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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Καθολική κάλυψη υπηρεσιών υγείας

Κοινωνική δικαιοσύνη απαίτησε η 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών ΚΙΕ

ΟΧΙ στην επισφαλή απασχόληση
ΝΑΙ στην εργασιακή αξιοπρέπεια
Μ

Τ

η διαβεβαίωση ότι το Γε.Σ.Υ. θα
εφαρμοσθεί, έδωσε ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας.
Με εμπεριστατωμένη τοποθέτηση του ο
πρόεδρος του ΟΑΥ Θωμάς Αντωνίου,
δίδει το στίγμα της καθολικής κάλυψης
των υπηρεσιών Υγείας.
Σελ. 4, 7

Εθνική ενότητα και ομοψυχία
για δικαίωση της Κύπρου

Μ

ε ομοψυχία - ενότητα - αρραγές

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2991
TIMH 0.70€

ε βροντερό παρόν στη χθεσινή
24ωρη απεργιακή κινητοποίηση,
σύσσωμοι οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί (ΚΙΕ, προαιρετικά ολοήμερα
σχολεία, απογευματινά - βραδυνά
προγράμματα Τεχνικών Σχολών) διατράνωσαν την αποφασιστικότητα
τους να εντείνουν τον συνδικαλιστικό
αγώνα για ικανοποίηση των δίκαιων
αιτημάτων τους. Με την πλήρη στήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος
αξίωσαν κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών και αναγνώριση της εκπαιδευτικής πείρας όσων απασχολούνται
στα απογευματινά και βραδινά εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού.
Θεωρούν κοινωνικά άδικη την ανισότητα που έχει προκύψει από την
εφαρμογή της αγοράς υπηρεσιών από

• Οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί αξιώνουν κατάργηση της αγοράς
υπηρεσιών πού πλήττει βασικά εργασιακά δικαιώματα
• Προκαλεί κατάφωρες κοινωνικές αδικίες και υπονομεύει
την αξιοπρεπή εργασία η αγορά υπηρεσιών
το έτος 2013 μέσω της οποίας καταδικάζονται οι χαμηλόμισθοι εκπαιδευτικοί στην εξαθλίωση.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε την
πλήρη στήριξη του συνδικαλιστικού
κινήματος στον δίκαιο αγώνα των
υπό αναφοράν εκπαιδευτικών. Η
αγορά υπηρεσιών, πρόσθεσε, ως νέα
μορφή απασχόλησης που έχει εισαχθεί παράτυπα στην αγορά εργασίας
τα τελευταία χρόνια, και στο πλαίσιο
της πολιτικής που εφαρμόσθηκε λόγω
της οικονομικής κρίσης, πλήττει τα

δικαιώματα των εργαζομένων προκαλώντας επισφαλείς θέσεις εργασίας
με δυσμενέστερους όρους απασχόλησης.
Προσδοκούμεν ότι μέσα σε ένα εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των επηρεαζομένων εκπαιδευτικών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της
κυβέρνησης, θα υπάρξει αίσιο τέλος,
αίροντας μια κοινωνική αδικία συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθεια που καταβάλλεται από το συνδικαλιστικό κίνημα για επαναρρύθμιση
της αγοράς εργασίας.
Σελ.3

εθνικό μέτωπο και προσήλωση στις

ακατάλυτες αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού και τις αρχές της Ευρώπης, συνεχίζουμε τον αγώνα για δικαίωση της
Κύπρου και του Ελληνισμού.

Σελ. 3, 8

Ατμομηχανές της οικονομίας
Τουρισμός και Κατασκευές

Ω

ς αιχμή του δόρατος για γρηγορότερη έξοδο από την κρίση και επιτά-

χυνση της οικονομικής ανάπτυξης, επενεργούν οι τομείς του τουρισού και της
οικοδομικής - κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Σελ. 6

ΦΩΤΟ:
Αρχείο

Αυξάνονται τα προβλήματα από το εμπόριο με τα κατεχόμενα

Έ

να θέμα που πρέπει να τύχει άμεσου χειρισμού
από το κράτος είναι αυτό που αφορά το εμπόριο
με τα κατεχόμενα το οποίο άρχισε να προσλαμβάνει
ανησυχητικές διαστάσεις.
Πρόσφατα, οι κυπριακές αγροτικές οργανώσεις μετά
από πολύωρες συσκέψεις στελεχών τους, κατήγγειλαν πως, προϊόντα τουρκικής προέλευσης αμφιβόλου ποιότητας και χωρίς επαρκή έλεγχο φθάνουν με
ευκολία στο τραπέζι των καταναλωτών, ενώ τον
Μάρτιο η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) στο δωδεκάλογο που ετοίμασε για την οικονομία και υπέβαλε στην κυβέρνηση, ζητά να αναθεωρηθεί ο κανονισμός της Πράσινης Γραμμής καθότι
λειτουργεί αθέμιτα σε βάρος επιχειρήσεων που λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές. Αποκορύφωμα
ήταν η πρόσφατη ειδησεογραφική πληροφόρηση
σύμφωνα με την οποία γραφεία ταξί, φορτηγά και
άλλα εμπορικά οχήματα γεμίζουν πλέον μαζικά καύσιμα μόνο από τα κατεχόμενα με αποτέλεσμα το κρά-

τος – εκτός όλων των άλλων – να χάνει εκατομμύρια
από απώλεια φόρων καυσίμων.
Κοντά σε όλα αυτά, δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι μάρμαρα από τα κατεχόμενα με πρώτες ύλες
από τον Πενταδάκτυλο τοποθετήθηκαν σε κυβερνητι-

• Η κυβέρνηση οφείλει να απαιτήσει
από την Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξέταση
του κανονισμού της Πράσινης Γραμμής

κά κτίρια ή και σε σχολεία υπό το πρόσχημα του
κανονισμού της Πράσινης Γραμμής.
Εκ των πραγμάτων φαίνεται πως, κάτι δεν λειτουργεί σωστά και οι νόμιμοι πολίτες – καταναλωτές του
τόπου αλλά και πολλές εταιρίες είναι θύματα αθέμιτου ανταγωνισμού από αμφιβόλου ποιότητας προϊ-

όντα τουρκικής ή τουρκοκυπριακής προέλευσης.
Φαίνεται πως μέσα από αυτά τα γεγονότα λειτουργεί
μια μορφή παραοικονομίας σε βάρος της νόμιμης
οικονομίας.
Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή
Ένωση επανεξέταση του εύρους και του ρόλου του
κανονισμού για να προστατεύσει αφενός την οικονομία και τα δημόσια έσοδα και αφ’ ετέρου να προστατεύσει τους πολίτες και τη δημόσια υγεία από τον
οποιονδήποτε διατροφικό εφιάλτη που εισάγεται –
κυρίως - από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων.
Όσον αφορά τα γραφεία ταξί, και τα άλλα επαγγελματικά οχήματα που γεμίζουν καύσιμα από τα κατεχόμενα, οφείλει η κυβέρνηση να τα κατονομάσει, έτσι
ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές οι οποίοι απ’
εκεί και πέρα θα λάβουν ο καθένας τις αποφάσεις
του, ανάλογα με το ύψος και το επίπεδο της συνείδησης που διαθέτουν.

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

@

E

υχάριστα νέα έρχονται από το μέτωπο του Τουρισμού
Με την αξίωση ότι το ντόπιο δυναμικό θα
αξιοποιηθεί πλήρως για αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος

Ρ

ίγη δέους νοιώσαμε με το άκουσμα της είδησης
της πτώσης του Ελληνικού μαχητικού Μιράζ και
τον θάνατο του πιλότου του
Η εθνική ενότητα και ομοψυχίαπροβάλλει ως
μονόδρομος στις δύσκολες ώρες

Γ

ιορτάσαμε και φέτος το Πάσχα των Ελλήνων με
κατάνυξη και πίστη στις παραδόσεις μας
Χριστός Ανέστη - Χρόνια Πολλά με ανάσταση
στις καρδιές όλων μας

Α

μεσα πρέπει να τύχει επανεξέτασης το θέμα του
εμπορίου με τα κατεχόμενα
Το ισχύον καθεστώς μας ζημιώνει εθνικά και
κοινωνικοοικονομικά

Τ

ιμήσαμε και φέτος με λαμπρότητα την εθνική
επέτειο της 1η Απριλίου 1955
Αντλούμε δύναμη από τη θυσία των ηρώων
μας για συνέχιση του αγώνα Δικαίωσης του
Κυπριακού Ελληνισμού

Ι

Η Ευρώπη καλείται να φανεί αντάξια των ιδρυτικών
της αξιών και της ιστορικής της ευθύνης

M

ε κομμένη την ανάσα η κοινή
γνώμη σε Κύπρο και Ελλάδα
παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω
από το θέμα της κράτησης στις
Τουρκικές φυλακές των δύο Ελλήνων στρατιωτικών οι οποίοι συνελήφθησαν πρόσφατα άνευ λόγου
και αιτίας στην παραμεθόριο του
Έβρου.
Η ΣΕΚ καταγγέλλει την παράνομη
κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, καλώντας τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε όλα τα
επίπεδα αξιώνοντας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει
αποφασιστικά για απελευθέρωση
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

σχύς εν τη ενώσει
Αναγκαιότητα της εποχής η περαιτέρω ενίσχυση του ελεύθερου εργατικού κινήματος

Κ

ορυφαία προτεραιότητα παραμένει η εξάλειψη
του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας
Αναγκαία, η εντατικοποίηση της εκστρατείας
για πάταξη της

Η

υπόθεση του Συνεργατισμού δεν είναι για κομματικά παίγνια
Απαιτούμεν την αναγκαία υπευθυνότητα από
όλες τις πολιτικές δυνάμεις

Φ

ανερώνονται σιγά - σιγά οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας έναντι του Ελληνισμού
Υπέρτατη ανάγκη η εθνική αφύπνιση και η
συντονισμένη δράση των δυνάμεων του Ελληνισμού

Ω

ρα να επανέλθει η ομαλότητα στην αγορά
εργασίας
Πρωταρχικός όρος ο σεβασμός στις συλλογικές
συμβάσεις

Ν

οιώθουμε μέρα με τη μέρα εντονότερη την
ανάγκη εφαρμογής του ΓεΣΥ
Εκπτώσεις στο Γενικό Σχέδιο Υγείας δεν χωράνε, ας το χωνέψουν όλοι

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Κυπριακή ομάδα της ρυθμικής γυμναστικής
θαυματούργησε στους Κοινοπολιτειακούς
αγώνες
Πολιτειακή στήριξη χρειάζεται ο ερασιτεχνικός
αθλητισμός και όχι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που μετεξελίχθηκε σε τοξικό προϊόν.

xenis.xenofontos@sek.org.cy

των δύο πολιτών της. Το θέμα
τέθηκε για συζήτηση χθές Τρίτη
στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο
ενώπιον της Αντιπροέδρου και
Ύπατης Εκπροσώπου της Ε.Ε. για
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας, κυρίας
Φεντερίκα Μογκερίνι. Είναι κοινή
η πεποίθηση πως η κράτηση των
Ελλήνων στρατιωτικών για τόσο
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς
συγκεκριμένες κατηγορίες, παραβιάζει κατάφορα το διεθνές και το
Ευρωπαϊκό Δίκαιο καθώς και τις
υποχρεώσεις της Τουρκίας ως
υποψήφιας προς ένταξη χώρας.
Είναι παρήγορο το γεγονός ότι οι
πιέσεις προς τις Τουρκικές αρχές
για να σεβαστούν το διεθνές
δίκαιο και να επιστρέψουν το
συντομότερο σώοι και αβλαβείς
στις οικογένειές τους οι δύο κρατούμενοι, βρίσκει σύμφωνες όλες
τις κομματικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου.
Ως Ευρωπαίοι πολίτες, πιστεύουμε
βαθύτατα ότι το εν λόγω θέμα,

• Ώρα να θέσει φρένο στην τουρκική επιθετικότητα και
αλλοφροσύνη, με πρώτο βήμα τη δυναμική παρέμβαση
για απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών

όπως και η όλη στάση της Τουρκικής πολιτικής, θα πρέπει να εξετασθεί με τη δέουσα σοβαρότητα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αδιανόητο μια χώρα που κτυπά έντονα
την πόρτα της Ευρώπης να συμπεριφέρεται με τόση θρασύτητα,
προκλητικότητα αλλά και επιθετικότητα έναντι της Ελλάδας και της
Κύπρου, οι οποίες είναι πλήρη και
ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Είναι γεγονός πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση των τελευταίων χρόνων
απογοητεύει ολοένα και περισσότερο τους πολίτες της. Οι μεγάλες
αδυναμίες της εστιάζονται στην
έλλειψη κοινής άμυνας, ασφάλειας
και εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η
αχίλλειος πτέρνα αποδυναμώνει
κάθε ουσιαστική προσπάθεια για
περαιτέρω ισχυροποίηση της
Ευρώπης. Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό όραμα
σιγά - σιγά ξεθωριάσει και αν
παρελπίδα, αυτό το κλίμα δεν
αναστραφεί, ο κίνδυνος να δυναμιτισθεί η εσωτερική συνοχή της
Ε.Ε με την πρώτη ατυχή αφορμή,
είναι μεγάλος με απρόβλεπτες
συνέπειες για το αύριο των Ευρωπαϊκών λαών.
Πιστεύουμε βαθύτατα ότι ήλθε η
ώρα της οικοδόμησης μιας νέας
Ευρώπης με κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας και
ασφάλειας που παράλληλα θα
σφυρηλατεί την αλληλεγγύη μετα-

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/4/2018
Σάββα στρατηλάτου, Ιωάννου
οσ. Ισαύρου, Αθανασίας
οσ. εξ Αιγίνης.

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:
Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Λευκωσία,
1306 Λευκωσία,
T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22-849858 (Γραφείο Tύπου)
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ΠΕΜΠΤΗ 19/4/2018
Παφνουτίου ιερομ.,
Γεωργίου Πισιδίας, Αγαθαγγέλου Εσφιγμενίτου, Φιλίππας μ.,
Συμεών Φιλοθεϊτου

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4/2018
Θεοδώρου του Τριχινά
Αθανασίου οσ. Αναστασίου
ιερομ., Ζαχαίου αποστόλου,
Θεοτίμου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4/2018
Ιανουαρίου ιερ. Αλεξάνδρας
Βασ., Μαξιμιανού Πατρ.
Κων/λεως

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,

ξύ των Ευρωπαϊκών λαών και θα
προάγει σε μεγαλύτερο βαθμό την
κοινωνική δικαιοσύνη. Το μέγα
στοίχημα για την Ευρώπη σε τούτη
την κομβική συγκυρία, είναι κατά
πόσον θα προχωρήσει μπροστά με
δύναμη και σιγουριά χαράσσοντας
μια ξεκάθαρη πορεία βασισμένη
στις αρχές των οραματιστών της.
Τούτη την ώρα που οι ιδρυτικές
αξίες της Ευρώπης δοκιμάζονται
σκληρά στη δίνη της Τουρκικής
πολιτικής αλλοφροσύνης στη
ζωτική περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, η ΣΕΚ καταγγέλλει τη διαρκή προκλητικότητα της Άγκυρας
στο Αιγαίο, τη Θράκη και την
Κύπρο, καλώντας τις κυβερνήσεις
Αθηνών – Λευκωσίας να απαιτήσουν από τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
προστατεύουν την Ευρωπαϊκή γή
και τις Ευρωπαϊκές θάλασσες από
την Τουρκική βουλιμία. Οι τελευταίες φιλελληνικές αποφάσεις του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής
για τις εχθρικές ενέργειες της
Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας
στο Αιγαίο και της Κυπριακής
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης,
σε συνδυασμό με το αναμενόμενο
ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου
για τους δύο Έλληνες αιχμάλωτους
στρατιωτικούς, θα πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για την Ελληνική πλευρά να διεκδικήσει με
αξιώσεις τα ζωτικά της εθνικά
συμφέροντα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/4/2018
ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ
Θεοδώρου Συκεώτου, Ναθαναήλ αποστ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/4/2018
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ
Νικηφόρου, Θεοδώρας.
ΤΡΙΤΗ 24/4/2018
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Και τώρα που καταλάγιασε
ο κουρνιαχτός…

Τ

ώρα που καταλιάγιασε ο κουρνιαχτός με την
υπόθεση της νεαρής Έλενας, όπου όλοι μετατραπήκαμε σε ειδήμονες με γνώμη και άποψη,
τολμώ να υιοθετήσω ένα σύνθημα σε τοίχο που
έγραφε:
Είμαστε όλοι σοβαρά άρρωστοι. Κολλήσαμε από
μια ανίατη ασθένεια: Τον εγωισμό, τόσο πολύ
που καθημερινά βήχουμε άποψη.
Τόσο αληθινό που αποτυπώνει τη στυγνή πραγματικότητα που μας περιτριγυρίζει.

3

Αξιοπρέπεια στην εργασία αξίωσαν οι εκπαιδευτικοί
της αγοράς υπηρεσιών μέσω της 24 ωρης απεργίας

Η

επίμονη άρνηση του υπουργείου
Παιδείας να αντικρύσει με θετικό φακό τα διαιωνιζόμενα επί
μακρόν προβλήματα των εκπαιδευτικών με την αγορά υπηρεσιών υποχρέωσε τους επηρεαζόμενους να
κατέλθουν χθές Τρίτη σε 24ωρη
απεργία. Οι εκπαιδευτικοί και οι
συντεχνίες τους, προειδοποίησαν
ότι τα απεργιακά μέτρα θα κλιμα-

εργαζόμενους στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Με την εμμονή της
κυβέρνησης στην αγορά υπηρεσιών
καταδικάζονται οι χαμηλόμισθοι
εκπαιδευτικοί στην εξαθλίωση.

παραλάβουν στις 1:05μμ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει οποιαδήποτε αντίδραση για επίλυση των
δύο ζητημάτων από την κυβέρνηση
τα μέτρα θα κλιμακωθούν.

√ Τα απεργιακά μέτρα θα
κλιμακωθούν αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα τους

Οι εκπαιδευτικοί και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εκφράζουν την
συμπάθεια τους για την ταλαιπωρία που θα υποστούν οι μαθητές και
οι γονείς από τα απεργιακά μέτρα.

Όλοι μας γίναμε δικαστές και
βγάζουμε καθημερινά ετυμηγορίες, κοινώς βγάζουμε τη
γλώσσα μας περίπατο τη
Της Δέσποινας
στιγμή που δεν κατέχουμε το
Ησαΐα
θέμα και δεν μπορούμε να
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
αθωώνουμε ή να κατηγορούμε
Γυναικών ΣΕΚ
ανθρώπους με πάσα ευκολία.
despina.isaia@sek.org.cy
Έχουμε
γίνει
ξερόλες
επί
√ Το σοβαρό θέμα της
παντός επιστηπαιδοφιλίας αλλά και
τού. Διυλίζουμε
άλλων νοσηρών φαινο- τον κώνωπα και
μένων θα πρέπει να
καταπίνουμε την
κάμηλο για όλους
τα αγγίζουμε στις
τους
άλλους
πραγματικές τους
εκτός από τον
διαστάσεις χωρίς
εαυτό μας.

ονόματα διευθύνσεις
και λεπτομέρειες
προς τέρψιν
της περιέργεια μας!

