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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3017
TIMH 0.70€

Ώρα να γίνει πράξη η Ισότητα
ανδρών και γυναικών

Η

ΣΕΚ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διαιωνιζόμενη επαγγελματική και κατεπέκταση κοινωνική
ανισότητα σε βάρος των γυναικών, καλώντας την Πολιτεία να θέσει σε εφαρμογή όλες τις πτυχές της νομοθεσίας που διέπουν την Ισότητα των δύο φύλων.
Το πρόβλημα της ανισότητας ανδρών – γυναικών δεν
είναι μόνο Κυπριακό αλλά ταλανίζει, περισσότερο ή λιγότερο, όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σελ.8, 11

• Παρέμβαση γενικού γραμματέα ΣΕΚ προς την υφυπουργό Ναυτιλίας

Κυριάκος Μάτσης

ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ
Η

ΣΕΚ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στην ακτοπλοϊκή σύνδεση
της Κύπρου με την Ελλάδα.

«Ου περί χρημάτων τον αγώνα
ποιούμεθα αλλά περί αρετής.»
Μόνο αν κάνουμε καθημερινό
κτήμα μας την πιο πάνω ρήση θα
είμαστε άξιοι να τιμούμε τη θυσία
του Κυριάκου Μάτση και να μνημονεύουμε τη μνήμη του.
Ο βίος και η πολιτεία του, αποτελεί φάρο για την κοινωνική και
εθνική μας αναγέννηση.
Σελ. 2

Σε επιστολή του προς την υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας τονίζει ότι το
αίτημα για θαλάσσια επιβατική
σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας είναι
άρρηκτα συνυφασμένο με ζωτικούς
κοινωνικούς, τουριστικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς αλλά και
εθνικούς λόγους που αφορούν στην
καθημερινή διαβίωση και την ίδια
την ύπαρξη του Κυπριακού Ελληνισμού.
Σελ. 3

√ Κοινωνικοί, οικονομικοί και εθνικοί λόγοι ύψιστης
σημασίας επιβάλλουν τη δρομολόγηση τακτικής θαλάσσιας
γραμμής που να συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και
κατεπέκταση με τη νησιώτικη και ηπειρωτική Ευρώπη

√ Έργο πνοής και μοχλός ανάπτυξης που θα επενεργήσει
ως γεωπολιτική γέφυρα Μέσης Ανατολής – Ευρώπης
με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας και την Ε.Ε

ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
• 17 Νοεμβρίου 1973 εξέγερση
φοιτητών Πολυτεχνίου
• 15 Νοεμβρίου 1983 καταδίκη
ανακήρυξης Τ/Κ ψευδοκράτους

Σελ. 7

Πηγή κινδύνου οι ψηλές άναρχες αναπτύξεις

Τ

α επίπεδα ασφάλειας και υγείας στους εργασιακούς χώρους πρέπει να βελτιώνονται και να αναβαθμίζονται συνεχώς ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
κίνδυνοι για εργατικά ατυχήματα.
Το πρόσφατο εργατικό ατύχημα που συνέβηκε στη
Λεμεσό όταν εργάτης κατέπεσε από πολυόροφο ανεγειρόμενο κτίριο και εγκλωβίστηκε στον 13ο όροφο
πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης
και προβληματισμού. Και τούτο γιατί, αποδείκτηκε
στην πράξη πως λόγω του ύψους του συγκεκριμένου
κτιρίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους π.χ.
πυροσβεστική, δεν είχαν τη δυνατότητα να τον απεγκλωβίσουν. Και εδώ ακριβώς γεννούνται και άλλου
είδους ερωτήματα που έχουν να κάμουν με άλλου
είδους προβλήματα, όπως είναι π.χ. η αποτελεσματική διαχείριση μιας φωτιάς.

Τελικά φαίνεται πως, πέσαμε στην παγίδα των
ψηλών άναρχων κτιριακών επενδύσεων με ότι αυτό
σημαίνει για την ποιότητα ζωής των εργαζομένων
που υποχρεώνονται να εργάζονται σε χώρους με
ελλειμματικά συστήματα και επίπεδα ασφάλειας και

• Εργατικό ατύχημα στη Λεμεσό
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
υγείας.
Η ΣΕΚ τάσσεται υπέρ της δημιουργίας νέων αλλά και
της προσέλκυσης άλλων διεθνών επενδύσεων πλην
όμως, για τις συγκεκριμένες «ψηλές άναρχες κτιριακές επενδύσεις» εκφράσαμε τον προβληματισμό και
την αγωνία μας από τον περασμένο Ιούνιο.

Η Κύπρος αυτή την ώρα χρειάζεται επενδύσεις που
θα σέβονται το φυσικό περιβάλλον, την αειφόρο
ανάπτυξη, την γεωγραφία των πόλεων και ιδιαίτερα
τις εργατικές σχέσεις, την ποιότητα ζωής αλλά και
τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Δυστυχώς, το πρόσφατο περιστατικό της Λεμεσού έδειξε και απέδειξε
πως, κινούμαστε πολύ μακριά από όλες τις πιο
πάνω προϋποθέσεις, γι’ αυτό οι αρμόδιοι φορείς
πρέπει να προβληματισθούν και να αναλάβουν τις
πολλαπλές ευθύνες τους.
Η ανάπτυξη της οικονομίας αποτελεί βασική συνιστώσα της ομαλής πορείας ενός κράτους, στη βάση
της ανάλογης κοινωνικής ισορροπίας. Σε αυτό το
πλαίσιο προκύπτει και η ανάγκη για προώθηση αναπτύξεων που θα δημιουργούν ισόρροπη και πολυδιάστατη ανάπτυξη στη βάση της αειφορίας και της
μακρόπνοης βιωσιμότητας.

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

@

E

πιδοτεί έμμεσα τις τράπεζες το Σχέδιο «Εστία», είναι
άδικο και θα φέρει κοινωνική αναστάτωση
Λεπτό κι ευαίσθητο το θέμα, ας δείξουν σοβαρότητα οι αρμόδιοι εισακούοντας την κραυγή αγωνίας
του Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων

*

Ρ

ιζικές τομές χρειάζεται το Κυπριακό ποδόσφαιρο
για να προσφέρει θετικές υπηρεσίες στην κοινωνία
και την οικονομία
Η είδηση για παροχή ενδοφλέβιων ουσιών σε
Κύπριους ποδοσφαιριστές ας αφυπνίσει όλους,
Πολιτεία και πολίτες

*

Γ

εΣΥ: δοκιμάζεται η αξιοπιστία όλων των κοινωνικών
εταίρων
Ξεκάθαρο το μήνυμα της ΣΕΚ, με κεντρικό αποδέκτη
την Πολιτεία

*

Κυριάκος Μάτσης: Πρότυπο ανθρώπου με πεφωτισμένη
σκέψη, άδολο πατριωτισμό και κοινωνική ευαισθησία

Γ

ια τον Κυριάκο Μάτση το φτωχόπαιδο από το Παλαιχώρι, το
ορεινό κεφαλοχώρι της Πιτσιλιάς
λέχθηκαν πολλά και γράφτηκαν
πολλαπλάσια. Τόσο οι προσωπικές αφηγήσεις, όσο και τα γραπτά
κείμενα, συνηγορούν ότι ο Κ.
Μάτσης ήταν αγνός οραματιστής
των δικαίων της πολυβασανισμένης Κύπρου η οποία εδώ και 3000
χρόνια προσπαθεί να πετύχει το
εθνικό της πεπρωμένο. Ήταν κατά
κύριο λόγο ανθρωπιστής με ελεύ-

Α
*

ναγκαία η λειτουργία κρατικού αερομεταφορέα για
1001 λόγους
Είμαστε κράτος υπό στρατιωτική κατοχή και σε
ευαίσθητο γεωπολιτικό σημείο!!!

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Τ

ονίζουμε με έμφαση ότι το κόστος για το ΓεΣΥ δεν
πρέπει να εκλαμβάνεται ως δαπάνη αλλά ως επένδυση
Υγιείς εργαζόμενοι συμβάλλουν σημαντικά στην
αύξηση της παραγωγικότητας!

*

Ι

σχυρό ΟΧΙ προτάσσουμε πάνω σε μόνιμη βάση, σε
όσους θέλουν να υποσκάπτουν το ΓεΣΥ
Ο κόμπος έφθασε στο χτένι, ας σταματήσουν επιτέλους κάποιοι να παίζουν με την υγεία των πολιτών

*

Κ

αζάνι που βράζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία λόγω
του προωθούμενου νόμου που απορρυθμίζει τις
εργασιακές σχέσεις
Ας κινηθούν εγκαίρως οι αρμόδιοι για να προλάβουν
την επερχόμενη εργασιακή έκρηξη

*

Ή
*

μέρα Ίσης Αμοιβής η 3η Νοεμβρίου σε πανευρωπαικό επίπεδο
Ώρα να ξεπλύνουμε αυτή την αδικία σε βάρος της
γυναίκας

Φ

οβερά πράγματα απκαλύπτονται στην Ερευνητική
Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού
Μας πονούν και μας θλίβουν αφάνταστα, τουλάχιστο
ας τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι και συνένοχοι

Ώ
*

ρα για υιοθέτηση ολοκληρωμένης στεγαστικής
πολιτικής
Το κράτος ας δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο σε
ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά

Ν
*

αι στην πρόταση της υπουργού Εργασίας για
σύσταση Φορέα Τρίτης Ηλικίας
Η ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ χαιρετίζει και στηρίζει την εξαγγελία!

Η

αρνητική επίπτωση στην κοινωνία από το κλείσιμο
της COBALT είναι τεράστια
Ας προβληματισθούν βαθύτατα οι αρμόδιοι προτού
προσλάβουν τη μορφή χιονοστιβάδας τα απορρέοντα προβλήματα.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*
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xenis.xenofontos@sek.org.cy

θερη σκέψη που έταξε στη ζωή του
από νεαρής ηλικίας να προάγει τα
ιδανικά της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της αξιοπρέπειας του ατόμου.
Η απεριόριστη αγάπη του για τον
άνθρωπο, την ελεύθερη σκέψη και
την πατρίδα, τον οδηγούν σε μια
έντονη κριτική στάση έναντι του
κομμουνισμού και του κομματικού
εκφραστή του στην Κύπρο που
απαρνιόταν την ιδέα της πατρίδας, που καταργούσε την ατομική
ελευθερία και μετατρέπει
τον
άνθρωπο σε μηχάνημα έτοιμο να
εκτελεί τις άνωθεν διαταγές.
Σε πολύ μικρή ηλικία όντας μαθητής του γυμνασίου, μίλησε δημοσίως για τα ανθρώπινα δικαιώματα
μεσούντος του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, έξι χρόνια
πριν από την έγκριση από τον ΟΗΕ
της Παγκόσμιας Διακήρυξης των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πιστοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο
την διορατικότητα και την σοφία
που τον διακατείχαν. Εκείνο όμως
που τον αναγάγει στη σφαίρα του
οξυδερκούς πολιτικού ανδρός είναι
η προφητική φράση στην οποία
αποτυπωνόταν η βούληση του να
εργαστεί για το καλό της Κύπρου
μέσω της ειλικρινούς συμβίωσης

των κατοίκων της μέσα σε πνεύμα
αλληλοκατανόησης, εμπιστοσύνης
και αμοιβαίου σεβασμού των ιδιαιτεροτήτων του καθενός ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, η εθνικής
καταγωγής. "Αυτή η γη ανήκει σ'
αυτούς που τη δουλεύουν, είτε
είναι 'Έλληνες είτε Τούρκοι".
Με ένα όνειρο έζησε, με ένα πόθο
σκοτώθηκε, να δει την αγαπημένη
του Κύπρο ελεύθερη από κάθε
ζυγό, ενωμένη με το μητρικό κορμό
με απόλυτο σεβασμό στο σύνοικο

κής κατάπτωσης και του εθνομηδενισμού, ο βίος και η πολιτεία
του Κυριάκου Μάτση αποτελεί
μοναδικό φάρο για την κοινωνική
και εθνική μας αναγέννηση. Όσα
και να λεχθούν, όσα και να γραφτούν για τον βίο και την πολιτεία
του είναι λίγα για να αποτυπώσουν το μεγαλείο της θυσίας και
της προσφοράς του στην κοινωνία, την πατρίδα και το Έθνος
ευρύτερα.
Η σκληρά δοκιμαζόμενη Κύπρος, η

• O βίος και η πολιτεία του Κυριάκου Μάτση θα πρέπει
να διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία ως πρότυπο μάθημα
για τη γαλούχηση των παιδιών μας
Τουρκοκυπριακό στοιχείο που την
εποχή εκείνη ταυτιζόταν με τον
εθνικό προσανατολισμό των Ελλήνων Κυπρίων. Ο πόθος του για
απαλλαγή από τον Αγγλικό ζυγό,
εκδηλώθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της φοιτητικής του δράσης
στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς που
του αντιπρότασσαν το επιχείρημα
ότι η Ελλάδα είναι φτωχή και
καταστρεμμένη, ενώ η Αγγλία είναι
μια πλούσια αυτοκρατορία, απαντούσε με πάθος: «Προτιμούμε τα
ράκη της μητρός Ελλάδος, παρά
την πορφύραν της μητρυιάς».
Με την περάτωση των σπουδών
του στη Θεσσαλονίκη, η εμπλοκή
του στη διαφώτιση του αγροτικού
κι εργατικού κινήματος ήταν ενεργός και η μεταλαμπάδευση της
επιστημονικής του γνώσης στους
Κύπριους αγρότες ήταν θαυμαστή.
Εργάσθηκε με ζήλο για την άνοδο
της Κυπριακής αγροτιάς και εργατιάς. Περιόδευε στα γύρω χωριά
κάνοντας διαλέξεις και διδάσκοντας τους γεωργούς τις σύγχρονες
καλλιεργητικές μεθόδους. Η δράση
του στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα της ΕΟΚΑ, αντικατοπτρίζουν το στίγμα και το μέτρο των
εθνικών μας προσανατολισμών
και των κοινωνικών μας αναζητήσεων. Ιδιαίτερα στη σημερινή
εποχή της ηθικής παρακμής, της
πνευματικής πενίας, της κοινωνι-

δεινοπαθούσα Ελλάδα και ο Ελληνισμός ολόκληρος μπορούν να
προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες
αν η σκέψη και το έργο του Κυριάκου Μάτση γίνει βίωμα και οδηγός
της Κυπριακής και Ελληνικής νεότητας. Είναι δε βαθύτατη η πεποίθηση μου ότι ο βίος και η Πολιτεία
του Κυριάκου Μάτση θα πρέπει να
διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία
ως πρότυπο μάθημα για τη γαλούχηση και την διαπαιδαγώγηση των
παιδιών μας. Ευτυχώς υπάρχει
αρκετό υλικό καταγραμμέννο σε
αξιόλογα βιβλία στα οποία μπορεί
να ανατρέξει ο κάθε ενδιαφερόμενος για να μυηθεί στους στοχασμούς και στους οραματισμούς
ενός γενναίου ανδρός με πρωτοποριακές αντιλήψεις για την
ανθρώπινη ύπαρξη, την πατρίδα
και εν γένει την ανθρωπότητα, με
κορωνίδα το κολοσσιαίο «Ου περί
χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα
αλλά περί αρετής.» Αυτό θα είναι
και το καλύτερο μνημόσυνο για τη
θυσία του Κυριάκου Μάτση* που
συνειδητά έδωσε τη ζωή του μέσα
από τις τάξεις της ΕΟΚΑ για την
ελευθερία και την εθνική αποκατάσταση της μαρτυρικής πατρίδας.*
έπεσε ηρωικώς μαχόμενος ενάντια
στους Βρετανούς αποικιοκράτες
στις 19 Νοεμβρίου 1958 στο κρησφύγετο του στο όρος Πενταδάκτυλος.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/11/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/11/2018

νεομ. Παραμυθίας.

Όργανο της ΣEK

Φιλίππου αποστόλου,
Κων/ντίνου Υδραίου.

Ματθαίου του Ευαγγελιστού.

ΠΕΜΠΤΗ 15/11/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/11/2018

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018
Αβδιού προφ.,
Βαρλαάμ.

Γουρία, Σαμωνά,
Αβίβου μάρτ.

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας.

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)

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

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/11/2018
Πλάτωνος Αναστσασίου

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,

ΤΡΙΤΗ 20/11/2018
Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

Π

αρωχημένες ιδέες και αντιλήψεις αποτελούν το
μεγαλύτερο τροχοπέδη της ανάπτυξης και παρεμποδίζουν προσπάθειες που έχουν ως στόχο να
ξεφύγουμε από το παρελθόν.
Αν κληθώ να παραθέσω μια συνώνυμη λέξη του
παρωχημένος θα τολμούσα να διατυπώσω τη λέξη
σκοταδισμός, δηλαδή να εξακολουθούμε ενώ μας
προσφέρονται οι ευκαιρίες να
εκσυγχρονιστούμε, παραμένουμε
υπερβολικά εγκλωβισμένοι στον
συντηρητισμό και στην τάση μας
για οπισθοδρόμηση.

Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Ζούμε με άλλα λόγια ανελεύθεροι
και επιχειρούμε με κάθε ευκαιρία,
μη μπορώντας να αποδεχτούμε
εύκολα τις αλλαγές, να αναχαιτίσουμε ενέργειες οι οποίες θα στη-

√ Για να αποδεχτούμε την εξελεγκτική μας
πορεία θα πρέπει να πάψουμε να είμαστε
εγκλωβισμένοι στις εποχές του παρελθόντος
ρίξουν στην ολότητα τους την κοινωνία.
Ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο μας ταλαιπωρεί
εδώ και δεκαετίες είναι το ΓεΣΥ το οποίο αναμφισβήτητα θα ωφελήσει τους πολλούς, σε αντίθεση με
όσα ισχύουν σήμερα, όπου η υγεία είναι δυστυχώς
προνόμιο των λίγων.
Μια χώρα που δεν μπορεί να προσφέρει σε όλους
τους πολίτες της δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οδηγεί εκατοντάδες συμπολίτες μας στην
απόλυτη απελπισία, σίγουρα δεν μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του κράτους δικαίου.
Το πολυτιμότερο αγαθό στον άνθρωπο, είναι η υγεία
του και δεν θα πρέπει να είναι, σε καμιά περίπτωση
απόλυτα συνυφασμένη με την οικονομική του κατάσταση.
Αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν όλοι ανεξαιρέτως. Και τώρα που βρισκόμαστε στο παραπέντε της
έναρξης της εφαρμογής των χρονοδιαγραμμάτων
μέχρι την ολική υλοποίηση του ΓεΣΥ έχουμε όλοι
υποχρέωση να κωφεύσουμε στις σειρήνες που επιθυμούν να μας αποπροσανατολίσουν από τον μεγάλο κοινωνικό στόχο.

