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Συνέντευξη γγ ΣΕΚ

• Η ιστορία κτυπά δυνατά την πόρτα της Βουλής

Ελεύθερα και αυτόνομα
ταξιδεύει το καράβι της ΣΕΚ

Γε.Σ.Υ: ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τ

Τ

ο καράβι της ΣΕΚ ταξιδεύει ελεύθερα και αυτόνομα τονίζει στην
πρώτη του συνέντευξη στην «Εργατική Φωνή» ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας, μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του τον Μάιο του 2016.
Ο κ. Μάτσας κατέδειξε πως η αυτοκριτική και η τεκμηρίωση είναι
εργαλεία - κλειδιά μέσα από τα
οποία ένας άνθρωπος βελτιώνει τις
δυνατότητες να λειτουργεί αποτελεσματικά και ευέλικτα.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ

ώρα είναι η ώρα της αλήθειας και
της ευθύνης στο μείζον θέμα του
Γε.Σ.Υ. Στην τιτάνεια προσπάθεια που
καταβάλλεται για εφαρμογή του, δεν
χωράνε ούτε πολιτικές σκοπιμότητες,
ούτε αχρείαστες κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά ούτε και ανεύθυνες συμπεριφορές.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα στέλλει
προς κάθε κατεύθυνση η ΣΕΚ καλώντας
τη Βουλή να υπερψηφίσει χωρίς άλλη
καθυστέρηση τα εκκρεμούντα νομοσχέδια για μεταρρύθμιση του νευραλγικού
τομέα της Υγείας και τάχιστη δρομολόγηση της πορείας του Γενικού Σχεδίου
Υγείας.

• Τα κοινοβουλευτικά κόμματα καλούνται να αναλάβουν τις τεράστιες
ευθύνες τους, υπερψηφίζοντας τα νομοσχέδια για μεταρρύθμιση του
τομέα της Υγείας και τάχιστη εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ
Τούτη την ώρα που ο τομέας της δημόσιας Υγείας έφθασε στα όρια του, η
ιστορία κτυπά δυνατά την πόρτα της
Βουλής ως Σώματος αλλά και του κάθε
κόμματος ξεχωριστά, δήλωσε ο γενικός
γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας. Καλούμε τα κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν
και να πράξουν το καθήκον τους έναντι
της κοινωνίας και των πασχόντων
συμπολιτών μας, υπογράμμισε. Το υφι-

στάμενο αναχρονιστικό σύστημα υγείας
μας προσβάλλει ως ευρωπαϊκή χώρα και
δεν μας τιμά ως κοινωνία και ως λαό,
επισήμανε.
Η ΣΕΚ και γενικότερα τα πλατειά στρώματα του λαού, δεν πρόκειται ποτέ να
δώσουν συγχωροχάρτι σε όποιον επιχειρήσει από δώ και μπρός να υπονομεύσει
το Γε.Σ.Υ ή να τορπιλίσσει την προσπάθεια υλοποίησης του, κατέληξε ο γ.γ. της
ΣΕΚ.

(Σελ. 8 και 9)

Τα Ελληνικά Γράμματα

Ε

πίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε το
μήνυμα των Τριών Ιεραρχών. Το
ανελέητο κυνήγι του πλούτου και τα
ασύδοτα συμφέροντα των ισχυρών,
ευθύνονται για τη θλιβερή κατάντια
των κοινωνιών. Μοναδικό αντίδοτο
η προαγωγή της Ελληνικής Παιδείας.
(Σελ. 2, 7)

• Το Γενικό Σχέδιο Υγείας να μείνει μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες
και ιδιοτελή συμφέροντα διαμηνύει η ΣΕΚ στηρίζοντας ολόθερμα
την καταβαλλόμενη προσπάθεια του υπουργού Υγείας

Ώρα για στελέχωση της τουριστικής βιομηχανίας με ντόπιο προσωπικό

Ω

ρίμασε ο χρόνος για πλήρη στελέχωση της τουριστικής και ιδιαίτερα της ξενοδοχειακής βιομηχανίας με ντόπιο προσωπικό, καλά καταρτισμένο,
που θα μπορεί να προσφέρει με αξιώσεις το κυπριακό τουριστικό προϊόν και να προάγει τις αρχές της
πατροπαράδοτης κυπριακής φιλοξενίας.

Τούτων λεχθέντων, χαιρετίζουμε την πρόσφατη
δήλωση του Παγκύπριου Συνδέσμου Διευθυντών
Ξενοδοχείων (ΠΑΣΥΔΙΞΕ), σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται «να ληφθούν μέτρα για επανένταξη
Κυπρίων στη βιομηχανία προς μείωση της ανεργίας,
ιδιαίτερα των νέων».

(α) στην απασχόληση ντόπιου εργατικού δυναμικού,
αναβαθμίζοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό την
κυπριακή φιλοξενία.

• Επένδυση τεράστιας αξίας

(γ) στον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας που
πλεονάζει στον τομέα και αποτελεί ωρολογιακή
βόμβα στα θεμέλια των κοινωνικών Ταμείων.

Η ΣΕΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια υποστηρίζει αυτή
την άποψη αρχής, γιατί αφενός πιστεύει και εμπιστεύεται το ντόπιο εργατικό δυναμικό και αφετέρου
γιατί είναι αποδεδειγμένο πλέον πως, η αλόγιστη
απασχόληση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών εργατών
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, συνέβαλε στην υποβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στη
διάβρωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
προϊόντος.

Η αξιοποίηση του ντόπιου προσωπικού αποτελεί την
καλύτερη επένδυση που μπορεί να γίνει αυτή την
ώρα στην τουριστική μας βιομηχανία.

Η θέση αυτή, που τεκμηριώνεται με πολλούς τρόπους, διατυπώθηκε κατά καιρούς και από εκπροσώπους της εργοδοτικής πλευράς που απέδωσαν τη
μειωμένη παραγωγικότητα του ξενοδοχειακού κλάδου, στην απασχόληση αλλοδαπών ανειδίκευτων
εργατών.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε το γεγονός ότι, ο ίδιος ο
πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
από το βήμα της γενικής συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων κάλεσε την εργοδοτική
πλευρά – προ εξαμήνου – να προχωρήσει στα εξής
τρία σημαντικά πράγματα:

η εργοδότηση Κυπρίων στα ξενοδοχεία

(β) στην εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων,
ώστε να αποτρέπονται οι οποιεσδήποτε μισθολογικές αδικίες και ανισότητες, όπως ξεκάθαρα καταγράφεται και σε πρόσφατη μελέτη του ΔΝΤ.

Η ΣΕΚ και η αρμόδια Ομοσπονδία των Ξενοδοχοϋπαλλήλων με δυναμισμό προσθέτουν για ακόμα μια
φορά, τη δική τους φωνή στα όσα με τεκμηρίωση
υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και
καλούν την εργοδοτική πλευρά να εργοδοτήσει ντόπιο προσωπικό, να σεβαστεί και να εφαρμόσει όλα
τα εργασιακά θέσμια και όλους τους νόμους, ώστε να
επικρατήσουν συνθήκες μακροχρόνιας εργατικής
ειρήνης στον ευαίσθητο τομέα του τουρισμού, που
αποτελεί βασικό πνεύμονα ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Α

ν κάνουμε μια σύγκριση της
καθημερινότητας του 2ου
και 3ου αιώνα με τον σημερινό,
θα καταλήξουμε στο ασφαλές
συμπέρασμα πως η εποχή μας
έχει πάρα πολλά κοινά χαραχτηριστικά, με εκείνη των
Τριών Ιεραρχών. Πόλεμοι, κοινωνικές συγκρούσεις, θρησκευτικές διαμάχες και πολύχρωμες λαικές εξεγέρσεις ενάντια στη στυγνή εκμετάλλευσης
των πολλών από τους λίγους,
συνθέτουν τα συστατικά του

