των πολιτών οι οποίοι εξαναγκάζονται
να ταξιδεύουν στην Ελλάδα και σε
άλλες γειτονικές χώρες μόνον με αεροπλάνο αν και βρίσκονται στο κέντρο
της Μεσογείου, συνιστά μέγα ατόπημα
της Πολιτείας σε βάρος της κοινωνίας,
υπογραμμίζεται.
Ξ.Ξ.

Ιωνάς Νικολάου καλεί Βουλή

Επείγει η ψήφιση του νομοσχεδίου για πάταξη των
κρουσμάτων παρενοχλητικής συμπεριφοράς

Τ

ην άμεση ψήφιση από τη Βουλή του
νομοσχεδίου που ανοίγει τον δρόμο
για την ποινική δίωξη των προσώπων
που επιδεικνύουν συμπεριφορά παρενοχλητική ή συμπεριφορά που συνιστά
παρενοχλητική παρακολούθηση, ζήτησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς
Νικολάου.
Ο υπουργός υπέδειξε πως το τελευταίο
διάστημα αυξήθηκαν ραγδαία οι σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, η Αστυνομία
δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ποινικό
αδίκημα εναντίoν των δραστών λόγω
των κενών που διαπιστώθηκαν στην
κείμενη νομοθεσία.
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο ποινικοποιεί
τις συμπεριφορές που συνιστούν παρενοχλητική συμπεριφορά και περιλαμβάνουν την πρόκληση ανησυχίας ή
αγωνίας σε άλλο πρόσωπο καθώς και
τις συμπεριφορές που συνιστούν παρε-

νοχλητική παρακολούθηση, δηλαδή:

τελευταίου.

• Tο να ακολουθεί ή να κατασκοπεύει
κάποιος άλλο πρόσωπο.

• Tο να παρακωλύει κάποιος τη διακίνηση άλλου προσώπου προς και από
την οικία του, τον επαγγελματικό του
χώρο και χώρους δημόσιους ή ιδιωτικούς στους οποίους το εν λόγω πρόσωπο συχνάζει, μέσω περιπλάνησης ή
παρουσίας του πρώτου στους χώρους
αυτούς.

• Tο να αποπειράται κάποιος συνεχώς
να έρθει σε επαφή με άλλο πρόσωπο
είτε άμεσα, είτε έμμεσα, είτε λεκτικά,
είτε μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού
υπολογιστή, είτε με οποιοδήποτε άλλο
μέσο ή τρόπο.
• Tο να δημοσιεύει κάποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε δήλωση ή
άλλο υλικό που σχετίζεται ή που φαίνεται ότι σχετίζεται με άλλο πρόσωπο
ή που φαίνεται να προέρχεται από
άλλο πρόσωπο.
• Tο να παρακολουθεί κάποιος τη
χρήση από άλλο πρόσωπο του διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής επικοινωνίας χωρίς τη συναίνεση του

• Tο να επεμβαίνει κάποιος σε περιουσία που βρίσκεται στην κατοχή ή ιδιοκτησία άλλου προσώπου ή να απειλεί
να παρέμβει σε τέτοια περιουσία.
Το νομοσχέδιο προβλέπει για πρόσωπο
που διαπράττει το αδίκημα της παρενοχλητικής συμπεριφοράς, ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε
έτη ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000 ή αμφότερες τις ποινές.
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ο

Φασισμός στις ποικίλες
εκδοχές του, δηλαδή η
μαζικοποίηση του λαού υπό
μια αδιαμφισβήτητη εξουσία,
μέσω κατασκευασμένων ιδεολογημάτων και η συνακόλουθη
υποτίμηση των προσωπικών
ελευθεριών κυριαρχούσαν στην
Ευρώπη του μεσοπολέμου.
Στην Γερμανία η κατάσταση
προσέλαβε ακραία μορφή.
Στην Ιταλία ο φασισμός βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην
κυβέρνηση Μουσολίνι, και στην
αυταπάτη της αναβίωσης της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας .
Κενόδοξος μεγαλοϊδεατισμός
επιβάλλεται στην Ιταλική κοινωνία. Ακολουθεί μαρτυρία
από τον ίδιον τον Ιταλό πρέσβυ
κ.Γκράτσι, για το πώς άρχισε
το έπος του '40:
Την καθορισμένη ώρα δέκα
περίπου λεπτά πριν από τις 3,
ο Στρατιωτικός ακόλουθος, ο
διερμηνέας και εγώ φθάσαμε
στην καγκελόπορτα της μικρής
βίλλας, όπου έμενε ο Πρωθυπουργός. Ο κόμης Ντε Σάντο
είπε στον φρουρό να ειδοποιήσει τον Πρωθυπουργό ότι ο
Πρέσβης της Ιταλίας επιθυμούσε να γίνει δεκτός για μία
άκρως επείγουσα ανακοίνωση.
Ο φρουρός άρχισε να κτυπά
ένα ηλεκτρικό κουδούνι που
επικοινωνούσε με το εσωτερικό
του σπιτιού, αλλά το υπηρετικό προσωπικό κοιμόταν. Περιμέναμε για μερικά ατελείωτα
λεπτά μπροστά στην καγκελόπορτα. Μες την βαθειά σιωπή
της νύκτας ακουγόταν το γαύγισμα ενός σκύλου.
Επί τέλους το κουδούνισμα
ξύπνησε τον ίδιο τον Μεταξα, ο
οποίος έκαμε την εμφάνισή του
σε μία μικρή πόρτα υπηρεσίας
και, αναγνωρίζοντας με, διέταξε τον φρουρό να με αφήσει
να περάσω.
Οι δύο συνοδοί μου έμειναν
στον δρόμο περιμένοντας με,
έξω από την καγκελλόπορτα.
Ο Μεταξάς είχε φορέσει μία
σκούρα μάλλινη ρόμπα, από
τον γιακά της οποίας φαινόταν ένα μετριότατο βαμβακερό
νυχτικό. Μου έσφιξε το χέρι, με
έβαλε μέσα και με άφησε να
περάσω σε ένα μικρό σαλόνι,
το συνηθισμένο σαλονάκι μιας
μικροαστικής εξοχικής βιλλίτσας.
Μόλις καθίσαμε του είπα ότι η
Κυβέρνηση μου είχε αναθέσει
να του κάμω μια άκρως επείγουσα ανακοίνωση και χωρίς
άλλα λόγια του έδωσα το κείμενο. Ο Μεταξάς άρχισε να
διαβάζει. Τα χέρια του κρατούσαν το χαρτί έτρεμαν ελαφρά
και μέσα από τα γυαλιά του
έβλεπα τα μάτια να βουρκώνουν, όπως συνήθιζε όταν
ήταν συγκινημένος. Όταν
τελείωσε την ανάγνωση, με
κοίταξε κατά πρόσωπο και μου
είπε με φωνή λυπημένη αλλά
σταθερή: "Allors c' est la guerre"
(Επομένως έχουμε πόλεμο). Του
απήντησα ότι δεν ήταν καθόλου έτσι κατ' ανάγκην, και ότι

Ο Χ Ι Το έπος της εθνικής μας ομοψυχίας
της παλληκαριάς και της ανδρειωσύνης

μάλιστα η Ιταλική Κυβέρνηση
ήλπιζε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση θα εδέχετο τα αιτήματά της
και θα άφηνε να περάσουν
ελεύθερα τα Ιταλικά στρατεύματα, τα οποία θα άρχιζαν τις
μετακινήσεις τους την 6η πρωινή.

Η ώρα του ιστορικού ΟΧΙ
"Επομένως έχουμε πόλεμο"
Αυτό ήταν το περίφημο "ΟΧΙ",
του Μεταξά και την Ελλάδας
όλης,
ΟΧΙ στο κουρέλιασμα της εθνικής μας αξιοπρέπειας
ΟΧΙ σε όλους αυτούς που
θέλουν το προσκύνημά μας.
Η κατά κάποιο τρόπο ιδεολογική συνάφεια του Ι.Μεταξά με
το καθεστώς Μουσολίνι δεν τον
εμπόδισε ούτε κατ'ελάχιστο να
αντιταχθεί στα σχέδια της
εισβολής. Αυτό που προέχει
είναι η πατρίδα, και καμιά ιδεολογική "αδελφοποίηση" δεν
μπορεί να την παραμερίσει.

άλλαξε:
"ΑΜΥΝΑ
ΕΣΧΑΤΩΝ"

ΜΕΧΡΙΣ

Αργότερα όταν ρωτήθηκε γιατί
το έκανε απάντησε: "είπα στον
εαυτό μου: Λάμπη, σήμερα θα
γίνεις ή ήρωας ή προδότης" (αν
και τελικά δεν απέφυγε την
ρετσινιά). Η Παναγιά βοήθησε,
η Παναγιά που μαγάρισαν την
γιορτή της στην Τήνο, ευλόγησε, και τα σχέδια των φασιστών ανατάπηκαν πανηγυρικώς.
Ο Στρατηγός Κατσιμήτρος δεν
ήταν μόνος του. Βασικός
συντελεστής της νίκης, καταλαμβάνει το διπλανό βάθρο
της Ιστορίας ο Συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Δαβάκης,

που με διορατικότητα και
ευφυΐα οργάνωσε την άμυνα
της Πίνδου. Όταν, τον Αύγουστο του 1940, συντελέστηκε η
μερική επιστράτευση, ο Δαβάκης (που 3 χρόνια πριν είχε
αποστρατευθεί λόγω κλονισμένης υγείας) ανακλήθηκε
στην ενεργό υπηρεσία και
τοποθετήθηκε διοικητής του
51ου Συντάγματος Πεζικού και
στην συνέχεια του Αποσπάσματος Πίνδου το οποίο είχε
ως έδρα το Επταχώριο Πίνδου.
Ο Δαβάκης άντεξε το κύριο
βάρος της πρώτης επίθεσης
από την Μεραρχία "Τζούλια",
και αυτό άνοιξε την πόρτα της
νίκης.
Όμως ένας αγώνας δεν είναι
μόνο υπόθεση της στρατιωτικής ηγεσίας. Είναι υπόθεση
όλου του λαού. Ο καθένας
καλείται να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Και αυτό έγινε
στην Πίνδο:

Καθολική συμμετοχή
Ο τοπικός πληθυσμός, και
κυρίως οι γυναίκες των εμπολέμων περιοχών, ξεσηκώθηκε
και μετέτρεψε τον εαυτό του σε