Μονόδρομος η εφαρμογή του ΓεΣΥ
Η εφαρμογή του ΓεΣΥ αποτελεί μονόδρομο και έχουμε όλοι υποχρέωση να δώσουμε την ευκαιρία στον
κάθε συνάνθρωπο μας να ελπίζει για το μέλλον του
και να αισθάνεται πως οι κόποι μιας ζωής δεν θα
εξανεμιστούν μπροστά σε με μια ενδεχόμενη δοκιμασία στη ζωή του.
Οφείλουμε όλοι να προσπαθήσουμε το μεγάλο όραμα
να πετύχει. Τα προσωπικά και ιδιοτελή συμφέροντα
θα πρέπει πάση θυσία να παραμεριστούν. Ακόμη και
αυτοί που έχουν αντίθετη άποψη και είναι απόλυτα
σεβαστό, έχουν ηθική όμως υποχρέωση να μην
θέτουν προσκόμματα στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων. Έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα της
διαφωνίας και της στήριξης των δικών τους θέσεων.
Με γνώμονα το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας,
ας σταματήσουν να σπείρουν ερινύες και ας αφήσουν τους υπόλοιπους να εργαστούν για να δώσουν
το δικαίωμα στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.
Για να αποδεχτούμε την εξελεγκτική μας πορεία θα
πρέπει να πάψουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι στις
εποχές του παρελθόντος. Μπορεί να μας φοβίζει το
νέο και το άγνωστο αλλά
μέσα από σύμπνοια και
καλές προθέσεις θα μπορέσουμε να το πλάσουμε και
να του δώσουμε μορφή με
τις λιγότερες ατέλειες.
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• Επιστολή γγ ΣΕΚ Ανδρεά Φ. Μάτσα στην υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου

Συλλογική προσπάθεια
για να πετύχει το ΓεΣΥ

Της Δέσποινας
Ησαΐα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Eπιβεβλημένη ανάγκη η δρομολόγηση πλοίου
που να συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα

Η

ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να
προχωρήσει στη δρομολόγηση
τακτικής επιβατικής γραμμής που
να συνδέει ακτοπλοικώς την
Κύπρο με την Ελλάδα. Σχετική επιστολή απέστειλε στις 5 Νοεμβρίου
2018 ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας στην
υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα
Πηλείδου στην οποία αναφέρονται
τα εξής:

σημερινή νέα τάξη πραγμάτων, με
αιχμή τον προωθούμενο άξονα
Αιγύπτου – Ισραήλ –Κύπρου –
Ελλάδας.
Πέραν τούτου, θεωρούμε ως «ομηρία» των πολιτών και δη των

τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα που αποσκοπούν στην ευκολότερη σύνδεση
των απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

√ Εκ των ων ουκ άνευ η θαλάσσια επιβατική σύνδεση
Κύπρου - Ελλάδας η οποία είναι άρρηκτα συνυφασμένη
με ζωτικούς κοινωνικούς, τουριστικούς, οικονομικούς,
πολιτιστικούς αλλά και εθνικούς λόγους

«Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ, χαιρετίζουμε την
χθεσινή απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου για εκπόνηση μελέτης
με σκοπό την ακτοπλοϊκή σύνδεση
Κύπρου – Ελλάδας.
Το αίτημα για θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας
είναι άρρηκτα συνυφασμένο με
ζωτικούς κοινωνικούς, τουριστικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς, αλλά και εθνικούς λόγους
που αφορούν στην καθημερινή
διαβίωση και την ίδια την ύπαρξη
του Κυπριακού Ελληνισμού.

αεροφοβικών, την απουσία ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κύπρου με
την Ελλάδα και κατ’ επέκταση με
την υπόλοιπη Ευρώπη οι οποίοι
εξαναγκάζονται να ταξιδεύουν
εκτός Κύπρου μόνο με αεροπλάνο.

Ταυτόχρονα, το όλο θέμα, ταυτίζεται με τη χάραξη της ευρύτερης
γεωστρατηγικής και οικονομικής
προοπτικής του Ελληνισμού στη

Φρονούμε, ότι υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου
από τα Κοινοτικά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης ή άλλα όπως

Ως ΣΕΚ, ζητούμε από το νεοσύστατο Υφυπουργείο Ναυτιλίας να
εκπονήσει εμπεριστατωμένη μελέτη ώστε ο σχετικός φάκελος που
θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να είναι πλήρως κατατοπιστικός και τεκμηριωμένος.
Θεωρούμε το πάγιο αίτημα μας
για ακτοπλοϊκή σύνδεση της
Κύπρου με την Ελλάδα και κατ’
επέκταση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως ύψιστης σημασίας για τον
τόπο και ως εκ τούτου καλούμε την
Πολιτεία να μεγιστοποιήσει την
προσπάθεια για άμεση υλοποίηση
του.»

Μέτρα στήριξης για ευάλωτες οικογένειες φοιτητών

Η

Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας
(ΥΦΜ) του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού πληροφορεί το
κοινό ότι, με στόχο την παροχή όσο
το δυνατόν ουσιαστικότερης στήριξης στις οικογένειες των οικονομικά ευάλωτων φοιτητών, το
Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), μετά
από Πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ενέκρινε την
1η Νοεμβρίου 2018 τα ακόλουθα
πρόσθετα μέτρα:
(α) δαπάνη ύψους 750.000 ευρώ
ως χριστουγεννιάτικο επίδομα σε
5.000 περίπου φοιτητές που εξασφάλισαν συνολικό αριθμό 20
μορίων και άνω κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υπέβαλαν
για φοιτητικά επιδόματα την ακα-

δημαϊκή χρονιά 2017/2018,(β)
δαπάνη ύψους 1.820.000 ευρώ για
σκοπούς σίτισης αυξημένου αριθμού δικαιούχων φοιτητών, σύμφωνα με τα πιο κάτω:(ι) τη μείωση

√ Οι αιτήσεις να υποβάλλονται
μόνο στα Γραφεία της Υπηρεσίας
Φοιτητικής Μέριμνας (οδός Τεύκρου
6, 1066 Λευκωσία) μέχρι και την
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, 2018
του ορίου μοριοδότησης που
απαιτείτο για την παραχώρηση
του επιδόματος σίτισης από τα 23
στα 20 μόρια,(ιι) καταβολή του
επιδόματος σίτισης και στους
αιτητές οι οποίοι, ενώ έχουν εξα-

σφαλίσει 20 μόρια και άνω, εντούτοις κατά τη συμπλήρωση των
αιτήσεών τους παρέλειψαν να
διεκδικήσουν το επίδομα σίτισης,
και(ιιι) καταβολή του επιδόματος
σίτισης σε δικαιούχους των οποίων η έγκριση των αιτήσεων έχει
γίνει μετά την δημοσίευση του
αρχικού καταλόγου δικαιούχων για
φοιτητικά επιδόματα.(γ) δαπάνη
ύψους 1.000.000 ευρώ για παροχή
φοιτητικών επιδομάτων σε Ελλαδίτες φοιτητές που κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2017/2018 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα
της Κύπρου και σε οικογένειες
επαναπατρισθέντων
φοιτητών
που φοιτούν στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

Επωφελήθηκαν 503 οικογένειες από την «Προίκα του Μωρού»

Μ

έχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018
επωφελήθηκαν του έργου
«Προίκα του Μωρού» 503 οικογένειες, με συνολική δαπάνη να
ανέρχεται στις €483.252,55.
Tο έργο υλοποιείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
στόχο τη μείωση της υλικής στέρησης και τον περιορισμό του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού
των επωφελούμενων οικογενειών,
μέσω της δωρεάν παροχής καθορισμένων βασικών καταναλωτικών
αγαθών και της επιδίωξης Συνοδευτικών Μέτρων που αφορούν
κυρίως στην καθοδήγηση και
δικτύωση με σημαντικές Υπηρε-

σίες.
Δικαιούχοι είναι οικογένειες με
παιδί/παιδιά που γεννήθηκε/γεννήθηκαν μετά την 1ην Ιανουαρίου
2017 και οι οποίοι είναι δικαιούχοι
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-

√ Οι υποβολές αιτήσεων
συνεχίζονται
τος ή λήπτες δημόσιου βοηθήματος ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα βάσει σχετικής
έκθεσης αρμόδιου κοινωνικού λειτουργού.
Το πακέτο της Προίκας του Μωρού
περιλαμβάνει βασικά καταναλωτι-

κά αγαθά, όπως εξοπλισμό, λευκά
είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας
για μωρά, συνολικής αξίας €1.649.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από τα κατά τόπους Επαρχιακά
Γραφεία Κοινωνικών Υπηρεσιών ή
και από την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
www.mlsi.gov.cy. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται πλήρως
συμπληρωμένες στα κατά τόπους
γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, όπως καθορίζεται
και στα έντυπα των αιτήσεων.
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Παράνομη η διαγραφή
άδειας ανάπαυσης
εργοδοτούμενου

Μ

ε βάση το δίκαιο της Ευρωπακής Ένωσης «δεν επιτρέπεται η αυτοδίκαιη
απόσβεση του κεκτημένου δικαιώματος του
εργαζομένου σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών
επειδή δεν ζήτησε να λάβει την άδεια αυτή».
Αυτή την απάντηση έδωσε το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ερώτημα κατά
πόσο ο εργοδότης μπορεί να διαγράψει ετήσια άδεια ανάπαυσης, ή μέρος της, την
οποία δεν έλαβε εργοδοτούμενος.
Αντιθέτως, κρίθηκε πως αν ο εργοδότης
αποδείξει ότι ο εργαζόμενος, σκοπίμως και
με πλήρη επίγνωση των συνεπειών, επέλεξε
να μην κάνει
χρήση
της
• Σημαντικές αποφάσεις ετήσιας άδειτου Δικαστηρίου
ας μετ’ αποτης Ευρωπαϊκής Ένωσης δοχών που
δικαιούνταν,
αφού του είχε
παρασχεθεί η δυνατότητα πραγματικής
άσκησης του δικαιώματός του σε αυτή, τότε
μπορεί ο εργοδότης να προβεί σε απόσβεση
του δικαιώματος αυτού και στη συνακόλουθη, σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, μη καταβολή χρηματικής αποζημίωσης.
Με απλά λόγια το κριτήριο είναι το κατά
πόσο ευθύνη για την μη εξάντληση της ετήσιας άδειας, φέρει ο εργοδότης ή ο εργοδοτούμενος.
Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης,
πολίτης της Γερμανίας πραγματοποίησε
πρακτική άσκηση προετοιμασίας για τα
νομικά επαγγέλματα. Κατά τους τελευταίους
μήνες της πρακτικής αυτής άσκησης, δεν
έλαβε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών. Μετά τη
λήξη της πρακτικής άσκησης, ζήτησε χρηματική αποζημίωση για τις μη ληφθείσες
ημέρες άδειας, αλλά ο εργοδότης, που ήταν
το κράτος, απέρριψε το αίτημά του.Ακολούθησε λήψη δικαστικών μέτρων και το Γερμανικό Δικαστήριο απέστειλε νομικά ερωτήματα στο ΔΕΕ για απάντηση.
Απαντώντας στα νομικά ερωτήματα, το ΔΕΕ
υπέδειξε πάντως πως «τυχόν ερμηνεία των
εν λόγω διατάξεων του δικαίου της Ένωσης
η οποία θα μπορούσε να ωθήσει τον εργαζόμενο να επιλέξει σκοπίμως να μη λάβει την
ετήσια άδειά του μετ’ αποδοχών κατά τη
διάρκεια της οικείας περιόδου αναφοράς ή
επιτρεπόμενης μεταφοράς, προκειμένου να
αυξήσει τις αποδοχές του κατά τη λύση της
σχέσης εργασίας, θα ήταν ασυμβίβαστη με
τους σκοπούς που επιδιώκονται με τη
θέσπιση του δικαιώματος ετήσιας άδειας
μετ’ αποδοχών».
Επί του προκειμένου τονίστηκε ότι «οι σκοποί αυτοί αφορούν ιδίως στη διασφάλιση
της πραγματικής ανάπαυσης του εργαζομένου, χάριν αποτελεσματικής προστασίας της
ασφάλειας και της υγείας του». Τέλος, διευκρινίστηκε ότι «οι ανωτέρω αρχές ισχύουν
ανεξαρτήτως του αν ο εργοδότης είναι δημόσια Αρχή (όπως το ομόσπονδο κράτος του
Βερολίνου) ή ιδιώτης».
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Θεσπίζονται
νέοι κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας

Τ

ο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ενέκρινε
πρόσφατα την αναθεωρημένη διαπραγματευτική του θέση για τους
κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας με
παράλληλη προστασία των μικρών
επιχειρήσεων και της ελευθερίας
έκφρασης.
Στο κείμενο του ΕΚ τονίζεται
πως οι μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας πρέπει να αποζημιώνουν δημοσιογράφους και
καλλιτέχνες όταν χρησιμοποιούν τα έργα τους.
Εξαιρούνται οι μικρές και
πολύ μικρές πλατφόρμες
για να στηριχθεί η καινοτομία . Πολλές από τις
τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου στην πρόταση που
παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι
οι καλλιτέχνες -κυρίως μουσικοί,
ερμηνευτές και σεναριογράφοι- εκδότες και δημοσιογράφοι, θα αποζημιώνονται για τα έργα τους όταν αυτά
χρησιμοποιούνται από πλατφόρμες
[όπως το YouTube ή το Facebook,]
καθώς και ιστοτόπους που αναπαράγουν
ειδησεογραφία
(«news
aggregators»), όπως οι Ειδήσεις
Google.

Μετά την ψηφοφορία, ο εισηγητής
Άξελ Φος (ΕΛΚ-Γερμανία) δήλωσε:
«Χαίρομαι ιδιαίτερα που, παρά τις
ισχυρότατες πιέσεις που άσκησαν οι
γίγαντες του Διαδικτύου, η πλειοψηφία του ΕΚ στηρίζει την ανάγκη να

προστατευθεί η αρχή της δίκαιης
αμοιβής για τους Ευρωπαίους δημιουργούς».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η οδηγία συζητήθηκε πολύ και έντονα και το Κοινοβούλιο άκουσε προσεκτικά τις ανησυχίες που τέθηκαν. «Απαντήσαμε έτσι
στην ανησυχία που είχε εκφραστεί για
την προστασία της καινοτομίας εξαιρώντας από το πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας τις μικρές και πολύ μικρές
πλατφόρμες ή ιστοτόπους που ανα-

παράγουν ειδησεογραφία» σημείωσε.
Δίκαιη αμοιβή για καλλιτέχνες και
δημοσιογράφους
Η θέση του Κοινοβουλίου κάνει εκεί
πιο αυστηρή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθιστά τις
διαδικτυακές πλατφόρμες και
τα
λεγόμενα
«news
aggregators» υπεύθυνα για κάθε παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό θα
ισχύει δε και για
τη
δημοσίευση
μικρών αποσπασμάτων δημοσιευμένων κειμένων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι
δημοσιεύουν τέτοια αποσπάσματα θα
είναι επίσης υποχρεωμένοι να πληρώσουν τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων. Το Κοινοβούλιο
επιβάλλει δε την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων όχι μόνο στους
εκδότες αλλά και στους δημοσιογράφους.
Ταυτόχρονα, σε μια προσπάθεια να
ενθαρρυνθούν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και η καινοτομία, το κείμενο
εξαιρεί τώρα από την οδηγία μικρές
και πολύ μικρές πλατφόρμες.

Οι μαθητικές «ποδιές» επέστρεψαν στη Γαλλία

Μ

ια γαλλική πόλη 12,000 κατοίκων, η Προβέν, έγινε η πρώτη
στην χώρα που υιοθέτησε ενιαία ενδυμασία για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων.
Έξι δημόσια σχολεία, στην πόλη που
βρίσκεται νοτιοανατολικά του Παρισιού, έδωσαν στους μαθητές, ηλικίας έξι
ως έντεκα ετών, την επιλογή να φοράνε στολή. Είχε προηγηθεί ψηφοφορία
στην οποία συμμετείχαν γονείς και
οργανώθηκε από το τοπικό δημαρχείο.
Περισσότερο από το 60% των γονέων
ενέκρινε την ενιαία ενδυμασία. Η
ψηφοφορία, σύμφωνα με τον
Guardian, έγινε τον Ιούνιο.
Ο υπουργός παιδείας της Γαλλίας,
Jean-Michel Blanquer, δήλωσε πως η
ενιαία ενδυμασία στα σχολεία είναι
ένας τρόπος για να «ενισχύεται η σχολική υπερηφάνεια» ενώ ενθαρρύνεται

Α

η «ισότητα ανάμεσα στα παιδιά», η
γαλλική κυβέρνηση, ωστόσο, δεν σκοπεύει να την θεσπίσει ως υποχρεωτική.
Τα 759 παιδιά των δημοτικών σχολείων στην Προβέν, καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε μια συλλογή στην
οποία συμπεριλαμβάνονται μπλε
πόλο μπλουζάκια και γαλάζια πουλόβερ που φέρουν το σήμα της πόλης
και αναγράφουν το τρίπτυχο «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα». Οι αντιδράσεις των γονιών και των μαθητών
είναι ανάμεικτες.
Η ενιαία σχολική ενδυμασία στην Γαλλία, δεν είναι υποχρεωτική από το
1968, αλλά το ζήτημα, σύμφωνα με
τον Guardian, επανέρχεται συχνά στην
πολιτική ατζέντα. Για κάποιους, η
ενιαία ενδυμασία είναι ένα σημάδι
ισότητας που οριζοντιώνει τον πλού-

το και κοινωνικό «στάτους», για
άλλους είναι η επιτομή ενός απαράδεκτου αυταρχισμού που δυσφημίζει
πιο σοβαρά ζητήματα όπως η πειθαρχεία και η ενσωμάτωση.
Ο δήμαρχος της πόλης, Olivier
Lavenka, δήλωσε πως τον προσέγγισαν και άλλες τοπικές κοινότητες που
ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν την
ενιαία ενδυμασία.
Ο Guardian αναφέρει πως σχολεία σε
υπερπόντια γαλλικά εδάφη όπως η
Μαρτινίκα και η Γουαδελούπη στις
Αντίλες και την Γαλλική Γουιάνα, υιοθέτησαν τις σχολικές ενδυμασίες από
το 2008.
Η κύρια Oμοσπονδία δασκάλων,
SNUIPP, άσκησε κριτική στην κίνηση
της Προβέν.