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

παγκόσμιου χάρτη.
Με τον ενάρετο βίο και την
ευτολμία που τους διέκρινε, οι
Τρεις Ιεράρχες τάραξαν τα
λιμνάζοντα νερά της εποχής
τους και άφησαν οικουμενικές
παρακαταθήκες με διαχρονική
αξία. Με γνώμονα την θεώρηση
τους πως η περιθωριοποίηση
των κοινωνικά αδύνατων δεν
συνάδει με το ορθόδοξο πνεύμα, στήριξαν ποικιλοτρόπως
τους φτωχούς, τους κυνηγημένους, τους απροστάτευτους
και γενικά τους μη προνομιούχους.
Χωρίς φόβο αλλά με πάθος,
στηλίτευσαν τη δράση του
κάθε αδίστακτου μαυραγορίτη
που ήθελε να πλουτίσει σε

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κορυφαίο κοινωνικό αίτημα της εποχής μας
ο βίος και η πολιτεία των Τριών Ιεραρχών
βάρος των λιμοκτονούντων
συμπολιτών τους, προσφέροντας συσσίτια και κάθε λογής
βοήθεια χωρίς καμιά διάκριση
σε χριστιανούς, ειδωλολάτρες,
Ιουδαίους και αιρετικούς,
σώζοντας χιλιάδες από βέβαιο
θάνατο. Συμπεριφέρθηκαν ως
ορθοφρονούντες συνδικαλιστές άλλοτε ευγενικά και άλλοτε με δυναμικό τρόπο, αξιώνοντας από τους άρχοντες την
απαλλαγή των φτωχών από τη
φορολογία ενώ δεν παρέλειψαν να παρέμβουν καταλυτικά
για κατοχύρωση των συμφερόντων των εργαζομένων στα
ορυχεία του Ταύρου. Σε καμμιά
περίπτωση δεν δέχθηκαν να
συμβιβαστούν με την υποκρισία των βολεμένων χριστιανών
την ώρα που οι λοιπή κοινωνία
δυστυχούσε. Άνθρωποι με
ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντες, οι Τρείς Ιεράρχες έγραψαν σπουδαία συγγράμματα
με αιχμή τη σημαντική αξία της
αρχαίας ελληνικής παιδείας.

Πρωτοπόροι

• Μόνο μέσω της Ελληνικής Παιδείας και της επανόδου
στις ρίζες μας, θα απεγκλωβιστούμε
από τα σημερινά τραγικά αδιέξοδα

• Να προωθηθεί και να εφαρμοστεί
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Γενικό Σχέδιο Υγείας στη βάση των
μελετών και σχεδιασμών του ΟΑΥ.
• Ότι η αυτονόμηση των δημοσίων
νοσηλευτηρίων αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση ως αναπόσπαστο κομμάτι
των σχεδιασμών.
• Ότι η ψήφιση των νομοσχεδίων για

κατασκευάζουν

μέσω

της

Εκπαίδευσης ανθρώπινα εξαρτήματα για να λειτουργήσει
εύρυθμα η μηχανή της παγκοσμιοποιημένης

οικονομίας.

Αυτή η τραγική φιγούρα, που
αποτυπώνεται εύγλωττα στον
δημοφιλή στίχο γνωστού Ελλητημα εγώ της μηχανής σας και
ο γιος μου το ανταλλακτικό»
θα πρέπει πάση θυσία να ξεριζωθεί από το πολιτικό σύστημα και το πρότυπο οικονομικής

θλίωση και τους πολέμους. «
Μητέρα των πολέμων είναι η
πλεονεξία, οι πόλεμοι με τη
σειρά τους γεννούν την υψηλή
φορολογία που σύρει τους
πολίτες στην κοινωνικοοικονομική άβυσσο» τόνιζαν στη
σοφή διδασκαλία τους.

Ζωοδότρα Ελληνική Παιδεία
Τα βασικά συστατικά της αληθινής παιδείας για τους Τρεις
Ιεράρχες είναι, η αγάπη, η
ελευθερία και ο σεβασμός του
ατόμου. Υποστήριξαν με έργα
και όχι μόνο με λόγια, πως η
Παιδεία πρέπει να υπηρετεί
τον άνθρωπο και όχι το πολι-

Ξεκάθαρα και παστρικά, δίδα-

ον Ιούλιο του 2016 όλοι οι πολιτικοί
αρχηγοί αποδέχτηκαν πρόσκληση
του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου
Αναστασιάδη για συζήτηση της πορείας του ΓΕΣΥ, ως θέμα επείγουσας
σημασίας για τη χώρα μας. Κάθισαν,
συζήτησαν και κατέληξαν σε ένα μνημόνιο συμφωνίας με έξι βασικά σημεία
συναντίληψης:

τικό σύστημα και το κοινωνικοοικονομικό
κατεστημένο,
όπως δυστυχώς συμβαίνει
σήμερα. Είναι αυταπόδεικτο
ότι σήμερα, σχεδόν σε ολόκλη-

ώνει την ομορφιά της ζωής,

νικού τραγουδιού «είμαι εξάρ-

Οι κοινωνικές θέσεις που πρότασσαν ήταν τόσο ριζοσπαστικές και πρωτοποριακές λες
και έχουν γραφεί τους τελευταίους δύο αιώνες όπου
συντελέσθηκαν στην Ευρώπη
και γενικότερα στον κόσμο, οι
μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις.

Τ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ξαν πως η μανία του πλούτου
και τα συμφέροντα των ισχυρών και των κάθε λογής ασύδοτων κερδοσκόπων ευθύνονται για την κοινωνική εξα-
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ρο τον κόσμο, η Παιδεία είναι
καθοδηγούμενη στις ανάγκες
της ασύδοτης αγοράς και των
ζωτικών συμφερόντων της
ολιγαρχίας. Είναι τραγικό,
γιατί σήμερα οι κυβερνήσεις, με
την ποδηγέτηση των πανίσχυρων πολυθενικών εταιρειών
αντί να φτιάξουν ελεύθερους
ανθρώπους με συγκροτημένη
προσωπικότητα, έτοιμους να
σταθούν κριτικά σε ό,τι αλλοι-

ανάπτυξης της Κύπρου και της
Ελλάδας. Οι πολιτικές που
αποσκοπούν μονόπλευρα στην
ανάκαμψη των δεικτών της
παραγωγικότητας χωρίς να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν ο
παράγοντας άνθρωπος –εργαζόμενος, οδηγούν στο πουθενά
ενδυναμώνοντας τα βραδυφλεγή εκρηκτικά κοινωνικά
αδιέξοδα του σήμερα.

Αν πράγματι θέλουμε ως κοινωνία, ως χώρα, ως λαός, αλλά
και ως έθνος να ξεφύγουμε μιάς για πάντα από την πολύχρωμη μιζέρια που μας καταδυσναστεύει, οφείλουμε να αντισταθούμε σθεναρά στις πολιτικές του παγκοσμιοποιούμενου
καζίνο παρέχοντας στους μαθητές και τους σπουδαστές μας
Ελληνική Παιδεία και ανθρωποκεντρική αγωγή στη βάση των
ακατάλυτων αξιών και των αιώνιων ιδανικών της ελευθερίας,
της δικαιοσύνης, της αγάπης, της θυσίας και της ταπεινοφροσύνης που έκαναν κτήμα τους και διάδοσαν με θάρρος και
ευτολμία οι τρείς μέγιστοι φωστήρες της τρισηλίου θεότητος,
Βασίλειος ο Μέγας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος και Γρηγόριος ο
Νανζιανζηνός που έχουν την τιμητική τους κάθε χρόνο στις 30
Ιανουαρίου, Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων.

Η Βουλή ας διαψεύσει τις φοβίες του λαού πως τα συμφέροντα
των ολίγων είναι υπεράνω του κοινού καλού
αυτονόμηση των νοσηλευτηρίων και η
εφαρμογή του ΓΕΣΥ να γίνουν ταυτόχρονα και η σταδιακή εφαρμογή στη
βάση χρονοδιαγραμμάτων που θα
καθοριστούν.
• Ότι εξίσου απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν της διαδικασίας κατακύρωσης του διαγωνισμού για το λογισμικό
του ΟΑΥ.
• Παράλληλα θα συνεχιστεί η προσπάθεια επίλυσης ή απάμβλυνσης των
καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας της δημόσιας Υγείας και οι ασθενείς στα δημόσια νοσηλευτήρια.
•Θα συνεχιστεί ο διάλογος για τελικές
αποφάσεις.
Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρα-

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)

τίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
χαρακτήριζε τη συνάντηση με αρχηγούς
και εκπροσώπους κομμάτων εξαιρετικά
παραγωγική και πως επιτεύχθηκε
συναντίληψη για εφαρμογή του.