Γράφει ο ίδιος ο Ι.Μεταξάς:
28 Οκτωβρίου, Δευτέρα,
Νύκτα στις τρείς με ξυπνούν, ο
Τραυλός. Ερχεται ο Γκράτσι.Πόλεμος!- Ζητώ αμέσως Νικολούδη, Μαυρουδή.- Αναφέρω
βασιλέα.- καλώ Παλαιρετ και
ζητώ βοήθεια Αγγλίας.- Κατεβαίνω 5 Υπουργικόν Συμβούλιον. Όλοι πιστοί και Μαυρουδής.-Όλοι πλην Κύρου.-Βασιλεύς περιφορά μαζί του.
Φανατισμός του λαού αφάνταστος.-Μάχαι εις σύνορα Ηπείρου.-Βομβαρδισμοί. Σειρήνες.Αρχίζουμε να τακτοποιούμεθα.
Ο Θεός βοηθός!!
Οι διαταγές από Αθήνα σαφείς
προς το μέτωπο: "Υποχώρησηανασύνταξη πίσω από τα
Ιωάννινα". Κανείς δεν πίστευε
ότι η άμυνα θα ήταν δυνατή.
Πλην ενός: Του Στρατηγού
Λάμπρου Κατσιμήτρου. Ο
Στρατηγός Κατσιμήτρος, διοικητής των δυνάμεων της Ηπείρου, είχε από νωρίς προνοήσει
και οργανώσει την άμυνα.
Όπως τον συνετό άνθρωπο
που όταν βλέπει σύννεφα,
παίρνει την ομπρέλα του μαζί.
Οι διαταγές από την Αθήνα
ποτέ δεν φτάσανε στο μέτωπο.
Ο Κατσιμήτρος παρανόμως τις
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Πολλοί άλλοι, επώνυμοι κι
ανώνυμοι, σημαντικοί και
άσημοι, αφανείς κι επιφανείς, συστρατεύονται στον
κοινόν αγώνα, ο καθένας
όπου μπορεί και προσφέρει. Κανείς δεν μένει πίσω,
το έπος γράφεται από
εκατομμύρια λαού. Σπάνια
οι Έλληνες βρέθηκαν τόσο
ενωμένοι. Κι αυτό είναι
που γιορτάζουμε περισσότερο και από το ΟΧΙ, το
έπος δηλαδή της εθνικής
μας ομοψυχίας.
υποζύγιο, να κουβαλά εφόδια
εκεί που κανένα μέσο άλλο δεν
μπορούσε να πάει.
Παλληκάρια περήφανα, ατρόμητα, ολιγαρκή. Μεροκαματιάρηδες, δουλευταράδες, αγρότες
στην πλειοψηφία τους, μα και
εργάτες, και τεχνίτες, και γραφιάδες, καλλιτέχνες, ποιητές
και άντεξαν στις κακουχίες του
βουνού, στον χειμώνα που
έσπερνε τον θάνατο περισσότερο και από τις ιταλικές
σφαίρες, στην πείνα, στην
ψείρα και την αρρώστια.
Θεατρίνοι και τραγουδιστάδες
στις πόλεις, δίνανε κι αυτοί
τον αγώνα τους. Μια ψυχή με
τους φαντάρους του μετώπου,
με εξυπνάδα και μεράκι, ριγμένοι κι αυτοί στον αγώνα της
εμψύχωσης του έθνους. Η
φωνή της Σοφίας Βέμπο, αστικής τραγουδίστριας, φίρμας
της εποχής, διεκδικεί κι αυτή
μερίδιο στην δόξα του έπους
του 40. Τραϊφόρος και Σογιούλ,
υπέταξαν το "ελαφρό" τραγούδι τους στην υπηρεσία του
Έθνους, απόγονοι άξιοι του
Πινδάρου. Ο δε Παλαμάς, ο
εθνικός μας ποιητής έγραψε
εκέινες τις μέρες το μοναδικό
τετράστιχο, που έμελλε να μείνει στην ιστορία:

Αὐτὸ τὸ λόγο θὰ σᾶς πῶ
δὲν ἔχω ἄλλο κανένα
μεθῦστε μὲ τὸ ἀθάνατο
κρασὶ τοῦ Εἰκοσιένα.

Εύσημα στην Ελλάδα: Οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες
Οι Ιταλοί δεν περίμεναν τέτοια θερμή "υποδοχή". Η φυγή ήταν η μόνη επιλογή που τους
άφησε ο Ελληνικός Λαός. Ακόμα και σήμερα η
ήττα στην Πίνδο είναι για αυτούς ανεξήγητη.
Ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ θα πει στην Γερμανική Βουλή: (4 Μαΐου 1941):
«Χάριν τής ιστορικής αληθείας οφείλω νά διαπιστώσω ότι μόνον οί Ελληνες, εξ' όλων τών
αντιπάλων οί οποίοι μέ αντιμετώπισαν, επολέμησαν μέ παράτολμον θάρρος καί υψίστην
περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον….»
Ο Γουίνστον Τσόρτσιλ θα δηλώσει:
«Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οί Ελληνες πολεμούν
σάν ήρωες. Τώρα θά λέμε: Οί ήρωες πολεμούν
σάν Έλληνες.» (Από λόγο πού εκφώνησε από τό
BBC τίς πρώτες ημέρες τού Ελληνοιταλικού
πολέμου.)
Ο Φρανκλίνος Ρούσβελτ διαγγέλει:
«Εις τήν Ελλάδα παρασχέθη τήν 28ην Οκτωβρίου 1940 χρόνος τριών ωρών διά ν'αποφασίσει

πόλεμον ή ειρήνην, αλλά καί τριών ημερών ή
τριών εβδομάδων ή και τριών ετών προθεσμία
νά παρείχετο, ή απάντησις θά ήτο ή ίδια.» …….
«Οί Έλληνες εδίδαξαν δία μέσου τών αιώνων
τήν αξιοπρέπειαν. Οταν όλος ό κόσμος είχε
χάσει κάθε ελπίδα, ό Ελληνικός λαός ετόλμησε
νά αμφισβητήσει τό αήττητον τού γερμανικού
τέρατος αντιτάσσοντας τό υπερήφανον πνεύμα τής ελευθερίας.» (Από ραδιοφωνικό λόγο
πού εξεφώνησε στίς 10/6/1943.)
Ο Γεόργκι Ζούκοφ θυμάται:
¨ «Εάν ό Ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει
αντίσταση μπροστά στίς πόρτες τής Μόσχας,
νά συγκρατήσει καί νά ανατρέψει τόν Γερμανικό χείμαρρο, τό οφείλει στόν Ελληνικό Λαό, πού
καθυστέρησε τίς Γερμανικές μεραρχίες όλον τόν
καιρό πού θά μπορούσαν νά μας γονατίσουν. Η
γιγαντομαχία τής Κρήτης υπήρξε τό κορύφωμα
τής Ελληνικής προσφοράς.» (Απόσπασμα από
τά απομνημονεύματά του γιά τόν Β' Παγκόσμιο
Πόλεμο.)
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τ

αυτόσημες απόψεις για την
ανάγκη προστασίας του
αγαθού της ιδιοκατοίκησης και
προστασίας της πρώτης
κατοικίας διατύπωσαν η ΣΕΚ
και ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης (Ο.Χ.Σ) στη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Οργανισμού στις 19 Οκτωβρίου 2017.
Στη διάρκεια της συνάντησης
στην οποίαν έλαβαν μέρος ο
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και ο
γενικός διευθυντής κ. Σταύρος
Αγρότης και Αντρέας Γεωργίου
αντίστοιχα, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Αντρέας Φ.
Μάτσας υπέδειξε πως, το
αγαθό της ιδιοκατοίκησης βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του κυπριακού λαού και
πρέπει να προστατευθεί ως
κόρη οφθαλμού.
Παράλληλα υπέδειξε πως θα
πρέπει να ενισχυθεί και να
επεκταθεί ο κοινωνικός ρόλος
του Ο.Χ.Σ, διατηρώντας στις
δύσκολες εποχές που διανύουμε τον ανθρωποκεντρικό του
χαρακτήρα.
Η ΣΕΚ χαιρέτησε την πρόσφατη
απόφαση της βουλής με την
οποίαν ο Ο.Χ.Σ μπορεί να
πωλεί και άλλα χρηματο-οικονομικά προϊόντα, πέραν των
στεγαστικών δανείων.
Με τη νέα απόφαση ο Οργανισμός παρέχει τώρα δάνεια για

Τ

εράστια επιτυχία σημείωσαν οι εκδρομές της ΠΕΣΥΣ
- ΣΕΚ στην Ελλάδα τόσο για
την συμμετοχή όσο και για την
άρτια οργάνωση. Τα
μέλη της ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ,
που έλαβαν μέρος στις
εκδρομές εξέφρασαν την
ευαρέσκεια τους για
άρτια οργάνωση μέσα
από την οποία απόλαυσαν τον πλούτο του
Ελληνικού τοπίου.
Η βάση των εκδρομών
ήταν
η
Ελληνική
συμπρωτεύουσα
με
καθημερινές εξορμήσεις
σε διάφορες άλλες
περιοχές και περιηγήσεις σε διάφορα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία και προσκυνήματα.
Οι εκδρομές της ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ κάθε Οκτώβριο
έχουν καταστεί έναν
πολύ πετυχημένο θεσμό ο
οποίος αγκαλιάζεται με
πολλή θέρμη από εκατοντάδες
συνταξιούχους.
Ο γ.γ. της ΠΕΣΥΣ Μιχάλης
Ρώσσης τόνισε πως η ΣΕΚ νοιάζεται για τους ανθρώπους
που συνέβαλαν διαχρονικά
στο να καταστεί το Κίνημα μια
συνδικαλιστική δύναμη που
στόχο έχει να θωρακίζει τα
δικαιώματα των εργαζομένων
και των συνταξιούχων και
παράλληλα να στηρίζει τα
δίκαια αιτήματα τους.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΕΚ και Ο.Χ.Σ: Να προστατευθεί
η ιδιοκατοίκηση και η πρώτη κατοικία

σης Στέγης θα πρέπει να ενισχύσει την κοινωνική αποστολή του και είναι αυτό το στοιχείο ταυτότητας, που θα τον
διαφοροποιεί από το υπόλοιπο εμπορικό τραπεζικό σύστημα, που στόχο έχει τη δημιουργία και μεγιστοποίηση κερδών.
Η ΣΕΚ, η οποία για περισσότερο από 30 χρόνια μετείχε στα
εκάστοτε διοικητικά συμβούλια
του Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης, νοιάζεται για το
παρόν και το μέλλον του Οργανισμού και καλεί την κυβέρνηση
να αφουγκραστεί τις αγωνίες
του συνδικαλιστικού κινήματος
και να αποφύγει την παγίδα
της μετατροπής του σε ακόμα
ένα αυστηρά τραπεζικό ίδρυμα.

• Αντρέας Φ. Μάτσας: Να ενισχυθεί και
να επεκταθεί ο κοινωνικός ρόλος του
Οργανισμού Χρηματοδότησης Στέγης
φοιτητές, για κάλυψη
αναγκών υγείας, για ανακαίνιση κατοικιών, για οικιακό εξοπλισμό κλπ, με όρους και προϋποθέσεις συγκριτικά καλύτερες από τις εμπορικές τράπεζες.

Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης έχει να διαδραματίσει υψηλή κοινωνική αποστολή
και αυτή η διάσταση πρέπει να
διαφυλαχθεί πάση θυσία».
Οι δύο φορείς συμφώνησαν να
συνεχίσουν την μεταξύ τους
συνεργασία και προς τούτο θα
ακολουθήσει και νέα συνάντηση.

Σταύρος Αγρότης και Αντρέας
Γεωργίου υπογράμμισαν πως,
ο Ο.Χ.Σ βρίσκεται σε πολύ καλή
κατάσταση και εξήγησαν πως
είναι το μόνο πιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο που την εποχή
της οικονομικής κρίσης δεν
χρειάστηκε καμία βοήθεια από
κανένα, ούτε και νέα κεφάλαια.
Οι εκπρόσωποι του Ο.Χ.Σ υπογράμμισαν πως θα πρέπει να
προστατευθεί ο κοινωνικός

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ρόλος του και προς αυτή την
κατεύθυνση χαιρέτισαν τις
θέσεις της ΣΕΚ, οι οποίες περι-

ληπτικά
εξής:

συνοψίζονται

στο

«Ο Οργανισμός Χρηματοδότη-

Στη συνάντηση από πλευράς
ΣΕΚ εκτός από τον γενικό
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα,
έλαβαν μέρος τα μέλη της γενικής γραμματείας Πανίκος
Αργυρίδης και Ελισσαίος
Μιχαήλ και ο Χρίστος Καρύδης, υπεύθυνος του Τμήματος
Οικονομικών Μελετών.

