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ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Γ.Γ. ΣΕΚ: Να ξανακερδίσουμε
την εμπιστοσύνη της Κοινωνίας

Τ

ο μεγαλύτερο στοίχημα για το
συνδικαλιστικό κίνημα είναι να

κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της

• Ολοκληρώθηκε ο κύκλος επαφών με υποψηφίους για την προεδρία

Συνάντηση Εκτελεστικής Επιτροπής ΣΕΚ
με τον υποψήφιο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη

κοινωνίας που πλήγηκε λόγω της

Ο Νίκος Αναστασιάδης έδωσε τα εύσημα στη ΣΕΚ και
στο Συνδικαλιστικό Κίνημα για την υπεύθυνη στάση
τους στη συλλογική προσπάθεια αντιμετώπισης της
κρίσης. Ανάμεσα σε άλλα συζητήθηκαν:

κρίσης και των πολιτικών και οικονομικών σκανδάλων.

Συνέντευξη σελ. 5

1 Η εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα, όπως συμφωνήθηκε ομόφωνα
με τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ
ΤΗΣ ΕΟΚΑ ΜΑΡΚΟ ΔΡΑΚΟ

2

Η προστασία των συλλογικών συμβάσεων και η
νομοθετική κατοχύρωση των βασικών δικαιωμάτων
των εργαζομένων.

Η

ΣΕΚ τίμησε με τον θεσμοθετημένο
αγώνα δρόμου Μάρκου Δράκου
τη θυσία του ήρωα που φώλιαζε
στη ψυχή του το όραμα της Ελευθερίας. Η θυσία και το ήθος του αποτελούν φωτεινό φάρο για συνεχή
αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση
της πατρίδας μας.
Σελ. 7

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ:
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Τ

ο μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη
Θεσσαλονίκη την Κυριακή έστειλε
προς κάθε κατεύθυνση, εντός και
εκτός συνόρων, ότι ο Ελληνισμός
απορρίπτει ονομασία του κράτους
των Σκοπίων που να περιέχει τη
λέξη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Τεκμηριωμένη
αναφορά ότι η Μακεδονία ήταν ανέκαθεν Ελληνική.

Σελ. 7, 8

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2980
TIMH 0.70€

3

Η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και η
ψήφιση από τη Βουλή των κανονισμών της ενιαίας
υπηρεσίας επιθεώρησης.

4 Η εφαρμογή πολιτικών για βελτίωση του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Σ

το πλαίσιο των επαφών
της με υποψηφίους για
την προεδρία της Δημοκρατίας, η εκτελεστική επιτροπή της ΣΕΚ είχε χθές Τρίτη
συνάντηση με τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Αντηλλάγησαν απόψεις για
τα κύρια εργασιακά ζητήματα και τα καυτά κοινωνι-

5

Η στοχευμένη φορολογική μεταρρύθμιση για ανακούφιση των μισθωτών υιοθετώντας εναλλακτικές
μορφές φορολόγησης π.χ. πράσινη φορολόγηση.

κοοικονομικά προβλήματα
που απασχολούν τον τόπο.
Σελ.16
Για τον ίδιο λόγο, η ΣΕΚ είχε
πρόσφατα χωριστές συναντήσεις με τους υποψηφίους Νικόλα Παπαδόπουλο,
Σταύρο Μαλά και Γιώργο
Λιλλήκα. Σημειώνεται ότι η
ΣΕΚ υπέβαλε τον περασμένο μήνα προς τους υποψη-

6 Η περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης κυρίως με
προσέλκυση νέων επενδύσεων και τάχιστη υλοποίηση
μεγάλων αναπτυξιακών έργων.
φίους εκτενές υπόμνημα με
τις θέσεις της στα μείζονα
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα με στόχο την προώθη-

ση τους από την κυβέρνηση
που θα προκύψει από τις
εκλογές της προσεχούς
Κυριακής.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018: Σηματοδοτούνται ευοίωνες
προοπτικές για τους εργαζόμενους

Η

συντελούμενη ανάκαμψη της οικονομίας διανοίγει ευοίωνες
προοπτικές για τους εργαζόμενους τα εισοδήματα των οποί-

ων βελτιώνονται μέσω της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων και της επαναφοράς της ΑΤΑ από 1η Ιανουαρίου 2018. Ήδη
μέσα από την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων σε αρκετούς κλάδους της βιομηχανίας έχουν επιτευχθεί μισθολογικές
αυξήσεις αναπληρώνοντας τις απώλειες που είχαν οι εργαζόμενοι την τελευταία επταετία λόγω της γενναίας συνεισφοράς τους
στην αποτροπή της οικονομικής χρεοκοπίας.

Σελ. 3

Στον δρόμο προς τις εκλογές

Β

ρισκόμαστε λίγα μόνο 24ωρα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 28ης Ιανουαρίου 2018.

μόνιμα στην πρώτη γραμμή της έγνοιας και της
αγωνίας του κάθε πολίτη.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε πως και αυτή η εκλογική
διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τον πλέον άρτιο και
άψογο τρόπο και ότι η Κύπρος θα βιώσει με τον
καλύτερο τρόπο αυτή τη γιορτή της Δημοκρατίας.

Οι ώρες είναι διπλά κρίσιμες και δεν δικαιολογούν

Η ΣΕΚ καλεί τον κόσμο να προσέλθει στην κάλπη και
με καθαρό μυαλό να επιλέξει αυτόν που θεωρεί ως
καλύτερο και ικανότερο για να χειρισθεί την προσεχή
πενταετία τα κρίσιμα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, αλλά και το κυπριακό πρόβλημα που βρίσκεται

• Γιορτή της Δημοκρατίας
οι προεδρικές της Κυριακής
κανένα εφησυχασμό και καμία ολιγωρία.
Ούτε η αποχή είναι επιλογή, ούτε και η αδιαφορία. Οι
ψηφοφόροι καλούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους

δικαίωμα, για να είναι συμμέτοχοι στη Δημοκρατία
και να νιώθουν πως η τύχη της πατρίδας βρίσκεται
στα δικά τους χέρια.
Την προσεχή Κυριακή όπως και την επόμενη στις 4
Φεβρουαρίου 2018, ο κόσμος καλείται να πάει στις
κάλπες και να εκφράσει την ετυμηγορία του. Όποιο
και να είναι το αποτέλεσμα, αυτό θα πρέπει να γίνει
απόλυτα σεβαστό. Θα πρέπει επίσης την επαύριον
των εκλογών να υπάρξει η μέγιστη ενότητα ανάμεσα
στις πολιτικές δυνάμεις και όλους τους παραγωγικούς φορείς, για συλλογική αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων.

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

@

E

παναρρύθμιση της αγοράς εργασίας αξίωσε
η ΣΕΚ από τους υποψηφίους για την προεδρια
Ώρα να βγουν οι εργαζόμενοι από την κρίση
με την επιστροφή στην ανάπτυξη
όλο συνέπειας και υπευθυνότητας διαδραματίζει η ΣΕΚ στο εργασιακό - κοινωνικοοικονομικό σκηνικό
Το αναγνώρισαν όλοι οι βασικοί υποψήφιοι
για την προεδρία
αλάζια και πράσινη οικονομία στα σχέδια
κατάρτισης ανέργων της ΑνΑΔ
Ορθή κίνηση που θα φέρει θετικά αποτελέσματα
πάντηση αποστομωτική έδωσε στους εμπόρους των εθνών το μεγαλειώδες συλλαλητήριο για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Συνέχεια του ΟΧΙ του 1940 και του 1992

*

Ρ

*

Γ

*

Α

*

Τ

ο μέγα κοινωνικοοικονομικό στοίχημα των
προεδρικών εκλογών είναι κατά πόσον θα
υπάρξει επιτέλους απαλλαγή από τη διαφθορά
και τη διαπλοκή
Γι’ αυτό ας μην χάνουμε το δάσος ψάχνοντας
το δέντρο
σχυρό κράτος πρόνοιας χρειάζεται η Κύπρος
σήμερα
Με βασικό πυλώνα το ΓεΣΥ

Η επόμενη μέρα των προεδρικών εκλογών
Σ

ημαδιακή μέρα η Κυριακή 28
Ιανουαρίου 2018. Ο Κυπριακός
λαός καλείται στις κάλπες για
ανάδειξη του προέδρου της Δημοκρατίας για την επόμενη πενταετία, εν μέσω σοβαρών προβλημάτων που υπονομεύουν σοβαρά το
αύριο της καθημαγμένης Κύπρου.
Κι εξηγούμαι:
- Το χρονίζον Κυπριακό Ζήτημα,
παρά την καλή θέληση της Ελληνικής πλευράς για εξεύρεση δίκαιης
και λειτουργικής λύσης, εξακολουθεί να διαιωνίζεται στα γρανάζια
των οικονομικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων των ισχυρών
του πλανήτη και στη θρασύτατη
στάση της Άγκυρας
- Η κοινωνικοοικονομική και δημόσια ζωή, παρά τα σημαντικά
βήματα προόδου που έγιναν την
τελευταία πενταετία, εξακολουθεί

*

Ι

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Κ

*

αινούργια στρατηγική εργοδότησης ξένων
εργατών ζητά η ΣΕΚ
Χρήζει αλλαγών το ισχύον πλαίσιο πολιτικής

Ή

Ήλθε η ώρα της υλοποίησης του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας
Τεράστια πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση η
υλοποίηση του Γε.Σ.Υ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα

*

Φ
*

ραγμό στην εκμετάλλευση ξενοδοχειακών
υπαλλήλων αξιώνει η ΣΕΚ
Οι ξενοδόχοι καλούνται το 2018 να επιδείξουν τον πρέποντα κοινωνικό πατριωτισμό

Ω

ρα ευθύνης για όλους, πολιτικούς και πολίτες

Η επόμενη μέρα των εκλογών να βρεί το λαό

* ενωμένο στη συλλογική δράση για νέα αναγεννητική πορεία

Ν
*

αι, το θέμα των ΚΙΕ είναι χαίνουσα κοινωνική πληγή
Χρήζει τάχιστης επούλωσης προτού μετατραπεί σε κοινωνική γάγγραινα
λθε η ώρα του πολίτη να τιμωρήσει και να
επιβραβεύσει
Καθήκον όλων η συμμετοχή στην εκλογική
διαδικασία

Ή

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

xenis.xenofontos@sek.org.cy

να κινείται στον αστερισμό της
διαφθοράς, της διαπλοκής και των
ιδιοτελών συμφερόντων
- Η Παιδεία και κατεπέκταση η
Εκπαίδευση, παρά τη μεταρρύθμιση που επιτελέσθηκε, παραμένει
αιχμάλωτη της λογικής των φροντιστηρίων και της επιφανειακής
γνώσης
- Η Υγεία, νοσεί βαρύτατα και κρατιέται ζωντανή μέσω αναπνευστήρα, μέχρις στιγμής τουλάχιστον, εν αναμονή υλοποίησης του
Γε.Σ.Υ.
Δυστυχώς, η προεκλογική εκστρατεία δεν καταπιάστηκε σε βάθος με
την ουσία των μεγάλων προβλημάτων μέσω τεκμηριωμένων επιχειρημάτων αλλά επικεντρώθηκε
στη λογική της εντυπωσιακής επικοινωνιακής ατάκας προκειμένου
να χαιδέψει περισσότερο τα αυτιά
των ψηφοφόρων. Έτσι, δεν είναι

βέβαιον ότι οι ψηφοφόροι έχουν
κατανοήσει τις θέσεις των υποψηφίων στα μείζονα θέματα που
καταδυναστεύουν τον τόπο. Το
μόνο βέβαιον είναι ότι την 1η Μαρτίου ξεκινά μια νέα διακυβέρνηση
που θα κληθεί να χειρισθεί το
σήμερα και το αύριο του τόπου εν
μέσω τεράστιων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων με φόντο τις
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις,
την
απορρυθμιζόμενη αγοράς
εργασίας και τις συντελούμενες
κατακλυσμιαίες
γεωπολιτικές

• 4 + 1 μείζονα ζητήματα
που θα κληθεί να διαχειρισθεί
η νέα διακυβέρνηση 2018-23
ανακατατάξεις στη γειτονιά μας.
Ασήκωτη, λοιπόν, θα είναι η ευθύνη του προέδρου, έναντι του πολυβασανισμένου λαού, ιδίως της
νέας γενιάς, που απογοητευμένη
συνωστίζεται στις καφετέριες της
αργοσχολίας
σκοτώνοντας τα
όνειρα της στα δολώματα της
ψηφιακής υποκουλτούρας. Εξίσου
ασήκωτη είναι και η ευθύνη των
ψηφοφόρων οι οποίοι καλούνται
να πάρουν το μέλλον στα χέρια
τους και να προσέλθουν στις κάλπες αθρόα, ψηφίζοντας τον
καλύτερο υπό τις περιστάσεις, με
μοναδικό γνώμονα το συμφέρον
του τόπου και όχι του κόμματος ή
του ιδιοτελούς οφέλους. Μετεκλογικά, έχουν χρέος οι πολίτες να
παρακολουθούν στενά τα τεκταινόμενα στον πολιτικό στίβο κρίνοντας με αυστηρότητα την κυβερνητική πολιτική αν πράγματι ευθυγραμμίζεται με τις προεκλογικές
της υποσχέσεις, αλλά και την
αντιπολίτευση αν τηρεί στάση

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1/2018
Ξένης, Φίλωνος Καρπασίας,
Νεοφύτου Εγκλείστου

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας

ΠΕΜΠΤΗ 25/1/2018

Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

Γρηγορίου του Θεολόγου,
αρχιεπ. Κων/λεως, Αυξεντίου
νεομ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1/2018
Ξενοφώντος οσ. και της συνο-

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

εποικοδομητική στα μεγάλα προβλήματα του τόπου στη βάση των
διακηρυχθέντων θέσεων της.
Ειδικότερα στα πέντε μείζονα προβλήματα του τόπου, θα πρέπει οι
πολίτες να είναι αμείλικτοι, αξιώνοντας επιτακτικά:

1

Υιοθέτηση πανεθνικής συνεννόησης στο Κυπριακό και στα
ζωτικά θέματα εθνικής σημασίας
(όπως ο υποθαλάσσιος πλούτος
και οι σχέσεις με την Ευρωπαική
Ένωση και τη διεθνή διπλωματία)
σε πλήρη και ειλικρινή συνεννόηση
με την Ελλάδα

2 Μεταρρύθμιση της κρατικής
μηχανής ώστε να καταστεί σύγχρονη και αποτελεσματική με
θωράκιση των θεσμών, εμπέδωση
της αξιοκρατίας, της ισοπολιτείας
και της χρηστής διοίκησης.
3 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος ώστε τα κόμματα να καταστούν υγιή κύτταρα του δημοκρατικού πολιτεύματος και ισχυροί
φορείς συνεχούς ενίσχυσης του.
Προς την κατεύθυνση αυτή, επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα για
προσέλκυση στην κομματική και εν
γένει την πολιτική ζωή οι νέοι επιστήμονες και να υλοποιηθεί η
δέσμευση των κομμάτων για
εδραίωση του πολιτικού πολιτισμού.
4 Επανασχεδιασμό της Παιδείας με
πυξίδα την αγωγή του πολίτη στις
ανθρωπιστικές αξίες της ισοπολιτείας, της δικαιοσύνης και της
αλληλεγγύης.
5 Εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας ώστε η
Κύπρος να αποκτήσει επιτέλους
σύγχρονο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους
ανεξαιρέτως τους πολίτες.

Έχοντας αυτά κατά νουν, φρονούμεν ότι στα κοινωνικοοικονομικά μας
πράγματα μια και μοναδική συνταγή υπάρχει για να προχωρήσει μπροστά ο τόπος: Να ξεριζωθεί το υπάρχον σύστημα της συναλλαγής και
της διαφθοράς εδραιώνοντας συνθήκες ισοπολιτείας που να αξιοποιεί
και να επιβραβεύει τους άριστους και τους άξιους. Αυτό θα είναι και η
κορωνίδα των προσπαθειών για ανασυγκρότηση του κράτους που να
υπηρετεί την κοινωνία και τον πολίτη κατά τρόπο αποτελεσματικό και
δίκαιο.

Εορτολογιο

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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

δίας Συμεών, Αμωνά και
Γαβριήλ οσίων
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1/2018
Η ανακομιδή των λειψάνων
Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
Δημητριανού Ταμασσού
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1/2018
Εφραίμ το Σύρου, Παλλαδίου

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

οσ., Ιακώβ ου ασκητού,
Χάριτος μάρτυρος
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1/2018
Η ανακομιδή των λειψάνων
Ιγνατίου του Θεοφόρου, Βαρσιμαίου ιερ. Δημητρίου Χίου
ΤΡΙΤΗ 30/1/2018
Τριών Ιεραρχών Βασιλείου
Μεγ., Γρηγορίου Θεολόγου,
Ιώαννου Χρυσοστόμου

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Η ψήφος καθορίζει το μέλλον
των παιδιών μας.
Εσύ θα αδιαφορήσεις;

Η

Κύπρος και ο λαός της καλούνται να δώσουν
ψήφο εμπιστοσύνης για τη νέα πενταετή διακυβέρνηση της χώρας. Της χώρας που πέρασε μέσα
από τις συμπληγάδες της οικονομικής ύφεσης και
προσπαθεί να αποκαταστήσει την κοινωνική της
συνοχή προς όφελος των πολιτών της.
Καλούμαστε όλοι σε πνεύμα υπευθυνότητας και
πλήρης συνειδητοποίησης να εκφράσουμε με τη
ψήφο μας τη θέληση για το ποιος πιστεύουμε πως
μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στην
ευημερία, να την απαλλάξει από τη
διαφθορά και τη διαπλοκή, να
ανταμείψει τους εργαζόμενους για
τη υπεύθυνη και συνετή στάση που
επέδειξαν την ώρα της κρίσης, να
δώσει ξανά την ελπίδα πως σύντομα οι καμπάνες των εκκλησιών θα
Της Δέσποινας
Ησαΐα
χτυπήσουν χαρμόσυνα αγγέλλοΓρ. Τμήματος
ντας την επανένωση της πατρίδας,
Εργαζομένων
θα διδάξει με το παράδειγμα του
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy τον πολιτικό πολιτισμό και το
ήθος, θα προσφέρει επιτέλους στους πολίτες μια
√ Αποτελεί μέγιστη εκσυγχρονισμένη υγεία
ευθύνη του καθενός και παιδεία και δεν θα
μας με τη ψήφο μας επιτρέψει στην ποδηγέτηση τους από οικονομικά
να χαράξουμε
και άλλου είδους συμφέασφαλή πορεία
ροντα

για το μέλλον
των παιδιών μας.
Η πλήρης αποστασιοποίηση, μας
καθιστά έρμαιο
των επιλογών
άλλων, είτε αυτές
μας αρέσουν
είτε όχι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Μόνιμη μας έγνοια και
προτεραιότητα θα παραμείνει η καλυτέρευση των
συνθηκών εργασίας και
της ποιότητας ζωής των
πολιτών και εργαζόμενων.