• Προσδοκούμε πως το νομοθετικό
σώμα θα δώσει σαφή απάντηση
με την ψήφο του πως η υγεία
των πολιτών είναι πάνω
από όλους και από όλα
Λίγους μήνες αργότερα και ενώ τα
νομοσχέδια βρίσκονται στη Βουλή για
έγκριση ο Υπουργός καλεί όλους να
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και
να μην χρησιμοποιούν την υγεία για

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

προσπορισμό εύκολων πολιτικών κερδών. Η δήλωση αυτή προκαλεί εκ νέου
μέγιστη ανησυχία πως πίσω στα
παρασκήνια τα λογής συμφέροντα
εξακολουθούν να μάχονται πυρετωδώς
για να τινάξουν στον αέρα διεργασίες
και προσπάθειες δεκαετιών που κόστισαν εκατομμύρια στον κυπριακό λαό.
Ήρθε πλέον η σειρά του νομοθετικού
σώματος να δώσει σαφή και ξεκάθαρη
απάντηση στο βασικό ερώτημα των
πολιτών: Αν σε αυτόν τον τόπο, έστω
και για μια φορά το συμφέρον του
συνόλου θα ληφθεί περισσότερο υπόψη
από τα συμφέροντα των ολίγων. Προσδοκούμε πως το νομοθετικό σώμα θα
δώσει σαφή απάντηση με την ψήφο του
πως η υγεία των πολιτών είναι πάνω
από όλα και υπεράνω όλων.

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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ΑΝΕΤΕΙΛΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ν

έα εποχή ξεπρόβαλε το περασμένο Σάββατο για το λιμάνι
Λεμεσού. Εν μέσω πανηγυρικής
τελετής οι εργασίες στο λιμάνι
πέρασαν σε τρεις ιδιωτικές εταιρείες
την Eurogate Container
Terminal Limassol Limited, που
ανέλαβε τη διαχείριση του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, την DP World Limassol
Limited, που ανέλαβε τη διαχείριση
του τερματικού σταθμού γενικού
εμπορίου και επιβατικού και την
P&O Maritime Cyprus Ltd, που έχει
την ευθύνη για τις θαλάσσιες υπηρεσίες.
Σε δηλώσεις του, ο Αναπληρωτής
Διευθυντής του λιμανιού, Παναγιώτης Αγαθοκλέους, ανέφερε
πως "μια νέα εποχή ξεκινά για την
ΑΛΚ και το λιμάνι Λεμεσού, μετά
από μια μακρόχρονη προσφορά
στην οικονομία του τόπου", προσθέτοντας πως "θα παραμείνουμε
εδώ ως εποπτική αρχή για να
ελέγχουμε τις διαδικασίες και τις
υπηρεσίες που θα παρέχουν οι
ιδιώτες".

Στην τελετουργική εκδήλωση,
παρέστη και απηύθυνε χαιρετισμό
ο υπουργός Συγκοινωνιών Μάριος
Δημητριάδης. Τα εγκαίνια τέλεσε ο
Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Παρεβρέθηκαν εκ μέρους της
ΣΕΚ, ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Μεταφορών Παντελής Σταύρου, ο αναπληρωτής γ.γ Τίτος Τιμοθέου και
ο οργανωτικός αξιωματούχος του
Σωματείου Μεταφορών Λεμεσού
Ιωάννης Τσουρής. Η ΟΜΕΠΕΓΕ –
ΣΕΚ τάχθηκε εξυπαρχής υπέρ της
επένδυσης ιδιωτών στο λιμάνι
δεδομένου ότι οι διαχειρίστριες
εταιρείες θα σέβονται τις συλλογι-

κές συμβάσεις, τα εργασιακά
θέσμια και θα μεριμνούν για την
ασφάλεια και υγεία του προσωπικού στο λιμενικό χώρο, σημείωσε ο
κ. Σταύρου. Αναμένουμε από τις
εταιρείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, υπογράμμισε.

έχουν ταλαιπωρηθεί καθώς η εξυπηρέτηση τους από τη διαχειρίστρια εταιρεία Eurogate Container
Terminal Limassol Ltd, έγινε με
καθυστέρηση.
Ο υπουργός Μεταφορών, Μάριος
Δημητριάδης, επισκέφθηκε τα

Α

3

Αυξημένοι οι μισθοί
Ιανουαρίου

υξημένους μισθούς πήραν τον Ιανουάριο χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, λόγω τερματισμού της αποκοπής της έκτακτης εισφοράς που εκαταβάλλετο στο διάστημα
2011 - 16 στο πλαίσιο των μέτρων για αντιμετώπιση της κρίσης και της βαθιάς οικονομικής ύφεσης.
Με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του γενικού
λογιστηρίου του κράτους, €27,4 εκ. αντιστοιχούν
στην κατάργηση της έκτακτης εισφοράς, για ολόκληρο το 2017 και αφορά μόνο το δημόσιο. Ο νόμος
περί καταβολής της έκτακτης εισφοράς είχε θεσπιστεί το 2011. Η έκτακτη εισφορά αποκοπτόταν κλιμακωτά για όσους υπαλλήλους στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα είχαν μηνιαίες απολαβές πέραν των
€1500.

• Η λειτουργία του πέρασε
στα χέρια ιδιωτών επενδυτών
με στόχο να γίνει ποιοτικό
και ανταγωνιστικό
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, τόνισαν ότι στη νέα εποχή που ανέτειλε μέσω των ιδιωτικών επενδύσεων, το λιμάνι Λεμεσού θα αναβαθμισθεί σε όλα τα επίπεδα και θα
καταστεί ποιοτικό και ανταγωνιστικό προς όφελος της οικονομίας
και της κοινωνίας ευρύτερα.

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ
Aναστάτωση προκλήθηκε προχθές
Δευτέρα στο λιμάνι Λεμεσού κατά
την πρώτη μέρα λειτουργίας του
νέου καθεστώτος. Οι πλείστοι
μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων

Τα κρατικά ταμεία είχαν ετήσια έσοδα από την
έκτακτη εισφορά περίπου €70 εκ. εκ των οποίων το
1/3 αναλογούσε στους υπαλλήλους του δημόσιου
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, το 1/3 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και το 1/3 στους
εργοδότες, πλην της κυβέρνησης.
γραφεία της Αρχής Λιμένων όπου
έτυχε ενημέρωσης, ενώ ακολούθως
μετέβη στα γραφεία των αναδόχων
όπου έδωσε διαβεβαιώσεις ότι το
λιμάνι θα εργαστεί μέχρι να εξυπηρετηθούν όλοι. Είναι μια ιστορική μέρα για τα λιμενικά δεδομένα
της χώρας μας, σημείωσε ο
υπουργός Μεταφορών, τονίζοντας
ότι "κερδίσαμε το μεγάλο στοίχημα, αυτό της ομαλής μετάβασης
των εργασιών, παρά τις διάφορες
Κασσάνδρες που ακούγονταν τις
τελευταίες μέρες".
• Η ΣΕΚ, αναμένει από τις διαχειρίστριες εταιρείες του λιμανιού
ότι θα τηρήσουν τη δέσμευση
τους για σεβασμό στις συλλογικές συμβάσεις και στα εργασιακά θέσμια, με συνεχή διατήρηση
ποιοτικών συνθηκών ασφάλειας
και υγείας.