• Πετυχημένος θεσμός οι εκδρομές της ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ στην Ελλάδα

Η ΣΕΚ νοιάζεται για την τρίτη ηλικία

• Η ευημερία των συνταξιούχων μελών της ΣΕΚ, ύψιστη
προτεραιότητα για το Κίνημα
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α μείζοντα εργασιακά και
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν καθημερινά χιλιάδες εργαζόμενους
ανέλυσε ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας σε πρόσφατη επίσκεψη του στο Ξενοδοχείο
«Αμαθούς» στη Λεμεσό.
Ο γγ της ΣΕΚ είχε την ευκαιρία
να παρευρεθεί σε συνεδρία της
τοπικής επιτροπής του Ξενοδοχείου στην παρουσία του γγ
της ΟΥΞΕΚΑ Μιλτιάδη Μιλτιάδους, του επαρχιακού γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού Τίτου Τιμοθέου και του οργανωτικού γραμματέα Παναγιώτη Ιωαννίδη.
Ο κ. Μάτσας κατέστησε σαφές
πως το Κίνημα της ΣΕΚ βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των
εργαζομένων και κάλεσε τους
εργαζόμενους να μην αφουγκράζονται
παρελκυστικές
τακτικές που επιδιώκουν να
φέρουν τον δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα σε σύγκρουση.
Ενημέρωσε τα στελέχη της ΣΕΚ
για τις τρέχουσες εξελίξεις
στον Δημόσιο και Ημιδημόσιο
Τομέα και για τις επικείμενες
κινητοποιήσεις εξαιτίας της
στάσης που τήρησε η Κυβέρνηση να μην εφαρμόσει τη συμφωνία πλαίσιο την οποία η
ίδια υπέγραψε.
Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν και ενημερώθηκαν για
ΑΤΑ, το στάδιο που βρίσκεται
η εφαρμογή του ΓΕΣΥ αλλά και

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
• Επίσκεψη του γγ της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.Μάτσα στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΘΟΥΣ»

Η ΣΕΚ κοντά στους ξενοδοχοϋπάλληλους

√ Συζητήθηκαν εκτεταμένα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον Κλάδο
την κατάληξη του τρόπου επιστροφής των κουρεμένων
λεφτών από τα Ταμεία Προνοίας.
Οι εργαζόμενοι επικεντρώθηκαν στη μεγάλη ανάπτυξη που
βιώνει ο κλάδος του Τουρισμού
και τόνισαν πως η νέα Σύμβαση που θα υπογραφεί τέλη του
2018 και θα ισχύει από το
2019, θα πρέπει να είναι εφάμιλλη της οικονομικής έξαρσης
του κλάδου. Αντηλλάγησαν
επίσης απόψεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι αλλά και τις
προσπάθειες που καταβάλλονται εκ μέρους τους για να διατηρήσουν το υψηλό επίπεδο
υπηρεσιών προς ντόπιους και

ξένους.
Ο επαρχιακός γραμματέας της
ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου
επεσήμανε πως η Λεμεσός
βιώνει μια πρωτόγνωρη ανάπτυξη στη Ξενοδοχειακή και
Επισιτιστική Βιομηχανία και θα

πρέπει, όπως τόνισε να έχει
και την ανάλογη αντιμετώπιση
συνυπολογίζοντας όλες τις
ιδιαίτερες συνθήκες που προκαλούνται, συνέπεια αυτής της
ανάπτυξης.
Τα στελέχη της Τοπικής Επιτροπής
στο
Ξενοδοχείο
ΑΜΑΘΟΥΣ ευχαρίστησαν την
ΣΕΚ για τη αμέριστη στήριξη
και ιδιαίτερα τον γενικό γραμ-
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ματέα της ΣΕΚ για τον χρόνο
που διέθεσε να ακούσει κατ'
ιδίαν τους προβληματισμούς
των Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Συνεδρία του Επαρχιακού
συμβουλίου ΣΕΚ Λεμεσού
Στο μεταξύ στις 10 Οκτωβρίου
σε συνεδρία του Επαρχιακού
Συμβουλίου της ΣΕΚ Λεμεσού
παρευρέθη ο γγ της ΣΕΚ και
ενημέρωσε για αρκετά τρέχοντα θέματα όπως οι αναμενόμενες κινητοποιήσεις στον
Δημόσιο και Ημιδημόσιο Τομέα
, ΓΕΣΥ και κουρεμένα Ταμεία
Προνοίας.
Ακολούθησε δείπνο που παρέθεσε το Ε.Ε.Κ. της ΣΕΚ Λεμεσού
στα Διοικητικά Συμβούλια των
Σωματείων της Λεμεσού στην
παρουσία του κ. Μάτσα και
αρκετών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ, ως
ένδειξη εκτίμησης για την στήριξη τους στο κίνημα μας.

«Η Ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη» στο μικροσκόπιο της «Εurostat»

Σχεδόν το ένα τρίτο των απασχολούμενων γυναικών εργάζεται με μερική απασχόληση

Η

ζωή μας είναι γεμάτη ορόσημα, όπως η
έναρξη του σχολείου, η ενηλικίωση, η εγκατάλειψη του πατρικού σπιτιού και η πρώτη
δουλειά, ο γάμος, η γέννηση των παιδιών μας,
η συνταξιοδότηση… Εξετάζοντας τα στοιχεία
για το επίπεδο εκπαίδευσης, την απασχόληση,
την επαγγελματική σταδιοδρομία και τις αποδοχές, καθώς επίσης και για τη φροντίδα των
παιδιών, την υγεία, τις διατροφικές ή πολιτιστικές συνήθειες και τη χρήση του διαδικτύου,
παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ
γυναικών και ανδρών αλλά και μεταξύ των
κρατών μελών της ΕΕ.Οι στατιστικές μπορούν

Απασχόληση
Όσο περισσότερα παιδιά,
τόσο μεγαλύτερη η διαφορά
μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών και
των ανδρών
Κατά μέσο όρο, το ποσοστό
απασχόλησης των ανδρών
είναι υψηλότερο από αυτό των
γυναικών (72%σε σύγκριση με
61%, στην ΕΕ το 2016). Ωστόσο,
αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά
απασχόλησης γυναικών και
ανδρών αυξάνει ανάλογα με
τον αριθμό των παιδιών. Στην
ΕΕ το 2016, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς
παιδιά ήταν 65%, ενώ για τους
άνδρες ήταν 73% . Για άτομα με
ένα παιδί, τα ποσοστά ήταν
υψηλότερα και έφτασαν το
71% για τις γυναίκες και το

να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της
ποικιλομορφίας και των χαρακτηριστικών της
ζωής των Ευρωπαίων, επισημαίνοντας τις
ομοιότητες και διαφορές αλλά και τις ανισότητες μεταξύ των γυναικών και των ανδρών.
Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του νέου στατιστικού πορτραίτου «Η ζωή των γυναικών και
των ανδρών στην Ευρώπη τη Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σε συνεργασία με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

85% για τους άνδρες. Για τις
γυναίκες με δύο παιδιά, το
ποσοστό παρέμεινε σχεδόν το
ίδιο στο 70%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες
ανήλθε στο 89%. Για άτομα με
τρία ή περισσότερα παιδιά, τα
ποσοστά απασχόλησης ήταν
χαμηλότερα και έφτασαν το
55% για τις γυναίκες, σε
σύγκριση με 84% για τους
άνδρες. Η τάση αυτή παρατηρείται στην πλειονότητα των
κρατών μελών.

Μερική απασχόληση
Ένας σημαντικός παράγοντας
για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή
ζωή είναι η εργασία με μερική
απασχόληση. Κάτι τέτοιο,
όμως, δεν παρατηρείται εξίσου σε γυναίκες και άνδρες:
στην ΕΕ το 2016, το 32% των

√ Σε 14 κράτη μέλη το
ποσοστό ανεργίας των
γυναικών ήταν υψηλότερο
απασχολούμενων γυναικών
εργαζόταν με μερική απασχόληση, συγκριτικά με το 9% των
ανδρών. Τα σχετικά ποσοστά

παρουσιάζουν διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη, με το
μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών
που εργαζόταν με μερική απασχόληση να καταγράφεται
στην Ολλανδία (77%), την
Αυστρία (47%) και τη Γερμανία
(46%), ενώ για τους άνδρες
στην Ολλανδία (26%) και τη
Δανία (17%). Το μικρότερο
ποσοστό τόσο γυναικών όσο
και ανδρών που εργάζονταν με
μερική απασχόληση σημειώθηκε στη Βουλγαρία (2% για
γυναίκες και άνδρες).

ΑΝΕΡΓΙΑ
Στην ΕΕ το 2016, το ποσοστό
ανεργίας ήταν 8,7% για τις
γυναίκες και 8,4% για τους
άνδρες. Σε δεκατέσσερα κράτη
μέλη, το ποσοστό ανεργίας
ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες, σε δεκατρία ήταν υψηλό-

τερο για τους άνδρες και στην
Ουγγαρία ήταν το ίδιο και για
τα δύο φύλα. Οι μεγαλύτερες
διαφορές μεταξύ του ποσοστού ανεργίας των γυναικών
και αυτού των ανδρών, όπου
το ποσοστό ήταν υψηλότερο
για τις γυναίκες από ότι για
τους άνδρες, παρατηρήθηκαν
στην Ελλάδα (28,1% για τις
γυναίκες και 19,9% για τους
άνδρες) και την Ισπανία (21,4%
και 18,1%, αντίστοιχα). Οι
μεγαλύτερες διαφορές για το
αντίθετο μοτίβο, όπου το
ποσοστό ήταν χαμηλότερο για
τις γυναίκες από ότι για τους
άνδρες, παρατηρήθηκαν στην
Ιρλανδία (6,5% για τις γυναίκες
και 9,1% για τους άνδρες), τη
Λετονία (8,4% για τις γυναίκες
και 10,9% για τους άνδρες) και
τη Λιθουανία (6,7% και 9,1%,
αντίστοιχα).
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Θ

Γέροι μεν, γεροί δε...

έλετε να ζήσετε για πολλά
χρόνια και να είστε υγιείς;
Να αγαπάτε τις συζύγους σας,
να έχετε καλούς φίλους και να
συμμετέχετε ενεργά στα κοινά.
Αυτή είναι η συνταγή του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ για
υγεία και μακροημέρευση. Και
είναι δοκιμασμένη: σχεδόν 80
χρόνια
παρακολουθήθηκαν
στενά οι ζωές 700 και πλέον
ανδρών (από 4 γενιές διαφορετικών ερευνητών φυσικά!).
Αυτό που προέκυψε είναι
συγκλονιστικό: ούτε τα επίπεδα χοληστερόλης ούτε η αρτηριακή πίεση ενός πενηντάρη
είναι ικανά να προβλέψουν αν
αυτός θα φτάσει σε βαθιά
γεράματα. Εκείνο που προμηνύει καλά γηρατειά είναι το
βάθος των σχέσεων που αναπτύσσει με την οικογένειά του
και κυρίως τη σύζυγό του,
όπως επίσης και το αν έχει
καλούς στενούς φίλους.
Φυσικά, ισχύει και το γνωστό
από την εποχή του Ιπποκράτη
«νους υγιής εν σώματι υγιεί»,
με το τάι τσι να αναδεικνύεται
η καλύτερη μορφή άσκησης για
όλες τις ηλικίες, ενώ η μεσογειακή διατροφή κρατά τα σκήπτρα σε ό,τι αφορά την προστασία του οργανισμού από
τις επιθέσεις του γήρατος.
Είναι άραγε το χρήμα και η
δόξα συνταγή ευτυχίας και
μακροζωίας; Πιθανόν! Αλλά,
ποιος μπορεί να μας το πει με
βεβαιότητα; Ποιος μέτρησε την
ευτυχία και τους παράγοντες
που την επηρεάζουν; Ποιος
γύρισε πίσω να ξαναρωτήσει
αυτούς τους φοιτητές δέκα,
είκοσι, τριάντα, πενήντα χρόνια μετά;

Ε

υρέως διαδεδομένη είναι η
αντίληψη ότι η ευτυχία
σχετίζεται με θετικά μόνο
συναισθήματα. Όμως μια νέα
διεθνής έρευνα κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι αρκετοί
άνθρωποι αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευτυχία στη ζωή τους, όταν μπορούν να νιώσουν και να βιώσουν αρνητικά επίσης συναισθήματα, όπως ο θυμός, η
περιφρόνηση και το μίσος.
Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη
νέα έρευνα, το μυστικό της
ευτυχίας δεν βρίσκεται στο να
κυνηγά κανείς μόνο την ευχαρίστηση και την απόλαυση,
αλλά επίσης στο να είναι σε
θέση να νιώσει και δυσάρεστα
συναισθήματα, εφόσον αυτά
επιθυμεί σε συγκεκριμένες
στιγμές στη ζωή του.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
την καθηγήτρια Μάγια Ταμίρ
του Τμήματος Ψυχολογίας του
Εβραϊκού Πανεπιστημίου της
Ιερουσαλήμ, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό πειραματικής ψυχολογίας «Journal of
Experimental
Psychology»,
μελέτησαν 2.324 νέους σε

Ζεστασιά και ασφάλεια
Η προστατευτική δράση των
εγκάρδιων σχέσεων εκτείνεται
και στον εγκέφαλό μας, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό αν
σκεφτεί κανείς ότι η αύξηση
του προσδόκιμου της ανθρώπινης επιβίωσης που παρατηρείται τις τελευταίες δεκαετίες
έχει συνοδευτεί από αύξηση
των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η άνοια και η
νόσος Αλτσχάιμερ.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι
καλές συζυγικές σχέσεις δεν
σημαίνει παντελή έλλειψη
καβγάδων και διαφορών.
Σημαίνει περισσότερο την
αίσθηση
ασφάλειας
που
υπάρχει μεταξύ των συζύγων,
την αίσθηση ότι μπορεί κανείς
να βασίζεται στο άλλο του
μισό.

