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Γ

ια «στιγμές σκότους» κάνει
λόγο ο υπουργός Υγείας
Γιώργος Παμπορίδης καλώντας
το προσωπικό του υπουργείου
να μην πτοηθεί
ενόψει
της
«μάχης
των
μαχών» που
θα διεξαχθεί
μέσα στο 2017
και θα κρίνει
την εφαρμογή ή όχι του Γενικού
(Σελ. 5)
Σχεδίου Υγείας.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2934
TIMH 0.70€

• Δεν μειώνονται οι μισθοί λόγω αρνητικού τιμαριθμικού δείκτη

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Μ

ε καλούς οιωνούς ξεκίνησε προχθές
Δευτέρα ο διάλογος για την ΑΤΑ. Η
αντιπροσωπεία της ΣΕΚ αποτελούμενη

από τον γ.γ. Ανδρέα Φ. Μάτσα, τον
α.γ.γ. Μιχάλη Μιχαήλ και τον Διευθυντή Τμήματος Οικονομικών Μελετών

Χρίστο Καρύδη, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα υπερασπίσθηκαν την ανάγκη
διαφύλαξης του θεσμού.
(Σελ. 3)

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ: ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ο

εθνικός και κοινωνικός
αγωνιστής, ήρωας της ΕΟΚΑ
Μάρκος Δράκος δείχνει τον
δρόμο της τιμής και της αξιοπρέπειας. Η θυσία του μας καλεί
να σταθούμε όρθιοι για να
φέρουμε σε πέρας τη βαρειά
κληρονομιά του.
(Σελ. 7, 9)

√ Σε καλό δρόμο ο κοινωνικός
διάλογος για επαναρύθμιση
του θεσμού της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής

• Οι Εργοδότες
αποδέκτηκαν
την πρόταση
της υπουργού
Εργασίας για μη
μείωση των μισθών
λόγω του αρνητικού
προσήμου

• Αισιόδοξη η υπουργός Εργασίας ότι θα εξευρεθεί
η χρυσή φόρμουλα για ρύθμιση με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο

• Επίμαχα σημεία της επικείμενης διαπραγμάτευσης θεωρούνται, η αφετηρία επανεκκίνησης και
το ποσοστό απόδοσης

• Εντατικός διάλογος υπό την αιγίδα της υπουργού Εργασίας με στόχο την κατάληξη στο πρώτο
εξάμηνο του 2017 και εφαρμογή την 1.1.18

• Η ΣΕΚ διαμηνύει ότι απορρίπτει προτάσεις οι
οποίες αλλοιώνουν τη φιλοσοφία του θεσμού
που επενεργεί ως ασπίδα της εργατικής ειρήνης

Να μειωθούν οι φορολογίες στα καύσιμα
Τ

ο θέμα της τιμολόγησης των καυσίμων βρίσκεται
εκ νέου στο προσκήνιο μέσα από σχετική συζήτηση που διεξάγεται αυτή την εποχή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού.

νηση θα πρέπει να λάβει διορθωτικές αποφάσεις
που θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα και θα ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες εκμετάλλευσης των
καταναλωτών. Αδυναμίες τιμολόγησης και μαύρες
τρύπες πρέπει να αποτελέσουν οριστικό παρελθόν.

Τα καύσιμα στην Κύπρο, που χρησιμοποιούνται και
ως πρώτη ύλη παραγωγής, είναι «θύματα» ψηλής
φορολογίας π.χ. η λιανική τιμή της βενζίνης 95
οκτανίων στις 9 Ιανουαρίου 2017 ήταν 1.22 σεντ το
λίτρο και απ’ αυτά τα 68 σεντ ήταν Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

• Σοβαρές αδυναμίες

Όπως κατ’ επανάληψη υποδείξαμε τα καύσιμα χρήζουν φοροελάφρυνσης, γιατί είναι από τα προϊόντα
που διπλοφορολογούνται.

Η ΣΕΚ εκφράζει την έντονη ανησυχία της γιατί
δυστυχώς όταν ανεβαίνει η διεθνής τιμή του πετρελαίου οι τιμές στην Κύπρο αυξάνονται αυθημερόν και
μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς ενώ όταν υπάρχει
μείωση, οι λιανικές τιμές πώλησης κατεβαίνουν με
καθυστέρηση ή και καθόλου.

στο σύστημα τιμολόγησης

Φαίνεται, από τα όσα έχει εντοπίσει κατά καιρούς
και η Ελεγκτική Υπηρεσία, πως υπάρχουν σοβαρές
αδυναμίες στο σύστημα τιμολόγησης των καυσίμων,
το πρόβλημα είναι σοβαρό, χρονίζει και μεταβιβάζεται από τη μια κυβέρνηση στην άλλη με μόνιμα θύματα τους καταναλωτές.

Πέραν των πιο πάνω, η ΣΕΚ με αφορμή τη συγκεκριμένη συζήτηση υποστηρίζει πως, θα πρέπει να
υπάρξει μείωση στη φορολογία των καυσίμων. Όχι
σπασμωδικά και περιστασιακά αλλά μελετημένα στα
πλαίσια μιας γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης
που θα βρίσκεται στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της
οικονομίας.

Η βουλή αυτή τη φορά σε συνεργασία με την κυβέρ-

Πέραν αυτού στην Κύπρο με τις περιορισμένες δημόσιες συγκοινωνίες, το ιδιωτικό αυτοκίνητο αποτελεί
αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, γι’ αυτό οι φορολογίες δεν πρέπει να λειτουργούν απαγορευτικά.
Καταληκτικά, αναμένουμε από τον υπουργό Οικονομικών να συγκαλέσει διάλογο για την ευρύτερη
φορολογική μεταρρύθμιση όπου η ΣΕΚ θα τοποθετηθεί τεκμηριωμένα για όλα τα σχετικά ζητήματα.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 1/17/17 12:22 PM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

Τ

ο 2017 ξημέρωσε με θετικούς οιωνούς για την
Κυπριακή οικονομία. Ύστερα
από πέντε χρόνια βαθιάς οικονομικής ύφεσης που εξόντωσε
μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, το κράτος απεγκλωβίσηκε από τη Μνημονιακή μέγγενη
και εισήλθε σε μιά νέα ελπιδοφόρα εποχή.
Αναμφίβολα, η συντελούμενη
οικονομική ανάκαμψη θεωρείται επίτευγμα, με τα εύσημα να
απονέμονται τόσο στην κυβέρΤου Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

νηση για τους εύστοχους χειρισμούς της όσο και στους
εργαζόμενους που σήκωσαν το
βαρύ φορτίο κάλυψης των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
Χωρίς περιστροφές και μισόλογα, λέμε ότι άρχισαν να διανοίγονται ευοίωνες προοπτικές για τα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα. Ωστόσο
είναι ευθύνη μας να προειδοποιήσουμε ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι
εύθραστη και δεν σηκώνει ούτε

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Με ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία
στη νέα εποχή της ανάπτυξης
εφησυχασμό, ούτε παλληκαρισμούς, ούτε και ακροβατισμούς.
Τουναντίον, απαιτεί υιοθέτηση
ανοιχτόμυαλης, συνετής και
κοινωνικά ευαίσθητης πολιτικής για να επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη και να αναπνεύσουν οι χιλιάδες μη προνομιούχοι, με πρώτους τους
χαμηλοεισοδηματίες και τους
άνεργους. Ας μην ξεχνάνε οι
κυβερνώντες και γενικότερα οι
πολιτικοί ταγοί ότι για να
εξέλθουμε του μνημονίου
παγοποιήθηκαν μισθοί, αποκόπηκαν ωφελήματα και συρρικνώθηκε το κοινωνικό κράτος.
Με άλλα λόγια, φρονούμεν πως
η μεταμνημονιακή εποχή είναι
μεν πολύ δύσκολη αλλά ταυτόχρονα γεμάτη αισιοδοξία για
το αύριο. Αρκεί ως κράτος και
ως κοινωνία να κατανοήσουμε
πλήρως τους λόγους που μας
έσυραν στην οικονομική άβυσσο, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα

3+1 άξονες
Προς την κατεύθυνση αυτή
οφείλουμε, Κοινωνικοί Εταίροι,

παραγωγικοί φορείς, κυβέρνηση και Πολιτεία στο σύνολο
της, να εργασθούμε μέσα σε
κλίμα υπευθυνότητας για να
διορθώσουμε τα κακώς κείμε-

την κρίση.

4

Προσαγωγή των ενόχων και
συνενόχων της οικονομικής
τραγωδίας ενώπιον της δικαιοσύνης προκειμένου να τιμω-

• Προσδοκούμεν ότι οι δημόσιοι άρχοντες θα αφουγκραστούν
τις αγωνίες και τις ανησυχίες των πολιτών
και δή των πλατειών στρωμάτων του πληθυσμού
να, δίδοντας έμφαση στους
πιο κάτω άξονες:

1 Μεταρρύθμιση του κράτους
προκειμένου να γίνει αποτελεσματικό και παραγωγικό με
πρώτιστη έγνοια την πάταξη
της γραφειοκρατίας και εδραίωση συνθηκών διαφάνειας,
αξιοκρατείας και ισοπολιτείας.
2

Θωράκιση των θεσμών με
απώτερο σκοπό την πάταξη
της διαφθοράς, της διαπλοκής και της κακοδιαχείριση του
δημόσιου χρήματος.

3 Επίδειξη του προσήκοντος
σεβασμού προς την εργατική
τάξη οι θυσίες της οποίας επενέργησαν ως καταλύτης για
την γρηγορότερη έξοδο από

ρηθούν παραδειγματικά, στέλλοντας ισχυρά μηνύματα ότι
δεν χωράνε σαυτόν τον μικρό
τόπο άλλες απάτες σε βάρος
των ανυποψίαστων πολιτών.
Αν παρελπίδα, οι πιο πάνω
άξονες αγνοηθούν ή υποβαθμισθούν από τους έχοντες
εξουσίαν, είναι βέβαιον ότι δεν
θ αργήσει η ώρα που θα τινα-
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χθεί στον αέρα ό,τι με πολλή
κόπο και θυσία κτίσαμε την
τελευταία πενταετία. Θέλουμε
να ελπίζουμε ότι υπάρχει απόλους η βούληση και η θέληση
να ανασυγκροτηθεί το κατεστραμμένο οικοδόμημα. Το δείχνει, τόσο η καταβαλλόμενη
μεγάλη κυβερνητική προσπάθεια για μεταρρύθμιση του
δημόσιου τομέα και εκσυγχρονισμού της κρατικής μηχανής,
όσο και η βούληση της πολιτείας, κυβέρνησης - βουλής,
να θωρακίσουν κρίσιμους
θεσμούς όπως αυτός του Γενικού Ελεγκτή. Πέραν τούτων,
φώς στην άκρη της σήραγγος
εκπέμπουν και οι Κοινωνικοί
Εταίροι με την εκδηλούμενη
πρόθεση τους να επαναρυθμιστεί αναίμακτα ο θεσμός της
ΑΤΑ που διαχρονικά αποτελεί
το πολυτιμότερο εργαλείο για
διαφύλαξη της εργατική ειρήνης και κατεπέκταση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.

Αυτό που απομένει τώρα, είναι να επιδειχθεί απόλους η απαιτούμενη υπευθυνότητα και η μετατροπή των λόγων σε πράξη
ώστε να εφαρμοσθούν κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης και ενίσχυσης του αξιακού συστήματος σε όλες τους τις βαθμίδες. Οι
κατακρεουργημένοι και εξαθλιωμένοι πολίτες που έφθασαν στα
έσχατα όρια της ανοχής και της αντοχής τους, αναμένουν απτά
δείγματα γραφής για να κρίνουν, να κατακρίνουν και να επιβραβεύσουν. Οι εποχές που οι πολίτες έδιναν συγχωροχάρτι με την
μεγαλύτερη ευκολία στους δημόσιους άρχοντες πέρασαν ανεπιστρεπτί.

Απευχόμαστε το ΓΕΣΥ να συνδεθεί με τη σταύρωση των πολιτών
όπως η ΓΕΣΘ(Υ)ΜΑΝΗ με το θείο πάθος

Τ

ο τοπωνύμιο ΓΕΣΘ(Υ)ΜΑΝΗ αποτελεί
μια εξελληνισμένη σύνθετη εβραϊκή
λέξη Γαθ + Σχεμών, που σημαίνει ελαιοτριβείο και γίνεται αναφορά στα
Ευαγγέλια του Ματθαίου και του Μάρκου.Ωστόσο ο κήπος της Γεσθημανή
έχει συνδεθεί με το Θείο Πάθος και την
κοίμηση της Θεοτόκου. Ελπίζουμε πως
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά

ανησυχούμε αλλά ευελπιστούμε πως
τα ποικιλόμορφα συμφέροντα δε θα
κατορθώσουν να τινάξουν στον αέρα
προσπάθειες δεκαετιών αλλά και κονδύλια εκατομμυρίων που ξοδεύτηκαν
ώστε να στηθεί ένας μηχανισμός που
θα θέσει σε εφαρμογή το όλο σύστημα
το οποίο θα καταστεί ωφέλιμο, για
πλούσιους και φτωχούς για νέους και

• Μην ρίξετε στο τριβείο
των συμφερόντων την υγεία
των πολιτών

Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

τα τέσσερα γράμματα, μέσα από τη
λέξη ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ που δημιουργούν τη
συντομογραφία του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (ΓΕΣΥ) δεν θα συνδεθεί με τον
οριστικό ενταφιασμό του γενικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
που θα καλύπτει και θα εξυπηρετεί στο
σύνολο του τον Κυπριακό λαό, ρίχνοντας στο τριβείο των συμφερόντων
την υγεία των πολιτών. Αγωνιούμε,

προσδοκώντας να ακούσουν το όνομα
τους για να μπορέσουν να εξεταστούν
το συντομότερο από το ιατρικό προσωπικό. Είναι ανεπίτρεπτο να χάνονται ανθρώπινες ζωές στο βωμό του
τριτοκοσμικού μας συστήματος υγείας

ηλικιωμένους. Είναι ανεπίτρεπτο για
μια χώρα να μη μπορεί να προσφέρει
ιατροφαρμακευτική κάλυψη στους
πολίτες της και η ανθρώπινη ζωή ενός
ανθρώπου να τίθεται υπό διαπραγμάτευση ανάλογα με την οικονομική του
ευρωστία. Είναι ανεπίτρεπτο να στοιβάζονται στις αίθουσες αναμονής των
κρατικών νοσηλευτηρίων οι ασθενείς
ωσάν να πρόκειται για τσουβάλια

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

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια
υπό κατάρρευση.Η υγεία δεν θα πρέπει
να είναι διαπραγματεύσιμος όρος. Το
κράτος οφείλει να αντιστέκεται σθεναρά σε αυτούς που προσπαθούν να φρε-

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

νάρουν το ΓΕΣΥ καθηλώνοντας και προκαλώντας στη χώρα μας σοβαρή ανεπάρκεια, αφήνοντας διαχρονικά εκτεθειμένες κυβερνήσεις και κόμματα τα
οποία στα λόγια και μόνον στηρίζουν
την εφαρμογή του. Είναι καιρός να
δοθούν οι μεγάλες μάχες
τόνισε ο Υπουργός Υγείας.
Είναι ο καιρός ΤΟΝΙΖΕΙ Η ΣΕΚ
το κράτος να σταθεί ασπίδα
και να προστατεύσει το ΓΕΣΥ
από τα βέλη που εξακοντίζουν οι πολέμιοι του που
μόνη τους έγνοια είναι τα
προσωπικά συμφέροντα τα
οποία δρουν σε βάρος των
πολιτών. ΑΠΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ
ΓΕΣΥ να μην αποτελέσει όρο
που να συνδέεται με τη
σταύρωση των πολιτών
από κόμματα και κυβερνήσεις που δεν κατόρθωσαν να σταθούν
στο ύψος των περιστάσεων και των
λόγων τους για να διασφαλίσουν ένα
επαρκή και σύγχρονο δίκτυ προστασίας
για καθολική κάλυψη της υγείας.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Δεν μειώνονται οι μισθοί λόγω αρνητικού τιμαριθμικου δείκτη

Α

ισιοδοξία ότι ο διάλογος
για επαναρύθμιση της ΑΤΑ
θα έχει αίσια κατάληξη προς
όφελος της οικονομίας και της
κοινωνίας εξέπεμψε η προχθεσινή πρώτη συνάντηση των
Κοινωνικών Εταίρων υπό την
προεδρία της υπουργού εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Στη συνάντηση κατατέθηκαν
θέσεις αρχών που αποσκοπούν
στην εξεύρεση της χρυσής
τομής για κατάληξη σε συμφωνία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Στον
κοινωνικό διάλογο συμμετέχουν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.
Συμφωνήθηκε όπως σε πρώτη
φάση, η υπουργός Εργασίας
συνεχίσει το διάλογο με την
κάθε πλευρά χωριστά. Στη
συνέχεια, με βάση τη διαδικασία που θα ακολουθήσει η
υπουργός και με γνώμονα τις
εξελίξεις επί της ουσίας της
διαφοράς, θα καθορισθούν
κοινές συσκέψεις.
Σε ότι αφορά τις θέσεις αρχών,
η εργοδοτική πλευρά έθεσε το
θέμα της διαφοροποίησης της
ΑΤΑ με βάση τα νέα δεδομένα
που δημιουργούνται σε ότι
αφορά την ανταγωνιστικότητα
της κυπριακής οικονομίας

ΑΙΣΙΟΔΟΞΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΞΕΠΕΜΨΑΝ
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
√ Κατατέθηκαν θέσεις αρχών στην πρώτη συνάντηση Συντεχνιών- Εργοδοτών
υπό την προεδρία της Ζέτας Αιμιλιανίδου
√ Οι Εργοδότες αποδέκτηκαν την πρόταση της υπουργού Εργασίας
για μη μείωση των μισθών λόγω του αρνητικού προσήμου
√ Αισιοδοξία ότι θα εξευρεθεί η χρυσή φόρμουλα για ρύθμιση του θεσμού
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
σημειώνοντας ότι θα ήταν
λάθος η επαναφορά της ΑΤΑ
όπως αυτή παραχωρείτο πριν
από την κρίση.
Οι συντεχνίες αντικρούοντας
το επιχείρημα των εργοδοτών,
υποστήριξαν ότι η επαναφορά
της ΑΤΑ και η επαρύθμιση θα
εδραιώσει την εργατική ειρήνη
προς όφελος της πραγματικής
οικονομίας αλλά και των επιχειρήσεων.
Η συμφωνία που θα εξευρεθεί
θα τεθεί σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2018

Τα σημεία τριβής
Τα σημεία τριβής που έχουν
αναδειχθεί στο τραπέζι του
διαλόγου ο οποίος με βάση το
συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα
θα πρέπει να ολοκληρωθεί

Π

οσοστό 28,9% του πληθυσμού βρισκόταν το 2015 σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό
αποκλεισμό (244.000 άτομα)
σε σχέση με 27,4% το 2014
(234.000 άτομα). Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα έρευνας
Εισοδήματος και Συνθηκών
Διαβίωσης των Νοικοκυριών
για τα έτη 2012 – 2015, που
δημοσιοποίησε την περασμένη
εβδομάδα η Στατιστική Υπηρεσία το αντίστοιχο ποσοστό της
ΕΕ για το 2015 ήταν 23,7%.
Από τα στοιχεία της Έρευνας
του 2015 προκύπτει, ότι το
χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας στην Κύπρο ανερχόταν
στο ετήσιο ποσό των €8.276)
ανά άτομο και σε €16.944 για
νοικοκυριά με δύο ενήλικες και
δύο εξαρτώμενα παιδιά κάτω
των 14 ετών.
Τα αντίστοιχα στοιχεία με
βάση την Έρευνα του 2014
ήταν €8 και €18.418
Στην ΕΕ, το 2015 η χώρα με το
ψηλότερο χρηματικό όριο κιν-

μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο,
είναι: Αν θα παραχωρείται στο
50% της αξίας της, αν θα
παραχωρείται μία ή δύο φορές
το χρόνο και ποιό θα είναι το
χρονικό σημείο επανεκκίνησης
της καταβολής της.
O γενικός διευθυντής της ΟΕΒ
Μιχάλης Αντωνίου σε δηλώσεις του στον Τύπο, τόνισε:
«Παρά το γεγονός ότι το εγχείρημα επίτευξης κοινά αποδεχτής ρύθμισης της ΑΤΑ στον
ιδιωτικό τομέα είναι δύσκολο,
εντούτοις, αν επιδεχθεί υπευθυνότητα και σοβαρότητα που
διακρίνει διαχρονικά τις δύο
πλευρές, θα μπορεί να υπάρξει
συμφωνία».
Σε δήλωση του στην Εργατική
Φωνή ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση
της ΑΤΑ είναι εκτός πλαισίου
του διαλόγου διαμηνύοντας ότι
μέσα από τη ρύθμιση που θα
προκύψει δεν θα πρέπει να
αλλοιώνεται η βασική φιλοσοφία, δηλαδή η διατήρηση της
αγοραστικής
αξίας
των
μισθών. Υπενθύμισε ότι υπήρξε ανατροπή στους μισθούς
του ιδιωτικού τομέα από το
2011 και επομένως η ΑΤΑ θα
πρέπει να προσεγγιστεί κάτω

από αυτό το φακό. Καταλήγοντας έστειλε το μήνυμα ότι η
ΣΕΚ και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα συμμετέχει στον
διάλογο με υπευθυνότητα για
εξεύρεση της καλύτερης δυαντής λύσης που θα κατοχυρώνει τη διατήρηση του θεσμού
προς όφελος της εργατικής
ειρήνης και κατεπέκταση της
οικονομικής ανάπτυξης και
της κοινωνικής προόδου.

Υπουργείο Οικονομικών
Το υπουργείο οικονομικών με
πρόσφατη ανακοίνωση του
ξεκαθαρίζει ότι οι μισθοί στο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δηλώσεις μετά τη συνάντηση έκανε μόνο η υπουργός εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου. Ευχαρίστησε «τους εργοδότες, την ΟΕΒ και
το ΚΕΒΕ αλλά και τις συντεχνίες για το ότι όλοι αποδέχτηκαν
την πρόταση μου για μη μείωση των μισθών λόγω αρνητικού
πρόσημου της ΑΤΑ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζομένους, γιατί δεν θα υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά
την εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων για μείωση των
μισθών λόγω ΑΤΑ» συμπλήρωσε.
Συνεχίζοντας είπε ότι, «εκείνο που θα συνεχίσουμε με πιο εντατικό τρόπο κατά τις επόμενες ημέρες, είναι η τελική ρύθμιση της
ΑΤΑ. Πιστεύουμε, ότι με την υπευθυνότητα που έχουν επιδείξει
όλοι κατά την διάρκεια των δύσκολων χρόνων που έχουμε
περάσει, θα καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο για να ρυθμιστεί
κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο η ΑΤΑ» κατέληξε η κ. Αιμιλιανίδου.

Κυπριακή Οικονομία

Ποσοστό 28,9% των Κυπρίων
σε κίνδυνο φτώχειας
δύνου φτώχειας ανά άτομο
ήταν το Λουξεμβούργο με ετήσιο ποσό €21.162 ενώ η Ρουμανία ήταν η χώρα με το χαμηλότερο όριο κινδύνου φτώχειας
ανά άτομο με ετήσιο ποσό
€1.388. Τα αντίστοιχα ποσά
των δυο αυτών χωρών για το
2014 ήταν €20.592 και €1.293
Η πιο ευάλωτη ομάδα στην
Κύπρο, ήταν μέχρι και το 2012
αυτή των ατόμων ηλικίας 65
χρονών και πάνω. Από το 2013
και μετά τα δεδομένα ανατράπηκαν, με αποτέλεσμα τα
άτομα ηλικίας 65 χρονών και
πάνω να έχουν κατά το 2015
το χαμηλότερο ποσοστό,
20,8%.
Η πιο ευάλωτη ομάδα από το

ποσοστό για την Κύπρο ήταν
28,9%.

2013 και μετά ήταν τα άτομα
ηλικίας 18-64, για τα οποία το
ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισμού από
25,8% που ήταν το 2012 ανέβηκε στο 30,5% το 2015. Στην
ΕΕ το 2015, η πιο ευάλωτη
ομάδα ήταν τα παιδιά ηλικίας
κάτω των 18 με ποσοστό,
26,9%, ενώ το αντίστοιχο

δημόσιο δεν θα τύχουν προσαρμογής το 2017 και παραπέμπει σε υποσημείωση του
προϋπολογισμού που αναφέρει ότι οι μισθοί και οι συντάξεις του δημοσίου θα αναπροσαρμόζονται με την καταβολή
του 50% της ΑΤΑ, του έτους
που προηγείται. Σύμφωνα με
την στατιστική υπηρεσία η
συνολική μείωση της ΑΤΑ την
τελευταία τετραετία ανήλθε
στο 6,3%.

Συγκρίνοντας τα ποσοστά
κατά φύλο, φαίνεται ότι οι
γυναίκες είναι σε δυσμενέστερη
θέση από τους άντρες τόσο
στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ.
Τα ποσοστά των γυναικών που
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό
είναι ψηλότερα από αυτά των
αντρών. Συγκεκριμένα,
για το 2015 το ποσοστό αυτό
ήταν 29,8% σε σχέση με 28,1%
για τους άντρες. Τα αντίστοιχα
ποσοστά στην ΕΕ για το 2015
ήταν 24,4% για τις γυναίκες και
23,0% για τους άντρες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έρευνας του 2015, ποσο-

στό 16,2% του πληθυσμού της
Κύπρου διέμενε σε νοικοκυριά
με εισόδημα κάτω του ορίου
φτώχειας δηλαδή κάτω από
€8.276 ανά άτομο. Το 2014 το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν
14,4% και το όριο ήταν €8.640
ανά άτομο.
Στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά κινδύνου φτώχειας ήταν
17,3% το 2015 και 17,2% το
2014. Τα πιο πάνω ποσοστά
για την Κύπρο αντιστοιχούν σε
πληθυσμό 136.899 ατόμων για
το 2015 και 123.190 ατόμων
το 2014.

Σοβαρή υλική στέρηση
Για το 2015 το 15,4% του πληθυσμού βρισκόταν σε σοβαρή
υλική στέρηση (130.000 άτομα)
σε σχέση με 15,3% το 2014
(131.000). Το αντίστοιχο
ποσοστό στην ΕΕ για το 2015
ήταν αρκετά χαμηλότερο από
αυτό της Κύπρου και ανήλθε
στο 8,1%.
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την Ελλάδα, πέραν του
μισού εκατομμυρίου εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα
αμείβονται με ποσά κάτω από
τα επίπεδα του κατώτατου
μισθού. Η κυριαρχία των ατομικών συμβάσεων, η επέκταση
των υποαμειβόμενων ευέλικτων μορφών απασχόλησης
και η αποδυνάμωση των κλαδικών συλλογικών συμφωνιών
σε συνάρτηση με τη διαιωνιζόμενη οικονομική κρίση, έσυραν
τις αμοιβές στα επίπεδα του
2004-2005. Η χαρτογράφηση
των αμοιβών το 2016, αποκαλύπτει ότι περίπου 550.000
εργαζόμενοι λαμβάνουν κάτω
από 586 ευρώ τον μήνα.
Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι
κατά το διάστημα 2012-2016,
τέσσερις στις 10 επιχειρησιακές συμβάσεις κινούνταν στα
όρια του κατώτατου μισθού,
ενώ εντός του 2016 υπεγράφησαν 287 επιχειρησιακές συμβάσεις που καλύπτουν λιγότερους από 150.000 εργαζόμενους. Επιπλέον, μόνο 27 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις βρίσκονται σε ισχύ. Η επέκταση
της ευελιξίας στην αγορά
εργασίας έχει οδηγήσει, βάσει
των πλέον πρόσφατων στοιχείων του IKA, τον μέσο μισθό
των μισθωτών με μερική απασχόληση κάτω από τα 400

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

550.000 εργαζόμενοι αμείβονται με ποσά
χαμηλότερα του κατώτατου μισθού
ευρώ, με αποτέλεσμα πέραν
των ανέργων, να διαμορφώνεται και να διογκώνεται μια
μεγάλη ομάδα μερικώς απασχολουμένων που διαβιούν στα
όρια της φτώχειας.
Ο αριθμός των εργαζομένων
που αμείβεται με αμοιβή χαμηλότερη του νομοθετικά καθορισμένου νόμιμου κατώτατου
μισθού ξεπέρασε τους 550.000
και οφείλεται κυρίως στην

ση της μερικής απασχόλησης,
η οποία αφορά σε σύνολο
1.930.236 μισθωτών τους
558.150 (ήτοι 28,9% του συνόλου των εργαζομένων στον
ιδιωτικό τομέα). Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει
επίσης ότι κατά την περίοδο
2012-2016, σε σύνολο 2.125
επιχειρησιακών συμβάσεων
που υπεγράφησαν, οι 912
(42,9%) κινούνται στα όρια του

ους 126.528 είναι υπάλληλοι
και 18.732 εργατοτεχνίτες.
Συνολικά βρίσκονται σε ισχύ
περίπου 429 επιχειρησιακές
συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν 132.000 εργαζόμενους,
εκ των οποίων 112.000 ήταν

• Οργιάζουν τα ατομικά συμβόλαια εργασίας
σε βάρος των συλλογικών συμβασεων
• Κερδίζει συνεχώς έδαφος η μερική εργασία σε βάρος
της πλήρους απασχόλησης

επέκταση της μερικής απασχόλησης και κατά δεύτερο λόγο
στην εκ περιτροπής εργασία.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα στατιστικά στοιχεία που
προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των
επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ για
τον Απρίλιο, είναι άκρως αποκαλυπτικά και έρχονται να
επιβεβαιώσουν την επικράτη-

Στο εδώλιο για το
«λεφτά υπάρχουν»
ο Γ. Παπανδρέου

κατώτατου μισθού. Οι 317
(14,9%) επιχειρησιακές συμβάσεις εμφανίζουν μειώσεις
μισθών, 253 (11,9%) παρέμειναν σταθερές και μόλις 37
(1,7%) παρουσιάζουν αυξήσεις.
Κατά το τρέχον έτος υπεγράφησαν 287 επιχειρησιακές
συμβάσεις εργασίας, που
κάλυπταν 145.260 χιλιάδες
εργαζόμενους από τους οποί-

μισθωτοί και 20.000 εργατοτεχνίτες. Σε ισχύ βρίσκονται και
27 συλλογικές συμβάσεις
εργασίας, εκ των οποίων 18
είναι κλαδικές (έπειτα από
διαιτητική απόφαση) και 9
ομοιοεπαγγελματικές.
Η μείωση του κατώτατου
μισθού και ημερομισθίου το
2012 με παρέμβαση του κράτους αλλά και οι αλλαγές στο
θεσμικό επίπεδο που διέπει τις
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δισ. ευρώ πέρυσι, γεγονός που
οφείλεται τόσο στις νέες επενδύσεις όσο και στην αύξηση των
τιμών των εν λόγω πλοίων, ιδίως
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Σε βάρος του κ. Παπανδρέου είχε καταθέσει αγωγή ο
απόστρατος πλωτάρχης του Πολεμικού Ναυτικού
Παναγιώτης Σταμάτης, ο οποίος ζητεί από τον
πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να του καταβάλει 260.000
ευρώ συν τους νόμιμους τόκους, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που του προκάλεσε ο
Γιώργος Παπανδρέου και για την
«παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς του
λόγω των προεκλογικών εξαγγελιών του, οι οποίες ουδέποτε τηρήθηκαν».

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
που δημοσίευσε η εταιρεία εκτίμησης αξιών πλοίων VesselsValue, , ο
στόλος ελληνικών συμφερόντων
έχει τη μεγαλύτερη αξία διεθνώς,
παρά την πτώση της τάξεως του
12% που καταγράφηκε σε ετήσια
βάση. Συγκεκριμένα, η αξία του
υπολογίζεται σε 84,1 δισ. δολάρια
(80 δισ. ευρώ), ποσό που συνιστά
πτώση της τάξεως του 12% σε
σχέση με το 2015, όταν η αξία είχε
διαμορφωθεί σε 90,7 δισ. ευρώ.
Σημειωτέον ότι και πέρυσι, η συνολική αξία του ελληνόκτητου στόλου
είχε μειωθεί κατά 11%. Συνολικά
δηλαδή κατά την περίοδο 20142016, ο ελληνόκτητος στόλος έχει
υποχωρήσει από τα 100,5 δισ.
ευρώ στα 80 δισ. ευρώ σε αξία.

Στον αντίποδα, η αξία των δεξαμενοπλοίων ελληνικών συμφερόντων
υποχώρησε σημαντικά, από τα
42,2 δισ. ευρώ στα 32 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας πτώση της τάξεως
του 24,3%.

Ο κ. Παπανδρέου θα δικαστεί χωρίς προηγουμένως να
ζητηθεί από τη Βουλή η άρση της ασυλίας του, καθώς
κατά τις προεκλογικές εξαγγελίες του δεν ήταν βουλευτής. Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
εν όψει των βουλευτικών εκλογών του 2009, είχε πει
από το βήμα της 74ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ότι «δεν είναι απλώς το πού θα βρούμε τα λεφτά,
αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά, γιατί λεφτά υπάρχουν, έχουμε 31 δισ. ανείσπρακτους φόρους».

Το διογκούμενου ζήτημα των
εργαζομένων με αμοιβές κάτω
από τα επίπεδα της αξιοπρεπούς διαβίωσης και το οποίο
δεν συνάδει με τα κυρίαρχα
χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου,
πονοκεφαλιάζει έντονα την
κυβέρνηση η οποία το έχει
θέσει επιτακτικά ενώπιον των
Δανειστών.

• Πρώτος παγκοσμίως, με αξία 80 δις ευρώ ο ελληνόκτητος στόλος
ι Έλληνες εξακολουθούν να
κυριαρχούν
στις
διεθνείς
θάλασσες διαθέτοντας τον στόλο
με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως
το 201.