Μόνιμη μας έγνοια είναι η
αξιοπρεπής διαβίωση
των συνταξιούχων μας,
η προαγωγή της ισότητας των φύλων και η
Ίση Μεταχείριση στην απασχόληση και επαγγελματική εκπαίδευση. Μόνιμη μας έγνοια ο σεβασμός
και η αξιοπρέπεια στους χώρους εργασίας απαλλαγμένους από ανεπιθύμητες συμπεριφορές.
Έγνοια μας ο κάθε πολίτης να έχει επαρκή στήριξη
από το κράτος από την ώρα της γέννησης μέχρι
την αναχώρηση από τα εγκόσμια.
Έγνοια μας να συρρικνωθεί ακόμη πιο πολύ η
ανεργία καθώς και οι δείκτες φτώχειας απαλλάσσοντας τους νέους μας και τους συνταξιούχους από
την ανασφάλεια και τη στέρηση βασικών καθημερινών αναγκών.
Έγνοια μας είναι η πολιτεία στην οποία ζούμε να
σέβεται τους πολίτες της με πράξεις όχι με λόγια
χωρίς διακρίσεις και να είναι ενωμένη ως μια
γροθιά για το κοινό καλό.
Οι πολίτες μπορεί να έχουν κορεστεί από τις άσκοπες πολιτικές αντιδικίες οι οποίες οδηγούν δυστυχώς στη πλήρη απαξίωση θεσμών και αξιών.
Αυτό όμως δεν αιτιολογεί σε καμιά περίπτωση την
παντελή αποχή μας από την εκλογική διαδικασία η
οποία αποτελεί ζωντανό κομμάτι της Δημοκρατίας.
Η ψήφος είναι πιο δυνατή από τη σφαίρα. Με τη
σφαίρα μπορεί να σκοτώσεις τον εχθρό σου. Με τη
ψήφο μπορεί να σκοτώσεις το μέλλον των παιδιών (Αβραάμ Λίνκολν, 1809-1865, Αμερικανός πρόεδρος).
Οπόταν σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε δικαίωμα
να απαξιώσουμε τα δικαιώματα μας .Γιατί πλέον δεν
θα είμαστε έρμαια
στις αποφάσεις και
στις επιλογές άλλων
είτε αυτές μας αρέσουν είτε όχι.

Σ

Ευοίωνες προοπτικές για τους
εργαζόμενους σηματοδοτεί ο Ιανουάριος

ε νέα αισιόδοξη εποχή
εισέρχεται η μισθωτή εργασία στην Κύπρο καθώς από τον
τρέχοντα μήνα επανακτώνται
σιγά – σιγά τα εισοδήματα των
εργαζομένων που χάθηκαν την
τελευταία επταετία λόγω της
οικονομικής κρίσης.
Σαυτή την ευοίωνη προοπτική
συμβάλλει η καλή
πορεία της οικονομικής ανάπτυξης η
οποία
βάσει
των εκτιμήσεων θα ξεπεράσει
το 3% και κατεπέκταση η συνεχιζόμενη μείωση
της ανεργίας και η
δημιουργία περισσότερων και
καλύτερων θέσεων απασχόλησης.
Το όλο σκηνικό διανθίζεται με
την επικείμενη ψήφιση από τη
Βουλή των κανονισμών για
πάταξη της αδήλωτης εργασίας στη βάση της πρόσφατης
νομοθεσίας που αποσκοπεί
στην επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας και αποτροπής
του αθέμιτου ανταγωνισμού
τόσο σε επίπεδο εργαζομένων,
όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο

που δημιουργεί κλίμα αισιοδοξίας στο εργασιακό μέτωπο,
είναι η εκπεφρασμένη θέση της
κυβέρνησης και των κομμάτων
για φορολογική μεταρρύθμιση
με ελαφρύνσεις για τους
μισθωτούς. Την πρόταση για
φορολογική μεταρρύθμιση, στη
βάση τεκμηρίωσης με οδηγό τις

√ Βελτίωση μισθών και ωφελημάτων μέσω επαναλειτουργίας
της ΑΤΑ και ανανέωσης
των συλλογικών συμβάσεων
αντοχές της οικονομίας, υπέβαλε η ΣΕΚ και έγινε αποδεκτή
από τον υπουργό Οικονομικών
και από τους βασικούς υποψήφιους για την προεδρία της
Δημοκρατίας στις συναντήσεις
τους με την εκτελεστική επιτροπή του κινήματος.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας τόνισε ότι
ήλθε η ώρα να αναπνεύσει
εκείνη η κατηγορία των εργαζομένων που σήκωσε στους
ώμους τους το μεγαλύτερο
φορτίο της κρίσης και της
βαθειάς οικονομικής ύφεσης
που έπληξε την Κύπρο από το
2011 και εντεύθεν.

3

Υποχρεωτική η υποβολή
ηλεκτρονικής φορολογικής
δήλωσης

Γ

ια πρώτη φορά όλες οι φορολογικές
δηλώσεις εισοδήματος μισθωτών και
αυτοεργοδοτουμένων που ξεπερνούν τις
247 χιλιάδες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet. Ήδη, το Τμήμα
Φορολογίας προχώρησε στην ετοιμασία
της ηλεκτρονικής δήλωσης εισοδήματος
μισθωτού και αυτοεργοδοτούμενου.
Επίσης βελτίωσε τις διαδικασίες που
ακολουθούνται και παράλληλα απλοποίησε την ψηφιακή αίτηση. Τα προηγούμενα χρόνια, μόλις το 25% των
φορολογούμενων υπέβαλλε τις φορολογικές του δηλώσεις ηλεκτρονικά.
Σε ό,τι αφορά στους πολίτες που δεν
είναι εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ο εκπρόσωπος του
Τμήματος ανέφερε πως θα καταβληθεί
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι
συγκεκριμένοι φορολογούμενοι να αποφύγουν την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.
Με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ο φόρος εισοδήματος θα καταστεί αυτοβεβαιούμενος
φόρος και δεν θα προκύπτει ανάγκη
βεβαίωσης φορολογίας για κάθε φορολογούμενο από τον Έφορο Φορολογίας.
Σε περίπτωση που θα υπάρχει επιστροφή φόρου, αυτή θα παρουσιάζεται στην
ηλεκτρονική υποβαλλόμενη φορολογική
δήλωση και ο Έφορος Φορολογίας θα
έχει το δικαίωμα διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου εντός έξι ετών από
την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Συνάντηση στο προεδρικό με τις συντεχνίες να διεκδικούν
την κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών των εκπαιδευτικών

Π

ραγματοποιήθηκε
στις
19/1/2018 συνάντηση στο
Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ των
συνδικαλιστικών
οργανώσεων
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και αντιπροσωπεία
των
συνδέσμων
ΠΑΣΥΠΑΕ ΚΙΕ, ΠΑΣΕΕΕΚΥΠ και
ΟΠΕΠΟΣ, που εκπροσωπούν τους
εργαζόμενους στα απογευματινά
και βραδινά εκπαιδευτικά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με τον Υφυπουργό παρά τω Πρόεδρο Βασίλη
Πάλμα και τον Υπουργό Παιδείας
Κώστα Καδή.
Στη συνάντηση τέθηκε ξανά από
πλευράς συντεχνιών το πάγιο
αίτημα της κατάργησης της αγοράς υπηρεσιών και της επιστροφής των εργαζομένων σε καθεστώς μισθωτού. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν να γίνει

πρόταση του Υπουργού Παιδείας
προς το Υπουργικό Συμβούλιο
στην επόμενη συνεδρία του για
κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών
και την επαναφορά στο καθεστώς
μισθωτού. Επεξηγήθηκε ότι η πρόταση των συνδικαλιστικών οργα-

√ Η πρόταση των συντεχνιών
δεν προϋποθέτει κανένα
κόστος για το κράτος
νώσεων όπως τέθηκε δεν προϋποθέτει κανένα κόστος για το κράτος
και αποκαθιστά την άδικη μεταχείριση των εκπαιδευτικών στο δικαίωμα ανεργιακού επιδόματος τους
μήνες που δεν έχουν απασχόληση.
Ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε χρονικό περιθώριο δύο μηνών για

συζήτηση του όλου θέματος με την
δικαιολογία ότι χρειαζόταν χρόνο
να μελετήσει το όλο θέμα, χωρίς
όμως σε καμία περίπτωση να
δεσμεύετε ότι θα ληφθεί απόφαση
Υπουργικού
Συμβουλίου
για
κατάργηση την εφαρμογής της
αγοράς υπηρεσιών με τη νέα σχολική περίοδο.
Ως εκ τούτου οι Συντεχνίες με τους
Συνδέσμους έχουν αποφασίσει
από κοινού όπως μεταφέρουν τα
αποτελέσματα της συνάντησης
στα μέλη τους και ταυτόχρονα να
μελετήσουν τρόπους αντίδρασης.
Στόχος των συνδικαλιστικών
οργανώσεων είναι και παραμένει η
κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών
και η επαναφορά των εργαζόμενων σε μισθωτούς από αυτοεργαζόμενους.

Ξεκαθαρίζει τα πράγματα η Κεντρική Τράπεζα

Η

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
(ΚΤΚ), σε ανακοίνωση της στις
19 Ιανουαρίου τονίζει πως «παρακολουθεί τις δημόσιες τοποθετήσεις αναφορικά με την πορεία των
τραπεζών και υπενθυμίζει τη
σύσταση του Ενιαίου Εποπτικού
Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που
ανέλαβε από τον Νοέμβριο 2014,
την άμεση εποπτεία των τραπεζών
που θεωρούνται σημαντικές,
καθώς και την έμμεση εποπτεία
των υπόλοιπων τραπεζών.

Στην περίπτωση της Κύπρου, ως
σημαντικές τράπεζες, στη βάση
κριτηρίων της ΕΚΤ, έχουν επιλεγεί
η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα, η Ελληνική
Τράπεζα και η RCB.

Σημειώνεται ότι με βάση την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρ.
2014/49/ΕΕ, την οποία η Κύπρος
ενσωμάτωσε στο εθνικό της
Δίκαιο, οι καταθέσεις καλύπτονται
στη βάση των προνοιών της εν
λόγω Οδηγίας, σε όλα τα - άμεσης
και έμμεσης εποπτείας - Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ).
Ως εκ τούτου, ανυπόστατες τοποθετήσεις περί του αντιθέτου, δεν
ευσταθούν και δεν ωφελούν τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα».
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Τράπεζα Κύπρου και Συνεργατισμό
ψηφίζουν τα Κυπριακά νοικοκυριά

Παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Η

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την
περασμένη βδομάδα το πλαίσιο παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Βάσει του νέου πλαισίου, το
ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν κατά το οικονομικό έτος 2018
και θα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για παραχώρηση των
φοιτητικών επιδομάτων, ανέρχεται στα πέντε εκατομμύρια ευρώ
(5.000.000). Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες δαπάνες, από
το ευρύτερο κονδύλι της φοιτητικής μέριμνας, το ΥΠΠ θα εξετάσει το
ενδεχόμενο αύξησης του ποσού που θα διατεθεί για τα φοιτητικά επιδόματα.
Σε ό,τι αφορά στις βασικές πρόνοιες του πλαισίου παραχώρησης των
φοιτητικών επιδομάτων, οι οποίες ίσχυαν το ακαδημαϊκό έτος 20162017, αυτές διατηρούνται με τις ακόλουθες βελτιώσεις:
• Αύξηση της μοριοδότησης των ληπτών Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος/Δημόσιου Βοηθήματος από 1 σε 5 μόρια.
• Αύξηση της μοριοδότησης των μονογονιών (ως αυτοί ορίζονται με
βάση τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο) από 1 σε 5 μόρια.
• Οι πρωτοετείς φοιτητές, δικαιούχοι του επιδόματος για αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, να δικαιούνται να προβαίνουν στην αγορά του
Η/Υ από την 1/7/2017
μέχρι και 15 μέρες μετά την
δημοσίευση του καταλόγου
των Φοιτητικών Επιδομάτων.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες
του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του
2015 και της σχετικής
Απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου, τα φοιτητικά
επιδόματα παραχωρούνται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, ή για
την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου
που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Δημοκρατίας, εφόσον η οικογένεια πληροί τα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια που καθορίζονται στον υπό αναφορά νόμο.
Βάσει του άρθρου 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου
του 2015, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για επιδότηση
συγκεκριμένων αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων
προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται
βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και
κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων
κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Η μοριοδότηση της αίτησης γίνεται με στόχο την κατάταξη όλων των
δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των
μορίων που συγκεντρώνει η οικογένεια του αιτητή). Η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την
παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε
σχέση με τα ποσά που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοιτητικά επιδόματα έχει η οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 39.000 ευρώ όταν αυτή έχει μέχρι και δύο
εξαρτώμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί
να υπερβεί τις 59.000 ευρώ κατά 3.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο
τέκνο. Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το
2017.
Ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, τα φοιτητικά επιδόματα, δεν παραχωρούνται εάν η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται:
(α) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις,
μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
(β) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1/1/2013,
τα οποία δεν υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες
ευρώ (1.200.000).
Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας θα επανέλθει σύντομα με νέα ανακοίνωση που θα ενημερώνει για την κυκλοφορία των σχετικών εντύπων αίτησης για φοιτητικά επιδόματα που, όπως και για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα είναι ενσωματωμένα σε μια κοινή αίτηση
με τη φοιτητική χορηγία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τ

ο 80% των κυπριακών νοικοκυρών έχουν ως κύρια
τράπεζα τους την Τρ. Κύπρου
και τη Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα, σύμφωνα με έρευνα
της StockWatch με μεγάλο
δείγμα 1803 νοικοκυριών.
Η έρευνα στηρίζεται στις
τρεις μετρήσεις αξιοπιστίας
που έγιναν το 2017 για τις
τράπεζες, στις οποίες οι
ερωτηθέντες κλήθηκαν να
απαντήσουν δύο ερωτήματα,
ποια είναι η κύρια τους τράπεζα και με ποιες τράπεζες
συνεργάζονται.
Στο ερώτημα για το ποια
είναι η κύρια τους τράπεζα,
το 40% ερωτηθέντων ανέφερε
την Τράπεζα Κύπρου και το
37% τη ΣΚΤ.

ενώ μικρότερα ήταν τα ποσοστά για τις υπόλοιπες τράπεζες. Για την Alpha Bank το
ποσοστό ανέρχεται σε μόλις
2%, της Astro Bank 1% και της
USB στο 1%.
Μικρότερα ποσοστά από το
1% συγκέντρωσαν οι RCB,

40% Τράπεζα Κύπρου
37% Συνεργατισμός
10 % Ελληνική Τράπεζα
13% άλλες τράπεζες

Eurobank και CDB Bank, που
δεν έχουν λιανική τραπεζική.
Η μικρή διείσδυση των τραπεζών RCB και Eurobank
καθιστά πιο σημαντικά τα
ευρήματα των ερευνών αξιοπιστίας, στα οποία οι δύο
τράπεζες βαθμολογούνται
σχετικά ψηλά, χωρίς οι ερωτηθέντες να έχουν σχέση με
τις τράπεζες.
Ποσοστό 5% των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν έχει
κύρια τράπεζα καμία τράπεζα ενώ 2% απάντησε «δεν
απαντώ».
Έχουν περισσότερο από μία
τράπεζα

Ένα ποσοστό 10% ανέφερε ως
κύρια τράπεζα την Ελληνική

Όσον αφορά τα ευρήματα
από τη δεύτερη ερώτηση,
δηλαδή με ποιες τράπεζες
συνεργάζονται τα νοικοκυ-

ριά, φαίνεται ότι πολλοί
έχουν πέραν από μια τράπεζα.
Τρ. Κύπρου και ΣΚΤ έχουν
διείσδυση κοντά στο 60% και
η Ελληνική περίπου ένα
τέταρτο.
Ποσοστό 61% των ερωτηθέντων απάντησε ότι συνεργάζεται με την Τράπεζα Κύπρου
και 57% με τη ΣΚΤ. Ένα ποσοστό 23% απάντησε ότι συνεργάζεται με την Ελληνική Τράπεζα, 8% με την Alpha Bank
και 4% με την Astrobank.
Μικρότερα ποσοστά έλαβαν
οι USB, RCB Bank και CDB.
Ποσοστό 3% απάντησε ότι δεν
συνεργάζεται με καμία τράπεζα.
Οι έρευνες έγιναν σε τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα το 2017 από το τηλεφωνικό κέντρο της RAI Consultants,
με αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Προεδρικές Εκλογές 2018. Μάθε που ψηφίζεις

Ο

Γενικός Έφορος Εκλογών
ανακοίνωσε ότι οι εγγεγραμμένοι εκλογείς για τις
προσεχείς προεδρικές εκλογές
θα μπορούν να πληροφορηθούν για τα εκλογικά κέντρα
στα οποία ψηφίζουν διαδικτυακά, με μήνυμα sms ή
τηλεφωνικά ακολουθώντας
τις πιο κάτω οδηγίες:
Διαδίκτυο:
wtv.elections.moi.gov.cy
www.elections2018.gov.cy
Καταχωρώντας αριθμό ταυτότητας
www.moi.gov.cy και ημερομηνία γέννησης.
S.M.S:
Μήνυμα στον αριθμό 1199,
καταχωρώντας:
wtv κενό αριθμός ταυτότητας
κενό ημερομηνία γέννησης
ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ
π.χ. wtv 900500 01/06/1990
Τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης:
Παγκύπριος
77772212

αριθμός

Λευκωσία : 22804222
Λεμεσός : 25806443
Αμμόχωστος : 24801002
Λάρνακα : 24801880
Πάφος : 26801144

:

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών
επιθυμεί να ανακοινώσει ότι
ο συνολικός αριθμός των
εγγεγραμμένων
εκλογέων,
που έχουν δικαίωμα ψήφου
στις προσεχείς Προεδρικές
εκλογές, ανέρχεται στους

550.876. Στον αριθμό αυτό
περιλαμβάνονται 657 Τ/κ
εκλογείς και 283 εγκλωβισμένοι.Τα εκλογικά κέντρα και η
κατανομή των εκλογέων,
κατά περιοχή, έχουν ως ακολούθως:
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Τ

ο πιο μεγάλο στοίχημα για το
συνδικαλιστικό κίνημα είναι να
κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη
της κοινωνίας, η οποία χάθηκε
λόγω της οικονομική κρίσης και
των σκανδάλων. Τα πιο πάνω
τονίζει σε συνέντευξή του στην
εβδομαδιαία εφημερία «Free Prees

H MAXH» ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας, ο οποίος προσθέτει ότι η εμπιστοσύνη
κερδίζεται με πράξεις και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις.
Ο κ. Μάτσας αφού σημειώνει ότι
το συνδικαλιστικό κίνημα βοήθησε
ώστε να ξεπεραστεί η κρίση με το

να είναι μέρος της λύσης και όχι
του προβλήματος, υπογράμμισε
ότι σταδιακά οι εργαζόμενοι άρχισαν να απολαμβάνουν επιστροφή
των ωφελημάτων τους και πως
για το ΄18 στόχος είναι, εκεί και
όπου υπάρχει δυνατότητα, να
διεκδικήσουν και μισθολογικές

5

αυξήσεις. Πάντως μας αποκάλυψε
ότι παρά την περίοδο της βαθιάς
οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε σειρά εκθέσεων της
έχει σημειώσει ότι στην Κύπρο
αρκετές επιχειρήσεις έχουν αυξήσει την κερδοφορία τους, λόγω
της μείωσης των μισθών.

ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΜΑΤΣΑΣ: γ.γ. ΣΕΚ

Να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη
της κοινωνίας
Στη συνέντευξη που ακολουθεί ο γ. γρ.
της ΣΕΚ τοποθετήθηκε για το θέμα του
κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα, για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τα ιδιωτικά
συμβόλαια, την ΑΤΑ και τέλος απάντησε στο ερώτημα αν η ΣΕΚ θα τοποθετηθεί ενόψει των Προεδρικών εκλογών…
- Η Κύπρος ακολουθεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία δυο
χρόνια. Θα λέγατε ότι έπιασαν τόπο
οι θυσίες των εργαζομένων και η
στάση του συνδικαλιστικού κινήματος;
«Η προσπάθεια ήταν συλλογική. Ακολουθήθηκαν πολιτικές οι οποίες έπληξαν κυρίως τους εργαζόμενους οι οποίοι με τη στήριξη των συνδικαλιστικών
οργανώσεων μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο πιο ελεγχόμενης επιβάρυνσης και τις προοπτικές μετά την
κρίση να αρχίσουν σιγά-σιγά να έρχονται ωφελήματα.
Η σημαντική διαφορά που είχαμε στην
Κύπρο, σε αντίθεση με άλλες χώρες,
ήταν το γεγονός ότι το συνδικαλιστικό
κίνημα επέλεξε να είναι μέρος της λύσης
και όχι του προβλήματος. Σίγουρα,
βασικός παράγοντας που επενέργησε
έτσι ώστε να μην χρειαστούν επιπρόσθετες μνημονιακές πολιτικές οφείλεται
και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις
αλλά και στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι
αποδέχτηκαν να επιβαρυνθούν με
σημαντικό κόστος. Εκείνο που είναι
σημαντικό για μας, παρά το ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη οικονομική
περίοδο, είναι ότι σιγά-σιγά και ελεγχόμενα έχει αρχίσει η επαναφορά
μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων».
- Η ανάπτυξη θεωρείτε ότι άρχισε να
αντανακλάται και στους εργαζόμενους;
«Σαφέστατα, παρά το γεγονός ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος
του μυαλού μας το γεγονός ότι η ανεργία παρόλο που παρουσιάζει συνεχώς
πτωτικούς ρυθμούς, είναι συγκριτικά σε
ψηλό επίπεδο. Οπότε στις προτεραιότητας μας θα πρέπει να είναι και η
περαιτέρω μείωση της ανεργίας μέσα
από συγκεκριμένες στρατηγικές. Οι
εργαζόμενοι όμως έχουν αρχίσει να
απολαμβάνουν επαναφορά των ωφελημάτων τους. Στον ιδιωτικό τομέα
πρέπει να σημειώσουμε ότι εκεί όπου
υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και
συνδικαλιστική εκπροσώπηση, έχει
ξεκινήσει εδώ και δυο χρόνια η προσπάθεια πλήρους επαναφοράς μισθών
και ωφελημάτων και σε κάποιες περιπτώσεις, εκεί όπου ανανεώθηκαν πρόσφατα συλλογικές συμβάσεις, έχουν

διεκδικηθεί και κερδηθεί μισθολογικές
αυξήσεις. Στόχος μας μέσα από τη διεκδίκηση μας δεν είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες που να θέσουν την οικονομία σε ρίσκο ή τη θετική πορεία που
ακολουθεί».
- Αυτό τον χρόνο θα θέσετε πιο έντονα την επαναφορά των δικαιωμάτων,
ωφελημάτων και μισθολογικών αναπροσαρμογών των εργαζομένων;
«Είμαστε σε συνεχή επαφή και με τις
εργοδοτικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις αλλά και τις ίδιες
τις επιχειρήσεις στο πλαίσια της διμερούς συνεργασίας και διαλόγου σε μια
προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα
δεδομένα υπόψη να κατοχυρώσουμε ότι
οι εργαζόμενοι, θα απολαμβάνουν
σιγά-σιγά εκείνο το οποίο τους αναλογεί μέσα από τη συμμετοχή τους στην
παραγωγική διαδικασία. Τούτη η προσπάθεια είναι συνεχής».
- Ποιο είναι το κύριο ζητούμενο για
εσάς, σαν ΣΕΚ;
«Θα έλεγα ότι το πιο μεγάλο στοίχημα
είναι να επανασυστηθούμε στην κοινωνία προκειμένου η οποία απομακρύνθηκε εξαιτίας της κρίσης αλλά και των
σκανδάλων. Αν το συνδικαλιστικό κίνημα δεν καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει χάσει το
παιχνίδι. Παλαιότερα η συνδικαλιστική
πυκνότητα ήταν της τάξης του 70-75%,
ενώ τώρα είναι κάτω από 50%. Και η
εμπιστοσύνη κερδίζεται μέσα από πράξεις και τεκμηριωμένες διεκδικήσεις».
- Πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε ότι θέση του είναι η
καθιέρωση κατώτατου μισθού σε όλα
τα επαγγέλματα. Θεωρείτε ότι είναι
εφικτό αυτό με δεδομένο πως και ο
κατώτατος μισθός που υπάρχει σήμερα σε ορισμένα επαγγέλματα δεν
τηρείται;
«Στην Κύπρο δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός. Απλώς υπάρχει διάταγμα
του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας κι
αφορά 9 συγκεκριμένα επαγγέλματα τα
οποία παραδοσιακά δεν τύγχαναν

ουσιαστικής συνδικαλιστικής κάλυψης.
Για μας πρώτιστη ανάγκη είναι να
κατοχυρώσουμε ότι εκεί όπου υπάρχει ή
προβλέπεται κατώτατος μισθός να
εφαρμόζεται και στην πράξη. Προτεραιότητα μας είναι να ενδυναμώσουμε
ποσοτικά και ποιοτικά το σώμα των
Επιθεωρητών. Σημειώνω ότι έχει ψηφιστεί νόμος για την αδήλωτη εργασία με
σημαντική αύξηση των ποινών, την ίδια
στιγμής όμως για να μπορέσει να εφαρμοστεί πλήρως η συγκεκριμένη νομοθεσία πρέπει να ψηφιστούν και κανονισμοί που αφορούν την αναβάθμιση και
επανασχεδιασμό του σώματος των Επιθεωρητών. Δυστυχώς η Βουλή δεν έχει
ψηφίσει αυτούς τους κανονισμούς.
Πρέπει να γίνει αυτό ώστε οποιαδήποτε
ρύθμιση στο μέλλον να μπορεί να τυγχάνει του ελέγχου.
Το θέμα του κατώτατου μισθού είναι
μια πρόταση η οποία είναι σημαντικό
ότι κατατίθεται από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, πλην όμως δεν πρέπει να
τη δούμε αποσπασματικά. Υπάρχουν
πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν και
σίγουρα το θέμα πρέπει να συζητηθεί
σε μια χρονική στιγμή όταν θα υπάρχει
πλήρης ομαλοποίηση της αγοράς και
των εργασιακών σχέσεων έτσι ώστε να
είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα
είναι τουλάχιστον όχι υποδεέστερο
αυτού που έχουμε σήμερα ωα κατώτατος μισθός. Σίγουρα πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός δομημένου και στοχευόμενου κοινωνικού διαλόγου ώστε να
υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη
συναίνεση».
- Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας σύμφωνα με τις διεθνείς
αξιολογήσεις παραμένει χαμηλά. Πώς
θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί;
«Η ΣΕΚ, δυστυχώς ίσως να είναι και
μόνη της σε τούτο το θέμα το οποίο
εγείρουμε τα τελευταία χρόνια στη λογική της επανεξέτασης της προοπτικής
αύξησης της παραγωγικότητας. Η
παραγωγικότητα σχετίζεται άμεσα με
την ανταγωνιστικότητα Φωνάζουμε γι΄
αυτό εδώ και χρόνια. Υπάρχει το ΚΕΠΑ

- Δεν θα θέσετε θέμα άμεσης επαναφοράς μισθών-ωφελημάτων όπως ήταν
προ της κρίσης, αλλά θα πάτε σταδιακά...
«Ήδη σε αρκετές περιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα έχουμε πετύχει πλήρη επαναφορά μισθών και ωφελημάτων. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να πολιτεύεται με συνέπεια,
σύνεση και τεκμηρίωση στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων της οικονομίας και
των επιχειρήσεων. Για το ΄18 στόχος μας είναι εκεί και όπου υπάρχει δυνατότητα
να διεκδικήσουμε και μισθολογικές αυξήσεις. Πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά την
περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης, η ευρωπαϊκή επιτροπή σε σειρά εκθέσεων
της έχει σημειώσει ότι στην Κύπρο αρκετές επιχειρήσεις έχουν αυξήσει την κερδοφορία τους, λόγω της μείωσης των μισθών. Οπότε είναι και τούτο ένα θέμα που
μας προβληματίζει και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά πόσο μια επιχείρηση
έχει προβεί σε μείωση ωφελημάτων γιατί υπάρχει πρόβλημα ή γιατί μέσα από αυτή
τη στρατηγική μπορεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος της».

που είναι αρμόδιο αλλά έχει παραμεληθεί σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος του.
Όντως προκύπτει θέμα ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων,
αλλά και θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού
μεταξύ τους. Είναι θέμα πολιτικών και
πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ένα σωστό
πλαίσιο και βάση γιατί συνήθως η
εύκολη απάντηση είναι ότι η ανταγωνιστικότητα σχετίζεται με τους μισθούς.
Για μας αντίθετα είναι ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα οι μισθοί, γιατί δίνουν και
κίνητρο να εργοδοτείται καταρτισμένο
προσωπικό».
- Η κρίση έφερε στη ζωή των εργαζομένων και τα ιδιωτικά συμβόλαια
που υπέγραφαν στην ανάγκη να
βρουν δουλειά. Μπορεί να αναστραφεί
η κατάσταση εδώ;
«Το θέμα των προσωπικών συμβολαίων
σίγουρα παρουσίασε ιδιαίτερη αύξηση
λόγω της οικονομικής κρίσης, μαζί με
την αγορά υπηρεσιών. Ακόμα και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα λόγω του ότι
έγινε παγοποίηση προσλήψεων. Είναι
θέματα τα οποία μας βρίσκουν κάθετα
αντίθετους, κυρίως όχι γιατί περιορίζουν τη δυνατότητα του συνδικαλιστικού κινήματος να εγγράψει στις τάξεις
του απασχολούμενους, αλλά γιατί
αφαιρεί τη δυνατότητα από τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν και να απολαύσουν βασικά ωφελήματα. Και
δυστυχώς η εμπειρία δείχνει ότι στα
προσωπικά συμβόλαια ενώ παρουσιάζεται αρχικά μια ωραιοποιημένη εικόνα
ως προς τα ωφελήματα και την προοπτική η μόνιμη κατάληξη για τους εργαζόμενους είναι ο περιορισμός μισθών
και άλλων ωφελημάτων Και ουσιαστικά
γίνονται έρμαιο πολλές φορές στις
όποιες αποφάσεις της εργοδοτικής
πλευράς που επιβάλλονται μονομερώς.
Θεωρούμε ότι τούτες οι μορφές απασχόλησης θα πρέπει να περιοριστούν
έτσι που να υπάρχει μια ομαλή επαναρύθμιση της αγοράς εργασίας. Για μας
είναι προτεραιότητα να επεκτείνουμε τα
θεσμό των συλλογικών συμβάσεων σε
όσο το δυνατό περισσότερους εργοδότες, ακριβώς γιατί νιώθουμε πως μέσα
από τούτη τη σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου μπορούν να επωφεληθούν
κυρίως οι εργαζόμενοι αλλά την ίδια
στιγμή και οι ίδιες οι επιχειρήσεις».
6
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Διήμερο εργαστήριο στη ΣΕΚ των εταίρων
του ευρωπαϊκού προγράμματος DIRECT

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΤΣΑΣ:

Να κερδίσουμε ξανά
την εμπιστοσύνη
της κοινωνίας
(Συνέχεια από σελ. 5)
- Από την αρχή του χρόνου επανέρχεται
η ΑΤΑ…
«Εμείς έχουμε έντονη θέση για την ΑΤΑ που
ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Γιατί μας
δίνει τη δυνατότητα, πέραν του ότι βοηθά
τους μισθούς να διατηρούν την αγοραστική τους αξία και να στηρίζουν την πραγματική οικονομία, να συνυπογράφουμε
μεγάλης διάρκειας συλλογικές συμβάσεις
λόγω του ότι το θέμα της τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής προβλέπεται μέσα από
την ΑΤΑ. Έμμεσα μάλιστα μπορεί να στηρίζει και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας».
- Αυτή την περίοδο έχετε συναντήσεις με
τους υποψήφιους Πρόεδρους της Δημοκρατίας. Θα πάρετε κάποια απόφαση
για τη στήριξη συγκεκριμένου υποψηφίου;
«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ έχει
πάρει απόφαση να καταγράψει τις θέσεις
της σε υπόμνημα το οποίο έχει αποσταλεί
σε όλους τους βασικούς υποψήφιους σε
μια προσπάθεια και να επηρεάσουμε θετικά τις θέσεις τους, αλλά την ίδια στιγμή
ήταν και μια προσπάθεια να εμπλουτίσουμε τις συζητήσεις που γίνονται προεκλογικά έτσι ώστε να υπάρχει συζήτηση
και πάνω στα καθημερινά προβλήματα
που αφορούν στους εργαζόμενους. Έχουμε δει ήδη δυο από τους υποψήφιους και
αναμένουμε συνάντηση με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Ευελπιστούμε ότι πριν
τις εκλογές θα υπάρξει θετική ανταπόκριση κι από τους υπόλοιπους.
Στόχος μας δεν είναι να δώσουμε την υποστήριξη μας σε κάποιον, αλλά μέσα από
την παρέμβασή μας και τις προσωπικές
επαφές να ευαισθητοποιήσουμε και να
εμπλουτίσουμε την πολιτική τους προσέγγιση πάνω στα θέματα που θεωρούμε ότι
είναι σημαντικά. Η ΣΕΚ είναι οργάνωση
που δεν έχει άμεσες διασυνδέσεις με
οποιοδήποτε κόμμα και τούτη την ανεξαρτησία μας είναι στρατηγική επιλογή
να τη διατηρήσουμε, παρά το γεγονός ότι
υπάρχουν και οι χρωματισμοί κα οι ιδεολογικές προσεγγίσεις. Πρέπει να σημειώσουμε την ίδια στιγμή ότι η ΣΕΚ εκπροσωπεί εργαζόμενους σε όλο το φάσμα της
οικονομίας, είτε στον δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα οι οποίοι ψηφίζουν ή πρόσκεινται σε όλο το φάσμα των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Οπότε για να είμαστε
συνεπείς προς τον κόσμο την αυτονομία
και τη ουδετερότητα θέλουμε να τα διατηρήσουμε στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
Οπότε είναι σαφές ότι στον Α΄ γύρο δεν
πρόκειται να υποστηρίξουμε κάποιο από
τους υποψήφιους. Στον Β΄ γύρο, ανάλογα
με το ποιοι υποψήφιοι θα περάσουν, θα
επανεξετάσουμε τα δεδομένα και αν κριθεί
σκόπιμο για το καλό των εργαζομένων
που εκπροσωπούμε και για το καλό της
οικονομίας, χρειάζεται η ΣΕΚ να παρέμβει
θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα και θα
αποφασίσουμε. Πρέπει να έχουμε επίσης
υπόψη ότι οι Προεδρικές εκλογές έχουν
χρονικό ορόσημο ολοκλήρωσης. Υπάρχει
κι η επόμενη μέρα και πρέπει να είμαστε
συνεπείς με το τι λέγαμε την προηγούμενη».
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ο διήμερο 15 και 16 Ιανουαρίου
πραγματοποιήθηκε στο οίκημα της
ΣΕΚ συνάντηση των εταίρων του
Ευρωπαϊκού προγράμματος DIRECT το
οποίο στοχεύει να ερευνήσει το βαθμό
στον οποίο εφαρμόζεται η άμεση συμμέτοχη (directparticipation) των εργαζομένων στη διοίκηση των οργανισμών και εταιρειών.
Το πρόγραμμα ερευνά τον βαθμό μέσα
από τον οποίο παρέχεται στους εργαζόμενους η ευελιξία για αυτόνομη
διεκπεραίωση των καθηκόντων τους,
εάν ζητείται η άποψη των εργαζομένων για θέματα που αφορούν τη διοίκηση των εταιρειών και οργανισμών,
πραγματοποιούνται συχνές συναντήσεις μεταξύ των διοικήσεων των
οργανισμών και εταιρειών και των
εργαζομένων για ανταλλαγή απόψεων
κλπ. Τα πιο πάνω αφορούν τόσο
εργαζόμενους σε ατομικό επίπεδο όσο
και ομάδες εργαζομένων. Η συνάντηση
ήταν η τρίτη σε σειρά της Διοικούσας
Επιτροπής (Steering Committee) του
έργου και είχε ως στόχο να αναλύσει
τη πορεία του έργου μέχρι σήμερα και
τα μετέπειτα στάδια για υλοποίηση
του. Επίσης στην Κύπρο, υλοποιήθηκε
και το τελευταίο εργαστήρι που αφορούσε το εν λόγω έργο.

παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο που έχει να κάνει με
τη συμμέτοχη των εργαζομένων στην
διοίκηση των επιχειρήσεων. Εκ μέρους
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας
Φ. Μάτσας, παρουσίασε την άποψη
των συντεχνιών επί του θέματος και
τις προκλήσεις που προκύπτουν από
την εφαρμογή της άμεσης συμμετοχής.
Από πλευράς των εργοδοτών η Λένα

Παναγιωτου, παρουσίασε την εφαρμογή της άμεσης συμμετοχής των
εργαζομένων καθώς και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από πλευράς της ΟΕΒ, ενώ ο ακαδημαϊκός Δρ.
ΧριστάκηςΣουρουκλής παρουσίασε
την θέση της ακαδημαϊκής κοινότητας,
τα οφέλη, τις προκλήσεις και στο
βαθμό που μπορεί η άμεση συμμετοχή
να εφαρμοστεί στη Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου

Ημερίδα ΚΟΑΓ για την Κοινωνική Κατοικία

Η

μερίδα με θέμα “ΚΟΑΓ: Κοινωνική
κατοικία – Προκλήσεις και η σύγχρονη Ευρωπαϊκή πρακτική”, διοργάνωσε ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης – ΚΟΑΓ, την Τετάρτη 17
Ιανουαρίου 2018, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο της
διαδικασίας της μεταρρύθμισης της
πολιτικής για την στέγαση και την
προσπάθεια ενοποίησης όλων των
στεγαστικών βοηθημάτων και πολιτικών κάτω από έναν ενιαίο φορέα, τον

Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.»,
ανέφερε ο Πρόεδρος του Οργανισμού,
Ανδρέας Φράγκος.
Το κράτος και ειδικότερα το Υπουργείο
Εσωτερικών σε συνεργασία με τον
ΚΟΑΓ, καλείται σε δύσκολες κοινωνικόοικονομικές συνθήκες και στα πλαίσια
της κοινωνικής του ευθύνης, να αναζητήσει νέες προοπτικές για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του
πολίτη» συμπλήρωσε ο κ. Φράγκος.

Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησε ο
πρόεδρος του Οργανισμού Housing
Europe Cedric Van Styvendael. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό
στεγαστικό οργανισμό με μέλη από 24
χώρες, όπου διαχειρίζονται πάνω
από 26 εκατομμύρια υποστατικά, που
αναλογεί στο 11% των νοικοκυριών της
Ευρώπης. Στην ημερίδα έγιναν εισηγήσεις από τη Μαρία Κυριακίδου, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΟΑΓ
τον δρα Σταύρο Κ. Πάρλαλη, τον
Γαβριήλ Αμίτση καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας

και αντιπρόεδρο της Ομάδας Εργασίας
του Housing Europe και τον Cedric Van
Styvendael, Πρόεδρος του Οργανισμού
Housing Europe. Η ημερίδα τελέστηκε
υπό την αιγίδα του Υπουργού Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη, ο οποίος θα ανοίξει τις εργασίες της.
Σημειώνεται πως στο διοικητικό
συμβούλιο του ΚΟΑΓ τη ΣΕΚ εκπροσωπεί ο Πανίκος Αργυρίδης γενικός
οργανωτικός.

«Ο κατακερματισμός των στεγαστικών βοηθημάτων σε διάφορες
ξεχωριστές υπηρεσίες είναι μια
διαπίστωση στην οποία έχω προβεί
από την ανάληψη των καθηκόντων
μου. Το Υπουργείο Εσωτερικών στα
πλαίσια της ορθολογιστικής διοίκησης, της σωστότερης αξιοποίησης πόρων, της μείωσης της γραφειοκρατίας αλλά πάνω απ’όλα της
κοινωνικής του ευθύνης, αποφάσισε την «Μεταρρύθμιση της Πολιτικής για τη Στέγαση». Η
νέα προσεγμένη πολιτική θα επανεξετάσει όλα
τα υφιστάμενα και
προηγούμενα στεγαστικά
προγράμματα,
καθώς και το θεσμικό
πλαίσιο που τα διέπει
και πρόσθεσε:
Στον επανασχεδιασμό
του θεσμικού πλαισίου
και λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία και
τεχνογνωσία που απέκτησε ο Οργανισμός στα
38 χρόνια λειτουργίας
του, αναμένω από τον
ΚΟΑΓ να συμβάλει στην
ετοιμασία των όρων εντολής που
τυγχάνουν επεξεργασίας από το
Υπουργείο, που στόχο έχουν, με τη
βοήθεια εμπειρογνωμόνων, την ενοποίηση όλων των δομών του Κράτους που ασχολούνται με την Στεγαστική Πολιτική κάτω από ένα ενιαίο φορέα, τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης.»

Από τον χαιρετισμό του υπουργού
Εσωτερικών στο ΚΟΑΓ
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ίναι μέγα ψέμα ότι το Σκοπιανό ξεκίνησε όταν διαλύθηκε η Γιουγκοσλαβία όταν ένα
από τα τοπικά κρατίδια της
Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας
αναζητούσε όνομα. Η αλήθεια
είναι ότι το κρατίδιο των Σκοπίων έφερε το εσωτερικό
όνομα Μακεδονία από πριν,
ως τμήμα της Γιουγκοσλαβίας.
Από πότε «πριν»; Η Γιουγκοσλαβία δημιουργήθηκε μετά
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
το 1918, ως «ένωση του Βασιλείου των Σέρβων, των Κροατών και των Σλοβένων». Στην
ιδρυτική τους διακήρυξη αναφέρονται αναλυτικά οι επιμέρους περιοχές (όπως το Μαυροβούνιο) και οι εθνότητες που
την συναποτελούσαν, αλλά δεν
αναφέρεται πουθενά ούτε
«έθνος Μακεδόνων», ούτε
περιοχή «Μακεδονίας»! Οι επίσημοι χάρτες της Γιουγκοσλαβίας τη περίοδο του Μεσοπολέμου (δεκαετίες του ’20 και
του ’30) δεν αναφέρουν πουθενά τη λέξη «Μακεδονία»!
Ούτε οι επίσημοι διεθνείς χάρτες της «Κοινωνίας των
Εθνών» (του τότε ΟΗΕ) αναφέρονται με οποιοδήποτε τρόπο
σε «Μακεδόνες» ή «Μακεδονία». Το επίσημο όνομα της
περιοχής των Σκοπίων, είναι
σε όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου αλλά και στη διάρκεια
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου:
«Επαρχία
Βαρδαρίου»
ή
«Badovina Vardarska».
* Ακόμα κι ανατρέξουμε πιο
πίσω, στην περίοδο των Οθωμανικών κτήσεων, επίσημη
αναφορά σε «Μακεδονία» δεν
υπάρχει. Υπήρχαν διοικητικοί
διαχωρισμοί - Βιλαέτια και
Σαντζάκια (π.χ. της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηρίου) αλλά γεωγραφική έννοια
«Μακεδονίας» δεν υπήρχε τότε.
Η ένδοξη Βυζαντινή δυναστεία
των «Μακεδόνων» - τον 9ο,
10ο και 11ο αιώνα – καταγόταν από την Ανδριανούπολη!
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η
Αδριανούπολη μπορεί να
καταχωρηθεί σήμερα ως μέρος
της όποιας… «Μακεδονίας»! Η
ιστορική Μακεδονία της αρχαιότητας συμπίπτει σχεδόν πλήρως με τη σημερινή Ελληνική
Μακεδονία! Συν μια μικρή ζώνη
γης προς βορρά, ως το Μοναστήρι περίπου. Η ευρύτερη
περιοχή των Σκοπίων, ονομάζοταν Δαρδανία και οι κάτοικοί της – οι Δαρδανοί – ήταν
αντίπαλοι και συγκρούονταν
συχνά με τους αρχαίους Μακεδόνες. Ο ψευδεπίγραφος «διαμοιρασμός της Ιστορικής
Μακεδονίας» το 1920 σε τρία
κομμάτια είναι ένα τεράστιο
ψέμα που το δημιούργησε η
Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνής!
Οι «τρεις Μακεδονίες» – των
Σκοπίων που πήγαν στη Γιουγκοσλαβία, «του Πιρίν» που
πήγαν στη Βουλγαρία και «του
Αιγαίου» που πήγαν στην
Ελλάδα – είναι ένα άθλιο προπαγανδιστικό κατασκεύασμα
που δημιουργήθηκε τεχνιέντως

• Το ανύπαρκτο MΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ζήτημα

Όλη η αλήθεια για την ιστορική πολιτική διάσταση του προβλήματος

Το ζήτημα του ονόματος προέκυψε το 1991, όταν τα Σκόπια αποσχίστηκαν από την ομοσπονδιακή
Γιουγκοσλαβία και ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους υπό το όνομα «Δημοκρατία
της Μακεδονίας», πλαστογραφώντας την ιστορία. Το θράσος τους ήταν τόσο μεγάλο
που κατασκεύασαν αγάλματα του ένδοξου Έλληνα στρατηλάτη Μεγαλέξανδρου
από τον Κομμουνιστική Διεθνή
για να στηρίξει – τότε και
αργότερα - το αίτημα για «ενιαία Μακεδονία» ως αντίδοτο
στην εθνοτική συνείδηση των
λαών της περιοχής που ένιωθαν είτε Έλληνες στο νότο, είτε
Βούλγαροι στο Βορρά, είτε Σέρβοι στα Βορειοανατολικά.

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ
Αυτό που ονομάζεται «μακεδονική γλώσσα» είναι ουσιαστικά
βουλγαρική διάλεκτος. Απολύτως παραπλήσια με την επίσημη βουλγαρική γλώσσα – και
εντελώς διακριτή από το σερβική. Πληθυσμοί που μιλούσαν
αυτό το γλωσσικό ιδίωμα ήταν
κατά κανόνα στο βαλκανικό
νότο Έλληνες στη συνείδηση.
Χαρακτηριστικό – και τραγικό –
παράδειγμα ο θρυλικός Καπετάν Κώττας. Ο πιο γνωστός
οπλαρχηγός του «Μακεδονικού
αγώνα» που πολέμησε στις
αρχές του 20ου αιώνα ενάντια
στην βουλγαρική επιρροή της
Εξαρχίας και του Κομιτάτου
(τότε δεν υπήρχαν Σκοπιανοί).Πολέμησε για να περάσει η
σημερινή Ελληνική Μακεδονία –
τότε υπό Οθωμανική κτήση και
υπό βουλγαρική απειλή - στην
Ελλάδα!Πολέμησε και τους
Βούλγαρους Κομιτατζήδες και
τους Τούρκους δυνάστες. Ήταν
Σλαβόφωνος ο ίδιος. Το όνομά
του ήταν Κονσταντίν (Κότε)
Χρίστοφ, που το άλλαξε ο
ίδιος σε Κώστας Χρήστου.
Ήλθε στην Αθήνα και γνωρίστηκε με τον Παύλο Μελά, τον
οποίο συνόδευσε στην αρχή
της εκστρατείας του. Λίγο μετά
το θάνατο του Μελά συνελήφθη και ο Καπετάν Κώττας
από τους Τούρκους. Δικάστηκε
και εκτελέστηκε το 1905 στην
κεντρική πλατεία της κατοικούμενης από Έλληνες κυρίως,

ως τότε, πόλης Μοναστήρι σήμερα Μπίτολα. Πριν πεθάνει
ο καπετάν Κώττας φώναξε
«Ζήτω η Ελλάδα»! Αλλά το
φώναξε στα Βουλγάρικα – στο
σημερινό σκοπιανό ιδίωμα.

√ Τεκμηριωμένες αναφορές
ότι η Μακεδονία ήταν
ανέκαθεν Ελληνική
Γιατί Ελληνικά δεν ήξερε. Πολέμησε για την Ελλάδα, πέθανε
για την Ελλάδα, κι ήταν Έλληνας. Κι ας μη γνώριζε Ελληνικά.

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
Μετά τους δύο βαλκανικούς
πολέμους, οι πληθυσμοί διαχωρίστηκαν ανάλογα με την
εθνική τους συνείδηση. Όσοι
ένιωθαν Έλληνες βορείως των
συνόρων ήλθαν στην Ελλάδα
(π.χ. από το Μοναστήρι ή τη
Βάρνα).
Κι όσοι δεν ένιωθαν Έλληνες,
νοτίως της συνοριογραμμής,
έφυγαν προς βορράν. Όσοι
έφυγαν πήγαν είτε στη Βουλγαρία είτε στη Σερβία. «Μακεδονία» δεν υπήρχε τότε στην
περιοχή, πέραν της Ελληνικής,
και «Μακεδόνες» δεν υπήρχαν
πέραν από τους Έλληνες της
Βορείου Ελλάδος.

Η ΤΟΜΗ ΤΟΥ 1949!
Το ουσιαστικό βήμα για ύπαρξη, δήθεν, χώρας με το όνομα
Μακεδονία στον γεωγραφικό
χώρο των Σκοπίων έγινε όταν
ο Κομμουνιστής ηγέτης της
Γιουγκοσλαβίας, Γιόζιπ Μπρόζ
– Τίτο (ή Βάλτερ), ήλθε σε ρήξη
με τη Μόσχα. Και δημιούργησε
τότε εντελώς αυθαίρετα μιαν
ομόσπονδη «Δημοκρατία της
Μακεδονίας», για να πιέζει και
τη Βουλγαρία (με εδαφικές
αξιώσεις προς τη λεγόμενη

«Μακεδονία του Πιρίν») και την
Ελλάδα (προς τη λεγόμενη
«Μακεδονία του Αιγαίου»). Και
να εξισορροπεί έτσι, μεταξύ
ΝΑΤΟ και Συμφώνου της Βαρσοβίας. Το «Μακεδονικό ιδεολόγημα» ήταν αρχικά εργαλείο
τοπικής γεωπολιτικής εξισορρόπησης εκ μέρους του Τίτο.
Πολύ σύντομα όμως, ο Τίτο ως
ηγέτης της Γιουγκοσλαβίας,
επιλέγει την ουδετερότητα – όχι
ως τοπική τακτική εξισορρόπησης, αλλά ως διεθνή στρατηγική στην περίοδο του
Ψυχρού Πολέμου. Και αναδεικνύεται, μαζί με το Αιγύπτιο
ηγέτη Νασέρ, και τον Ινδό
Νεχρού, συνιδρυτής του «Κινήματος των Αδεσμεύτων». Στις
μεταπολεμικές δεκαετίες λοιπόν, η «μακεδονική» προπαγάνδα των Σκοπίων οργιάζει
και μέσα στη χώρα τους και
διεθνώς. Το σημαντικότερο
όμως είναι ότι μένει αναπάντητη! Γιατί μένει αναπάντητη:
- Γιατί ούτε οι Αμερικανοί
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θέλουν να κακοκαρδίσουν τον
Τίτο (αφού τα «χώνει» στους
Σοβιετικούς).
- Ούτε οι «Αδέσμευτοι» θέλουν
να τον κοντράρουν, αφού
παραμένει ηγέτης του «Κινήματος των Αδεσμεύτων».
- Ούτε βέβαια οι κομμουνιστές
μπορούν να του εναντιωθούν,
αφού η γραμμή της «Ανεξάρτητης Μακεδονίας» είναι κάτι για
το οποίο και οι ίδιοι πολέμησαν (και έχασαν)…
Κι έτσι μέσα στην Ελλάδα,
υπάρχει πλήρης αδράνεια
απέναντι στο «Μακεδονικό»
ιδεολόγημα που διεθνώς κέρδιζε έδαφος συνεχώς, χωρίς
καμία αντίσταση, χωρίς κανένα αντίλογο και στα ξένα
Πανεπιστήμια και στην ξένη
βιβλιογραφία και στον ξένο
Τύπο. Σε αυτό δε – όλως
περιέργως – άτυπα συμφωνούσαν όλοι μέσα στην Ελλάδα: Και οι φιλονατοϊκοί (δεξιοί
και κεντρώοι) και οι κεντροαριστεροί (οπαδοί του Κινήματος
των Αδεσμεύτων) και η Αριστερά. Έτσι, όταν προέκυψε η διάλυση των Γιουγκοσλαβίας, το
1991-92, βρεθήκαμε με μια
δύο γενιές Σκοπιανών που
είχαν γαλουχηθεί πως είναι
«Μακεδόνες» κατευθείαν «απόγονοι των αρχαίων Μακεδόνων»! Ενώ παράλληλα σε όλες
τις ξένες βιβλιοθήκες, αν προσπαθούσε να ανατρέξει κανείς
στο λήμμα «Μακεδονία» υπήρχαν 98% αναφορές στην Σκοπιανή ψευδεπίγραφη εκδοχή
(σε όλες τις γλώσσες) και μόνο
2% αναφορές στην Ιστορική
εκδοχή, τη δική μας – κυρίως ή
αποκλειστικά στα Ελληνικά.
Έτσι δημιουργήθηκε το πρόβλημα ως αποτέλεσμα 42 χρόνων Ελληνικής αδράνειας 1949 ως 1991 - μπροστά σε
μια καλπάζουσα προπαγάνδα!
Τα Σκόπια, λοιπόν, δεν είναι
«εθνικό κράτος Μακεδόνων»,
όπως αυτοανακηρύχθηκαν το
1992. Είναι «συνεταιρικό» κράτος. Έχουν και «συστατική
εθνότητα» Αλβανών. Η δε Σλαβική εθνοτική ομάδα τους,
παραδέχεται ότι ΔΕΝ έχει
σχέση με τους αρχαίους Μακεδόνες.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Το παραμύθι για τον δήθεν «διαμελισμό της Μακεδονίας» το
κατασκεύασε τότε η Τρίτη Κομμουνιστική Διεθνής (ComIntern που μετά το 1942 μετονομάστηκε σε ComInform), που μάλλον
το κληρονόμησε από το Β΄ Κομμουνιστική Διεθνή, προωθώντας
το περαιτέρω.Στην αρχή δεν έδωσε κανείς σημασία. Το αίτημα
για «ανεξάρτητη Μακεδονία» κατέπεσε γιατί το είδαν απολύτως εχθρικά και το πολέμησαν όλα τα κράτη της περιοχής – και
η Ελλάδα και η Βουλγαρία και η Γιουγκοσλαβία. Ακόμα και μέσα
στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που μόλις είχε δημιουργηθεί
τότε, υπήρξαν στελέχη – ακόμα και ηγετικά – που διαφώνησαν
με τη «καθοδηγητική γραμμή» της Τρίτης Διεθνούς. Κάποιοι
μάλιστα το πλήρωσαν πολύ ακριβά. Χαρακτηριστικά, από τους
πέντε που διετέλεσαν Γενικοί Γραμματείς του ΚΚΕ την περίοδο
1918 -1923 και οι πέντε διαγράφηκαν! Οι δύο από αυτούς – ο
Γιάννης Κορδάτος και ο Θωμάς Αποστολίδης, καθαιρέθηκαν ή
και διαγράφηκαν γιατί αρνήθηκαν να δεχθούν τη «γραμμή» της
Διεθνούς για «Ελεύθερη Μακεδονία-Θράκη»! Μόνον ένας δέχθηκε τη «γραμμή» της Διεθνούς, ο Νίκος Σαργολόγος, ο οποίος
όμως, λίγο αργότερα διαγράφηκε κι αυτός με την κατηγορία ότι
«καταχράστηκε σοβιετικά χρήματα που του τα έδωσαν ως «ενίσχυση» στο Κόμμα κι αυτός δεν τα παρέδωσε ποτέ».
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• Η λαοθάλασσα ξεγύμνωσε κυβέρνηση – πολιτική και εκκλησιαστική ηγεσία και βροντοφώναξε:

«Η

Μακεδονία είναι Ελλάδα»,
βροντοφώναξε η λαοθάλασσα που πλημμύρισε την Κυριακή το
παραλιακό μέτωπο του της Θεσσαλονίκης με πυρήνα τον Λευκό
πύργο και το άγαλμα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
√ Σαφή μηνύματα σε κόμματα και Βουλή από το τεράστιο πλήθος
√ Φωνή λαού – Οργή θεού αναστατώνοντας τις κομματικές ηγεσίες
√ Δημοψήφισμα για το όνομα των Σκοπίων με ψήφο και στους Έλληνες
του εξωτερικού αξίωσε η μεγαλειώδης συγκέντρωση

Χιλιάδες πολίτες από όλες περιοχές της Ελλάδας, προεξαρχόντων
Μακεδόνων έφιππων και βρακοφόρων
από την Κρήτη, ανέμιζαν ελληνικές σημαίες και κρατούσαν πινακίδες με τον Ήλιο
της Βεργίνας.