Στους μισθούς Ιανουαρίου στο δημόσιο, έχει προστεθεί στο μισθολόγιο χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων και ημικρατικών ετήσια προσαύξηση που είχε
παγοποιηθεί από τον Ιούλιο του 2012.
Σύμφωνα με την γενική λογίστρια της Δημοκρατίας
Ρέα Γεωργίου, επιπρόσθετα το 2017 θα καταβληθεί
ποσό €20,8 εκ., που αντιστοιχεί στο σύνολο της ετήσιας προσαύξησης προς τους κρατικούς υπαλλήλους και στο ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό.
Προσαύξηση δικαιούνται όσοι δεν είναι στην κορυφή της μισθολογικής τους κλίμακας.
Συνολικά, εκτιμάται ότι θα διοχετευτούν στην πραγματική οικονομία, μόνο από την κατάργηση της
έκτακτης εισφοράς για το 2017, περίπου €70 εκ. Στο
ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο τερματισμός της
έκτακτης εισφοράς στον ιδιωτικό τομέα που κατέβαλλαν εξ ημισείας οι υπάλληλοι και οι εργοδότες.

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΡ ΚΑΙ ΕΧΟΝ ΜΟBIL

Σ

τις 9 Φεβρουαρίου 2017 θα γίνει η πρώτη συνάντηση των συντεχνιών Πετρελαιοειδών ΣΕΚ και ΠΕΟ με
την ΒΡ Κύπρου, στο
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για
√ Οι συντεχνίες διεκδικούν
ανανέωση της συλμισθολογικές αυξήσεις και
λογικής σύμβασης.

βελτίωση ωφελημάτων

Σύμφωνα με τον
γενικό γραμματέα
της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελή Σταύρου, οι συντεχνίες
ζητούν αύξηση μισθών και βελτίωση ωφελημάτων
κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στις οικονομικές
πραγματικότητες και ευρύτερα στις αντοχές της
Κυπριακής οικονομίας.
Η πρώτη συνάντηση των συντεχνιών με την εταιρεία
ΕΧΟΝ ΜOBIL θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου.
Η συλλογική σύμβαση στις υπό αναφορά εταιρείες
πετρελαιοειδών έληξε στο τέλος του 2016.
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ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκο» στις πωλήσεις ακινήτων για όσους
έχουν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία

Σ

ε ασφυκτικό κλοιό έχουν μπει
όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά
ταμεία με το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Εισφορών να βάζει
«μπλόκο» στις πωλήσεις ακινήτων
όχι μόνο σε όσους έχουν αρρύθμιστες οφειλές αλλά και σε εκείνους
που από την πώληση δεν εξασφαλίζουν την αποπληρωμή των χρεών
τους.
Ο ασφαλισμένος για να γίνει εφικτή
η πώληση του ακινήτου θα πρέπει
να προσκομίζει σχετική βεβαίωση

αντικειμενική αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και το συμφωνηθέν
τίμημα.
Αφού ελεγχθούν τα στοιχεία, θα
δίνονται βεβαιώσεις διάρκειας 1
μηνός, αλλά, στην περίπτωση που
το τίμημα είναι μικρότερο από την
αντικειμενική αξία, θα παρακρατεί-

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ 10 000 ΑΚΙΝΗΤΑ
Στο μεταξύ, τον Μάρτιο εκτιμάται
ότι θα αρχίσουν οι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί, που αποτελούν
και ένα από τα προαπαιτούμενα
στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Η υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός
του Φεβρουαρίου.

στον συμβολαιογράφο, ο οποίος θα
λαμβάνει γνώση για την επαρκή ή μη
διασφάλιση της οφειλής και αναλόγως θα προβαίνει στη μεταβίβαση
ή μη, καθώς και στην παρακάτηση
μέρους του χρέους από το τίμημα.
Με βάση την εγκύκλιο: «Αν υπάρχει
οφειλή μη ρυθμισμένη, η μεταβίβαση
του ακινήτου δεν είναι δυνατή και
δεν δίνεται ασφαλιστική ενημερότητα». Αν υπάρχει ρύθμιση ο μεταβιβάζων οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει αίτηση χορήγησης «διασφάλισης
της οφειλής» προσκομίζοντας
βεβαίωση Οφειλής ή Αποδεικτικό
Φορολογικής Ενημερότητας και από
το συμβολαιογράφο στοιχεία για την

Από την πλευρά τους οι τράπεζες
είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τους
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς
και έχουν πακετάρει 10.000 ακίνητα μεγάλων οφειλετών, τα οποία
θα πλειστηριαστούν έως το τέλος
του 2017.
ται μέρος του τιμήματος. Δηλαδή για
να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση,
θα πρέπει να διασφαλίζεται το
ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου.
Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου ή της
σύστασης εμπράγματου δικαιώματος χωρίς τίμημα (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά) και η οφειλή δεν είναι
διασφαλισμένη.

Λάβρος ο Πάνος Καμμένος για τη φωτογραφία
στρατιωτών με τον Αλβανικό «αετό»

Π

οινή φυλάκισης 60 ημερών επιβλήθηκε στους
επτά νεοσύλλεκτους που
φωτογραφήθηκαν σε στρατόπεδο σχηματίζοντας τον
αλβανικό αετό με τα χέρια
τους. Ο υπουργός Άμυνας της
Ελλάδας, Πάνος Καμμένος
βαθύτατα εξοργησμένος διέταξε έρευνα.

Οι επτά οπλίτες του Ελληνικού Στρατού φωτογραφήθηκαν σχηματίζοντας με τα
χέρια τους το σήμα του
αλβανικού αετού -σύμβολο
του αλβανικού αλυτρωτισμού- μέσα στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Μεσολογγίου!
Η φωτογραφία με τους
επτά οπλίτες αναρτήθηκε
σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (facebook) κι έπειτα
από έρευνα των αρμόδιων
στρατιωτικών υπηρεσιών
πιστοποιήθηκε ότι πρόκειται για νεοσύλλεκτους που
ακόμη δεν έχουν ορκιστεί.
Αξιωματικοί του στρατού
τονίζουν ότι στους επτά
νεοσύλλεκτους - δεδομένου
ότι δεν πρόκειται για έναν
στρατιώτη αλλά για ολόκληρη ομάδα - πρέπει να
επιβληθεί ποινή τέτοια που
να αποθαρρύνει επίδοξους
μιμητές και να στέλνει το
μήνυμα σε όλους ότι ο
Ελληνικός Στρατός δεν θα
κάνει αποδεκτές συμπεριφορές που παραπέμπουν στη λογική

Προσοχή! Ηλεκτρονικό εμπόριο μόνο μέσω
Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού συνδέσμου

Ο

δηγία της Ευρωπαικής ένωσης
έρχεται να βάλει άξη στη χαώδη
κατάσταση του ηλεκτρονικου εμπορίου.
Σύμφωνα με την οδηγία, όταν αγοράζεται προϊόντα από το διαδίκτυο να

εμπορίου και αν είναι δυνατό να ανακτήσετε τα χρήματα σας ή να αποζημιωθείτε ανάλογα.
Την εισαγωγή αντίστοιχου link που να
παραπέμπει στο Υπουργείο Εμπορίου
της Κύπρου προς περιορισμό των απατών που
πραγματοποιούνται μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου επιχειρεί η Βουλή μέσω ψήφισης κανονισμών.
Οι εταιρείες ηλεκτρονικού
εμπορίου με έδρα την
Κύπρο θα πρέπει απαραίτητα να έχουν το σχετικό
link στις ιστοσελίδες τους
διαφορετικά θεωρούνται
παράνομες .

σιγουρευτείτε ότι στην συγκεκριμένη
ιστοσελίδα υπάρχει σχετικό link που
οδηγεί σε ευρωπαϊκή πλατφόρμα της
χώρας που εδρεύει η εταιρεία που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα. Με αυτό τον
τρόπο θα μπορέσετε να κάνετε το
παράπονο σας στις Ευρωπαϊκές χώρες
που βρίσκεται η εταιρεία ηλεκτρονικού

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Όσες εταιρείες δεν συμμορφωθούν όπως ανέφερε ο
Πρόεδρος της Επιτροπής
Εμπορίου Άγγελος Βότσης που συζήτησε το σχετικό θέμα θα υπόκεινται σε
πρόστιμο που ανέρχεται μέχρι τις 8
χιλιάδες Ευρώ.