Ο κ. Σταμάτης έχει
καταθέσει
και
μήνυση σε βάρος
του πρώην πρωθυπουργού για τα αδικήματα της
εσχάτης προδοσίας, της εξαπάτησης των εκλογέων
και της διασποράς ψευδών ειδήσεων, κατηγορίες οι
οποίες επισύρουν ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες
έως και ισόβια κάθειρξη.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας επέφεραν, όπως ήταν
αναμενόμενο, μεταβολές και
μειώσεις στις αμοιβές του
ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο
της εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής. Η σταθερή πορεία συρρίκνωσης των
μισθών φαίνεται και από τα
στοιχεία Απριλίου του ΙΚΑ,
σύμφωνα με τα οποία ο μέσος
μισθός όσων ακόμη εργάζονται
με πλήρη απασχόληση διαμορφώθηκε σε 1.181
ευρώ, όταν τον ίδιο
μήνα του 2012 ήταν
1.401 ευρώ. Δηλαδή,
μέσα στην τετραετία
2012-2016, οι μέσες
αποδοχές ακόμα και
αυτών που εργάζονταν με πλήρη απασχόληση μειώθηκαν
περαιτέρω
κατά
14,85%.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΓΕΡΑ
ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Ο

νώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας
θα δικαστεί στις 19 Ιανουαρίου ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργιος Παπανδρέου, για τις εξαγγελίες
που έκανε προεκλογικά αλλά και τις οικονομικές υποσχέσεις που έδινε το 2009 ότι «λεφτά υπάρχουν».
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Πρόκειται για χαρακτηριστικό δείγμα της σημαντικής πτώσης των
τιμών των πλοίων διεθνώς, κυρίως
δε των φορτηγών πλοίων. Ωστόσο,
φέτος, δεδομένων και των σημαντικών αγορών τέτοιων πλοίων
που πραγματοποίησαν τα ελληνικά
συμφέροντα στον συγκεκριμένο
κλάδο, καταγράφηκε αύξηση της
αξίας του στόλου. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της Vessels Value, η αξία
των φορτηγών πλοίων των Ελλήνων πλοιοκτητών ανέρχεται σήμερα σε 24,2 δισ. ευρώ έναντι 20,1

• Ακολουθούν οι Ιάπωνες ενώ
την 3η θέση καταλαμβάνουν
οι Κινέζοι
ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ
Διεθνώς, τον δεύτερο ακριβότερο
στόλο διαθέτουν οι Ιάπωνες, οι
οποίοι μάλιστα κατόρθωσαν να
μην καταγράψουν απώλειες κατά
τη διάρκεια του τελευταίου δωδεκαμήνου, καθώς η αξία του στόλου
τους παρέμεινε στα 76,3 δισ. ευρώ,
οριακά χαμηλότερα από το 2015,
όταν είχε διαμορφωθεί σε 76,85
δισ. ευρώ. Όπως και στην περίπτωση των Ελλήνων πλοιοκτητών,
η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη
σημαντική άνοδο της αξίας των
φορτηγών πλοίων κατά σχεδόν 4
δισ. ευρώ, κάτι που ισχύει και με
τους Γερμανούς πλοιοκτήτες.

ΤΡΙΤΟΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ
Στην τρίτη θέση παρέμεινε η Κίνα,

με την αξία του στόλου να διαμορφώνεται σε 65 δισ. ευρώ, έναντι
64,2 δισ. ευρώ το 2015. Στη συνέχεια της κατάταξης διαπιστώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις
σε σχέση με τον προηγούμενο
χρόνο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής πτώσης της αξίας του γερμανικού στόλου, που βρέθηκε από
την τέταρτη θέση στην έκτη και
από τα 41,5 δισ. ευρώ, στα 30 δισ.
ευρώ. Πρόκειται για πτώση της
τάξεως του 27,7%, έναντι πτώσης
κατά 14% που είχε σημειωθεί στο
τέλος του 2015. Η αρνητική αυτή
εξέλιξη οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στις τεράστιες απώλειες της
αξίας των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων (από 24,75
δισ. ευρώ σε «μόλις» 14,4 δισ.
ευρώ), καθώς η συγκεκριμένη
αγορά υπέστη σημαντικές απώλειες φέτος, λόγω της τεράστιας αναντιστοιχίας ζήτησης/προσφοράς,
που πυροδότησε κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των
εταιρειών του κλάδου, ιδίως μετά
την κατάρρευση μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες του είδους, της
νοτιοκορεατικής Hanjin Shipping.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Πολεμικές ιαχές αιωρούνται πάνω από τον τομέα της Υγείας

Μειώθηκε κατά 6.1%
η ανεργία στην Κύπρο
τον Δεκέμβριο
• Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του
2015

Σ

τα 41.852 πρόσωπα, σε σύγκριση με
44.550 πρόσωπα το Δεκέμβριο του
2015, μειώθηκε ο αριθμός των εγγε-

5

ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017
ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Γε.Σ.Υ
Μ

νωνία, είτε θα ακυρωθούν δια της παραπομπής τους στις ελληνικές καλένδες, κατά την
προσφιλή μέθοδο όσων
υπηρετούν τη συντήρηση». «Η σκοτεινότερη
ώρα είναι αυτή ακριβώς πριν από την
αυγή» και τις επόμενε-

έσα στο τρέχον έτος θα
γίνει η μάχη των μαχών
η οποία θα κρίνει κατά
πόσον θα μεταρρυθμιστεί ο
τομέας της υγείας και θα
εφαρμοσθεί το μονοασφαλιστικό Γενικό Σχέδιο Υγείας,
σύμφωνα με τον υπουργό
Υγείας Γιώργο Παμπορίδη.
Με εγκύκλιο του προς το
προσωπικό του υπουργείου
Υγείας με την ευκαιρία του
νέου έτους, ο κ. Παμπορίδης
μιλά χωρίς περιστροφές για πολεμική
συμφερόντων που πλήττουν την εφαρμογή του προωθούμενου Γενικού
Συστήματος Υγείας.

μίλησε έξω από τα δόντια για τα διαπλεκόμενα συμφέροντα που λυμαίνονται τον χώρο της υγείας και τα οποία
ναρκοθετούν την πορεία υλοποίησης
του Μονοασφαλιστικου Γε.Σ.Υ.
Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο για
την Μεταρρύθμιση στον νευραλγικό
τομέα της Υγείας που έχεις ως βασικούς άξονες του την αυτονόμηση των

Μεταξύ άλλων αναφέρεται:
γραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016, με βάση τα (πραγματικά) στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, σύμφωνα με
τη Στατιστική Υπηρεσία.
Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2016, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 αυξήθηκε
κατά 1.206 πρόσωπα.
Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2015,
σημειώθηκε μείωση 2.698 προσώπων ή
6,1% που αποδίδεται κυρίως στους
τομείς των κατασκευών (μείωση 1.088
ανέργων), της μεταποίησης (μείωση
575), του εμπορίου (μείωση 426), της
δημόσιας διοίκησης (μείωση 425), των
μεταφορών (μείωση 356) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας
(μείωση 238).
Εξάλλου, στα 38.378 πρόσωπα, σε
σύγκριση με 38.406 τον προηγούμενο
μήνα, μειώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου
του 2016 ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων, με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα
οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας.

«Στο ξεκίνημα κάθε καινούργιας χρονιάς, ο καθένας από εμάς αναλογίζεται
τις πράξεις και τις παραλείψεις της
περασμένης χρονιάς καθορίζοντας
τους νέους στόχους για τον νέο χρόνο.
Επιχειρώντας μια τέτοια αναδρομή
αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους εσάς που δουλέψαμε σκληρά
για την ολοκλήρωση των σχεδιασμών
της μεταρρύθμισης της Υγείας, πιστεύοντας στο όραμα της εισαγωγής καθολικής, ισότιμης, ποιοτική και δωρεάν
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για
τον κάθε συμπολίτη μας, αντίστοιχο με
αυτά της υπόλοιπης Ευρώπης και των
ανεπτυγμένων χωρών, όπου ο κάθε
ασθενής θα λαμβάνει υπηρεσίες από
τον επαγγελματία υγείας της επιλογής
του».

Στιγμές σκότους
«Το 2017 θα είναι χρονιά ορόσημο για
την πατρίδα μας και βεβαίως ειδικότερα και για τον τομέα της Υγείας. Οι
μεταρρυθμίσεις οι οποίες σχεδιάστηκαν
με τελικό στόχο την εισαγωγή του ΓεΣΥ,
είτε θα υιοθετήθούν, σηματοδοτώντας
μια καινούργια αρχή για όλη την κοι-

• «Μην πτοηθείτε», συνιστά στο προσωπικό του υπουργείου Υγείας
ο Γιώργος Παμπορίδης
• Για «στιγμές σκότους» κάνει λόγο ο υπουργός Υγείας
βλέποντας συμφέροντα που πολεμούν το Γενικό Σχέδιο Υγείας

νες εβδομάδες θα ζήσουμε αυτό το σκότος μέσω της πολεμικής όλων εκείνων
των συμφερόντων που τόσα χρόνια
συστηματικά και μεθοδικά αποστερούν
από το λαό μας το αγαθό της Υγείας.
Μην πτοηθείτε. Αυτή θα είναι η τελευταία και πιο σκληρή μάχη. Η μάχη των
μαχών. Και σε τούτη τη μάχη θα μετρηθούμε όλοι. Σας εύχομαι λοιπόν δύναμη
και καλή δουλειά!»
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός Υγείας Γώργος Παμπορίδης που

δημοσίων νοσηλευτηρίων και την
εφαρμογή του Γε.Σ.Υ βρίσκεται ενώπιον
της Βουλής.
Με άλλα λόγια, η μπάλα για την πορεία
του Γε.Σ.Υ, βρίσκεται στο γήπεδο του
Κοινοβουλίου, το οποίο καλείται να
νομοθετήσει υπέρ της ομόφωνης άτυπης συμφωνίας Προέδρου Δημοκρατίας
– Αρχηγούς Κομμάτων, για σταδιακή
εφαρμογή του Σχεδίου μέχρι τον Ιούνιο
του 2020.

ΑνΑΔ:Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης
για 34.100 άτομα στο πρώτο εξάμηνο του 2017

Π

ολυεπιχειρησιακά
Προγράμματα Κατάρτισης, που
θα εφαρμοστούν από Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2017, ενέκρινε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
προσφέροντας ευκαιρία συμμετοχής σε 34.100 εργοδοτούμενους και άνεργους, με υπολογιζόμενη δαπάνη €9,7 εκ.

Τα προγράμματα στοχεύουν
από τη μια στην κατάρτιση και
αναβάθμιση του ανθρώπινου
δυναμικού και από την άλλη
στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Τα θέματα που καλύπτουν
αφορούν όλους τους τομείς της
οικονομίας και όλες τις κατη-

γορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ
άλλων, καλύπτονται θέματα
όπως: αποτελεσματική διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες
τεχνολογίες και καινοτομίες,
πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια και υγεία στην
εργασία, βασικές ψηφιακές
δεξιότητες και εξειδικευμένες
δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν για εφαρμογή μέσα στο Α΄
Εξάμηνο 2017 ανήκουν στις
ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
(i) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη
Τα προγράμματα εφαρμόζονται από πιστοποιημένα ΚΕΚ

και επιχορηγούνται από την
ΑνΑΔ, στο πλαίσιο της πολιτικής της για παροχή κινήτρων
σε εργοδότες με σκοπό τη
συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους σε θέματα προτεραιότητας για κάλυψη ανα-

στην απασχόληση.
Εγκρίθηκαν 1088 προγράμματα
για συμμετοχή 30.500 ατόμων
με υπολογιζόμενη συνολική
δαπάνη €7,6 εκ.
(ii) Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτι-

• Kατάρτιση και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
• Βελτίωση της παραγωγικότητας
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
γκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρόσθετα, στα
προγράμματα αυτά συμμετέχουν και μακροχρόνια άνεργοι
(6+ μήνες ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για βελτίωση των
γνώσεων και δεξιοτήτων τους
με στόχο την επανένταξη τους

κής Σημασίας
Στόχος των προγραμμάτων
αυτών είναι η ικανοποίηση
των αναγκών κατάρτισης των
επιχειρήσεων/ οργανισμών και
των εργοδοτουμένων τους,
κυρίως σε διευθυντικό και επιστημονικό προσωπικό, σε εξειδικευμένα ή καινοτόμα θέματα

που αποτελούν σημαντικές
προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου, αξιοποιούν
εκπαιδευτές με διεθνή πείρα
και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος.
Εγκρίθηκαν 39 προγράμματα
για συμμετοχή 1.100 ατόμων
με υπολογιζόμενη συνολική
δαπάνη €1,7 εκ.
(iii) Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών
Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να
συμμετέχουν με στελέχη τους
σε προγράμματα κατάρτισης
που οργανώνονται από Κέντρα
Συνδικαλιστικής Κατάρτισης,
σε θέματα που σχετίζονται με
τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα.
Εγκρίθηκαν 91 προγράμματα
για συμμετοχή 2.500 ατόμων
με υπολογιζόμενη συνολική
δαπάνη €0,4 εκ.
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Προβλέπονται μεγάλες προκλήσεις ίσως και ανατροπές στη γηραιά ήπειρο

Σημαντική άνοδος των εθνικιστικών κι αντιευρωπαϊκών
κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή επικράτεια
Η

Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποδεχτεί το 2017 με πολλές
προκλήσεις έξωθεν και έσωθεν, προερχόμενες από διαφορετικά σημεία του πλανήτη.
Μία από αυτές τις προκλήσεις
θα είναι η άνοδος των εθνικιστικών, αντιευρωπαϊκών κομμάτων σε ολόκληρη την ήπειρο.
Το πρακτορείο Reuters συνέταξε έναν κατάλογο με τα δέκα
πρόσωπα που εκτιμά ότι θα
απασχολήσουν την Ευρώπη το
2017:

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
Η νίκη του Ντόναλτ Τραμπ
[φωτο] άφησε άφωνους τους
Ευρωπαίους, που ήταν ήδη

ξει τροπάριο. Αλλά ο Κατσίνσκι ποντάρει στους συμμάχους
του, όπως o Βίκτορ Ορμπάν
της Ουγγαρίας, για να ασκήσει
βέτο επί των ποινών.
Η Πολωνία είναι το βαρύ πυροβολικό των πρώην κομμουνιστικών χωρών του ανατολικού
μπλοκ. Βρετανοί διπλωμάτες
είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν την κόντρα ΑνατολήςΔύσης στις συνομιλίες για το
Brexit, ενώ η Μόσχα φλερτάρει
με τους πρώην σοβιετικούς
συμμάχους της, αλλά συναντά
εμπόδιο στο πρόσωπο του
Κατσίνσκι, ο οποίος βλέπει
ρωσικό δάκτυλο πίσω από το
αεροπορικό δυστύχημα του
2010 κατά το οποίο σκοτώθηκε ο τότε πρόεδρος της Πολωνίας και ομοζυγωτικός δίδυμος
αδελφός του.

με το Λονδίνο, όταν θα έχει
γίνει η επίσημη εκκίνηση της
διαδικασίας εξόδου με την επίκληση από το Λονδίνο του
άρθρου 50 της συνθήκης της
Λισαβόνας.
Στο κείμενο θα πρέπει να αναφέρεται ότι οι 27 «είναι έτοιμοι
να διαπραγματευθούν» μόλις
λάβουν τη γνωστοποίηση από
την βρετανική κυβέρνηση, το

ψηφοφόρους που δεν είχαν
ψηφίσει ποτέ τον ωμό ρατσισμό και αντισημιτισμό του
πατέρα της. Πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιος θα είναι ο
αντίπαλός της στον δεύτερο
γύρο. Αν αναλάβει τα ηνία της
χώρας που επινόησε την ΕΕ,
αυτό μπορεί να σημάνει και το
τέλος της ενωμένης Ευρώπης,
τουλάχιστον με την μορφή που
είχε μέχρι σήμερα.

Οι εταίροι της Ιταλίας στην
ευρωζώνη παρακολουθούν την
βαριά χρεωμένη αυτή χώρα και
τις προβληματικές της τράπεζες με μεγάλη ανησυχία. Και
πολλοί λένε ότι, σε αντίθεση με
την Ελλάδα ή την Πορτογαλία
για παράδειγμα, η Ιταλία είναι
ταυτόχρονα πολύ μεγάλη για
να καταρρεύσει, αλλά και πολύ
μεγάλη για να σωθεί.

ΓΚΕΕΡΤ ΒΙΛΝΤΕΡΣ

σοκαρισμένοι από την επικράτηση του ‘Ναι’ στο Brexit στο
δημοψήφισμα που διεξήχθη
στη Βρετανία. Η άνοδός του
στην εξουσία ενέπνευσε τους
ευρωσκεπτικιστές. Όταν θα
εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο
στις 20 Ιανουαρίου, η πολιτική
που θα ακολουθήσει και που
θα ανταποκρίνεται ή όχι στις
προεκλογικές του εξαγγελίες
ενδέχεται να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην Ευρώπη: μία “κραιπάλη” στον αμερικανικό προϋπολογισμό θα μπορούσε να
τονώσει τις επιχειρηματικές
συναλλαγές στην ΕΕ, όπου η
οικονομική επιβράδυνση συνεχίζει να προκαλεί πολιτική
αστάθεια. Αντίθετα, η επιλογή
ενός εμπορικού προστατευτισμού θα κινδύνευε να επιφέρει
το αντίθετο αποτέλεσμα. Εξάλλου, η πρόθεση του εκλεγμένου
προέδρου να θέσει τέρμα στη
χρηματοδότηση στο ΝΑΤΟ και
να ενισχύσει τους δεσμούς των
ΗΠΑ με τη Ρωσία έχουν κάνει
την ΕΕ να αναζητεί αμυντικές
επιλογές στο έδαφός της.