Έντονο παρόν έδωσαν ο Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης Άνθιμος και δέκα ακόμη
ιεράρχες,παρά την απαγόρευση του Αρχιεπισκόπου για συμμετοχή στο συλλαλητήριο. Δεν παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της
κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Παρέστησαν
βουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων που
πήραν θέσεις μπροστά από την εξέδρα. Ο
πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης
Λεβέντης, μαζί με βουλευτές του, πήγαν
στον χώρο δίπλα ακριβώς από την εξέδρα
και έκαναν δηλώσεις καλώντας τη Βουλή
να μην αποδεχθεί ονομασία των Σκοπίων

με τον όρο Μακεδονία. «Αν αυτό συμβεί, η
πράξη αυτή θα είναι προδοσία», διαμήνυσε ο κ. Λεβέντης. Παραυρέθηκαν επίσης
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι
περπάτησαν στο πλήθος και μίλησαν με
συγκεντρωμένους, αλλά δεν πήγαν στην
εξέδρα. Το ίδιο έκανε και ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Στο συλλαλητήριο συμμετείχε επίσης η ευρωβουλευτής της Ελιάς Εύα Καϊλή.
Το συλλαλητήριο άρχισε με τον εθνικό ύμνο
και ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο.
Χαιρετισμό απηύθυναν εκπρόσωποι Παμμακεδονικών οργανώσεων από το εξωτερικό, μακεδονικών πολιτιστικών συλλόγων
από την Ελλάδα, θρακικών σωματείων,

δυτικομακεδονικών σωματείων, συλλόγων
Σαρακατσαναίων και άλλων φορέων.
Ο στρατηγικός αναλυτής Νίκος Λυγερός
είπε ότι δεν υπάρχουν πιέσεις, υπάρχουν
δικαιολογίες για πιέσεις και αν ο ελληνικός
λαός δεν κάνει λάθος εμείς θα κερδίσουμε.
«Τα σύνορα είναι η ιστορία μας. Δεν γονατίζουμε, δεν σκύβουμε το κεφάλι. Αν δεν το
θέλουμε εμείς τα Σκόπια δεν θα μπουν ούτε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στο ΝΑΤΟ»
σημείωσε.

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Από το πλήθος ακούστηκαν αποδοκιμασίες
για τους πολιτικούς και τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη.

• Μέρες μνήμης Εθνάρχη Μακαρίου και Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα - Διγενή

τις δύσκολες τούτες μέρες που διερχόμαστε, ο αδούλωτος Κυπριακός Ελληνισμός τιμά τους ηγέτες του αγώνα
της ΕΟΚΑ αντλώντας πολιτικά και εθνικά διδάγματα που θα
καθορίσουν τα επόμενα βήματα της ταραχώδους πορείας
του. 44 χωρίς το Διγενή και 41 χρόνια από τον θάνατο του
Μακαρίου η Κύπρος εξακολουθεί να κινείται στον αστερισμό της πολιτικής ανυποληψίας, της κομματικής αναξιοπιστίας και του εθνικού αποπροσανατολισμού, αναζητώντας
σωσίβιο που θα την οδηγήσει σε ασφαλές λιμάνι. Στη σημερινή Κύπρο της συνεχιζόμενης εθνικής τραγωδίας, της
οικονομικής καταστροφής και της θεσμικής κρίσης, η ενότητα των πολιτικών δυνάμεων και η άριστη σχέση Αθηνών Λευκωσίας είναι απολύτως αναγκαία. Σήμερα, περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, οφείλουμε να ατενίσουμε στους
τάφους των ηγετών του απελευθερωτικού μας αγώνα,
αντλώντας διδάγματα από τους ωραίους αγώνες τους αλλά
και από τα λάθη τους και να ενεργήσουμε πατριωτικά για
διεκδίκηση μιας έντιμης και λειτουργικής λύσης στο
Κυπριακό με κατοχύρωση του Κοινοτικού Κεκτημένου για
όλους τους νόμιμους πολίτες της Κύπρου. Αυτό θα είναι και
το καλύτερο μνημόσυνο προς τιμήν τους.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ
Oι δύο λαμπροί άνδρες σφράγισαν με την ηγετική φυσιογνωμία τους εθνικό λαϊκό ξεσηκωμό του λαού για ελευθερία
και Ένωση με την Eλλάδα. Ωστόσο ο αγώνας τους δεν ευοδώθηκε απόλυτα καθώς οι διεθνείς συγκυρίες, δεν επέτρεψαν στον Kυπριακό λαό να υλοποιήσει τον διαχρονικό του
πόθο για ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό της αιωνίας
Eλλάδος. O επικός αγώνας της EOKA, 1955-59 οδήγησε με
τις Συμφωνίες Zυρίχης - Λονδίνου στην Aνεξαρτησία της
Kύπρου και την ιστορική ίδρυση της Kυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Στην μετέπειτα ταραχώδη περίοδο, οι σχέσεις
των δύο ανδρών διασαλεύθηκαν με αποτέλεσμα να διχασθεί
ο λαός σε Mακαριακούς και Γριβικούς. Kαι οι δύο πρόσφε-

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΔΥΟ ΗΓΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΚ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο Γ΄
«Δια της εργασίας και του μόχθου της
στηρίζει την κοινωνίαν, αναπτύσσει
την οικονομίαν και αποτελεί ένα των
μαχητικοτέρων του εθνικού μας αγώνος».
Συνέδριο

• Να γίνει καθαρό δημοψήφισμα στην Ελλάδα, με
δικαίωμα ψήφου στους
Έλληνες του εξωτερικού.
• Να γίνει δημοψήφισμα
στα Σκόπια και να καταργηθούν όλα τα αλυτρωτικά
στα σχολεία και οπουδήποτε αλλού και να αλλάξει το
όνομα του αεροδρομίου των
Σκοπίων.
• Να αναγνωριστεί ελληνική
μειονότητα στην πΓΔΜ.
• Να ζητήσει η ελληνική
κυβέρνηση επισήμως από
τον ΟΗΕ την αντικατάσταση
του ειδικού διαμεσολαβητή
Μάθιου Νίμιτς.

Τ

√ Ο Διγενής απεβίωσε στις 25 Ιανουαρίου 1974
μερικούς μήνες πριν από την Tουρκική Eισβολή
ενώ ο Mακάριος στις 3 Αυγούστου 1997 λίγο μετά
που υπέγραψε με τον P. Nτενκτάς τις Συμφωνίες
Kορυφής για λύση Oμοσπονδίας στην Kύπρο.
Στις 19 Ιανουαρίου κάθε χρόνο γιορτάζουμε
τα ονομαστήρια του

(8ο
Παγκύπριο
27.9.1953

Στην ομιλία του ο στρατηγός εν αποστρατεία Φραγκούλης Φράγκος ζήτησε:

Τελέστηκε το 44ο μνημόσυνο
του αρχηγου της ΕΟΚΑ

Αντλούμε διδάγματα από τον βίο και την πολιτεία
των ηγετών του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ

Σ

ΑΞΙΟΥΜΕΝ

ΣΕΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ
«Η ΣΕΚ υπήρξε το φυτώριον των
μελών της ΕΟΚΑ, υπήρξεν η ακένωτος πηγή απ’ όπου η ΕΟΚΑ
άντλησε τα πλέον εκλεκτά εκ την
μελών της».

ραν μέγιστες υπηρεσίες στον λαό και στο Έθνος αλλά η διασάλευση των σχέσεων τους σε κρίσιμες στιγμές ζήμιωσε την
ιερή υπόθεση της Kύπρου.

ελέστηκε την Κυριακή, από τον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό, Χωροστατούντος του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιου, το 44ο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του
Αρχηγού της ΕΟΚΑ, στρατηγού Γεώργιου
Γρίβα Διγενή.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας Μιχάλης Σοφοκλέους. Του
μνημοσύνου ακολούθησε πορεία στο Αρχηγείο της ΕΟΚΑ και τον τάφο του Διγενή
όπου τελέσθηκε τρισάγιο. Χαιρετισμό
απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή Αθηνών,
Παναγιώτης Γιώρκας. Τον επιμνημόσυνο
λόγο είπε ο επιστημονικός συνεργάτης του
Μουσείου Αγώνος Ανδρέας Κάρυος. Εκ
μέρους της ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνι ο Γιώργος Οδυσσέως αναπληρωτής επαρχιακός
γραμματέας Ε.Ε.Κ. Λεμεσού (φωτό).
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Μ Α Ρ Κ Ο Σ Δ Ρ Α Κ Ο Σ : Στη ψυχή του
φώλιασε το όραμα της Ελευθερίας
Τ

ο Κίνημα της ΣΕΚ με περηφάνεια διοργανώνει κάθε χρόνο
τον ετήσιο δρόμο «Μάρκου Δράκου» προς τιμήν του ήρωα που διετέλεσε μέλος του γενικού συμβουλίου του Κινήματος.
Το τμήμα εργαζόμενης Νεολαίας
ΣΕΚ και ο ΠΑΣΕΚ τιμούν τη θυσία
του ήρωα που φώλιαζε στη ψυχή
του το όραμα της ελευθερίας. Οι
δύο αδελφές του ήρωα Μαρία και
Μεγαλήνη με την παρουσία τους
«ζωντανεύουν» τις μνήμες του
«Λυκούργου» που στις 18 Ιανουαρίου 1957 πέρασε στην αιωνιότητα και το αίμα του χαλύβδωσε την
θέληση των παλικαριών να συνεχίσουν τον αγώνα.
Σύσσωμη η ηγεσία της ΣΕΚ στην

παρουσία της πολιτικής και στρα-

οδηγό διεκδίκησης κοινωνικών και

τιωτικής ηγεσίας τίμησε τη μνήμη

εργασιακών δικαιωμάτων σε μια

του ήρωα που αποτελεί φωτεινό

ελεύθερη πατρίδα.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Ο Αρχηγός Διγενής εγκωμίασε τον Μάρκο Δράκο
με τα παρακάτω λόγια:
«Υπήρξεν αγνός, τίμιος, ανιδιοτελής και γενναίος
μαχητής. Εκ των πρώτων προσέτρεξεν εις τας
τάξεις της Οργανώσεως. Ο θάνατός του
με απεστέρησε ενός αρίστου συμπολεμιστού,
την δε Κύπρον ενός τέκνου της, το οποίον θα της
ήτο λίαν χρήσιμον, όχι μόνον εις τον απελευθερωτικόν αγώνα, αλλά και εις την μετ’ αυτόν δημιουργικήν εργασίαν διά την πρόοδον και ευημερίαν της.
Η θλίψις μου διά τούτο ήτο μέγιστη. Αλλά και όλη
η Κύπρος εθλίβη και τον εθρήνησε δικαίως.
Ήρωες, ως ο Δράκος, και θνήσκοντες δεν παύουν
να ζουν. Παραμένουν φωτεινοί οδηγοί
των επιζώντων, διά την εκπλήρωσιν της αποστολής των εις ωραίους ευγενείς αγώνας».

Απονομή επάθλων σε τιμηθέντες από τους γ.γ. και α.γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέα Φ. Μάτσα και Μιχάλη
Μιχαήλ, τον γ. οργανωτικό Πανίκο Αργυρίδη, το μέλος της γραμματείας Ελισσαίο Μιχαήλ
και τον Επαρχιακό γραμματέα ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπο Ιωαννίδη

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΣΒΕΣΤΟ ΦΑΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
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Σήμα κινδύνου: 34 χρονος κράτησε το φτέρνισμα
και έσκισε τον λαιμό του!

Κ

αταπιέζοντας το φτέρνισμα με
το να κρατάμε σφιχτά κλειστά
την μύτη και το στόμα μας κινδυνεύουμε να προκαλέσουμε οργανικές
βλάβες, προειδοποιούν οι γιατροί.
Οι γιατροί επικαλούνται την περίπτωση ενός 34χρονου, ο οποίος
τραυμάτισε σοβαρά τον λάρυγγά
του στην προσπάθειά του να κρατήσει ένα δυνατό φτέρνισμα.

• Τι προειδοποιούν οι γιατροί

Γιατροί στο Λέστερ της Αγγλίας,
ανακοίνωσαν ότι ο Βρετανός, το
όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη
δημοσιότητα, προκάλεσε ρήξη
λάρυγγα και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.
Όπως προειδοποιούν σε άρθρο τους
που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση BMJ Case Reports,
«εγκλωβίζοντας» ένα φτέρνισμα

Η

εκδήλωση Αλτσχάιμερ ή
κάποιας άλλης μορφής
άνοιας μοιάζει αναπόφευκτη
όσο μεγαλώνουμε. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή πάσχει
από άνοια το 9% των Αμερικανών άνω των 65 ετών, με το
ποσοστό να εκτοξεύεται σχεδόν στο 33% για όσους έχουν
φτάσει τα 85.
Τα νούμερα αυτά είναι σίγουρα
ανησυχητικά, αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι είμαστε «καταδικασμένοι» να νοσήσουμε από
το νευροεκφυλιστικό σύνδρομο. Πέρα από παράγοντες που
βρίσκονται έξω από τον έλεγχό
μας, όπως η κληρονομική προδιάθεση και η προχωρημένη
ηλικία, υπάρχουν και άλλοι,
τροποποιήσιμοι παράγοντες
κινδύνου για την άνοια τους
οποίους μπορούμε να αλλάξουμε προς όφελός μας.
Παρακάτω θα δείτε πέντε από
τους πιο βασικούς, ώστε να
πάρετε εγκαίρως τα μέτρα σας
και να προστατεύσετε την
υγεία του εγκεφάλου σας.
1. Αύξηση του βάρους
Οι άνθρωποι που έχουν υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος
(ΔΜΣ) είναι πιο πιθανό να
εκδηλώσουν άνοια, σύμφωνα
με μελέτη που δημοσιεύτηκε
τον περασμένο Νοέμβρη στην
επιθεώρηση Alzheimer’s &
Dementia. Για κάθε 5 μονάδες
που ανεβαίνει ο ΔΜΣ, διαπίστωσαν οι ερευνητές, ο κίνδυνος άνοιας αυξάνεται περίπου
κατά ένα τρίτο.

μπορούμε να προκαλέσουμε βλάβη
στα αυτιά μας (όπως διάτρηση
τυμπανικού υμένα) ή ακόμη και ρήξη
ανευρύσματος εγκεφάλου.
Τι συνέβη στην περίπτωση του
34χρονου; Η πίεση που δεν εκτονώθηκε με το φτέρνισμα προκάλεσε
ρήξη των μαλακών ιστών του
λάρυγγα. Οι γιατροί προειδοποιούν
ότι παρότι αυτό είναι ασυνήθιστο
και σπάνιο, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.
Ο
Βρετανός
περιέγραψε ότι
ένιωσε «σαν
κάτι
να
πετάγεται»
μέσα στον
λαιμό του
όταν συνέβη
αυτό και στη
συνέχεια

αισθάνθηκε πόνο και δυσκολία στην
κατάποση και στην ομιλία.
Όταν τον εξέτασαν οι γιατροί διαπίστωσαν ότι υπήρχε οίδημα στον
λάρυγγα και γύρω από τον λαιμό
του.
Ακτινογραφία αποκάλυψε ότι αέρας
εξερχόταν από την τραχεία του
προς τον μαλακό ιστό του μέσω της
«ρωγμής» που είχε σχηματιστεί.
Ο άνδρας τρεφόταν επί επτά μέρες
με σωλήνα ώστε να μπορέσουν να
επουλωθούν οι μαλακοί ιστοί.
Αφού παρέμεινε επί μια εβδομάδα στο νοσοκομείο επέστρεψε σπίτι του και ανάρρωσε
πλήρως.
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Το φαρμακείο της φύσης

Λεμόνι και μέλι για το βήχα

Ο

χειμώνας μπήκε για τα καλά. Ο βήχας κάνει
συχνά – πυκνά την ανεπιθύμητη επανεμφάνιση του. Μια κρίση βήχα και το ενοχλητικό γαργάλημα στο λαιμό μπορούν να αντιμετωπιστούν
με ένα φυσικό σιρόπι που θα φτιάξετε στο
σπίτι.
Βάλτε ένα λεμόνι με τη φλούδα του σε ένα
κατσαρολάκι με λίγο νερό και αφήστε το να βράσει για 5 λεπτά περίπου. Στη συνέχεια, βγάλτε
το, κόψτε το στη μέση και στύψτε το. Όσο είναι
ακόμα ζεστό, διαλύστε στο χυμό του 3 κουταλιές
μέλι, ανακατέψτε καλά και πιείτε το σε δύο
δόσεις μέσα στην ημέρα. Το μέλι δρα ως μαλακτικό στο λαιμό και έτσι μαλακώνει το βήχα. O
χυμός λεμονιού έχει αντισηπτικές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. O συνδυασμός και των
δύο δημιουργεί ένα φυσικό,
ήπιο αντιμικροβιακό
διάλυμα, που
θα ανακουφίσει
το
λαιμό σας.

Άνοια: Ένας ύπουλος εχθρός
που δεν πρέπει να αγνοήσετε
BDNF διατρέχουν τον μικρότερο
κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας.
Περίπου 30 λεπτά άσκησης
μέτριας έως υψηλής έντασης,
όπως το ζωηρό περπάτημα ή
το τζόκινγκ, είναι ιδανικά σε
ημερήσια βάση.

στον το ένα τρίτο των ημερήσιων θερμίδων τους με υγιεινά
λιπαρά έχουν περίπου 42%
λιγότερες πιθανότητες να
παρουσιάσουν νοητική έκπτωση όπως αυτή που παρατηρείται σε περίπτωση άνοιας και
Αλτσχάιμερ.
5. Έλλειψη βιταμίνης D

4. Αποχή από την κατανάλωση λιπαρών

√ 4+1 βασικοί παράμετροι κινδύνου που πρέπει
να γνωρίζετε προκειμένου να θωρακιστείτε
σύστημα του σώματος και ο
εγκέφαλος δεν αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, αυξημένος είναι
ο κίνδυνος άνοιας ακόμη κι
όταν τα επίπεδα του σακχάρου
δεν είναι υπερβολικά υψηλά.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
μελέτη επιστημόνων του Χάρβαρντ που δημοσιεύτηκε στην
επιθεώρηση New England
Journal of Medicine, τα άτομα
με προδιαβήτη –δηλαδή οριακά
υψηλό σάκχαρο που φτάνει
κατά μέσο όρο τα 115 mg/dl–
διατρέχουν περίπου 20% μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας σε
σύγκριση με άτομα που έχουν
φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους.

Φυσιολογικός θεωρείται ο ΔΜΣ
από 18,5 έως 24,9

Φυσιολογική θεωρείται η τιμή
του σακχάρου που δεν ξεπερνά
τα 108 mg/dl πριν το γεύμα.