Φίλοι - «ασπίδα»
Η προστατευτική δράση σε
σώμα και πνεύμα των εγκάρδιων σχέσεων δεν διαπιστώνεται μόνο σε όσες περιορίζονται

στους τοίχους τους σπιτιού
μας. Αντίστοιχα είναι τα ευρήματα που αφορούν τις φιλικές
σχέσεις: οι άνδρες που μετά
την συνταξιοδότησή τους διατήρησαν φιλικές σχέσεις με
συναδέλφους ή ενεργά ενδιαφέρθηκαν να τις αντικαταστή-

σιτηρά ολικής άλεσης, τα
ψάρια και το ελαιόλαδο αποτελούν τον βασικό κορμό της
μεσογειακής διατροφής με το
κόκκινο κρέας και τα γαλακτοκομικά σε σπάνιες περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα δεν
έχει κανείς παρά να ανατρέξει
στον τρόπο ζωής των ανθρώπων στην ελληνική επαρχία
του 50 και του 60, τότε που το
κρέας υπήρχε μόνο στις γιορτές, για να έχει μια πλήρη εικόνα του τί σημαίνει μεσογειακή
διατροφή.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως
ότι ποτέ δεν είναι αργά: οι επιστήμονες λένε ότι όσο είναι
κανείς ζωντανός, μπορεί να
διορθώσει τη δίαιτά του!

H συνταγή μακροζωίας
της αρχαίων Κινέζων

• Δεν έχει κανείς παρά να ανατρέξει στον τρόπο ζωής
των ανθρώπων στην ελληνική επαρχία του 50 και του 60,
τότε που το κρέας υπήρχε μόνο στις γιορτές, για να έχει
μια πλήρη εικόνα του τί σημαίνει μεσογειακή διατροφή
σουν με νέες, είχαν καλύτερα
γηρατειά σε σχέση με τους
λιγότερο κοινωνικούς συνομηλίκους τους.

Μεσογειακή διατροφή
για... μαθουσάλες!
Η διατροφή παίζει κυρίαρχο
ρόλο καθώς επιδρά τόσο στην
παχυσαρκία και την εμφάνιση
του διαβήτη, όσο και στα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Τα φρούτα και τα λαχανικά, οι
καρποί, τα όσπρια και τα

Το θέμα της ανάγκης φυσικής
άσκησης είναι στην πραγματικότητα λυμένο από την εποχή
των αρχαίων προγόνων μας:
«Νους υγιής εν σώματι υγιεί»!
Καθολική λοιπόν είναι και
σήμερα η σύσταση για άσκηση
είτε πρόκειται για παιδιά είτε
για άνδρες και γυναίκες κάθε
ηλικίας. Το ζητούμενο όμως
των ερευνητών που έχουν
βάλει σκοπό της ζωής τους να
ανακαλύψουν πως θα ζούμε

Αναγκαία η έκφραση συναισθημάτων
Διαπιστώθηκε, με τα κατάλληλα ερωτηματολόγια και
συνεντεύξεις, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν
όντως να νιώθουν όμορφα
πράγματα και να αποφεύγουν
τα αρνητικά, αλλά όχι όλοι.
Το 11% των συμμετεχόντων
δήλωσαν ότι θα ήθελαν να
αισθάνονται λιγότερη αγάπη
και ενσυναίσθηση για τους
άλλους, από ό,τι βιώνουν

σήμερα στην καθημερινή ζωή
τους, ενώ το 10% είπαν ότι
θέλουν να αισθάνονται περισσότερα δυσάρεστα συναισθήματα όπως θυμό και μίσος.
Ανάμεσα σε αυτές τις δύο
ομάδες υπήρχε ελάχιστη επικάλυψη.
Για παράδειγμα, κάποιος που
δεν νιώθει θυμό, όταν διαβάζει για κακοποιημένα παιδιά,

καλύτερα και για περισσότερα
χρόνια, δεν ήταν αν θα έπρεπε
να ασκούμαστε ή όχι, αλλά
ποιο είναι το καλύτερο είδος
άσκησης από κάποια ηλικία
και μετά.
Τότε δηλαδή που κανείς δεν
πρέπει, ή ίσως δεν μπορεί πια,
να καταπονεί τις αρθρώσεις,
τότε που η αρτηριακή πίεση
ανεβαίνει σε δυσθεώρητα ύψη,
τότε που οι συνομήλικοι του
υποβάλλονται ο ένας μετά τον
άλλον σε αντικατάσταση του
ισχίου, τότε που μια άσχημη
πτώση μπορεί να σημάνει το
τέλος της ίδιας του της ζωής.

Ισορροπία σώματος
και πνεύματος
Η ισορροπία, η ικανότητα
δηλαδή
διατήρησης
του
κέντρου βάρους του σώματός
μας πάνω από τη μέση μας,
μειώνεται με την ηλικία.
Για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί απαιτείται κάτι περισσότερο από δυνατά οστά και
γυμνασμένους μύες, καθώς δεν
πρόκειται μόνο για φυσική
αλλά και εγκεφαλική δραστηριότητα. Μπορεί να φαίνεται
το πιο απλό πράγμα στον
κόσμο, αλλά, σύμφωνα με τον
Ben Manor, συνεργάτη του
Lipsitz, «η διαδικασία του
βαδίσματος απαιτεί ενεργοποίηση πολλών κέντρων του
εγκεφάλου. Χρειαζόμαστε τη
μνήμη, αλλά και την προσοχή
και την ικανότητα λήψης αποφάσεων όταν περπατούμε και
πρέπει, παραδείγματος χάριν,
να μειώσουμε την ταχύτητα
επειδή ο δρόμος είναι ολισθηρός ή επειδή δεν υπάρχει αρκετός φωτισμός.
σέθεσε η Ισραηλινή ψυχολόγος.
Διευκρίνισε πάντως ότι αυτό
δεν ισχύει για όσους έχουν
κλινική κατάθλιψη, καθώς
είναι εγκλωβισμένοι σε ένα
φαύλο
κύκλο
αρνητικών
συναισθημάτων, που επιδεινώνει τα προβλήματά τους.

οκτώ χώρες.

• Η απουσία αρνητικών
συναισθημάτων δεν είναι
ένδειξη ευτυχίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

θα προτιμούσε να νιώθει
περισσότερο θυμωμένος, ενώ
κάποια γυναίκα που θα ήθελε
να εγκαταλείψει το σύντροφό
της αλλά δεν μπορεί, θα ήταν
τελικά πιο ευτυχισμένη, αν
ένιωθε λιγότερη αγάπη γι'
αυτόν.
«Η ευτυχία είναι κάτι παραπάνω από το να νιώθει κανείς
απλώς ευχαρίστηση και να
αποφεύγει τον πόνο. Η ευτυχία έχει να κάνει με το να βιώνει κανείς εμπειρίες που έχουν
νόημα και αξία, πράγμα που
περιλαμβάνει τα όποια συναισθήματα
θεωρεί
κανείς

κατάλληλα να έχει κάθε φορά.
Τελικά, όλα τα συναισθήματα
μπορεί να είναι θετικά σε ορισμένες συνθήκες και αρνητικά
σε άλλες, άσχετα από το αν
είναι ευχάριστα ή δυσάρεστα»,
δήλωσε η Ταμίρ.
«Στις δυτικές κουλτούρες,
ιδίως στις ΗΠΑ, οι άνθρωποι
θέλουν να νιώθουν πολύ καλά
όλη την ώρα. Ακόμη κι αν αυτό
συμβαίνει τις περισσότερες
φορές, παρόλα αυτά νομίζουν
ότι θα έπρεπε να νιώθουν
ακόμη καλύτερα, πράγμα που
μπορεί τελικά να τους κάνει
λιγότερο ευτυχισμένους, προ-

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι
εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια στην ψυχολογία επικρατεί
η αντίληψη ότι η ευτυχία είναι
τόσο μεγαλύτερη όσο μεγιστοποιούνται
τα
ευχάριστα
συναισθήματα και ελαχιστοποιούνται τα δυσάρεστα.
Όμως, όπως ανέφεραν, ίσως
ήλθε η ώρα να αναβιώσει η
άποψη του Αριστοτέλη ότι η
ευτυχία έχει να κάνει με τα
«σωστά συναισθήματα και
ότι οι άνθρωποι γίνονται πιο
ευτυχισμένοι, όσο περισσότερο βιώνουν τα συναισθήματα που θέλουν, ακόμη κι
αν αυτά δεν είναι ευχάριστα.
Όπως είπε ο Έλληνας φιλόσοφος (στα «Νικομάχεια Ηθικά»),
η απουσία αρνητικών συναισθημάτων δεν είναι ένδειξη
ευτυχίας.
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ΚΕΝΕΣΘΕΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τοάγχοςμεγάλοςεχθρόςτηςψυχικής
υγείαςτωνεργαζομένων

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των
οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ σε όμιλο εταιρειών με έδρα τη Λευκωσία από εταιρείες
εισαγωγής αυτοκινήτων:
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (PICKER)
- SYSTEM ANALYST / ΙΤ MANAGER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΙΣΙΩΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΓιώργοΚασιούρη22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ με γνώσεις στα υδραυλικά
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ
- ΨΥΚΤΙΚΟ
ΧριστόδουλοΒασιλείου22849849.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΦάνοΘεοφάνους96557646.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗ απόφοιτο Τεχνικής Σχολής με γνώσεις Σχεδίου
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
με γνώσεις κοπής μετάλλου με

Ο

ι εργαζόμενοι στην εποχή μας
βρίσκονται σχεδόν το 35% της
εβδομάδας τους στον χώρο εργασίας.
Το ποσοστό είναι εντυπωσιακά
υψηλό, αλλά παρόλα αυτά η προσοχή
που του αποδίδεται είναι αντιστρόφως ανάλογη.
Η εργασία μπορεί να αποβεί ευεργετική για τη ψυχική υγεία, μέσω της ενίσχυσης του αισθήματος της κοινωνικής ένταξης, της θέσης και της ταυτότητας του εργαζομένου, καθώς και
της ορθολογικής οργάνωσης του χρόνου του.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο Υπουργός
Υγείας Γιώργος Παμπορίδης στο
πλαίσιο της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα
Ψυχικής Υγείας γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, έχοντας ως
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Το θέμα που επιλέγηκε
για φέτος ήταν «Ψυχική Υγεία στον
Χώρο Εργασίας»
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
προσδιορίζει τη ψυχική υγεία ως
«κατάσταση ευεξίας, κατά την οποία
κάθε άτομο αντιλαμβάνεται τις προοπτικές του, μπορεί να αντιμετωπίσει
τις φυσιολογικές πιέσεις της ζωής,

• Ζητούνται για πρόσληψη:

- PORTER
- ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ (νυκτερινή βάρδια)
- ΨΗΣΤΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΑνδρέαΠαναγή22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ (DIGGER)
- ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
ΜιχάληΠαντελή99641048.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
ΚωνσταντίνοΣκουφάρη99478717.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗΦΩΝΗ»