Το αντι-ισλαμικό Κόμμα για
την Ελευθερία ευελπιστεί να
αναδειχθεί πρώτη δύναμη στο
κοινοβούλιο. Αν επαληθευτούν
οι δημοσκοπήσεις, ο Βίλντερς
μπορεί να μην κυβερνήσει
μόνος του, αλλά μία εκλογική
νίκη του κόμματός του τον
Μάρτιο θα ανοίξει την όρεξη
στους ακροδεξιούς ψηφοφόρους σε Γαλλία και Γερμανία
που θα κληθούν στις κάλπες
αργότερα.

που γεννά πολλές
ανησυχίες για το σήμερα
και το αύριο, κυριαρχεί
στο πολιτικό σκηνικό
της Ευρώπης

ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ ΚΑΤΣΙΝΣΚΙ
Αψηφώντας τις Βρυξέλλες , με
την αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο αποκαλούμενος
“Τραμπ της Ευρώπης”, δοκιμάζει τις εξουσίες της ΕΕ για να
επιβάλει τη δική του γραμμή
και διευρύνει το χάσμα Ανατολής-Δύσης. Η ΕΕ έχει δώσει στη
Βαρσοβία προθεσμία μέχρι τα
τέλη Φεβρουαρίου για να αλλά-

ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ

√ Τα πρόσωπα που
θα απασχολήσουν
την Ευρώπη του 2017
οποίο θα γίνει, κατά δήλωσιν
της Τερέζα Μέι, μέχρι τις 31
Μαρτίου 2017.
Επιπλέον, η Μέι θα πρέπει να

ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ
Ο ηγέτης του Κρεμλίνου παίζει
ένα δυσνόητο παιχνίδι τακτικής με στόχο να αποκαταστήσει την επιρροή της Μόσχας
παγκοσμίως. Μπορεί να κάνει
φίλους ή να δημιουργεί προβλήματα με τους δυτικούς γείτονές του με πολλούς τρόπους–από τον έλεγχο των κοιτασμάτων αερίου τους μέχρι
την υποστήριξη των αντιπάλων τους. Από τότε που προσήρτησε την Κριμαία το 2014,
λίγοι στην ΕΕ θα έβαζαν στοίχημα για τις επόμενες κινήσεις
του Πούτιν.
Μέχρι τις 31 Ιουλίου, οι ηγέτες
της ΕΕ θα πρέπει να ανανεώσουν ή να άρουν τις κυρώσεις
που έχουν επιβληθεί στη
Μόσχα για την ουκρανική

• Μεγάλη ρευστότητα

ΤΕΡΕΖΑ ΜΕΙ
“Το Brexit σημαίνει Brexit”: και
η βρετανή πρωθυπουργός θα
πρέπει μέχρι το τέλος Μαρτιου
να υλοποιήσει την αγαπημένη
της φράση.
Οι 27 θα πρέπει να συμφωνήσουν επί ενός κειμένου που θα
ζητεί «την έναρξη το ταχύτερο
δυνατόν διαπραγματεύσεων »

δρος της Ιταλίας, ο οποίος
μπήκε στην πολιτική όταν ο
αδελφός του δολοφονήθηκε
από τη Μαφία, βρίσκεται στο
μάτι του κυκλώνα. Ο 75χρονος
πρόεδρος θα πρέπει να καλοπιάσει τα σπαρασσόμενα κόμματα ώστε να κυβερνήσει την
ώρα που αυτά ετοιμάζονται
για εκλογές σε άγνωστη ωστόσο ημερομηνία και με κανονισμούς που ενδεχομένως να
αλλάξουν.

‘Ετοιμη για να διεκδικήσει μία
τέταρτη θητεία στις κοινοβουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, η ευρωπαία “ηγέτις των ηγετών”
απειλείται από την οργή και
τον φόβο των πολιτών όχι
μόνο έπειτα από το πρόσφατο
τρομοκρατικό χτύπημα στο
Βερολίνο, αλλά κι εξαιτίας της
‘πολιτικής της ανοιχτής πόρτας’ που ακολούθησε, με την
είσοδο πάνω από ενός εκατομμυρίου αιτούντων άσυλο από
τον περασμένο χρόνο.
Οι ευρωσκεπτικιστές εκ των
δεξιών της καγκελαρίου αναμένεται να κερδίσουν τις πρώτες έδρες τους στην καλύτερη
περίπτωση περιπλέκοντας τις
συνομιλίες της για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού.
Η 62χρονη φυσικός από την

συσπειρώσει την κυβέρνησή
της αλλά και το εξαιρετικά
πολωμένο εκλογικό σώμα.

ΜΑΡΙΝ ΛΕΠΕΝ
Τίποτα από τα προαναφερθέντα δεν θα έχει σημασία αν η
ηγέτις του αντι-ευρωπαϊκού
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου
εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας
στις 7 Μαϊου. Η πληθώρα
άλλων υποψηφίων σχεδόν της
εξασφαλίζει το εισιτήριο στον
πρώτο γύρο της 23ης Απριλίου, αλλά πολλοί είναι εκείνοι
που αμφισβητούν ότι μπορεί
να κερδίσει την πλειοψηφία
που έχασε ο πατέρας της το
2002.
Ωστόσο, μετά το Brexit και τον
Τραμπ κανένας δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις. Και η
48χρονη Λεπέν έχει καταφέρει
να
κερδίσει
εκατομμύρια

κρίση, κάτι που δεν βλέπουν με
καλό μάτι αρκετές ευρωπαϊκές
χώρες. Αν ο Τραμπ προχωρήσει στην χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, η ΕΕ θα
δώσει μάχη για να εμποδίσει
μία ή περισσότερες χώρεςμέλη να μπλοκάρουν την ανανέωσή τους.

ΣΕΡΤΖΙΟ ΜΑΤΑΡΕΛΛΑ
Ο Σικελός δικηγόρος και πρόε-

Ανατολική Γερμανία είναι
εγγυήτρια της μακροχρόνια
στενής σχέσης της χώρας της
με την ΕΕ ως παράγοντα σταθερότητας στην Ευρώπη έπειτα από το χάος που προκάλεσε
το Βερολίνο τον περασμένο
αιώνα. Το ερώτημα όμως είναι
αν μπορεί να κάνει θαύματα αν
οι γείτονές της αρχίσουν να
διαλύονται.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ: TO ΗΘΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Ο ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
• Αντλούμε διδάγματα από τους τάφους
του Εθνάρχη Μακαρίου και του Αρχηγού Διγενή

Α

υτές τις μέρες ο Κυπριακός Ελληνισμός τιμά τους ηγέτες
του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ ’55 - ’59. Η
19η Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζονταν τα ονομαστήρια του Εθνάρχη Μακαρίου καθιερώθηκε ως μέρα μνήμης και τιμής του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ για τη προσφορά στην
Κύπρο και τους αγώνες του για ελευθερία, Δικαιοσύνη και
εθνική αποκατάσταση. Στις 25 Ιανουαρίου 1974 απεβίωσε ο
στρατιωτικός αρχηγός του αντιαποικιακού, εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, ΕΟΚΑ 55—59 Γεώργιος Γρίβας
Διγενής. Θάφτηκε στο χώρο του κρησφυγέτου του στη Λεμεσό
απόπου διηύθυνε με μαεστρία τον αγώνα της ΕΟΚΑ.
43 χωρίς το Διγενή και 40 χρόνια από τον θάνατο του Μακαρίου, η Κύπρος παραπαίει στον κυκεώνα της πολιτικής ανυποληψίας και της κομματικής αναξιοπιστίας ψάχνοντας
πυξίδα που θα την οδηγήσει σε ασφαλές λιμάνι. Στη σημερινή Κύπρο της θεσμικής και κοινωνικής κρίσης, η ενότητα των
πολιτικών δυνάμεων και η άριστη σχέση Αθηνών - Λευκωσίας

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΑΡΧΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο Γ΄
«Δια της εργασίας και του μόχθου
της στηρίζει την κοινωνίαν,
αναπτύσσει την οικονομίαν και
αποτελεί ένα των μαχητικοτέρων
του εθνικού μας αγώνος».
(8ο Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
27.9.1953
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΙΒΑΣ-ΔΙΓΕΝΗΣ
«Η ΣΕΚ υπήρξε το φυτώριον των
μελών της ΕΟΚΑ, υπήρξεν
η ακένωτος πηγή απ’ όπου η ΕΟΚΑ
άντλησε τα πλέον εκλεκτά
εκ την μελών της».
(15ο Παγκύπριο Συνέδριο ΣΕΚ
25-26.9.1965
είναι απολύτως αναγκαία. Σήμερα περισσότερο από κάθε
άλλη φορά οφείλουμε να ατενίσουμε στους τάφους των ηγετών του απελευθερωτικού μας αγώνα, να αντλήσουμε διδάγματα από τους ωραίους αγώνες τους αλλά και από τα λάθη
τους και να ενεργήσουμε εθνικά για διασφάλιση των αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων της πατρίδας και του λαού μας
μέσω δίκαιης, έντιμης και λειτουργικής λύσης στο Κυπριακό
με κατοχύρωση του Κοινοτικού Κεκτημένου για όλους τους
πολίτες της Κύπρου. Αυτό θα είναι και το καλύτερο μνημόσυνο προς τιμήν τους.
Mε εθνικοθρησκευτικά μνημόσυνα, φιλολογικές τελετές και
άλλες εκδηλώσεις οι Έλληνες της Kύπρου τιμούν αυτές τις
μέρες τις ηγετικές μορφές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα
της EOKA, του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα Διγενή και του
Aρχιεπισκόπου και Eθνάρχη Mακαρίου Γ’.

ΜΑΚΑΡΙΟΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ
Oι δύο λαμπροί άνδρες σφράγισαν με την ηγετική φυσιογνωμία τους εθνικό λαϊκό ξεσηκωμό του λαού για ελευθερία και
Ένωση με την Eλλάδα.
Ωστόσο ο αγώνας τους δεν ευοδόθηκε απόλυτα καθώς οι διεθνείς συγκυρίες, δεν επέτρεψαν στον Kυπριακό λαό να υλοποιήσει το MEΓA OPAMA TOY για ενσωμάτωση στον Eθνικό
Kορμο της Aιωνίας Eλλάδος. O επικός αγώνας της EOKA,
1955-59 οδήγησε με τις Συμφωνίες Zυρίχης - Λονδίνου στην
Aνεξαρτησία της Kύπρου και την ιστορική ίδρυση της
Kυπριακής Δημοκρατίας το 1960.
Στην μετέπειτα ταραχώδη περίοδο, οι σχέσεις των δύο
ανδρών διασαλεύθηκαν με αποτέλεσμα να διχασθεί ο λαός σε
Mακαριακούς και Γριβικούς.
O Διγενής απεβίωσε τον Iανουάριο του 1974 μερικούς μήνες
πριν από την Tουρκική Eισβολή ενώ ο Mακάριος στις 3 Αυγούστου 1997 λίγο μετά που υπέγραψε με τον P. Nτενκτάς τις
Συμφωνίες Kορυφής για λύση Oμοσπονδίας στην Kύπρο.
Kαι οι δύο πρόσφεραν μέγιστες υπηρεσίες στον λαό και στο
Έθνος αλλά η διασάλευση των σχέσεων τους σε κρίσιμες στιγμές ζήμιωσε την ιερή υπόθεση της Kύπρου.
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• Τον επέλεξε ο αρχηγός Διγενής να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα του αντιαποικιακού,
εθνικοαπελευθερωτικου Αγώνα της Κύπρου

Σ

τις 8 Ιανουαρίου 1957, φτερούγισε για την αθανασία ο
«Λυκούργος» της ΕΟΚΑ. Το
όνομα του 25χρονου Μάρκου
Δράκου από τη Λεύκα, γράφτηκε με χρυσά γράμματα στο πάνθεο των ηρώων του Ελληνικού
Έθνους
Ο Μάρκος Δράκος αποτελεί
αναμφισβήτητΑ
ξεχωριστή
μορφή στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59.
Διακρινόταν για την ανδρεία
και την πίστη του στο Θεό.
Γνώριζε πολύ καλά πως η ελευθέρια ήθελε αρετήν αλλά και
τόλμην. Στον Μάρκο Δράκο
υπήρχαν και περίσσευαν και τα
δύο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο
που ο Αρχηγός Διγενής τον επέλεξε να δώσει το σύνθημα για
την έναρξη του Αγώνα της
ΕΟΚΑ. Έτσι την πρώτη Απριλίου
1955 ηγήθηκε της ομάδας του
με την επωνυμία «Αστραπή», η
οποία ανατίναξε με απόλυτη
επιτυχία την Κυπριακή Ραδιοφωνική Υπηρεσία, το μετέπειτα
ΡΙΚ, που ήταν το μοναδικό
ραδιόφωνο στην Κύπρο. Στις 19
Ιουνίου 1955 οργάνωσε βομβιστική επίθεση εναντίον του
αστυνομικού σταθμού της
Πύλης Κερύνειας στη Λευκωσία.

συνελήφθησαν οι αγωνιστές
Ανδρέας Ζάκος και Χαρίλαος
Μιχαήλ, οι οποίοι απαγχονίστηκαν 8 μήνες μετά. Ο Δράκος
τραυματίστηκε στο κεφάλι
κατάφερε όμως να διαφύγει.

έρευνές τους είχαν ασφυκτικά
περικυκλώσει ολόκληρη την
περιοχή Σολέας και να οδηγήσει
τους άνδρες του σε ασφαλέστερο μέρος, ενέπεσε σε ενεδρεύοντες Άγγλους στρατιώτες.

Μετά την μυστική περίθαλψη
του ο Μάρκος κατέφυγε και
πάλι στα λημέρια του Κύκκου ,
μαζί του κατέφυγε και ο Γρίβας
Διγενής στις 17 Ιανουαρίου
1956 και παρέμεινε μαζί με την
ομάδα μέχρι το Μάιο του ίδιου
έτους.

Ο σύντροφός του Τεύκρος Λοίζου από τη Λεύκα, αφηγήθηκε
για τις τελευταίες στιγμές του
Μάρκου Δράκου:

Ο Δράκος υπεραγαπούσε τον
Αρχηγό του, ακόμα και στις
προσευχές που έκανε παρακαλούσε πάντα το Θεό να φυλάει
τον Αρχηγό, κι ας έχανε και τη
ζωή του.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΥΧΤΑ
Στις 15 με 16 Ιανουαρίου 1957,
μετά από προδοσία και κατόπιν
εκτεταμένων ερευνών που άρχι-

"Με τον Δράκo vα πρoπoρεύεται
η oμάδα βάδιζε πρoς τη vέα
κατεύθυvση. Μόλις όμως είχαμε
πρoχωρήσει γύρω στα 30
μέτρα, Αγγλoι πoυ εvέδρευαv
άρχισαv vα βάλλoυv εξ επαφής.
Ολoι πέσαμε κατά γης κι o
Δράκoς άρχισε vα βάλλει
εvαvτίov τωv Αγγλωv. Οι
υπόλoιπoι, επειδή μπρoστά μας
και πιo πάvω βρισκόταv o
Δράκoς, δεv μπoρέσαμε vα
πυρoβoλήσoυμε. Σε μια στιγμή o
Δράκoς σταμάτησε vα βάλλει.

√ Εμπλάκηκε ενεργά στο ελεύθερο εργατικό κίνημα.
Διετέλεσε μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ

ΠΡΟΔΟΣΙΑ - ΣΥΛΛΗΨΗ
Στις 25 Μαΐου 1955 ηγήθηκε
απόπειρας εναντίον του Άγγλου
Κυβερνήτη Άρμιτεϊτζ στο κινηματοθέατρο Παλλάς, λόγω
όμως κακής λειτουργία του
ωρολογιακού μηχανισμού, η
έκρηξη έγινε μετά τη λήξη της
παράστασης και την αποχώρηση του Κυβερνήτη.
Μετά απο προδοσία, ο Δράκος
συνελήφθη από τους Άγγλους
στις 30 Ιουνίου 1955 με την
κατηγορία της κατοχής σφαιρών, και κρατήθηκε στις
Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας
μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε
μεταφέρθηκε στο Φρούριο της
Κερύνειας με βάση το νέο νόμο
περί κρατήσεως προσώπων
άνευ δίκης. Στις 23 Σεπτεμβρίου
1955 δραπέτευσε μαζί με
άλλους αγωνιστές και επικηρύχθηκε με το ποσό των 5.000
λιρών.
Κατέφυγε μετά από διαταγή του
Αρχηγού Διγενή στα βουνά του
Κύκκου, όπου σχημάτισε την
πρώτη ανταρτική ομάδα της
περιοχής με την επωνυμία
"Ουρανός". Εκεί κατασκεύασαν
κρησφύγετα και άρχισαν εντατική εκπαίδευση. Ο «Λυκούργος» της ΕΟΚΑ διηύθυνε πολλές
επιχειρήσεις εναντίον των
Άγγλων, μεταξύ των οποίων και
την ενέδρα στις 15 Δεκεμβρίου
1955 στο Μερσινάκι, όπου
έπεσε μαχόμενος ο ήρωας
Χαράλαμπος Μούσκος και

σαν οι Άγγλοι, ο Μάρκος Δράκος
και τέσσερις αντάρτες του είχαν
υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν
το κρησφύγετό τους στην
περιοχή Τρουλινός του χωριού
Καλοπαναγιώτης και να καταφύγουν στον τομέα Σολέας.
Τη νύχτα της 18ης Ιανουαρίου
1957, ενώ προσπαθούσε, επικεφαλής της ομάδας του, να
διασπάσει τον κλοιό των
Άγγλων, που επεκτείνοντας τις

Τov είδαμε vα ξαπλώvει κι'
ακoύσαμε βαρύ ρόγχo, o oπoίoς
επαvαλήφθηκε δυo με τρεις
φoρές κι' αμέσως κατόπιv είδαμε τo Δράκo τελείως ακίvητo. Τo
λαμπρό παλληκάρι ήταv vεκρό".
Ο θάνατοs του υπήρξε ακαριαίος. Ο Δράκoς είχε δεχθεί στo
σώμα τoυ πάvω από 40 σφαίρες.Τάφηκε μαζί με τoυς
άλλoυς πεσόvτες στις Κεvτρικές
Φυλακές.