Σε έξαρση οι ηλεκτρονικές απάτες

υξημένο αριθμό καταγγελιών σε
σχέση με συγκεκριμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης, δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αστυνομία
και το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, γι’ αυτό καλείται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό.
Στη συγκεκριμένη μορφή ηλεκτρονικής
απάτης, οι εγκληματίες αποστέλλουν
μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στα υποψήφια θύματα, ισχυριζόμενοι ότι έχουν παραβιάσει το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και ότι
έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό
τους υπολογιστή. Ακολούθως, ισχυρίζονται ότι με την πρόσβαση που
έχουν επιτύχει στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του θύματος, έχουν ταυτόχρονα πρόσβαση στα δεδομένα που

έχουν σε αυτόν και απαιτούν όπως το
θύμα καταβάλει χρηματικό ποσό, σε
μορφή κρυπτονομίσματος, σε συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πορτοφόλι
(wallet), υπό μορφή λύτρων. Σε περί-

• Η Αστυνομία καλεί το κοινό
σε εγρήγορση και λήψη μέτρων

πτωση που το θύμα δεν καταβάλει τα
λύτρα αυτά, απειλούν ότι θα κοινοποιήσουν τα δεδομένα του, σε άλλα
πρόσωπα.
Η Αστυνομία καλεί το κοινό, σε περίπτωση που λάβει τέτοιου είδους
μηνύματα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να μην απαντήσουν στον
αποστολέα και να μην καταβάλουν

οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αλλάξουν τον
κωδικό πρόσβασής τους και να εγκαταστήσουν τελευταίου είδους προγράμματα προστασίας από κακόβουλα λογισμικά προγράμματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εγκαταστήσουν
τις τελευταίες ενημερώσεις στο λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού
τους υπολογιστή.
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Παγκόσμια πρωταθλήτρια
υπογεννητικότητας η Κύπρος
Σ
χεδόν οι μισές χώρες του πλανήτη αντιμετωπίζουν ελλείψεις
ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού. Η γεννητικότητα στον
κόσμο εμφανίζει σταδιακή μείωση
μετά το 1950.

Τέσσερις μόνο παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, κάπνισμα, σάκχαρο, παχυσαρκία) ευθύνονται για
τους μισούς θανάτους διεθνώς το
2017. Το μέσο προσδόκιμο ζωής
διεθνώς αυξήθηκε εντυπωσιακά
κατά περίπου 22 χρόνια μεταξύ
1950-2017.
Αυτές είναι οι τέσσερις κυριότερες
διαπιστώσεις της νέας μεγάλης
διεθνούς επιστημονικής μελέτης
«Global Burden Disease», που κάθε
χρόνο αξιολογεί την κατάσταση
της υγείας στον κόσμο και η οποία
παρουσιάσθηκε σε επτά επιμέρους
δημοσιεύσεις στο ιατρικό περιοδικό "The Lancet", με επικεφαλής τον
καθηγητή Κρίστοφερ Μάρεϊ, διευθυντή του Ινστιτούτου Μέτρησης
και Αξιολόγησης της Υγείας του

Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον
στο Σιάτλ.

Η παγκόσμια γεννητικότητα, σύμφωνα με τον «συντελεστή ολικής
γεννητικότητας», ο οποίος δείχνει
τον μέσο αριθμό παιδιών που μια
γυναίκα θα κάνει στη διάρκεια της
ζωής της, εμφανίζει
μείωση
μετά
τ ο

1950. Το 2017, 91 χώρες είχαν
συντελεστή γεννητικότητας μικρότερο του δύο, πράγμα που σημαίνει ότι το μέγεθος του πληθυσμού
τους είναι αδύνατο να διατηρηθεί.
Μεταξύ 2010-2017 33 χώρες είχαν
μειούμενο πληθυσμό, μεταξύ των
οποίων η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η
Ισπανία, η Ρουμανία, η Πολωνία, η
Γεωργία, η Ιαπωνία και η Κούβα.
Αρνητική παγκόσμια πρωταθλή-

τρια υπήρξε πέρυσι η Κύπρος, με
γέννηση κατά μέσο όρο μόνο ενός
παιδιού από κάθε γυναίκα, ενώ
στην Ελλάδα ο συντελεστής γεννητικότητας είναι 1,4 παιδιά ανά
γυναίκα. Από την άλλη, σε 104
χώρες η γεννητικότητα αυξάνει
διαχρονικά, όπως και ο πληθυσμός
τους, με πρωταθλητή γεννήσεων
την αφρικανική χώρα του Νίγηρα,
όπου μια γυναίκα κάνει κατά μέσο
όρο επτά παιδιά. Ακολουθούν το
Τσαντ (6,7), η Σομαλία (6,1), το
Μάλι (έξι) και το Αφγανιστάν (έξι).
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ελάχιστο όριο για μια χώρα, ώστε να
είναι εφικτή η επαρκής παροχή
υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό,
είναι να υπάρχουν τουλάχιστον 30
γιατροί, 100 νοσοκόμοι και πέντε
φαρμακοποιοί για κάθε 10.000
κατοίκους. Το 2017 μόνο 41 χώρες
ξεπερνούσαν αυτό το όριο στο
ιατρικό προσωπικό και μόνο 28
χώρες στο νοσοκομειακό προσωπικό.

Μ

5

Μείωση της ανεργίας
τον Οκτώβριο 2018

ε βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου 2018, έφτασε
τα 20.447 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την
τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων τον Οκτώβριο 2018 μειώθηκε στα 24.922
πρόσωπα, σε σύγκριση με 25.399 τον προηγούμενο
μήνα. (Πίνακας 1)
Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2017 σημειώθηκε μείωση 5.989 προσώπων ή 22,7% που αποδίδεται
κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.122
ανέργων), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 722), των
κατασκευών (μείωση 714), των δραστηριοτήτων
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης (μείωση 666), της μεταποίησης (μείωση
620), της εκπαίδευσης (μείωση 220) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 1.462).
(Πίνακας 2).

Πρόγραμμα Κατάρτισης ΚΕ.ΠΑ

Δώστε στους πελάτες σας αυτό
που θέλουν (Εξυπηρέτηση πελατών)

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει την διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο
‘Δώστε στους πελάτες σας αυτό που θέλουν (Εξυπηρέτηση πελατών) διάρκειας 7 ωρών. Το πρόγραμμα
θα διεξαχθεί στις 23/11/2018 από τις 8.30 πμ μέχρι
4.30 μμ στο Κέντρο Παραγωγικότητας που βρίσκεται
στην Λεωφόρο Καλλιπόλεως 77 στη Λευκωσία.
Στο πρόγραμμα κατάρτισης γίνεται αναφορά μεταξύ
άλλων στα πλεονεκτήματα της πελατοκεντρικής
προσέγγισης, της σωστής ενημέρωσης του πελάτη,
της εφαρμογής αποτελεσματικών τεχνικών ποιοτικών πωλήσεων και τρόπων σωστής εξυπηρέτησης,
για αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων ή
υπηρεσιών της επιχείρησης.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει την έννοια της ποιοτικής
εξυπηρέτησης ώστε να εκπροσωπούν επαγγελματικά
τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν, να αντιλαμβάνονται ξεκάθαρα τις ανάγκες των ανθρώπων, τους
οποίους εξυπηρετούν, να χειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολους πελάτες και να αντιμετωπίζουν
εύστοχα τα παράπονα και τις αντιρρήσεις.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Στελέχη, των οποίων
η καθημερινότητα περιλαμβάνει τη διαχείριση και
εξυπηρέτηση πελατών ή άτομα που έρχονται σε
επαφή με το κοινό. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την
ΑνΑΔ. Το Δικαίωμα Συμμετοχής είναι €90,00 το
άτομο. Η Επιχορήγηση της ΑνΑΔ σε επιχειρήσεις που
συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι
ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ είναι €72,00 το
άτομο. Στις περιπτώσεις αυτές το πληρωτέο ποσό
στο Κέντρο Παραγωγικότητας είναι €18,00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνούν με τον Yπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ανδρέα Στυλιανού στο τηλέφωνο
22806144 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
astylianou@kepa.mlsi.gov.cy.
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Tο μερίδιο των ΗΠΑ στον παγκόσμιο πλούτο
εξακολουθεί να αυξάνεται

«Ευρωπαϊκή Πόλη
Καινοτομίας» η Αθήνα

H

Ευρωπαϊκή Επιτροπή [Koμισιόν]
απένειμετην περασμένη εβδομάδα στην πόλη της Αθήνας τον τίτλο
της "Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας" για το 2018. Στην επίσημη
ανακοίνωση προέβη το Επίτροπος
Κάρλος Μοέδας από το βήμα της
διάσκεψης κορυφής της Λισαβόνας
για το διαδίκτυο.
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση
της Κομισιόν, η Αθήνα επελέγη διότι
"ο Δήμος Αθηναίων δίνει μεγάλη
σημασία στην καινοτομία και στο
πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει την
τοπική κοινότητα να επιφέρει αλλαγές και να ανοιχθεί στον κόσμο". Ως
παραδείγματα παραθέτει το "έργο
POLIS, το οποίο στοχεύει στην αναζωογόνηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων παρέχοντας μικρές επιχορηγήσεις σε κατοίκους, μικρές επιχειρήσεις, δημιουργικές κοινότητες και

√ Καινοτομίες δίνουν
ζωή σε κάθε γωνιά
της Αθήνας
άλλες ομάδες της κοινωνίας των
πολιτών και δίνει ζωή σε όλες τις
γωνιές της Αθήνας", την "ανακαίνιση
της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης",
που "έχει ως στόχο να δημιουργήσει
μια αγορά σύμφωνα με το μοντέλο
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που θα φιλοξενεί εκθέσεις,
εργαστήρια, θεατρικές παραστάσεις
και άλλες πρωτοβουλίες", και την
"αξιοποίηση του Σεράφειου συγκροτήματος με τη μετατροπή του σε
δημοφιλή χώρο ψυχαγωγίας για τα
παιδιά, τόπο φιλοξενίας μιας σειράς πρωτοβουλιών, όπως το Athens
Digital Lab, τα Ανοιχτά Σχολεία ή το
Δίκτυο Πολιτισμού του δήμου Αθηναίων, και νεωτεριστικό κέντρο
εκδηλώσεων, μετά από κοινή απόφαση του δήμου και της τοπικής
κοινότητας".
Επιπλέον καταγράφει την "πρωτοβουλία Curing the limbo, η οποία
παρέχει σε πρόσφυγες και τους
μετανάστες τη δυνατότητα να
έρθουν σε επαφή με άλλους κατοίκους με σκοπό να μάθουν τη γλώσσα, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες,
να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης
και να έχουν ενεργό συμμετοχή στα
κοινά", το "Ψηφιακό Συμβούλιο", στο
πλαίσιο του οποίου "ο δήμος φέρνει
σε επαφή επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα με σκοπό την προσφορά μαθημάτων εξοικείωσης με
τα ψηφιακά μέσα και την τεχνολογία, καθώς και την προώθηση εφαρμογών της βιώσιμης καινοτομίας
όπως των έξυπνων κάδων ανακύκλωσης".

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τ

ο καθοδηγούμενο από τις ΗΠΑ
παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό
σύστημα ωφελεί περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και λιγότερο
τα υπόλοιπα κράτη.
Αυτό φαίνεται στα στοιχεία πρόσφατης έρευνας για τον Παγκόσμιο Πλούτο,
που δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την
Credit Suisse.
Η έρευνα παρακολουθεί τον πλούτο των
νοικοκυριών σε όλο τον κόσμο, βάσει
επίσημων στοιχείων και εξελιγμένων
μοντέλων. Η ποιότητα των δεδομένων
διαφέρει δραματικά ανά χώρα και είναι
εύκολο να προκύψουν διαφωνίες για τα
αποτελέσματα συγκεκριμένων κρατών.
Για παράδειγμα, στη γενέτειρά μου, τη
Ρωσία, η Credit Suisse τοποθετεί τον μη
χρηματοοικονομικό πλούτο ανά ενήλικα
στα 8.840 δολάρια για το 2018. Η
Ρωσία, ωστόσο, έχει να επιδείξει ένα
ποσοστό ιδιοκτησίας κατοικίας της
τάξης του 87,3%. Το ποσό των 8.840
δολαρίων αρκεί για να αγοραστούν 15,7
τετραγωνικά μέτρα σπιτιού με βάσει τις
τρέχουσες αξίες, ενώ ο μέσος Ρώσος
(ενήλικος ή παιδί) ζει σε 23 τετραγωνικά μέτρα, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Υπάρχουν πιθανώς και άλλες αποκλίσεις στα δεδομένα, αλλά, συνολικά, η
Credit Suisse καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να παράγει ένα αναμφισβήτητα πιο αξιόπιστο μέτρο ευημερίας
από την κατά κεφαλήν οικονομική
παραγωγή. Λαμβάνοντας υπόψιν όλα
τα δεδομένα, ένας ηγέτης που ενδιαφέρεται για τη σταθερή οικονομική κατάσταση μιας χώρας στον κόσμο και για
τη σταθερότητα της εξουσίας του, θα
προτιμούσε πιθανώς να μεγιστοποιήσει
τον πλούτο των νοικοκυριών παρά το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν.
Ο Leonid Bershidsky σε άρθρο του που
δημοισεύεεται στο Bloomberg τονίζει ότι
η καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ παγκόσμια τάξη ήταν καλή για τον παγκόσμιο
πλούτο, ο οποίος σχεδόν τριπλασιά-

στηκε στα 317 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2018 σε τρέχουσες τιμές από 117
δισεκατομμύρια δολάρια το 2000. Και
το αθροιστικό μερίδιο της Βόρειας Αμερικής, της Ευρώπης και της περιοχής
Ασίας-Ειρηνικού (εξαιρουμένων της
Ινδίας και της Κίνας), δηλαδή των
πλουσιότερων περιοχών το 2000, στον
παγκόσμιο πλούτο, συρρικνώθηκε από
το 92%, στο 78%. Το μεγαλύτερο μέρος
της ανάπτυξης, ωστόσο, ήρθε πριν από
το 2007, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της
περιφερειακής ανακατανομής οφείλεται
στην Κίνα, η οποία αύξησε το μερίδιό
της στον παγκόσμιο πλούτο στο 16,4%
σήμερα, από 3,1% το 2000. Τα τελευταία
χρόνια, η ανάπτυξη του πλούτου έχει
γίνει λιγότερο περιεκτική και αυτό έχει
ευνοήσει σαφώς τις ΗΠΑ.
Με κάποιο τρόπο, από την άποψη του
πλούτου, το καθοδηγούμενο από τις
ΗΠΑ οικονομικό και πολιτικό σύστημα
φαίνεται να έχει σταματήσει να ωφελεί
τον κόσμο, αν και έχει συνεχίσει να
ωφελεί τις ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα,
ο υπόλοιπος κόσμος παρακολουθεί
καθώς ο πλούτος συσσωρεύεται πρώτα
στους Αμερικανούς.
Αυτό, βεβαίως, δεν είναι απαραιτήτως
άδικο. Οι ΗΠΑ μπορεί να μένουν συνεπείς στην πρωτοκαθεδρία τους χάρη
στις ανώτερες πολιτικές και σε έναν πιο
φιλικό προς το επιχειρείν πληθυσμό.
Ωστόσο, είναι πολύ πιο εύκολο για τους
ηγέτες - και για τους ψηφοφόρους,

όπου παίζουν ρόλο - να πιστεύουν ότι
το σύστημα μεροληπτεί υπέρ των ΗΠΑ.
Και τα στοιχεία της Credit Suisse ευθυγραμμίζονται με μια κοινή αντίληψη
που επικρατεί σε κάθε χώρα που προσπαθεί να ξεφύγει από ένα σύστημα
που αναγνωρίζει τις ΗΠΑ ως ηγέτη,
από τη Λατινική Αμερική έως την Κίνα:
ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τη δύναμη
του δολαρίου, τις κυρώσεις, ακόμη και
τη στρατιωτική δύναμη για να μεγιστοποιήσουν τον πλούτο τους σε βάρος
των άλλων. Αυτό ήταν αποδεδειγμένα
λάθος πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, αλλά δεν είναι πλέον.
Η σωστή αντίδραση των Ηνωμένων
Πολιτειών σε αυτή την κατάσταση θα
ήταν η εξάπλωση μέρους αυτού του
πλούτου μέσω του εμπορίου και των
επενδύσεων. Αντ’αυτού, η κυβέρνηση
του Προέδρου Donald Trump επικεντρώνεται στη "νίκη" του μηδενικού αθροίσματος, παρότι οι ΗΠΑ βρισκόταν
μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο στη
συσσώρευση πλούτου πολύ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.
Οι προσπάθειες να διαρραγεί η παγκόσμια τάξη με ηγέτη τις ΗΠΑ μπορεί να
οδηγήσει στην καταστροφή του πλούτου και όχι στην δικαιότερη κατανομή
του. Αυτό, ωστόσο, δεν θα αποτρέψει
τους ηγέτες σε όλο τον κόσμο από το να
διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της
πίτας.