Και όταν έρθει η
δική μας σειρά
αισθανόμαστε
πικραμένοι και
αδικημένοι που
κάποιοι
άλλοι
ενώ δεν μας γνωρίζουν εκφράζουν άποψη.
Το σοβαρό θέμα της παιδοφιλίας αλλά και
άλλων νοσηρών φαινομένων θα πρέπει να τα
αγγίζουμε στις πραγματικές τους διαστάσεις
χωρίς ονόματα διευθύνσεις και λεπτομέρειες
προς τέρψιν της περιέργεια μας.
Οφείλουμε με σύνεση και υπευθυνότητα να
θέσουμε όλοι τον δάκτυλον επί των τύπων των
ήλων και να καταθέσουμε εισηγήσεις για το πώς
θα ενισχυθούν θεσμοί, δομές και υπηρεσίες οι
οποίες θα δρουν περισσότερο προληπτικά και
υποστηρικτικά. Μόνο έτσι θα είμαστε αυθεντικοί
και γνήσιοι πολίτες οι οποίοι θέλουν να συμβάλουν στην καλυτέρευση της κοινωνίας. Η κριτική
πάντοτε είναι καλόπιστη όταν συνυπάρχει με
συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απόψεις. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση μόνον ζημιά μπορεί
να προκαλέσει και να αποπροσανατολίσει από
τους γνήσιους και πραγματικούς στόχους.
Όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα ενδεχομένως να
μην είναι δια παντός ξένα προς εμάς. Η κοπέλα ή
κάθε κοπέλα της διπλανής πόρτας μπορεί αύριο
να είναι η κόρη, η φίλη, η συγγενής.
Εύχομαι στον καθένα μας ολόψυχα να μην μας
αγγίξει ποτέ για να μην συνειδητοποιήσουμε
πως εκεί που πέφτει η φωτιά μόνο εκεί καίει. Ας
γίνουμε σοφότεροι και ας μην παρασυρόμαστε
από τον δημόσιο διασυρμό και να ρίχνουμε ως
αναμάρτητοι πρώτοι τον λίθο.
Απλά θα πρέπει να δώσουμε ο καθένας από το
μετερίζι του, τον δικό του αγώνα για να μην
επαναλαμβάνονται φαινόμενα που δεν τιμούν το
ανθρώπινο είδος και την ανθρώπινη υπόσταση.
Ας γίνουμε χρήσιμοι στην κοινωνία και ας μην
ασελγούμε στη μνήμη ανθρώπων που δεν έχουν
τη δύναμη ή δεν υπάρχουν ανάμεσα μας για να
υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Δικαστές υπάρχουν πολλοί με πτυχία και εμπειρίες. Ας τους
αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους και ας
κάνουμε και εμείς τη δική μας αρχίζοντας πρώτα
από όλα από τη σιωπή.

ΑΡΧΕΙΟ
κωθούν αν δεν υπάρξει σύντομα χειροπιαστή βούληση εκ μέρους της
κυβέρνησης για ικανοποίηση των
υποβληθέντων αιτημάτων.
Σε κοινή ανακοίνωση (την περασμένη Παρασκευή) των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών
μετά την άγονη συνάντηση που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού για συζήτηση των ζητημάτων, κατάργησης
της αγοράς υπηρεσιών και της αναγνώρισης της εκπαιδευτικής πείρας
των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα απογευματινά και βραδινά εκπαιδευτικά προγράμματα
του Υπουργείου, τονίζεται ότι δεν
έγινε τοποθέτηση για κανένα από τα
δύο ζητήματα από την πλευρά του
Υπουργείου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται περαιτέρω τα εξής:
«Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ μαζί με
τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών εξήγησαν ακόμη μία φορά την
κοινωνική αδικία, την ανισότητα
που έχει δημιουργηθεί με την εφαρμογή της αγοράς υπηρεσιών από το
έτος 2013.
Οι εκπαιδευτικοί με την αγορά υπηρεσιών έχουν χάσει το δικαίωμα του
επιδόματος ανεργίας τους 4-5
μήνες που δεν έχουν απασχόληση
και το δικαίωμα στην πληρωμή
άδειας απουσίας. Τους μήνες που
δεν έχουν απασχόληση έχουν χάσει
την ελάχιστη πίστωση εισφορών
για σκοπούς υπολογισμού σύνταξης
γήρατος, όπως προνοεί η νομοθεσία
για όσους παίρνουν επίδομα ανεργίας.
Με την αγορά υπηρεσιών οι εκπαιδευτικοί έχουν τη χειρότερη αντιμετώπιση συγκριτικά με όλους τους

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Ο διάλογος για τα δύο αυτά ζητήματα ξεκίνησε από το έτος 2013 και
τον περασμένο Ιανουάριο μετά από
την μη πληρωμή των δεδουλευμένων
των εκπαιδευτικών υπήρξε μαζική
αντίδραση από μέρους τους.
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο
Προεδρικό Μέγαρο στις 19 Ιανουαρίου 2018 και μετά τη συνάντηση
λήφθηκε απόφαση στο Υπουργικό
Συμβούλιο να συσταθεί τριμερής
Υπουργική Επιτροπή και μέχρι το
τέλος Μαρτίου 2018, μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους, να
ληφθεί απόφαση.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις
και παρά τον διάλογο που έγινε η
κυβέρνηση δεν τοποθετήθηκε σε
καμία συνάντηση επί της ουσίας
στα δύο ζητήματα. Ως εκ τούτου,
μετά τη σημερινή συνάντηση, η
στάση της κυβέρνησης υποχρεώνει
τους εκπαιδευτικούς να προχωρήσουν αρχικά σε 24ωρη απεργία την
ερχόμενη Τρίτη 17 Απριλίου 2018
και καλούν τους γονείς να μην
φέρουν τα παιδιά τους στα ΚΙΕ ή
στις περιπτώσεις των Προαιρετικών Ολοήμερων Δημοτικών, Νηπιαγωγείων και Ειδικών Σχολείων να τα

Δυστυχώς έχει εξαντληθεί ο διάλογος καθώς δεν άφησε άλλη επιλογή
η στάση της κυβέρνησης.
Το ζήτημα της αγοράς υπηρεσιών
είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα και
ζητούμε από τους γονείς και όλα τα
κοινωνικά σύνολα να στηρίξουν τον
δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών
για επιβίωση. »
Η κοινή ανακοίνωση απογράφεται
από από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ , ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ
και τους συνδέσμους εκπαιδευτικούς των προγραμμάτων ΠΑΣΥΠΑΕ
ΚΙΕ , ΠΑΣΥΠΠΟΣ , Απογευματινά και
Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών
Κύπρου.
Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ
μαζί με τους εκπροσώπους των
επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών
εξήγησαν ακόμη μία φορά στη
συνάντηση με το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 13
Απριλίου 2018, (φωτό) την κοινωνική αδικία και την ανισότητα
που έχει δημιουργηθεί με την
εφαρμογή της αγοράς υπηρεσιών από το έτος 2013.
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ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ*
Προέδρου Δ.Σ. ΟΑΥ

Τ

ο θέμα που επιλέχθηκε από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας να προβληθεί κατά την
Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
«Καθολική κάλυψη Υπηρεσιών
Υγείας», δεν θα μπορούσε να

είναι πιο επίκαιρο για τον
τόπο μας.
Η Κύπρος μας παραμένει η
μόνη χώρα, σε αυτό τον χώρο
που ονομάζουν αναπτυγμένο
κόσμο, που δεν διαθέτει καθολικό σύστημα υγείας. Είναι
δηλαδή η χώρα που αγνοεί και
παραβιάζει περισσότερο από
κάθε άλλη οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα τα δικαιώματα
των πολιτών της στην υγεία.
Ο Κύπριος πολίτης καλείται να
καταβάλει από την τσέπη του
για αγορά υπηρεσιών υγείας
το ψηλότερο ποσοστό δαπανών στην Ε.Ε., το οποίο φτάνει
το 55% των συνολικών δαπανών υγείας, τη στιγμή που ο
μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 15%
(και όταν με βάση σχετικό δείκτη του ΠΟΥ πάνω από 15%

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Καθολική κάλυψη Υπηρεσιών Υγείας
προσωπικές δαπάνες θεωρούνται κοινωνικά και οικονομικά
καταστροφικές).
Η καθολική κάλυψη των πολιτών σε υπηρεσίες υγεία είναι
καταρχήν ένα ηθικό ζήτημα:
Ανεχόμαστε οι συμπολίτες μας
(παιδιά, νέοι, ενήλικες ή ηλικιωμένοι) να πεθαίνουν, να
υποφέρουν να εξευτελίζονται
επειδή είναι φτωχοί; Και ακόμα
και όταν δεν είναι φτωχοί να
σπρώχνονται στην φτώχια
επειδή χρειάστηκαν ιατρική
φροντίδα οι ίδιοι ή μέλη της
οικογένειας τους;
Σε μια εποχή που η κοινωνία
όλο και περισσότερο ρέπει
προς τον ατομικισμό και τον
ανταγωνισμό, όπου ο κάθε
πολίτης (και ιδιαίτερα οι νέοι
σε ηλικία) νιώθουν να στέκονται μόνοι, νιώθουν την αποξένωση, την ανασφάλεια και
την αβεβαιότητα στο πετσί
τους, η καθολική κάλυψη υπηρεσιών υγείας, ενισχύει το
αίσθημα του δικαίου, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινότητας και της πολιτότητας.
Συμβάλλει στο να μειωθεί η
αποξένωση και η ανασφάλεια,
που είναι και οι βασικότεροι
λόγοι που οι νέοι γυρίζουν τις
πλάτες τους στους θεσμούς,
στην πολιτική και την κοινωνία.
Υγεία για όλους σημαίνει λιγό-

1800 και 1818 για καλύτερη εξυπηρέτηση από την ΑΗΚ

Η ΑΗΚ αλλάζει και
σας εξυπηρετεί καλύτερα!

Η

ΑΗΚ αλλάζει, εφαρμόζει Λειτουργικό Διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της και από σήμερα
λειτούργει δύο ξεχωριστούς τετραψήφιους τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης:
- το 1800 για το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου και
- το 1818 για το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών Προμήθειας
ΑΗΚ.
Το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου - 1800 - δίνει την
ευχέρεια στην ΑΗΚ να εξυπηρετεί και να πληροφορεί όλους τους
χρήστες του δικτύου γρήγορα, ποιοτικά και αποτελεσματικά,
προσφέροντας υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:
- Βλάβες
- Επείγοντα Περιστατικά (κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο
ανθρώπινη ζωή)

- Κλαδέματα, Οδικό Φωτισμό, θέματα που αφορούν το Δίκτυο
της ΑΗΚ
- Αιτήσεις για συνδέσεις, μετακίνηση δικτύου και επιπρόσθετο
φορτίο.
Το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Πελατών Προμήθειας ΑΗΚ - 1818 δηλαδή, ο νέος αριθμός της Υπηρεσίας Λογαριασμών της ΑΗΚ
δίνει πληροφορίες για:
- το υπόλοιπο του λογαριασμού
- ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού
- πληροφορίες και επεξηγήσεις για τον λογαριασμό
- τρόπους εξόφλησης του λογαριασμού
- παραλαβή του λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- διαδικασία σύνδεσης, επανασύνδεσης/αποσύνδεσης/μεταβίβασης και πληροφορίες για τις διατιμήσεις.
Σημειώνεται ότι αρκετές πληροφορίες που σχετίζονται με τον
λογαριασμό μπορούν να δοθούν αυτοματοποιημένα στους πελάτες αφού πληκτρολογήσουν τον αριθμό λογαριασμού τους.

τερη ανισότητα στις ευκαιρίες
ιδιαίτερα για τα παιδιά και
τους νέους. Και δεν είναι λίγες
οι φορές που γονείς υποχρεώνονται να διακόψουν τις σπουδές των παιδιών τους γιατί οι
δαπάνες υγείας στέρεψαν τις
οικονομίες για τις σπουδές. Η
καθολική κάλυψη υπηρεσιών
υγείας, μειώνει τις ανισότητες,
περιορίζει ή και εξαλείφει τον
κίνδυνο φτωχοποίησης και
ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη.
Είναι για αυτό που η υγεία ορίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα.
Δικαίωμα που εδράζεται στα
θεμελιώδη δικαιώματα στη
ζωή και στην αξιοπρέπεια. Και
η έννοια του δικαιώματος
αποκλείει το αντίθετο της.
Δηλαδή δεν μπορεί ένα δικαίωμα να αποτελεί εμπόρευμα που
θα το αγοράζουν οι προνομιούχοι.
Η μόνη κοινωνικά δίκαια αλλά
και οικονομικά αποτελεσματική λύση για να διασφαλιστεί ο
στόχος του «Καθολική Κάλυψη
Υπηρεσιών Υγείας, για Όλους»
είναι η υιοθέτηση καθολικού
συστήματος υγείας που στηρίζεται στις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότητας στην πρόσβαση. Είναι η
εφαρμογή του ΓεΣΥ.
Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ,
όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας στη βάση των αναγκών
τους, χωρίς να εκτίθενται σε
οικονομικά
καταστροφικές
δαπάνες. Με την εφαρμογή του
ΓεΣΥ διασφαλίζονται και
θωρακίζονται οι ύψιστες
αρχές που διέπουν ένα κοινωνικό κράτος, την καθολική
κάλυψη, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ισότιμη πρόσβαση.
Για αυτό επιτρέψετε μου να
κάνω μια σύντομη ανασκόπηση των βασικότερων εξελίξεων
των τελευταίων 2 χρόνων σε
σχέση με την πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ και να παραθέσω
τους βασικότερους στόχους
και ορόσημα για τα επόμενα 2
χρόνια:
Το 2016 είχαμε:
• Τις ομόφωνες πολιτικές
αποφάσεις για εφαρμογή του
συμφωνημένου μονο-ασφαλιστικού ΓεΣΥ στα πλαίσια
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων,
• Την κατακύρωση της προσφοράς για το Σύστημα Πληροφορικής και
• Την ολοκλήρωση της συζήτησης του τροποποιητικού
νομοσχεδίου για το ΓεΣΥ στην
Επιτροπή Υγείας της Βουλής.
Το 2017 είχαμε:
• Την υπογραφή των συμβολαίων για το Σύστημα Πληροφορικής και την έναρξη των

εργασιών υλοποίησης του,
• Την συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για το ύψος και
την κατανομή των εισφορών,
• Την ομόφωνη ψήφιση των
νομοσχεδίων του ΓεΣΥ και της
αυτονόμησης από την Βουλή,
• Την ολοκλήρωση του δημόσιου διαλόγου για τους κανονισμούς που αφορούν στον
τρόπο είσπραξης των εισφορών και στις συμπληρωμές,
• Την έναρξη των διαβουλεύσεων με τον ΠΙΣ για τους σφαιρικούς προϋπολογισμούς των
Προσωπικών Ιατρών.
Το 2018
• Συνεχίζουμε και εντατικοποιούμε τις διαβουλεύσεις με τον
ΠΙΣ, και αναμένουμε να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες,
• Στους επόμενους μήνες:
o αρχίζουμε τις διαβουλεύσεις για τους σφαιρικούς
προϋπολογισμούς με του
υπόλοιπους παροχείς υπηρεσιών υγείας που εμπλέκονται στην πρώτη φάση
εφαρμογής του ΓεΣΥ, και
o Μέχρι το τέλος του χρόνου:
o αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο
που αφορά στην 1η φάση
του ΓεΣΥ (κανονισμοί και
εσωτερικοί κανονισμοί),
o ολοκληρώνεται η πρώτη
φάση του Σύστηματος Πληροφορικής,
o αρχίζει η εγγραφή των
ιατρών της πρωτοβάθμιας,
και
o αρχίζει η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.
Το 2019:
• Από τις αρχές του χρόνου:
o θα εντατικοποιηθεί η
εκστρατεία ενημέρωσης των
πολιτών,
o θα αρχίσει η εγγραφή των
δικαιούχων στους καταλόγους των Προσωπικών
Ιατρών,
o θα αρχίσει η εγγραφή των
υπόλοιπων παροχέων υγείας,
o θα συσταθούν όλες οι επιτροπές που προβλέπονται
από τον νόμο: συμβούλια
φαρμάκων, ιατροσυμβούλια
κτλ.
o Τον Μάρτη του 2019 θα
αρχίσουν να εισπράττονται
οι εισφορές από το ΤΚΑ και
τον Έφορο Φορολογίας,
όπως και οι αποκοπές από
το κράτος.
o Και την 1η Ιουνίου 2019
αρχίζει το ΓεΣΥ: Συγκεκριμένα η 1η φάση του ΓεΣΥ
αφορά στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, στις υπηρεσίες των Ειδικών Ιατρών
σε εξωετρικούς ασθενείς, ,
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στα φάρμακα και στα εργαστήρια για διαγνωστικές
εξετάσεις.
o Την 1η Ιουνίου 2020 μπαίνει σε εφαρμογή όλο το ΓεΣΥ
με πιο σημαντική την ένταξη
της ενδονοσοκομεικής φροντίδας υγείας.
Αγαπητοί
προσκεκλημένοι,
καθυστερήσαμε πολύ. Ο κύκλος
των μελετών, των επανασχεδιασμών και των παλινδρομήσεων έχει κλείσει. Τώρα οφείλουμε να προχωρήσουμε και
προχωρούμε σε έργα.
Ο Νόμος του ΓεΣΥ, είναι προϊόν
της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης από την
μια και επιστημονικής και
τεχνοκρατικής τεκμηρίωσης
από την άλλη. Ο νόμος καθορίζει τη φιλοσοφία, την αρχιτεκτονική και τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ.
Στα πλαίσια του ΓεΣΥ ο κάθε
κύπριος πολίτης είναι δικαιούχος από την στιγμή της γέννησης του, ανεξαρτήτως ηλικίας,
προϋπάρχουσων και χρόνιων
παθήσεων και οικονομικής
επιφάνειας. Μέσω του ΓεΣΥ
εφαρμόζεται η αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης όπου οι
υπηρεσίες φροντίδας υγείας
θα είναι διαθέσιμες σε όλους
τους δικαιούχους στη βάση της
ανάγκης και όχι της ικανότητας πληρωμής
Το Σύστημα Υγείας μίας χώρας
είναι πρωτίστως θέμα πολιτισμού και μετά θέμα πολιτικής
υγείας ή οικονομικής πολιτικής. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ δεν
ήταν ποτέ θέμα οικονομικών
δυνατοτήτων και οικονομικών
αντοχών αλλά θέμα πολιτικής
βούλησης. Γιατί το ΓεΣΥ δεν
ενισχύει μόνο την κοινωνική
ισότητα και αλληλεγγύη, ενισχύει και την αποδοτική χρήση
των πόρων και την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών υγείας.
Είναι το αναγκαίο υπόστρωμα
για σταθερή, βιώσιμη και
δίκαια οικονομική ανάπτυξη.
Εμείς στον Οργανισμό παραμένουμε προσηλωμένοι στο
στόχο μας, ώστε σε συνεργασία με το ΥΥ, την πολιτική ηγεσία, τους κοινωνικούς εταίρους και όλους τους φορείς
της υγείας, να μπορέσουμε να
παραδώσουμε στον κύπριο
πολίτη ένα σύγχρονο, βιώσιμο,
λειτουργικό και ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.