Δηλώσεις Α. Βότση
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Άγγελος
Βότσης ανέφερε ότι όσοι κάνουν αγορές

μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να
υποβάλουν οποιαδήποτε παράπονα
έχουν μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού και στη συνέχεια να διερευνηθεί το
παράπονο από την αντίστοιχη αρμόδια
αρχή για επίλυση του προβλήματος.
Αφορά διασυνοριακά παράπονα που
μπορεί να έχουν καταναλωτές εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Βουλής,
όπως ανέφερε ο κ. Βότσης, «για να
δημιουργηθεί και στην Κύπρο η δυνατότητα ελέγχου μέσα από το Υπουργείο
Εμπορίου κατά πόσο οι εταιρείες οι
οποίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για
διάφορες αγοραπωλησίες ενημερώνουν
τους καταναλωτές με “link” (σύνδεσμο)
πάνω στη δική τους σελίδα για τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας».
Εξήγησε ότι «θα πρέπει κάθε ένας ο
οποίος κάνει αγοραπωλησία από το
διαδίκτυο μέσα από τη δική του σελίδα
να καταδεικνύεται εμφανώς ότι υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτής
της πλατφόρμας αν δεν είναι ικανοποιημένος ο αγοραστής από το προϊόν το
οποίο αγοράζει».
Πρόσθεσε ότι είναι ευρωπαϊκός κανονισμός που ήδη είναι σε ισχύ.

γενίτσαρων.

Λεμεσός: Με πρόσχημα
την πώληση αρωμάτων
κατακλέβουν σπίτια

Έ

ντονο προβληματισμό προκαλεί
στην Αστυνομία Λεμεσού η εμφάνιση τσιγγάνων οι οποίοι με πρόφαση να πωλήσουν αρώματα εισβάλουν
σε σπίτια και κλέβουν χρήματα, αντικείμενα αξίας και χρυσαφικά.
Οι υποθέσεις αυτές φαίνεται να διαπράττονται στην περιοχή Ύψωνα και
ανακαλύφθηκαν σε συνεργασία
Αατυνομίας και παρατηρητή της γειτονιάς.
Όπως ενημέρωσε ο παρατηρητής της
γειτονιάς στην περιοχή του Ύψωνα,
ένα ζευγάρι τσιγγάνων με πρόφαση
την πώληση αρωμάτων κτυπάνε
πόρτες ώστε να προσελκύσουν πελάτες, αλλά ο στόχος τους είναι οι κλοπές.
Ο Δήμος Ύψωνας καλεί το κοινό για
οτιδήποτε ύποπτο ενημερώνει αμέσως τον αστυνομικό της γειτονιάς
στο 1460, 112 ή 199. Καλούνται όλοι
οι κάτοικοι σε περιοχές της πόλης και
όχι μόνο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μιας και το ζευγάρι μπορεί να
«ρίξει τα δίκτυα» του και σε άλλες
περιοχές.
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• Θλιβερές επισημάνσεις κατέγραψε η Διεθνής Διαφάνεια για το 2015

ΖΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κ

αλά κρατεί η διαφθορά στην Κύπρο.
Παρά τα αποκαλυπτόμενα σκάνδαλα και
τις φυλακίσεις επωνύμων και ανωνύμων
προσώπων, η κατάσταση στο μέτωπο της
διαφθοράς ολοένα και χειροτερεύει. Σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΑΔ) το 2015, η Κύπρος βυθίζεται όλο
και πιο κάτω στον παγκόσμιο βαθμολογικό
πίνακα του.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
η Κύπρος με 61 βαθμούς κατατάσσεται στην
32η θέση το 2015. Τα τελευταία τέσσερα
χρόνια βρίσκεται σε πτωτική πορεία αφού
το 2012 βρισκόταν στην 29η θέση. Σε αντί-

• Χειροτερεύει η κατάσταση
στην Κύπρο την ώρα που στις
πλείστες χώρες βελτιώνεται
• Ζηλευτή θέση στον παγκόσμιο
χάρτη της διαφθοράς - Πτώση
κατά τέσσερις μονάδες

φερε ο José Ugaz, πρόεδρος της Διεθνούς
Διαφάνειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η
διαφθορά είναι η κατάχρηση εξουσίας για
ίδιον όφελος. «Η διαφθορά προκαλεί σοβαρές και εκτεταμένες επιπτώσεις τόσο στα
άτομα σε προσωπικό επίπεδο όσο και την
κοινωνία. Δυστυχώς συχνά παραμένει ατιμώρητη», αναφέρεται. Όπως αναφέρεται, ο
Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς καλύπτει
αντιλήψεις για τη διαφθορά στον δημόσιο
τομέα σε 168 χώρες. Η Δανία βρίσκεται στην
κορυφή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ως
η χώρα με τη λιγότερη διαφθορά, ενώ η Β.
Κορέα και Σομαλία έχουν τη χειρότερη επίδοση, με βαθμολογία 8 μονάδες η κάθε μια.

Κοινά χαραχτηριστικά

Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην προβλεπόμενη άνοδο του
ΑΕΠ σύμφωνα με το Κέντρο οικονομικών Μελετών του Πανεπιστημίου
Κύπρου είναι οι εξής:
• Η συνέχιση των ικανοποιητικών
ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ και της

αύξηση των καταθέσεων, απομόχλευση και μειωμένα επιτόκια
δανεισμού.

• Στο 3.1 % ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ, λίγο πιο μεγάλο
από αυτό του 2015
• Τα χαμηλά επίπεδα
ευρωπαϊκών επιτοκίων
υποβοηθούν την ανάκαμψη
• Η βελτίωση του ισοζυγίου της
γενικής κυβέρνησης και του πρωτογενούς πλεονάσματος την περίοδο
Ιανουάριος – Νοέμβριος 2016

● πρόσβαση σε πληροφορίες για τον προϋπολογισμό του κράτους ώστε το κοινό να
γνωρίζει την πηγή των εσόδων και διαφάνεια στις δαπάνες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια Κύπρος, το 2015
ανέδειξε ότι όταν οι άνθρωποι δουλεύουν
συλλογικά, μπορούν να νικήσουν τη μάχη
κατά της διαφθοράς.«Παρόλο που η διαφθορά εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη
διεθνώς, η ανακοίνωση της Διεθνούς Διαφάνειας για τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (ΔΑΔ) (Corruption Perceptions Index,
CPI) για το 2015 δείχνει ότι περισσότερες
χώρες (δυστυχώς όχι η Κύπρος) έχουν βελτιώσει τη βαθμολογία τους σε σύγκριση με
προηγούμενες χρονιές», σημειώνεται.

● μη διαχωρισμός από μέρους των δικαστικών Αρχών μεταξύ πλουσίων και φτωχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεθνούς
Διαφάνειας Κύπρος, «η διαφθορά μπορεί να
ηττηθεί, αν δουλέψουμε συλλογικά. Για την
εξάλειψη της κατάχρησης εξουσίας, τις
δωροδοκίες και τις μυστικές συμφωνίες,
μονοιασμένοι οι πολίτες πρέπει να ξεκαθαρίσουν στην κυβέρνησή τους ότι έχουν φθάσει στα όριά τους με τη διαφθορά …Το 2015
ήταν η χρονιά όπου οι
άνθρωποι βγήκαν στους
δρόμους να διαμαρτυρηθούν κατά της διαφθοράς. Άνθρωποι από
όλο τον κόσμο
έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα σε
αυτούς που έχουν
τη δύναμη: Είναι
ώρα να αντιμετωπίσουμε
τη
διαπλοκή», ανέ-

αύξηση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας στην
Κύπρο εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί
και το 2017 με ρυθμούς παρόμοιους
με αυτούς που είχαν καταγραφεί το
2016. Το ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές)
προβλέπεται ότι έχει σημειώσει
αύξηση της τάξης του 2,9% το 2016.
Κατά το 2017, ο ρυθμός μεταβολής
του ΑΕΠ εκτιμάται σε 3,1%.