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

εγάλη κοσμοσυρροή παρατηρήθηκε
στις

Πρωτοχρονιάτικες παιδικές

γιορτές της ΣΕΚ που διοργάνωσαν στη
Λευκωσία, Λεμεσό Λάρνακα και Πάφο τα
Εργατικά Κέντρα Παγκύπρια.

Οι αίθουσες πλημμύρισαν με τις χαρούμενες φωνές των παιδιών στέλλοντας
μηνύματα αισιοδοξίας για ένα ελπιδοφόρο αύριο χωρίς ανέχεια, ανεργία,
απογοήτευση και εργασιακή ανασφάλεια.

Πλούσια τα καλλιτεχνικά προγράμματα

ενώ τους περίμενε όπως κάθε χρόνο ο

των Εργατικών Κέντρων διασκέδασαν

Αης Βασίλης που τους προσέφερε δώρα.

παιδιά και γονείς.

Ποικιλία χρήσιμων δώρων

Οι λιλιπούτιοι χάρηκαν με την καρδιά

τυχεροί λαχνοί που δημοσιεύονται πιο

τους και ξεκαρδίστηκαν από τα γέλια

κάτω.

κέρδισαν

• Οι χαρούμενες φωνές
των παιδιών έστειλαν
μήνυμα αισιοδοξίας
για ένα ελπιδοφόρο αύριο
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

08862, 17588,

10528,

07687,

13478,

5409,

3487,

5283

7911

8315

06773, 19979,

18114,

09787,

20941,

7098

5871

7140

2504

7497

07093, 12009,

09648,

20977,

18694,

6029

1931

0640

1302

6838

07297, 08784,

20908,

11185,

13060,

8419

5074

5288

10509, 15740,

09168,

06901,

14758,

06294, 19723,

09407,

06955,

14828,

14399, 06492,

05808,

01235,

05581

ΛΕΜΕΣΟΣ
20199

12508

30196

14699

25892

32063

25825

10058

24333

33929

29784

18806

18183

29069

39200

20588

24097

14356

16340

15601

13820

14215

ΠΑΦΟΣ
4738

6296

2782

2794

1420

3341

11910

10182

6972

2550

7704

4006

9441

4399

1182

5420

8616

816

6430

5780

8200

9286

9715

3101

4000

10023

7213

3816

6313

2801

9100

11068

0013

10299

1677
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ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ
Κληρονομιά λεβεντιάς και ανδρείας
Μ

ε οδηγό τις αρχές και αξίες που
υπηρέτησε ο ήρωας - συνδικαλιστής Μάρκος Δράκος, συνεχίζουμε τον
αγώνα για δικαiωση της μαρτυρικής
Κύπρου.
Αυτό τονίστηκε στην εκδήλωση που
διοργάνωσαν από κοινού το Τμήμα
Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας και ο ΠΑΣΕΚ τιμώντας το
περασμένο Σάββατο 14 Ιανουαρίου
2017 τη μνήμη του ήρωα Μάρκου Δρά-

κου που διετέλεσε μέλος του γενικού
συμβουλίου της ΣΕΚ.
Η εκδήλωση περιλάμβανε τον ετήσιο
αγώνα Μάρκου Δράκου με τη μαζική
συμμετοχή αθλητών ο οποίος εκκίνησε
από τον ανδριάντα του ήρωα στη Λευκωσία με τερματισμό το οίκημα της ΣΕΚ.
Προηγήθηκε τελετή με κατάθεση στεφάνων από τον Υπουργό Άμυνας, τις αδελφές του ήρωα, τον γενικό γραμματέα
της ΣΕΚ, εκπροσώπους κομμάτων,

δημάρχους, την στρατιωτική ηγεσία της
ΕΛΔΥΚ και της Εθνικής Φρουράς, της
αστυνομίας και άλλων οργανωμένων
φορέων.
Μετά τον τερματισμό των αθλητών στο
οίκημα της ΣΕΚ ακολούθησε τελετή
απονομής επάθλων στους πρωτεύσαντες με ομιλητές τον υπουργό Άμυνας
Χριστόφορο Φωκαϊδη και τον Επαρχιακό Γραμματέα της ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας Πάμπο Ιωαννίδη.

• Οι αδούλωτοι
Έλληνες, υποκλινόμαστε στο μεγαλείο
της θυσίας
του Κοινωνικού και
Εθνικού αγωνιστή
Μάρκου Δράκου

• Ο ετήσιος Αγώνας
Δρόμου Μάρκου Δράκου
αποτελεί ελάχιστο φόρο
τιμής στο αγνό
παλληκάρι της ΕΟΚΑ
που ανιδιοτελώς έδωσε
την ζωή του για την
Ελευθερία της πατρίδας

Οι δυο ομιλητές αναφέρθηκαν στην
αλησμόνητη μορφή του ήρωα ο οποίος
εκφράστηκε με ανιδιοτέλεια και είχε ως
αποκορύφωμα τη ηρωική του θυσία
ενώ επεσήμαναν πως ο ήρωας αποτελεί
για την Κύπρο Κληρονομιά λεβεντιάς
και ανδρείας.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης με μια
μελωδική φωνή που ζωντάνεψε μνήμες
η Δέσποινα Πλιτά ερμήνευσε τραγούδια και τον ύμνο για τον Μάρκο Δράκο.
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Όλοι οι καπνιστές κινδυνεύουν αλλά
οι νεότεροι ακόμη περισσότερο

ΕΡΕΥΝΑ

Η νυχτερινή εργασία δημιουργεί
επικίνδυνες αναταράξεις
στον οργανισμό

Ο

ι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εργασία κατά τις
νυχτερινές ώρες απορυθμίζει τις φυσιολογικές
λειτουργίες του οργανισμού και μπορεί να προκαλέσει
μακροπρόθεσμα προβλήματα.
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εργασία κατά τις
νυχτερινές ώρες απορυθμίζει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού και μπορεί να προκαλέσει
μακροπρόθεσμα προβλήματα.
Η εργασία σε βάρδιες συνδέεται άμεσα με τον αυξημένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, το έμφραγμα και τον
καρκίνο.
Τώρα,
ερευνητές από το
Κέντρο
Ερευνών
για τον Ύπνο στο
Σάρεϊ της Βρετανίας διαπίστωσαν
ότι αυτός ο τύπος
εργασίας προκαλεί
διαταραχές
σε
μοριακό επίπεδο.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έκταση, η ταχύτητα και η
σοβαρότητα της βλάβης που προκαλείται από τη
νυχτερινή εργασία ήταν απρόσμενες.
Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει το δικό του φυσιολογικό ρυθμό λειτουργίας. Αυτό το εσωτερικό ρολόι είναι
προγραμματισμένο ώστε να κοιμόμαστε το βράδυ και
να λειτουργούμε κανονικά το πρωί.
Έτσι, η νυχτερινή εργασία έχει σοβαρές επιπτώσεις
στο σώμα, μεταβάλλοντας τη λειτουργία των ορμονών, τη θερμοκρασία, την ικανότητα απόδοσης, τη
διάθεση και την εγκεφαλική λειτουργία.
Στη μελέτη συμμετείχαν 22 άτομα. Οι ερευνητές εξέτασαν πώς μεταβλήθηκαν οι σωματικές τους λειτουργίες κατά την εναλλαγή από την πρωινή στη
βραδινή εργασία.
Οι αιματολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι το 6% των
γονιδίων είναι προγραμματισμένο να αποδίδει συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Όταν οι συμμετέχοντες
ξεκίνησαν να εργάζονται τις νυχτερινές ώρες, δεν
παρατηρήθηκε κανένας συγχρονισμός σε επίπεδο
DNA.
Οι ερευνητές τονίζουν ότι κάθε ιστός του σώματος
λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο ρυθμό κι έτσι οι βάρδιες απορυθμίζουν το συντονισμό των επιμέρους
συστημάτων. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που ονομάζουν «χρονο-χάος».
Η νέα μελέτη δημοσιεύεται στο επίσημο περιοδικό της
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών Proceedings of the
National Academy of Sciences και υποδεικνύει ότι οι
μακρόχρονες συνέπειες της νυχτερινής εργασίας μπορούν να αποδειχθούν καταστροφικές για τον οργανισμό.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Τα κλινικά εργαστήρια Θεοχαριδη είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη έναρξη της
συνεργασίας μας με το Ιατροφαρμακευτικό Ταμείο
ΣΕΚ. Ήδη μέλη της ΣΕΚ που μας γνώριζαν από την
παλιά συνεργασία μας με το ταμείο, άρχισαν να
επισκέπτονται και να εξυπηρετούνται κάνοντας
τις αναλύσεις τους με τους γνωστούς όρους και
προϋποθέσεις του Ταμείου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο και τα
μέλη της Επιτροπής του Ταμείου για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν .
Διεύθυνση των εργαστηρίων:
1) Κρήτης 23 δίπλα από Debenhams
2) Πηνελόπης Δέλτα 7 διπλά από κλινική
Παπαπέτρου - Παπαγεωργίου
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Ο

ι καπνιστές κάτω των 50 ετών
έχουν πάνω από οκτώ φορές
μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν
σοβαρό έμφραγμα, σε σχέση με
τους μη καπνιστές, πράγμα που
τους καθιστά την πιο ευάλωτη από
όλες τις ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.
Όλοι οι καπνιστές κινδυνεύουν
πολύ περισσότερο από έμφραγμα
σε σχέση με τους μη καπνιστές
συνομηλίκους τους, αλλά οι νεότεροι ακόμη περισσότερο.

μετά τα 60, θα ωφεληθεί, καθώς
θα μειωθεί η πιθανότητα να πεθάνει πρόωρα μετά τα 70.
Το κάπνισμα συνεχίζει να αποτελεί
βασική αιτία για καρκίνο και πρόωρο θάνατο. Η νέα μελέτη δείχνει
ότι οι καπνιστές με ηλικία άνω των
70 ετών έχουν υπετριπλάσια πιθανότητα να πεθάνουν πρόωρα. Όσο
πιο γρήγορα το κόψει κάποιος,
τόσο μειώνεται αυτή η πιθανότητα

σήμερα.
Το κόστος αυτό υπερβαίνει κατά
πολύ τα παγκόσμια εισοδήματα
από τους φόρους καπνού, τους
οποίους ο ΠΟΥ υπολογίζει περίπου
στα 269 δισεκατομμύρια δολάρια
(254 δισ. ευρώ) για τα έτη 20132014.
“Ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται με τον καπνό προβλέπεται
να αυξηθεί σταδιακά από περίπου

Οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό
ιατρικό περιοδικό ‘BMJ Heart’, ανέλυσαν στοιχεία για 1.727 ανθρώ-

• 8πλάσιος ο κίνδυνος σοβαρού
εμφράγματος για τους
καπνιστές κάτω των 50 ετών

πους που έπαθαν έμφραγμα του
μυοκαρδίου. Από αυτούς, σχεδόν οι
μισοί ήσαν καπνιστές (48,5%), το
ένα τέταρτο πρώην καπνιστές
(27%) και οι υπόλοιποι μη καπνιστές (24,5%).
Οι καπνιστές ήσαν περίπου δέκα
χρόνια νεότεροι σε σχέση με τους
πρώην και τους μη καπνιστές,
όταν έπαθαν το έμφραγμα. Οι
καπνιστές είχαν επίσης διπλάσια
πιθανότητα, σε σχέση με τους μη
καπνιστές, να έχουν πάθει στο
παρελθόν προηγούμενα επεισόδια
στεφανιαίας νόσου.
Ήταν ακόμη τρεις φορές πιθανότερο, σε σχέση με τους μη καπνιστές,
να έχουν περιφερική αρτηριακή
νόσο, μια πάθηση στην οποία οι
εναποθέσεις λίπους στα αιμοφόρα
αγγεία περιορίζουν την τροφοδοσία των κάτω άκρων με αίμα.
Οι καπνιστές ανεξαρτήτως ηλικίας
είχαν υπερτριπλάσια πιθανότητα
να πάθουν έμφραγμα σε σχέση με
τους συνομηλίκους μη και πρώην
καπνιστές από κοινού. Όμως ειδικά για τους καπνιστές έως 50
ετών, η πιθανότητα εμφράγματος
ήταν 8,5 φορές μεγαλύτερη.
Όσο μεγαλώνει η ηλικία του καπνιστή, τόσο μειώνεται η «ψαλίδα».
Έτσι, οι καπνιστές 50 έως 65 ετών
έχουν
πενταπλάσιο
κίνδυνο
εμφράγματος, ενώ οι καπνιστές
άνω των 65 ετών τριπλάσιο κίνδυνο σε σχέση με τους μη καπνιστές.
Με δεδομένο ότι οι νεότερης ηλικίας άνθρωποι έχουν λιγότερους
παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, διαβήτη κ.α.), ο πιο αυξημένος
γι’ αυτούς κίνδυνος εμφράγματος
πρέπει να αποδοθεί κυρίως στο
κάπνισμα, σύμφωνα με τους βρετανούς επιστήμονες.
Μια δεύτερη έρευνα Αμερικανών
επιστημόνων, που δημοσιεύθηκε
στο αμερικανικό περιοδικό προληπτικής ιατρικής «American Journal
of Preventive Medicine», δείχνει ότι
ακόμη κι αν κόψει κάποιος το
κάπνισμα σε προχωρημένη ηλικία,

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΣ
Το 2030 το κάπνισμα θα φέρνει τον
θάνατο σε 8 εκατ. άτομα ετησίως
Το κάπνισμα κοστίζει πάνω από 1
τρισεκατομμύριο δολάρια (944,7
δισ. ευρώ) στην παγκόσμια οικονομία, και μέχρι το 2030 θα επιφέρει
τον θάνατο σε ένα τρίτο παραπάνω άτομα από ό,τι τώρα, σύμφωνα με μια έρευνα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και
το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των
ΗΠΑ που δίνεται στη δημοσιότητα

6 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο
σε περίπου 8 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο το 2030, με πάνω
από 80% των θανάτων αυτών να
συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και
μεσαίου εισοδήματος”, αναφέρει η
έρευνα.
Περίπου 80% των καπνιστών ζουν
σε τέτοιες χώρες, και παρότι το
ποσοστό ατόμων που καπνίζουν
στην παγκόσμια κοινότητα μειώνεται, ο συνολικός αριθμός καπνιστών παγκόσμια ανεβαίνει, προσθέτει

Ένα τσιγάρο την ημέρα αυξάνει κατά 64%
τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου
Είναι μύθος ότι υπάρχει ασφαλές επίπεδο καπνίσματος. Ακόμη και όσοι
επί χρόνια καπνίζουν συστηματικά το πολύ ένα τσιγάρο τη μέρα, κατά
μέσο όρο, αντιμετωπίζουν 64% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε
σχέση με τους μη καπνιστές, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Όποιος καπνίζει λιγότερο από ένα τσιγάρο τη μέρα σε καθημερινή βάση,
έχει εννεαπλάσια πιθανότητα να πεθάνει από καρκίνο των πνευμόνων,
σε σχέση με έναν που δεν έχει καπνίσει ποτέ στη ζωή του.
Εκείνοι που καπνίζουν ένα έως δέκα τσιγάρα τη μέρα, έχουν κατά μέσο
όρο 87% μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία,
ενώ έχουν σχεδόν 12 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνουν ειδικά
από καρκίνο των πνευμόνων. Έχουν επίσης, τουλάχιστον εξαπλάσια
πιθανότητα να πεθάνουν από εμφύσημα και άλλες παθήσεις των πνευμόνων, πλην καρκίνου.
Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος γι’ αυτόν που συνεχίζει να καπνίζει έστω
κι ένα τσιγάρο, σε σχέση με εκείνον που κάποτε κάπνιζε λιγάκι, αλλά
κάποια στιγμή το έκοψε. Όσο πιο νωρίς το κόβει κανείς, τόσο μικραίνει ο
κίνδυνος, σύμφωνα με την έρευνα.
Οι ερευνητές του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, που ανήκει στα Εθνικά
Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «JAMA Internal Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 290.000 άτομα ηλικίας 59 έως 82 ετών, από τους
οποίους το 8% ήσαν καπνιστές, το 54% πρώην και το 38% δεν είχαν
καπνίσει ποτέ.
«Τα νέα ευρήματα παρέχουν περαιτέρω στοιχεία ότι δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο στο κάπνισμα των τσιγάρων. Όλοι οι καπνιστές πρέπει να
το κόψουν, ανεξάρτητα με το πόσα τσιγάρα καπνίζουν μέσα στη μέρα»,
καταλήγει η μελέτη.
Το κάπνισμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, συνιστά πρόβλημα δημόσιας υγείας σε όλο τον κόσμο. Υπολογίζεται ότι προκαλεί περίπου πέντε
εκατομμύρια θανάτους ετησίως.
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Η καθημερινή μεσημβρινή σιέστα
τονώνει τον εγκέφαλο

Ό

ταν η επίδραση του πρωινού καφέ
αρχίζει να εξασθενεί και σας πιάνει η
μεσημεριανή υπνηλία, μη διστάσετε να
απολαύσετε έναν υπνάκο, αφού θα σας
τονώσει και παράλληλα θα δυναμώσει τον
εγκέφαλό σας!
Η μεσημεριανή σιέστα είναι για πολλούς
καθημερινή συνήθεια και τα οφέλη της

έχουν αποτελέσει το αντικείμενο πολυάριθμων επιστημονικών μελετών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα που δημοσιεύονται στο επίσημο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Γηριατρικής, ο ύπνος διάρκειας περίπου μίας ώρας διατηρεί τον
εγκέφαλο πιο νέο, τουλάχιστον μεταξύ των
ηλικιωμένων. Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 3.000 Κινέζοι ηλικίας άνω των 65
ετών. Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν
κοιμούνται το μεσημέρι και για πόση ώρα
και επίσης αξιολογήθηκε η γνωστική τους
λειτουργία με τη χρήση διαφόρων τεστ
(αριθμητικής, μνήμης κ.α.). Όσοι δήλωσαν
ότι κοιμούνται συστηματικά το μεσημέρι
για 60 λεπτά περίπου παρουσίαζαν εν
γένει βελτιωμένη γνωστική επίδοση σε
σύγκριση με όσους δεν είχαν βάλει τον
μεσημεριανό ύπνο στη ζωή τους αλλά και
με όσους συνήθιζαν να κοιμούνται για
περισσότερο από 90 ή για λιγότερο από 30
λεπτά.
Βάσει των ευρημάτων αυτών, οι ερευνητές
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο μεσημεριανός ύπνος «αποτελεί πιθανώς σημαντική παράμετρο για τη βελτιστοποίηση της
γνωστικής λειτουργίας στους ηλικιωμένους», μειώνοντας «τον κίνδυνο λειτουργικής εξάρτησης και κακής ποιότητας ζωής».