* Ομιλία στην Ημερίδα για
την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 2 Απριλίου στο
Υπουργείο Υγείας
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740 νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο

Τ

ο υπουργείο Οικονομικών, η ΑΗΚ και
η ATHK θα πάρουν τη μερίδα του
λέοντος αναφορικά με τις 740 νέες
θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν
σύντομα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου στην
κεντρική κυβέρνηση θα πληρωθούν, με
βάση τα επίσημα στοιχεία, οι περισσότερες κενές θέσεις πρώτου διορισμού,
κάποιες από τις οποίες χήρευαν από το
2012 και αυξήθηκαν μετά τη μνημονιακή σύμβαση. Στην κεντρική κυβέρνηση,
θα πληρωθούν 436 θέσεις και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα 211. Επίσης θα
πληρωθούν και 93 θέσεις ωρομισθίων
σε όλο το φάσμα του δημοσίου.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Υπουργείο οικονομικών. Οι πλείστες
κενές θέσεις (140) θα πληρωθούν στο
τμήμα διοίκησης και προσωπικού του
υπουργείου οικονομικών. 100 από
αυτές τις θέσεις αφορούν βοηθούς
γραμματειακούς λειτουργούς με κλίμακα Α2-5-7. 30 θέσεις διοικητικών λειτουργών στην κλίμακα Α8-10-11. 10
θέσεις τηλεφωνητών με κλίμακα Α1-25. Στο τμήμα φορολογίας θα πληρωθούν 26 θέσεις, με κλίμακα Α8-10-11
και 14 λογιστές στο γενικό λογιστήριο
με κλίμακα Α9-11-12.
Στο υπουργείο Εσωτερικών θα πληρωθούν 36 θέσεις κυρίως λειτουργών με
κλίμακα Α9-11-12, εκ των οποίων 27
στο τμήμα πολεοδομίας και οκτώ στο
κτηματολόγιο. Θα πληρωθεί και μία
θέση φωτογράφου στο ΓΤΠ. Στο υπουργείο ενέργειας θα πληρωθούν 10 θέσεις
λειτουργών εμπορίου και βιομηχανίας
στην κλίμακα Α8, Α10 και Α11 καθώς
και πέντε θέσεις λειτουργών βιομηχανικών εφαρμογών. Στο υπουργείο γεωργίας θα πληρωθούν 29 κενές θέσεις, στο
ανώτατο δικαστήριο 14, στη νομική

υπηρεσία 16 θέσεις και στην ελεγκτική
υπηρεσία 5.
Στο υπουργείο Άμυνας θα πληρωθούν
12 θέσεις λειτουργών άμυνας με κλίμακα Α8-10-11. στο υπουργείο Εργασίας
22 θέσεις λειτουργών εργασίας, επιθεωρητές Α9-11-12 καθώς και ασφαλιστικοί λειτουργοί Α2-5-7. Στην πυροσβεστική υπηρεσία θα πληρωθούν 56
κενές θέσεις στην κλίμακα Α3-5-7.

ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Στην ΑΗΚ προωθούνται διαδικασίες για
την πλήρωση 89 κενών θέσεων πρώτου
διορισμού και στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών 50. Αφορούν χαμηλές και μεσαίες
μισθολογικές κλίμακες οι περισσότερες
από τις οποίες είναι στη συνδυασμένη
κλίμακα Α2-5-7-8. Με βάση τα επίσημα
στοιχεία 23 άτομα θα πληρώσουν αντίστοιχες κενές θέσεις βοηθών μηχανικών
δικτύων.
Στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών αναμένεται να πληρωθούν 50 κενές θέσεις οι
οποίες αφορούν θέσεις λειτουργών
μηχανικών και λογιστών Β και Α καθώς
και τεχνικών και ανώτατων τεχνικών.
Στο Πανεπιστήμιο εγκρίθηκε η πλήρωση
14 θέσεων. Δώδεκα από αυτές αφορούν
στο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό με
μισθολογική κλίμακα Α8-10-11. Θα
πληρωθούν επίσης δύο άλλες θέσεις
μηχανικών τεχνικών υπηρεσιών με κλίμακα Α9-11-12. Στον οργανισμό ασφάλισης και υγείας θα πληρωθούν 14
κενές θέσεις λειτουργών με μισθολογική
κλίμακα Α9-10-11.
Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε και
την πλήρωση 93 θέσεων ωρομισθίων.
Στο υπουργείο οικονομικών θα πληρωθούν 35 θέσεις, στο υπουργείο μεταφορών 24, στο υπουργείο άμυνας 14 ενώ
20 άλλες θέσεις ωρομισθίων κατανέμονται σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου.

Φίλοι καταναλωτές,
Το ηλεκτρονικό εμπόριο κρύβει μεγάλες παγίδες.
Εσείς που θέλετε να προστατεύσετε τους εαυτούς σας
και το πορτοφόλι σας όταν κάνετε αγορές
από το διαδίκτυο να βεβαιωθείτε ότι:
1. Γνωρίζετε ποιά είναι η επιχείρηση και πως μπορείτε να την προσεγγίσετε
2. Καταλαβαίνετε τι αγοράζετε
3. Αντιλαμβάνεστε τί θα πληρώσετε
4. Καταλαβαίνετε πως πρέπει να πληρώσετε
5. Υπάρχει σαφής δέσμευση για το πότε θα παραλάβετε το προϊόν / υπηρεσία
6. Γνωρίζετε τις επιλογές που έχετε αν επιθυμείτε υπαναχώρηση
7. Το προϊόν / υπηρεσία είναι εγγυημένη
8. Έχετε υποστήριξη μετά την πώληση
9. Έχετε αποδεικτικά στοιχεία των υποσχέσεων
της εταιρείας
10. Υπάρχει τρόπος να διαμαρτυρηθείτε
11. Οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς
12. Προστατεύεται η ιδιωτική σας ζωή
Ως Ευρωπαίος καταναλωτής μπορείτε να αποταθείτε στο Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή (ΕΚΚ) Κύπρου για παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά
με τα δικαιώματα σας κατά τη διενέργεια των διασυνοριακών σας συναλλαγών,
καθώς επίσης και για υποβολή σχετικού παραπόνου.
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΕΚ) Κύπρου
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Α. Αραούζου 6Α, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22867177, Φαξ.: +357 22375120
ecccyprus@mcit.gov.cy - www.ecccyprus.org
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕΚ
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Κάνει θραύση η εργασιακή εκμετάλλευση στην Κύπρο

Σ

την πρόσφατη ετήσια έκθεση της
Ομάδας Ειδικών του Συμβουλίου της
Ευρώπης για Δράση ενάντια στην
Εμπορία Προσώπων (GRETA) καταδεικνύεται ότι η εμπορία προσώπων για
εργασιακή εκμετάλλευση βρίσκεται σε
άνοδο στην Ευρώπη με την Κύπρο να
κατέχει θλιβερή θέση. Σύμφωνα με τα
ευρήματα της έκθεσης, η εργασιακή
εκμετάλλευση έχει ξεπεράσει τη σεξουαλική εκμετάλλευση ως την κύρια
μορφή εμπορίας προσώπων. Παράλληλα, προστίθεται ότι τα επίσημα στοιχεία υποβαθμίζουν την πραγματική
έκταση του προβλήματος και ήταν λίγες
οι διώξεις και καταδίκες που έγιναν με
επιτυχία για αυτό το θέμα.
Με βάση την εργασία παρακολούθησης
της GRETA ανά χώρα, η έκθεση αναφέρει πως η εργασιακή εκμετάλλευση
παρατηρείται σε σημαντικό βαθμό σε
χώρες όπως το Βέλγιο, η Κύπρος, η
Γεωργία, η Πορτογαλία, η Σερβία και το
Ηνωμένο Βασίλειο.
Όλες οι χώρες που έχουν αξιολογηθεί
δυο φορές από την GRETA μέχρι τώρα
έχουν δείξει μια αυξητική τάση στην
εμπορία προσώπων για εργασιακή
εκμετάλλευση τα τελευταία χρόνια με τα
περισσότερα θύματα να είναι άνδρες,
παρόλο που επηρεάζονται επίσης και
οι γυναίκες και τα παιδιά.
Εκμετάλλευση σε βιομηχανίες και οικιακές εργασίες

παροχή φροντίδας - όπου είναι μερικές
φορές θύματα τόσο εργασιακής όσο και
σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Σύμφωνα με την Πρόεδρο της GRETA
Siobhán Mullally, όλο και περισσότερα
άτομα τυγχάνουν εργασιακής εκμετάλλευσης σε άθλιες συνθήκες στην Ευρώπη, τόσο εντός όσο και πέραν των εθνικών συνόρων. Τα θύματα, συνήθως,
είναι απρόθυμα να καταγγείλουν την
εκμετάλλευση αυτή καθώς φοβούνται
την απέλαση ή τα αντίποινα από
εγκληματικά δίκτυα εμπορίας προσώπων ενώ οι διώξεις και καταδίκες των
δραστών είναι επίσης σπάνιες. Η πρόεδρος της οργάνωσης τόνισε πως ορισμένες χώρες έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός σε αυτό τον

√ Η Κύπρος φιγουράρει ψηλά
στον παγκόσμιο μαύρο κατάλογο
της εργασιακής εκμετάλλευσης

τομέα, αλλά πολλές άλλες χρειάζεται
να βελτιώσουν τις πολιτικές και τις
πρακτικές τους. Τα κράτη στην Ευρώπη
χρειάζεται να εργαστούν μαζί στενά με
μη κυβερνητικούς οργανισμούς, συντεχνίες και ιδιωτικό τομέα για να βοηθήσουν στον τερματισμό αυτής της αποτρόπαιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, επεσήμανε.

Οι άνδρες συχνά
γίνονται
θύματα
εκμετάλλευσης σε
βιομηχανίες περιλαμβανομένων
αυτών της γεωργίας, των οικοδομών και της αλιείας, ενώ οι γυναίκες
συνήθως τυγχάνουν
εκμετάλλευσης σε
πιο απομονωμένους
χώρους όπως σε
αυτούς που έχουν
σχέση με την οικιακή εργασία και την

2016: Το 36% των νέων εργαζομένων στην Κύπρο
εργάστηκαν και Σαββατοκυρίακα

Τ

ο 29% των απασχολουμένων στην ΕΕ
ηλικίας 20 έως 34 ετών (νέοι απασχολούμενοι) και το 36% στην Κύπρο
εργάστηκαν τα Σαββατοκύριακα το
2016, σύμφωνα με τη Eurostat. Σχεδόν
το ένα τρίτο των νέων που απασχολούνται στην Ιταλία εργάζονται τακτικά τα
Σαββατοκύριακα (40%), ακολουθούμενοι
στενά από την Ιρλανδία (38%), την
Κύπρο και τις Κάτω Χώρες (το 47% 36%),
την Ισπανία (35%) και Ηνωμένο Βασίλειο
(34%). Αντίθετα, η Ουγγαρία κατέγραψε
το χαμηλότερο ποσοστό των νεαρών
εργαζομένων που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα (11%), ακολουθούμενη από
την Πορτογαλία (12%), την Πολωνία
(13%), την Τσεχία και την Κροατία (και
τα δύο 18%). Το χαμηλότερο ποσοστό
των νέων που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα είναι μεταξύ των ατόμων με
τριτοβάθμια εκπαίδευση (20%). Ωστόσο,
όσοι έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση
είναι επίσης πιθανό να εργάζονται
πολλές ώρες, ορίζονται ως 49 ώρες ή
περισσότερο την εβδομάδα (8%).
Σε επίπεδο ΕΕ, οι νέοι που απασχολού-

νται με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης
(χαμηλότερης δευτεροβάθμιας ή βασικής) είναι πιθανότερο να εργάζονται τα
Σαββατοκύριακα (37%), ακολουθούμενοι
από άτομα με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης, το οποίο ορίζεται ως δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια, μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (33%). Υπάρχουν μόνο

• Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης αποφεύγουν την
εργασία τα Σαββατοκυρίακα
ελάχιστες διαφορές μεταξύ των ατόμων
με μεσαία γενικά προσόντα και εκείνων
με επαγγελματικά προσόντα μεσαίου
επιπέδου. Το χαμηλότερο ποσοστό των
νέων που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα είναι μεταξύ των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση (20%). Οι νέοι που
απασχολούνται στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση ήταν λιγότερο πιθανό να
εργαστούν τα Σαββατοκύριακα σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την
Πορτογαλία.

ERG_6-6_inn_8 & 9 4/17/18 11:46 AM Page 1

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τουρισμός: Η ατμομηχανή
της Κυπριακής οικονομίας
• Aναγκαιότητα η δημιουργία των
προϋποθέσεων για εργοδότηση Κυπρίων
στον ξενοδοχειακό κλάδο

Τ

ις τελευταίες τέσερεις δεκαετίες ο τουριστικός
τομέας αποτελεί την ατμομηχανή της Κυπριακής οικονομίας. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης ο τουρισμός και κατεπέκταση ο ξενοδοχεικός κλάδος συνέβαλαν καθοριστικά στην
οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Δυστυχώς τα
τελευταία χρόνια ολοένα και λιγότερο Κύπριοι
δείχνουν προθυμία να εργασθούν στην ξενοδοχειακη βιομηχανία. Αυτό οφείλεται κυρίως στους
χαμηλούς μισθούς και στην εκμετάλλευση της
εργασίας από ασύδοτους εργοδότες.
Σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, συζητήθηκαν οι δυσκολίες εξεύρεσης
εξειδικευμένου προσωπικού στην τουριστική βιομηχανία αφού λίγες μόνο βδομάδες πριν την
έναρξη της θερινής περιόδου, διαπιστώνεται
έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα να τίθεται
πλέον αίτημα για προσλήψεις ξένων φοιτητών
προς κάλυψη των τεράστιων αναγκών.
Σύμφωνα με στοιχεία του πρόεδρου της Επιτροπής Άγγελου Βότση, αυτή τη στιγμή, υπάρχουν
7.500 Κύπριοι άνεργοι, στον τουριστικό τομέα
σημειώνοντας πως το Υπουργείο Εργασίας άρχισε να διερευνά πόσοι από αυτούς είναι εργοδοτουμένοι σε ξενοδοχεία, που βάση της λήξη τη
σεζόν μπαίνουν στον κατάλογο ανέργων και
επανέρχονται με τη νέα σεζόν στις επιχειρήσεις
όπου εργαζόντουσαν προηγουμένως.
Στόχος είναι να εξακριβωθεί αν όντως αυτοί
άνεργοι είναι διαθέσιμοι για να εργοδοτηθούν
στην τουριστική βιομηχανία.

Στοιχεία για ανεργία
Προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι ενώ
υπάρχουν καταγεγραμμένοι 34 204 χιλιάδες
άνεργοι εντούτοις ο ξενοδοχειακός τομέας υποχρεώνεται εκ των πραγμάτων να θέσει θέμα πρόσληψης ξένων εργαζομένων για να καλύψει τις
ανάγκες του.
Αξίζει, δε, να αναφερθεί ότι στον τομέα των υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης – σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου- υπάρχουν καταγεγραμμένοι 9,983
χιλιάδες άνεργοι ενώ το Φεβρουάριο τοποθετήθηκαν 42 άτομα στο συγκεκριμένο τομέα από τους
407 που βρήκαν συνολικά δουλειά.
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Δ Ν Τ : Tουρισμός και κατασκευές αιχμή
του δόρατος για έξοδο της Κύπρου από την κρίση

Ο

τομέας του τουρισμού και ο
κλάδος των οικοδομών – κατασκευών αποτελούν την αιχμή του
δόρατος της Κυπριακής οικονομίας
για να ξεπεράσει μια ώρα γρηγορότερα της κρίση. Η εκτίμηση αυτή
ανήκει στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Ομάδα εμπειρογνωμόνων
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
που επισκέφθηκε την Κύπρο στις
19-30 Μαρτίου κατέγραψε τις θετικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία.

Οικονομική ανάπτυξη
«Από την τελευταία μας επίσκεψη, η
οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου
εξακολούθησε να επιταχύνεται,
υποστηριζόμενη από κατασκευαστικές, τουριστικές και επαγγελματικές υπηρεσίες. Η ανεργία μετριάστηκε περαιτέρω. Η δημοσιονομική
κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά
και το δημόσιο χρέος μειώθηκε κάτω
από το 100% του ΑΕΠ. Αξιοποιώντας το φθίνον κόστος της χρηματοδότησης με βάση την αγορά, η
Κύπρος προέβη σε πρώιμη επαναγορά από το ΔΝΤ τον Ιούλιο του
2017», γράφει η ανακοίνωση της
ομάδας του ΔΝΤ
Επισημαίνει ωστόσο ότι, παρά τη
σημαντική και διαρκή βελτίωση των
μακροοικονομικών συνθηκών, το
χρέος του ιδιωτικού τομέα παραμένει εξαιρετικά υψηλό και η συνεχιζόμενη αδύναμη πειθαρχία στις
πληρωμές, διατήρησε τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Η ανάγκη για πρόσθετες προβλέψεις και οι περιορισμένες ευκαιρίες για νέο δανεισμό
εξακολουθούν να επηρεάζουν την
κερδοφορία των τραπεζών».

Θα συνεχιστεί ο ρυθμός
ανάπτυξης
Η ομάδα του ΔΝΤ προβλέπει ότι o
σημερινός ταχύς ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα συνεχιστεί.
«Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά
4-4,5 τοις εκατό κατά τη διάρκεια
του 2018-19, υποστηριζόμενο από
μία ροή κυρίως μεγάλων κατασκευαστικών έργων με χρηματοδότηση
από το εξωτερικό, παρά την κάπως
βραδύτερη αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης λόγω της καλύτερης
συμμόρφωσης των νοικοκυριών
όσον αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις τους».
Ωστόσο μεσοπρόθεσμα εκτιμά ότι το
ποσοστό της ανάπτυξης θα ελαττωθεί στο 2,5 %, καθώς τα κατασκευαστικά έργα σταδιακά ολοκληρώνονται.

Η ραγδαία αύξηση του τουριστικου ρεύματος
προς την Κύπρο τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τον πακτωλό των επενδύσεων που έγιναν
τον ξενοδοχειακό τομέα (με νέα ξενοδοχεία, με
επεκτάσεις των υφιστάμενων ξενοδοχειακών
μονάδων κλπ) έχει δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες σε καταρτισμένο προσωπικό αλλά και σε
προσωπικό που θα εκτελεί βοηθητικά καθήκοντα.
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Η ομάδα του ΔΝΤ εκτιμά ότι η μεγάλη εγχώρια ζήτηση για εισαγωγές,
ιδίως δομικών υλικών, αναμένεται
ότι θα διατηρήσει το έλλειμμα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
γύρω στο 6-7% του ΑΕΠ, ενώ τα
φορολογικά έσοδα θα επωφεληθούν
από την κλιμάκωση της δραστηριότητας.
Στο πλαίσιο αυτού του βασικού
σεναρίου, επισημαίνεται, η ικανότητα αποπληρωμής του «Ταμείου»

θεωρείται επαρκής, με αποπληρωμές που χρηματοδοτούνται από τα
μεγάλα πρωτογενή δημοσιονομικά
πλεονάσματα και από τα νεοεκδοθέντα χρεόγραφα βάσει αγοράς με
σχετικά ευνοϊκούς όρους. Ωστόσο, η
ικανότητα αποπληρωμής θα μπορούσε να αποδυναμωθεί εάν δημιουργηθούν σημαντικές υποχρεώσεις
από τα περιουσιακά στοιχεία των
τραπεζών που αντιμετωπίζουν

πρέπει να συνεχιστεί και να καταστεί πλήρως λειτουργική.
«Η προσφάτως ανακοινωθείσα
αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών
στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη
και πρέπει να προχωρήσει με ομαλό
τρόπο», σημειώνει η αναφορά της
ομάδας του ΔΝΤ.