2. Αύξηση του σακχάρου

3. Καθιστική ζωή

Ο αρρύθμιστος διαβήτης, ο
οποίος χαρακτηρίζεται από τα
μόνιμα υψηλά επίπεδα του
σακχάρου στο αίμα, προκαλεί
βλάβες σε κάθε όργανο και

Εκτός από ευεξία και καλλίγραμμο σώμα, η τακτική
σωματική άσκηση χαρίζει και
δυνατό μυαλό. Συγκεκριμένα,
χάρη στη γυμναστική αυξάνο-

νται τα επίπεδα του λεγόμενου
εγκεφαλικού νευροτροφικού
παράγοντα (BDNF), μιας πρωτεΐνης που αποτρέπει τον
θάνατο των εγκεφαλικών κυττάρων και παράλληλα συμβάλλει στη γέννηση νέων.
Μελέτη ερευνητών από το
Πανεπιστήμιο της Βοστόνης
που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση JAMA Neurology έχει
δείξει ότι οι άνθρωποι που
έχουν τα υψηλότερα επίπεδα

Δεν είναι όλα τα λιπαρά ίδια
και μάλιστα τα καλά λιπαρά,
όπως αυτά που βρίσκονται
στο ελαιόλαδο, στον λιναρόσπορο, στους ξηρούς καρπούς
και στα ψάρια, είναι εξαιρετικά ευεργετικά για την καρδιά
και τον εγκέφαλο. Επίσης, έχει
παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι
που περιλαμβάνουν αρκετά
λιπαρά στη διατροφή τους τείνουν να καταναλώνουν λιγότερους υδατάνθρακες και δη τους
βλαβερούς επεξεργασμένους
υδατάνθρακες που συμβάλλουν στην εκδήλωση φλεγμονής, η οποία με τη σειρά της
συμβάλλει στην άνοια.
Μελέτη ερευνητών της Mayo
Clinic έχει δείξει ότι οι άνθρωποι που καλύπτουν τουλάχι-

Χρειαζόμαστε τη «βιταμίνη του
ήλιου», όπως αποκαλείται
συχνά η βιταμίνη D, για να
έχουμε δυνατό ανοσοποιητικό
και πιο ανθεκτικό σκελετό και
μάλιστα οι απαιτήσεις του
οργανισμού μας αυξάνονται
όσο περνούν τα χρόνια. Μέχρι
την ηλικία των 70 ετών οι ειδικοί συνιστούν 600 διεθνείς
μονάδες (IU) βιταμίνης D, ενώ
μετά τα 70 η σύσταση ανεβαίνει στις 800 μονάδες. Σύμφωνα
με μελέτη στην επιθεώρηση
Neurology, η βιταμίνη D συμβάλλει και στην προστασία
από την άνοια, αφού οι
άνθρωποι που έχουν χαμηλά
επίπεδα στον οργανισμό τους
υπολογίζεται πως διατρέχουν
53% αυξημένο κίνδυνο. Μάλιστα, για όσους παρουσιάζουν
σοβαρή έλλειψη βιταμίνης D ο
κίνδυνος εκτοξεύεται στο 125%.
Για να συνθέσει ο οργανισμός
μας φυσικά τη βιταμίνη D χρειάζεται το δέρμα να εκτεθεί
στην ηλιακή ακτινοβολία. Δευτερευόντως, βιταμίνη D παίρνουμε από τη διατροφή καταναλώνοντας τρόφιμα ή ποτά
που την περιέχουν.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επι-

κοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ σε εργοστάσιο
Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά
να προσλάβει στη Λευκωσία:
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ

Δηλώσεις Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών στην Ιστοσελίδα «OffsiteCy»

Κύπρος: Σεξουαλική παρενόχληση με βίντεο αισχρού περιεχομένου

Έ

να μαρτύριο ζουν Κύπριες οι οποίες έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους.
Υπάρχουν φυσικά και άνδρες που
έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής
παρενόχλησης από γυναίκες, ωστόσο,
στην πλειοψηφία τα θύματα είναι
γυναίκες.
Γύρω στις 20 υποθέσεις, οι οποίες
αφορούν καταγγελίες γυναικών για
σεξουαλική παρενόχληση από τον
εργοδότη ή από συνάδελφό τους, βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου
εργατικών διαφορών.
Σύμφωνα με την Γραμματέα του Τμή-

- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Έμπειροι Αρτοποιοί (σε αντικανονικό
ωράριο εργασίας)
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕIΣ με επαγγελματική άδεια οδηγού φορτηγού
- ΟΔΗΓΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ με επαγγελματική
άδεια οδηγού φορτηγού
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Καθαρίστρια σε γηροκομείο με βάρδιες
Παντελή Κούμα 22849849.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗΣ απόφοιτος Τεχνικής
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής μετάλλου με

• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Θ

εαματική αύξηση στις
αφίξεις τουριστών από
όλες τις χώρες πηγές τουριστικού ρεύματος προς την
Κύπρο συνολικά, παρουσίασε
το 2017, σύμφωνα με τον
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ), ο οποίος σημειώνει ότι το στοίχημα για τον
τουρισμό κερδήθηκε.
Σε ανακοίνωση ο ΚΟΤ αναφέρει ότι οι συνολικές αφίξεις
του 2017 καταγράφουν αύξηση 14,6% συγκριτικά με το
2016
και
ανήλθαν
σε
3.652.073, αριθμός ο οποίος
και αποτελεί την καλύτερη
επίδοση μέχρι σήμερα. Σημειώνεται ότι ο αριθμός αφίξεων
για το 2017 είναι κατά περίπου 1 εκατομμύριο ψηλότερος

Κώδικας για αντιμετώπιση της
σεξουαλικής παρενόχλησης στην
εργασία

Οι απαράδεκτες συμπεριφορές
να καταγγέλλονται

Η κ. Ησαΐα τόνισε την αναγκαιότητα
ύπαρξης ενός κώδικα για αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης
στην εργασία. Με πρωτοβουλία της
ΣΕΚ, έχει ετοιμαστεί και έχει δοθεί στο
συνδικαλιστικό κίνημα με στόχο να
περιληφθεί ως παράρτημα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Σύμφωνα με την Γραμματέα του Τμήματος Εργαζόμενων γυναικών της ΣΕΚ
και μέλος της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση,
Δέσποινα Ησαΐα, πρόκειται για «θέμα
σεβασμού προς τον εαυτό μας να
καταγγέλλουμε απαράδεκτες συμπεριφορές στον χώρο εργασίας στον οποίο
θα πρέπει να υπάρχουν συνθήκες
αξιοπρέπειας. Το μήνυμα στους εργοδότες είναι ότι τέτοια απαράδεκτα
ζητήματα δεν πλήττουν μόνο το όνομα
της επιχείρησης αλλά δημιουργούν και
προβλήματα παραγωγικότητας στον
εργαζόμενο. Οι γυναίκες όταν αποφασίζουμε να σιωπήσουμε, επιτρέπουμε
στην κοινωνία να καλλιεργεί απαράδεκτες συμπεριφορές».

Αναφέρει ότι αυτό θα βοηθήσει τους
εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις. «Είναι μια ανεπάρκεια της Πολιτείας που ως πρότυπο εργοδότη θα
έπρεπε διαθέτει τέτοιο Κώδικα».
Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων και τον τρόπο που θα πρέπει
να τύχει χειρισμού ένα περιστατικό
σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία ώστε να μην θυματοποιήσει αυτόν
που το καταγγέλλει.

ματος Εργαζόμενων γυναικών της ΣΕΚ
και μέλος της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων στην Απασχόληση και
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση,
Δέσποινα Ησαΐα, τα θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης προβαίνουν πλέον
πιο εύκολα σε καταγγελία στους αρμόδιους φορείς.

Σε συγκεκριμένη υπόθεση η οποία έφτασε στα δικαστήρια, επιβλήθηκε ποινή
μέχρι και 22 χιλιάδες ευρώ σε προϊστάμενο τμήματος στη δημόσια υπηρεσία.

Στη ΣΕΚ, τον τελευταίο χρόνο έχουν
γίνει περίπου 12 καταγγελίες από
εργαζόμενες για θέματα τέτοιας φύσεως τα οποία παραπέμφθηκαν στους
αρμόδιους φορείς για διερεύνηση.

Στις 29/10/2008 η ΕΔΥ με απόφαση της, έκρινε τον προϊστάμενο ένοχο, μεταξύ
άλλων, σε κατηγορίες που αφορούσαν «ενέργεια ή τρόπο που ισοδυναμεί με
παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις δημοσίου υπαλλήλου» . Η ΕΔΥ ανέφερε στην απόφαση της, ότι ο άνδρας σε ημερομηνίες μεταξύ Ιανουαρίου του 2006 και Μαΐου 2006 συμπεριφέρθηκε απρεπώς στην υπάλληλο, εν ώρα εργασίας, παρενοχλώντας την σεξουαλικά.

Της έδειχνε βίντεο αισχρού περιεχομένου στον χώρο εργασίας

Σχολής με γνώσεις Σχεδίου

Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.

πήγε στον εργοδότη της για να καταγγείλει παρενόχληση, μετά από λίγες
μέρες ο μισθός της, μειώθηκε.

Ποινή 22 χιλιάδων ευρώ σε προϊστάμενο στη Δημόσια Υπηρεσία

Γεωργία Επιστηθίου 22849849.

οξυγόνο
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Δύο απ’ αυτές, αναμένεται να πάρουν
σύντομα τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Οι δυο περιπτώσεις αφορούν εργαζόμενες γυναίκες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες κατήγγειλαν σεξουαλική
παρενόχληση από τον προϊστάμενο
τους.
Στη μια εκ των δυο περιπτώσεων, ο
φερόμενος ως θύτης εκτός από ανήθικες προτάσεις έφτασε σε σημείο να
προβάλλει στην εργαζόμενη και βίντεο
αισχρού περιεχομένου μέσα στον χώρο
εργασίας. Μάλιστα, όταν η κοπέλα

Η κατηγορία εναντίον του συγκεκριμένου είχε να κάνει με απρεπή συμπεριφορά,
ηθική αισχρότητα και διασυρμό του ονόματος της καταγγέλλουσας, καθώς επίσης και για άσκηση ψυχολογικής βίας και παρεμπόδισης των καθηκόντων της.
Για την υπόθεση είχε οριστεί ερευνώντας λειτουργός έπειτα από γραπτή καταγγελία της γυναίκας ο οποίος ετοίμασε σχετική έκθεση. Η ΕΔΥ τότε αποφάσισε να
προχωρήσει σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του προϊσταμένου.

Η υπόθεση βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών το 2009 και
η απόφαση εκδόθηκε το 2016. Από τις αρχές του 2006 μέχρι τον Μάιο του 2006
ο προϊστάμενος παρόλες τις υποδείξεις της υπαλλήλου δεν σταματούσε να την
παρενοχλεί σεξουαλικά, οπότε τον Μάιο του 2006, προέβηκε σε σχετική καταγγελία. Μάλιστα, όπως ανέφερε η καταγγέλλουσα, ο ίδιος την ‘πολέμησε’ έπειτα
από την άρνηση της να υποκύψει στις πιέσεις του με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί δυσμενής γι' αυτήν εργασιακή κατάσταση με απειλές εκ μέρους του άνδρα
και ‘εργασιακή απομόνωση’.
Το δικαστήριο έκρινε αποδεκτή τη μαρτυρία της γυναίκας ότι λόγω του άγχους
που βίωνε και της άσχημης ψυχολογικής της κατάστασης μέχρι και το 2009
οπότε και υφίστατο ψυχολογικό ‘πόλεμο’ στην εργασία της, δεν μπορούσε να
φροντίσει το ανήλικο παιδί της. Στην απόφαση τονίζεται ότι κρίνεται ‘εύλογη
και δικαιολογημένη την επιδίκαση υπέρ της αποζημιώσεων ύψους €22.000.

KOT: Το στοίχημα το 2017
για τον Τουρισμό κερδήθηκε!
από τον αντίστοιχο του 2015
(2.659.405).
Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις
Δεκεμβρίου 2017, ανήλθαν σε
98.924, σημειώνοντας αύξηση
12,5% και αποτελούν και πάλι
ρεκόρ αφίξεων Δεκεμβρίου.
Πρόκειται για την 30η συνεχόμενη μηνιαία αύξηση (2.5 χρόνια) στις αφίξεις περιηγητών,
όπως αναφέρει ο ΚΟΤ.
Η τελευταία φορά που σημειώθηκε μείωση στις αφίξεις
περιηγητών ήταν τον Ιούνιο
2015 (-1,5%).
Η αύξηση στις αφίξεις ήταν

κατανεμημένη σε όλους τους
μήνες του 2017. Ενδεικτικά
σημειώνεται ότι οι αφίξεις

κατά τους χειμερινούς μήνες
του 2017 (Ιανουάριος-Μάρτιος
και
Νοέμβριος-Δεκέμβριος)
ανήλθαν σε 529.293 και κατέγραψαν αύξηση 14,1 % σε
σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2016. Παράλληλα,
η αύξηση για την περίοδο
Απριλίου - Οκτωβρίου 2017
ήταν 14,7% συγκριτικά με την
αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Είναι αξιοσημείωτο, σύμφωνα
με τον ΚΟΤ, ότι οι ρυθμοί
αύξησης των αφίξεων τουριστών στην Κύπρο για το 2017

ανήλθαν στο +14,6%, ξεπερνώντας σημαντικά την εκτιμώμενη αύξηση, τόσο του
παγκόσμιου τουρισμού που
ανέρχεται στο +7%, όσο και
του ευρωπαϊκού (+8%), επιφέροντας για ακόμη μια χρονιά,
ψηλότερα ποσοστά αυξήσεων
συγκριτικά με άλλους τουριστικούς προορισμούς.
«Αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη
σημασία, ειδικά για ένα έτος
που γειτονικές μας αγορές,
όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, έχουν ανακάμψει πολύ
δυναμικά και καταδεικνύει ότι
η Κύπρος έχει εδραιωθεί ως
δημοφιλής και πετυχημένος
τουριστικός
προορισμός»
σημειώνει ο Οργανισμός.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«6» Τρόποι για να έχεις
λευκά δόντια!

ι κι αν με τον τεχνητό
φωτισμό έχουμε καταφέρει να κάνουμε τη νύχτα
μέρα; Νέα μελέτη έρχεται να
τεκμηριώσει ότι η φυσική
εναλλαγή ημέρας-νύχτας
είναι αυτή που καθορίζει
τις ανθρώπινες δραστηριότητες, σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσιεύονται στο επιστημονικό έντυπο PLoS
Computational Biology.

Ερευνητές από την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου
του Αάλτο στη Φινλανδία,
με επικεφαλής τον Δρ Ντάνιελ Μονσιβάις, υποστηρίζουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να προγραμματίζουν τις δραστηριότητές
τους με βάση την φυσική εναλλαγή της ημέρας και της νύχτας.
Οι επιστήμονες κατέγραψαν τις
συνήθειες σχεδόν ενός εκατομμυρίου χρηστών κινητών τηλεφώνων στη Νότια Ευρώπη για 12
μήνες. Έτσι μπορούσαν να καταλάβουν πότε οι εθελοντές ήταν
ξύπνιοι ή κοιμόντουσαν.
Στόχος ήταν να διευκρινιστεί τί

επηρέαζε περισσότερο το άτομο:
το εσωτερικό βιολογικό ρολόι ή η
επιθυμία του να συμμετέχει στους
ρυθμούς που επιβάλλει η σύγχρονη κοινωνία, με τα εκτεταμένα
ωράρια εργασίας.

πων.
Συνολικά, οι γυναίκες έτειναν να
κοιμούνται περισσότερο από τους
άνδρες, ενώ ο χρόνος ύπνου ήταν
μεγαλύτερος στην εφηβεία, τα
πρώτα χρόνια της ενηλικίωσης

ο Κατάρ παρουσίασε το νέο
άρμα μάχης των ενόπλων
δυνάμεών του, το Leopard 2Α7+.
Τα εν λόγω άρματα είναι ο πλέον
προηγμένος τύπος της οικογένειας Leopard II έως σήμερα και εκτιμάται ότι θα αντεπεξέλθει στις
απαιτητικές συνθήκες της Μέσης

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι, τα ημερήσια
προγράμματα των εθελοντών
έτειναν να ακολουθούν τον κύκλο
ανατολής και δύσης του ήλιου,
στην τοποθεσία όπου βρίσκονταν.
Και καθώς άλλαζαν οι εποχές,
έτσι άλλαζαν και οι συνήθειες
ύπνου-αφύπνισης των ανθρώ-

και στους ηλικιωμένους.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι νέες
αυτές παρατηρήσεις θα φανούν
χρήσιμες στους παράγοντες σχεδιασμού των πολιτικών υγείας,
οικονομίας και δημοσίων μεταφορών για τον καλύτερο σχεδιασμό
λειτουργίας της σύγχρονης κοινωνίας.

ρα ντίζελ MTU MB 873 ισχύος
1.500 ΗΡ. Είναι εξοπλισμένο με
λειόκαννο πυροβόλο Rheinmetall
120mm L/55. Το σύστημα ελέγχου

σκοπευτή.
Παράλληλα, διαθέτει τον πλέον
βελτιωμένο θώρακα των αρμάτων
της οικογένειας, σύστημα εξαερι-

πυρός ελέγχεται από υπολογιστή
και το άρμα διαθέτει θερμικά
οπτικά για ημέρα και νύκτα για
τον αρχηγό πληρώματος και τον

σμού και στην οροφή του πύργου
σύστημα FLW 200 remote weapon
station (RWS) με βαρύ πολυβόλο
των 12,7mm.

Απίστευτο αλλά αληθινό

Αυτά είναι τα λάθη που κάνετε και «σκοτώνετε»
την μπαταρία του κινητού σας!

Τ

α κάνουμε σχεδόν όλοι
αυτά τα δύο λάθη καθημερινά με τη φόρτιση του
κινητού τηλεφώνου μας.
Ήρθε η ώρα να τα σταματήσουμε, για να… σώσουμε
τη μπαταρία!
Δύο είναι τα βασικά λάθη
που κάνει κάθε χρήστης
κινητού τηλεφώνου όταν
θέλει να το φορτίσει.

Πρώτο και πιο σημαντικό,
το γεγονός ότι επιλέγει τις
περισσότερες φορές να το
φορτίσει κατά τη διάρκεια
της νύχτας που κοιμάται. Τι πρό-

Χυμός λεμονιού: Το λεμόνι βοηθάει στο να
διατηρήσεις το φυσικό λευκό χρώμα των
δοντιών σου. Μπορείς να προσθέσεις μια
πρέζα αλάτι ή μαγειρική σόδα σε ένα κουταλάκι του γλυκού που περιέχει χυμό λεμονιού.
Έπειτα, άπλωσε αυτό το μείγμα στα δόντια
σου και τρίψτε τα. Μπορείτε επίσης να αντί
γι’ αυτό, να τρίψεις την φλούδα τους στα
δόντια σου, αν το αντέχεις φυσικά.