Ο

ι εργασιομανείς άνθρωποι σύμφωνα με τους επιστήμονες στερούνται
ποιότητας ζωής, έχουν κακή διάθεση,
είναι συνήθως εξαντλημένοι και έχουν
αρνητικά συναισθήματα έναντι ανθρώπων και καταστάσεων.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη αναφορικά με τη σεξουαλική ζωή των
εργαζομένων, οι επιστήμονες διατείνονται υποφέρει η ερωτική ζωή όσων
εργάζονται πάνω από 48 ώρες την
εβδομάδα.

• Απλοί κι αποτελεσματικοί τρόποι για να τον τονώσετε

Μ

εταβολισμός ονομάζεται το σύνολο της ενέργειας που χρειάζεται ο
οργανισμός για να πραγματοποιήσει
τις βασικές του λειτουργίες ώστε να
επιζήσει. Η ενέργεια δηλαδή που χρειαζόμαστε όταν είμαστε σε κατάσταση
ύπνου για να λειτουργήσει η καρδιά
μας και όλα μας τα ζωτικά όργανα. Ο
μεταβολισμός όμως επηρεάζεται από
πολλούς παράγοντες και απαιτεί ένα
σύνολο τροποποιήσεων στη ζωή μας.
Δεν αποτελεί μια διαδικασία που
απλώς ελέγχεται από έναν «διακόπτη», όπως πιστεύουν ορισμένοι.
Ένα σύνολο παραγόντων όπως η ηλικία, το φύλο, η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, η σωματική σύσταση, η
ισορροπημένη διατροφή, ο προγραμματισμός της διατροφής μας, η διατροφική μας κατάσταση (κατάσταση
θρέψης), η ποιότητα ύπνου και η
καθημερινή μας δραστηριότητα, είναι
παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με
τη λειτουργία του μεταβολισμού μας.
Ας δούμε αναλυτικότερα όμως όλα τα
παραπάνω και την επίδρασή τους
στον μεταβολισμό.
Ηλικία: Ο άνθρωπος, από την παιδική
ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση, αναπτύσσει τα κύτταρά του με ταχύ
ρυθμό. Αυτό καθιστά τον μεταβολισμό
του επίσης ταχύ. Όσο προχωράμε
όμως ηλικιακά η ταχύτητα ανάπλασης των κυττάρων μειώνεται και ανάλογα μειώνεται και ο μεταβολισμός.
Φύλο: Οι άντρες κατά γενικό κανόνα
έχουν πιο γρήγορο μεταβολισμό σε
σχέση με τις γυναίκες και αυτό οφείλεται στη διαφοροποιημένη σύνθεση
του σώματός τους. Η διαφοροποίηση
έγκειται στο μεγαλύτερο ποσοστό μυϊκής μάζας που έχουν οι άντρες, στο
μεγαλύτερο ποσοστό οστικής μάζας
αλλά και στο μειωμένο ποσοστό
λιπώδους μάζας τους. Ακρογωνιαίος
λίθος η μυϊκή μάζα. Η μυϊκή μάζα έχει
άμεση σχέση με τον μεταβολισμό.
Είναι πιο «ενεργή» απ’ ό,τι η λιπώδη
μάζα, διότι οι μύες χρειάζονται ενέρ-

μεγαλύτερη ποσότητα μυϊκής μάζας
έχουμε τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση οξυγόνου και, όπως γνωρίζουμε, το οξυγόνο αποτελεί στοιχείο
απαραίτητο για τις καύσεις.
Σωματική σύσταση: Ο άνθρωπος στη
σύστασή του έχει μυϊκό ιστό, λιπώδη
ιστό, οστά και σωματικά υγρά. Η λειτουργία του μεταβολισμού συσχετίζεται σημαντικά με την ποσότητα της
μυϊκής μάζας του ανθρώπου και με
την κατάσταση ενυδάτωσής του.
Όπως αναφέρθηκε, ο μυϊκός ιστός
είναι πολύ περισσότερο ενεργός μεταβολικά σε σχέση με τον λιπώδη ιστό.
Όσο μεγαλύτερο μέρος του σώματός
μας καλύπτεται από μυϊκή μάζα τόσο
πιο ενεργός είναι ο μεταβολισμός μας.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση ενυδάτωσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η κατάσταση ενυδάτωσης του
οργανισμού αποτελεί και κατάσταση
εκτίμησης σωματικής υγείας. Άξιο
αναφοράς άλλωστε είναι ότι ο
άνθρωπος χωρίς τροφή μπορεί να

Οι πολλές ώρες δουλειάς προκαλούν
αρνητικά συναισθήματα
σεξουαλική αποχή οι σχέσεις του ζευγαριού επηρεάζονται αρνητικά. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η σεξουαλική

ντικά δείγματα.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, έχει
παρατηρηθεί ότι οι εργαζόμενοι ανησυχούν συνέχεια ακόμα και όταν απου-

• Επιζήμιες επιπτώσεις
στον οργανισμό με πλήγματα
στην ερωτική μας ζωή
• Οι επιστήμονες συστήνουν
σε όλους τους εργαζόμενους
να κάνουν καλύτερη κατανομή
του χρόνου τους

ορμή των ανδρών μειώνεται από την
κούραση τόσων ωρών εργασίας και η
υπερκόπωση είναι από τα πλέον σημα-

ζήσει μέχρι και 2 μήνες, ενώ χωρίς
νερό δεν μπορεί να ζήσει πάνω από 10
μέρες. Επομένως, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η σωστή ενυδάτωση
αποτελεί «κλειδί» για την άρτια λειτουργία του οργανισμού μας και κατ’
επέκταση και του μεταβολισμού μας.
Κατανάλωση συχνών γευμάτων: Ο
οργανισμός χρειάζεται συνέχεια ενέργεια. Αν τον αφήσουμε για πολλές
ώρες χωρίς τροφή (όπως κάνουν ορισμένοι, νομίζοντας ότι «θα φάω λιγότερο, άρα θα χάσω περισσότερα
κιλά») τότε αδρανοποιείται μεταβολικά.
Καθημερινή δραστηριότητα: Όσο
περισσότερο δραστήριος είναι ο
άνθρωπος τόσο περισσότερο κινητοποιείται ο μυϊκός ιστός και με αυτόν
τον τρόπο αυξάνεται και ο μεταβολισμός.

• Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι επιστήμονες

Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, οι
πολλές ώρες εργασίας εξαντλούν όχι
μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά
τον εργαζόμενο. Αποτέλεσμα αυτού
είναι τα νεύρα και η κακή διάθεση. Αυτό
κάνει το άτομο πιο αντικοινωνικό,
καθώς δεν έχει διάθεση και αντοχές να
βγει με τους φίλους τους, να διασκεδάσει με την οικογένεια του ή να περάσει
όμορφα με τη/τον σύντροφό του.
Όπως είπαν, η υπερένταση και η κούραση επηρεάζουν αρνητικά τη σεξουαλική ζωή σε πάνω από 50% των εργαζομένων που εργάζονται περισσότερες
από 48 ώρες την εβδομάδα. Από τη

γεια για κάθε τους σύσπαση, κάτι που
δεν ισχύει για τη λιπώδη μάζα. Ταυτόχρονα, πάνω από το 75% των μεταβολικών διαδικασιών πραγματοποιούνται διαμέσου του μυϊκού συστήματος, αλλά σημαντικό δεδομένο είναι
και το ότι όσο μεγαλύτερο ποσοστό
μυϊκής μάζας έχει ένας άνθρωπος
τόσο περισσότερη ενέργεια χρειάζεται
για να διατηρήσει και να θρέψει τους
μυς του. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη συσχέτιση της
μυϊκής μάζας με την κατανάλωση
οξυγόνου από έναν άνθρωπο. Όσο

σιάζουν από τη δουλειά τους για τα
θέματα της εργασίας τους. Αυτό τους
επιφορτίζει με περισσότερο άγχος με
αποτέλεσμα να μη βρίσκουν χρόνο να
ξεφύγουν, να ασχοληθούν με ένα άθλημα ώστε να εξασκούνται σωματικά, να

ΧΡΥΣΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΔΗΓΟΣ
Συμπερασματικά, για να αυξήσουμε τον μεταβολισμό μας,
καλό είναι να:
- Καταναλώνουμε πολλά γεύματα την ημέρα
- Πίνουμε επαρκή ποσότητα
νερού κατά τη διάρκεια της
ημέρας
- Προσπαθούμε να γυμναζόμαστε καθημερινά, έστω και μισή
ώρα την ημέρα
- Μην καταφεύγουμε σε στερητικές δίαιτες
– Φροντίζουμε η διατροφή μας
να είναι πλούσια σε όλα τα
θρεπτικά συστατικά, μικροθρεπτικά και μακροθρεπτικά
- Κοιμόμαστε καθημερινά 7 ώρες
κάνουν δραστηριότητες με τους φίλους
ή την οικογένειά τους έτσι ώστε, να
αναζωογονούνται σωματικά και πνευματικά και γενικά να ξεφεύγουν από
την καθημερινότητα και τα προβλήματα.
Όλη αυτή η εργασιακή πίεση έχει ως
αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να αποφεύγουν ή να μην έχουν τη διάθεση ή να
είναι πολύ κουρασμένοι ώστε να
χαρούν τη σεξουαλική τους ζωή. Πολλοί εργαζόμενοι, όπως επεσήμαναν οι
ειδικοί, μετά από τόσες ώρες εργασίας
γίνονται ευερέθιστοι και άλλοι παθαίνουν κατάθλιψη (μέχρι και απόπειρες
αυτοκτονίας έχουν παρατηρηθεί).
Κάποιες μελέτες μάλιστα έχουν δείξει
ότι μέχρι και το 30% των εργαζομένων,
κάτω από «σκληρά» ωράρια παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα.
Οι επιστήμονες συστήνουν σε όλους
τους εργαζόμενους να κάνουν καλύτερη
κατανομή του χρόνου τους καθώς αυτό
δεν αποτελεί ευθύνη μόνο του εργοδότη
τους, έτσι ώστε να μην καταστρέψουν
την προσωπική και σεξουαλική τους
ζωή.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βρετανοί γιατροί ζητούν να σταματήσουν τα... κεράσματα στο γραφείο!

Ο

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

δοντίατροι από τη Βρετανία εισηγούνται να
σταματήσουν τα γλυκά
κεράσματα στο γραφείο,
διότι συμβάλλουν στην
εκδήλωση
πολλαπλών
προβλημάτων υγείας.

Όπως ανακοίνωσε ο Οδοντιατρικός Τομέας του
Βασιλικού Κολλεγίου Χειρουργών (FDS/RCS), οι
εργαζόμενοι πρέπει να
σταματήσουν να κερνάνε
γλυκά και κουλούρια τους
συναδέλφους τους διότι η
τακτική αυτή συμβάλλει
στην φτωχή οδοντική υγεία
και την παχυσαρκία.
Όπως δήλωσε ο επικεφαλής του
FDS/RCS δρ Νάιτζελ Χαντ, καθηγητής Ορθοδοντικής και επικεφαλής του Τομέος Κρανιοπροσωπικής Ανάπτυξης στο University
College του Λονδίνου (UCL), τα
γλυκά κεράσματα είναι υπερβολι-

κά συνηθισμένα στους επαγγελματικούς χώρους, αφού είτε επιστρέφει κάποιος από ένα ταξίδι
είτε θέλει να γιορτάσει κάτι ή να
ευχαριστήσει τους συναδέλφους
του, συνηθίζει να κερνάει σοκολάτες, κέικ, κουλούρια και άλλα
σνακ με ζάχαρη.

πρέπει να ενθαρρύνεται η υγιεινή
διατροφή και να πάψουν οι εργαζόμενοι να τσιμπολογάνε γλυκά,
κέικ και μπισκότα».
Ο δρ Χαντ και οι συνάδελφοί του
παρέχουν τις εξής συμβουλές για
να αλλάξουμε συνήθειες:
• Να κερνάτε λιχουδιές με χαμηλή
περιεκτικότητα σε ζάχαρη
• Να μειώσετε τις προσφερόμενες
μερίδες
• Να αποφεύγετε το τσιμπολόγημα και να προσφέρετε γλυκό μόνο
την ώρα της μεσημβρινής διακοπής

Η συνήθεια αυτή, όμως, είναι επιζήμια και πρέπει να σταματήσει,
τόνισε.
«Χρειαζόμαστε ριζική αλλαγή
στις συνήθειές μας, διότι μπορεί
το κέρασμα να είναι καλοπροαίρετο, αλλά δεν ωφελεί την υγεία»,
είπε. «Στους χώρους εργασίας

μένοι από το να παρουσιάσουν
ένα δεύτερο έμφραγμα.
Οι ερευνητές παραδέχθηκαν ότι
δεν γνωρίζουν επακριβώς τους

Συγκεκριμένα, μελέτη Βρετανών
επιστημόνων στο Μάντσεστερ
έδειξε ότι οι συναισθηματικοί
παράγοντες συμβάλλουν σημαντικά στις καρδιακές παθήσεις.
Οι ερευνητές μελέτησαν πάνω
από 1.000 άτομα που είχαν πάθει
καρδιακή προσβολή μέχρι και 4
μέρες πριν την έναρξη της μελέτης αυτής. Τους έθεσαν σε παρακολούθηση ένός έτους και διαπίστωσαν ότι τα άτομα που βίωναν
μια σχέση αγάπης είτε αυτή προερχόταν από φίλους, είτε από
συγγενείς είτε ήταν πιο προσωπική, ήταν τελικά πιο προστατευ-

Η

Απίστευτο αλλά αληθινό

αριστοφανική λέξη βρίσκεται
στους στίχους 1169-1175 και έχει
καταγραφεί στο βιβλίο των Ρεκόρ
Γκίνες: λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανο-

δριμυποτριμματοσιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενο κιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστεραλεκτρυονο-

Α

ισθανόμαστε μία κούραση, μία κόπωση,
μία αδυναμία. Υπάρχει όμως λογική και
επιστημονική εξήγηση. Εάν δεν συντρέχει
πρόβλημα υγείας (αναιμία, θυρεοειδής κ.α.)
τότε για την κόπωση μπορεί να ευθύνονται οι
εξής λόγοι:

1. Κακή ποιότητα ύπνου. Το να χαζεύετε λίγο
πριν κοιμηθείτε στο κινητό σας, μπορεί να
σας ξεκουράζει, αλλά σας δημιουργεί έναν
εκνευρισμό που στη συνέχεια δεν σας επιτρέπει να κοιμηθείτε.

3. Έλλειψη σιδήρου. Όταν υπάρχει έλλειψη σιδήρου ο οργανισμός λειτουργεί …με υποτονικούς ρυθμούς. Επομένως εντάξτε στην καθημερινή σας διατροφή τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Για να βεβαιωθείτε κάντε μία εξέταση αίματος για να δείτε αν θα
πρέπει να πάρετε και δισκία σιδήρου.

παθής από κάποιον άλλον
άνθρωπο, από τη φροντίδα που
παίρνει, την ασφάλεια που του
προσδίδει ένα τέτοιο συναίσθημα
και την ενθάρρυνση που λαμβάνει
να προσέχει την υγεία του.

Το στρες από μόνο του συμβάλει
στο να πάθει ο ασθενής αρρυθμίες με αποτέλεσμα να αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες
ενός επόμενου εμφράγματος. Ως
εκ τούτου οι ψυχοκοινωνικοί
παράγοντες είναι εξαιρετικά
σημαντικοί στο να προστατευθεί
ένας καρδιοπαθής ασθενής από
τα χειρότερα.