Εισηγήσεις

√ Παρά τη σημαντική και διαρκή βελτίωση των μακροοικονομικών
συνθηκών, το χρέος του ιδιωτικού τομέα παραμένει εξαιρετικά υψηλό
και η συνεχιζόμενη αδυναμία στις πληρωμές, διατήρησε τα
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) σε πολύ υψηλά επίπεδα
Σε σχέση με την προστασία από
προκυκλικές πολιτικές, σημειώνει
ότι οι πρόσφατες δημοσιονομικές
επιδόσεις επωφελήθηκαν από την
κυκλική άνοδο και τα κίνητρα υποστήριξης του κατασκευαστικού
τομέα.

προβλήματα, οπότε μία υπερβολική
προσφορά πολυτελών ακινήτων θα
δημιουργούσε έναν νέο φαύλο κύκλο
ή θα αποδυνάμωνε τη δημοσιονομική πειθαρχία υποκύπτοντας στις
πιέσεις για δαπάνες».
Η ομάδα του ΔΝΤ εκτιμά πως η ενίσχυση της πειθαρχίας των πληρωμών, η αποφυγή των προκυκλικών
πολιτικών και η υιοθέτηση κρίσιμων
μακροοικονομικά
διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, θα συνέβαλαν στη
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας, στην προστασία της
καθοδικής τροχιάς του δημόσιου
χρέους και στη στήριξη μιας ισορροπημένης και σταθερής ανάπτυξης. Και κάτι τέτοιο θα διασφάλιζε
τη δυνατότητα αποπληρωμής.
Αναφορικά με τη βελτίωση της πειθαρχίας πληρωμών και τη μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
αναφέρει ότι μια αποφασιστική και
σταθερή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων απαιτεί την ενίσχυση της Κυπριακής κουλτούρας
πληρωμών.

Νομικό πλαίσιο
για αφερεγγυότητα
«Η τροποποίηση των νομικών πλαισίων για την αφερεγγυότητα και τις
κατασχέσεις μπορεί να υποστηρίξει
αυτόν τον στόχο με την παροχή
κινήτρων στους δανειολήπτες να
συνεργάζονται με τις τράπεζες για
την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών
λύσεων αναδιάρθρωσης που βασίζονται σε εμπορικούς όρους. Περιορισμένη και καλά στοχοθετημένη
δημοσιονομική στήριξη προς τους
δανειολήπτες με χαμηλότερα εισοδήματα μπορεί να ενισχύσει την
οικονομική τους βιωσιμότητα και να
προωθήσει τη συμμόρφωση των
πληρωμών καθ `όλη τη διάρκεια
του δανείου». Προσθέτει πως η
εμπιστοσύνη σε εταιρείες παροχής
υπηρεσιών αναφορικά με τα ΜΕΔ θα

«Προκειμένου να αποφευχθεί η
χρήση κυκλικών ή μεταβατικών εσόδων και για να δημιουργηθεί χώρος
για την απορρόφηση ενδεχόμενων
εκτάκτων δημοσιονομικών κρίσεων,
τα ετήσια ανώτατα όρια των ονομαστικών δαπανών θα πρέπει να
αυξηθούν σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη αύξηση της παραγωγής, με
προσαρμογή προς τα κάτω για την
αντιστάθμιση τυχόν μελλοντικών
περικοπών
των
φορολογικών
συντελεστών ή της μείωσης φορολογική βάσης», γράφει.
Προτείνει επίσης την απόσυρση των
κινήτρων που στηρίζουν τον κατασκευαστικό τομέα.
«Θα πρέπει», γράφει επίσης η αναφορά, «να θεσπιστεί ένας βιώσιμος
μηχανισμός για τον έλεγχο των
μισθών του δημόσιου τομέα. Θα
πρέπει να υιοθετηθεί ένα σύστημα
στενής παρακολούθησης των δημοσιονομικών δαπανών του εθνικού
σχεδίου υγείας και να θεσπιστούν
σωστά σχεδιασμένες ασφαλιστικές
δικλείδες δαπανών». Εισηγείται επίσης επανεκκίνηση στοχευμένων
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
«Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των εμπορικών απαιτήσεων
και η αποτελεσματικότητα των
δικαστηρίων θα πρέπει να ενισχυθούν, προκειμένου να βελτιωθεί η
κουλτούρα των πληρωμών και το
επενδυτικό περιβάλλον. Τα σχέδια
για ταχείες διαδικασίες επενδύσεων,
καθώς και η σταδιακή κατάργηση
των κινήτρων για τις κατασκευές,
θα μπορούσαν να προσελκύσουν
κεφάλαια σε καινοτόμους τομείς και
να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση
των πηγών αύξησης του ΑΕΠ. Η
εταιρική διακυβέρνηση και η αποτελεσματικότητα στη λειτουργία, θα
πρέπει να ενισχυθούν σε βασικούς
ημικρατικούς και ιδιωτικούς φορείς
για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και την αύξηση της ευελιξίας
της», καταλήγει η αναφορά της
ομάδας του ΔΝΤ.
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Silicon Valley

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Τα «ρομπότ» θα δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΤ

Τ

α ρομπότ μπαίνουν στην ζωή μας, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να φθάσουν τη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας. H διευθύνουσα σύμβουλος της Silicon Valley Robotics, Andra Keay.
επισημαίνει ότι καθώς τα ρομπότ θα διεισδύουν στην
κοινωνία και στην καθημερινότητα, θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και δεν θα είναι
απαραίτητα όλες οι θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Τα περισσότερα ρομπότ χρειάζονται μεγάλη
εξυπηρέτηση και φροντίδα. Και θα υπάρξουν πολλές
περιπτώσεις όπου τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν μόνο όταν οι άνθρωποι απασχολούνται ως
«οδηγοί ρομπότ» προσθέτει σε συνέντευξη που
παραχώρησε πρόσφατα στο Αθηναικό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Επισήμανε δε τα εξής.
Το χρονικό αυτό διάστημα, μέχρι το έτος 2050, πρέπει να διπλασιάσουμε την παγκόσμια παραγωγή
τροφίμων, οι αγρότες βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης, υπάρχει έλλειψη εργασίας και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη
γη για τη γεωργία.
Η ρομποτική είναι η
μόνη βιώσιμη λύση,
μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε
βιώσιμη αγροτική
παραγωγή.
Χρειαζόμαστε επίσης ρομπότ σε τομείς όπως η φροντίδα ηλικιωμένων και η υγεία, όπου έχουμε ελλείψεις εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ακόμη και
στη βιομηχανία, όπου η παραγωγικότητα έχει περιοριστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Τα ρομπότ θα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάληψη δύσκολων, επικίνδυνων καθηκόντων, αφήνοντας τους ανθρώπους να
ασχοληθούν περισσότερα με τις κοινωνικές πτυχές
της εργασίας τους.
Τα ρομπότ θα χρησιμοποιούνται περισσότερο σε
κάθε τομέα που έχει βαρετά, «βρώμικα» και επικίνδυνα καθήκοντα. Βαριά ανύψωση, επαναλαμβανόμενες
ενέργειες ή οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται την ενασχόληση ατόμων σε σκάλες ή γερανούς. Τα ρομπότ
κάνουν σταδιακά τον χώρο εργασίας ασφαλέστερο
με τη χρήση αυτοματισμού. Εκτιμώ επίσης ότι μπορούμε να κάνουμε τις θέσεις εργασίας πιο ευχάριστες. Η ανάπτυξη ρομπότ θα είναι πιο αργή από ό,τι
τελικά φοβούνται οι άνθρωποι. Προκειμένου τα
ρομπότ να έχουν μεγάλη επίδραση στον κόσμο, πρέπει να έχουμε μεγάλο αριθμό τους σε χρήση και αυτό
απαιτεί αυξήσεις στη μεταποίηση, το σχεδιασμό, τη
μεταφορά και τη συντήρηση τους. Καθώς τα ρομπότ
θα διεισδύουν στην κοινωνία και την καθημερινότητα, θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας
και δεν θα είναι απαραίτητα όλες οι θέσεις εργασίας
υψηλής εξειδίκευσης. Τα περισσότερα ρομπότ χρειάζονται μεγάλη εξυπηρέτηση και φροντίδα. Και θα
υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου τα ρομπότ
μπορούν να λειτουργούν μόνο όταν οι άνθρωποι
απασχολούνται ως «οδηγοί ρομπότ».
Στη διάρκεια της επόμενης γενιάς, η ζωή μας με τα
ρομπότ θα έχει αντίστοιχο αντίκτυπο με τον αντίκτυπο που είχαν τα ηλεκτρικά εργαλεία όταν πρωτοεμφανίστηκαν. Ο ρόλος του ρομπότ θα είναι «πιο έξυπνα ηλεκτρικά εργαλεία».
Στην κατασκευή, μόλις πριν μερικές γενιές, οι
ξυλουργοί και οι οικοδόμοι ανέβαιναν επάνω σε σκαλωσιές και έκαναν χειροκίνητα όλη τη δουλειά χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός.
Στη συνέχεια, με την εμφάνιση των ηλεκτρικών εργαλείων, η εργασία έγινε πολύ πιο εύκολη, αλλά οι
εργαζόμενοι χρειάστηκαν ακόμα να ανέβουν στο
ικρίωμα. Με πιο έξυπνα ηλεκτρικά εργαλεία, όπως τα
ρομπότ, οι εργαζόμενοι μπορούν να παραμείνουν
στο έδαφος και να ελέγχουν τον καθαρισμό ενός κτιρίου ή την ξυλουργική εργασία από απόσταση. Τα
ρομπότ είναι πολύ χρήσιμα όταν βελτιώνουν σταδιακά τις συνθήκες εργασίας του ανθρώπου.

Μ

ελετημένες και έξυπνες κινήσεις
χρηματοοικονομικής
μηχανικής, χαρακτήρισε τις πρόσφατες ενέργειες του Υπουργείου
Οικονομικών σχετικά με τον Συνεργατισμό, ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος Παύλος Ιωάννου, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτές οι
κινήσεις θωρακίζουν το τραπεζικό
σύστημα και δημιουργούν την
βάση για ευόδωση της διαδικασίας
αποκρατικοποίησης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Κληθείς να σχολιάσει στο περιθώριο συνεδρίου στο πλαίσιο διοργάνωσης Έκθεσης Ακινήτων «Property
Show», στη Λευκωσία, την διαδικασία για προσέλκυση επενδυτή στον
Συνεργατισμό, ο κ. Ιωάννου εξέφρασε την άποψη ότι "οι πρόσφατες ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον Συνεργατισμό αποτελούν μελετημένες και
έξυπνες κινήσεις χρηματοοικονομικής μηχανικής που πέρα από τον
γεγονός ότι έχουν θωρακίσει το
σύστημα από διάφορες αβεβαιό-

τητες και ανασφάλειες που δημιουργήθηκαν εντελώς παράλογα
κατά την γνώμη μου, επιπρόσθετα
δημιουργούν την βάση για ευόδωση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της οντότητας με το
όνομα Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ (ΣΚΤ)".

√ Μελετημένες οι κινήσεις
του υπουργείου Οικονομικών
οι οποίες θωρακίζουν
το τραπεζικό σύστημα
«Κάτι το οποίο με την επιτυχία του
θα σταθεροποιήσει σε πάρα πολύ
μεγάλο βαθμό το σύστημα και θα
συμβάλει τα μέγιστα στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής
οικονομίας και κατ΄ επέκταση την
θωράκιση της εθνικής οικονομίας»,
υπογράμμισε.
Ο Παύλος Ιωάννου είπε ακόμη ότι
«η διαδικασία αυτή θα δημιουργήσει τη βάση για τη δημιουργία
ίσως κάποιου συστήματος εξω-

τραπεζικής διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα συμβάλει ενδεχομένως και στην δημιουργία αυτού του οποίου ονομάστηκε σχέδιο Εστία».
Επιπλέον, σε σχέση με την εθνική
οικονομία, ο Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος τόνισε ότι «κάτω από
τις τρέχουσες συνθήκες η εθνική
οικονομία αποτελεί μείζον θέμα
εθνικής ασφάλειας διότι συνιστά
πραγματική ασπίδα θωράκισης
της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Υπουργός Υγείας: Εργαζόμαστε συστηματικά και αποφασιστικά
για εφαρμογή της μεταρρύθμισης του τομέα της Υγείας

Ο

υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου διαβεβαίωσε ότι
το Υπουργείο του και όλοι οι άλλοι
εμπλεκόμενοι εργάζονται συστηματικά, με αποφασιστικότητα και
προσηλωμένα για την εφαρμογή
της μεταρρύθμισης του τομέα της
υγείας, μιας μεταρρύθμισης που

γραφική διάσκεψη για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, που εορτάζεται στις 7 Απριλίου.
Ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος
αποτελεί το μοναδικό κράτος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο
δεν υπάρχει καθολικό σύστημα
ασφάλισης υγείας για όλον τον
πληθυσμό, προσθέτοντας ότι το
υφιστάμενο Σύστημα Υγείας της
χώρας μας αποτελείται από δύο

υπηρεσίες υγείας μέσα από ένα
σύστημα καθολικό και λειτουργικό,
αποδοτικό, οικονομικά βιώσιμο,
που θα παρέχει αποτελεσματική
κοινωνική προστασία σε εκείνους
που την έχουν ανάγκη με τρόπο
που να σέβεται τα χρήματα των
φορολογουμένων και τους πόρους
που θα διαχειρίζεται.
Επίσης, είπε, η εφαρμογή του ΓεΣΥ
αναμένεται να λειτουργήσει ως

√ Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα διασφαλίζει στους πολίτες
καθολική πρόσβαση, χωρίς εξαιρέσεις, σε υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγείας μέσα από ένα σύστημα λειτουργικό,
αποδοτικό και οικονομικά βιώσιμο

αποτελεί απαίτηση ολόκληρης της
κοινωνίας και χρέος της πολιτείας
απέναντι στους πάσχοντες.
"Ο τελικός μας στόχος είναι να
δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέπουν στους
Κύπριους να απολαμβάνουν βελτιωμένες και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής
φροντίδας, αντάξιες των υπηρεσιών ενός σύγχρονου κράτους
προνοίας. Παράλληλα, με τις προωθούμενες αλλαγές, επενδύουμε
στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων
των επαγγελματιών υγείας, οι
οποίοι μέσα από ανταλλαγή
εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων
πρακτικών, θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν περαιτέρω εξειδίκευση σε
υγιές εργασιακό περιβάλλον",
δήλωσε ο Υπουργός σε δημοσιο-

παράλληλους τομείς παροχής
υπηρεσιών, δημόσιο και ιδιωτικό,
παρόμοιου μεγέθους, με λίγους
δεσμούς και αλληλεπιδράσεις
μεταξύ τους.
"Ο δημόσιος τομέας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό
προϋπολογισμό, ενώ ο ιδιωτικός
τομέας χρηματοδοτείται ως επί το
πλείστον από τον οικογενειακό
προϋπολογισμό. Η Παγκόσμια
Διακήρυξη της ΠΟΥ για την Καθολική Υγειονομική Κάλυψη συνάδει
με τις προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας για εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, ώστε
κανείς να μην απειλείται από
δυσβάσταχτες δαπάνες υγείας και
η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη να μην εξαρτάται
από την οικονομική του κατάσταση", ανέφερε ο κ. Ιωάννου.
Σύμφωνα με τον Υπουργό, η εφαρμογή του ΓεΣΥ στην Κύπρο θα διασφαλίζει στους πολίτες της χώρας
μας καθολική πρόσβαση, χωρίς
εξαιρέσεις, σε υψηλού επιπέδου

καταλύτης στον έλεγχο των συνολικών δαπανών για την υγεία και
στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων
τόσο του ιδιωτικού όσο και του
δημόσιου τομέα σε ανθρώπινο
δυναμικό και σε υποδομές. Ανέφερε εξάλλου ότι οι ευρύτερες δε επιδράσεις για την οικονομία θα είναι
θετικές και πολύπλευρες.
Στο χαιρετισμό του, ο Υπουργός
ανέφερε ότι έχει ήδη αρχίσει η
προετοιμασία των δημόσιων
νοσηλευτηρίων, έτσι ώστε να οδηγηθούν στην αυτονόμηση και στην
εφαρμογή του ΓεΣΥ, αναβαθμίζοντας, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
προς όφελος των ασθενών. Επιπρόσθετα, είπε, η προώθηση της
ηλεκτρονικής υγείας, η ίδρυση
Πανεπιστημιακών Κλινικών και η
δημιουργία Εθνικής Φαρμακευτικής
Αρχής θα συνθέσουν τους πυλώνες
για την ολική μεταρρύθμιση και
τον εκσυγχρονισμό του τομέα της
υγείας.
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Πιστοί στις επιταγές του θρυλικού έπους της ΕΟΚΑ 1955-59

Ομοψυχία - ενότητα και αρραγές εθνικό μέτωπο
για να απαλλαγούμε από την τουρκική κατοχή
Μ

ε αναπεπταμένη τη σημαία
του αγώνα για ελευθερία
του κατεχόμενου από τον Τούρκο εισβολέα τμήματος της
νήσου και εθνική δικαίωση του
Κυπριακού Ελληνισμού, εορτάσθηκε με μεγαλοπρέπεια η επέτειος του αντιαποικιακού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
της Κύπρου ΕΟΚΑ 1955-59. Το
πρωί τελέσηκε τρισάγιο στα
φυλακισμένα μνήματα στη Λευκωσία στην παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη και των πολιτειακών αρχών, χωροστατούντος
του Αρχιεπισκόπου Κύπρου
Χρυσοστόμου.
Εκ μέρους της ΣΕΚ παρέστη και
κατέθεσε στεφάνι ο γενικός
γραμματέας
Ανδρέας
Φ.
Μάτσας. Ακολούθως αντιπροσωπεία της ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του ήρωα

√ Αφιερωμένος στα γενναία
μαθητούδια της ΕΟΚΑ
ο φετινός εορτασμός
της 1ης Απριλίου
ηγετικού στελέχους του κινήματος, Μάρκου Δράκου και στον
ανδριάντα του Σταυραετού του
Πενταδακτύλου
Κυριάκου
Μάτση.
Μέλη και στελέχη της ΣΕΚ παρέστησαν
στην
μεγαλειώδη
κεντρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο
κλειστό στάδιο «Τ. Παπαδόπουλος – Ελευθερία» στην παρουσία
του προέδρου Αναστασιάδη,
του προέδρου της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, του πρέσβη της
Ελλάδας Ηλία Φωτόπουλου ,
των στρατιωτικών αρχών και
πλήθους κόσμου. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησαν, ο γ. γ Ανδρέας Φ.
Μάτσας και ο αναπληρωτής γ.γ
Μιχάλης Μιχαήλ.
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος
των Συνδέσμων Αγωνιστών
ΕΟΚΑ, Θάσος Σοφοκλέους διαμήνυσε ότι στην προσπάθεια
επίλυσης του Κυπριακού υπάρχουν κόκκινες γραμμές τονίζοντας ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν θα δεχθεί νομιμοποίηση των εποίκων και εγγυήσεις
της Τουρκίας. Σε δηλώσεις του ο
πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε
το μεγαλείο της θυσίας των
ηρώων της ΕΟΚΑ, διαμηνύοντας ότι για να απαλλαγούμε
από την κατοχή και να ανταποκριθούμε στις επιταγές της
Ιστορίας, απαιτείται ενότητα,
προσήλωση στους στόχους,
επαγρύπνηση και προσοχή στην
όλη διαπραγμάτευση.
Εορτασμοί για την επέτειο της
1ης Απριλίου 1955 πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις και τα
χωριά της ελεύθερης Κύπρου.