ένας σχετικά μικρός αριθμός εξ
αυτών θα διαγνωστεί με σοβαρή, επίμονη ψυχική νόσο.
Η προαγωγή της ψυχικής υγείας
περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που
συμβάλλουν στην καλή ψυχική υγεία
στους χώρους εργασίας. Πρωταρχικός στόχος είναι η διατήρηση της
ψυχική μας ευημερίας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική διαδικασία προαγωγής
της ψυχικής υγείας θα πρέπει να

Ιδιαίτερη αναφορά στη διάσκεψη
έγινε στο «εργασιακόστρες» και στις
επιπτώσεις του τόσο στους εργαζόμενους όσο και στους εργοδοτικούς
οργανισμούς. Όπως ανέφερε η παιδοψυχίατρος Άννα Παραδεισιώτη
«το εργασικαό άγχος είναι μια κατάσταση κατά την οποία παρατηρούνται συναισθηματικές, γνωστικές,
συμπεριφεριολογικές και ψυχολογικές αντιδράσεις και δυσλειτουργίες
σε ένα εργοδοτούμενο και σχετίζονται
με την αδυναμία που βιώνει να καλύψει το κενό μεταξύ των δυνατοτήτων
του και των απαιτήσεων και προσδοκιών που του ζητούνται στον εργασιακό χώρο ενώ το εργασιακό άγχος
ανησυχεί ιδιαίτερα το 80% των ερωτηθέντων οργανισμών μόνο το 30%
από αυτούς έχουν αναπτύξει διαδικασίες για να το χειριστούν. Το συνολικό κόστος της κατάθλιψης, που
συνδέεται με την εργασία στην ΕΕ,
υπολογίζεται σε 620 ευρώ δισεκατομμύρια ετησίως εκ των οποίων τα
€270 εκατομμύρια δαπανώνται στις
άδειες ασθενείας, τα €250 δισεκατομμύρια αντιστοιχούν στην απώλεια
παραγωγικού έργου, σε έξοδα θεραπείας δαπανώνται γύρω στα €60
εκατομμύρια τοχ ρόνο ενώ για κοινωνικές παροχές δαπανώνται άλλα €40
δισεκατομμύρια.

Μεπολύαργούςρυθμούςηισότητα

ΖάχοΦυσεντζίδη99518097.

• Zητούνται για πρόσληψη:

Κατά μέσο όρο, ένας στους τέσσερις
πολίτες θα παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια ενός χρόνου. Παρόλα αυτά, μόνο

περιλαμβάνει ένα συνδυασμό τόσο
της διαχείρισης των κινδύνων στην
εργασία όσο και της προαγωγής της
υγείας στην εργασία.

ΔείκτηςΙσότηταςτωνΦύλων2017

- ΦΥΛΑΚΕΣ

ΝικηφόροΠαφίτη99869721.

μπορεί να εργαστεί παραγωγικά και
γόνιμα και είναι σε θέση να συνεισφέρει στην κοινότητά του. Οι εργαζόμενοι με καλή ψυχική υγεία θα αποδώσουν καλύτερα στη δουλειά τους».

Από την άλλη, ωστόσο, έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί ψυχοκοινωνικοί
παράγοντες κινδύνου στους χώρους
εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο
εμφάνισης άγχους, κατάθλιψης και
επαγγελματικής εξουθένωσης.

- ΕΡΓΑΤΕΣ

- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
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- ΕΡΓΑΤΕΣ
οξυγόνο

ΕΥΡΩΠΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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Ο

επικαιροποιημένος Δείκτης Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει
την κατάσταση που επικρατεί σήμερα
στην Ευρώπη. Κινούμαστε μεν προς
τη σωστή κατεύθυνση, όμως η συνολική πρόοδος είναι πολύ αργή. Η ΕΕ
καταγράφει σήμερα βαθμολογία 66,2
σε σύνολο 100, ήτοι τέσσερις μόλις
βαθμούς υψηλότερη σε σύγκριση με
μια δεκαετία πριν. Η χώρα με την
καλύτερη επίδοση είναι η Σουηδία με
βαθμολογία 82,6 ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση με 50
βαθμούς. Η Ιταλία είναι χώρα που
έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη πρόοδο, καθώς έκανε άλμα κατά 12,9 βαθμούς και καταλαμβάνει τη 14η θέση
στην κατάταξη.
«Σημειώνουμε πρόοδο με πολύ
αργούς ρυθμούς. Απέχουμε ακόμη
πολύ από μια κοινωνία όπου θα επικρατεί η ισότητα των φύλων και
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένους τομείς, οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες από ό,τι
πριν από δέκα χρόνια. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων του Οργανισμού
καταδεικνύει σαφώς κατά πόσο οι
κυβερνητικές πολιτικές ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των ανδρών και κατά πόσο
είναι ή όχι αποτελεσματικές», δηλώνει η Virginija Langbakk, Διευθύντρια

του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την
Ισότητα των Φύλων (EIGE).

τους Καταναλωτές και την Ισότητα
των φύλων.

«Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα
του Δείκτη Ισότητας των Φύλων, επικρατεί ανισότητα σε όλους τους
τομείς της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η
Ευρώπη έχει καθήκον να αναλάβει

Η μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα
της ισότητας των φύλων καταγράφεται στη λήψη αποφάσεων

δράση. Φέτος, θα προτείνω τη λήψη
περισσότερων μέτρων με στόχο την
ενίσχυση της θέσης των γυναικών και
την εφαρμογή της αρχής της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία. Ισότητα δεν
σημαίνει να κάνουμε τις γυναίκες να
μοιάζουν περισσότερο στους άντρες,
αλλά να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου τα δύο φύλα να έχουν
τις ίδιες επιλογές και να μπορούν να
συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική,
επαγγελματική και οικογενειακή
ζωή», δηλώνει η Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη,

Η μεγαλύτερη ώθηση στην ισότητα
των φύλων κατά την τελευταία δεκαετία δόθηκε στον
τομέα της λήψης
αποφάσεων,
ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό
δείχνει ότι η
πολιτική και η
δημόσια πίεση
μπορούν να είναι
αποτελεσματικές
και ότι επέφεραν
πράγματι αλλαγές στα συμβούλια των ιδιωτικών εταιρειών. Αν και η
βαθμολογία για την ισότητα των
φύλων στον τομέα της λήψης αποφάσεων βελτιώθηκε κατά σχεδόν 10
μονάδες την τελευταία δεκαετία φθάνοντας τις 48,5, ο εν λόγω τομέας
εξακολουθεί να καταγράφει τη χαμηλότερη βαθμολογία. Αυτό αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την άνιση
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών
στην πολιτική και τονίζει το δημοκρατικό έλλειμμα στη διακυβέρνηση
στην ΕΕ.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πώς να το διαλέξετε
το άρωμα σας

Εννέα πράγματα που μπορείς να ζητήσεις δωρεάν στο αεροπλάνο

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Όσοι ετοιμάζεστε για ένα μεγάλο
ταξίδι παρόλο που ίσως να
έχετε ξοδέψει μία περιουσία στα εισιτήρια του
αεροπλάνου, το φαγητό
μέσα είναι από μέτριο ως
κακό.
Ένα αίσθημα αδικίας κυριεύει τους περισσότερους οι
οποίοι προσπαθούν να
ισορροπήσουν τα πολλά
έξοδα ενός ταξιδιού.
Υπάρχουν τρόποι, και
αυτοί δεν είναι ένας, και
δύο, αλλά εννέα.

• Ζήτα κι άλλο αναψυκτικό.
Καμία αεροσυνοδός δεν θα
σου το αρνηθεί.
• Ζήτα ένα υγρό μαντηλάκι καθαρισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι
πολλά σημεία του αεροπλάνου
είναι βρώμικα και γεμάτα μικρόβια. Έτσι μπορείς να ζητήσεις
υγρά μαντηλάκια για να καθαρίσεις το τραπεζάκι σου και ό,τι
άλλο θα αγγίξεις.
• Ζήτα να σου προσέξουν το
μωρό. Ακόμα και οι γονείς ενώ
ταξιδεύουν μπορούν να ζητήσουν
να κάνουν ένα μικρό διάλειμμα.
Έτσι αν θες να πας στην τουαλέ-

τα μπορείς να ζητήσεις από τις
αεροσυνοδούς να προσέξουν για
λίγο το μωρό ή το παιδί σου.
• Μία ξενάγηση στο πιλοτήριο.
Όταν προσγειωθείτε, ζήτα από
τους πιλότους να σου δείξουν το
πιλοτήριο.
• Μία ζεστή σοκολάτα. Οι επιλογές σου στο αεροπλάνο όσον
αφορά στα ζεστά ροφήματα δεν
είναι μόνο ο καφές και το τσάι.
Μπορείς να επιλέξεις και σοκολάτα ειδικά αν έχεις παιδιά και είναι
παίζουν πολύ ήσυχα κατά τη
διάρκεια της πτήσης.
• Προϊόντα πρώτων βοηθειών. Σε
έπιασε πονοκέφαλος ή έχεις
κάποιο μικρό τραύμα; Όλα τα
αεροπλάνα είναι πλήρως εξοπλισμένα και έτσι δεν χρειάζεται να

περιμένεις να προσγειωθείς για
να αγοράσεις παυσίπονα.
• Μία καρφίτσα για τα παιδιά.
Είναι ένα δώρο που θα κάνει το
παιδί σου να νιώσει πολύ όμορφα, ειδικά αν έχετε ταξιδέψει
μαζί.
• Ζήτα το νερό σε μπουκαλάκι.
Είτε επειδή φοβάσαι ότι θα σου
χυθεί, είτε για οποιοδήποτε άλλο
λόγο. Οι περισσότερες αεροπορικές τα διαθέτουν.
• Έξτρα σνακ. Απόλαυσες το
φαγητό σου αλλά το στομάχι σου
γουργουρίζει ακόμα; Ζήτα έξτρα
σνακ. Ειδικά αν έχει τελειώσει το
σερβίρισμα του φαγητού και έχει
μείνει αρκετό, οι αεροσυνοδοί δεν
έχουν κανένα πρόβλημα να σου
προσφέρουν έξτρα.

Η ΑΤΗΚ (CYTA) αγοράζει τα παλιά σας κινητά

Η

Cytamobile – Vodafone, σε
ανακοίνωση, αναφέρει ότι
αρχίζει το Σχέδιο αγοράς μεταχειρισμένων κινητών.
Σχέδιο αγοράς μεταχειρισμένων
κινητών
Ένα νέο σχέδιο, που στοχεύει σε
ικανοποίηση ακόμα μιας ανάγκης
των πελατών της, φέρνει στην
κυπριακή αγορά η CytamobileVodafone.

Το “Mobile Trade-In” απευθύνεται
σε υφιστάμενους πελάτες της
Cyta (φυσικά πρόσωπα) και τους
δίνει τη δυνατότητα να δώσουν
αξία στα παλιά τους κινητά, ακολουθώντας τρεις απλές κινήσεις:
1. Παράδοση του παλιού κινητού
για αξιολόγηση, σε καθορισμένα
Cytashop παγκύπρια,
2. Παραλαβή κουπονιού με την
τιμή εξαγοράς και
3.
Εξαργύρωση
του
κουπονιού,
γιααγορά
νέας
συσκευής ή/και
παρελκομένων
(accessories), στα
Cytashop, μέσα σε
περίοδο
έξι
μηνών.
Η αξιολόγηση και

η τελική εκτίμηση των παλιών
κινητών, μπορεί να γίνει στα πιο
κάτω Cytashop:
Λευκωσία – Cytashop Λυκαβητού
Λεμεσός – Cytashop Αγ. Φυλάξεως
Λάρνακα – Cytashop Αγ. Αναργύρων
Πάφος – Cytashop Κεντρικό
Παραλίμνι – Cytashop Κεντρικό
Διευκρινίζεται ότι, οι πελάτες της
Cyta μπορούν να παραδώσουν για
αξιολόγηση όσα κινητά επιθυμούν στα πιο πάνω Cytashop και
να παραλάβουν τα αντίστοιχα
κουπόνια.
Περισσότερες πληροφορίες, που
αφορούν στο σχέδιο “Mobile
Trade-In”, είναι διαθέσιμες στο
https://www.cyta.com.cy/mobiletrade-i

Φυλάκιση σε δημοσιογράφο της Wall Street Journal

Τ

ουρκικό δικαστήριο καταδίκασε δημοσιογράφο της Wall
Street Journal σε ποινή φυλάκισης
δύο ετών κι ενός μήνα στη δίκη
της, η οποία διεξήχθη ερήμην, για
προπαγάνδα υπέρ του κουρδικού
ένοπλου αυτονομιστικού κινήματος PKK, το οποίο η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, ανέφερε πρόσφατα η εφημερίδα.
Η Αϊλά Αλμπαϊράκ, δημοσιογράφος της WSJ με διπλή - τουρκική

που είχε δημοσιευθεί το 2015 με
θέμα τις συγκρούσεις ανάμεσα
στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις
και τους αντάρτες του PKK στη
νοτιοανατολική Τουρκία.