● υψηλά επίπεδα ελευθερίας του Τύπου,

● υψηλά επίπεδα διαφάνειας μεταξύ των
ατόμων που κατέχουν εξουσία, και

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, σε μέρη
όπως η Γουατεμάλα, η Σρι Λάνκα και η
Γκάνα, οργανωμένοι ακτιβιστές και άλλα
άτομα εργάζονται σκληρά για να απομακρύνουν τη διαφθορά από τη χώρα τους,
στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ότι πρέπει
να ληφθούν αποφασιστικές δράσεις για το
2016.

Η

Προστίθεται ακόμα ότι οι χώρες με την
καλύτερη επίδοση έχουν κοινά χαρακτηριστικά:

θεση με τις περισσότερες χώρες οι οποίες
έχουν βελτιώσει τις θέσεις τους.

Όπως αναφέρεται, γενικά, τα δύο-τρίτα
των 168 χωρών του Δείκτη για το 2015
βαθμολογήθηκαν κάτω από 50, κάτι το
οποίο σημαίνει ότι η χώρα θεωρείται πως
έχει υψηλή διαφθορά, μέχρι 100 το οποίο
σημαίνει ότι η χώρα δεν αποδέχεται τη διαφθορά.
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Από την άλλη, τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις χώρες που έλαβαν τη χειρότερη
κατάταξη περιλαμβάνουν:
● συγκρούσεις και πολιτικές διαμάχες
● κακή διακυβέρνηση
● αδύναμους δημόσιους θεσμούς και
● έλλειψη ανεξαρτησίας των μέσων μαζικής
ενημέρωσης.

18η στην Ευρώπη, 32η παγκοσμίως
Σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς για το 2015, η Κύπρος κατέχει την
18η θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες
και την 32η θέση παγκοσμίως. Παρατηρείται λοιπόν μια πτώση στην κατάταξη του
δείκτη τα τελευταία χρόνια. Στο σημείο αυτό
ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα συνεχιζόμενα και αυξανόμενα κρούσματα διαπλοκής και πολιτικής διαφθοράς που
ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τον
τελευταίο καιρό. Να σημειωθεί ότι ξένοι
επενδυτές μελετούν τον συγκεκριμένο δείκτη
και αποφεύγουν τις χώρες όπου η κατάταξή τους είναι χειρότερη από την προηγούμενη χρονιά. Αν λοιπόν θέλουμε να αυξήσουμε
τα ξένα κεφάλαια και τις επενδύσεις στη
χώρα μας, δεν παραμένει παρά να βελτιώσουμε τη θέση της χώρας μας στην κατάταξη. Υπολογίζεται από διεθνείς εμπειρογνώμονες ότι κάθε πτώση μίας θέσης ισοδυναμεί με μείωση κατά 5% του ΑΕΠ και των
ξένων επενδύσεων την επόμενη χρονιά.

απασχόλησης. • Οι θετικοί ρυθμοί
ανάπτυξης στην ευρωζώνη και την
ΕΕ, η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη άνοδος του ΑΕΠ στο Ηνωμένο
Βασίλειο και η απάμβλυνση της
ύφεσης στη Ρωσία.
• Περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο
και την ΕΕ.
• Βελτιωμένες αποδόσεις στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές,
κάτι που υποδηλώνει λιγότερο
δυσμενείς εξωτερικές οικονομικές
συνθήκες τώρα συγκριτικά με αυτές
που επικρατούσαν κατά το πρώτο
μισό του 2016.
• Η παρατεταμένη περίοδος μειώσεων στις διεθνείς τιμές πετρελαίου
(παρά τις πρόσφατες αυξήσεις) και
οι υποτονικές τιμές μη ενεργειακών
αγαθών.
• Η συνεχιζόμενη ομαλοποίηση των
συνθηκών στο εγχώριο τραπεζικό
σύστημα που χαρακτηρίζεται από

συγκριτικά με την αντίστοιχη
περίοδο το 2015. Τα χαμηλά επίπεδα ευρωπαϊκών επιτοκίων συνεχίζουν να υποβοηθούν την ανάκαμψη
της κυπριακής οικονομίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Στην μελέτη του, το ΚΟΕ παραθέτει
μια σειρά από κινδύνους για χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη:
• Σημαντική επιβράδυνση της βρετανικής οικονομίας λόγω BREXIT
αναμένεται ότι θα επηρεάσει αρνητικά τις κυπριακές εξαγωγές
κυρίως τον τουρισμό.
• Τα Μη εξυπηρετούμεν Δάνεια
ενδέχεται να επηρεάσουν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και την ανάπτυξη
• Το ψηλό ποσοστό δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, που καθιστά την
Κύπρο ευάλωτη σε αρνητικές εξωτερικές εξελίξεις.

Οφειλόμενοι φόροι με δόσεις
Η βουλή ψήφισε την ερασμένη Παρασκευή νόμο που αφορά στη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών με δόσεις.
εξαίρεση από τη ρύθμιση, των φυσικών και νομικών προσώπων. Εξαιρούνται όσοι έχουν αδήλωτα χρηματικά ποσά, καταθέσεις ή εμβάσματα
στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η ρύθμιση θα ισχύει για όσους υποβάλουν
σχετική αίτηση εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος του προτεινόμενου νόμου για φορολογικές οφειλές που υφίσταντο
πριν από την εν λόγω ημερομηνία. Η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών θα πραγματοποιείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων δε θα υπερβαίνει τις 54 για οφειλές μέχρι €100 χιλ. και
τις 60 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης €1.852, για οφειλές πέραν των
€100 χιλ. και €50 για οφειλές χαμηλότερες των €100 χιλ. Επίσης, παρέχεται το δικαίωμα στον έφορο φορολογίας, μέσω της έκδοσης διαταγμάτων
να καθορίζει μέχρι και πλήρη έκπτωση τόκων και επιβαρύνσεων για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές αναλόγως της ρύθμισης που θα υιοθετείται σε
κάθε περίπτωση.
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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ε

ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΜΕΝΑ
ΤΑΠΛΕΙΣΤΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

πτά στα δέκα νοικοκυριά,
παρουσίασαν μείωση των
εισοδημάτων τους το 2016. Το
75% των ελληνικών νοικοκυριών διαβιώνει με πολύ χειρότερους όρους (ποσοτικούς και
ποιοτικούς) σε σχέση με το
προηγούμενο διάστημα της
κρίσης, ενώ, τέσσερα στα δέκα
νοικοκυριά, ζουν υπό τον φόβο
ότι θα χάσουν τα περιουσιακά
στοιχεία τους.

√ Εκρηκτικές διαστάσεις προσλαμβάνει το φαινόμενο
της οικονομικής μετανάστευσης

ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

• Πάνω από 37% των νοικοκυ-

• Το 75,3% των νοικοκυριών
παρουσίασε μείωση των εισοδημάτων το 2016 σε σχέση με
το 2015, με σαφέστατη την
τάση διεύρυνσης της ανισότητας υπέρ των ανώτερων εισοδηματικών κλιμακίων (στην
κατηγορία άνω των 30,000€
παρουσιάζεται αύξηση στο
11,1% του πληθυσμού). Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα μονομελή
νοικοκυριά και όσα έχουν ένα
άνεργο στο νοικοκυριό. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο
το 1,5% του πληθυσμού καταφέρνει να αποταμιεύσει. Σύμφωνα με στοιχεία της AMECO,
η καθαρή αποταμίευση του
ιδιωτικού τομέα το 2015 μειώθηκε κατά 9,5 δις. Σε πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, επισημαίνεται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν απολέσει το 35,9%
της αξίας των περιουσιακών
τους στοιχείων μετά την έναρξη της κρίσης.
• Το 16,0% των νοικοκυριών
δηλώνει ότι τα εισοδήματά του
δεν επαρκούν για να καλύψουν
ούτε τις βασικές τους ανάγκες,
εύρημα που συνάδει με το
ποσοστό ακραίας φτώχειας
που σημειώνεται στη χώρα (το
οποίο υπολογίζεται στο 40%
του ενδιάμεσου εισοδήματος,
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της EurostatΈρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών), το
κατώφλι σχετικής φτώχειας
μειώθηκε από τις 7,178 στο
2010 στις 4,512€ το 2015,
ένδειξη κατάρρευσης των
μεσαίων εισοδημάτων. Αν λαμβάναμε ως μέτρο σύγκρισης το
κατώφλι φτώχειας του 2010,
τότε περίπου τα μισά νοικοκυριά θα θεωρούνταν σήμερα
φτωχά.
• Ενδεικτικό της εκτεταμένης
εισοδηματικής επισφάλειας

κά, από την έναρξη της κρίσης,
πάνω από 160,000 νοικοκυριά
έχουν υποστεί δέσμευση/ ή
κατάσχεση
περιουσιακών
στοιχείων. Αξίζει να αναφερθεί
ότι οι φόροι ως %ΑΕΠ καταγράφουν την υψηλότερη τιμή
στις χώρες της περιφέρειας.