• Tη σύσταση Ευρωπαϊκού στρατού προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Η Ευρώπη δεν θα μπορεί να υπερασπισθεί
τον εαυτό της σε περίπτωση σύρραξης

Η

Ευρώπη δεν θα μπορεί να υπερασπισθεί τον εαυτό της χωρίς «έναν
πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ
Μακρόν σε συνέντευξή του στο δίκτυο
Europe 1.
«Δεν θα προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους, εάν δεν αποφασίσουμε να έχουμε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό.
Απέναντι στη Ρωσία που βρίσκεται στα
σύνορά μας και η οποία έχει δείξει ότι
μπορεί να γίνει απειλητική, οφείλουμε
να έχουμε μία Ευρώπη που αμύνεται
περισσότερο μόνη, χωρίς να εξαρτάται
αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά κυρίαρχο τρόπο», εξήγησε ο πρόεδρος της Γαλλίας.
Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε, χωρίς
να τις κατονομάζει, «σε αυταρχικές
δυνάμεις που αναδύονται και πάλι και
επανεξοπλίζονται στα όρια της Ευρώπης». Ζητεί «να προστατευθούμε απέ-

ναντι στην Κίνα, την Ρωσία και ακόμη
και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής», αναφερόμενος στην
απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την
αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Διεθνή
Συνθήκη για τα Πυρηνικά Οπλα Μέσου
Βεληνεκούς (INF). «Ποιος είναι το βασικό
θύμα;», αναρωτήθηκε: «Η Ευρώπη και η
ασφάλειά της».

Ένα Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο θα
πρέπει να συσταθεί το 2019 για να αναπτύξει τις στρατιωτικές ικανότητες των
κρατών μελών και να προωθήσει την
στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το Παρίσι αναλαμβάνει
επίσης την πρωτοβουλία μαζί με οκτώ
ευρωπαίους εταίρους της δημιουργίας
μίας ευρωπαϊκής δύναμης ταχείας
αντίδρασης, η οποία θα έχει την ικανότητα να πραγματοποιεί με ταχύτητα μία
στρατιωτική επιχείρηση, μία εκκένωση
περιοχής σε εμπόλεμη χώρα ή επιχειρήσεις αρωγής σε περίπτωση καταστροφής.
Η ικανότητα ενισχυμένης άμυνας της
Ευρώπης αποτελεί ένα από τα σχέδια
στα οποία έδωσε προτεραιότητα ο Εμανουέλ Μακρόν κατά την συνέντευξή του
ώστε να ανταποκριθεί στους «φόβους»
των Ευρωπαίων.
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Με τη σκέψη στραμμένη
στην 17η Νοεμβρίου 1973

Κ

άθε 17η Νοεμβρίου η σκέψη και η καρδιά μας
ταξιδεύει εκεί, στον χώρο του Πολυτεχνείου,
στον ξεσηκωμό των φοιτητών, της νεολαίας και
του Ελληνικού λαού κατά της χούντας που δολοφόνησε τη δημοκρατία επιβάλλοντας διά πυρός και
σιδήρου τη δικτατορία. Μιας δικτατορίας που με
πρόσχημα την «αναγέννηση του έθνους» και τη
«θωράκισή του από
αντεθνικές ιδεολογίες»
√ Ισχυρό κάλεσμα
κατέλυσε τους δημοκραγια την ελευθερία
τικούς θεσμούς, κατακρεούργησε τα πολιτικά
και τη Δημοκρατία
δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και
επιδόθηκε σε συλλήψεις, φυλακίσεις, στημένες
δίκες και βασανιστήρια. Η αγανάκτηση του λαού
χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει. Η νεολαία και προπαντός οι φοιτητές, το πιο μαχητικό τμήμα του
λαού μας, πείθονται στο πέρασμα
του χρόνου ότι τα αιτήματά τους
για αποκατάσταση της δημοκρατίας στα ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και τον εκδημοκρατισμό
της λειτουργίας του εκπαιδευτικού
συστήματος, δεν λύνονται. Έτσι ο
αγώνας των φοιτητών γίνεται κάθε
μέρα και πιο έντονος. Σιγά – σιγά
από καθαρά φοιτητικός και συνδικαλιστικός, ο αγώνας μετατρέπεται σε αγώνα του Ελληνικού λαού.
Παίρνει τη μορφή αγώνα πολιτικού, αγώνα για «Ψωμί – Παιδεία –
Ελευθερία.» Η εξέγερση της 17ης
Νοεμβρίου 1973, δεν έδιωξε βέβαια
τη δικτατορία. Συνέβαλε όμως
αποφασιστικά στην κατάρρευση
της, λίγους μήνες αργότερα, υπό το
βάρος και της εθνικής τραγωδίας
της Κύπρου.
Το Πολυτεχνείο του ’73, όπως και τα κινήματα στην
Ευρώπη, απέδειξαν ότι οι φοιτητές και η νεολαία
γενικότερα οφείλουν να αντιτάσσονται σε κάθε
εγχείρημα κατάλυσης των δημοκρατικών θεσμών
και προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Όσα χρόνια κι αν περάσουν το Πολυτεχνείο θα
παραμένει ένα ισχυρό κάλεσμα για την Δημοκρατία
και την Ελευθερία και θα είναι ζωντανό μέσα σε
κάθε ελεύθερο μυαλό. Ας σταθούμε λοιπόν κι εμείς
σήμερα ταπεινοί προσκυνητές μπροστά στη μνήμη
των αγωνιστών του Πολυτεχνείου κι ας αναλογιστούμε πόσο μεγάλο είναι και το δικό μας χρέος να
υπηρετήσουμε τα αγαθά της δημοκρατίας, της
ελευθερίας και της δικαιοσύνης για τα οποία εκείνοι αγωνίστηκαν. Και αυτά τα υπέρτατα αγαθά
μόνο ενωμένοι και ομονοούντες μπορούμε να τα
επιτύχουμε.

ΤΟΥ Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Κ

άθε χρόνο στις 15 Νοεμβρίου η οργή
κάθε Έλληνα Κύπριου πατριώτη
ξεχειλίζει βλέποντας από τους δέκτες
της τηλεόρασης τις φιγούρες των
τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών και
τις ιταμές φιέστες του « Αττίλα» στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους.
Τις τελευταίες ημέρες, νοιώθουμε αηδία
για τις ιταμές δηλώσεις του Τούρκου
προέδρου και τους εγκάθετου του στην
κατεχόμενη Κύπρο που λίγο – πολύ μας
προειδοποιούν ότι Κύπρος και Ελλάδα
είμαστε μπουκιά στο στόμα τους.
Μαζί με την βροντερή φωνή μας για
καταδίκη του ψευδοκράτους και των
εντεινόμενων ενεργειών της Άγκυρας
για αλλοίωση του δημογραφικού χαρα-
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• Αφύπνιση για τη σημερινή νεολαία επιτάσσει η επέτειος του Πολυτεχνείου

Εφαλτήριο νέων αγώνων για εξυγίανση του πολιτικού
συστήματος και ποιοτικότερη δημοκρατία
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
αρχισυντάκτη «ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ»

Αψηφώντας τις απειλές του στρατοκρατικού καθεστώτος και τον
τρόμο των ερπυστριών, οι αγωνι-

βαθιά κρίση αξιών και ιδανικών
βιώνοντας το αποτρόπαιο πρόσωπο της οικονομικής εξαθλίωσης και της κοινωνικής περιθωροποίησης το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι όσο ποτέ επίκαιρο και
διδακτικό. Η άνεργη νεολαία μας
αντί να συνωστίζεται αργόσχολα
στις καφετέριες, καλείται σε αφύπνιση για αγώνα ενάντια στα σχέδια των ταχυδαχτυλουργών της
διαπλοκής που λυμαίνονται τον
δημόσιο πλούτο. Τα φοιτητικά
νειάτα, ως το πιο εκλεκτό κομμάτι
του λαού, αντί να παραμένουν εθισμένα στα δολώματα της ψηφια-

στές φοιτητές τόλμησαν. Με όπλα
τη νεανική ορμή, τον ενθουσιασμό
και την προσήλωση στα ιδανικά
της Δημοκρατίας, μπήκαν στην
πρωτοπορία του αγώνα σηκώνοντας άφοβα το λάβαρο του ξεσηκωμού στέλνοντας σε όλα τα μήκη
και πλάτη της χώρας το μήνυμα
ότι του «Έλληνα ο τράχηλος ζυγό
δεν υπομένει». Με το άλικο αίμα
τους πότισαν το ευλογημένο δένδρο της Δημοκρατίας, διαμηνύοντας παντού ότι στην κοιτίδα της
Δημοκρατίας και στη σύγχρονη
Ευρώπη δεν χωράνε εκπτώσεις στα
ανθρώπινα δικαιώματα, τις ατομικές ελευθερίες και τις δημοκρατικές αρχές. Σήμερα που η Ελλάδα
αλλά και η Κύπρος βρίσκονται σε

κής υποκουλτούρας, καλούνται να
υψώσουν το ανάστημα τους συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξυγίανση του σαθρού πολιτικού
συστήματος που ευθύνεται για την
υφιστάμενη κρίση αξιών και την
θλιβερή κατάντια της χώρας και
του έθνους ευρύτερα. Οι άνεργοι
νέοι επιστήμονες μας που «λαθροβιούν» με το χαρτζιλίκκι του παππού παίζοντας με τα δάκτυλα
στις οθόνες του κινητού τα αδιέξοδα της ζωής τους, καλούνται να
προτάξουν το δικό τους όχι στους
εκπροσώπους της οικονομικής
ολιγαρχίας. Εμπνεόμενοι οι νέοι
μας από το έπος του Πολυτεχνείου, καλούνται να βρούν το σθένος
και την ψυχική δύναμη για να ανα-

Η

μνήμη μας αυτές τις μέρες
στρέφεται πίσω στην ιστορική
17η Νοεμβρίου 1973 κατά την
οποία τα υπερήφανα Ελληνικά
φοιτητικά νιάτα πήραν την εύτολμη απόφαση να απεγκλωβίσουν
τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία από τα δεσμά της δικτατορίας.

Το αύριο της Κύπρου με φόντο
την επέτειο του Τ/Κ ψευδοκράτους
χτήρα του κατεχόμενου τμήματος,
στέλλουμε ισχυρό μήνυμα προς τους
Τουρκοκύπριους πως η συνομοσπονδία
δύο κρατών δεν αποτελεί λύση αλλά
απαρχή για νέα δεινά. Διαμηνύουμε
στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα ότι το
μέλλον της είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία και στους κόλπους της Ενωμένης Ευρώπης. Όσο πιο νωρίς γίνει
συνείδηση των Τουρκοκυπρίων αυτή η
πραγματικότητα, τόσο το καλύτερο για
την υπόθεση της μόνιμης ειρήνης στην
Κύπρο μέσω δίκαιης λύσης. Οι Τουρκοκύπριοι οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι η εγγύηση της ασφάλειας και
ευημερίας όλων των πολιτών της
Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να

προέλθει μόνον από την υιοθέτηση του
Ευρωπαϊκού Κεκτημένου και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού δικαίου σε όλα
τα επίπεδα και σε όλη την επικράτεια
της νήσου.
Αυτό που χωρίζει Ελληνοκύπριους και
Τουρκοκύπριους είναι η κατοχή και ο
τούρκικος στρατός και όχι οι δίκαιες
και αξιοπρεπείς θέσεις των Ελληνοκυπρίων στις συνομιλίες. Ενόψει της επικείμενης επανέναρξης των συνομιλιών
για το Κυπριακό Ζήτημα, οι Τουρκοκύπριοι καλούνται να μετρήσουν σωστά
το πραγματικό τους συμφέρον και να
πάρουν τις ανάλογες αποφάσεις για
το μέλλον τους. Η εγγύηση και η ασφάλεια τους δεν διασφαλίζονται μέσα

δυθούν μέσα από το λήθαργο της
καθημερινότητας και να ξαναμπούν επικεφαλής στις πορείες
για ένα καλύτερο αύριο. Είναι
αδιανόητο σε τούτη τη σκληρή
δοκιμασία της μαρτυρικής Κύπρου
και της καταδυναστευμένης Ελλάδας, οι νέοι μας να κινούνται στον
αστερισμό της απογοήτευσης και
της χαμένης αυτοπεποίθηση.
Μέσα σαυτό το αποκαρδιωτικό
σκηνικό, αναζητούνται οι μπροστάρηδες οραματιστές που θα
ξαναεμφυσήσουν στη νεολαία μας
την ορμή, τη ζωντάνια, την τιμή,
την αξιοπρέπεια και την εθνική
περηφάνια. Αλλοίμονο αν χαθεί η
μαχητικότητα, η ζωντάνια και η
περηφάνεια της νεολαίας! Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ως κοινωνία,
ως χώρα, ως λαός και ως έθνος θα
συρθούμε σε αργό θάναταο.
Με το βλέμμα στραμμένο στην
αιματοβαμμένη πύλη του Πολυτεχνείου, εμείς οι παλαιότεροι έχουμε
υπέρτατο χρέος να αφουγκρασθούμε τις κραυγές απόγνωσης
της σημερινής νεολαίας και να
σημάνουμε συναγερμό για αγώνα
ενάντια στα κατεστημένα που
θέλουν την κοινωνία φέουδο τους
και τη νεολαία ευάλωτη στις κερδοσκοπικές ορέξεις τους. Είναι δε
θλιβερό και προκαλεί πόνο, το
γεγονός ότι πρωταγωνιστές της
τιμημένης γενιάς του Πολυτεχνείου
με το πέρασμα του χρόνου αλώθηκαν ψυχικά κι έγιναν πιόνι των
καιροσκόπων που έσυραν την
Ελλάδα στην κοινωνικοοικονομική
άβυσσο. Η επέτειος της 17ης
Νοεμβρίου 1973 που τόσο πολύ
ατιμώθηκε από τους πολιτικάντηδες της μεταπολίτευτικης περιόδου
ας αποτελέσει το εφαλτήριο για να
ξανατεθεί η αγνή και πατριωτική
νεολαία μας στην πρωτοπορία
των λαϊκών και εθνικών αγώνων
με σκοπό την κοινωνική ανασυγκρότηση και την εθνική αναγέννηση. Αυτό θα είναι και το καλύτερο
μνημόσυνο για τα θύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου η οποία
σημάδεψε έντονα τη σύγχρονη
ιστορία της Ελλάδας.

από στρατιωτικά και επεμβατικά
δικαιώματα, ούτε από την υπερεξάρτηση της Τουρκίας αλλά και ούτε μέσα
από δισλειτουργικά πολιτειακά μορφώματα, αλλά μέσα από την κοινή
συνύπαρξη σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό
κράτος όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα συνεργάζονται ειλικρινά
για την πρόοδο και ευημερία του
συνόλου.
35 χρόνια από την αλήστου μνήμης 15η
Νοεμβρίου 1983, καλούμαστε οι Ελληνοκύπριοι να συμβάλουμε τα μέγιστα
στη σφυρηλάτηση της εθνικής ομοψυχίας και της λαϊκής ενότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις τεράστιες
απειλές εναντίον της μαρτυρικής μας
πατρίδας. Αυτό θα είναι και η καλύτερη
πράξη για καταδίκη της παράνομης
ανακήρυξη του ψευδοκράτους.
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Η εργασιακή ζωή γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη

Σ

το σπίτι, στη δουλειά, στο σχολείο…
υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη ζωή των γυναικών και των
ανδρών στην Ευρώπη, υπάρχουν, όμως,
και ομοιότητες. Σκοπός του ψηφιακού
δημοσιεύματος «Η ζωή των γυναικών
και των ανδρών στην Ευρώπη – στατιστικά πορτραίτα» είναι να συγκρίνει
τους άνδρες και τις γυναίκες στην
καθημερινή τους ζωή. Σε ένα από τα
κεφάλαια με τίτλο Μαθαίνουμε, εργαζόμαστε, αμειβόμαστε... περιλαμβάνονται
στοιχεία σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, την
πλήρη και τη μερική απασχόληση, τη
μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο
φύλων, τα ποσοστά των γυναικών και
ανδρών σε διευθυντικές θέσεις κ.λπ.
Επίσης.