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη έχει 172 γράμματα!
ελληνική γλώσσα κατέχει ένα μοναδικό ρεκόρ
καθώς η μεγαλύτερη πραγματική λέξη στον κόσμο
υπάρχει στο έργο
”Εκκλησιάζουσες”
του Αριστοφάνη και
αποτελείται από
172 γράμματα, 27
συνθετικά και 78
συλλαβές! Ο Αριστοφάνης εκμεταλλεύεται στο έπακρον
την
εκπληκτική
ευχέρεια της Ελληνικής να σχηματίζει πολυσύλλαβες λέξεις, περιγράφοντας μέσα σε 172
γράμματα μια ολόκληρη συνταγή
μαγειρικής, η οποία περιλαμβάνει
ένα συνονθύλευμα τροφών! Η

• Νοουμένου ότι δεν συντρέχει θέμα υγείας

• Προσέξτε που τοποθετείτε τα
γλυκά - αν είναι σε εμφανές
σημείο, μακριά από εσάς, οι
συνάδελφοί σας μπορεί να μπουν
στον πειρασμό να τσιμπολογήσουν πολλές φορές.

Όπως λένε οι ειδικοί, το βασικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
καρδιοπαθείς είναι το άγχος που
βιώνουν και όντας ευάλωτοι
συναισθηματικά δεν είναι σε θέση
να το διαχειριστούν.

λόγους που η αγάπη επιδρά θετικά και προστατευτικά έναντι της
καρδιάς μας. Πιθανολογούν όμως
ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στις
στενές ανθρώπινες σχέσεις και να
πηγάζει από το αίσθημα της
αγάπης που νιώθει ένας καρδιο-

5+1 λόγοι που αισθάνεστε
συνεχώς κόπωση

• Να τηρείτε «ημερολόγιο ζάχαρης» ώστε να περιορίσετε την
ζάχαρη που καταναλώνετε

Τα βαθιά αισθήματα μάς προστατεύουν από καρδιακές προσβολές
αθιά αισθήματα που νιώθουμε
για τους άλλους, όπως η
αγάπη, είναι, σύμφωνα με τους
επιστήμονες, η δικλίδα ασφαλείας μας ως προς την εμφάνιση
μιας καρδιακής προσβολής.
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2. Αυξημένη ποσότητα καφεΐνης στον οργανισμό
σας. Ακόμα και αν δεν πίνετε πολλούς καφέδες, η
κατανάλωση προϊόντων με καφεΐνη, επιτείνει την
αϋπνία ενώ ενδέχεται να υποφέρετε και από πονοκεφάλους.

Βρετανική μελέτη

Β

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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πτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγα νοπτερυγών… Ο λεξιλογικός αυτός
“σιδηρόδρομος” είναι δύσκολο να
διαβαστεί απνευστί, ενώ με μια
μικρή προσπάθεια μπορούμε να
μεταφράσουμε: -πάστοπεταλίδο-γαλεοσάλαχοτούρσοπιπεράτο-μυαλοκόμματα- μελοπερεχύτο-μυτζηθρότυρο-τρύγονοκοτσύφο-τσιχλοπίτσουνα - ψήτοσουσουράδοκοτοκέφαλα-άγριοπεριστέρολαγοκούνελα - -στράγαλοπετμέζο-φτερουγόδιπλες.

4. Δεν πίνετε πολύ νερό. Η έλλειψη νερού δεν επηρεάζει μόνο το πεπτικό σας σύστημα αλλά και την
διάθεσή σας. Φροντίστε να έχετε ένα μπουκάλι νερό
μαζί σας και να πίνετε κάθε δύο ώρες.
5. Καταναλώνετε πολύ ζάχαρη. Παρότι όταν
αισθανόμαστε κουρασμένοι αναζητάμε κάτι γλυκό
για να τονωθούμε, στην ουσία τα γλυκά σνακ προσφέρουν μόνο παροδική ικανοποίηση. Η κούραση
παραμένει μαζί και οι έξτρα θερμίδες που έχουμε
πάρει. Επομένως, αν νοιώθετε έντονη την ανάγκη
για κάτι γλυκό προτιμήστε φρούτα ή σοκολάτα με
κακάο.
5. Πηγαίνετε για ύπνο εκνευρισμένη: Έρευνες
έχουν δείξει ότι η ποιότητα του ύπνου επηρεάζεται
από την διάθεση πριν κοιμηθούμε. Επομένως μην
προσπαθείτε να κοιμηθείτε αν πρώτα δεν έχετε ηρεμήσει.
6. H αλλαγή του καιρού. Το πολύ κρύο ή η ζέστη
σας αποσυντονίζουν και δημιουργούν εκνευρισμό.
Έτσι ο ύπνος μετατρέπεται σε μια βασανιστική
διαδικασία.

Οι ασφαλέστερες αεροπορικές
εταιρείες για το 2017

Σ

ύμφωνα με το CNN και το AirlineRatings.com, το
2016 ήταν η ασφαλέστερη χρονιά στην ιστορία
της αεροπλοΐας. Στην κορυφή σταθερά βρίσκεται η
αυστραλέζικη Qantas, η οποία κατέχει και το ρεκόρ
μηδενικών θανάτων από
ατύχημα.
Οι πιο ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες για το
2017:
Air New Zealand, Alaska
Airlines, All Nippon Airways, British Airways, Cathay
Pacific Airways, Delta Air Lines, Etihad Airways, EVA
Air, Finnair, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, KLM,
Lufthansa, Scandinavian Airline System, Singapore
Airlines, Swiss, United Airlines, Virgin Atlantic, Virgin
Australia.

Σοβαρά … αστειάκια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΠΛΗΚΤΟΣ
– Tο σπίτι διαλύεται και εσύ σκέφτεσαι μόνο το
ποδόσφαιρο.
– Δεν είναι αλήθεια αυτό γυναίκα.
– Η βρύση χάνει.
– Με ποιον παίζει;
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Με «6» κινήσεις λέμε αντίο στο κρυολόγημα!

Τ

ο φθινόπωρο αρχίζει να κάνει
αισθητή την παρουσία του σιγά
σιγά και ήδη οι πρώτες ενοχλήσεις
στο λαιμό και τη μύτη άρχισαν να
εμφανίζονται. Η θωράκιση του
οργανισμού προκειμένου να προλάβουμε ή και αποφύγουμε τις
ανεπιθύμητες φθινοπωρινές και
χειμερινές ασθένειες όπως τα
κρυολογήματα, τις ιώσεις, τη
γρίπη ή να μειώσουμε τη διάρκεια
και την ένταση των συμπτωμάτων
τους.
Βασική παράμετρος για την καλή
άμυνα του οργανισμού μας είναι η
διατροφή.

Τι βοηθάει στην ενίσχυση
του ανοσοποιητικού
- Αντιοξειδωτικά (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, πολυφαινόλες): Είναι
ουσίες που δρουν κατά των ελευθέρων ριζών και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.
- Ω-3 λιπαρά οξέα: Απαραίτητα
λιπαρά οξέα ωφέλιμα για τον
οργανισμό. Πολύ πρόσφατη έρευνα
έδειξε πως μπορούν να ενισχύσουν
και το ανοσοποιητικό σύστημα,
ενεργοποιώντας μία ομάδα λευκοκυττάρων
- Προβιοτικά: Φιλικά προς τον
οργανισμό βακτήρια τα οποία βοηθούν στην υγεία του πεπτικού
συστήματος και την καλύτερη
απορρόφηση θρεπτικών συστατι-

κών, καθώς επίσης φέρεται να ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα
- Σκόρδο: Είναι πλούσιο σε αλισίνη, ουσία η οποία του προσδίδει
αντιμικροβιακές, αντιιικές και
αντιβακτηριακές ιδιότητες. Δρα ως
φυσικό αντιβιοτικό και βοηθά τόσο
στην πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση κρυολογημάτων και ιώσεων
Μέλι:
Βασικό
συστατικό στα γιατροσόφια των γιαγιάδων, το μέλι αν
και δεν είναι ακόμα
επιστημονικά
τεκμηριωμένο, έχει
αντιβακτηρ ι α κ έ ς
ιδιότητες
και
βοηθά
στην τόνωση
του ανοσοποιητικού συστήματος
- Νερό: Η επαρκής πρόσληψη
νερού μπορεί να
βοηθήσει με περισσότερους από έναν τρόπους το
ανοσοποιητικό σύστημα και τη
διατήρηση καλής υγείας. Αποτελεί
κύριο συστατικό της λέμφου,
βοηθά στην αποβολή τοξινών από
τον οργανισμό, διατηρεί ενυδατω-

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Οι δυνατότητες που έχεις
είναι πάρα πολλές και θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση και θα
σε οδηγήσουν στη λύση προβλημάτων που θα προκύψουν εκεί που
δεν τα περιμένεις. Ό,τι κι αν γίνει,
μη χάσεις την ψυχραιμία σου γιατί
μαζί θα χάσεις και το δίκιο σου.
Ταύρος: Μία τάση μελαγχολίας θα
σε κυριεύσει και θα σε κάνει να
βλέπεις τα πράγματα χειρότερα
απ’ ό,τι είναι, μην μπορώντας να
κρίνεις αντικειμενικά και με ρεαλισμό όσα συμβαίνουν. Έλεγξε την
ευαισθησία σου και βρες το χαμένο
σου πείσμα, για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα που σε έχουν
περικυκλώσει.
Δίδυμοι: Κάποιες καθυστερήσεις
που σε απασχολούν δεν πρόκειται
να ξεπεραστούν, αν δεν κάνεις
κάτι. Πάρε λοιπόν, τις καταστάσεις στα χέρια σου και μην περιμένεις να συμβούν όλα από μόνα
τους. Προσοχή όμως, αυτό δε
σημαίνει να κάνεις βιαστικές κινήσεις και να ρισκάρεις κάποιες
αποφάσεις, που είναι αρκετά
σημαντικές.
Καρκίνος: Είναι κάποιες καταστάσεις που σε προβληματίζουν και
επειδή νιώθεις ότι δεν μπορείς να
κάνεις κάτι γι’ αυτές, τις αφήνεις
άλυτες και μονίμως τις αποφεύγεις. Έτσι όμως να ξέρεις ότι δεν
θα μπορέσεις να ξεφύγεις. Βάλε
κάτω τη λογική σου και δώσε
λύσεις, ακόμα κι αν πρέπει να
αλλάξεις κάποιες παγιωμένες
απόψεις και τακτικές.

Λέων: Είσαι σε καλή διάθεση και
ίσως να μην αξιολογείς με σύνεση
ορισμένες καταστάσεις. Μην
κάνεις κινήσεις πριν τις σκεφτείς
καλά και μην πεις πράγματα που
δεν πιστεύεις, γιατί θα απογοητεύσεις τους γύρω σου. Συγκεντρώσου σε όσα σε απασχολούν
και βρες χρόνο για λίγη ξεκούραση
και χαλάρωση.
Παρθένος: Θα σε καταλάβει μια
έντονη ανησυχία αλλά και ανυπομονησία, για τους στόχους στους
οποίους θέλεις να φτάσεις. Αυτή η
στάση μπορεί να σε οδηγήσει σε
λανθασμένες κινήσεις πανικού.
Έχε εμπιστοσύνη στις ιδέες σου,
πείσε γι’ αυτές και μην χάνεις τον
προγραμματισμό σου.
Ζυγός: Μην κάνεις πίσω μπροστά
στα προβλήματα που θα προκύψουν. Έχεις κάθε δυνατότητα να
τα λύσεις προς όφελός σου, αλλά
έχεις και τη συμπαράσταση
φίλων, που βρίσκονται εκεί για να
σε βοηθήσουν. Ό,τι κι αν γίνει, να
είσαι ήρεμος και σίγουρος για τον
εαυτό σου.
Σκορπιός: Θα γίνουν πολλές αποκαλύψεις στη ζωή σου και αυτό θα
σου δώσει αρκετές απαντήσεις
γύρω από ζητήματα που παρέμεναν ένα μυστήριο για εσένα. Όλα
θα μοιάζουν πιο ξεκάθαρα και θα
μπορέσεις να προχωρήσεις με
άλλον αέρα, για να υλοποιήσεις
τους στόχους σου. Επικεντρώσου
καλύτερα σε αυτό και μη δίνεις
σημασία στις συζητήσεις που
έχουν γίνει πίσω από την πλάτη

SUDOKU

μένα και καθαρά τα μάτια και τη
μύτη, ενώ έχει βλεννολυτική δράση
και ενυδατώνει το στόμα και το
λαιμό μειώνοντας έτσι την εμφάνιση έντονου πονόλαιμου και
βήχα.
Αντιοξειδωτικά:Τις κυριότερες
αντιοξειδωτικές ουσίες για τη
θωράκιση του οργανισμού μας τις
προσλαμβάνουμε καταναλώνοντας: - Πορτοκάλια, χυμός
λεμονιού, πιπεριές, μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανάκια
Βρυξελλών, μαϊντανός για
βιταμίνη C- Ελαιόλαδο, ελιές,
αμύγδαλα, ηλιόσποροι για
βιταμίνη - Καρότα, γλυκοπατάτες,
ντομάτες,
σπανάκι
για καροτενοειδή
(καροτένια, λουτεϊνη,
ασταξανθίνη,
λυκοπένιο, ζεαξανθίνη)Μοσχαρίσιο
συκώτι, κόκκινο κρέας,
μανιτάρια, σουσάμι,
στρείδια για ψευδάργυρο - Brazil nuts, θαλασσινά, ψάρια,
αυγά, μανιτάρια για σελήνιο Φρούτα, λαχανικά, χυμοί, μαύρη
σοκολάτα, όσπρια, φυτικής προελεύσεως ροφήματα και ποτά όπως
καφές, τσάι, κακάο, κόκκινο κρασί
για πολυφαινόλες.

σου.
Τοξότης: Η μέρα σε βρίσκει με
πολύ καλή διάθεση και με ενισχυμένα ποσοστά αυτοπεποίθησης,
οπότε η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Ό,τι βάλεις στο μυαλό σου
μπορείς να το φέρεις εις πέρας και
θα νιώθεις μεγάλη ικανοποίηση
για τον τρόπο που διαχειρίζεσαι
τις καταστάσεις.
Αιγόκερως: Θα έχεις πολύ γκρίνια
και θα παραπονιέσαι για όσα
πηγαίνουν στραβά στη ζωή σου.
Αυτό όμως δεν αρκεί για να τα
διορθώσεις. Άφησε την γκρίνια
λοιπόν και δες με σοβαρότητα τι
δεν σου κάνει. Κάνε τις κατάλληλες
κινήσεις για να διορθώσεις τα
κακώς κείμενα και μην περιμένεις
να γίνουν όλα με έναν μαγικό
τρόπο.
Υδροχόος: Η μέρα είναι πολύ θετική για εσένα. Γενικά διανύεις μια
περίοδο όπου οι θετικές εξελίξεις
σε ευχαριστούν και σου δίνουν
κουράγιο και αισιοδοξία. Μπορείς
λοιπόν να απολαύσεις όλα όσα
συμβαίνουν υπέρ σου και να βρεις
τη δύναμη να λύσεις και τα τελευταία θέματα που σε απασχολούν.
Ιχθείς: Οι δυνατότητες που έχεις
είναι πάρα πολλές και θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση και θα
σε οδηγήσουν στη λύση προβλημάτων που θα προκύψουν εκεί που
δεν τα περιμένεις. Ό,τι κι αν γίνει,
μη χάσεις την ψυχραιμία σου γιατί
μαζί θα χάσεις και το δίκιο σου.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μακαρονάδα με λουκάνικο, ελιές
και λιαστές ντομάτες
ΥΛΙΚΑ:
1 πακέτο (500 γρ.) σπαγέτι,
4 παραδοσιακά λουκάνικα σε ροδέλες (όχι πολύ λεπτές),
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο,
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη,
1 φλ. μαύρες ελιές (χωρίς κουκούτσι καλύτερα) καλά
στραγγισμένες,
8 κομμάτια λιαστές ντομάτες στο λάδι, ψιλοκομμένες,
2 μεγάλες, ώριμες, σφικτές ντομάτες,
3 κουταλιές σάλτσα πέστο από βαζάκι,
τριμμένο κεφαλοτύρι για το σερβίρισμα,
ελαιόλαδο, αλάτι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Χαράζετε τον πάτο των ντοματών σταυρωτά,
τις ζεματάτε για 1 λεπτό σε νερό που σιγοβράζει, τις στραγγίζετε, τις κρυώνετε με τρεχούμενο νερό και τις ξεφλουδίζετε.
Αφαιρείτε προσεκτικά τα σπόρια τους και τις κόβετε σε φετάκια. Βράζετε τα μακαρόνια σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μπόλικο αλατισμένο νερό στο οποίο προσθέτετε 1-2 κουταλιές
ελαιόλαδο.
Στο μεταξύ, ζεσταίνετε 2 κουταλιές ελαιόλαδο σε μια μικρή
κατσαρόλα και σοτάρετε τα λουκάνικα μέχρι να ροδίσουν
ελαφρά. Προσθέτετε το κρεμμύδι, ανακατεύετε μέχρι να μαραθεί και ρίχνετε μέσα τις ντομάτες, τις λιαστές ντομάτες, το
σκόρδο και τις ελιές. Χαμηλώνετε τη φωτιά και συνεχίζετε το
βράσιμο για 15 περίπου λεπτά, ανακατεύοντας συχνά. Αποσύρετε τη σάλτσα από τη φωτιά και ανακατεύετε μέσα το
πέστο. Στραγγίζετε τα μακαρόνια, τα επιστρέφετε στην
κατσαρόλα τους και τα περιχύνετε με τη σάλτσα και μερικές
κουταλιές ελαιόλαδο. Τα ανακατεύετε καλά και τα σερβίρετε
αμέσως, συνοδεύοντάς τα με τριμμένο κεφαλοτύρι.