• Το 27,3% των νοικοκυριών με
δανειακές υποχρεώσεις έχει
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
τις τράπεζες (αφορά περίπου
430,000 νοικοκυριά). Εντονότερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν
τα φτωχότερα και μονομελή
νοικοκυριά (άνω του 40%).

Τα κυριότερα συμπεράσματα
της έρευνας Νοεμβρίου 20176,
έχουν ως εξής:

ριών δηλώνει ότι διαβιώνει με
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
που βρίσκεται στην κατώτερη
εισοδηματική κλίμακα (37,1%
αναφέρει ότι διαθέτει εισόδημα
<10,000€, ποσοστό οριακά
αυξημένο σε σχέση με το 36,3%
του 2015). Στην πιο δεινή θέση
είναι τα νοικοκυριά με έναν
τουλάχιστον άνεργο, όπου
καταγράφεται ποσοστό άνω
του 50%.
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√ Αποκαλυπτικά στοιχεία έρευνας της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) για τις δαπάνες
και το εισόδημα των νοικοκυριών

είναι το γεγονός ότι στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης ανάγκης
πληρωμής 500€, το 15,8%
δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε
να την πραγματοποιήσει, ενώ
το 51,4% θα κάλυπτε αυτή τη
δαπάνη με μεγάλη δυσκολία.

• Σχεδόν τα 2/3 των νοικοκυριών (65,3%) αναγκάζονται να
κάνουν περικοπές για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία προς
το ζην. Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα πολυμελή (άνω 5 ατόμων)
νοικοκυριά, τα νοικοκυριά με

ανέργους και χαμηλό εισόδημα
αντιμετωπίζουν σοβαρότερο
πρόβλημα κάλυψης των βασικών αναγκών.

• Αποθαρρυντικό είναι το
γεγονός ότι οι προσδοκίες των
νοικοκυριών για το νέο έτος
παραμένουν
συντριπτικά
αρνητικές, καθώς το 73,5%
αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης (μόνο
το 5,1% αναμένει βελτίωση των
οικονομικών του δυνατοτήτων). Τούτο συναρτάται με τις

προβολές των νοικοκυριών
σχετικά με την ικανότητα τους
να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

• Το 21,3% των νοικοκυριών
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς την εφορία, ενώ το 58,2%
των οφειλετών έχει υπαχθεί σε
κάποιου είδους ρύθμιση, ένδειξη της αδυναμίας τους να
ανταποκριθούν στα υπέρογκα
φορολογικά βάρη. Ασφαλώς,
οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν,
και ιδιαίτερα των 100 δόσεων
έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση των
φορολογικών βαρών. Συνολι-

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ
•

Το 32,6% των νοικοκυριών, δηλαδή σχεδόν
1,1 εκ. νοικοκυριά έχουν στην οικογένεια ένα
τουλάχιστο άτομο σε ανεργία. Το ποσοστό της
μακροχρόνιας ανεργίας ανέρχεται στο 73,3%
του συνολικού αριθμού των ανέργων. Από το
σύνολο των άνεργων μελών των νοικοκυριών,
μόνο το9,5% λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, για την οποία απαιτείται να διαμορφωθεί ένα ελάχιστο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας που θα συνδυάζει οικονομική- κοινωνική στήριξη και παροχές σε είδος, με σκοπό
την επανένταξη στην αγορά εργασίας και όχι
την περιθωριοποίηση.

•

Η οικονομική επισφάλεια δεν διατρέχει μόνο
άνεργους αλλά και εργαζόμενους. Περισσότερα
από 1 στα 5 νοικοκυριά (22,4%) έχουν ένα μέλος
στην οικογένεια που εργάζεται για λιγότερα
χρήματα από τον επίσημα καθορισμένο κατώτατο μισθό των 586€ (490,00€ καθαρή αμοιβή).

• Εκρηκτικές διαστάσεις φαίνεται ότι έχει
λάβει το φαινόμενο της οικονομικής μετανάστευσης. Το 9,7% των νοικοκυριών δηλώνει ότι
είχε ένα τουλάχιστο μέλος που μετανάστευσε
στο εξωτερικό για να βρει εργασία (αυτό αντιστοιχεί σε πάνω από 400,000 οικογένειες). Ο
αριθμός αυτός συγκλίνει σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των στατιστικών αρχών, όπου
υπάρχει η εκτίμηση της μετανάστευσης περισσότερων από 500,000 Ελλήνων πολιτών από
την απαρχή της κρίσης (427,000 την περίοδο
2008-2013). Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η

προοπτική συνέχισης του φαινομένου, καθώς
το 42% των νοικοκυριών θα εξέταζε σοβαρά το
ενδεχόμενο να μεταναστεύσει στο εξωτερικό,
αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για εξεύρεση
εργασίας. Στις νεότερες ηλικίες 18-35 ετών, το
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 67,7%.

• Τα νοικοκυριά που δηλώνουν εισοδήματα
από επιχειρηματική δραστηριότητα ως κύρια
πηγή εισοδήματος παραμένουν στο χαμηλό 9%
(από 12,6% το 2012), ποσοστό που αναμένεται
να υποχωρήσει με την εφαρμογή του νέου υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Σταθερά υψηλό, αλλά οριακά μειούμενο είναι το
ποσοστό των νοικοκυριών (49,2%) που δηλώνει
τη σύνταξη κάποιου μέλους ως την κυριότερη
πηγή εισοδήματος. Η μικρή μείωση (έναντι 52%
το Δεκέμβριο του 2014) πιθανότατα οφείλεται
στην προοδευτική οριζόντια μείωση του επιπέδου των συντάξεων).

• Το 34% των νοικοκυριών
εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να
ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις το επόμενο
έτος, ενώ ειδικότερα, το 15,1%
των νοικοκυριών με ιδιόκτητο
ακίνητο δηλώνει ότι αδυνατεί
να πληρώσει τους φόρους για
τα ακίνητα που διαθέτει
(ΕΝΦΙΑ). Είναι χαρακτηριστικό
ότι το 24,7% των ιδιοκτητών
είναι διπλά υπόχρεοι για το
ακίνητό τους: παράλληλα με
την καταβολή ΕΝΦΙΑ πρέπει να
καταβάλλουν και τις δόσεις
του στεγαστικού δανείου.
• Το 34,5% εκτιμά ότι δεν
θαμπορέσει να ανταποκριθεί
στις δανειακές του υποχρεώσεις το επόμενο έτος. 1 στα 4
νοικοκυριά που διαμένουν σε
ιδιόκτητο σπίτι έχουν στεγαστικό δάνειο, ενώ το 31,5 % εξ
αυτών των οφειλετών έχει
καθυστερημένες οφειλές.
•

Συνολικά, το ύψος των
δανείων των νοικοκυριών
ανέρχεται, με βάση στοιχεία
της ΤτΕ σε 94,8 δις. Τα 67,2 δις
αφορούν στεγαστικά δάνεια
και τα 27,6 καταναλωτικά
δάνεια. Τα μη εξυπηρετούμενα
ανοίγματα των νοικοκυριών
ανέρχονται στο 45,7%.