και φινλανδική - υπηκοότητα,
καταδικάστηκε για κείμενό της

Πρόκειται για «ανυπόστατη ποινική κατηγορία και εντελώς απαράδεκτη καταδίκη για ένα ισορροπημένο ρεπορτάζ της Γουόλ Στριτ
Τζέρναλ» τόνισε ο αρχισυντάκτης
της εφημερίδας Τζέραρντ Μπέικερ.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Έ

να αίσθημα αδικίας κυριεύει
τους περισσότερους οι οποίοι
προσπαθούν να ισορροπήσουν τα
πολλά έξοδα ενός ταξιδιού
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1 «Η αίσθηση της όσφρησης λειτουργεί όπως
ένας μυς. Όσο πιο πολύ την εξασκούμε, τόσο
πιο δυνατή γίνεται». Τάδε έφη μία από τις
πιο διάσημες «μύτες», ο Μεξικάνος Rodrigo
Flores-Roux, ο άνθρωπος που βρίσκεται
πίσω από τις δημιουργίες γνωστών αρωμάτων, όπως π.χ. το Neroli Portofino, του Tom
Ford, ή το Βlack Cashmere, της Donna Karan.
«Mία από τις αγαπημένες μου συνήθειες είναι
να μυρίζω τα φρούτα και τα λαχανικά στην
αγορά», δηλώνει ο ειδικός. Επιπλέον, δύο
πολύ χρήσιμα χόμπι για να εξασκήσουμε την
όσφρησή μας είναι η μαγειρική και η οινογνωσία.

2 Ποια είναι τα πιο σωστά σημεία εφαρμογής
του αρώματος; Πάντως όχι πίσω από τα
αφτιά. Ο λόγος: Στην αρχή μυρίζουμε το άρωμα
έντονα γιατί είναι κοντά στη μύτη μας. Όμως, οι
νότες αναδίδονται με φορά προς τα πάνω· έτσι, αν
απλώσουμε το άρωμα στον λαιμό, μετά από λίγο
θα σταματήσουμε να το μυρίζουμε (εμείς, όχι οι
άλλοι). Ας αρχίσουμε να εφαρμόζουμε το άρωμα
πίσω από τα γόνατα ή κάτω από τις μασχάλες ή
στα μαλλιά μας. Θα εκπλαγούμε με το πόσες ώρες
θα εξακολουθούμε να μυρίζουμε το άρωμά μας.
3 Επειδή δεν μυρίζουμε πια το άρωμά μας, παρότι
το φοράμε, δεν σημαίνει ότι δεν το μυρίζουν και οι
άλλοι. Σημαίνει ότι το συνηθίσαμε και ότι μάλλον
πρέπει να βρούμε ένα καινούργιο.
4 Το ξηρό δέρμα δεν είναι ό,τι καλύτερο για το
άρωμα. Ή για να το πούμε αλλιώς: Όσο πιο καλά
ενυδατωμένο είναι το δέρμα, τόσο περισσότερο
διαρκεί το άρωμα πάνω μας.
5 «Το μέταλλο, π.χ. ένα ρολόι, σε συνδυασμό με τον
ιδρώτα, αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του αρώματος», λέει ο κ. Flores-Roux, ο οποίος προτείνει να
απλώνουμε το άρωμα στο εσωτερικό των μπράτσων αντί των καρπών. «Το δέρμα εκεί είναι ζεστό
όπως τα σημεία των σφυγμών», εξηγεί. Μήπως
είναι καλύτερα να ψεκάζουμε το άρωμα ψηλά στον
αέρα και να περνάμε από κάτω; «Αυτά είναι ανοησίες», λέει χαρακτηριστικά, μια και έτσι «μόνο το
10% του αρώματος καταλήγει στο δέρμα».
6 Συνήθως παρασυρόμαστε από τους μεγάλους
οίκους και τις λαμπερές σταρ που τους αντιπροσωπεύουν· έτσι, ενδεχομένως μερικές φορές να
ξοδεύουμε ένα αξιοσέβαστο ποσό για ένα άρωμα
της μόδας που δεν ταιριάζει με το δέρμα ή την προσωπικότητά μας. Το σωστό άρωμα είναι όπως το
σωστό νούμερο παπουτσιού ή ένα είδος comfort
food: μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, μας «ταξιδεύει», μας ανακουφίζει. Το σωστό για εμάς άρωμα
«οφείλει» να μας γεννά συναισθήματα, συνιστούν
οι ειδικοί.
7 Για να καταλήξουμε στο σωστό άρωμα, δοκιμάζουμε μέσα σε 1 ώρα το πολύ 3 αρώματα. Ψεκάζουμε το άρωμα, αφήνουμε να «κάτσει» στο δέρμα
(περίπου 15΄΄) και έπειτα μυρίζουμε. Αν παρακάμψουμε αυτήν τη διαδικασία, απλώς θα εισπνεύσουμε οινόπνευμα.
8 Όταν ψεκάζουμε τους καρπούς μας, δεν τους τρίβουμε μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα κλασικό λάθος
που καταστρέφει τις νότες κορυφής και αλλοιώνει
τον χαρακτήρα του αρώματος.

Σοβαρά … αστειάκια
Θρίλερ
Δυο κότες βλέπουν με τα μικρά τους τηλεόραση.
Κάποια στιγμή το ζευγάρι που παίζει στην ταινία
κάθεται στο τραπέζι για το γεύμα που περιλαμβάνει
κοτόπουλο ψητό.
Τότε η μια κότα λέει στην άλλη:
- Αλλαξε το χρυσή μου σε παρακαλώ, δεν θέλω τα
παιδιά να βλέπουν θρίλερ!
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«Έξυπνα» σνακ: Τροφοδοτούν ενέργεια!

Ε

ίναι απαραίτητο κομμάτι της
καθημερινής μας διατροφής.
Περιορίζουν τη λιγούρα, μας «κρατάνε» ανάμεσα στα γεύματα, ικανοποιούν το αίσθημα της πείνας.
Ξέρουμε όμως να τα επιλέγουμε και
να τα τρώμε σωστά;
Το θέμα είναι να ξέρουμε να τσιμπολογάμε σωστά, καθώς η ισορροπημένη διατροφή έχει ως έμβλημά της τον κανόνα των 5 γευμάτων. Σύμφωνα με αυτόν, ανάμεσα
σε πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο, τα οποία ορίζονται ως κύρια
γεύματα, θα πρέπει να υπάρχουν
δύο ενδιάμεσα μίνι γεύματα (το
δεκατιανό και το απογευματινό),
ώστε ο οργανισμός να μη νιώθει
εξάντληση και να έχει ανά πάσα
στιγμή την απαραίτητη ενέργεια
που θα του επιτρέπει να λειτουργεί
σωστά.
Μας τροφοδοτούν με ενέργεια
Το «κλειδί» για ενέργεια ολόκληρη
την ημέρα είναι να διατηρούμε
σταθερό το επίπεδο του σακχάρου
στο αίμα, γιατί αυτό καθορίζει σε
μεγάλο βαθμό το πόσο ενεργητικοί
αισθανόμαστε και συνδέεται άμεσα
με τον τρόπο διατροφής μας. Το
πολύ χαμηλό σάκχαρο αίματος
προκαλεί κούραση, υπνηλία και
ατονία. Γι’ αυτό, πρέπει να τρώμε
λίγο και συχνά (5-6 γεύματα την

ημέρα), ώστε να διατηρούμε το
επίπε¬δο του σακχάρου σταθερό
στον οργανισμό. Όπως συμβαίνει
και με το φαγητό μας, έτσι και με
τα σνακ, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες, αλλά και μικρά μυστικά, που τα κάνουν ωφέλιμα για τον
οργανισμό μας.

σνακ καλό είναι να μη δίνει πάνω
από 200 θερμίδες.
Τα σνακ είναι συνήθως μικρά σε
ποσότητα και μονοδιάστατα από
διατροφική άποψη.
Kατά συνέπεια, δεν είναι δυνατόν
να περιέχουν το σύνολο
των θρεπτικών συστατικών
που έχει ανάγκη ο οργανισμός. Είναι επίσης χρήσιμα για τον οργανισμό εάν
ανάμεσα

Δεν είναι για... χόρταση!
Ο ρόλος των σνακ είναι σημαντικός
για τη διατροφή μας, δεν παύει
όμως να είναι επικουρικός. Σε
καμία περίπτωση το πρόχειρο και
αρκετές φορές όχι και τόσο υγιεινό
τσιμπολόγημα δεν μπορεί και δεν
πρέπει να υποκαταστήσει τα κύρια
γεύματα. Μη σας ξεγελάει το μέγεθός τους, γιατί μπορεί τα σνακ να
είναι μικρά, αλλά συχνά οι θερμίδες τους είναι υπολογίσιμες. Ένα

Κριός: Να βγάλεις τον δυναμισμό σου και τις
ηγετικές ικανότητές σου. Αυτές θα σε βοηθήσουν πολύ στα επαγγελματικά σου, αλλά και
σε κοινωνικό επίπεδο για να προωθήσεις τα
σχέδιά σου και να διεκδικήσεις όσα θεωρείς
ότι σου αξίζουν. Είσαι αρκετά θαρραλέος για
να εκφράσεις τις απόψεις σου και μάλιστα με
κάθε ειλικρίνεια. Έχεις τη δύναμη να διαχειριστείς την κριτική παρά το γεγονός ότι μπορεί
να σε ενοχλήσει ή να σε επηρεάσει.

έχει ανάγκη να διασκεδάσει και να καλοπεράσει. Έχεις έντονα, ζεστά συναισθήματα,
καθώς έχεις ανάγκη να νιώσεις χαρά και να
πετάξεις από πάνω σου καθετί που σε βαραίνει. Οργάνωσε την ημέρα σου και απόλαυσε
κάθε στιγμή. Ωστόσο, θα χρειαστεί να είσαι
λίγο προσεκτικός. Περιόρισε την υπερηφάνεια
που εκδηλώνεις και την έντονη αυτοπροβολή,
γιατί κινδυνεύεις να κατηγορηθείς για υπέρμετρο εγωισμό.

Ταύρος: Είσαι σε θέση να έρθεις σε επαφή με
κόσμο, να προωθήσεις τις ιδέες σου, να μιλήσεις με ευθύτητα και σοβαρότητα και να
δημιουργήσεις κλίμα εμπιστοσύνης. Υπάρχει
πιθανότητα να λάβεις βοήθεια από άτομο με
εξουσία, καθώς η θετική όψη του Ερμή με τον
Κρόνο δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Δώσε, όμως, προσοχή στην εικόνα που
δίνεις, καθώς θα υπάρξουν στιγμές που θα
φανείς «ξερόλας» και αυτό χαλάει τη διάθεση
των γύρω σου.

Παρθένος: Μπορείς να θέσεις υψηλούς στόχους που με τους σωστούς χειρισμούς μπορούν να πραγματοποιηθούν σχετικά εύκολα.
Σε διακρίνει η οξυδέρκεια, η ευθύτητα και η
αποφασιστικότητα. Σημαντικά στοιχεία για
να κάνεις σταθερά και μεγάλα βήματα προς
την επιτυχία, όπως και αν την ονειρεύεσαι.
Προσπάθησε, όμως, να είσαι πιο ταπεινός
στην στάση σου και στα λεγόμενά σου, γιατί
εύκολα θα παρασυρθείς σε μεγάλα λόγια που
μαρτυρούν εγωισμό και αλαζονεία.