Μεγαλειώδης εκδήλωση
στην Κυπερούντα
Μια από τις λαμπρότερες εκδηλώσεις προς την
τιμή των ηρώων του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα της ΕΟΚΑ πραγματοποίησαν την παραμονή της Πρωταπριλιάς οι νέοι της Κυπερούντας σε συνεργασία με την τοπική αρχή με πρωτοστάτη το Σωματείο Θ.Ο.Ι. Η νεολαία του χωριού μάζεψε φλόγες από τα σημεία γέννησης και
θυσίας των 108 ηρώων της ΕΟΚΑ, τις οποίες
μετέφεραν στον χώρο της εκδήλωσης, στέλλοντας το μήνυμα ότι παραμένει άσβεστη η δάδα
του αγώνα μέχρι την ευλογημένη ώρα της ελευθερίας της Κύπρου και εθνικής δικαίωσης του
Κυπριακού Ελληνισμού.
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Μ

ετά από παρέλευση
δώδεκα χρόνων, όπου
εγκαινιάστηκε το Μουσείο της
ΣΕΚ το Κίνημα την ερχόμενη
Δευτέρα θα παραδώσει άλλη
μια βαριά πνευματική κληρονομιά

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΚ

Ζωντανό κύτταρο Γνώσης
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού

Τη Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ:
Ζωντανό κύτταρο γνώσης,
εκπαίδευσης και πολιτισμού
ανοικτό και φιλικό για όλους
όσους θα επιθυμήσουν να
ενδιατρίψουν στα εργασιακά
αλλά και εθνικά ζητήματα
Αποστολή της, να προσφέρει
πρόσβαση στη γνώση, να
αναπτύξει τη φιλαναγνωσία
και να βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Για τη νέα γενιά συνδικαλιστών η Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ θα
είναι πυξίδα γνώσης και τεκμηρίωσης η οποία μπορεί να
αποτελέσει κέντρο πηγής για
νέους σπουδαστές και φοιτητές.
Αυτή η κληρονομιά την οποία
διατήρησε και μας παραδίδει
σήμερα η προηγούμενη γενιά
συνδικαλιστών, ανήκει από
σήμερα σε όλους τους μελετητές και σπουδαστές μας.
Εξάλλου, οι βιβλιοθήκες,
αποκτούν αξία όταν είναι
προσβάσιμες σε ολόκληρη
την κοινωνία και τα βιβλία
σύμφωνα με το συγγραφέα
δεν έχουν δικό τους σπίτι και
κατοικία και οι βιβλιοθήκες,
δημόσιες ή ιδιωτικές, είναι
μονάχα η στάση που κάνουν
τα βιβλία για να ξεκουραστούν στο άχρονο ταξίδι της
επίγειας ζωής τους.

√ Η ΣΕΚ με τη δημιουργία Βιβλιοθήκης ανανεώνει ένα χρέος προς την κοινωνία
της μάθησης και της εκπαίδευσης προσφέροντας πρόσβαση σε σημαντικές πηγές γνώσης για εργασιακά, κοινωνικά, εθνικά και άλλα ζητήματα τα οποία παρέχονται
με αυθεντικό και αντικειμενικό τρόπο
γείται.

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Η Βιβλιοθήκη της ΣΕΚ αποσκοπεί να αποτυπώσει τους σύγχρονους
τους εργατικούς,
εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες του τόπου μας, μέσα από
ποικίλες θεματικές ενότητες,
δίδοντας την ευκαιρία σε κάθε
αναγνώστη και μελετητή, να

Η πολυσχιδής και μακρόχρονη
προσφορά της ΣΕΚ δεν είναι
δυνατό να απεικονιστεί πλήρως μέσα σ΄ έναν περιορισμένο χώρο. Μπορεί όμως ένας
εύκολα με μια επίσκεψη του ,
να αντιληφθεί τη σημασία της
ύπαρξής της και να νοιώσει το
αγωνιστικό της πνεύμα, τον
παλμό της, τα πιστεύω της και
την τεράστια συμβολή της
στην Κυπριακή Κοινωνία.

ενδιατρίψει σε αξιόπιστες και
πολλές φορές αποκλειστικές
και πρωτογενείς πηγές, να
αξιοποιήσει το υλικό της
βιβλιοθήκης για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.

Η αφοσίωση και αυταπάρνηση
όσων εργάστηκαν σκληρά για
την ίδρυση, την οργάνωση και
την εδραίωση της ΣΕΚ σε
δύσκολους χρόνους και συνθήκες αντίξοες, επιτρέπει στη νέα
γενιά συνδικαλιστών να κληρονομήσουν μια πνευματική
παρακαταθήκη που θα αποτελεί φάρο καθοδήγησης στα νέα
μέλη μας για καινούριους αγώνες και νέα επιτεύγματα στο
νέο περιβάλλον που δημιουρ-

H ανάπτυξη του συνδικαλιστικού μας κινήματος συνδέεται
άμεσα με τους στόχους αυτής
της βιβλιοθήκης, που αφορούν
τα κεφάλαια της εκπαίδευσης
και της δημιουργίας μαθησιακής κουλτούρας.

Η βιβλιοθήκη της ΣΕΚ αποσκοπεί επίσης στην προαγωγή της
έρευνας και της μαθησιακής
κουλτούρας,
ενισχύοντας
τους σπουδαστές και τα μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Το ξεκίνημα της μεγάλης ανάπτυξης της ΣΕΚ συνδέθηκε με
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τη δημιουργία της Συνδικαλιστικής Σχολής ΣΕΚ, τον Ιανουάριο του 1979, γεγονός που
βοήθησε σε σημαντικό βαθμό
στην εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών μας. Επιπρόσθετα, δημιούργησε το
υπόβαθρο και τις προϋποθέσεις για να επενδύσει το κίνημα στη δυναμική της Εκπαίδευσης και να αρχίσουμε να εκδίδουμε δική μας βιβλιογραφία
σε ένα μεγάλο φάσμα εργασιακών, κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων τα οποία
εμπλουτίζουν
σήμερα
τη
βιβλιοθήκη μας.
Όλα αυτά συνέβαλαν στη
δημιουργία ενός νέου περιβάλλοντος στις εργασιακές
σχέσεις με κύρια στοιχεία την
τεκμηρίωση και τη συνεταιριστική προσέγγιση στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα
οποία συνέτειναν στην εμπέδωση της εργατικής ειρήνης
αλλά και στην ανάπτυξη του
κοινωνικού διαλόγου, με σημαντικά οφέλη, τόσο για τους
εργαζόμενους όσο και για τις
επιχειρήσεις και τον τόπο γενικότερα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ 55-59 ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ξεχωριστή θέση στη βιβλιοθήκη της ΣΕΚ κατέχει ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ
του1955-1959. Υπάρχουν σωρεία βιβλίων και
συγγραμμάτων τα οποία δίνουν μια ευρεία
πληροφόρηση για τον αγώνα της ΕΟΚΑ αλλά
και τη δράση που ανέπτυξε η ΣΕΚ και τα εκατοντάδες στελέχη της που μετείχαν στον αγώνα,
όπως: οι Μάρκος Δράκος, Μιχαλάκης Καραολής, Κυριάκος Μάτσης, Χαράλαμπος Μούσκος,
Ανδρέας Ζάκος, Χαράλαμπος Πεττεμερίδης,
Ανδρέας Δημητρίου και άλλοι , πολλοί εκ των
οποίων θυσιάστηκαν για την ελευθερία της
πατρίδας. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ ήταν εξάλλου
αλληλένδετος με τους εργατικούς αγώνες αφού
η ανάγκη για ίδρυση της ΣΕΚ, σύμφωνα με τον
ιδρυτή της Χριστόδουλο Μιχαηλίδη, ήταν «η
επιθυμία των εργαζομένων να οργανωθούν σε
ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο κίνημα με βασικές
αρχές την οικονομική και κοινωνική αποκατάσταση και την αποτίναξη του Βρετανικού αποικιοκρατικού ζυγού …» Η λεβεντιά και το θάρρος
που επέδειξε η ΣΕΚ απέναντι στο αποικιοκρατικό καθεστώς αναδεικνύεται τον Αύγουστο του
1944, όταν ακόμη προετοιμάζετο η παγκύπρια
σύσκεψη για την ίδρυση της, όταν απευθύνθηκε στον απεσταλμένο του Υπουργείου των
Αποικιών τονίζοντας του ότι η «ΣΕΚ αναμένει
από τον sir Parkinson, ότι θα συνδράμει στη
δίκαιη και μοναδική αξίωση μας, της Ενώσεως
της Κύπρου μετά της μητρός Ελλάδος»
Στη βιβλιοθήκη μας υπάρχουν επίσης πολλά
χειρόγραφα μοναδικής ιστορικής αξίας του
έπους του 1955-59, λόγω της τεραστίας
εμπλοκής της ΣΕΚ σε όλο το φάσμα και επίπεδα του αγώνα της ΕΟΚΑ.
(επιστολή ΣΕΚ στον κυβερνήτη για Μ. Καραολή…)
Η βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη στη βάση ποικίλων θεματικών ενοτήτων οι οποίες διευκολύνουν τον αναγνώστη να εντοπίσει τις πηγές
που τον ενδιαφέρουν. Όλα τα βιβλία και το
υλικό της βιβλιοθήκης είναι ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα και αρχειοθετημένα, γεγονός που
διευκολύνει τους σπουδαστές και μελετητές να
ανατρέξουν και να εντοπίσουν την ύλη που
τους ενδιαφέρει.
Η βιβλιοθήκη είναι στη διάθεση όλων των αναγνωστών και σπουδαστών, οι οποίοι μπορούν
μέσα σε ένα ευχάριστο και δημιουργικό περι-

βάλλον να μελετήσουν και να αξιοποιήσουν το
περιεχόμενο της. Στην αίθουσα υπάρχει επίσης
όλος ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός
και οι υποδομές που διευκολύνουν τη μάθηση
και τους ερευνητικούς στόχους. Επιπρόσθετα, η
λειτουργία της βιβλιοθήκης στον χώρο που
στεγάζεται και λειτουργεί ο μηχανισμός του
κινήματος μας, δίνει τη δυνατότητα σε σπουδαστές να ανατρέξουν τόσο στις πηγές της
βιβλιοθήκης όσο και να λάβουν συνεντεύξεις
και οποιαδήποτε άλλη άμεση πληροφόρηση
από τα στελέχη και τους τεχνοκράτες της Συνομοσπονδίας.
H ενεργός συμμετοχή της ΣΕΚ σε μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και ινστιτούτα όπως είναι η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η παγκόσμια
Συνομοσπονδία ICFTU που μετονομάστηκε στη
συνέχεια σε ITUC, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία
ETUC που αποτελεί τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό διάλογο,
το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο ETUI,
και πολλοί άλλοι οργανισμοί, μας εξασφαλίζουν πρόσβαση σε σωρεία επιστημονικών
συγγραμμάτων για μια σειρά από εργασιακά,
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά θέματα.
Στη βιβλιοθήκη της ΣΕΚ υπάρχει ξεχωριστή
ενότητα για τον κάθε ένα διεθνή οργανισμό
στον οποίο συμμετέχει η ΣΕΚ και παρέχονται
πολλές πληροφορίες και έρευνες για εξειδικευμένα εργασιακά και κοινωνικά θέματα, τα
οποία πολύ δύσκολα κάποιος μελετητής μπορεί να εντοπίσει σε άλλες βιβλιοθήκες.
Εκτός από τις συλλογές που καλύπτουν οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά και γενικά αλλά
και εξειδικευμένα εργασιακά θέματα, ο αναγνώστης της βιβλιοθήκης της ΣΕΚ έχει πρόσβαση σε όλους τους τόμους της Εργατικής Φωνής
καθώς και σε τόμους άλλων καθημερινών ιστορικών εφημερίδων της Κύπρου Σημαντική αξία
επίσης στη βιβλιοθήκη προσφέρουν εκδόσεις
της ΣΕΚ, των κλαδικών Ομοσπονδιών και των
Εργατικών Κέντρων, των Ελληνικών και άλλων
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, εκθέσεις και έρευνες
της Στατιστικής Υπηρεσίας και πολλών άλλων
Υπουργείων και Υπηρεσιών της Κύπρου.
Στη βιβλιοθήκη μας υπάρχει επίσης οπτικοακουστικό υλικό το οποίο με την τεχνολογία που
διαθέτει η βιβλιοθήκη μπορούν οι μελετητές να
αξιοποιήσουν.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Επιβαρυντικό για την υγεία το
πρόχειρο φαγητό των ταχυφαγείων

Ο

ι άνθρωποι, ιδίως οι νέοι, που συχνά τρώνε σάντουιτς, χάμπουργκερ και άλλα παρεμφερή φαγητά σε

«φαστ φουν», καφετέριες και εστιατόρια, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εμφανίσουν αυξημένες συγκεντρώσεις των δυνητικά επικίνδυνων φθαλικών ενώσεων στον
οργανισμό τους, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι φθαλικές ενώσεις είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για να κάνουν πιο εύκαμπτες
και ανθεκτικές τις πλαστικές συσκευασίες, καθώς επίσης
σε καλλυντικά, σαπούνια, καθαριστικά, κόλλες κ.α.. Προκαλούν ορμονικές διαταραχές και στο παρελθόν έχουν
συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο για άσθμα, καρκίνο του
μαστού, διαβήτη τύπου 2, υπογονιμότητα κ.α.
Ο κίνδυνος φαίνεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος για
τους εφήβους που τείνουν συχνότερα να τρώνε πρόχειρο
φαγητό εκτός σπιτιού. Οι νέοι που συχνά έτρωγαν με
τους φίλους τους σε κάποιο ταχυφαγείο, είχαν 55% υψηλότερα επίπεδα φθαλικών
• Τι εντόπισαν
ενώσεων, σε σχέση με τους
ερευνητές στα ούρα συνομηλίκους τους που εκτιμούσαν περισσότερο το φαγηνέων που τρώνε
τό της…μαμάς.

συχνά πρόχειρο
φαγητό

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη
δρα Έιμι Ζότα του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσιγκτον, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα
περιβάλλοντος «Environment International Journal», ανέλυσαν στοιχεία για 10.253 ανθρώπους που κλήθηκαν να
περιγράψουν τι έφαγαν και πού κατά το προηγούμενο
24ωρο. Έξι στους δέκα συμμετέχοντες (61%) είχαν φάει
έξω την προηγούμενη μέρα. Στη συνέχεια, μέσω εξέτασης
ούρων, μετρήθηκαν τα επίπεδα των φθαλικών ενώσεων
σε κάθε άτομο.
«Η μελέτη μας δείχνει ότι το φαγητό που ετοιμάζεται στο
σπίτι, έχει μικρότερες πιθανότητες να περιέχει υψηλά
επίπεδα φθαλικών ενώσεων, χημικών ουσιών που σχετίζονται με προβλήματα γονιμότητας, επιπλοκές στην
εγκυμοσύνη και άλλα προβλήματα υγείας. Τα ευρήματά
μας δείχνουν ότι το φαγητό εκτός σπιτιού μπορεί να
αποτελεί μια σημαντική και έως τώρα υποτιμημένη πηγή
έκθεσης στις φθαλικές ενώσεις, τουλάχιστον για τον
πληθυσμό των ΗΠΑ» δήλωσε η Ζότα, σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν».

Η

άνοιξη είναι εδώ! Η φύση μας προκαλεί να βγούμε έξω και να την
απολαύσουμε! Παρουσιάζουμε πιο
κάτω 30 δραστηριότητες που μπορείτε
να κάνετε με τα παιδιά σας, να περάσατε καλά και να φτιάξετε μαζί τους
ξεχωριστές αναμνήσεις.
1. Πετάξτε χαρταετό
2. Ετοιμάστε εκδρομη στο ύπαιθρο
3. Φτιάξτε ανοιξιάτικα cup cake
4. Φυτέψτε σπόρους και παρακολουθήστε τους μέρα με τη μέρα να μεγαλώνουν
5. Μαζέψτε μερικά λουλούδια και μάθετε τα ονόματά τους
6. Φτιάξτε φυτολόγιο με τα παιδιά σας
7. Κοιτάξτε τα σύννεφα και βρείτε σε τι
μοιάζουν
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Μην αφήσετε την ανοιξιάτικη κόπωση να σας καταβάλει

Ε

ίναι επιστημονικά παραδεκτό
και διαπιστωμένο πως η άνοιξη όπως και το φθινόπωρο αποτελούν τις κατ΄εξοχή εποχές που
στον οργανισμό μας παρατηρούνται χαρακτηριστικές περιοδικές
μεταβολές οι οποίες σε πολλά
άτομα μπορεί να είναι και σημαντικές. Βασικά οι μεταβολές αυτές
οφείλονται κυρίως στις μεταβολές του τόνου του αυτονόμου νευρικού μας συστήματος δηλ του
συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού που ως γνωστόν
ελέγχουν κατά τρόπο αυτόνομο
δηλ κατά τρόπο που δεν επηρεάζεται από τη βούλησή μας τις
λειτουργίες σχεδόν όλων των
οργάνων του σώματός μας. Ο Δρ.
Αναστάσιος Ν. Σπαντιδέας

τα.
Ατομα επιρρεπή σε τέτοια ενοχλήματα είναι αυτά που συνήθως
πάσχουν από κάποια μορφή
κατάθλιψης και που ενώ στα υγιή
ατομα οι ανοιξιάτικες καιρικές
μεταβολές δημιουργούν ευφορία
και διάθεση για περισσότερη και
δημιουργικότερη
απασχόληση
στα καταθλιπτικά άτομα αντίθετα τα οδηγεί σε αδιαφορία και
έλλειψη ενδιαφέροντος για πολλά
πράγματα που στο περιβάλλον
προβάλλεται σαν εύκολη κόπωση
ή σαν αδυναμία. Τα άτομα που
πάσχουν από γνωστή κατάθλιψη
πρέπει πάντα να συμβουλεύονται
το γιατρό τους όταν παρουσια-

νώτερο μετά από μία λοίμωξη
όσο ελαφρά και αν είναι αυτή ή
όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξηθεί. Τα αίτια του
συνδρόμου αυτού είναι ποικίλα
και η διάγνωσή τους συχνά εξαιρετικά δύσκολη.
Επίσης άτομα που πάσχουν από
διάφορες παθήσεις όπως του
θυρεοειδούς, των νεφρών και της
καρδιάς και τα οποία βρίσκονται
υπό θεραπεία είναι δυνατόν με
την ανοιξιάτικη άνοδο της θερμοκρασίας, που τα τελευταία χρόνια
είναι και σημαντικές, μπορούν να
απορρυθμισθούν και να εμφανίσουν αίσθημα άδυναμίας, εύκολης κόπωσης και εξάντλησης.