Καρότα: Τα καρότα σε βοηθούν να αποφύγεις το
κιτρίνισμα των δοντιών. Επίσης, βοηθούν να καθαρίσει η επιφάνεια των
δοντιών σου και εμποδίζουν τη συσσώρευση
της πλάκας, λόγω της
ινώδους φύσης τους.
Το καλύτερο όμως είναι
ότι χρησιμοποιώντας
το καρότο, που δεν
περιέχει όξινες ιδιότητες, δεν βλάπτεις τα δόντια
σου.
Μαύρη σοκολάτα: Η Μαύρη σοκολάτα βοηθάει
ώστε να διατηρηθούν τα δόντια σου γερά, υγιέστερα αλλά και πιο λευκά. Περιέχει μια ουσία η οποία
ισχυροποιεί την αδαμαντίνη των δοντιών σου και
τα προστατεύει από τα τρόφιμα που προκαλούν
τον αποχρωματισμό τους.
Λάδι: Κάνοντας μπούκες με το λάδι τα δόντια σου
κρατιούνται πιο λευκά, κυρίως λόγω της μείωσης
της ποσότητας των βακτηρίων, των μυκήτων και
άλλων οργανισμών που βρίσκονται στο στόμα σας.

Φράουλες: Οι φράουλες δίνουν στα δόντια σου μια
καθαρή και μια κομψή εμφάνιση. Το καλό είναι ότι
οι φράουλες είναι γλυκιές και νόστιμες, οπότε θα
τις χρησιμοποιείς και πιο ευχάριστα. Περιέχουν ένα
ένζυμο που ονομάζεται μηλικό οξύ που δρα στα
δόντια σου και αυτό τα κάνει να λάμπουν.

Ανατολής.

Το Leopard 2A7+ διαθέτει κινητή-

ε κανέναν δεν αρέσει να έχει κιτρινισμένα
δόντια από το τσιγάρο ή τον καφέ, αλλά
δύσκολα αποφασίζεις να πας και στον οδοντίατρο σου για λεύκανση.

Προστατεύει επίσης τα δόντια σου από τις επιδράσεις των οξέων, κάνοντας το χαμόγελο σου ακαταμάχητο.

• Πρόκειται για το πλέον
προηγμένο στον κόσμο άρμα
μάχης LEOPARD 2Α7+

Το Leopard 2A7+ βασίζεται στο
Leopard 2 αλλά διαθέτει ψηφιοποιημένα και πολύ-λειτουργικά
συστήματα με σκοπό την αυξημένη επιβιωσιμότητα. Διαθέτει επίσης βελτιωμένο σύστημα ψύξης.

Σ

Βέβαια, η υπερβολική χρήση του λεμονιού στα
δόντια σου μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία, λόγω της όξινης ιδιότητας του, γι ‘αυτό χρησιμοποίησε το με μέτρο.

Το νέο άρμα του Κατάρ κατασκευάζεται από ελληνική βιομηχανία!

Τ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Ανατολή και δύση ηλίου καθορίζουν τη ζωή μας

Τ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

βλημα προκαλεί αυτό; Το γεγονός

φθορά στη μπαταρία.

ότι μετά την πλήρη φόρτιση κι

Το δεύτερο λάθος, δεν είναι άλλο
απ’ το ότι οι περισσότεροι κάτοχοι κινητών επιλέγουν να αφήσουν την μπαταρία τους να φτάσει κοντά στο μηδέν, για να το
συνδέσουν με φορτιστή. Έρευνες ειδικών αποδεικνύουν
πως και δεν πρέπει
να αφήνουμε τη
μπαταρία να φτάνει
στο μηδέν, αλλά
ούτε και να τη φορτίζουμε στο 100%.

εφόσον το κινητό παραμένει σε
διαδικασία φόρτισης, εξακολουθεί να δέχεται ισχύ από το φορτιστή, με αποτέλεσμα να προκαλεί

Τραγανά φρούτα και λαχανικά: Τα φρούτα μπορούν να βοηθήσουν στην αφαίρεση των λεκέδων
από τα δόντια σου και να σου δώσει την ψευδαίσθηση ότι είναι πιο λευκά. Σκέψου τα σαν μια φυσική οδοντόβουρτσα.
Δοκίμασε να μασήσεις κάποια μήλα, σέλινο, αγγούρι, ή ακόμη και μπρόκολο, τα οποία έχουν την ιδιότητα να αφαιρούν τους λεκέδες, χωρίς όμως να
προκαλούν βλάβη στα δόντια σου.

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Οι δύο «σούπερ» χειμωνιάτικες τροφές

SUDOKU

ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ: ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ!
Α

ν αναζητάτε μία υγιεινή διατροφή, ικανή να κρατάει
μακριά τις ασθένειες, τότε το
λάχανο δεν γίνεται να λείπει από
το τραπέζι σας. Για τους ειδικούς,
η ευεργετική δράση των λαχανοειδών οφείλεται σε αντιοξειδωτικές
ουσίες που περιέχουν, όπως φλαβόνες, γλυκοζίτες και ινδόλες, οι
οποίες είναι σε θέση να καταπολεμούν τη φλεγμονώδη και
γηραντική δράση των ελευθέρων ριζών, που παράγονται
από τον ίδιο τον οργανισμό.

Το κουνουπίδι και το μπρόκολο
έχουν επιπλέον την ιδιότητα να
προλαμβάνουν τον καρκίνο του
στήθους και να εμποδίζουν την
υποτροπή του. Πρόκειται για δύο
λαχανικά που περιέχουν φυτοοιστρογόνα, φυτικές ορμόνες που
καταπολεμούν τη δράση των ορμονών (οιστρογόνων) που συμμετέχουν στη διαδικασία σχηματισμού
των όγκων. Σύμφωνα με ερευνητές
από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης και το Γερμανικό Κέντρο
Έρευνας κατά του Καρκίνου, αυτά
τα λαχανικά είναι σε θέση να προλαμβάνουν και τον καρκίνο του
Λίγες θερμίδες, αλλά πολύ θρεπτικά. Το κραμπολάχανο, το κουνουπίδι και το μπρόκολο είναι
κατάλληλα για όσους επιθυμούν να
χάσουν βάρος, αφού περιέχουν
μόλις 25 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια. Επίσης, είναι ιδιαίτερα χορταστικά, ειδικά όταν καταναλώνονται βρασμένα, αφού οι ίνες τους

απορροφούν πολύ νερό.

Ιδιαίτερη μνεία όμως πρέπει να
γίνει στις πολύτιμες θρεπτικές
ουσίες τους.

- Πέρα από βιταμίνη C, τα λαχανοειδή περιέχουν επίσης βιταμίνη Ε
και β-καροτίνη που δραστηριοποιούν την κυκλοφορία του αίματος,
καθώς και βιταμίνη Β που διατηρεί υγιή τον μεταβολισμό.Το
λάχανο
αποτελεί
ακόμα
πλούσια πηγή φολι-

• Αν παραψηθούν, πέρα από
το ότι χάνουν τις θρεπτικές
τους αξίες, γίνονται πολύ
μαλακά και πιο δύσπεπτα

κού οξέως που, μαζί με τον σίδηρο,
συμβάλλει στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Γι’ αυτόν τον
λόγο, ενδείκνυται για όσους κινδυνεύουν από αναιμία, όπως οι
γυναίκες της γόνιμης ηλικίας, οι
εγκυμονούσες και τα παιδιά σε
φάση ανάπτυξης.
Αντενδείξεις. Θα πρέπει να αποφεύγονται από όσους πάσχουν
από υποθυρεοειδισμό, δηλαδή μειωμένη λειτουργία του θυρεοειδούς
αδένα, γιατί περιέχουν ουσίες που
επιβραδύνουν ακόμα περισσότερο
το έργο του και χειροτερεύουν έτσι
τα συμπτώματα, όπως αύξηση του
βάρους και αίσθημα αδυναμίας. Ο

μοναδικός τρόπος για να απολαμβάνει κανείς τα λαχανοειδή σε
αυτήν την περίπτωση, είναι μαγειρεύοντάς τα: το ψήσιμο εξουδετερώνει τις «ένοχες» ουσίες, αν και
την ίδια στιγμή αποδυναμώνει και
τις πολύτιμες βιταμίνες τους. - Το
κουνουπίδι, από την άλλη μεριά,
ευνοεί τον σχηματισμό αερίων στο
στομάχι και το έντερο, καθότι
υπάρχει τάση ζύμωσης των ινών
του. Αν λοιπόν υποφέρει κανείς
από κοιλιακό πρήξιμο, είναι καλύτερα να περιορίζει την κατανάλωσή του σε μία φορά τη βδομάδα.

Ψητά & ωμά
Ο καλύτερος τρόπος για να καταναλώνετε το κουνουπίδι, το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών
είναι να τα ψήνετε στον ατμό, έτσι
ώστε να περιορίζετε την απώλεια
βιταμινών.

Ταύρος: Η ημέρα θα κυλήσει πολύ καλά
και με αρκετή αισιοδοξία για εσένα. Με
το ταλέντο που έχεις θα καταφέρεις να
λύσεις καταστάσεις που στον παρελθόν
παρέμεναν στάσιμες και σου δημιουργούσαν πρόβλημα. Σήμερα ό,τι σκεφτείς
μπορείς να το καταφέρεις, αλλά μην
καταπιάνεσαι με όλα μαζί. Θα δεχτείς
κάποιες ειδήσεις και θα νιώσεις μεγαλύτερη ψυχική γαλήνη.
Δίδυμοι: Θα βρεθείς σε σύγκρουση με τα
συναισθήματά σου και τη βαθύτερη
πλευρά του εαυτού σου, πράγμα που θα
σου δημιουργεί ένταση έως ότου βρεις
κάποια λύση. Η ιδιοσυγκρασία σου θα
γίνει πολύ εκρηκτική, με αποτέλεσμα να
αντιδράς με πείσμα τις περισσότερες
φορές. Θα πρέπει να προσέχεις πώς
χειρίζεσαι τις καταστάσεις και να επιχειρείς πάντα να τις θέτεις υπό έλεγχο.
Καρκίνος: Μια ημέρα έντασης και
εκνευρισμού που πιθανόν να έχει δυσάρεστο αντίκτυπο στην ψυχολογία ή τις
ασχολίες σου. Η σχέση σου με τους
άλλους και ειδικά με φιλικά σου άτομα,
θα παρουσιάσει μια εκρηκτικότητα με
δυσάρεστα αποτελέσματα και για τις
δύο πλευρές. Απόφυγε τις βιαστικές
αποφάσεις ή τις σπασμωδικές ενέργειες και ό,τι κάνεις, να είναι μετρημένο.
Φρόντισε το βράδυ να περάσεις χαλαρά,

κάνοντας συζητήσεις που σε ευχαριστούν ψυχικά.
Λέων: Βάλε σχέδια για το μέλλον και θα
έχεις όλους καλούς οιωνούς με το μέρος
σου. Μην αμελήσεις όμως καταστάσεις
που πρέπει να τακτοποιηθούν άμεσα
και μην επιτρέψεις σε κανέναν να
παρέμβει στα σχέδιά σου. Το σκηνικό σε
ευνοεί για να κάνεις ξεκαθαρίσματα και
να απομακρύνεις οτιδήποτε σε ενοχλεί.
Παρθένος: Αποκτάς περισσότερη επικοινωνία και απολαμβάνεις τον θαυμασμό του περίγυρού σου με τις καλές
επιρροές που δέχεσαι. Βάλε νέες βάσεις
στα σχέδιά σου και μην δώσεις σημασία
σε σχόλια που μπορεί να γίνουν. Η
συναισθηματικότητά σου θα είναι στα
ύψη. Περιόρισέ την και δες τις καταστάσεις ρεαλιστικά. Θα πλαισιωθείς από
πρόσωπα που αγαπάς και σε αγαπούν.
Καιρός είναι λοιπόν να αναθερμανθούν
κάποιες σχέσεις σου που ήταν λίγο
απομακρυσμένες.
Ζυγός: Την μέρα ευνοούνται πρωτοβουλίες, ξεκαθαρίσματα και κάθε τύπου
συζητήσεις, που θα διαλευκάνουν τα
κακώς κείμενα της ζωής σου. Βάλε σε
πρώτη προτεραιότητα τις υποθέσεις
σου, για να μπορέσεις να προχωρήσεις
αργότερα στην υλοποίηση των στόχων
σου και εκτίμησε αυτά που έχουν να σου
προσφέρουν τόσο οι δικοί σου άνθρωποι, όσο και οι συνεργάτες σου.
Σκορπιός: Είσαι σε μία γενικότερη αναταραχή που σε εμποδίζει να βάλεις σε
τάξη διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Ο εκνευρισμός και η ένταση θα
είναι το χαρακτηριστικό αυτής της
μέρας. Να ξέρεις ότι πρέπει να κινηθείς
γρήγορα σε καταστάσεις που μπορεί να
συμβούν, γιατί περίεργα θα είναι τα
συναισθήματα που θα σε διακατέχουν
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ

Χρήσιμες Συμβουλές
Όσο για το βράσιμο των λαχανοειδών, ναι μεν είναι πρακτικό,
όμως για να μην χάνονται όλες οι
βιταμίνες τους, είναι σημαντικό να
ρίχνετε τα λαχανικά σε ήδη βρασμένο και αλατισμένο νερό και να
μην τα βράζετε πάνω από 20
λεπτά.Για να περιορίσετε τη δυσάρεστη μυρωδιά που αναδίδουν
κατά το ψήσιμό τους (και η οποία
οφείλεται στην παρουσία θείου),
μπορείτε να προσθέσετε στο νερό
λίγο ξύδι ή να βυθίσετε στο νερό
ένα κομμάτι ξερό ψωμί που απορροφάει τις οσμές.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Προσπάθησε να βάλεις προγραμματισμό σε ό,τι κάνεις. Με το πλανητικό σκηνικό να σε ευνοεί, η ευελιξία
και η διπλωματία σου θα είναι τονισμένες και πρόσωπα που διαφωνούν μαζί
σου, τελικά θα συμφωνήσουν. Δες τις
καταστάσεις από μία άλλη σκοπιά.
Μήπως μερικά πράγματα δεν τα βλέπεις
όπως είναι, αλλά η μεγάλη ανυπομονησία που έχεις, σε παρασύρει σε αποσυντονισμό;
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και ανάλογες θα είναι και οι ενέργειες
σου. Πέρασε τη βραδιά με δικά σου
άτομα, για να νιώσεις καλύτερα.
Τοξότης: Μη διστάζεις να προχωράς
μπροστά, ό,τι και αν έρθει στο δρόμο
σου. Μη σταματάς τις προσπάθειές σου
και θα δεις ότι όλα θα πάνε πολύ καλά.
Πρέπει να συμβιβαστείς με την κατάσταση που επικρατεί και να δεις τα
πράγματα με περισσότερη αισιοδοξία.
Έφτασε ο καιρός να πετάξεις από πάνω
σου οτιδήποτε μπορεί να σε κρατάει
πίσω στην πορεία της ζωής σου.
Αιγόκερως: Γεγονός είναι πως ήρθε η
ώρα να αντιμετωπίσεις ρεαλιστικά τα
πράγματα και να σταματήσεις να
πιστεύεις ότι όλα περιστρέφονται γύρω
από εσένα. Προσπάθησε να κρατήσεις
την πόρτα του μυαλού σου ανοιχτή σε
νέες, ίσως προκλητικές ιδέες και αλήθειες, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στην καινούργια πραγματικότητα που σε πλησιάζει.
Υδροχόος: Οι αλλαγές που θα έχεις
αυτό το διάστημα, θα κατακλύζουν τη
ζωή σου και θα δημιουργούν απρόβλεπτες συνθήκες. Πρέπει να κινηθείς πολύ
προσεκτικά και να μην κάνεις καμία
υπερβολή. Πρόσεξε, γιατί οποιαδήποτε
κίνηση μπορεί να σου κοστίσει. Μην
αφήσεις οικογενειακά θέματα να διαιωνίζονται. Προσπάθησε να δείχνεις
περισσότερη διαλλακτικότητα και να
ηρεμήσεις το ηλεκτρισμένο κλίμα που
υπάρχει αυτή την στιγμή γύρω σου.
Ιχθείς: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να
κάνεις πράγματα που είναι πάνω από
τις δυνάμεις σου. Δες μερικές καταστάσεις με περισσότερη αισιοδοξία, απόφυγε να κλείνεσαι στον εαυτό σου και
να προσπαθείς να λύσεις ολομόναχος,
τα προβλήματα που σε απασχολούν.

Ηπειρώτικη κρεατόπιτα
Υλικά:
1 πακέτο χωριάτικο φύλλο
150 γραμ. βούτυρο Ηπείρου λιωμένο
1 κοτόπουλο (κατά προτίμηση ελευθέρας βοσκής)
500 γραμ. χοιρινό κρέας χωρίς πολύ λίπος
1 μικρό κρεμμύδι, 1 κλωνάρι σέλερι
1 κομμάτι πράσο, 1 καρότο
1 δαφνόφυλλο, 5-6 κόκκοι πιπέρι
Για τη γέμιση
2 κ.σ. βούτυρο Ηπείρου, 2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 φλ. τραχανά, 400 γραμ. φέτα σε τρίμματα
φρέσκο πιπέρι, αλάτι
Εκτέλεση:
Ξεκινάμε να φτιάξουμε την ηπειρώτικη κρεατόπιτα με χοιρινό και κοτόπουλο, βάζοντας σε μία κατσαρόλα το κοτόπουλο, το κρέας, το κρεμμύδι, το σέλερι, το πράσο, το
καρότο, το δαφνόφυλλο και το πιπέρι. Καλύπτουμε με
νερό και από την ώρα που θα πάρει βράση, βράζουμε για
περίπου 40΄. Ξαφρίζουμε όποτε εμφανίζονται αφροί στην
επιφάνεια. Βγάζουμε το κοτόπουλο και το κρέας από το
ζωμό και σουρώνουμε. Αφού κρυώσουν, ξεκοκαλίζουμε το
κοτόπουλο και ψιλοκόβουμε το χοιρινό.
Ζεσταίνουμε βαθύ τηγάνι και προσθέτουμε το βούτυρο. Σε
μέτρια φωτιά αφήνουμε το κρεμμύδι να μαραθεί για 7΄8΄, όχι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το κοτόπουλο και το
χοιρινό, ανακατεύουμε και αφήνουμε να σιγοψηθεί για 5΄6΄. Προσθέτουμε τον τραχανά και τα 3/4 φλ. ζωμό (με τον
οποίο βράσαμε τα κρεατικά), αλατοπιπερώνουμε τη γέμιση και σιγοβράζουμε για 10-12′, μέχρι η γέμιση να πιεί τα
υγρά της. Αφού κρυώσει προσθέτουμε τη φέτα και ανακατεύουμε. Βουτυρώνουμε ένα ταψί για πίτα, με διάμετρο 40
εκατοστών. Απλώνουμε 3 φύλλα κιχί ακτινωτά ώστε να
εξέχουν, ραντίζοντάς τα με λιωμένο βούτυρο. Αδειάζουμε
τη γέμιση και μπήγουμε το φλουρί. Καλύπτουμε με τα
υπόλοιπα ραντίζοντάς τα ενδιάμεσα με λιωμένο βούτυρο
και γυρίζουμε τις άκρες προς τα μέσα.
Χαράζουμε τη πίτα σε κομμάτια μπακλαβαδωτά και περιχύνουμε με το υπόλοιπο βούτυρο. Ραντίζουμε με λίγο ζωμό
και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180
βαθμούς C, στις αντιστάσεις, για 1 ώρα μέχρι να ροδίσει
καλά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 256 - 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954

ΠΟΣΠΦ: Η έκθεση του Γ. Ελεγκτή για το Γ. Ν. Λ. επιβεβαιώνει
την ανάγκη για προώθηση της Αυτονόμησης

Τ

η λύπη της για την κατάσταση η
οποία επικρατεί στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας, καθώς και για
τα άκρως απογοητευτικά ευρήματα του
Γενικού Ελεγκτή, εκφράζει η Παγκύπρια
Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων και
Φίλων (ΠΟΣΠΦ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:
«Η κατάσταση ανησυχεί ιδιαίτερα το
κίνημα των ασθενών, αφού το
Νοσοκομείο της Λευκωσίας, το μεγαλύτερο και το μοναδικό τριτοβάθμιο νοσοκομείο του κρατικού τομέα, θα έπρεπε
να αποτελεί την κορωνίδα των παροχών υγείας στην Κύπρο.
Η έρευνα του Γενικού
Ελεγκτή για το Γενικό
Νοσοκομείο
Λευκωσίας
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη
αφού καταδεικνύει τα
λάθη και τις ελλείψεις του
συστήματος και θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί από
όλους με την αναγκαία
σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Θα πρέπει να
αποτελέσει εργαλείο για
διόρθωση των λαθών και
των κενών, καθώς και για
τη βελτίωση των διαδικασιών της παρακολούθησης και του ελέγχου προς

H EOKE ζητά δημοσιονομικά κίνητρα για δημόσιες επενδύσεις

Η

τρεχουσών συναλλαγών και δημοσιονομικά περιθώρια.