Δίδυμοι: Ευνοϊκό έδαφος για να μπορέσεις να
κάνεις τις κινήσεις που θα σε βοηθήσουν να
προωθήσεις τον εαυτό σου και τις ικανότητές
σου. Είσαι αρκετά δραστήριος και προσηλωμένος στους στόχους σου, έχοντας ως όπλο
το θάρρος και την ειλικρίνεια. Η αξιοπρεπής
στάση που χειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις
λειτουργεί υπέρ σου. Ωστόσο, είναι πιθανό να
ξεφύγεις σε κάποιες περιπτώσεις και να
κάνεις τους άλλους να νιώσουν ότι έχουν
απέναντί τους έναν άνθρωπο που νομίζει ότι
τα ξέρει όλα.

Ζυγός: Μια ζωντάνια μοναδική, μια διάθεση
ανεβασμένη και μια αποφασιστικότητα που
μπορεί να σε οδηγήσει σε σπουδαία βήματα.
Οι ειλικρινείς σου διαθέσεις εκτιμώνται και
μπορούν να σου ανοίξουν τις πόρτες που
χρειάζεσαι. Η θετική στάση που διατηρεί ο
κοινωνικός σου περίγυρος απέναντί σου, λειτουργεί ευεργετικά στα σχέδιά σου, για αυτό
άδραξε την ευκαιρία χωρίς καθυστέρηση.
Διατήρησε χαμηλό προφίλ, γιατί δεν θα είναι
δύσκολο να πάρουν λίγο αέρα τα μυαλά σου.

Λέων: Είσαι σε θέση να εκδηλώσεις έναν
χαρακτήρα ακόμη πιο χαρούμενο, κεφάτο που

SUDOKU

Δεν αντικαθιστούν τα γεύματα

σε δύο κύρια γεύματα
μεσολαβούν περισσότερες
από 4 ώρες. Iδιαίτερα αν
θέλουμε να ελέγχουμε το
βάρος μας ή αν έχουμε 2-3
κιλά παραπάνω, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα
σνακ, έτσι ώστε να μην είμαστε
πολύ πεινασμένοι όταν έρθει η
ώρα του κυρίως γεύματος.
Το μυστικό βρίσκεται στην ποικιλία
Φροντίζουμε να επιλέγουμε διαφορετικά σνακ μέσα στην εβδομάδα
και προτιμάμε να εναλλάσσουμε το
γλυκό με το αλμυρό, προσφέροντας στον οργανισμό μας ευρεία
γκάμα τροφών και κατά συνέπεια
θρεπτικών συστατικών.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

Καρκίνος: Είσαι σε θέση να προσφέρεις αρκεί
να πιστεύεις ότι ενισχύεις την πλευρά του
δίκαιου. Μπορείς να κινήσεις «γη και ουρανό»
αρκεί να πιστέψεις σε μια ιδέα που ωφελεί το
κοινωνικό σύνολο και δεν το βλάπτει σε καμιά
περίπτωση. Παράλληλα, εκφράζεται πιο
έντονα η καλλιτεχνική σου φύση, αφήνοντας
για λίγο στην άκρη τον ψυχρό ρεαλισμό. Μέσα
από εκεί βρίσκεις τη διέξοδο που χρειάζεσαι
για να εκτονώσεις την πίεση.
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Σκορπιός: Η ημέρα σε βοηθάει να βρεις λύσεις
σε προβλήματα που σε ταλαιπωρούν, καθώς
βρίσκεσαι σε καλή διάθεση και η αισιοδοξία
που σε χαρακτηρίζει σε κάνει να δεις πιο
καθαρά και ρεαλιστικά. Παράλληλα, η καλλιτεχνική σου φύση θα βρει τον τρόπο της να
εκφραστεί, για αυτό μην προσπαθήσεις να
την περιορίσεις. Αφ’ ενός, είναι μάταιο, αφ’
ετέρου θα σε κάνει να νιώσεις πιο ανάλαφρος
και με λιγότερη πίεση. Η ένταση φεύγει και το
συναίσθημα γίνεται πλούσιο, ζεστό και επιβλητικό.
Τοξότης: Είσαι αρκετά δυναμικός, εκφράζεις

μια τιμιότητα στον τρόπο που κινείσαι και
διεκδικείς όσα σου ανήκουν, γεγονός που
βοηθάει την κοινωνική σου εικόνα. Δίνεις
σημασία στη γνώμη των γύρω σου, για αυτό
μην απογοητεύεσαι αν κάτι δεν ταιριάζει με
τις προσδοκίες σου. Είναι καλή στιγμή να
ανοίξεις τα αυτιά σου και να ακούσεις την
κριτική που είναι εποικοδομητική και θα σε
κάνει να γίνεις καλύτερος. Ολοκλήρωσε την
ημέρα με μια έξοδο, ένα θέατρο ίσως, που θα
ικανοποιήσει και την ανάγκη σου να περάσεις
καλά, αλλά και τις καλλιτεχνικές ανησυχίες.
Αιγόκερως: Με την καλή σου καρδιά θα είσαι
σε θέση να προσφέρεις σημαντική βοήθεια σε
πρόσωπα που την έχουν ανάγκη. Βρίσκεσαι
σε πολύ καλή ψυχική διάθεση και αυτό φαίνεται στην έκφρασή σου, στον τρόπο που
συμπεριφέρεσαι, σε κάθε σου κίνηση γενικά.
Μπορείς με τιμιότητα να παλέψεις για όσα
πιστεύεις και τα αποτελέσματα να σε δικαιώσουν. Διατήρησε μια ταπεινότητα στην
συμπεριφορά σου και να είσαι σίγουρος ότι
θα λάβεις και την καταλυτική βοήθεια που
ψάχνεις.
Υδροχόος: Μια ευφορία που βρίσκεις τρόπους εκδήλωσης σε κάθε περίσταση. Σε κάνει
πιο ευθύ, διεκδικητικό και συνάμα σε γεμίζει
συναίσθημα και κατανόηση. Μην φοβάσαι να
εκφραστείς, να μιλήσεις για το συναίσθημά
σου, να προσεγγίσεις νέα πρόσωπα. Προσπάθησε μόνο να μην δείξεις έντονη υπερηφάνεια, γιατί ο κοινωνικός περίγυρος θα το
εισπράξει –δικαίως- ως εγωισμό.
Ιχθείς: Η ημέρα είναι αρκετά καλή και σου
δίνει λύσεις σε προβλήματα που σε φέρνουν
σε δύσκολη θέση. Σήμερα μπορείς να κινηθείς
με πυγμή, θάρρος, αισιοδοξία και κέφι για να
λύσεις καθετί που σε πίεζε μέχρι τώρα. Πέσε
στη μάχη και φρόντισε να έχεις το μυαλό σαν
όπλο. Η καλή διάθεση θα μπορέσει να σε
ξεμπλοκάρει αν χρειαστεί. Ωστόσο, φρόντισε
να ακούς και τους γύρω σου. Μη νομίζεις ότι
ξέρεις τα πάντα ή ότι μπορείς να κάνεις τα
πάντα χωρίς βοήθεια.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μπακαλαόπιτα Κεφαλονίτικη
Υλικά
1/2 κιλό παστό μπακαλιάρο
1/2 κούπα ελαιόλαδο
1 κούπα κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο
1/2 κούπα άνηθο ψιλοκομμένο
1/2 κούπα μαντζουράνα ψιλοκομμένη
1/2 κούπα ρύζι γλασέ
1 1/2 κούπα νερό
αλάτι και πιπέρι
Για το παραδοσιακό φύλλο:
3-4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1/2 κουταλάκι αλάτι
1/2 κούπα ελαιόλαδο
1/2 κούπα κρασί
2-3 κουταλιές της σούπας νερό
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βγάλτε την πέτσα του μπακαλιάρου, κόψτε τον σε κομμάτια, τα οποία θα βάλετε σε νερό για 12-14 ώρες,
ώστε να ξαλμυριστούν, ενώ πρέπει να αλλάξετε 3-4
φορές το νερό. Όταν ξαλμυριστεί, στραγγίξτε τον,
αφαιρέστε τα κόκαλα και αφου τον λιανίσετε ξεψαχνίστε τον. Σιγοβράστε το ρύζι, ώσπου να φουσκώσει, και
στη συνέχεια σε μια λεκάνη το ανακατεύετε με τον μπακαλιάρο και τα υπόλοιπα υλικά, προσθέτοντας και 1/2
κούπα νερό.
Για το φύλλο:
Βάλτε σε μια λεκάνη 3 κούπες αλεύρι κι ανοίξτε στο
κέντρο ένα λάκκο. Αφού ρίξετε μέσα το αλάτι, το λάδι
και το κρασί, ζυμώστε πολύ καλά, ώσπου να γίνει η
ζύμη εύπλαστη και μαλακή. Αν χρειαστεί προσθέστε
λίγο αλεύρι ακόμα. Στη συνέχεια αφήστε τη στην άκρη
για 30′. Ανοίξτε τη ζύμη σε δύο χοντρά φύλλα.
Απλώστε σε λαδωμένο ταψί το ένα φύλλο προσέχοντας
να καλύπτονται τόσο ο πάτος όσο και τα τοιχώματα
και να περισσεύει. Απλώνετε μέσα τη γέμιση, σκεπάστε
με το δεύτερο φύλλο και γυρίστε τις άκρες. Χαράξτε την
πίτα σε κομμάτια και ψήστε την στους 180°C για περίπου 1 ώρα ή ώσπου να ροδίσει η επιφάνεια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 23/2017 18/10/2017

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

150.000 ..............11571
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ..................34864
400 .....................53887

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .....................19427

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 781 - 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

200 .....................59828

400 .....................18536
200 .....................39278
200 .....................43696
200 .....................48548
200 .....................20413
200 .....................38083
200 .....................42510
200 .....................53779
200 .....................17994

100 .................... 29776
100 .................... 57272
100 .................... 55086
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
9349, 7259
Από €20 οι λήγοντες σε

Από €10 οι λήγοντες σε
986, 223

100 .....................23756

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................16716

15, 72

«Ο καθένας μπορεί να
θυμώσει, είναι εύκολο.
Αλλά να θυμώσεις με
το σωστό άνθρωπο,
στο σωστό βαθμό, για
το σωστό λόγο, τη
σωστή στιγμή και με το
σωστό τρόπο, αυτό δεν
είναι καθόλου εύκολο».