Μοτίβα στην απασχόληση
Όσο περισσότερα παιδιά, τόσο μεγαλύτερη η διαφορά μεταξύ του ποσοστού
απασχόλησης των γυναικών και των
ανδρών Κατά μέσο όρο, το ποσοστό
απασχόλησης των ανδρών είναι υψηλότερο από αυτό των γυναικών (73% σε
σύγκριση με 62%, στην ΕΕ το 2017).
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφορά ανάμεσα στα ποσοστά απασχόλησης γυναικών και ανδρών αυξάνει
ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
Στην ΕΕ το 2017, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς παιδιά ήταν
66%, ενώ για τους άνδρες ήταν 74%. Για
άτομα με ένα παιδί, τα ποσοστά ήταν

Άνδρες πρωταγωνιστές
γυναίκες κομπάρσοι;
υψηλότερα και έφτασαν το 71% για τις
γυναίκες και το 86% για τους άνδρες. Για
τις γυναίκες με δύο παιδιά, το ποσοστό
παρέμεινε σχεδόν το ίδιο στο 72%, ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες
ανήλθε στο 90%. Για άτομα με τρία ή
περισσότερα παιδιά, τα ποσοστά απασχόλησης ήταν χαμηλότερα και έφτασαν το 57% για τις γυναίκες, σε σύγκριση με 85% για τους άνδρες. Η τάση αυτή
παρατηρείται στην πλειονότητα των
κρατών μελών. Σχεδόν το ένα τρίτο των

9% των ανδρών. Τα σχετικά ποσοστά
παρουσιάζουν διαφορές ανάμεσα στα
κράτη μέλη, με το μεγαλύτερο ποσοστό
γυναικών που εργαζόταν με μερική
απασχόληση να καταγράφεται στην
Ολλανδία (76%), την Αυστρία (47%) και
τη Γερμανία (46%), ενώ για τους άνδρες
στην Ολλανδία (27%) και τη Δανία (16%).
Το μικρότερο ποσοστό τόσο γυναικών
όσο και ανδρών που εργάζονταν με
μερική απασχόληση σημειώθηκε στη
Βουλγαρία (2% για γυναίκες και άνδρες).
Μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών

Επαγγελματική
σταδιοδρομία
Περίπου το ένα τρίτο των ανώτερων
διευθυντικών στελεχών στην ΕΕ είναι
γυναίκες. Στον επαγγελματικό τομέα, οι
άνδρες, σε γενικές γραμμές, καταλαμβάνουν υψηλότερες θέσεις απ’ ότι οι
γυναίκες. Για παράδειγμα, παρατηρείται ότι περίπου το ένα τρίτο (34%) των
ανώτερων διευθυντικών στελεχών στην
ΕΕ το 2017 ήταν γυναίκες. Σε κανένα
κράτος μέλος το αντίστοιχο ποσοστό
των γυναικών δεν ξεπερνούσε το 50%:
τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώθηκαν
στη Λετονία (46%), την Πολωνία και τη
Σλοβενία (41%), τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία και τη
Σουηδία (39%). Από την άλλη πλευρά, τα
μικρότερα ποσοστά καταγράφηκαν στο

√ ΣΕΚ: Μονόδρομος η συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας
για εμπέδωση συνθηκών
ισότητας σε όλους τους τομείς
απασχολούμενων γυναικών εργάζεται
με μερική απασχόληση.
Ένας σημαντικός παράγοντας για τη
συμφιλίωση της επαγγελματικής με την
οικογενειακή ζωή είναι η εργασία με
μερική απασχόληση. Κάτι τέτοιο, όμως,
δεν παρατηρείται εξίσου σε γυναίκες
και άνδρες: στην ΕΕ το 2017, το 32% των
απασχολούμενων γυναικών εργαζόταν
με μερική απασχόληση, συγκριτικά με το

που είναι άνεργες απ’ ότι των ανδρών
Στην ΕΕ το 2017, το ποσοστό ανεργίας
ήταν 7,9% για τις γυναίκες και 7,4% για
τους άνδρες. Σε δεκατρία κράτη μέλη, το
ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο για
τις γυναίκες, σε δώδεκα ήταν υψηλότερο για τους άνδρες και στο Βέλγιο, το
Λουξεμβούργο και την Πολωνία ήταν το
ίδιο και για τα δύο φύλα. Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ του ποσοστού
ανεργίας των γυναικών και αυτού των
ανδρών, όπου το ποσοστό ήταν υψηλότερο για τις γυναίκες από ότι για τους
άνδρες, παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα
(26,1% για τις γυναίκες και 17,8% για
τους άνδρες) και την Ισπανία (19,0% και
15,7%, αντίστοιχα). Οι μεγαλύτερες διαφορές για το αντίθετο μοτίβο, όπου το
ποσοστό ήταν χαμηλότερο για τις
γυναίκες από ότι για τους άνδρες,
παρατηρήθηκαν στη Λιθουανία (5,7%
για τις γυναίκες και 8,6% για τους
άνδρες) και τη Λετονία (7,7% και 9,8%,
αντίστοιχα).

Λουξεμβούργο (19%), την Κύπρο (21%),
την Τσεχία (25%), τη Δανία, την Ιταλία
και την Ολλανδία (27%). 2.3

Αποδοχές
Στην ΕΕ το 2016, οι αποδοχές των
γυναικών ήταν κατά 16,2% χαμηλότερες
απ’ ότι των ανδρών, συγκρίνοντας τον
μέσο όρο των ακαθάριστων ωριαίων
αποδοχών τους. Κατά μέσο όρο, οι
γυναίκες αμείβονταν λιγότερο από τους
άνδρες σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά
αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των
φύλων ποικίλει. Οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στην Εσθονία
(25,3%), την Τσεχία (21,8%), τη Γερμανία
(21,5%), το Ηνωμένο Βασίλειο (21,0%)
και την Αυστρία (20,1%). Από την άλλη
πλευρά, οι μικρότερες διαφορές στις
αποδοχές μεταξύ γυναικών και ανδρών
παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (5,2%),
την Ιταλία (5,3%), το Λουξεμβούργο
(5,5%), το Βέλγιο (6,1%) και την Πολωνία
(7,2%).
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Στις προτεραιότητες της ΣΕΚ η εξασφάλιση αξιοπρεπών
και ποιοτικών συνθηκών επιβίωσης για τους συνταξιούχους μας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

9

• Ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης και ο αναπληρωτής
επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού Γιώργος Οδυσσέως, παρόντες
στη συνεστίαση της Επιτροπής Συνταξιούχων ΣΕΚ Πολεμιδιών

Η

ΣΕΚ θα συνεχίσει με υπευθυνότητα
και σύνεση τον παρεμβατικό της
ρόλο ώστε τα αιτήματα των συνταξιούχων μελών της να τροχοδρομούνται για
επίλυση.
Τη θέση αυτή διατύπωσε ο γενικός
οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης σε συνεστίαση της Επιτροπής
Συνταξιούχων Πολεμιδιών ΣΕΚ που
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου στην παρουσία και του αναπληρωτή επαρχιακού γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού Γιώργου Οδυσσέως .
Στο πλαίσιο της συνεστίασης επισημάνθηκε πως η ΣΕΚ θέτει στις προτεραιότητες της τους συνταξιούχους, οι
οποίοι σε δύσκολες κοινωνικές και

οικονομικές εποχές στήριξαν παντοιοτρόπως την πατρίδα με επιμονή και
σθένος και πως τώρα που δόθηκε η
σκυτάλη στην νεότερη γενιά, οφείλουμε
να δώσουμε το άπαν των δυνάμεων μας
ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε
στην Τρίτη ηλικία ποιοτική ζωή με
αξιοπρεπείς συνθήκες επιβίωσης. Είναι
η ελάχιστη υποχρέωση μας,κατέληξε ο
κ. Αργυρίδης.
Στη συνεστίαση τιμήθηκαν η Ελένη
Σταύρου, πολύτεκνη μητέρα, ο Στάυρος
Μιχαήλ ιδρυτικό μέλος της επιτροπής
συνταξιούχων ΣΕΚ Πολεμιδιών και ο
Πολιτιστικός Όμιλος Ζήδρος για την
ποικιλόμορφη συνεισφορά του στην
επιτροπή συνταξιούχων.

Η ετήσια εκδρομή του Τμήματος Νεολαίας ΣΕΚ εμπλουτίζει
με νεανικές αναμνήσεις τη ζωή των παιδιών

Τ

ο Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ, με επίσημο χορηγό τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο
Εκδρομή Παιδιών Μελών ΣΕΚ η οποία έχει θεσμοθετηθεί και προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά να ξεφύγουν από την ρουτίνα
και το άγχος της καθημερινότητας. Στην εκδρομή συμμετείχαν
πέραν των 140 παιδιών παγκύπρια τα οποία απόλαυσαν την
επίσκεψη τους στο Ζωολογικό Κήπο της Πάφου.
Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής συνεισφοράς του Τμήματος και σκοπός της είναι να προσφέρει στα παιδιά, πέραν από τη ψυχαγωγία και την ευκαιρία της γνώσης και
της εκπαίδευσης.
Οι εκδρομές δήλωσε στην Εργατική Φωνή ο γραμματέας του Τμήματος Νεολαίας Νίκος Καλαθάς συμβάλουν στην καλλιέργεια
των σχέσεων μεταξύ των παιδιών και εμπλουτίζουν συνολικά τη
ζωή τους. Είναι πεδίο κοινωνικοποίησης και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και όμορφη πηγή των νεανικών αναμνήσεων.

• Το Τμήμα Νεολαίας
ΣΕΚ ταξίδεψε
στην Πάφο
με τη συμμετοχή
140 παιδιών,
με επίσημο χορηγό
τον Οργανισμό
Νεολαίας Κύπρου
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Tρώγοντας βιολογικά
προϊόντα μειώνετε
τον κίνδυνο καρκίνου

Η

τακτική κατανάλωση βιολογικών /
οργανικών προϊόντων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για μερικά είδη καρκίνου, σύμφωνα με μια νέα γαλλική επιστημονική μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την επιδημιολόγο Τζούλια Μπόντρι του Εθνικού
Ινστιτούτου Υγείας και Ιατρικής Έρευνας
(INSERM) της Γαλλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό
περιοδικό «JAMA Internal Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 69.000
ανθρώπους σε βάθος πενταετίας.

√ Νέα στοιχεία έφερε στο φως
μελέτη του ιατρικού περιοδικού
«JAMA Internal Medicine»

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εργασιακή ευτυχία για τον καθένα
είναι η δουλειά που του ταιριάζει
Ο

Μπέρτραντ Ράσελ, Βρετανός φιλόσοφος και μαθηματικός που το
1950 κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
Έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα
μια πολύ εμπεριστατωμένη και καθαρή
ανάλυση της ευτυχίας. Υπάρχουν,
λέγει, κάποιες βασικές προϋποθέσεις
για να νοιώσει κάποιος ευτυχισμένος:
Τροφή και στέγη, υγεία, έρωτας, εργασία που αποδίδει και η εκτίμηση των
αγαπημένων και σημαντικών άλλων
ανθρώπων, για κάποιους και η απόκτηση παιδιών, όλα αυτά είναι τα
θεμέλια μιας ευτυχισμένης ζωής και
φυσιολογικά αρκούν για να θεωρηθεί
ως τέτοια.

«Αν τα ευρήματά μας επιβεβαιωθούν, η
κατανάλωση οργανικών τροφών μπορεί
να συμβάλει στην πρόληψη του καρκίνου», δήλωσε η Μπόντρι. Διευκρίνισε
όμως ότι, λόγω της φύσεώς της (απλή
παρατήρηση), η νέα μελέτη βρήκε μόνο
μια συσχέτιση και δεν μπορεί να αποδείξει ότι όντως η κατανάλωση πολλών βιολογικών προϊόντων είναι αυτή που προκαλεί τη μείωση του κινδύνου για καρκίνο.
Πάντως, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι
καταναλωτές δεν πρέπει να σταματήσουν
να τρώνε μη βιολογικά φρούτα και λαχανικά, αν δεν μπορούν να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα, επειδή είναι πιο ακριβά.
Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών,
είτε είναι βιολογικά είχε όχι, συνδέεται με
μειωμένο κίνδυνο για χρόνιες παθήσεις
και καρκίνο.
Τα βιολογικά/οργανικά προϊόντα αναπτύσσονται χωρίς -ή έστω με όσο γίνεται
λιγότερα- παρασιτοκτόνα, συνθετικά
λιπάσματα, λοιπά χημικά, αντιβιοτικά
(για τα ζώα) και γενετικά μεταλλαγμένους
οργανισμούς. Μελέτες σε πειραματόζωα
έχουν δείξει ότι τα παρασιτοκτόνα-εντομοκτόνα μπορούν να αυξήσουν τις βλάβες
του DNA, άρα και τον κίνδυνο για καρκίνο, καθώς και για διαταραχές του ενδοκρινικού (ορμονικού) συστήματος.

να στερηθεί κάποια από τα πράγματα
που επιθυμεί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
θα πρέπει να εκπαιδευτεί στο να υπομένει την πλήξη που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής, γιατί μόνο έτσι
θα μπορέσει να εκτιμήσει ό,τι καλό του
συμβαίνει.

Χωρίς αυτά, είναι μάταιο να προσπαθεί κανείς να νοιώσει ευτυχισμένος. Ας
επικεντρωθούμε όμως στα εργασιακά.
Εργασία που αποδίδει

Διαπιστώθηκε ότι όσοι έτρωγαν τα
περισσότερα βιολογικά/οργανικά προϊόντα, είχαν κατά μέσο όρο 25% μικρότερο
κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου, σε σχέση με
όσους έτρωγαν τα λιγότερα (ή καθόλου)
τέτοια προϊόντα.
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Η βάση για να μπορέσει κανείς να είναι
πνευματικά υγιής και ισορροπημένος,
μας λέει ο φιλόσοφος, είναι η καλλιέργεια και η ικανοποίηση των κλίσεων
του. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο
άνθρωπος να επιλέγει τις κατάλληλες
δραστηριότητες, αυτές που του επιτρέπουν να ασκεί και εξασκεί τις
δυνατότητές του. Αυτές θα απομακρύνουν από πάνω του την πλήξη, την
ανία και τις υπαρξιακές του ανησυχίες.
H εργασία δίνει επίσης νόημα και αξία
στην ανάπαυλα, στον ελεύθερο χρόνο.
Κοινό στοιχείο και στις δύο δραστηριότητες, απαραίτητο για την ικανοποίηση των βαθύτερων αναγκών του
ανθρώπου, αποτελεί η δημιουργικότητα και τα ενδιαφέροντα, αφού χωρίς
αυτά χάνεται το νόημα του να καταβάλει κανείς χρόνο και κόπο σε οτιδήποτε.
Τα ενδιαφέροντα, έκφραση της ανάγκης του ανθρώπου για δημιουργία,
απαιτούν αφοσίωση και προσήλωση,
αφού μόνο έτσι θα μετατραπούν σε

πραγματικές εμπειρίες, διαφορετικά
μας είναι περιττά. «Όσο περισσότερα
είναι τα ενδιαφέροντα ενός ανθρώπου,
τόσο περισσότερες δυνατότητες ευτυχίας έχει», πιστεύει ο Ράσελ «και τόσο
λιγότερο βρίσκεται στο έλεος της μοίρας» αφού μπροστά του ανοίγεται
πλήθος επιλογών!
Καμία δραστηριότητα, όμως, δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ευτυχία εάν ο
άνθρωπος δεν βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας και δεν μπορεί να ελέγξει
τις αρνητικές του σκέψεις. Ούτως ή
άλλως, το πέρασμα του χρόνου απαλύνει τις στεναχώριες και κάθε τι που
κάποτε φάνταζε τεράστιο. Στην καθημερινότητα δε, οι στενοχώριες μπορεί
να διαρκούν μόνο λίγες...μέρες!
Αρκεί να υπερπηδήσει εμπόδια που ο
ίδιος θέτει στην ευτυχία του, όπως
είναι ο φθόνος για τις επιτυχίες και τις
καλοτυχίες των άλλων. Ταυτόχρονα,
δεν θα μπορέσει να βιώσει την ευτυχία
αν δεν διακατέχεται από το αίσθημα
του μέτρου σε όλες τις εκδηλώσεις της
ζωής του. Θα πρέπει να μην υπερτιμά
τις δυνάμεις του και να είναι πρόθυμος

Η ουσία της ανθρώπινης ευτυχίας
είναι κατά βάση απλή, όμως οι κοινωνικές επιταγές διαμορφώνουν ένα
ασφυκτικό πλαίσιο που εμποδίζει την
κατάκτησή της. Η "πολιτισμένη" κοινωνία επιβάλλει περιορισμούς στην
ανθρώπινη ελευθερία και τις παρορμήσεις, με αποτέλεσμα να οδηγείται το
άτομο στην κόπωση και την πλήξη,
από την υποταγή στον καταναγκασμό
της εργασίας και τη δυσκολία αυθόρμητης εκδήλωσης των συναισθημάτων
του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί
έναν αυστηρό κριτή των πράξεων ή
των παραλείψεων μας, οι οποίες, αν
δεν εμπίπτουν στον επικρατούντα
κώδικα συμπεριφοράς, οδηγούν το
άτομο στην απομόνωση και του στερούν την κοινωνική αποδοχή και καταξίωση την οποία επιδιώκει.
Ειδικά για τις κοινωνικές του συναναστροφές, πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει να επιλέγει άτομα με τα οποία
τον συνδέουν κοινά ενδιαφέροντα και
συναντά από την πλευρά τους μια
έστω ελάχιστη συμφωνία και αποδοχή
των απόψεών του.
Η ευτυχία, επομένως, δεν είναι μια
εύκολη υπόθεση, σπάνια την απολαμβάνει κανείς χωρίς κόπο και προσπάθεια. Ο Ράσελ χρησιμοποιεί τον όρο
‘κατάκτηση’, καθώς χρειάζεται να
συντονίσει κανείς τις προσπάθειές του
προς την κατεύθυνση της αποφυγής
της δυστυχίας που πιθανότατα θα
συναντήσει στην πορεία του. Αρκεί να
είναι υγιής, να έχει εξασφαλίσει την
επιβίωσή του και να έχει απλά γούστα,
να μην έχει δηλαδή παράλογες απαιτήσεις από τη ζωή.

Ευτυχισμένος εργαζόμενος δεν γίνεσαι μόνο με τον ψηλό μισθό
O

μισθός, οι συνάδελφοι και οι
εργασιακές συνθήκες δεν παίζουν
τόσο σημαντικό ρόλο στην ευτυχία
ενός εργαζόμενου όσο η επιβεβαίωση
της αξιοπιστίας και της αξιωσύνη
που παίρνει καθημερινά. Σύμφωνα με
έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal
of Happiness Studies, οι άνθρωποι που
έχουν δουλειές που τους επιτρέπουν
να χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους,
τα ταλέντα τους που τους ξεχωρίζουν
από τους υπόλοιπους και τους κάνουν
καλούς στην δουλειά τους, είναι
περισσότερο ευτυχισμένοι. Οι ερευνητές βασισμένοι στην πεποίθηση ότι οι
θετικές εμπειρίες σε ένα εργασιακό
χώρο (η ικανοποίηση, η απασχόληση,
η ευχαρίστηση) είναι μια λειτουργία
που επιτρέπει στον εργαζόμενο να
αναδείξει και να εφαρμόσει στο
κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον τις
ικανότητές τους, εξέτασαν 1,111
εργαζόμενους και οδηγήθηκαν στο
συμπέρασμα ότι όσες περισσότερες
ικανότητες μπορούσαν να εφαρμόσουν στην εργασία τους τόσο περισ-

σότερες θετικές εμπειρίες είχαν στον
επαγγελματικό τομέα.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, όταν η
εργασία μας, μάς επιτρέπει να αναδείξουμε το ταλέντο μας τότε σημειώνουμε περισσότερη διάθεση για εργασία, νιώθουμε μεγαλύτερη ικανοποίηση και περνάμε καλά. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι σημαντικά όχι

μόνο για την εξέλιξη της επαγγελματικής μας ζωής αλλά και της προσωπικής. Αν μπορέσουμε να αναδείξουμε
τις ικανότητές μας και σε άλλους
τομείς της ζωής μας, στην οικογένειά
μας, το σπίτι μας, τις φιλίες μας, στη
σχέση μας με τον εαυτό μας, τότε ίσως
καταφέρουμε να γίνουμε περισσότερο
ευτυχισμένοι.