Μακαρόνια γκρατέν με προσούτο και τυρί
ΥΛΙΚΑ: 1 πακέτο (500 γρ.) κοφτά μακαρόνια (σελινάκι,
φιογκάκι ή κοχυλάκι), 150 γρ. προσούτο, κομμένο σε
τετραγωνάκια, 1 φλ. κρέμα γάλακτος,
1 1/4 φλ. τριμμένο τυρί πεκορίνο (Pecorino),
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη (προαιρετικά), 3 κουταλιές,
3 κουταλιές ψιλοκομένο σχινόπρασο ή 2 φρέσκα
κρεμμυδάκια με τα τρυφερά τους φύλλα, πολύ ψιλοκομμένα, 2 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι ξεφυλλισμένα,
ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Βράζετε τα μακαρόνια σε μπόλικο αλατισμένο
νερό με μια κουταλιά λάδι μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς να τα
βαρυψήσετε και τα στραγγίζετε. Τα επιστρέφετε στην κατσαρόλα και ανακατεύετε μέσα το προσούτο. Προθερμαίνετε το
φούρνο στους 220°C. Αναμιγνύετε την κρέμα γάλακτος με το
σκόρδο (αν θα βάλετε), το γάλα, το σχινόπρασο ή τα κρεμμυδάκια, το θυμάρι, το 1/4 φλ. από το τυρί και λίγο αλατοπίπερο. Λαδώνετε ένα πυρίμαχο ταψάκι και αδειάζετε μέσα τα
μακαρόνια. Τα περιχύνετε με το μίγμα της κρέμας και τα ανακατεύετε και ύστερα πασπαλίζετε την επιφάνειά τους με το
υπόλοιπο τυρί (1 φλ.). Βάζετε το ταψί στο φούρνο και ψήνετε το γκρατέν για ½ περίπου ώρα, μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά τους. Τα σερβίρετε αμέσως.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος
στη Λευκωσία

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 742 - 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1964

ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΗΓΕΙΡΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ
ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Λευκωσία και το Ινστιτούτο
Ελληνικού Πολιτισμού
σας προσκαλούν στη ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 στις 7 μ.μ. στο Μέγαρο
της ΣΕΚ (Λεωφ. Στροβόλου 11)
Θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα απευθύνουν
χαιρετισμό ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστας Καδής
και ο εξοχότατος Πρέσβης της Ελλάδος
Ηλίας Φωτόπουλος
Κύριος ομιλητής: Ο Καθηγητής
Ιωάννης Ν. Καζάζης
Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και πρόεδρος δ.σ. του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας
με θέμα Τα Συνοπτικά Ευαγγέλια:
Μια αναπάντεχα πρώιμη σύγκλιση Ελληνισμού
και Χριστιανισμού
Διάρκεια: 60 λεπτά

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Ο μόνος δρόμος για
να κάνεις εξαιρετική
δουλειά, είναι να
αγαπάς αυτό που
κάνεις"
Steve Jobs

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 21 - 22 Ιανουαρίου
2017, συνεχίζεται Πρωτάθλημα του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους
πιο κάτω αγώνες:
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21 – 22/1/17
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ Σάββατο
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Σάββατο
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Κυριακή
AEK KAΛΑΒΑΣΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Παρασκευή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 14 – 15/1/17
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ 1 - 6
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
7-1
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – AEK KEΛΙΩΝ
2-2
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
7-0
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
0-3
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους
αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (2.30΄
μ.μ.). Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄
μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 15 Ιανουαρίου 2017 είναι:

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών Εργατών – ΚΕΔΡΟΣ
Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας
ΘΟΙ Καπέδων – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς –
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

2-1
1-5
2-1
6-1

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - Α.Ε.Βυζακιάς
2-1
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας 3-0
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΠΑΟ Κάτω Μονής
2-4
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας 1 - 1
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου 1 - 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2-0

Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ 6-2
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
2-2
ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ - Α.Ε. ΑΛΑΣΣΑΣ
3-0
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
0-2
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
2-2
Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
0-3
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
1-2
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι αγώνες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.1,.2017
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
7.30 μ.μ.
Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
7.30 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.1.2017 και ώρα 2.30 μ.μ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ
ΑΕΝ ΑΛΑΣΣΑΣ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.1.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
Ε.Ν ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ.
ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΑΠΟΛΛΩΝ: ΠΕΤΑ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ 5 ΣΤΑ 5

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΛΚΗ: ΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΑΗΤΤΗΤΟ ΤΗΣ

Η

πρωτοπόρος ΑΛΚΗ Ορόκλινης
δέχθηκε την πρώτη της ήττα στο
πρωτάθλημα μειώνοντας τη διαφορά
που τη χωρίζει από την 2η Πάφο
στους τέσσερις βαθμούς. Σημαντική
εκτός έδρας νίκη για τον Ολυμπιακό η
οποία τον κρατεί σε επαφή με την
κορυφή. Νίκη για τον Εθνικό Άσσιας
που του αναπτερώνει τις ελπίδες για
παραμονή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Στάζουν μέλι οι Απολλωνίστες για τον Σωφρόνη
Αυγουστή
• Συνήλθε κάπως η ΑΝΟ, υπομονή συστήνει ο
Πάμπος Χριστοδούλου στους ΑΕΛίστες
• ΕΡΜΗΣ: Επέστρεψε στις νίκες και στην 6η θέση

Σ

ε τροχιά τίτλου κινείται πλέον ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ μετά τα πέντε συνεχόμενα τρίποντα με τον Σωφρόνη
Αυγουστή στον πάγκο. Με πρωταγωνιστή το Σαρδινέρο, οι γαλανόλευκοι της
Λεμεσού εκπόρθησαν το ΓΣΠ πλησιάζοντας την 3η στην βαθμολογία ΑΕΛ με
ένα βαθμό λιγότερο. Παρά την εμφανή
ικανοποίηση οι Απολλωνίστες δείχνουν
προσγειωμένοι. Στο στρατόπεδο των
ηττημένων άρχισαν τα μουρμουρητά
κυρίως από τους σκληροπυρηνικούς
οπαδούς που
εξαπέλυσαν
τα βέλη τους
κατά του προπονητή Τζον Κάρβερ. Ας σημειωθεί
ότι η ήττα της Ομόνοιας προήλθε
μετά από τέσσερις συνεχείς νίκες.
Η ισοπαλία του «Τσιρείου» δεν βόλεψε
ούτε την ΑΕΛ, ούτε την Ανόρθωση. Το
αποτέλεσμα κρίνεται δίκιο. Ο Π.
Χριστοδούλου κάλεσε όλους να
κάνουν υπομονή. Ο Ρ. Λέβι τόνισε την
ανάγκη ενίσχυσης της ομάδας με έμψυχο υλικό.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ - ΑΣΙΛ
ΟΘΕΛΛΟΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.
ΠΑΦΟΣ FC - ΘΟΪ
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΑΕΕΚ
ΕΝΑΔ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΑΚΡΙΤΑΣ - ΑΛΚΗ ΟΡ.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

Ο ΑΠΟΕΛ χωρίς να φορτζάρει νίκησε τη
ΔΟΞΑ στο Μακάρειο παραμένοντας
μόνος ένοικος στο ρετιρέ. Σε σοβαρές
περιπέτειες εισήλθε η προσφυγική
ομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Τρίποντο ελπίδας για ΑΡΗ
• Έσπασε το ρόδι εκτός έδρας η ΑΧΝΑ
βυθίζεται η Αναγέννηση
• Νίκη για ΑΕΚ διατηρώντας την στενή επαφή
με τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ

δοση της ομάδας.
Την πρώτη του εκτός έδρας νίκη πέτυχε
στη γειτονική Δερύνεια ο Εθνικός Άχνας
που έκανε τα εύκολα δύσκολα. Η
Αναγέννηση έκανε τεράστια προσπάθεια προκειμένου να
πετύχει την ανατροπή χωρίς όμως να τα
καταφέρει παραμένοντας μόνη στο
βυθό.

ΑΡΗΣ στο ντέρμπυ του κάτω διαζώματος. Με τη νίκη αυτή η Λεμεσιανή ομάδα
έφτασε στους 14 βαθμούς αφήνοντας
την ΑΕΖ πέντε βαθμούς πίσω του. Η
ομάδα του Ζακακίου παραμένει χωρίς
νίκη από τις 21 Αυγούστου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τρίποντο ελπίδας πήρε ο

Τρίτωσε το καλό στα ντέρμπυ
ο Απόλλων που γλυκοκοιτάζει κορυφή
με πρωταγωνιστή τον Ισπανό
Σαρδινέρο (Φωτό)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η ΑΕΚ που άρχισε σιγά - σιγά να ανακάμπτει έκανε καλή εμφάνιση κόντρα
στην ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ και κρατιέται σε
απόσταση αναπνοής από τον πρωτοπόρο με μόλις ένα βαθμό διαφορά. Στη
Ν. Σαλαμίνα ο Σ. Βεργέτης ψάχνει τα
αίτια της αιφνίδιας πτώσης στην από-

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

ναλλοίωτο παραμένει το σκηνικό
στα ψηλά δώματα του βαθμολογικού πίνακα. Η πρωτοπόρος Ξυλοτύμπου πέτυχε τρίποντο αυξάνοντας
τη διαφορά της από τους άλλους δύο
μνηστήρες, τον Χαλκάνωρα και το
Διγενή Ορόκλινης που έφεραν ισοπαλίες. Αξιόλογη εκτός έδρας νίκη κατέγραψε ο Ύψωνας.

15

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Στην Ανόρθωση όσο πιο γρήγορα τερματισθεί το διοικητικό αδιέξοδο
τόσο το καλύτερο. Η παρούσα κατάσταση αναγκάζει την ομάδα να
κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

1

Ύστερα από εσωτερικούς πειραματισμούς και δοκιμές, η ΑΕΚ φαί2 νεται ότι βρήκε το φάρμακο για σταθεροποίηση της απόδοσης της.
Στα συν πάντως θεωρείται η εξαιρετική φόρμα του Τρισκόφσκι που αποτελεί την επιθετική αιχμή του κιτρινοπράσινου δόρατος.
Στον Απόλλωνα επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός για την καταπληκτική πορεία από τότε που ανέλαβε ο Σωφρόνης Αυγουστή. Το αύριο
προδιαγράφεται ρόδινο αρκεί να μην πάρουν το μυαλά τους αέρα,
παραμένοντας προσγειωμένοι και επικεντρωμένοι στο τρίπτυχο σκληρή
δουλειά, ενότητα, σοβαρότητα.

3

Ο

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΑΚΑΘΕΚΤΟΣ Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ

Ονήσιλλος
άλωσε
τον
Αστρομερίτη συνεχίζοντας
τη φρενήρη κούρσα του διατηρώντας το +5 από την 2η ΑΠΕΑ
και το +8 από τον Άτλαντα.
Νίκες - βάλσαμο πέτυχαν, εκτός
έδρας
μάλιστα,
η
ΔΟΞΑ
Παλιομετόχου, το Φρέναρος και
η Ασπίς Πύλας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
η φοροδιαφυγή και το προσφυγικό
στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Προσφυγικό
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει
προτάσεις για την ανανέωση του κανονισμού του
Δουβλίνου ΙΙ, μέσα στο 2017. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προτείνει με τους νέους κανόνες την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης όταν οι
αιτήσεις ασύλου φτάνουν ένα συγκεκριμένο όριο.
Ωστόσο, τα κριτήρια για την επαναπροώθηση των
αιτούντων άσυλο στην πρώτη χώρα εισόδου στην ΕΕ
θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
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Συνάντηση ΣΕΚ με το νεό Δήμαρχο Στροβόλου
Α
ντιπροωπεία της ΣΕΚ αποτελούμενη από τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα, τον αναπληρωτή Μιχάλη Μιχαήλ, τον
γενικό οργανωτικό Πανίκο Αργυρίδη και τον επαρχιακό γραμματέα
ΣΕΚ Λευκωσίας Πάμπο Ιωαννίδη,
είχαν χθες Τρίτη συνάντηση με τον

νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Στροβόλου
Ανδρέα Παπαχαραλάμπους.

Η συνάντηση εντάσσεται στο
πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας της ΣΕΚ με την τοπική
αυτοδιοίκηση και την τοπική κοινωνία. Αντηλλάγησαν απόψεις για
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος

που αφορούν κυρίως τα προβλήματα των εργαζομένων και των
δημοτών. Παρούσα στη συνάντηση
ήταν και η αναπληρώτρια δημοτική γραμματέας Άννα Καρύδη.
Σημειώνεται ότι τα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ βρίσκονται στα δημοτικά όρια του Στροβόλου.

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν τη δημιουργία κοινών
κριτηρίων και διαδικασιών ασύλου καθώς και τη
δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης
προσφύγων σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.
Φοροδιαφυγή
Μέχρι το τέλος του 2017, η εξεταστική επιτροπή του
ΕΚ για τα έγγραφα του Παναμά, αναμένεται να έχει
ολοκληρώσει την έκθεση σχετικά με τις αποκαλύψεις
των εγγράφων, που αφορούν επιχειρήσεις και ιδιώτες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η εξεταστική επιτροπή δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2016, με σκοπό να
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν αντιμετωπίσει το
ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τη φοροδιαφυγή.
Τρομοκρατία
Στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας,
αναμένεται μέσα στο 2017 η ολοκλήρωση της σχετικής οδηγίας, που θα επιτρέψει την ποινικοποίηση
της τρομοκρατίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με
τους νέους κανόνες θα θεωρούνται ποινικά αδικήματα και οι προπαρασκευαστικές πράξεις, όπως τα
ταξίδια με σκοπό την τρομοκρατία, η εκπαίδευση για
αυτούς τους σκοπούς και η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ: ΕΝΕΡΓΟ ΕΜΠΛΟΚΗ Ε.Ε.
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ

Α

ρχίζει σήμερα στη Γενεύη της Ελβετίας η διάσκεψη
των τεχνοκρατών για την Ασφάλεια και τις Εγγυήσεις στο πλαίσιο της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.

τις επαφές του με την Ελληνική Κυβέρνηση και κορυφαίους Ευρωπαϊους παράγοντες για ενίσχυση της
διαπραγματευτικής μας θέσης.

Οι εργασίες διεξάγονται υπό τη σκιά της
Πολυμερούς Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα υπό
την αιγίδα του νέου γενικού γραμματέα
των Ηνωμένων Εθνών.
Η Διάσκεψη δεν είχε καταλήξη λόγω της
μαξιμαλιστικής, αλλοπρόσαλλης και
εμπρηστικής τοποθέτησης Τσαβούσογλου - Ερτογάν που ότι η Άγκυρα θα
παραμείνει εγγυήτρια δύναμη στην
Κύπρο.
Ήδη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης εντείνει

Αρχίζει στο Λονδίνο η διαπραγμάτευση
για τη σύμβαση των ναυτικών
του Διεθνούς Φόρουμ
• Στην εργατική διαπραγματευτική ομάδα
συμμετέχει και ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ

Α

ρχίζει την προσεχή εβδομάδα στα κεντρικά γραφεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών [ΙΤF]
η πρώτη διαπραγματευτική συνάντηση με τις πλοιοκτήτριες εταιρείες για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των ναυτικών του διεθνούς Φόρουμ η οποία
λήγει στο τέλος του 2017.
Στην εργατική διαπραγματευτική ομάδα συμμετέχει
για πρώτη φορά και η Ομοσπονδία Μεταφορών,
ΟΜΕΠΕΓΕ –ΣΕΚ, με τον γενικό της γραμματέα Παντελή
Σταύρου. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχισθούν καθόλη τη διάρκεια του έτους με σκοπό την κατάληξη σε
συμφωνία που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018.
Η διαπραγμάτευση γίνεται σε μια περίοδο κατά την
οποία η εργοδοτική πλευρά υποστηρίζει ότι η διεθνής
οικονομική ύφεση έχει επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία στις πλοιοκτήτριες εταιρείες οι οποίες θέτουν
επί τάπητος θέμα επιβίωσης τους.
Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες ζητούν παγοποίηση ή και
μείωση μισθών και ωφελημάτων.
Ο γ. γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ -ΣΕΚ Παντελής Σταύρου δήλωσε
ότι αναμένεται σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών και των Πλοικτητών.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

43ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ
Τελείται την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017 στον
Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεμεσού το 43ο Ετήσιο Μνημόσυνο του Αρχηγού του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ
Στρατηγού ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ.
Του Μνημοσύνου θα προστεί ο
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
αμαθούντος κ. Νικόλαος.
Μετά το μνημόσυνο θα γίνει
πορεία προς το Αρχηγείο της
ΕΟΚΑ και τον τάφο του ΔΙΓΕΝΗ όπου θα τελεσθεί
Τρισάγιο. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον
ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΩΣΤΑΡΑ ομότιμο καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ανωτάτης Πανελληνίου Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών και κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους και τους εκπροσώπους σωματείων και
οργανώσεων.
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ

www.oho-sek.org.cy