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α.Ε.Κ Πολεμιδιών - Λ Ε Ν Α Σ
1-9
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας 1-2
F C International - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
0-0
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΘΟΙ Πισσουρίου
3-1
Π & Σ Ζακακίου - Κ & Ε Τραχωνίου
3-1
ΧΡ.ΜΗΝΑ Κορφής - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς 5-0
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - Π.Α.Ε. Λόφου
6-0
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
1-2
Α.Ε.Τραχωνιου - ΣΕΚ Αθανασίου
6-1
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω
αγώνες.
• Παρασκευή 27.10.2017
Α & Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - Θ.Ο.Ι. Πύργου 7.30 μ.μ

Κ & Ε Τραχωνίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας 7.00 μ.μ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας
ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 22 Οκτωβρίου
2017, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της
Φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg, έχoυν ως ακολούθως:

Το Σαββατοκυρίακο 28 – 29 Οκτωβρίου 2017, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ
Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

AEK KAΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

• Σάββατο 28.10.2017 και ώρα 3.00 μ.μ.
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
ΛΕΝΑΣ Λεμςεσού - F.C INTERNATIONAL
ATE-ΠΕΚ Αγίου Μάμα -ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΠΑΕ Λόφου - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής
• Κυριακή 29.10.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - Α.Ε. Τραχωνίου
• Δευτέρα 30.10.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
Σ & Π Ζακακίου - ΑΕΚ Πολεμιδιών

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28 – 29/10/17
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Κυριακή
Παρασκευή

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

Σάββατο

ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 2-0

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ Σάββατο

ΠΑΟ Κάτω Μονής – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

0-7

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – KENH

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών

4-0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΘΟΙ Καπέδων 0-0

ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας 3-1

ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΚΕΝΗ

0-1

100 .................... 28861

100 .....................17572

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

2-3

100 .................... 35516

993

100 .....................35561

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

100 .....................52342

200 .....................48982
100 .....................51270

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΛΕΝΑΣ Χανδριών 2-1

100 .....................45587

5-0
3-1
Δευτέρα
4-1

ΑΠΟΑ Άλωνας – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας 2-3

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΕΚ: Βγαίνει μπροστά με δύναμη και σιγουριά

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΔΗΓΟΣ Η ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

Η

Καρμιώτισσα πέτυχε εκτός έδρας
νίκη οδηγώντας την κούρσα του
πρωταθλήματος. Την ακολουθούν
από απόσταση αναπνοής οι, ΟΘΕΛΛΟΣ και ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου. Ο ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ με νέα ήττα εξέπεμψε σήμα
κινδύνου, παραμένοντας με μηδέν
βαθμούς.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ανώτερη και αποτελεσματική στο «ΑΡΕΝΑ» λύγισε
τον Ευρωπαίο ΑΠΟΕΛ
• Δύσκολες αλλά πολύ σημαντικές νίκες για
Απόλλωνα και Ανόρθωση
• Πετσόκοψε τα φτερά του ΕΡΜΗ ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
των Κυπρίων γράφοντας ιστορία

Β

γαίνει μπροστά με δύναμη και σιγουριά η ΑΕΚ μετά τις δύο τελευταίες
μεγαλείωδεις εμφανίσεις της. Ιδιαίτερα
με το εντυπωσιακό τρίποντο επί του
Ευρωπαίου ΑΠΟΕΛ, η ομάδα της
Λάρνακας κινείται πλέον σε τροχιά ανόδου με κύρια όπλα την αυτοπεποίθηση
και την αισιοδοξία για τη συνέχεια.
Τουναντίον στο ΑΠΟΕΛίστικο στρατόπεδο επικρατεί αμηχανία καθώς καταγράφεται ακόμη μια ανεπτυχής εμφάνιση
λίγα 24ωρα μετά την αποθέωση της
ομάδας στο ΓΣΠ με την Γερμανική
Μπορούσια
Ντόρτμουντ
για
το
«Τσιάμπιονς Ληγκ». Ήδη τα μουρμουριτά δίνουν και παίρνουν στα πηγαδάκια
των πρωταθλητών εν αναμονή διοικητικών κινήσεων για ενίσχυση της ομαδας
με καθαρόαιμους επιθετικούς.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, πήρε σπουδαία
νίκη επί του συμπολίτη του ΑΡΗ ο οποιος με τον Ελλαδίτη Γιάννη Χριστόπουλο
στο τιμόνι παρατάχθηκε με σωστό αγωνιστικό προσανατολισμό δυσκολεύοντας την επιθετική ανάπτυξη του αντιπάλου.

• ΟΜΟΝΟΙΑ: Έδειξε πάθος και χαρακτήρα επιτυγχάνοντας σημαδιακό τρίποντο
• Η ΑΕΛ πλήρωσε ξανά την αδυναμία της στην
τελική προσπάθεια
• Στον αστερισμό της περιπέτειας η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
σε αισιόδοξη τροχιά η ΠΑΦΟΣ

Το πρόσωπο
ΦΛΟΡΙΑΝ ΤΟΛΕΜΕΣ

στο εσωτερικό του ιστορικού συλλόγου.
Η ΑΕΛ έχασε κλασσικές ευκαιρίες όπως
και σε προηγούμενα παιχνίδια, καταγράφοντας τραγικό απολογισμό τεσσάρων τερμάτων σε επτά αγώνες, διαθέτοντας την χειρότερη επιθετική γραμμή.
Με πέναλτυ στην εκπνοή ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
μάδησε τα φτερά του ΕΡΜΗ κοιτάζοντας
το αύριο με αισιοδοξία. Τουναντίον στο
Αραδιππιώτικο στρατόπεδο πυκνώνουν
τα μαύρα σύννεφα στέλλοντας σήμα
κινδύνου για την συνέχεια.
Χαράς ευαγγέλια στην Πάφο για την νέα
νίκη και την καλή πορεία της ομάδας .
Απογοήτευση στη Ν. Σαλαμίνα που πάει
από το κακό στο χειρότερο.

Με 1.2 τέρματα ανά αγωνιστική και
με ονειρεμένη παρουσία αποδεικνύεται λίρα εκατό για την ΑΕΚ η οποία
κοιτάζει πλέον στα ψηλά δώματα.
Με κύρια χαρακτηριστικά τη θέληση για
νίκη και τον χαρακτήρα μεγάλης ομάδας

Μεγάλα πράγματα υπόσχεται φέτος η
Ανόρθωση που δείχνει σταθερότητα
χαραχτήρα παραμένοντας μόνη στην
κορυφή. Στον αντίποδα, η Άχνα παραπαίει χωρίς να δείχνει σημάδια βελτίωσης.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

η ΟΜΟΝΟΙΑ πέτυχε νίκη σημαδιακής
σημασίας αποτρέποντας αναταραχές

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Ι

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΙΣΟΠΑΛΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΥ
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1

ΑΕΚ και Ανόρθωση έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα είναι σοβαροί διεκδικητές του τίτλου μαζί με ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα.

2

Ερμής, Εθνικός Ν. Σαλαμίνα και Άρης μπήκαν σε άσχημους μπελάδες, σύμφωνα με την μέχρι τώρα παρουσία τους.

3

σόπαλο έληξε το ντέρμπυ κορυφής
αφήνοντας αναλλοίωτο σκηνικό στα
ψηλά δώματα. Η ΑΠΕΑ με νίκη εκτός
έδρας ανέβηκε βαθμολογικά, συγκατοικώντας στη 2η θέση με την ΜΕΑΠ,
σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο ΟΝΗΣΙΛΛΟ.

Ο ΑΠΟΕΛ καλείται να πάρει επειγόντως τα αναγκαία διορθωτικά
μέτρα με ψυχραιμία και νηφαλιότητα αν δεν θέλει να αποφύγει
οδυνηρές περιπέτειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΣΤΗ 2η ΘΕΣΗ Ο ΨΕΥΔΑΣ

Ν

ικήτρια στο ντέρμπυ με την ΕΡΗΜΗ
αναδείχθηκε η ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά
κάνοντας άλμα στην 2η θέση, μια
ανάσα πίσω από την πρωτοπόρο
ΔΟΞΑ. Η ομάδα του Παλιομετόχου απόδρασε με το τρίποντο από το γήπεδο
της Ξυλοφάγου εξακολουθώντας να
κουρνιάζει μόνη στο ρετιρέ. Κόρνος και
Ελπίδα ηττήθηκαν παραμένοντας στον
βυθό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Στο μικροσκόπιο του Γενικού Συμβουλίου
καίρια εργασιακά ζητήματα

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τ

Η Στέλλα Κυριακίδου
πρόεδρος του Κ.Σ.Σ.Ε

Μ

εγάλη τιμή για την
Κύπρο συνιστά η πρόσφατη εκλογή της Βουλευτού
του ΔΗΣΥ Στέλλας Κυριακίδου
στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση μετέχουν 648 βουλευτές από τα 47 κράτημέλη του Συμβουλίου.
Κοινοβουλευτική Συνέλευση
της Ευρώπης (Κ.Σ.Σ.Ε)

του

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Συμβουλίου

Ιδρύθηκε το 1949 και αποτελεί το κοινοβουλευτικό
σκέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει έδρα το
Στρασβούργο. Βασικός σκοπός ίδρυσής της είναι η
προώθηση των στόχων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήτοι της προάσπισης της δημοκρατίας, των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της έννομης τάξης, της
κοινωνικής συνοχής, της ασφάλειας των πολιτών
και της πολυπολιτισμικότητας.

α καίρια ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και
την κοινωνία αυτή την περίοδο
τέθηκαν στο μικροσκόπιο της χθεσινής τακτικής συνεδρίας του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ. Έγινε
εποικοδομητική συζήτηση και
αποφασίσθηκε η προώθηση τους
με τις εξής επισημάνσεις:

Γε.Σ.Υ
Επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών για έγκαιρη αυτονόμηση
των νοσοκομείων και υλοποίηση
των χρονοδιαγραμμάτων για την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας. Παράλληλα, μέχρι να λειτουργήσει το Γε.Σ.Υ η κυβέρνηση θα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Έγκαιρη εκτέλεση των αναπτυξιακών έργων ειδικά σε τούτη την
περίοδο της οικονομικής επανεκκίνησης.

ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ
Έντονη διαμαρτυρία για την απόφαση του κατοχικού καθεστώτος
να επιβάλει «δασμούς» στα προϊόντα που αποστέλλονται στους
ελάχιστους εγκλωβισμένους που
παρέμειναν στην κατεχόμενη Καρπασία. Η ΣΕΚ έχει προχωρήσει σε
σειρά διαβημάτων προς Τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καλώντας τις να παρέμβουν
και να πείσουν τις κατοχικές Αρχές

να τερματίσουν την απαράδεκτη
τακτική τους, η οποία αποτελεί
προσβολή

για

κάθε

άνθρωπο.

Συμβουλευτικός ο ρόλος
Η ΚΣΣΕ είναι ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του
Συμβουλίου της Ευρώπης, το άλλο είναι η Επιτροπή
Υπουργών. Δεν έχει νομοθετικές εξουσίες, ασκεί συμβουλευτικό ρόλο και πολιτικό έλεγχο όσον αφορά το
έργο της Επιτροπής Υπουργών. Αποτελεί, ωστόσο,
την κινητήρια δύναμη για τη δραστηριοποίηση της
Επιτροπής Υπουργών επί πολλών θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός
Χάρτης προέκυψαν ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών
της ΚΣΣΕ. Η ΚΣΣΕ εκλέγει επίσης τους δικαστές του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και εισηγείται υποψηφίους από κάθε χώρα μέλος για
την εκλογή από την Επιτροπή Υπουργών των μελών
της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων και Απάνθρωπης Μεταχείρισης.
Κυπριακή βουλή - Κ.Σ.Σ.Ε.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 24 Μαίου 1960.
Η ΚΣΣΕ ασχολείται σε συνεχή βάση με πτυχές του
Κυπριακού προβλήματος, υιοθετώντας, κατά καιρούς, σχετικά ψηφίσματα. Δύο πολύ σημαντικά
ψηφίσματα υιοθετήθηκαν τον Ιούνιο του 2003 και
αφορούν στον εποικισμό των κατεχομένων και στα
δικαιώματα των εγκλωβισμένων.

πρέπει να ενισχύσει αποτελεσματικά τα δημόσια νοσηλευτήρια,
ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της
κοινωνίας.

ΑΤΑ
Ενίσχυση την προσπάθειας για να
επεκταθεί η ΑΤΑ σε όσο το δυνατό
περισσότερες επιχειρήσεις.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου
για υλοποίηση γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης προς την
κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής του εθνικού εισοδήματος.
Απαιτείται μείωση της φορολογίας
στα καύσιμα και υιοθέτηση πολιτικών πράσινης φορολογίας μέσα
από τις οποίες θα μειώνεται η
φορολόγηση της εργασίας και θα
προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Μέτρα για αύξηση της παραγωγικότητας η οποία είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ
Διάλογος για το παρόν και το μέλλον του Συνεργατικού Κινήματος
στον τόπο μας με στόχο την διατήρηση του ανθρωποκεντρικού
χαραχτήρα του.

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών για αποκατάσταση των
κουρεμένων Ταμείων Προνοίας.

ΑΝΕΡΓΙΑ
Εντατικοποίηση της προσπάθειας
για περιορισμό της ανεργίας προωθώντας αναπτυξιακές πολιτικές
που θα δημιουργούν νέες ποιοτικές
θέσεις εργασίας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

ελεύθερο