• Το μυστικό για να είστε ευτυχισμένοι
στην εργασία σας είναι η ανάδειξη του
ταλέντου και η επιβεβαίωση της αξιωσύνης
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανθεκτικός ο «ιός» του χάσματος αμοιβών
παρά την ύπαρξη ισχυρής νομοθεσίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

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

νωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ο Δήμος Στροβόλου ζητά να προσλάβει:
- Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας
- Υγειονομικό Λειτουργό
- Λειτουργό Κήπων και Πρασίνου
Χρίστο Πελεκάνο22849713.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί λεωφορείων στη Λευκωσία
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο
και ελεύθερη Αμμόχωστο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές XVΑN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.

Ο

ι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο κατά 16,2 % λιγότερο από τους άνδρες. Η Ευρωπαϊκή
Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών τιμάται
την 3η Νοεμβρίου γιατί σηματοδοτεί
τη συμβολική στιγμή που οι γυναίκες
σταματούν να πληρώνονται σε
σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους, παρόλο που απομένουν
ακόμα 58 μέρες για να ολοκληρωθεί
το εργάσιμο ημερολογιακό έτος.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς
και οι επίτροποι κα Μαριάνε Τίσεν και
Βιέρα Γιούροβα μεταξύ άλλων τόνισαν
πως «Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι
ίσοι. Αυτή είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ. Ωστόσο, στην πράξη

• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικό/Μηχανικό
- Συγκολλητές
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Τεχνικού σε εργοστάσιο
- Υπεύθυνος Παραγωγής σε Τυπογραφείο
- Μηχανικοί Αυτοκινήτων σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο
- Ηλεκτρονικοί διαγνώστες αυτοκινήτων
- Αποθηκάριος
- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα
και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός

οι γυναίκες εξακολουθούν να εργάζονται για δύο μήνες κάθε χρόνο χωρίς
να πληρώνονται, σε αντίθεση με τους
άνδρες συναδέλφους τους. Είναι μια
κατάσταση την οποία δεν μπορούμε
πλέον να αποδεχόμαστε.
Οι γυναίκες στην Ευρώπη κερδίζουν
16,2 % λιγότερο από τους άνδρες.
Αυτό το μισθολογικό χάσμα μεταξύ
των φύλων δεν είναι μόνο καταρχήν
άδικο, αλλά είναι άδικο και στην
πράξη. Θέτει τις γυναίκες σε επισφαλή θέση, τόσο κατά τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας τους όσο και, ακόμη
περισσότερο, μετά τη συνταξιοδότησή
τους, καθώς το συνταξιοδοτικό χάσμα
μεταξύ των φύλων ανέρχεται σε 36,6
%.
Παρόλο που δεν υπάρχει άμεση λύση
ώστε να διορθωθεί αυτή η ανισότητα,

- Ψυκτικός

υπάρχουν τρόποι να σημειωθούν
συγκεκριμένες αλλαγές. Η Επιτροπή
έχει υποβάλει σειρά προτάσεων για
την αντιμετώπιση του ζητήματος
αυτού στον χώρο εργασίας και στο
σπίτι.

• Οι γυναίκες εργάζονται
δύο μήνες περισσότερο
για να συμπληρώσουν
το ετήσιο εισόδημα των ανδρών
συναδέλφων τους
Παράγοντες μισθολογικού
χάσματος
Οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται το μισθολογικό χάσμα
είναι πολλοί: οι γυναίκες
συχνά εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης,
προσκρούουν στη «γυάλινη
οροφή» στο εταιρικό περιβάλλον, εργάζονται σε κλάδους στους οποίους οι αμοιβές είναι χαμηλότερες ή
συχνά αναγκάζονται να
αναλάβουν την κύρια ευθύνη
για τη φροντίδα της οικογένειάς τους. Ένας τρόπος για
την αντιμετώπιση αυτών
των παραγόντων είναι να
βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής
ζωής των οικογενειών, πράγμα που
θα μπορούσε να επιτευχθεί με την

11

Η ΣΕΚ επισημαίνει ότι η
πολιτεία δεν ολοκληρώνει την
υποχρέωση της με τη ψήφιση
των νομοθεσιών. Χρειάζονται
επαρκείς εποπτικοί μηχανισμοί
που να ελέγχουν την εφαρμογή
τους. Κρούει επίσης τον Κώδωνα
κινδύνου ότι η καθυστέρηση στη
ψήφιση των κανονισμών για τη
λειτουργία της ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρητών δεν βοηθά
στην επιβολή του νόμιμου και
του ηθικού και δρα σε βάρος
ολόκληρης της κοινωνίας
έγκριση της πρότασης οδηγίας που
έχει υποβάλει η Επιτροπή.
Επιπλέον, η Επιτροπή υπέβαλε πέρυσι σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, το οποίο εστιάζεται
στους διάφορους παράγοντες που
συμβάλλουν στην ανισότητα αυτή.
Τις προσεχείς εβδομάδες, θα ξεκινήσει
δημόσια διαβούλευση ώστε να δούμε
πώς λειτουργεί στην πράξη η νομοθεσία της ΕΕ για τις ίσες αμοιβές και να
συγκεντρωθούν περισσότερες ιδέες
για την καλύτερη επίτευξη των στόχων. Επίσης, η Επιτροπή προτείνει
ειδικές ανά χώρα συστάσεις, και
παρακολουθεί το μισθολογικό χάσμα
μεταξύ των φύλων στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Οκτώ άξονες δράσης για την αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών
1. Βελτίωση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας των αμοιβών
2. Καταπολέμηση του διαχωρισμού των φύλων σε επαγγέλματα και κλάδους
3. Εξάλειψη της «γυάλινης οροφής»: πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση
του κάθετου διαχωρισμού
4. Καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων, προσπαθειών και ευθυνών των
γυναικών
5. Καταπολέμηση της αδιαφάνειας: αποκάλυψη των ανισοτήτων και των
στερεοτύπων
6. Ενίσχυση των συμπράξεων για την αντιμετώπιση του μισθολογικού
χάσματος μεταξύ των φύλων
Για να υπάρξει αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να υπάρξουν συνέργειες
μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται από τους βασικούς ενδιαφερομένους σε
ευρωπαϊκό, εθνικό και εταιρικό επίπεδο.

Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

- Μάγειρες

Προκήρυξη Προσφορών

- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου
(παρκέ)
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών
(ΟΒΠΖΜ) – ΣΕΚ, δέχεται προσφορές για το μπογιάτισμα
των δύο εξοχικών συγκροτημάτων της ΣΕΚ στον Πρωταρά,
τα έντυπα των οποίων επισυνάπτονται στην προκήρυξη.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή πρόσωπα θα πρέπει να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από
τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν στην Κυπριακή
Δημοκρατία, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων
τους, την ασφάλεια και τις συνθήκες εργασίας. Επίσης,
στις περιπτώσεις που υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις
νοείται ότι θα πρέπει να τηρούνται.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή άτομα, δεν επιτρέπεται
να απασχολούν για τις εργασίες που γίνονται στη ΣΕΚ,
πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνομα στην Κυπριακή
Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν κατέχουν τη νενομισμένη
άδεια απασχόλησης όπως προνοείται από την οικεία

Νομοθεσία.
Σημειώνεται πως η ΣΕΚ δεν είναι υπόχρεα να δεχθεί την
χαμηλότερη προσφορά. Επίσης πλεονέκτημα θα έχουν οι
επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ενταγμένο στη
δύναμη της ΣΕΚ και εφαρμόζουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς τον Γενικό Ταμία της ΣΕΚ, Σάββα Κούλα και να αποσταλούν /
κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα
κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018.
Σημείωση: Οι προσφορές μαζί με την αίτηση ενδιαφέροντος βρίσκονται στην Ιστοσελίδα της ΣΕΚ στη Διεύθυνση:
www.sek.org.cy και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (face
book).
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Δε φαντάζεστε για ποιο λόγο τα PIN
των καρτών είναι τετραψήφια

Δ

εδομένου ότι ένα ΑΤΜ κάνει
συναλλαγές χρημάτων δε θα
έπρεπε οι κατασκευαστές τους να
ζητούν ένα πιο μεγάλο PIN, εξαψήφιο ή οκταψήφιο, όπως γίνεται
παραδείγματος χάριν και με το
ηλεκτρονικό ταχυδρομίο μας;

Κατά τις δοκιμές, ο Barron είχε
προτείνει και ένα 6ψήφιο κωδικό
PIN. Ωστόσο, το πρώτο πρόσωπο
που χρησιμοποίησε την «εφεύρεση» ήταν η σύζυγός του, Caroline,

T

η οποία απέρριψε την ιδέα της
χρήσης ενός εξαψήφιου PIN για
την εφεύρεσή του συζύγου της,
επειδή μπορούσε να θυμηθεί μόνο
μέχρι τέσσερις αριθμούς!
Όταν ο Barron επινόησε την ιδέα
συνειδητοποίησε ότι μπορούσε να
θυμηθεί τον εξαψήφιο αριθμό που

είχε στον στρατό.

Σύμφωνα με τις περιγραφές το
περιστατικό συνέβη στις 10 το
πρωί, όταν ο 35χρονος Βορειοηπειρώτης από τους Βουλιαράτες
πυροβόλησε στον αέρα με το
κυνηγετικο του, ενώπιον αστυνομικών προσπαθώντας να τους

ο μακρινό Τόκυο, η πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, δεν είναι
σίγουρα το πρώτο μέρος που μας
έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε
για τον Προμηθέα. Όμως σε μια
τόσο απομακρυσμένη από την
Ελλάδα περιοχή και με τόσο διαφορετικό πολιτισμό θα συναντήσουμε ένα άγαλμα του Προμηθέα.
Το άγαλμα του Προμηθέα στο
Τόκυο βρίσκεται έξω από τα γραφεία της πετρελαϊκής εταιρείας JX
Holdings κοντά στο σταθμό
Nihombashi του μετρό.
Ο Προμηθέας ήταν ένας από τους
Τιτάνες στην αρχαία ελληνική
μυθολογία, ο οποίος σύμφωνα με
το μύθο έδωσε τη φωτιά στον
άνθρωπο, την οποία έκλεψε από
το θεό Ήφαιστο. Όταν ο Δίας
έφτιαξε την Πανδώρα, αιτία όλων
των κακών για τον άνθρωπο, και

• Όταν έφτασα τα 100, πήγα μπροστά από τον
καθρέφτη και ευχαρίστησα το Θεό που ήμουν
ακόμη εδώ. Έκτοτε τον ευχαριστώ κάθε μέρα.
Μου έδωσε μια μεγάλη και καλή ζωή και δεν
έχω τίποτα να παραπονεθώ. Πρέπει να έχουμε
το Θεό στη ζωή μας. Χωρίς Αυτόν, δεν έχουμε
τίποτα.

• Μην κοιτάς το ημερολόγιο, γιόρταζε την κάθε μέρα.

«Μου απάντησε ότι μπορούσε να
θυμηθεί μόνο τέσσερις αριθμούς,
οπότε χάρη σε εκείνη, τα τέσσερα
ψηφία έγιναν το παγκόσμιο πρότυπο», είχε δηλώσει.

• Προχώρα και μην τα παρατάς ποτέ.

• Για εν ψυχρώ δολοφονία κάνουν λόγο στο χωριό Βουλιαράτες
στο Αργυρόκαστρο, αναφορικά με τον θάνατο του 35χρονου
ομογενή Κωνσταντίνου Κατσίφα, ο οποίος έπεσε νεκρός από
τα πυρά των Αλβανών αστυνομικών
στην ορεινή περιοχή για να αποφύγει την σύλληψη. Οι αστυνομικές δυνάμεις του Αργυροκάστρου
ζήτησαν την συνδρομή των αλβανικών ειδικών δυνάμεων "Rinea"
και στις έρευνες συμμετείχε και
ελικόπτερο που έσπευσε στην
περιοχή από τα Τίρανα.

εμποδίσει να κατεβάσουν την
Ελληνική σημαία που βρισκόταν
σε περίοπτη θέση στην περιοχή.
Στη συνέχεια ο Κατσίφας, διέφυγε

• Επενδύστε σε ποιοτικά κομμάτια, δεν βγαίνουν
ποτέ εκτός μόδας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και τελικά, σκότωσαν τον
Κωνσταντίνο Κατσιφά, ο οποίος
φέρεται ότι πριν πεθάνει φώναξε
«ζήτω η Ελλάδα». Κατά μια νεώτερη εκδοχή, οι Αλβανοί αστυνομικοί κατέβασαν την ελληνική
σημαία από το σπίτι του Κατσίφα και αυτό ήταν που οδήγησε
στην «έκρηξή του».

• Ντύνομαι κομψά κάθε μέρα.
• Να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση.
• Πίνω νερό βρύσης.
• Να παίρνεις τα πράγματα με ηρεμία, να διασκεδάζεις τη ζωή, ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Να κοιμάσαι
καλά.
• Δεν έχω πιει ποτέ, δεν έχω καπνίσει, ούτε έχω κάνει
χρήση ναρκωτικών. Και δεν αφήνω τίποτα να με
στεναχωρήσει, ειδικά η κίνηση στους δρόμους.
• Δεν μου αρέσει το άγχος. Δεν αντέχω τους καβγάδες. Αν κάποιος είναι ιδιότροπος, τον εγκαταλείπω.
Μου αρέσει να έχω γύρω μου θετικούς ανθρώπους,
άτομα που σε ανεβάζουν.
• Να ασκείσαι κάθε πρωί. Εγώ δεν φεύγω ποτέ από
το υπνοδωμάτιο μου αν δεν έχω κάνει τις ασκήσεις
μου.
• Να είσαι ειλικρινής. Σπανίως έχω πει ψέματα.
Όταν είσαι ειλικρινής με τους ανθρώπους, αυτό
γυρίζει πίσω σε σένα. Είναι πολύ δύσκολο να ζεις με
ένα ψέμα. Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον στρες στη ζωή
μας.
•. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό και τα πράγματα θα
σου φαίνονται λιγότερο παράξενα.
• Να είσαι καλός ακροατής. Κάτι θα μάθεις από τον
άνθρωπο που έχεις απέναντι σου. Πάντα παίρνεις
περισσότερα ακούγοντας, πάρα μιλώντας.
• Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αν βρεις μια
δουλειά που την αγαπάς, δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια μέρα στη ζωή σου.
Κράτα τον εαυτό σου σε εγρήγορση, ενεργό και μορφωμένο.

Μεσσαιωνικές συνθήκες
εργασίας στην Κίνα

Ένα άγαλμα του Προμηθέα στο Τόκυο!

Τ

Συμβουλές ζωής από γυναίκες
άνω των 100 ετών

Αλλά αποφάσισε να το ελέγξει και
με τη σύζυγό του.

Οι κάτοικοι στους Βουλιαράτες μιλούν για εν ψυχρώ
δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα

ο πρωί της 28ης Οκτωβρίου
έγιναν δύο εκδηλώσεις στα
νεκροταφεία Ελλήνων πεσόντων
στην περιοχή στις 10 και στις 12
με συμμετοχή πλήθους κόσμουπολλοί εκ των οποίων, μάλιστα,
κρατούσαν ελληνικές σημαίες . Ο
Κωνσταντίνος Κατσίφας που
σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε
πάει στην Αλβανία στις 2 Οκτωβρίου, φέρεται να είχε βάλει πολλές σημαίες στο χωριό, ενώ κατά
την εκδοχή που προβάλλεται από
τα αλβανικά ΜΜΕ «η συμπεριφορά του ήταν προκλητική καθώς
γέμισε το χωριό με ελληνικές
σημαίες».

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

• Αναγκάζω τον εαυτό μου να βγαίνει έξω σε
καθημερινή βάση, ακόμη κι αν είναι μόνο για
μια βόλτα με τα πόδια γύρω από το τετράγωνο. Το κλειδί για να μένεις νέος είναι να είσαι
συνέχεια σε κίνηση.

Θεωρητικά, η απάντηση είναι
πως ναι, αλλά πίσω από αυτό
υπάρχει μια… ιστορία.
Το ATM «εφευρέθηκε» από το
Σκωτσέζο, John Adrian ShepherdBarron, τον άνθρωπο που πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη των
μηχανημάτων.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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αποφάσισε να κάνει κατακλυσμό
για να τιμωρήσει του ανθρώπους
ο Προμηθέας ενημερώνει το Δευκαλίωνα (γιό του αδερφού του

Επιμηθέα) και τον προτρέπει να
φτιάξει μια κιβωτό. Πράγματι
όταν έγινε ο κατακλυσμός, σώθηκε ο Δευκαλίωνας με την γυναίκα
του Πύρρα που δημιούργησαν το Γένος των
Ηρώων (τέταρτο γένος)
και την ανθρωπότητα.
Ο Προμηθέας λοιπόν
χάρισε την ελπίδα στον
άνθρωπο και πράγματι
στη βάση του αγάλματος
στο Τόκυο αναφέρεται η
λέξη ελπίδα! Στην Ιαπωνία αναφέρονται πολλοί
στην πυρηνική ενέργεια
σαν «δεύτερη φωτιά» και
μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα η
λέξη ελπίδα απέκτησε
ιδιαίτερη σημασία.