Παθολόγος - Κλινικός Φαρμακολόγος ρίχνει περισσότερο φώς
στο επίκαιρο αυτό θέμα.
Η σημαντικότερη μεταβολή που
όλοι λίγο πολύ την αισθανόμαστε
είναι η μεταβολή του ψυχισμού
και της διάθεσής μας. Η άνοιξη
π.χ στα περισσότερα άτομα ασκεί
θετική επίδραση στις αισθήσεις
και στον ψυχισμό τους αυξάνοντας την επιθυμία για κάθε είδους
δραστηριότητες. Η άνοιξη της
φύσης συνήθως συνοδεύεται και
από ΄΄άνοιξη΄΄ της ψυχής του
ατόμου που εκδηλώνεται με γενική ευφορία η οποία σαφώς αντιδιαστέλλεται από τη μελαγχολική
φθινοπωρινή ή χειμωνιάτικη διάθεση. Η μεταβολή αυτή που
σημειωτέον παρατηρείται και στα
ζώα είναι εντονώτερα εμφανής
στα νεαρώτερα άτομα και ιδιαίτερα στα παιδιά που με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών
ξεχύνονται στους δρόμους και τις
παιδικές χαρές παίζοντας φωνάζοντας και τραγουδώντας.
Παράληλα με την ευφορία όμως η
άνοδος της θερμοκρασίας δημιουργεί σε αρκετά άτομα ένα
αίσθημα ραθυμίας, νωχέλιας και
κόπωσης το οποίο γίνεται εντονώτερο όσο πλησιάζουμε προς το
καλοκαίρι και όσο οι θερμοκρασίες αυξάνονται. Δεν είναι λίγες
οι φορές που στα άτομα αυτά τα
παραπάνω συμπτώματα είναι
τόσο έντονα που πολλές φορές
παραπονιούνται ότι δεν έχουν
διάθεση να ασχοληθούν με τίπο-

σθούν τα πρώτα συμπτώματα
αδιαφορίας και κόπωσης διότι
πιθανότατα να χρειασθούν πρόσθετη θεραπευτική αγωγή.
Επίσης μια κατηγορία ατόμων
στα οποία τα συμπτώματα αδυναμίας και κόπωσης επιδεινώνονται κατά τους ζεστούς ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες
είναι και αυτά που πάσχουν από
το ΄΄ σύνδρομο της συνεχούς
κόπωσης ή εξάντλησης΄΄. Στα
άτομα αυτά υπάρχει μια ποικιλία
συμπτωμάτων με κυρίαρχο αυτό
της συνεχούς εξάντλησης. Το
σύμπτωμα αυτό ταλαιπωρεί τους
πάσχοντες για μεγάλα χρονικά
διαστήματα που μπορεί να
κυμαίνονται από μήνες μέχρι και
χρόνια με διακυμάνσεις σε ότι
αφορά την έντασή του. Ετσι το
αίσθημα κόπωσης γίνεται εντο-

ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ

• 30 ανοιξιάτικες δραστηριότητες για παιδιά!

8. Κυνηγήστε ένα ουράνιο τόξο
9. Φτιάξτε ένα ανοιξιάτικο στεφάνι
10. Μαζέψτε πέτρες και ξεκινήστε να

τις βάφετε
11. Ταΐστε πάπιες σε μια λίμνη
12. Kάντε βόλτα με τα ποδήλατα
13. Ψάξτε για τετράφυλλα τριφύλλια
14. Φτιάξτε ονειροπαγίδες
15. Φτιάξτε τις πιο μεγάλες σαπουνόφουσκες που μπορείτε
16. Παίξτε ομαδικά παιχνίδια για εξωτερικό χώρο (μήλα, ποδόσφαιρο κλπ)
17. Παίξτε ένα ανοιξιάτικο κυνήγι
θησαυρού
18. Πάτε κατασκήνωση τα Παρασκευοσαββατοκυρίακα

Μια ειδική κατηγορία ασθενών
που
παραπονιούνται
για
δύσπνοια και εύκολη κόπωση την
Ανοιξη είναι τα άτομα που
πάσχουν από αλλεργικό άσθμα.
Τέλος αίσθημα κόπωσης και εξάντλησης την Ανοιξη και το Καλοκαίρι μπορεί να παρουσιασθεί και
σε κατά τα άλλα υγιή άτομα και
αυτό το αίσθημα έχει πάλι σχέση
κυρίως με ψυχικές μεταβολές που
προκαλεί η Ανοιξη. Το αίσθημα
κόπωσης στα άτομα αυτά διαρκεί
συνήθως λίγες ημέρες και μετά
ταύτα το άτομο επανέρχεται
στους φυσιολογικούς του ρυθμούς χωρίς καμία θεραπεία σε
αντίθεση με το αίσθημα κόπωσης
που προκαλούν οι παραπάνω
περιγραφείσες παθήσεις που και
μονιμότερο είναι και ειδική θεραπευτική αντιμετώπιση απαιτεί.

19. Δημιουργήστε ένα μικρό κήπο στη
βεράντα σας
20. Κάντε πειράματα στην εξοχή
21. Κάντε έργα τέχνης στην άμμο
22. Επισκεφτείτε μία φάρμα με ζωάκια
23. Ζωγραφίστε με κιμωλίες τον δρόμο
24. Περπατήστε ξυπόλυτοι στο γρασίδι
25. Βουτήξτε σε μια νερολακούβα
26. Μαζέψτε όσα περισσότερα βότανα
μπορείτε
27. Διοργανώστε ένα ανοιξιάτικο πάρτι
τσάι στην εξοχή
28. Πάτε για ψάρεμα
29. Κάντε μπάρμπεκιου
30. Όσοι είστε τολμηροί επιχειρήστε το
πρώτο μπάνιο στη θάλασσα
Μετά από αυτά, νάστε βέβαιοι ότι η
ζωή σας θα γίνει πιο όμορφη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Καθολική κάλυψη και Γενικό Σύστημα
Υγείας για όλους τους πολίτες
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανω-

τικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΣΤΟΙΒΑΔΟΡΟΙ (άντρες και γυναίκες)σε υπεραγορές
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε εργοστάσιο με ωράριο 2:00μ.μ.
– 11:00μ.μ.
Φάνο Θεοφάνους 22849715.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό και Λευκωσία)
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΡΑΠΤΡΙΑ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ

Σ

το πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Υγείας που καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΫ) να γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 7 Απριλίου, διοργανώθηκε την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018,
στο Υπουργείο Υγείας, από το
Υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας συνάντηση-συζήτηση
με
εκπροσώπους
του
Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου και άλλων
οργανωμένων συνόλων
των νέων.
Στην εκδήλωση παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός
Υγείας Κωνσταντίνος
Ιωάννου, ο οποίος
εξήρε τη σημασία της
προωθούμενης μεταρρύθμισης του τομέα της
Υγείας, με επιστέγασμα
την αυτονόμηση των
δημόσιων νοσηλευτηρίων και την εισαγωγή του Γενικού
Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Ο κ.
Ιωάννου τόνισε ότι έφθασε η ώρα
οι Κύπριοι ασθενείς να απολαμβάνουν καθολική και ίση πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι
πολίτες.
Διαβεβαίωσε δε, πως το Υπουργείο
Υγείας εργάζεται συστηματικά, με
αποφασιστικότητα και προσήλωση, για την εισαγωγή των μεταρρυθμίσεων, με τελικό στόχο τη
δημιουργία εκείνων των συνθηκών
που θα επιτρέψουν, από τη μια,
στους ασθενείς να απολαμβάνουν
βελτιωμένες υπηρεσίες ιατροφαρ-

μακευτικής περίθαλψης και από
την άλλη, θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των
επαγγελματιών υγείας, σε ένα
υγιές περιβάλλον ΓεΣΥ.
Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Θωμάς Αντωνίου υπογράμμισε ότι
η εφαρμογή ενός καθολικού σχεδί-

ου υγείας αποτελεί υποχρέωση της
πολιτείας απέναντι στους πολίτες
της Κύπρου. Σημείωσε πως με την
εισαγωγή του ΓεΣΥ, οι πολίτες θα
έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στη βάση των αναγκών τους. Ο κ. Αντωνίου επεσήμανε πως συνεχίζεται η υλοποίηση
των εργασιών για την εφαρμογή
του ΓεΣΥ, αναφέροντας ότι μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται η ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και των
παραδοτέων του συστήματος πληροφορικής που αφορούν στην 1η
φάση του ΓεΣΥ, η εγγραφή των
ιατρών και η έναρξη της εκστρα-

- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.

Πρόστιμα σε εργοδότες για
αδήλωτους εργαζόμενους

Π

ρόστιμα ύψους 16 χιλιάδων ευρώ εξέδωσε πρόσφατα κλιμάκιο του Υπουργείου Εργασίας, σε
εργοδότες για αδούλωτη εργασία αλλοδαπών στο
Πρωταρά.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στα πλαίσια εκστρατείας για πάταξη της αδήλωτης και παράνομης απασχόλησης διενεργήθηκε συντονισμένη επιχείρηση
από διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της Δύναμης
και κλιμακίου του Υπουργείου Εργασίας.
Η επιχείρηση διενεργήθηκε σε υπό ανακαίνιση και
επέκταση ξενοδοχειακή μονάδα στον Πρωταρά.
Συνολικά έγινε έλεγχος σε 33 εργοδότες που εργοδοτούσαν 136 άτομα.
Το κλιμάκιο του Υπουργείου Εργασίας εξέδωσε διοικητικά πρόστιμα ύψους 16 χιλιάδων ευρώ για αδούλωτη εργασία, ενώ διαπιστώθηκε ότι επτά αλλοδαποί εργάζονταν παράνομα.
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τείας ενημέρωσης των πολιτών.
Τον Μάρτιο 2019, πρόσθεσε, θα
αρχίσει η είσπραξη των εισφορών
από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Έφορο Φορολογίας,
όπως και οι αποκοπές από το
κράτος.
Ημερομηνία-ορόσημο της μεγάλης
αυτής μεταρρύθμισης, συμπλήρωσε ο κ. Αντωνίου,
αποτελεί η 1η Ιουνίου 2019, όποτε και
θα εφαρμοστεί η 1η
φάση του ΓεΣΥ, που
αφορά στον θεσμό
του
Προσωπικού
Ιατρού, στις υπηρεσίες των Ειδικών
Ιατρών σε εξωτερικούς ασθενείς, στα
φάρμακα και στα
εργαστήρια για διαγνωστικές εξετάσεις.
Τέλος, την 1η Ιουνίου 2020, μπαίνει σε
πλήρη εφαρμογή το
ΓεΣΥ με πιο σημαντική την ένταξη
της ενδο-νοσοκομειακής φροντίδας υγείας.
Ακολούθως, η Έφη Καμμίτση,
Αναπληρώτρια Διευθύντρια του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,
παρουσίασε εκτενέστερα τα χαρακτηριστικά του ΓεΣΥ, την οικονομική πτυχή τού και το Σύστημα Πληροφορικής.
Στη συνέχεια, εκπρόσωποι του
Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας απάντησαν σε ερωτήσεις των παρευρισκόμενων, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού για το ΓεΣΥ και
τις πρόνοιές του.

Στόχευση Βουλγαρικής προεδρίας η αντιμετώπιση
του Έμφυλου ψηφιακού χάσματος

Η

Βουλγαρία ανέλαβε την 1η
Ιανουαρίου 2018 την Προεδρία
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για πρώτη φορά από την
προσχώρησή της στην Ε.Ε. το 2007
και με συγκροτημένα βήματα αποδεικνύει τη δέσμευσή της για προώθηση του ζητήματος της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών
το τρέχον εξάμηνο. Με βασικό σύνθημα «Ενωμένοι Στεκόμαστε Ισχυροί – Η ισχύς εν τη ενώσει», εστιάζει στην ανάδειξη του κοινωνικού
προσώπου της Ένωσης με σεβασμό στα εθνικά χαρακτηριστικά.
Βασικό θέμα εργασίας της Βουλγαρικής Προεδρίας αποτελεί το ζήτημα της αξιοποίησης των ωφελημάτων της ψηφιακής ατζέντας με
σκοπό την οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση της θέσης των
γυναικών της Ένωσης. Σύμφωνα
με στοιχεία του EIGE, τα οποία
παρουσιάστηκαν στις εθνικές
αντιπροσωπείες που συμμετείχαν
στη συνάντηση της Σόφιας, η Ε.Ε.
υπολογίζεται ότι θα έχει έλλειμμα
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού υψηλών προσόντων στις νέες
τεχνολογίες άνω των επτακοσίων

χιλιάδων θέσεων μέχρι το 2020.
Αυτό συμβαίνει παράλληλα με την
άκρως αποθαρρυντική διαπίστωση ότι μόλις το 17% των οκτώ εκατομμυρίων ειδικών στις νέες
τεχνολογίες είναι γυναίκες.
Σε πολιτικό επίπεδο, θα υπάρχει
σχετική δέσμευση για τη γυναικεία
διάσταση της ψηφιακής ατζέντας
στο κείμενο Συμπερασμάτων του
Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής με
θέμα το μέλλον της εργασίας στην
Ένωση, ενώ προγραμματίζεται και
παρέμβαση από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την Ισότητα των
Φύλων με θέμα την ένταξη της διάστασης του φύλου στη διαδικασία
κατάρτισης του προϋπολογισμού
(gender budgeting).

Στατιστικά στοιχεία για το
έμφυλο ψηφιακό χάσμα στην Ε.Ε.
• μόλις το ένα δέκατο των αποφοίτων στους τομείς των νέων τεχνολογιών (ICT) είναι γένους θηλυκού
με συνεχώς πτωτική τάση την
τελευταία δεκαετία
• πάνω από το μισό των εργαζο-

μένων και των δύο φύλων στις
νέες τεχνολογίες είναι ηλικίας
μικρότερης των σαράντα ετών
• οι εργαζόμενες στους τομείς των
νέων τεχνολογιών δηλώνουν ότι
έχουν άνδρα εργοδότη σε ποσοστό
64% και γυναίκα εργοδότη σε
ποσοστό 36%
• το έμφυλο χάσμα στις μηνιαίες
αποδοχές αποτιμάται στο 13%
στους τομείς των νέων τεχνολογιών, όταν στον τομέα της υγείας
υπολογίζεται στο 26% και στο 33%
μεταξύ λοιπών εργαζομένων
• λιγότερο από το ένα τοις εκατό
των 15χρονων κοριτσιών εκφράζουν ενδιαφέρον για τις νέες
τεχνολογίες
• η δυσανάλογη επιβάρυνση των
γυναικών με τη φροντίδα παιδιών
και ανήμπορων ατόμων (ασθενών,
αναπήρων και ηλικιωμένων) σε
σχέση με τους άνδρες αναπόφευκτα λειτουργεί ως τροχοπέδη για
τη συμμετοχή τους σε αξιόπιστα
προγράμματα
επαγγελματικής
κατάρτισης και δια βίου μάθησης
στους τομείς των νέων τεχνολογιών.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Το αθώο παπάκι του μπάνιου κρύβει μεγάλους κινδύνους

Τ

α λαστιχένα παπάκια
είναι δημοφιλή στις
μπανιέρες όλου του κόσμου,
ιδίως αν στο σπίτι υπάρχουν παιδάκια. Όμως μια
νέα επιστημονική μελέτη
έρχεται να ρίξει μια σκιά
πάνω από αυτή την αθώα
απόλαυση, που μπορεί
τελικά να μην είναι τόσο
αθώα από άποψη υγείας.

Η ελβετο-αμερικανική έρευνα, η οποία έθεσε κάτω από
το μικροσκόπιο 19 διαφορετικά πλαστικά και λαστιχένια παιγνίδια μπάνιου,
διαπίστωσε ότι το νερό που βγαίνει από τα λαστιχένια παπάκια,
μπορεί να περιέχει αυξημένες
ποσότητες δυνητικά παθογόνων
μικροβίων, ικανών να προκαλέσουν λοιμώξεις των ματιών, των
αυτιών και του στομάχου σε
μικρούς και μεγάλους.

μης & Τεχνολογίας του Νερού, τού
Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Ζυρίχης
(ETH) και του Πανεπιστημίου του
Ιλινόις, βρήκαν ότι υπάρχουν έως
75 εκατομμύρια βακτήρια σε κάθε
τετραγωνικό εκατοστό μιας
λαστιχένιας πάπιας μπάνιου.

ανθρωπίνων κοπράνων, σύμφωνα με τον Γερμανό μικροβιολόγο
Μάρκους Έγκερτ του Πανεπιστημίου Φουρτβάνγκεν. Επιπλέον, τα
πιο ανθεκτικά βακτήρια συνήθως
επιβιώνουν ακόμη κι αν κανείς
καθαρίσει το σφουγγαράκι, γι'
αυτό χρειάζεται συχνή αλλαγή.

Το εντυπωσιακά υψηλό αυτό
επίπεδο αποδίδεται στο ότι
το πολυμερές υλικό που
χρησιμοποιείται
στο
παπάκι, απελευθερώνει
άνθρακα, ο
οποίος δρα
ως θρεπτική
ουσία για τα κύτταρα των βακτηρίων. Επιπλέον, το βρόμικο νερό
της μπανιέρας λειτουργεί ως
πρόσθετη πηγή τροφής για τα
μικρόβια.

Πολλά μικρόβια φιλοξενεί ακόμη
το κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με
μια αμερικανική μελέτη, το
μέσο κινητό έχει πάνω του
δεκαπλάσια
βακτήρια από
τα καπάκια
λεκάνης της
τουαλέτας.
Όμως το καπάκι είναι συγκριτικά
πολύ καθαρό σε σχέση με την επιφάνεια κοπής των τροφίμων στην
κουζίνα.

Με δεδομένο ότι τα μικρά παιδιά
συνήθως βάζουν αυτά τα παπάκια στο στόμα τους και τα δαγκώνουν ή τα πιέζουν με τα χέρια
τους για να εκτινάξουν στο πρόσωπό τους το νερό που υπάρχει
στο εσωτερικό του παιγνιδιού, οι
επιστήμονες προειδοποίησαν ότι
ελλοχεύουν κίνδυνοι.

Όμως τα παπάκια δεν είναι τα
μοναδικά πράγματα καθημερινής
οικιακής χρήσης που είναι
«παράδεισοι» μικροβίων. Μια
περυσινή γερμανική έρευνα βρήκε
ότι τα σφουγγαράκια του νεροχύτη της κουζίνας βρίθουν μικροβίων. Περισσότερα από 350 διαφορετικά είδη βακτηρίων ανιχνεύθηκαν σε 14 τέτοια σφουγγαράκια από αντίστοιχα νοικοκυριά.