Επιπλέον διαφωνεί με την πρόταση της
Κομισιόν για έναν γενικά ουδέτερο δημοσιονομικό προσανατολισμό κατά το 2018
και αντιπροτείνει έναν ελαφρώς θετικό
δημοσιονομικό προσανατολισμό της
τάξης του 0,5% του ΑΕΠ, κάτι που θα
προκύψει από τη συνεισφορά των χωρών
που διαθέτουν πλεονάσματα ισοζυγίου

Η ΕΟΚΕ συμμερίζεται την ανάγκη επικέντρωσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην αύξηση της παραγωγικότητας
και στη βελτίωση του επιχειρηματικού και
του επενδυτικού περιβάλλοντος και, συγχρόνως, προκρίνει τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την άμβλυνση
των ανισοτήτων που θα μπορούσαν να
ευνοήσουν τη μεγαλύτερη υποστήριξη
των μεταρρυθμίσεων από τους πολίτες
της ΕΕ. Κρίνεται σκόπιμο να δοθεί έμφαση
στις μεταρρυθμίσεις που συνδυάζουν την
ευελιξία κατόπιν διαπραγματεύσεων και
την ασφάλεια, με σκοπό τη δημιουργία
κινήτρων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της καινοτομίας.

Eυρωπαική Οικονομική Κοινωνική
Επιτροπή [ΕΟΚΕ] προκρίνει την παροχή δημοσιονομικών κινήτρων εστιασμένων στις δημόσιες επενδύσεις, με παράλληλη ιεράρχηση των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, σύμφωνα με
σχετική σημερινή της γνωμοδότηση προς
την Κομισιόν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

όφελος των ασθενών. Πολλά σημεία της
έκθεσης αποτελούν διαπιστώσεις της
ΠΟΣΠΦ και διαχρονικά προβλήματα τα
οποία η ΠΟΣΠΦ επεσήμανε και δημοσιοποίησε επανειλημμένα. Αυτός ήταν
και είναι ένας από τους λόγους για τους
οποίους ως ασθενείς έχουμε ταχθεί
υπέρ της οικονομικής και διοικητικής
αυτονόμησης των νοσοκομείων, όπως
αυτή έχει ψηφισθεί από την Ολομέλεια
της Βουλής. Θα πρέπει όλοι πλέον να
εργαστούμε για την επιτυχία της αυτονόμησης.»

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Άμιλλα είναι η τάση να
φτάσει κανένας τον
άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο
άλλος τον ξεπερνάει.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α.Ε. Τραχωνίου - Θ.Ο.Ι. Πύργου
0-2
F.C. INTERNATIONAL - Μουταγιάκα
0-2
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - Π.Α.Ε. Λόφου
3-0
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς0-5
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου
3-0
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής
1-1
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες
Παρασκευή 26.1.2018
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας
Κ&Ε Τραχωνίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
Σάββατο 27.1.2018 και ώρα 2.30 μ.μ.

Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - F.C. INERNATIONAL
Π&Σ Ζακακίου - Α.Ε.Κ Πολεμιδίων
ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - Π.Α.Ε Λόφου
Κυριακή 28.1.2018 και ώρα 2.20 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 11.00 πμ
Δευτέρα 29.1.2018 ΚΑΙ ΏΡΑ 7.30 Μ.Μ.
Θ.Ο.Ι. Πύργου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.Πολεμιδιών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
4-3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΠΑΟ Κάτω Μονής 0 - 3
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 3 - 1

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 0 - 0
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΘΟΙ Καπέδων
0-3
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
2-0
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου2 - 3
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
0-3
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
6-3

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26 – 27/1/18
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - Παρασκευή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - Σάββατο
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Σάββατο
AEM MAΡΩΝΙΟΥ – ΚΕΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - AEK KAΛΑΒΑΣΟΥ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – KENH
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΟ)
Τετάρτη 7/2/18 ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – E.Σ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ

6-1
1-3
4-0
1-3
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΕΛ: Στον Όλυμπο με στόφα μεγάλης ομάδας

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΟΝΗΣΙΛΛΟ

Τ

ην πρώτη της ήττα και μάλιστα
εντός έδρας γεύθηκε ο πρωτοπόρος Ονήσιλλος Σωτήρας. Μέγας δράστης η ΕΝΑΔ που έκανε την έκπληξη
και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.
Η ΜΕΑΠ παρά την ισοπαλία της,
πλησίασε στην κορυφή σε απόσταση
αναπνοής, εκμεταλλευόμενη την οδυνηρή ήττα του πρωτοπόρου.
Αξιοσημείωτη εκτός έδρας τρίποντα
για Πέγεια κι Ελπίδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Με εμπνευστή τον Εφραίμ λύγισε την πολύ
καλή ΑΕΚ, που φωναζει για τη διαιτησία

• Δύσκολη επικράτηση της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
επί της Άχνας που πνέει τα λοίσθια

• Έδειξε χαραχτήρα η ΟΜΟΝΟΙΑ κι απόδρασε
από το «Τσίρειο με το τρίποντο

• ΔΟΞΑσθηκε η ΑΛΚΗ στο Μακάρειο αναστατώνοντας την ομάδα της Κατωκοπιάς

• Αγχωτική αλλά υπερπολύτιμη νίκη για τον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ εναντίον του μαχητικού ΑΡΗ

• Ανεβάζει συνεχώς στροφές η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ,
σβήνουν σταδιακά οι μηχανές της Πάφου

Έ

κανε τη μεγάλη ανατροπή ο ΑΠΟΕΛ.
Με πρωτοφανούς έμπνευσης τέρμα
του Εφραίμ πέτυχε καίριο πλήγμα κατά
της ΑΕΚ και ανήλθε στην κορυφή του
Ολύμπου. Στάθηκε καλά η ΑΕΚ η οποία
όμως έχασε στα σημεία, κυρίως εξαιτίας της διαφοράς ποιότητας και των
εμπειριών κάποιων παικτών του νικητή.
Διαμαρτυρήθηκε έντονα για το πέναλτυ
του Τέτε η ομάδα της Λάρνακας, που ο
τηλεοπτικός φακός τον δικαιώνει.
Νέα νίκη για την Ομόνοια που δάμασε
την σκληροτράχηλη ΑΕΛ στο «Τσίρειο»
ανεβάζοντας την ψυχολογία των
«Τριφυλλοφόρων» στα ύψη. Χάλασαν
την εικόνα τους οι Λεμεσιανοί μετά τη 2η
συνεχόμενη ήττα τους.
Χάνοντας
πολλές
ευκαιρίες
ο
Απόλλωνας πέτυχε αγχωτική νίκη επί

του συμπολίτη του κι αναρριχήθκε στην
2η θέση. Η ήττα σηματοδότησε την απόλυση του Γ. Χριστόπουλου που αντικαταστάθηκε από τον Νίκο Παναγιώτου.

Το πρόσωπο
Γιώργος Εφραίμ
Για 2η συνεχόμενη αγωνιστική ο
Κύπριος μαέστρος του
ΑΠΟΕΛ οδήγησε την ομάδα
του στη νίκη
σ’ ένα από τα κρισιμότερα παιχνίδια της χρονιάς. Με το εμπνευσμένο
τέρμα του, τη δεξιοτεχνία και την
φαντασία που κατέθεσε στο γήπεδο, αναδεικνύεται σε πολυτιμότερο
παίκτη της πρωτοπόρου.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Α

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΤΟΠΙΟ
ΚΟΡΥΦΗΣ

ναλλοίωτο παραμένει το σκηνικό
στην κορυφή του βαθμολογικού
πίνακα μετά τις νίκες Ομόνοιας Ψευδά
και Κούρρη. Σπουδαία νίκη για τον
Ορφέα που τον απομακρύνει αισθητά
από την κόκκινη ζώνη. Νικηφόρο
πέρασμα του Ηρακλή από το Φρέναρος
που τον ανεβάζει ένα βαθμολογικό
σκαλοπάτι.

Πήρε το ζητούμενο η Ανόρθωση ύστερα
από μέτρια εμφάνιση. Η Άχνα με τον Χρ.
Πογιατζή στον πάγκο και με Κύπριους
παίκτες, κέρδισε τις εντυπώσεις.
Σημαντικό βήμα για παραμονή στα
σαλόνια έκανε η ΑΛΚΗ. Νέα ήττα για τη
ΔΟΞΑ που μπήκε σε πορεία κατηφόρας.
Με την προσθήκη τριών παικτών από το
εξωτερικό, η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ξαναβρήκε
τον γνώριμο καλό εαυτό της φιλοδωρόντας με τριάρα την Πάφο. Η συνεχιζόμενη κατηφόρα των Παφίων σηματοδότησε την παραίτηση του προπονητή κ.
Έλσνερ που μίλησε για έλλειψη αυτοπεποίθησης.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ο ΑΠΟΕΛ απέδειξε για άλλη μια φορά ότι παραμένει ο υπαριθμόν
ένας διεκδικητής του τίτλου. Κύριοι διώκτες του, η ΑΕΚ και ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που παρουσιάζουν δυνατά σύνολα αλλά όχι ικανά να
αναχαιτίσουν την πορεία της ομάδας του Γιώργου Δώνη.

1

2
3

Αναγγενήθηκε η ΟΜΟΝΟΙΑ η οποία εισήλθε σε τροχιά σταθερής
ανάκαμψης συμβάλλοντας στο να γίνει πιο ανταγωνιστικό το
πρωτάθλημα.
Αξίζουν μνείας, η πτώση της ΑΕΛ από τη μια και η άνοδος της
ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ από την άλλη, προσδίδοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρο και ξεχωριστά χαρακτηριστικά στο μαραθώνιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

4-0
(12’ Ταραλίδης, 25’, 45’, Μαρτίνιουκ, 32’
Αρτάμπε)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Π

ροελαύνει η Ένωση Νέων Παραλιμνίου
μετά την νικηφόρα απόδραση της από
το «Γρηγόρης Αυξεντίου» και τα στραβοπατήματα των κύριων διωκτών της, ΟΜΟΝΟΙΑΣ Αραδίππου και Αναγέννησης
Δερύνειας. Νίκη - χρυσάφι για την Αγία
Νάπα που κέρδισε στο «Μακάρειο» τον
Εθνικό Άσσιας κι απομακρύνθηκε ακόμη
περισσότερο από την επικίνδυνη ζώνη,
φθάνοντας στο 5ο βαθμολογικό σκαλοπάτι.

15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Προεδρικές Εκλογές 2018:
Οδηγίες προς τους εκλογείς
σχετικά με τη ψηφοφορία

Ο

κάθε εκλογέας για να μπορέσει να πάρει ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει πρέπει απαραίτητα να
έχει μαζί του το εκλογικό βιβλιάριο ή το δελτίο ταυτότητάς του και να είναι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο του εκλογικού κέντρου.
Μέσα στο εκλογικό κέντρο δίδεται στον εκλογέα από
τους επί καθήκοντι υπαλλήλους ένα ψηφοδέλτιο,
πάνω στο οποίο είναι γραμμένα κατά σειρά τα ονόματα των υποψηφίων που προτάθηκαν για την
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με τις φωτογραφίες τους και τα τυχόν εμβλήματα που υπέβαλαν.
Το όνομα και η φωτογραφία κάθε υποψηφίου βρίσκεται σε χωριστή αριθμημένη στήλη, πάνω στο
ψηφοδέλτιο.
Το ψηφοδέλτιο πρέπει να φέρει στο εξωτερικό μέρος
του επίσημη σφραγίδα, για να είναι έγκυρο.
Ο εκλογέας, αφού πάρει το ψηφοδέλτιό του, πρέπει
να αποσυρθεί στον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας που
βρίσκεται για το σκοπό αυτό μέσα στο εκλογικό
κέντρο και πίσω από την κουρτίνα να το ανοίξει και
να σημειώσει μυστικά στο ψηφοδέλτιό του με πένα
μπιρό, χρώματος μπλε ή μαύρου, το σημείο «Χ» ή «+»
ή «√» μέσα στον χώρο της στήλης που βρίσκεται
κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του.
Ο εκλογέας μόνο με πένα χρώματος μπλε ή μαύρου
μπορεί να ψηφίσει. Αν ψηφίσει με πένα άλλου χρώματος, το ψηφοδέλτιό του θα είναι άκυρο και δε θα
ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.
Ακολούθως, ο εκλογέας, αφού διπλώσει το ψηφοδέλτιό του, θα εξέλθει από τον ειδικό θάλαμο ψηφοφορίας και θα το ρίξει ο ίδιος προσωπικά μέσα στην
κάλπη. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να τοποθετηθεί ολόκληρο μέσα στην κάλπη. Δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ή να αποκοπεί οποιοδήποτε μέρος του ψηφοδελτίου, γιατί σε τέτοια περίπτωση θα είναι άκυρο και
δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των
ψήφων.
Ο εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει έναν μόνο υποψήφιο. Ο εκλογέας οφείλει να σημειώσει το καθορισμένο σημείο μέσα στον χώρο της στήλης που βρίσκεται
κάτω από τη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του, μόνο. Δεν μπορεί ο εκλογέας να τοποθετήσει το σημείο «Χ» ή «+» ή «√» πάνω στη φωτογραφία του υποψηφίου της προτίμησής του ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, γιατί σε τέτοια περίπτωση το
ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη
κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Συνάντηση Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ με τον υποψήφιο
για την προεδρία της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη

Τ

α κυριότερα εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα
συζήτησε η εκτελεστική επιτροπή
της ΣΕΚ σε συνάντηση που είχε
χθές στα κεντρικά γραφεία του
κινήματος με τον υποψήφιο για
την προεδρία, πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας καλωσορίζοντας τον κύριο Αναστασιάδη τόνισε την αναγκαιότητα συνεχούς ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου

• Ο κ. Αναστασιάδης έδωσε
τα εύσημα στη ΣΕΚ και
στο συνδικαλιστικό κίνημα
για την υπεύθυνη στάση τους
στην αντιμετώπιση της κρίσης
σε όλα τα επίπεδα με στόχο την
επικράτηση της εργατικής ειρήνης
ως προϋπόθεσης για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική
πρόοδο. Περαιτέρω ανέπτυξε τις
πτυχές των βασικών ζητημάτων
που απασχολούν την εργατική
τάξη και την κοινωνία ευρύτερα,
τονίζοντας ότι το 2018 είναι χρονιά για σταδιακή ανάκτηση των
απωλεσθέντων εισοδημάτων λόγω
της οικονομικής κρίσης.
Ο κ. Αναστασιάδης εξήρε τη διαχρονική συνδικαλιστική υπευθυνότητα της ΣΕΚ και τον σημαίνοντα
ρόλο της στη διατήρηση υψηλού
επιπέδου εργασιακών σχέσεων

στον τόπο μας. Ανέλυσε βασικές
πτυχές του προεκλογικού του προγράμματος στα εργατικά και κοινωνικοοικονομικά θέματα, υπογραμμίζοντας ότι η επανεκλογή
του θα σηματοδοτήσει ενίσχυση

της κοινωνικής πολιτικής για
ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των εργαζομένων και
των
νοικοκυριών
ευρύτερα,
κυρίως όσων έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.

Οι εργαζόμενοι έτοιμου σκυροδέματος αξιώνουν
την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης

Σ

ε εργασιακό αναβρασμό θα βρεθούν οι εργαζόμενοι έτοιμου
σκυροδέματος σε περίπτωση που
η εργοδοτική πλευρά δεν εφαρμό-

σει την συλλογική σύμβαση του
τομέα.
Σε γενική συνέλευση στη Λεμεσό

√ Ενωμένοι οι εργαζόμενοι
θα διεκδικήσουν
τα δικαιώματα τους
√ Αποφάσεις θα ληφθούν
στις γενικές συνελεύσεις

Αν ένας εκλογέας σχηματίσει πάνω στο ψηφοδέλτιό
του οποιοδήποτε άλλο σημείο, με το οποίο μπορεί
αργότερα να αναγνωρισθεί η ταυτότητά του, αυτό θα
είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

Ιωάννου αν δεν υπάρχει κάποια
θετική ανταπόκριση εκ μέρους των
εργοδοτών οι εργαζόμενοι είναι
αποφασισμένοι μετά τις
5
Φεβρουαρίου, αφού πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις θα προχωρήσουν σε εργατικές κινητοποιήσεις.

Αν ένας εκλογέας καταστρέψει από απροσεξία το
ψηφοδέλτιο, μπορεί να το επιστρέψει στον προεδρεύοντα υπάλληλο του εκλογικού κέντρου, ο οποίος,
αν πεισθεί ότι πρόκειται πράγματι για απροσεξία,
θα του δώσει άλλο ψηφοδέλτιο για να μπορέσει να
ψηφίσει κανονικά.

Ο κ. Ιωάννου καλεί τον εργοδοτικό
κόσμο να εφαρμόζει τα συμφωνηθέντα αλλά και τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας για να αποφεύγεται η εργασιακή αναταραχή.

Το λευκό ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.
Κάθε εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει μια φορά μόνο.

www.sek.org.cy,

που πραγματοποιήθηκε στις 18
Ιανουαρίου έχει αποφασιστεί
όπως οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων
των συντεχνιών αποστείλουν επιστολή προς τους επηρεαζόμενους
εργοδότες τους οποίους καλούν να
εφαρμόσουν τη συλλογική σύμβαση του τομέα.
Όπως δήλωσε ο γγ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης

Αν ένας εκλογέας σημειώσει το σημείο «Χ» ή «+» ή
«√» στη στήλη περισσότερων του ενός υποψηφίων ή
παραλείψει να σημειώσει το σημείο αυτό στη στήλη
οποιουδήποτε υποψηφίου, το ψηφοδέλτιό του θα
είναι άκυρο και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την καταμέτρηση των ψήφων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