• Εταιρία μαστιγώνει τους υπαλλήλους της
αν δεν πιάσουν στόχο

Σ

άλο έχει προκαλέσει στην Κίνα ένα video που
διέρρευσε από τα γραφεία της μία εταιρίας στο
Ζούνγι, στο οποίο φαίνεται μία γυναίκα και ένας
άνδρας να μαστιγώνουν με μία ζώνη τους υπαλλήλους της εταιρίας.
Όπως έγινε γνωστό, το σκηνικό αυτό αποτελεί
μέρος της τιμωρίας που επιβάλουν οι υπεύθυνοι
της εταιρίας στους εργαζόμενους αν δεν πιάσουν
τους στόχους που έχουν τεθεί στις πωλήσεις. Και
λέμε μέρος, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα
που αναγκάζονται να κάνουν.

Σοβαρά … αστειάκια
Πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Έχω ένα καλό και
ένα κακό νέο.
Μόλις μου είπε το καλό, το ‘κλεισα…
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Μη φοβάστε τα ληγμένα τρόφιμα!

Ο

ι περισσότεροι από εμάς, τους
καταναλωτές, θεωρούμε ότι με
το που παρέλθει η ημερομηνία
λήξης ενός προϊόντος πρέπει να το
πετάμε κατευθείαν στα σκουπίδια
αφού τυχόν κατανάλωσή του μπορεί να καταστεί επικίνδυνη για την
υγεία μας.
Κι όμως, όπως θα διαβάσεις
παρακάτω, αυτή η πρακτική όχι
μόνο είναι λανθασμένη, αποτελεί
και μέρος ενός τεράστιου προβλήματος που απασχολεί τόσο τις
ΗΠΑ όσο και την Ευρώπη για τις
σοβαρές επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την οικονομία και έχει
χαρακτηριστεί ως Food Waste
Losses.
Άλλο πράγμα η ημερομηνία λήξης
και άλλο η ημερομηνία ελάχιστης
διατηρησιμότητας (best before).Οι
καταναλωτές ωστόσο να πετάνε
καθημερινά χιλιάδες τρόφιμα στα
σκουπίδια γιατί δεν γνωρίζουν τη
διαφορά της ημερομηνίας λήξης,
με την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Η πρώτη περίπτωση αφορά ευάλωτα προϊόντα
όπως το φρέσκο γάλα, το οποίο
έχει πολύ συγκεκριμένη διάρκεια
ζωής, η οποία όταν παρέλθει δεν
μπορεί να καταναλωθεί. Από την
άλλη το best before αφορά τρόφιμα τα οποία στην ουσία δεν χαλάνε όπως το νερό ή το μέλι, απλώς
ο προμηθευτής/παραγωγός δίνει
μια προτεινόμενη ημερομηνία
κατανάλωσης στην οποία είναι
καλό να καταναλωθεί το προϊόν.
Εάν παρέλθει η ημερομηνία αυτή το
προϊόν θα εξακολουθήσει να είναι

κατάλληλο για κατανάλωση, ίσως
όμως αλλοιωθούν ποιοτικά χαρακτηριστικά του όπως το χρώμα, η
όψη ή η γεύση, αλλά και πάλι δεν
προκαλούν βλάβη στην υγεία».

6 προϊόντα που δεν χαλάνε
ποτέ
Κονσέρβες: Μέχρι πέντε χρόνια.
Δημητριακά: Ασφαλή επ’ αόριστον.

Υπάρχουν προϊόντα
που δεν χαλάνε ποτέ. όπως
το μέλι και τα δημητρικά

Κοτόπουλο: Ωμό στήθος κοτόπουλο αντέχει στο ψυγείο δυο μέρες,
μαγειρεμένο τέσσερις. Αν μυρίζει
άσχημα ή έχει γλίτσα, πέτα το.
Αυγά: Στο ψυγείο, πάνω από έναν
μήνα
Φρούτα και λαχανικά: Αν δεν
έχουν εμφανώς χαλάσει (δεν έχουν
γλίτσα ή μούχλα), δεν υπάρχει
λόγος να τα πετάξεις.
Σκληρό σαλάμι: Κόψε το μουχλιασμένο κομμάτι και το
υπόλοιπο μπορείς να
το καταναλώσεις.

Καυτερή σως: Κρατάει τουλάχιστον έναν χρόνο ή και παραπάνω.
Λάδια: Το ελαιόλαδο κρατάει έναν
χρόνο, αν φυλάσσεται σε ένα σκοτεινό δροσερό μέρος. Τα φυτικά
έλαια κρατάνε έναν χρόνο.
Μπαχαρικά: Ασφαλή για πολλά
χρόνια.
Προϊόντα για πέταγμα
Τυρί: Σκληρά τυριά, όπως το τσένταρ ή το ελβετικό, είναι ασφαλή
ακόμη και αν έχουν λίγη μούχλα

Γάλα: Πέντε μέρες μετά
την ημερομηνία που
γράφει στο κουτί, το
ξινισμένο γάλα είναι μια χαρά για
ζαχαροπλαστική (κέικ, μπισκότα
κτλ).
Γιαούρτι: Κρατάει δυο βδομάδες
μετά την ημερομηνία λήξης, αν δεν
έχει πιάσει μούχλα.
Μπέικον: Ασφαλές μέχρι μια βδομάδα αφότου ανοιχτεί η συσκευασία.
Ψωμί: Το πετάς όταν μουχλιάσει.
Για να κρατήσει πιο πολύ, μπορείς
να καταψύχεις φέτες και να τις
ψήνεις για να τις ξεπαγώσεις.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Τα νεύρα σου θα δοκιμαστούν και
πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να
αποφύγεις εντάσεις και παρεξηγήσεις.
Δείξε κατανόηση και διπλωματία.
Κάποιες εξελίξεις θα σε αναστατώσουν,
αλλά αν το σκεφτείς καλύτερα θα δεις
πως είναι υπέρ σου.
Ταύρος: Θα μπορέσεις να προωθήσεις
κάποια σχέδια που έμεναν παγωμένα.
Με προγραμματισμένες κινήσεις και όχι
βιασύνη θα πετύχεις όσα θέλεις, ενώ
αυτή η Πέμπτη φέρνει και κάποιες ευχάριστες αναπάντεχες εξελίξεις. Απόλαυσε
τη βοήθεια που σου προσφέρουν τα δικά
σου άτομα.
Δίδυμοι: Θα είσαι σε αναμονή και θα
περιμένεις κάποια πράγματα, για διάφορα θέματα που σε απασχολούν, να
εξελιχθούν… αλλά η μέρα θα σου βάλει
εμπόδια. Ηρέμησε, μην εκνευρίζεσαι και
με την υπομονή και τη σκληρή δουλειά
θα καταφέρεις να τα υπερπηδήσεις.
Καρκίνος: Μπορείς να ξεπεράσεις
κάποιες ενδεχόμενες δυσκολίες που
υπάρχουν στην ζωή σου, αν αποφασίσεις να αλλάξεις λίγο την συμπεριφορά
σου και γίνεις πιο διαλλακτικός. Μπορεί
σε μερικά πράγματα να υπάρχουν άμεσες λύσεις και η ισχυρογνωμοσύνη σου
να σε κάνει να εθελοτυφλείς. Άλλαξε
οπτική και τις πόρτες του μυαλού σου
και θα εκπλαγείς από τα αποτελέσματα.
Λέων: Έχεις πολλές εκκρεμότητες και
θέλεις να βάλεις σε μια σειρά όσα σε
απασχολούν μήπως και καταφέρεις να

SUDOKU

(κόβεις απλώς το μουχλιασμένο
κομμάτι). Τα μαλακά τυριά πρέπει
να πετιούνται, αν έχουν μούχλα.

Κρέας: Πέτα το αν έχει
γλίτσα, κολλάει ή
μυρίζει περίεργα. Η
αλλαγή χρώματος δεν
σημαίνει πάντα ότι το
κρέας έχει χαλάσει.

Μέλι: Ασφαλές επ’ αόριστον.

ηρεμήσεις. Η μέρα ευνοεί τις προσπάθειές σου και με λίγη ψυχραιμία μπορείς
να τα καταφέρεις μια χαρά. Μην βιάζεσαι και μην αγχώνεσαι για να αποφύγεις στιγμιαία λάθη.
Παρθένος: Είσαι σε έναν πολύ καλό
δρόμο σε σχέση με τη βελτίωση που επιθυμείς σε διάφορους τομείς της ζωής
σου. Μην κάνεις πίσω στα σχέδιά σου
και θα δεις ότι όλα θα γίνουν όπως
ακριβώς θέλεις. Είναι μια καλή μέρα η
σημερινή για να λύσεις παρεξηγήσεις
μέσα στο οικογενειακό σου περιβάλλον
και να δώσεις λύσεις σε υποθέσεις που
σε απασχολούν.
Ζυγός: Οι σκέψεις που κάνεις μπορούν
να σε οδηγήσουν στην υλοποίηση των
στόχων σου. Μην παρεκκλίνεις από το
πρόγραμμά σου και μείνε πιστός στην
σειρά που έχεις βάλει, κυρίως σε ό,τι
αφορά θέματα από το παρελθόν.
Σκορπιός: Οι αλλαγές γύρω σου θα είναι
πολλές. Φρόντισε να μείνεις ουδέτερος
απέναντι στις εξελίξεις και να μην επηρεαστείς στον τρόπο που διαχειρίζεσαι
τα πράγματα. Με τη δυναμική σου διάθεση μπορείς να ξεπεράσεις κάθε
δυσκολία, αλλά χωρίς να ξεφύγεις και
από τα όριά σου. Ο οργανισμός σου
εκπέμπει σήματα κινδύνου. Ασχολήσου
λίγο μαζί του!
Τοξότης: Είναι αρκετά τα θέματα που σε
απασχολούν και είναι φυσικό αφού οι
κοινωνικές συνθήκες είναι εξαιρετικά
αρνητικές και σε επηρεάζουν. Ωστόσο,
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θα έχεις τη δυνατότητα να δώσεις
κάποιες λύσεις που βασίζονται στην
εξυπνάδα και τις δυνατότητές σου.
Αξιοποίησε την κοινωνικότητά σου και
κάνε τις κατάλληλες επαφές, για να
προχωρήσεις τα σχέδιά σου.
Αιγόκερως: Αν και η δυναμική σου διάθεση είναι στα ύψη της αυτές τις ημέρες
δεν θα μπορέσεις να κάνεις όσα σκέφτεσαι, πολύ απλά γιατί δε σου φτάνουν οι
ώρες της ημέρας. Καλό είναι να βάλεις
προτεραιότητες και να μην ξεπεράσεις
τα όριά σου γιατί ήδη ο οργανισμός σου
είναι λίγο πριν την κατάρρευση. Το
σημερινό βράδυ άδραξε την ευκαιρία να
ξεκουραστείς και να ανακτήσεις τις
δυνάμεις σου.
Υδροχόος: Η μέρα σου δημιουργεί τη
διάθεση να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα και να κόψεις από το περιβάλλον σου
ανθρώπους που σε βλάπτουν. Άλλωστε,
δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάς άλλο το
χρόνο σου σε πράγματα που δε σε γεμίζουν. Συγκεντρώσου και οργάνωσε τις
σκέψεις σου, για να πας παρακάτω τα
σχέδιά σου.
Ιχθείς: Μέρα που μπορείς να δημιουργήσεις και να κάνεις πάρα πολλά κι αυτό
γιατί η ενεργητικότητα που θα έχεις θα
είναι μεγάλη. Λύσε προβλήματα που
αφορούν τον οικογενειακό σου τομέα
αλλά μην πάρεις ακόμη σημαντικές
αποφάσεις. Θα έχεις έντονο το αίσθημα
της επικοινωνίας σήμερα και καλό είναι
να το εκμεταλλευτείς για να βάλεις σε
μία σειρά την ζωή σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Λαβράκι στη σχάρα με πιπεριές Φλωρίνης
Υλικά:
2 φιλέτα από 1 λαβράκι
1 πιπεριά Φλωρίνης, κομμένη σε λωρίδες
5γρ. κουκουνάρια
5γρ. σταφίδες
1 κουταλιά κάπαρη
2 φύλλα βασιλικού
1 κουταλιά ελαιόλαδο
1 κουταλιά πατέ ελιάς
1 κουταλιά πέστο βασιλικού

Εκτέλεση: Αλατοπιπερώνετε τα φιλέτα και τα τοποθετείτε
στη σχάρα. Αναμιγνύετε τις πιπεριές Φλωρίνης, τα κουκουνάρια, τις σταφίδες, τα φύλλα βασιλικού, την κάπαρη και
το βαλσάμικο. Σε ένα τηγανάκι ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και
ρίχνετε το μίγμα με τις πιπεριές σοτάροντάς το ελαφρά.
Αφού ψηθεί το φιλέτο, βάζετε στο πιάτο το πατέ ελιάς,
τοποθετείτε το ένα φιλέτο, συνεχίζετε με τις πιπεριές Φλωρίνης και κλείνετε με το άλλο φιλέτο. Σερβίρετε με το πέστο
βασιλικού.

Γιουβαρλάκια
Υλικά:
500 γρ. κιµά βοδινό, ½ φλ. ρύζι γλασέ, 2 κουταλιές ελαιόλαδο
2 αβγά, το ένα χωρισµένο, 1 µέτριο κρεµµύδι τριµµένο
2 κουταλιές ψιλοκοµµένο άνηθο, 1 κουταλιά ψιλοκοµµένο µαϊντανό, 1 ½ λεµόνι το χυµό, ½ κοφτή κουταλιά αλεύρι
αλάτι, πιπέρι.

Εκτέλεση: Βάζετε τον κιµά µε το ρύζι, το ελαιόλαδο, το
κρεµµύδι, το µαϊντανό, 1 κουταλιά άνηθο, αλάτι, πιπέρι και
το ασπράδι του αβγού και τα ζυµώνετε µέχρι να γίνει ένα
οµοιογενές µίγµα. Αφήνετε το µίγµα να ξεκουραστεί για 20
περίπου λεπτά και να σµίξουν τα αρώµατά του και ύστερα
το πλάθετε σε µικρά
στρογγυλά γιουβαρλάκια (25 περίπου).
Βράζετε
σε
µια
κατσαρόλα σε µέτρια
φωτιά, 3 φλιτζάνια
νερό µε αλάτι και
ρίχνετε µέσα τµηµατικά τα γιουβαρλάκια. Τα αφήνετε να σιγοβράσουν σε µέτρια
φωτιά για 20 περίπου λεπτά, µέχρι να µαλακώσει το ρύζι.
Ρίχνετε µέσα τον υπόλοιπο άνηθο και τον αφήνετε να βράσει για 5 περίπου λεπτά. Στο µεταξύ, χτυπάτε το ολόκληρο
αβγό µε τον κρόκο σε ένα µπολ και προσθέτετε µέσα τµηµατικά το χυµό του λεµονιού, συνεχίζοντας το χτύπηµα. Προσθέτετε µε κουτάλα ζωµό από τη σούπα για να ζεσταθεί το
µίγµα, συνεχίζοντας το χτύπηµα. Σε ένα µπολάκι διαλύετε
το αλεύρι σε ½ φλιτζανάκι κρύο νερό και το ρίχνετε στη
σούπα. Αφήνετε να πάρει µια βράση και ύστερα ανακατεύετε µέσα το αβγολέµονο (προσεχτικά για να µη σπάσουν τα
γιουβαρλάκια). Ελέγχετε το αλατοπίπερο και µόλις αρχίζει
να κοχλάζει ξανά η σούπα την αποσύρετε από τη φωτιά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Η οικογένεια είναι η
ένωση που καθιερώθηκε από τη φύση για την
εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών του
ανθρώπου.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 410 - 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ/1957

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Παίρνουν "φωτιά" οι
λογαριασμοί της ΑΗΚ

Α

υξημένοι κατά 4%
περίπου θα είναι οι
λογαριασμοί της ΑΗΚ
τον τρέχοντα μήνα. Η
αύξηση προκύπτει από
την αύξηση της τιμής
του πετρελαίου διεθνώς. «Όσο βασιζόμαστε στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας
από πετρέλαιο, τότε οι
αυξομειώσεις θα μετακυλίονται στους καταναλωτές,
τόνισε
εκπρόσωπος ΑΗΚ.

Προσοχή: Πλανόδιοι «μάστορες» εξαπατούν ιδιοκτήτες σπιτιών

Π

λανόδιοι αλλοδαποί που αυτοβαπτίζονται μάστορες γυροφέρνουν στις γειτονιές επιχειρώντας να πείσουν τους σπιτονυκοκυραίους να αναλάβουν κουτσοδούλεια έναντι πολύ χαμηλής αμοιβής.
«Ειδικότητα» τους, όπως αποκαλύ-

πτει η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»
η αντικατάσταση υδροροών (χολέτρες) και το βάψιμο σιδηροκάγκελων. Το μετάνιωσαν ήδη δεκάδες,
αν όχι εκατοντάδες, ιδιοκτήτες σπιτιών, οι οποίοι έμπλεξαν με πλανόδιους «μαστόρους» που ενώ συμ-

φώνησαν να εκτελέσουν την εργασία με μερικές δεκάδες ευρώ τελικά
απαιτούσαν μέχρι και €2.000. Οι
πλανόδιοι έδρασαν αρχικά στην
ύπαιθρο, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκαν και σε δήμους της
Λευκωσίας.

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

Ο

Ποιητική συλλογή «Αντιφώνηση»

Ελληνικός Πνευματικός Όμιλος Κύπρου (ΕΠΟΚ)
και οι Εκδόσεις «Εν Τύποις» σας προσκαλούν σε
εκδήλωση παρουσίασης της ποιητικής συλλογής
«Αντιφώνηση» και του μυθιστορήματος «Το Δωμάτιο
22» της επίτιμης προέδρου του ΕΠΟΚ Μαρούλας
Βιολάρη Ιακωβίδου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20
Νοεμβρίου 2018, ώρα 18.30 μ.μ. στην Αίθουσα
«Μάριος Τόκας» στη Δημοσιογραφική Εστία
(Λεωφόρος ΡΙΚ 12, Αγλαντζιά 2120).