Οι ερευνητές του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επιστή-

Τέτοια μεγάλη ποικιλία βακτηρίων συναντάται σε δείγματα

Αλλά και η πλάκα του σαπουνιού
για το πλύσιμο των χεριών στο
μπάνιο μπορεί να έχει βακτήρια
πάνω της και να τα μεταφέρει
στον επόμενο που θα πλυθεί. Και
βέβαια οι πετσέτες είναι ό,τι πρέπει για να μεταφέρουν μικρόβια,
γι' αυτό οι ειδικοί συμβουλεύουν
να μην μοιράζεται κανείς την
πετσέτα του.
Μετά από όλα αυτά, πώς να μην
πάσχει κανείς από μικροβιοφοβία;

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Πυρίτιο: Το μέταλλο της υγείας & της ομορφιάς
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τ

ο πυρίτιο είναι ένα απαραίτητο μέταλλο, το
οποίο χρησιμοποιεί ο οργανισμός για την
αναγέννηση του ενδογενούς κολλαγόνου.
Πυρίτιο: η πολύτιμη δράση του
• Τι ακριβώς όμως κάνει αυτό το φυσικό
μέταλλο;
Έχει σημαντική αντιγηραντική δράση
- Διατηρεί την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα της επιδερμίδας
- Βοηθά στην ανάπτυξη πυκνών, δυνατών και
λαμπερών μαλλιών
- Υποστηρίζει τη διατήρηση δυνατών και
εύκαμπτων νυχιών
• Είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών,
των αρθρώσεων και των συνδέσμων

- Συμβάλλει στην ταχεία επούλωση καταγμάτων,
θλάσεων και τραυματισμένων τενόντων και συνδέσμων
- Επιβραδύνει τον εκφυλισμό των μεσοσπονδύλιων
δίσκων και των χόνδρων
- Ενισχύει τον κερατοειδή χιτώνα των ματιών
- Βοηθά σε οστεοπόρωση και οστεοπενία, επειδή
χωρίς την παρουσία του δεν μπορεί να απορροφηθεί το ασβέστιο από τα οστά.
- Βοηθά στη διατήρηση της αδαμαντίνης των
δοντιών
Τροφές πλούσιες σε πυρίτιο
* Οι σπόροι δημητριακών, όπως η βρώμη, το κριθάρι, το σιτάρι
* Τα φρούτα
* Τα φασόλια
* Τα αγγούρια (με τη φλούδα)

Ο λόγος που οι χειρούργοι φορούν μπλέ ή πράσινα γάντια

Σ

ύμφωνα με άρθρο στο ιατρικό
περιοδικό Today’s Surgical
Nurse (1998), ο εν λόγω γιατρός
έκανε αυτή την αλλαγή, επειδή
πίστευε ότι το πράσινο χρώμα
ήταν πιο “ξεκούραστο” για τα
μάτια ενός χειρουργού την ώρα
μιας επέμβασης. Αν και είναι
δύσκολο να επιβεβαιωθεί το κατά
πόσον η “στροφή” γιατρών και
χειρουργών προς το πράσινο
χρώμα οφείλεται όντως στην
αρχική ιδέα ενός και μόνο γιατρού, εντούτοις το πράσινο μπορεί πράγματι να είναι καλύτερο
για τα μάτια των γιατρών στο
χειρουργείο, διότι είναι το αντίθετο του κόκκινου στον χρωματικό
κύκλο.
Γιατί πράσινο; Το πράσινο βοηθάει τους γιατρούς να βλέπουν
καλύτερα για δύο λόγους. Κατ'

αρχήν, όταν το μάτι αντικρίζει
κάτι μπλε, ή πράσινο, η όραση
του ατόμου “επανέρχεται” από το
να αντικρίζει κάτι κόκκινο, όπως
το αίμα και τα εσωτερικά όργανα
του ασθενούς στο χειρουργικό

κρεβάτι. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει
συγκρίνοντας το ένα με το άλλο.
Εάν ένας χειρούργος κοιτάζει κάτι
που είναι κόκκινο και ροζ, τα
μάτια σταδιακά “απευαισθητοποιούνται” σε αυτό. Το ερέθισμα
του κόκκινου χρώματος στον
εγκέφαλο σταδιακά εξασθενίζει,
κάτι που κάνει πιο δύσκολο για
τον εγκέφαλο να διακρίνει τις

διαφορετικές αποχρώσεις του
κόκκινου. Όταν το βλέμμα πέφτει
περιοδικά σε κάτι πράσινο, τότε
“ανανεώνεται” και εξακολουθεί να
είναι το ίδιο ευαίσθητο στις χρωματικές μεταβολές στο κόκκινο,
σύμφωνα με τον John Werner,
έναν ψυχολόγο ο οποίος μελετά
την όραση στο πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνια.

υναγερμός επικρατεί σε εταιρείες λόγω του νέου κακόβουλου λογισμικού το οποίο έχει την
ονομασία «Dharma».Το λογισμικό
αυτό κρυπτογραφεί όλα τα αρχεία
στον Η/Υ που μολύνει και οι δράστες του συγκεκριμένου κακόβουλου λογισμικού φαίνεται να εκμεταλλεύονται τους Η/Υ που έχουν
ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο
RDP (Remote desktop Protocol),
όπως π.χ. Teamviewer, ammy κλπ,
που χρησιμοποιείται για την εξ’

* Οι πατάτες
* Ο αρακάς
* Το alfalfa (τριφύλλι)
* Το καστανό ρύζι
* Η μπύρα.

Σοβαρά … αστειάκια
Ρωτάει το παιδί τη μάνα:

αποστάσεως σύνδεση σε Η/Υ και
ακολούθως, ζητούν την καταβολή
λύτρων σε κρυπτονόμισμα Bitcoin
σε σύντομο χρονικό διάστημα.

- Μάνα είναι αλήθεια πως τα παιδιά τα φέρνει ο
πελαργός;
- Ναι χρυσό μου!

Συναγερμός στην Κύπρο
Ο Ντίνος Παστός ειδικός για
θέματα ασφάλειας διαδικτύου και
πληροφοριών κληθείς να απαντήσει για το κατά πόσο ο ιός
αυτός φθάνει στους υπολογιστές
μας μέσω των spam στα email,
ανέφερε ότι πλέον τα κακόβουλα
λογισμικά αυτά, έρχονται και στα

* Οι πιπεριές

Το φαινόμενο συμβαίνει επειδή το
λευκό φως περιέχει όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου, συμπεριλαμβανομένου του κόκκινου και
του πράσινου. Αλλά (την ώρα
μιας χειρουργικής επέμβασης) η
ευαισθησία του ματιού στο κόκκινο χρώμα έχει φθίνει, με αποτέλεσμα το κόκκινο απέναντι στο
πράσινο εγκεφαλικό “μονοπάτι”
να λέει στον εγκέφαλο ότι βλέπει
πράσινο.

«Διαδικτυακές ομηρίες»

Σ

* Τα παντζάρια

εισερχόμενα μηνύματά μας. Σε ό,τι
αφορά το αν το κακόβουλο λογισμικό πλήττει περισσότερο εταιρικούς υπολογιστές, ο κ. Παστός
ανέφερε πως ναι, οι εταιρείες
πλήττονται περισσότερο και αυτό
αν δεν γίνονται όπως πρέπει οι
αναβαθμίσεις των συστημάτων.

- Μάνα είναι αλήθεια πως τα δώρα μου τα φέρνει ο Aγιος Βασίλης;
- Ναι χρυσό μου!
- Μάνα είναι αλήθεια πως το ψωμί μας το δίνει
ο Θεούλης;
- Ναι χρυσό μου!
Ε τότε μάνα ... τον πατέρα τι τον θέλουμε;
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Τα «έξυπνα» μικρογεύματα

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

Δεν είναι για... χόρταση!
Ο ρόλος των σνακ είναι σημαντικός
για τη διατροφή μας, δεν παύει
όμως να είναι επικουρικός. Σε
καμία περίπτωση το πρόχειρο και
αρκετές φορές όχι και τόσο υγιεινό
τσιμπολόγημα δεν μπορεί και δεν
πρέπει να υποκαταστήσει τα κύρια
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ευρεία γκάμα τροφών και κατά
συνέπεια θρεπτικών συστατικών.

Ενδιάμεσα σνακ για ενέργεια
όλη μέρα
Να έχετε πάντα πρόχειρα μερικά
υγιεινά σνακ, που θα σας τροφοδοτούν με ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δείτε μερικές
καλές επιλογές:
* Γιαούρτι με φρέσκα ή αποξηραμένα φρούτα.
* Γιαούρτι με ξηρούς καρπούς και
λίγο μέλι.
* 1 τοστ ολικής άλεσης με 1 φέτα
τυρί και 1 φέτα βραστή γαλοπούλα.

γεύματα. Ένα σνακ καλό είναι να
μη δίνει πάνω από 200 θερμίδες.
Δεν αντικαθιστούν τα γεύματα
Είναι επίσης χρήσιμα για τον
οργανισμό εάν ανάμεσα σε δύο
κύρια γεύματα μεσολαβούν περισσότερες από 4 ώρες. Iδιαίτερα αν
θέλουμε να ελέγχουμε το βάρος μας
ή αν έχουμε 2-3 κιλά παραπάνω,
μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα
σνακ, έτσι ώστε να μην είμαστε
πολύ πεινασμένοι όταν έρθει η
ώρα του κυρίως γεύματος.
Το μυστικό βρίσκεται στην ποικιλία. Φροντίζουμε να επιλέγουμε
διαφορετικά σνακ μέσα στην εβδομάδα και προτιμάμε να εναλλάσσουμε το γλυκό με το αλμυρό, προσφέροντας στον οργανισμό μας

* 1 μπολάκι φρέσκια φρουτοσαλάτα.
* 1 χούφτα ξηρούς καρπούς μαζί
με σταφίδες.
* 1 μπάρα δημητριακών.
* 10 αμύγδαλα και 2 κουταλιές
σταφίδες
* 1 μικρή μπανάνα με 2 κουταλιές
καρύδια και 1 κουταλάκι μέλι
* 2 καρότα (ή 2 αγγουράκια) με
ντιπ (1/2 κεσεδάκι γιαούρτι 2%
λιπαρά, άνηθο ή μαϊντανό ψιλοκομμένο, 3 σταγόνες λεμόνι και
λίγο φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο)
* 1 πατάτα ψητή με 1 κουταλιά
τυρί κότατζ
* 2 ρυζογκοφρέτες αλειμμένες με το
ένα τέταρτο από 1 αβοκάντο.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Χρειάζεσαι περισσότερη
πίστη στον εαυτό σου για να αλλάξει η διάθεσή σου και να αρχίσεις
να βλέπεις τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Από σήμερα και στο εξής, θα
κάνεις κάποιες αλλαγές και να βελτιώσεις αρκετούς τομείς της ζωής
σου. Μην αφήσεις να σε πάρει από
κάτω, γιατί είναι ώρα για δράση
και όχι για γκρίνια.
Ταύρος: Οι εξελίξεις γύρω σου
είναι πολύ γρήγορες και πρέπει να
τρέξεις, για να μπορέσεις να φέρεις
κάποια θέματα εις πέρας. Απόφυγε
πάση θυσία την ένταση και τον
εκνευρισμό. Είσαι σε περίοδο που οι
ευκαιρίες θα σου εμφανίζονται η
μία μετά την άλλη και δεν έχεις
πραγματικά καμία δικαιολογία, για
να μη βάλεις σε εφαρμογή τους
στόχους σου με επιτυχία.
Δίδυμοι: Θα πρέπει να αλλάξεις
πορεία και να ακολουθήσεις μια
πιο δυναμική στρατηγική, για να
κατευθύνεις τις καταστάσεις εκεί
που θέλεις εσύ. Οι πλανήτες είναι
αρκετά ευνοϊκοί μαζί σου και θα
σου συμπαρασταθούν σε όλα αυτά
που θέλεις να κάνεις. Απόφυγε τις
κινήσεις που μπορεί να σε οδηγήσουν στην υπερβολή και ακολούθησε τον δρόμο της λογικής.
Καρκίνος: Οι ανατρεπτικές καταστάσεις, τόσο στα επαγγελματικά
όσο και στα οικογενειακά σου
θέματα, θα σε προκαλέσουν και θα
σε εξαντλήσουν. Αν μπορέσεις να
ελέγξεις το νευρικό σου σύστημα,
θα βρεις τις λύσεις και με πολλή
προσπάθεια θα επαναφέρεις την
τάξη. Αν όμως μείνεις κολλημένος

στα πιστεύω σου, το μόνο που θα
καταφέρεις θα είναι να καταλήξεις
μόνος σου.
Λέων: Πρακτικά, αλλά και ψυχολογικά, η μέρα παραμένει λίγο δύσκολη για εσένα. Το πλανητικό σκηνικό
δυσκολεύει τις επικοινωνίες σου
στον οικογενειακό και στον επαγγελματικό τομέα. Κινήσου διπλωματικά και απόφυγε εριστικές αντιδράσεις. Θα πρέπει να τηρηθούν οι
αναγκαίες ισορροπίες στις σχέσεις
σου με πελάτες, συνεργάτες ή εργοδότες.
Παρθένος: Η μέρα σου δίνει ελπίδες
και διευκολύνει τις σχέσεις σου. Οι
εξελίξεις των οικονομικών σου
ωστόσο παραμένουν δύσκολες,
καθώς ακόμη δεν σου δίνεται η
δυνατότητα να μειώσεις τα χρέη
σου. Η κατάσταση είναι σε γενικές
γραμμές περίεργη και αυτό που θα
σε βοηθήσει, είναι να χρησιμοποιήσεις στο έπακρο το επινοητικό
μυαλό σου.
Ζυγός: Η μέρα είναι πολύ καλή για
να κάνεις μια αυτοκριτική και να
αναρωτηθείς για τον τρόπο με τον
οποίο χειρίζεσαι τις καταστάσεις.
Χρειάζεται ίσως να γίνεις πιο διεκδικητικός για να φτάσεις εκεί που
θέλεις και να μην κάνεις πίσω.
Πάντως οι πλανήτες ευνοούν αυτή
τη συμπεριφορά και μπορείς να
πετύχεις πολλά με λίγη επιμονή.
Σκορπιός: Στο σπίτι και στην οικογένεια εξακολουθούν να υπάρχουν
αρκετές εντάσεις και διαφωνίες,
και πρέπει να κάνεις άμεσα κάτι για
να τις λύσεις. Τα αγαπημένα σου
άτομα απαιτούν από εσένα πάρα

πολλά και αυτό σε προβληματίζει.
Γύρισε λίγο στις παλιές συνήθειες
και μην αναλώνεσαι τόσο πολύ
στις επαγγελματικές σου ευθύνες.
Τοξότης: Είναι γεγονός ότι το
τελευταίο διάστημα σου έχουν
πέσει πολλά ζητήματα προς επίλυση και σε έχουν κουράσει. Όλα όσα
καθυστερούν, θα μπουν σύντομα σε
τροχιά εξέλιξης και θα ηρεμήσεις.
Μείνε συγκεντρωμένος και προσηλωμένος στους στόχους σου για να
τελειώνεις το συντομότερο με τις
υποχρεώσεις σου και άσε τον χρόνο
να κυλήσει υπέρ σου.
Αιγόκερως: Κάποιες καταστάσεις
που καθυστερούν, σου φέρνουν
πολύ απογοήτευση και είσαι έτοιμος να τα παρατήσεις. Καλύτερα να
καθίσεις να σκεφτείς ποια είναι η
δική σου στάση απέναντι στα
πράγματα και τι κάνεις λάθος και
δεν εξελίσσονται όλα όπως θέλεις.
Υδροχόος: Αξιοποίησε την ενέργειά
σου, για να τακτοποιήσεις τις
εκκρεμότητές σου. Θα μπορέσεις να
λύσεις πολλά ζητήματα και θα τα
καταφέρεις ακόμα και σε προβλήματα, που μέχρι σήμερα σου φαίνονταν άλυτα. Μην κάνεις πίσω σε
τίποτα γιατί το πλανητικό σκηνικό
σε ευνοεί για να πετύχεις.
Ιχθείς: Το καλύτερο που έχεις να
κάνεις είναι να ασχοληθείς με τον
εαυτό σου, τις ανάγκες σου και την
εξωτερική σου εμφάνιση. Ανασκουμπώσου, ξαναφτιάξε τα πλάνα σου
και μην αφήνεις λεπτό να πάει
χαμένο, αναπολώντας το παρελθόν. Η ζωή κοιτάει μπροστά και
εσύ πρέπει να κάνεις το ίδιο!

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Αρνάκι σε κρούστα γιαουρτιού
Υλικά:
2 κιλά μπούτι αρνίσιο
(σε μερίδες)
1 ποτήρι νερό
1 κιλό γιαούρτι σακούλας ή
πρόβειο, 2-3 αυγά
2-3 κουτ. σούπας αλεύρι
1 Flora με βούτυρο σε αλουμινόφυλλο
Αλάτι-φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 1 ματσάκι δυόσμος (ψιλοκομμένος)

Εκτέλεση: Αλατοπιπερώνουμε καλά το κρέας και το αλείφουμε με το μισό Flora με βούτυρο σε αλουμινόφυλλο. Το
βάζουμε σε ταψί, περιχύνουμε με το νερό, σκεπάζουμε με
αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180°C, για 1 ώρα περίπου. Κατά διαστήματα ξεσκεπάζουμε το κρέας και το περιχύνουμε με τα ζουμιά του.
Στο μεταξύ ανακατεύουμε το γιαούρτι, τα αυγά, ελαφρά
χτυπημένα, το αλεύρι, τον δυόσμο και λίγο αλατοπίπερο.
Βγάζουμε το φαγητό από τον φούρνο και ξεσκεπάζουμε το
ταψί. Περιχύνουμε το κρέας με το μίγμα του γιαουρτιού και
σκορπάμε στο ταψί το υπόλοιπο Flora με βούτυρο σε
αλουμινόφυλλο. Ψήνουμε το φαγητό για άλλα 30 λεπτά
μέχρι να αποκτήσει ωραίο χρυσαφένιο χρώμα η κρούστα.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 291 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954

Εγγραφή στο TAXISnet
με μοναδικό αριθμό
Ο αριθμός έχεις αποσταλεί στους φορολογούμενους

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική εγγραφή στο TAXISnet για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος
και Άμυνας, με τη χρήση του μοναδικού αριθμού ενεργοποίησης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Χειρόγραφο ή τάμπλετ; Τι βοηθάει στην ανάπτυξη των παιδιών;

Ε

δώ και αιώνες, γράφουμε με το χέρι. Το
smartphone και ο υπολογιστής το καθιστούν
αυτό περιττό. Οι επιστήμονες προειδοποιούν
ότι αυτό δεν βοηθάει στην ανάπτυξη των παιδιών, γράφει η γερμανική εφημερίδα Die Zeit,
επιλέγοντας μάλιστα να κάνει σήμερα την αξία
του χειρογράφου πρώτο θέμα στην ηλεκτρονική
της έκδοση.

είναι πραγματικά πιο δύσκολο για τους μαθητές να μάθουν να γράφουν, ή αν ήταν πάντα
δύσκολο γι΄ αυτούς. «Μας λείπουν συγκριτικά
στοιχεία » λέει ο ψυχολόγος Κρίστιαν
Μάρκαρντ που έχει εργαστεί για πολλά χρόνια
στον τομέα αυτόν. Ο νευρολόγος Κρίστιαν Άκελ
είναι επίσης επιφυλακτικός: «Αν οι ερωτηθέντες έχουν ήδη μια σχηματισμένη άποψη, αυτό
μπορεί να στρεβλώσει τα αποτελέσματα».
Παρόλα αυτά, ο Κελ, που ερευνά το θέμα της
επεξεργασίας γλωσσών στο Πανεπιστήμιο της
Φρανκφούρτης, πιστεύει στην αξία του χειρόγραφου. «Το γράψιμο είναι ένα αριστούργημα
του εγκεφάλου», λέει. Ακόμη και η ανάγνωση
είναι μια πολύ περίπλοκη ικανότητα.
Μαθαίνουμε να συσχετίζουμε ξεχωριστά γράμματα με τους ήχους και τελικά να τα συνδυάζουμε σε λέξεις. Και όταν γράφουμε με το χέρι,
υπάρχει κάτι παραπάνω από την ανάγνωση:
μεταφράζουμε έναν ήχο ή μια λέξη με μια
λεπτή, πολύ ακριβή κίνηση. Εδώ έρχεται το
σύστημα του εγκεφάλου που ελέγχει τις κινήσεις μας. Με τη γραφή ενεργοποιούνται διάφορες περιοχές του εγκεφάλου.