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Πρωτάθλημα ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΛ

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Επίλεκτη Κατηγορία.
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας ο-4
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
5-1
F.C. INERNATIONAL - Θ.Ο Ι Πύργου
5-1
Σ & Π Ζακακίου - Α. Ε. Τραχωνίου
2-1
Α’ Κατηγορία
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής
1-4
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - Α.Ε.Κ Καθολικής
1-1
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
0-7
Επίλεκτη Κατηγορία - Επόμενη αγωνιστική
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
16.11.18 7.30 μ.μ.,
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΣΕΚ Αγίου Αθανασί 19.11.18 7.30 μ.μ.
Α.Ε. Τραχωνίου - F C INERNATIONAL 16.11.18 7.30 μ.μμ.
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - Σ & Π Ζακακίου 17.11.18 2.30 μ.μ
Α’ Κατηγορία - Επόμενη αγωνιστική
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγ. Μάμα - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ 17.11.18 2.30 μ.μ.
ΑΕΚ Καθολικής - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης 18.11.18 2.30 μ.μ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών 17.11.18 2.30 μ.μ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ/ΠΑΕ Λόφου 17.11.18 2.30 μ.μ

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων των πρωταθλη-

Την ερχόμενη εβδομάδα 16 – 17/11/18 θα διεξαχθούν οι
πιο κάτω αγώνες του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος
(5η αγωνιστική):
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Παρασκευή (γήπεδο
Κοφίνου)
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – Σάββατο ώρα
2.30΄ μ.μ.
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Σάββατο ώρα
2.30΄ μ.μ.
Αποτελέσματα περασμένης αγωνιστικής
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ,
3-0
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-4
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-5
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – KENH

μάτων Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της
Κυριακής 11 Νοεμβρίου 2018, τα οποία διεξάγονται
με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου
Εταιρείας Carlsberg, έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΘΟΙ Καπέδων

0-2

ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας 4 -4
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΠΑΟ Κάτω Μονής

2-0

Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 0 - 0
ΚΕΔΡΟΣ Αγ.Μαρίνας Σκυλλούρας – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου1 - 4
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι1 - 0
Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

0-3

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΟΧΕΝ Περιστερώνας 1 - 1
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ΑΠΟΛΛΩΝ: ΜΕ ΑΕΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ
ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΤΗΣ ΑΕΛ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ: ΠΙΟ ΚΑΛΗ
ΜΟΝΑΞΙΑ

Τ

η μοναξιά της κορυφής απολαμβάνει ο Διγενής Μόρφου με την
ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής.
Τον κυνηγούν από απόσταση βολής,
η ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα και η Ομόνοια
Ψευδά που συγκατοικούν στη 2η
θέση του βαθμολογικού πίνακα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ

ετά την οδυνηρή ισοπαλία με την
ΔΟΞΑ και την ήττα από την ΑΝΟΡΘΩΣΗ, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ με εντυπωσιακή
εμφάνιση υποχρέωσε την πρωτοπόρο
ΑΕΛ στην πρώτη της ήττα. Οι
«Κυανόλευκοι» της Λεμεσού (φωτό) βρίσκονται μόλις -3 από την κορυφή αλλά
με αγώνα λιγότερο, τρίζοντας τα δόντα
σε όσους ονειρεύονται τίτλο. «Στα δύο
άτυχα παιχνίδια δεν χάσαμε λόγω της

κούρασης στην Ευρώπη, αλλά πληρώσαμε ακριβά τα λάθη μας και την ατυχία» δήλωσε εμφαντικά ο Σωφρόνης
Αυγουστή. Σαφείς οι δηλώσεις του Ν.
Κέρκεζ, που διανήνυσε ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε στόχο (Ευρώπη) επειδή
κερδίσαμε 5-6 παιχνίδια».
Αφυπνίσθηκε στο Β’ ημίχρονο η ΑΕΚ κι

ΗΡΑΚΛΗΣ: ΟΔΥΝΗΡΗ ΗΤΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανεβάζει συνεχώς στροφές ο ΑΠΟΕΛ,
στέλλοντας ισχυρό το μήνυμα ότι αφήνει οριστικά πίσω του τιις αποτυχίες
των πρώτων αγωνιστικών. Η νέα αγωνιστική εικόνα που κτίζει ο Π.
Τραμετσάνι φαίνεται ότι ικανοποιεί τις
προσδοκίες των ΑΠΟΕΛιστών με τον
Πρόδρομο Πετρίδη να μιλά για πρωταθλητισμό. Καλή η εμφάνιση της ΕΝΩΣΗΣ, όμως τις έλειπε η τελική προσπάθεια.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
ΝΤΟΥΣΑΝ ΚΕΡΚΕΖ: Όχι σε όνειρα τρελλά

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έ

• Τρίζει τα δόντια στους μνηστήρες ο ΑΠΟΛΛΩΝ
• Βαθύτατος προβληματισμός στην ΑΕΛ για την βαριά ήττα
με «μπηχτές» από Κέρκεζ
• Νίκη για την ΑΕΚ που την κρατά κοντά στην κορυφή,
σπρώχνοντας στον βυθό την ΑΛΚΗ
• Ανεβάζει στροφές ο ΑΠΟΕΛ του Π. Τραμετσάνι στέλλοντας
μηνύματα πρωταθλητισμού
• «Μεγάλη Κυρία» από τα παλιά, που φαίνεται ότι βρίσκει
τα πόδια της
• Ξεκόλλησε από το βυθό ο ΕΡΜΗΣ συντρίβοντας την ΠΑΦΟ
η οποία παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα
• Ανθίζει δειλά - δειλά «Τριφύλλι» καταχείμωνα
έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο συντρίβοντας την ΑΛΚΗ, κρατώντας στενή
επαφή με την κορυφή. Η ομάδα της
Ορόκλινης με τη νέα ήττα καταποντίσθηκε!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

κοψε τη φόρα του Ηρακλή η ΑΠΕΠ
και εδραιώθηκε μόνη στη 4η θέση.
Ο πρωτοπόρος Ηρακλής με την ήττα
του μείωσε τη διαφορά από την 2η
ΑΠΟΝ Ανάγυιας στους δύο βαθμούς.
Χρυσοφόρο εκτός έδρας τρίποντο
πέτυχε η Ασπίς Πύλας.

Άρχισε να ορθοποδεί η ΑΝΟΡΘΩΣΗ με
τις δύο συνεχείς νίκες της επί σπουδαίων αντιπάλων. Η ομάδα του Γ. Στρέπελ
μπαίνει στον αστερισμό της αυτοπεποίθησης και της ηρεμίας προσδοκώντας να γίνει ξανά μεγάλη και τρανή με
αιχμή
τους
Κύπριους
Δημήτρη
Δημητρίου
και
τον
Παναγιώτη
Αρτυματά. Πληγώθηκε αλλά δεν πανικοβάλλεεται ήταν το μήνυμα που έστειλε η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ μετά την ήττα.
2η συνεχόμενη νίκη και πρώτη εκτός
έδρας νίκη για την ΟΜΟΝΟΙΑ του Γιάννη
Αναστασίου η οποία παρουσιάζεται
αλλαγμένη και βελτιωμένη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Θα ήταν φρόνιμο οι οπαδοί της ΑΕΛ να σταματήσουν να
κάνουν όνειρα τρελά και να δουν κατάφατσα την πραγματικότητα και όχι μόνο τη βαθμολογία. «Κάποιοι
άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι είναι ποδόσφαιρο. Δεν
μπορούμε να αλλάξουμε στόχο επειδή κερδίσαμε πέντε,
επτά, δεν ξέρω εγώ πόσα παιχνίδια. Αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας». Με αυτή τη δήλωση ο προπονητής της πρωτοπόρου ΑΕΛ
προσγείωσε τους φίλους της ομάδας οριοθετώντας ως εφικτό στόχο για την
τρέχουσα περίοδο το Ευρωπαϊκό εισιτήριο.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κερδισμένος ο Ολυμπιακός
8η αγωνιστική

Ο

Ολυμπιακός Λευκωσίας απόδρασε με το
τρίποντο από την Αραδίππου και εκμεταλλευόμενος την ισοπαλία του Άρη στην Αθηένου
σκαρφάλωσε στη 2η θέση σε απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο ΑΡΗ. Κομβικής
σημασίας νίκες και μάλιστα εκτός έδρας πέτυχαν το ΘΟΪ Λακατάμιας και ο Ακρίτας.
Τρίποντα πνοής για Αναγέννηση Δερύνειας και
Ονήσιλλο Σωτήρας. Αήττητος ο Εθνικός Άχνας
συνωστίζεται με άλλες τρεις ομάδες στη 3η
θέση σε απόσταση βολής από την κορυφή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Οι γυναίκες στη ψηφιακή εποχή
με την υπουργό Συγκοινωνιών Βασιλική Αναστασιάδου
Στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανισότητα μεταξύ
των δύο φύλων στη ψηφιακή τεχνολογία
Οι τομείς στους οποίους πρέπει να εστιάσουμε την
προσοχή μας, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών για
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των γυναικών στη σημερινή ψηφιακή εποχή είναι:
• η επιλογή από τις γυναίκες σπουδών στα πεδία
σχετικά με τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των
επικοινωνιών,
• η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των γυναικών,
• η ανάπτυξη της γυναικείας ψηφιακής επιχειρηματικότητας,
• η ενίσχυση της γυναικείας ηγεσίας στην ψηφιακή
εποχή, και
• η στάση των γυναικών απέναντι στην τεχνολογία
και την ψηφιοποίηση.
Σε όλους τους πιο πάνω τομείς, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, παρουσιάζεται χάσμα μεταξύ των δεικτών που αφορούν τα δύο φύλα, με τις σχετικές
μετρήσεις να είναι δυσμενείς για τις γυναίκες και
επιτρέψετε μου να αναφέρω ενδεικτικά κάποια στοιχεία.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Συνεχίζονται για δωδέκατη μέρα οι κινητοποιήσεις
των εργαζομένων της «TEN GROUP SERVICES»

Ε

ν μέσω νέων υποσχέσεων ότι
σύντομα η εταιρεία TEN GROUP
SERVICES θα καταβάλει τα οφειλόμενα στους εργαζόμενους, οι
τελευταίοι συνεχίζουν για δωδέκατη μέρα τις κινητοποιήσεις τους.
Οι εργαζόμενοι μετακινήθηκαν,
από το εργοτάξιο της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου Κύπρου, έξω
από τα κεντρικά γραφεία της j&p
στη Λευκωσία διαμαρτυρόμενοι
για τη συνεχιζόμενη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει, αφού η εταιρεία εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται
ακόμη και στις ελάχιστες υποχρεώσεις της.
Χορτάσαμε από υποσχέσεις επισημαίνουν στην «Εργατική Φωνή» οι

• Οι συντεχνίες ζητούν επιτακτικά όπως η εταιρεία
καταβάλει μέχρι μεθαύριο Παρασκευή δυο μισθούς
στους εργαζόμενους για να μπορούν να ανταποκριθούν
στις άμεσες οικογενειακές τους υποχρεώσεις
εργαζόμενοι. Δυστυχώς όμως η
εταιρεία δεν αντιλαμβάνεται τη
δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Εδώ και καιρό υπομένουμε
θέλοντας με καλή θέληση να
δώσουμε χρόνο στην εταιρεία να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της. Δυστυχώς όμως η αναμονή
δυσκολεύει την επιβίωση μας.
Στο μεταξύ οι συντεχνίες σε συνάντηση στις 9 Νοεμβρίου με τον
οικονομικό διευθυντή της εταιρείας
έλαβαν διαβεβαιώσεις πως η εταιρεία προσπαθεί να βρει οικονομι-

κούς πόρους για να μπορέσει να
καταβάλει το συντομότερο στους
εργαζόμενους τους οφειλόμενους
μισθούς και ωφελήματα.
Οι συντεχνίες ζήτησαν ωστόσο
επιτακτικά όπως μέχρι μεθαύριο
Παρασκευή, η εταιρεία καταβάλει
σε όλους τους υπαλλήλους δύο
μηνιαίους μισθούς για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις άμεσες οικογενειακές τους υποχρεώσεις μέχρι να διευθετηθούν οι
υπόλοιπες εκκρεμότητες.

24 γυναίκες στις 1000 απόφοιτες ακολουθούν τη
ψηφιακή τεχνολογία
Σύμφωνα με τη μελέτη "Women in the Digital Age" της
Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής, το 2015 το 2,.7% των
Ευρωπαίων σπούδασαν σε πεδία σχετικά με τις
τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Από αυτούς, οι άντρες ήταν τέσσερις φορές
περισσότεροι από τις γυναίκες. Στην Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καταγράφονται τα καλύτερα
αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου στο
πιο πάνω πεδίο οι άντρες είναι τρεις φορές περισσότεροι από τις γυναίκες.
Κάθε 1000 γυναίκες απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο 24 αποφοιτούν στα πιο πάνω πεδία και από αυτές, μόνο οι έξι
ακολουθούν επαγγελματική σταδιοδρομία σε ψηφιακές θέσεις εργασίας.
Οι γυναίκες εργαζόμενες στον ψηφιακό τομέα τείνουν να εγκαταλείπουν την εργασία
Μεταξύ των ηλικιών 30 και 44 σε ποσοστό 8,7%, το
οποίο είναι σχεδόν τετραπλάσιο από αυτό των
αντρών συναδέλφων τους, αλλά και κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα πιο υψηλό από το αντίστοιχο ποσοστό του 2011,οι γυναίκες εργαζόμενες στον ψηφιακό
τομέα τείνουν να εγκαταλείπουν την εργασία
Το φαινόμενο της εγκατάλειψης από τις γυναίκες
των θέσεων εργασίας τους στον ψηφιακό τομέα έχει
υπολογιστεί ότι επιφέρει ετήσια απώλεια στην
παραγωγικότητα, που ανέρχεται σε 16,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
Γυναίκες επιχειρηματίες
Σε ό,τι αφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, το
2015, 23,4% των επιχειρηματιών στον τομέα των
Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών στην Ευρώπη ήταν γυναίκες, περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από πέντε χρόνια ενωρίτερα. Παρά το περιορισμένο ποσοστό των γυναικών στην επιχειρηματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι οι
ψηφιακές νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί από γυναίκες, είναι πιο πιθανό να είναι
επιτυχείς από εκείνες των αντίστοιχων ανδρών και
ότι οι επενδύσεις σε αυτές τις επιχειρήσεις επιτυγχάνουν 63% καλύτερα από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από
άντρες. Παρά την αυξημένη ευαισθητοποίηση και τις
πολυάριθμες πρωτοβουλίες, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις
στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών, οι οποίες
επηρεάζουν όλα τα στάδια επαγγελματικής και κοινωνικής τους ανάπτυξης.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Σχέδιο δράσης για πάταξη των εργατικών ατυχημάτων

Έ

ντονη ανησυχία επικρατεί στο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
για την παρατηρούμενη αύξηση
των εργατικών ατυχημάτων. Το
θέμα έχει συζητηθεί τον τελευταίο
καιρό σε δύο συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και
Υγείας. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων έχει ετοιμασθεί Σχέδιο Δράσης
με συγκεκριμένα μέτρα για αντιμετώπιση της κατάστασης.
Κατά την περίοδο 2016-2017
συνεχίσθηκε η αυξητική τάση του
αριθμού των ατυχημάτων που
γνωστοποιήθηκαν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (αύξηση 8,7%)
σε συνέχεια της αύξησης του αριθμού των ατυχημάτων που παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 20152016 (αύξηση 19,4%).
Η αύξηση αυτή παρατηρήθηκε
κατά κύριο λόγο στους πιο κάτω
τομείς οικονομικής δραστηριότητας:

(α) Κατασκευές: 46,5% (2016: 172
ατυχήματα, 2017: 252 ατυχήματα)
(β) Μεταφορές – Αποθήκευση:
14,4% (2016: 132 ατυχήματα, 2017:
151 ατυχήματα)
(γ) Ξενοδοχεία – Εστιατόρια: 9,3%
(2016: 518 ατυχήματα, 2017: 566

ατυχήματα)
Σε ότι αφορά τους σημαντικότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με κριτήριο τον αριθμό
των εργαζομένων και τον αριθμό
των ατυχημάτων που είχαν κατά
το έτος 2017, παρουσίασαν υψηλότερο Δείκτη Συχνότητας [Δ.Σ] σε
σχέση με τον μέσο όρο, (628,12) οι
πιο κάτω τομείς (Πίνακας).
Συγκριτικά με το έτος 2016, στον
τομέα των Κατασκευών παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του Δ.Σ.
κατά 36,4%, όπως επίσης και του
αριθμού ατυχημάτων κατά 46,5%
(2016: 172 ατυχήματα, 2017: 252
ατυχήματα).

Τομέας Οικονομικής Δραστηριότητας

Δείκτης Συχνότητας

1. Ξενοδοχεία – Εστιατόρια

(1804,50)

2. Μεταποίηση

(1443,18)

3. Μεταφορά – Αποθήκευση

(1006,60)

4. Κατασκευές

(976,33)

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Π

ροσκαλείστε στην ετήσια γενική συνέλευση του Ταμείου
Προνοίας
Εργατοϋπαλλήλων
Μελών ΣΕΚ, η οποία θα γίνει σήμερα Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018
και ώρα 3.30μ.μ. στα κεντρικά
γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο
(αίθουσα 2ου ορόφου).

www.sek.org.cy,

Τα θέματα που θα απασχολήσουν
την ετήσια γενική συνέλευση είναι:
1. Λογοδοσία της Διαχειριστικής
Επιτροπής.

ρισμένη ώρα, η συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και οι
παρόντες θεωρούνται ότι αποτελούν απαρτία.

2. Οικονομική έκθεση Ταμείου για
το έτος 2017.
Σημείωση: Στην περίπτωση που
δεν υπάρχει απαρτία στην καθο-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