«Το χειρόγραφο είναι ένα από τα μεγαλύτερα
πολιτιστικά επιτεύγματα της ανθρωπότητας:
χάρη σε αυτό, οι άνθρωποι μπόρεσαν να διατηρήσουν τη γνώση τους. Η γραφή έδωσε τη
δυνατότητα να μεταβιβάζουμε σύνθετες σκέψεις και ιδέες σε άλλους ανθρώπους ανεξάρτητα από τον χρόνο και το διάστημα. Χάρη στο
χειρόγραφο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τι δίδαξε
ο Πλάτωνας και ο Σωκράτης. Αλλά παρόλο που
τέτοιες σκέψεις γράφονταν πάνω σε πέτρινες
πινακίδες , παπύρους και αργότερα σε χαρτί,
το σημερινό γράψιμο γίνεται ολοένα και πιο
ανεξάρτητο από το φυσικό του υπόβαθρο.
Σήμερα, γράφουμε και αποθηκεύουμε πολλά
στα smartphones και τους υπολογιστές μας και
τα ανεβάζουμε στο cloud. Όλο και συχνότερα
ξεχνάμε το στυλό, όλο και πιο συχνά
"χτυπάμε" τις σκέψεις μας στις οθόνες
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
και τα πληκτρολόγια. Συχνά το χειρόγραΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
φο μπορεί να βρεθεί μόνο σε σημειώσεις
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
ή ευχετήριες κάρτες» σημειώνει η γερματα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
νική εφημερίδα.
Οι ερευνητές της Εκπαίδευσης βλέπουν
σε αυτό έναν εξαιρετικό κίνδυνο. Και
φαίνεται να είναι σωστό: Μια έρευνα
μεταξύ 1.900 καθηγητών διαπίστωσε ότι
το 30% των κοριτσιών και το 50% των
αγοριών έχουν πρόβλημα να μάθουν πώς
να γράφουν σωστά. Στο γυμνάσιο, ακόμη
και το 40% των μαθητών δεν μπόρεσαν
να γράψουν μισή ώρα χωρίς προβλήματα. Οι δάσκαλοι ρωτήθηκαν επίσης τι
πιστεύουν: Το 53% εκτιμά ότι η αιτία βρίσκεται στην «προοδευτική ψηφιοποίηση
της επικοινωνίας». Φυσικά δεν υπάρχουν
επιστημονικές αποδείξεις ότι η ψηφιοποίηση είναι η αιτία των προβλημάτων
στη γραφή. Τα περισσότερα ευρήματα
βασίζονται στις παρατηρήσεις των
εκπαιδευτικών και των γονέων. Στην
πραγματικότητα, δεν είναι καν σαφές αν

ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20

25861000
25562444
26933820
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Όπως αναφέρεται, ο μοναδικός αυτός αριθμός έχει αποσταλεί
ταχυδρομικώς σε όλους τους φορολογούμενους οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι στο Φορολογικό Μητρώο, είναι ενεργοί και δεν είναι
χρήστες του TAXISnet.
Το Τμήμα προτρέπει για την έγκαιρη εγγραφή σας στο TAXISnet,
Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος για
το 2017, καθώς και οδηγίες εγγραφής στο TAXISnet θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας σε μεταγενέστερο στάδιο.

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

Πληροφορίες και καθοδήγηση στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
Λευκωσία
Λάρνακα
Αμμόχωστος

22446215
24803590
23811856

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 32 ΣΗΜΑΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ 2018 ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΓΙΡΛΑΝΤΑ
ΜΙΚΡΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 17Χ25
(12METΡΟ) ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ
35Χ50 (20ΜΕΤΡΟ)
Πληροφορίες στα τηλ. 99437102
99597830 - 25952198
Email xenofontos.yiannakis@cytanet.com.cy
www.facebook.com/flagscy

Λεμεσός 25803717
Πάφος 26804398

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΑΑΟΚ ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Η φτώχεια είναι
έλλειψη πολλών
πραγμάτων και η
απληστία όλων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Μετά από ένα ωραίο αγώνα, γεμάτο πάθος ,
φανατισμό, αλλά μέσα σε πλαίσια αθλητοπρέπειας, η ομάδα της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ
Μουταγιάκας νίκησε την εξ ίσου δυναμική
ομάδα της Α.Ε Τραχωνίου στη παράταση με
σκόρ 4-3 στα πέναλτι. Ο αγώνας στην κανονική του λήξη ήταν 2-2.Ο αγώνας έγινε στο
γήπεδο του Δήμου Κ.Πολεμιδιών και το παρακολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι και των δύο
Ομάδων καθώς επίσης και Παράγοντες των
Αθλητικών Σωματείων Λεμεσού. Οι διαιτητές

του αγώνα, που ήσαν άψογοι και αποφασιστικοί στις αποφάσεις τους ήταν οι,
Κυριάκος Θεοφάνους με βοηθούς τους Μιχάλη
Ανδρέαου και Ανδρέα Μίτα. Τέταρτος διαιτητής ήταν ο Χαράλαμπος Θεοδώρου
Χορηγός και αθλοθέτης του αγώνα καθώς
επίσης και όλων των πρωταθλημάτων της
ΠΑΑΟΚ είναι η φίλαθλος Εταιρεία ΚΕΟ, την
οποία το Διοικητικό Συμβούλιο, θερμά ευχαριστεί.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΥΨΗ Η ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΧΑΡΑΚΙΡΙ ΘΑ ΧΑΣΕΙ
ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Η ΕΝΩΣΗ

Μ

ια στροφή πριν από την λήξη του
μαραθωνίου, το ενδιαφέρον παραμένει σε θεόρατα ύψη. Η Αναγέννηση
Δερύνειας κυνηγά την πρωτοπόρο
Ένωση Νέων Παραλιμνίου από απόσταση αναπνοής, ενώ ο Οθέλλος
Αθηένου, προσμένη το... αναστάσιμο
θαύμα. Η μπάλα που θα στέψει τον
πρωταθλητή βρίσκεται στα πόδια των
παικτών της Ένωσης στην τελευταία
αγωνιστική στην Αραδίππου με την
τοπική Ομόνοια.
Στα κάτω διαζώματα, ο Εθνικός Άσσιας
μετά την ήττα από την Ένωση αποχαιρέτησε τη Β’ Κατηγορία μαζί με τον
Χαλκάνορα. Μάχη ζωής δίνουν, το ΘΟΪ
Λακατάμιας, ο Διγενής Ορόκλινης και η
Ξυλοτύμπου.
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• Προελαύνει ο Απόλλωνας, σε θέση βολής
ο ΑΠΟΕΛ
• Ισόπαλο το δευτεροκλασάτο ντέρμπυ
Ανόρθωσης - ΑΕΚ

• Ανεβαίνει η Νέα Σαλαμίνα αλώνοντας
το «Στέλιος Κυριακίδης»
• Καταιγιστική η ΔΟΞΑ έστειλε στον άδη
τον Ολυμπιακό Λευκωσίας

Μ

Για τη μάχη της Ευρώπης η ΑΕΚ θεωρείται κερδισμένη. Μπορεί
να μην νίκησε την Ανόρθωση, αλλά με την ισοπαλία που απέσπασε σε συνδυασμό με την ήττα της ΑΕΛ, έχει σε μεγάλο
βαθμό εξασφαλισμένη την έξοδο της στην Ευρώπη. Η
Ανόρθωση που φάνηκε κουρασμένη δεν κατάφερε να κερδίσει
στο «Α. Παπαδόπουλος» την ΑΕΚ, όμως ο ένας βαθμός της ισοπαλίας την φέρνει πιο κοντά στην Ευρώπη λόγω καλύτερης
διαφοράς τερμάτων.

ε νίκες προχώρησαν οι δύο μονομάχοι του τίτλου κρατώντας την ανδρεναλίνη σε ψηλά επίπεδα τέσσερις αγωνιστικές πριν από το πέσιμο της αυλαίας.
Ο Απόλλων πήρε το τρίποντο από τη συμπολίτιδα του ΑΕΛ ενώ
ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε άνετα την Ομόνοια, διατηρώντας το -2 από
την κορυφή αναμένοντας στραβοπάτημα του πρωτοπόρου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εξαναμίσθηκαν οι όποιες ελπίδες του Ολυμπιακού για παραμονή στα σαλόνια μετά την συντριβή από τη Δόξα.
Απόδρασε με το τρίποντο η Ν. Σαλαμίνα από την Πάφο, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή της στην μεγάλη
κατηγορία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σ’ ένα ανοικτό και χορταστικό αγώνα ο ΕΡΜΗΣ υπέταξε την
ΑΛΚΗ η οποία αστόχησε σε δύο πέναλτι.

ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ
Ισχνή έως ανύπαρκτη είναι η παρουσία Κυπρίων ποδοσφαιριστών στις εντεκάδες των ομάδων. Τα πράγματα
όσον αφορά στην συμμετοχή Κυπρίων ποδοσφαιριστών
στους αγώνες του πρωταθλήματος χειροτερεύουν, γεγονός που πρέπει να προβληματίσει βαθύτατα την ΚΟΠ
αλλά καιι την πολιτεία. Το ποσοστό συμμετοχής είναι
περίπου 90% ξένοι και 10% Κύπριοι. Το θέμα έχει εθνικές
και κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις.
Ξ.Ξ.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στην τελική ευθεία εισήλθε ο μαραθώνιος με τον ΑΠΟΕΛ να σημάνει
συναγερμό καλώντας τους φίλους του να στηρίξουν ενεργά την ομάδα
κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο. Στον Απόλλωνα
έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους προσδοκώντας στην κατάκτηση
του τίτλου ύστερα από 12 χρόνια.

Το πρόσωπο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ

Ο

Ονήσιλλος Σωτήρας δύο στροφές
πριν από το φινάλε, αναδείχθηκε
πρωταθλητής κι ανεβαίνει στην Β’ κατηγορία. Μαζί του και οι, Ακρίτας
Χλώρακας και ΜΕΑΠ.
Στα κάτω διαζώματα, όπως φαίνεται,
η ΑΠΕΠ θα ακολουθήσει τον Φοίνικα
και τον Λεβαδειακό / Σαλαμίνα στην
Επίλεκτη Κατηγορία (ΣΤΟΚ).
Η ομάδα της Πιτσιλιάς απέχει έξι
βαθμούς από τον Διγενή Μόρφου και
το έργο της σωτηρίας καθίσταται
πάρα πολύ δύσκολο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο Φώτης Παπουλής
εξακολουθεί
να
μονοπωλεί τη διάκριση στους αγώνες κατάταξης. Ο
Ελλαδίτης επιθετικός έφθασε τα 14
τέρματα και με την
εκτελεστική
του
δεινότητα, την μαεστρία αλλά και τις
μεγάλες εμπειρίες που κουβαλά, αποτελεί το βαρύ πυροβολικό του πρωτοπόρου στην προσπάθεια για κατάκτηση του τίτλου.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΛΚΗΞ - ΕΡΜΗΣ
2-3
Ταραγίδης 14’. Πιεράτσι 40’, Τσούμου 45’,
Τιγκρουτζιή 46’, Αρτάμπε 57’ (πεν.)

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Εκδηλώσεις ΣΕΚ στο πλαίσιο των εορτασμών για την Εργατική Πρωτομαγιά 2018

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Πυρετός πρωτομαγιάτικων προετοιμασιών

23 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Το βιβλίο ενάντια στην αποξήρανση
της γνώσης και της τέχνης

Α

νήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου που
τιμάται στις 23 Απριλίου η ΣΕΚ θα εγκαινιάσει τη
Βιβλιοθήκη της επιχειρώντας, να δώσει την ευκαιρία
στην κοινωνία να γίνει κοινωνός της σημαντικής της
συμβολής στη κοινωνία και στην εργασία.
Μεγάλη βιβλιοθήκη το σύμπαν. Το νόημα της
παγκόσμιας ημέρας του βιβλίου μπορεί να συμπυκνωθεί, με απαράμιλλη πληρότητα, στην πασίγνωστη φράση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες: "Το σύμπαν
είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη". Υπό το πρίσμα αυτό
κάθε βιβλίο αποτελεί μέρος της αλήθειας, κρυφής και
φανερής, του κόσμου» και καταλήγει με την ευχή: «οι
αναγνώστες συνεχώς να πληθαίνουν και η ανάγνωση, ως κορυφαία στάση αντίστασης στην φθορά, ν’
αποτελεί ζωογόνο συνθήκη στην ανηφορική πορεία
της ζωής».
Απόλαυση της γνώσης. Η ημερομηνία της 23ης
Απριλίου επελέγη για πρώτη φορά το μακρινό 1925
από βιβλιοπώλες της Καταλονίας επειδή συνέπιπτε
με την ημερομηνία θανάτου του Θερβάντες. Το 1995,
η Unesco καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως ημερομηνία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου,
επειδή συμπίπτει με τον θάνατο και ενός άλλου κλασικού των διεθνών γραμμάτων, του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Ο Σαίξπηρ και ο Θερβάντες πέθαναν στις 23
Απριλίου του 1616 και το γεγονός αυτό προσδίδει
ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα στην Παγκόσμια
Ημέρα Βιβλίου, που καλεί τους νέους να ανακαλύψουν την απόλαυση της ανάγνωσης, συνειδητοποιώντας το μέγεθος της συμβολής της στην κοινωνική
και την πολιτιστική ανάπτυξη της ανθρωπότητας.
Το βιβλίο αντίδοτο στη παντοκρατορία της τεχνολογίας. Ως συστατικό στοιχείο του παγκόσμιου
πολιτισμού, το βιβλίο καλείται ν’ αντισταθεί στη
σύγχρονη παρακμιακή πορεία του πολιτισμού τούτου. Ιδίως δε ν’ αντισταθεί σ’ εκείνη την τάση
"παντοκρατορίας" της τεχνολογίας, η οποία τείνει να
μετατρέψει το λόγο σε ευτελή καταναλωτική πληροφορία και, έτσι οδηγεί σε μιαν επικίνδυνη κατάσταση "αποξήρανσης" της γνώσης και της τέχνης Το
βιβλίο, πρωτίστως στην έντυπη μορφή του που
"σφυρηλατεί" μιαν αναντικατάστατη υλική σχέση με
τον αναγνώστη, διατηρεί την αληθινή σχέση με τον
άνθρωπο και με τον κόσμο, αποτελώντας πραγματικό ανάχωμα στην επέλαση κάθε πνευματικώς φθοροποιού εικονικής προσομοίωσης.

Σ

την τελική ευθεία έχουν εισέλθει
οι διεργασίες για προετοιμασία
των εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η ΣΕΚ στον πλαίσιο των εορτασμών, τιμώντας την Εργατική
Πρωτομαγιά και τους διαχρονικούς
αγώνες των εργαζομένων για
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων, ο
κεντρικός εορτασμός που θα
πραγματοποιηθεί στο οίκημα της
ΣΕΚ στον Στρόβολο τη Δευτέρα 30
Απριλίου 2018 στις 6.00μ.μ. στην
οποία θα απευθύνει χαιρετισμό η
υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα
Αιμιλιανίδου, με κύριο ομιλητή τον
γενικό γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Οι εκδηλώσεις ημερολογιακά
έχουν ως ακολούθως:
• Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 θα
πραγματοποιηθεί δημοσιογραφική
διάσκεψη για ενημέρωση των
Μ.Μ.Ε, επί όλων των εργασιακών
ζητημάτων
• Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 στις
5.00μ.μ. θα τελεστούν τα Εγκαίνια
της Βιβλιοθήκης ΣΕΚ από τον
υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Δρ. Κώστα Χαμπιαούρη.
• Παρασκευή 27 Απριλίου 2018,
10.00π.μ. – Άναμμα Λαμπάδας στη
μνήμη των θυμάτων των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Στην εκδήλωση θα
απευθύνει χαιρετισμό η υπουργός
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου.
• Δευτέρα 30 Απριλίου 2018,
10.00π.μ. αντιπροσωπεία της ΣΕΚ,
υπό τον γενικό γραμματέα θα
μεταβεί στον χώρο όπου βρίσκεται
ο ανδριάντας του ήρωα Μάρκου
Δράκου στη Λευκωσία για κατάθεση στεφάνου.

• Την Τρίτη 1/5/2018, 10.00 π.μ.
θα πραγματοποιηθεί στο Κάστρο
της Λεμεσού ζωντανή σύνδεση με
το «Ράδιο Πρώτο» όπου η ηγεσία
του Κινήματος θα έχει την ευκαιρία

Πυξίδα γνώσης και τεκμηρίωσης
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 5μ.μ. ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΚ

Τ

ην Δευτέρα 23 Απριλίου
στις 5μμ ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας

Χαμπιαούρης θα τελέσει στο
οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο τα εγκαίνια της Βιβλιοθή-

κης.
Η ΣΕΚ με τη δημιουργία της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΚ
Προσκαλείστε στην τελετή εγκαινίων της Βιβλιοθήκης της ΣΕΚ,
που θα γίνει τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 5.00μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο.
Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
κ. Κώστας Χαμπιαούρης
Εκ μέρους της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας
Γενικός Γραμματέας

Βιβλιοθήκης ανανεώνει το
χρέος της προς της κοινωνία,
προσφέροντας πρόσβαση σε
σημαντικές πηγές γνώσης για
εργασιακά κοινωνικά και
εθνικά ζητήματα
Το πρόγραμμα των εγκαινίων
περιλαμβάνει:
• μουσική παρέμβαση από
νεαρούς καλλιτέχνες του
προγράμματος Ανάπτυξης
Μουσικών Ταλέντων του
Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του καθηγητή Μανθαίου Καριόλου.
• Σύντομη οπτικοακουστική
παρουσίαση της Βιβλιοθήκης
της ΣΕΚ
• Ομιλία την οποία θα εκφωνήσει ο Υπουργός Παιδείας.
Η λιτή εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με χαιρετισμό από τον
γενικό γραμματέα της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

να προβεί σε δηλώσεις επί σειρά
εργασιακών ζητημάτων. Στην
εκδήλωση θα παρευρεθεί η υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναβάθμιση κατοικία
με έξοδα του κράτους

Ά

ρχισε χθές η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Ενέργειας, για το Σχέδιο
«Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω τις
Κατοικίες». Οι χορηγίες αγγίζουν
το 50% των επιλέξιμων δαπανών
της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – Οικοδομικές Εργασίες –
Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση
αιτήσεις που υποβάλλονται από
ευάλωτους καταναλωτές οι
οποίοι δύναται να λάβουν 75%.
Το ποσό της χορηγίας που θα
παραχωρείται, δύναται ανέλθει
μέχρι και €25.000 για κάθε
κατοικία ή μέχρι €20.000 για
κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα
της Υπηρεσίας Ενέργειας του
Υπουργείου.

www.oho-sek.org.cy