• Από τα στοιχεία της έρευνας,
προκύπτει ότι οι τράπεζες
έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις στο 40% των στεγαστικών
δανείων. Ωστόσο, 1 στα 4
(24,3%) νοικοκυριά εκφράζουν
φόβο ότι θα χάσουν το σπίτι
τους εξ αιτίας τόσο των συσσωρευμένων
υποχρεώσεων
όσο και των επιπρόσθετων
επιβαρύνσεων
(δανειακών,
φορολογικών και άλλων).
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

• Συνεχίζεται η πτωτική
πορεία της εγχώριας ζήτησης
καθώς σχεδόν στο σύνολο των
αγαθών και υπηρεσιών σημειώνεται αρνητικό ισοζύγιο. Σχετικά με τις τάσεις
κατανάλωσης, μεγάλο
τμήμα του πληθυσμού
σημείωσε περικοπές
στις δαπάνες ένδυσης
- υπόδησης (53%),
στις εξόδους (48,2%)
και στα είδη διατροφής (40,2%), ένδειξη
στροφής στην κατανάλωση χαμηλότερης
ποιότητας αγαθών.
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ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ
Α

ναμφίβολα, η σημερινή
εποχή που ο πλανήτης
θυμίζει λίγο πολύ ζούγκλα,
έχει πολλά κοινά, με την περίοδο του 300 μ.χ. που έζησαν οι
Τρείς Ιεράρχες που κύρια
σημάδια οι πόλεμοι, οι βίαιες
συγκρούσεις, τα άλυτα οικονομικά προβλήματα, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
οι κοινωνικές διακρίσεις, οι
θρησκευτικές διαμάχες, οι λαικές εξεγέρσεις και γενικά τα
κοινωνικά αδιέξοδα. Το μήνυμα των Τριών Αγίων Πατέρων,
λοιπόν, είναι πάντα επίκαιρο
και επαναστατικό επισημαίνοντας ότι η χριστιανική αυθεντικότητα προτείνει λύσεις για
έξοδο από τα αδιέξοδα της
ζωής. Οι Τρεις Ιεράρχες τάραξαν τα νερά της εποχής τους
και άφησαν παρακαταθήκες με
αιώνια αξία. Στηρίζουν με
κάθε τρόπο τους φτωχούς,
τους κυνηγημένους και τους
απροστάτευτους της εποχής
τους. Η επιμονή του Χρυσόστομου μάλιστα να κτίσει το
λεπροκομείο, όχι σε κάποια
υποβαθμισμένη περιοχή της
Κωνσταντινούπολης,
αλλά
στην πλουσιότερη συνοικία
έξω απ’ την πόλη, εκεί που
ζούσαν μεγάλοι γαιοκτήμονες
και οι οποίοι έβλεπαν την
οικονομική αξία των πολυτελών οικημάτων να μειώνεται
λόγω της γειτνίασης με το κτήριο αυτό, αποτέλεσε και την
αφορμή για την οριστική
δίωξή του, που θα τον οδηγούσε στην εξορία και στο βασανιστικό θάνατο.
Στο μεγάλο λιμό που έπληξε
την περιοχή του ο Βασίλειος
στηλιτεύει τη δράση των μαυραγοριτών, που θέλουν να
πλουτίσουν σε βάρος των
λιμοκτονούντων συμπατριω-

τών τους, οργανώνει συσσίτια
για όλο το λαό προσφέροντας
βοήθεια χωρίς καμιά διάκριση
σε χριστιανούς, ειδωλολάτρες,
Ιουδαίους και αιρετικούς
σώζοντας χιλιάδες από βέβαιο
θάνατο. Άλλοτε παρακαλώντας, και άλλοτε με δυναμικό
τρόπο ζητάει από τους άρχοντες την απαλλαγή των φτωχών από τη φορολογία, ενώ
δεν παραλείπει να παρέμβει
για τα συμφέροντα των εργαζομένων στα ορυχεία του Ταύρου.
Ο Χρυσόστομος μόλις ανέρχεται στον Αρχιεπισκοπικό
θρόνο της Κωνσταντινούπολης, πουλάει τα πολυτελή
σκεύη και έπιπλα της Αρχιεπισκοπής χάρη των παλαιών και
νέων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.Υποστηρίζει κάθε έναν
που αδικείται από την πολιτική εξουσία φτάνοντας στο
σημείο να συγκρουστεί με την
αυτοκράτειρα, όταν εκείνη
καταπατά το κτήμα μιας φτωχής χήρας.

ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η

Πρεσβεία της Ελλάδας και το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού συνδιοργάνωσαν την περασμένη εβδομάδα στο μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο την καθιερωμένη Γιορτή των Γραμμάτων. Τίμησαν με την παρουσία τους ο πρέσβης της Ελλάδας Ηλίας Φωτόπουλος (φωτο) και η διευθύντρια
του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αίγλη Παντελάκη που απηύθυναν χαιρετισμό. Παρέστησαν, εκπρόσωποι της πολιτικής και δημόσιας ζωής, ο διοικητής της ΕΛΔΥΚ, εκπρόσωπος του
ΓΕΕΦ, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και πλήθος πολιτών.
Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Ξενής Χ. Ξενοφώντος στο μήνυμα του κάλεσε τους παρευρεθέντες να
γίνουν φορείς και μεταλαμπαδευτές των αξιών που υπηρέτησαν οι τρείς Ιεράρχες ως αποτελεσματικό μέτρο για δημιουργία μιάς ανθρώπινης και
δίκαιης κοινωνίας. Για τις δύσκολες τούτες ώρες που
περνούμε ως Κύπρος και ως Ελληνισμός γενικότερα,
έστειλε, τρία επί μέρους μηνύματα.

1 Να κρατήσουμε πάση θυσία απρόσβλητο τον ομφάλιο
λώρο Κύπρου – Ελλάδας – απανταχού Ελληνισμού

2

Να υπάρχει συνεχώς ισχυρός άξονας Αθηνών – Λευκωσίας μέσα σε πνεύμα εθνικής ενότητας, λαικής ομοψυχίας και ειλικρινούς συνεργασίας των δύο αδελφών
χωρών του ενός και αδιαιρέτου έθνους

3 Να καλλιεργούμε και να προάγουμε τα ιδανικά του
Ελληνορθόδοξου πολιτισμού και να γαλουχούμε τα ελληνόπουλα της Κύπρου στα ιδανικά των ηρώων και μαρτύρων της ΕΟΚΑ.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Οι κοινωνικές θέσεις τους είναι
ριζοσπαστικές. Για τους Τρεις
Ιεράρχες το πρόβλημα της ανισοκατανομής των αγαθών δεν
αποδίδεται στο θέλημα του
Θεού, ούτε σε φυσικές αιτίες
και τυχαία γεγονότα αλλά σε
συγκεκριμένες ενέργειες αυτών
που κατέχουν την εξουσία και
τον πλούτο. «Οι κοινωνικές

Απολυτίκιο Τριών Ιεραρχών
Όλοι όσοι θαυμάζουμε τους λόγους των τριών μεγάλων Φωστήρων της τρισυπόστατης θεότητας, δηλαδή το Μέγα Βασίλειο, τον
Γρηγόριο τον θεολόγο και τον ξακουστό Ιωάννη που το στόμα του
έβγαζε χρυσάφι, ας τους τιμήσουμε με ύμνους. Γιατί αυτοί φώτισαν την οικουμένη με θείες διδασκαλίες. Γιατί σαν ποταμοί
σοφίας πότισαν όλη την κτίση με τα άγια νερά της θεογνωσίας,
και γιατί αυτοί μεσολαβούν και παρακαλούν πάντα την Αγία Τριάδα για μας.
Κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου τιμούμε τη
μνήμη των Τριών Ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του Μεγάλου Βασιλείου,
του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η μέρα αυτή είναι
αφιερωμένη στα Ελληνικά Γράμματα τα
οποία οι τρείς Ιεράρχες υπηρέτησαν με
ζήλον και αφοσίωση.
Είναι η Μέρα που νοηματοδοτεί τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
Οι τρείς Ιεράρχες υπήρξαν με τη ζωή τους
και τη δράση τους εκφραστές της Ευαγγελικής αλήθειας και ενσάρκωναν την παράδοση όλων των Αγίων. Παράλληλα, υπήρξαν
εντρυφητές των ελληνικών γραμμάτων.
Είχαν πληρότητα παιδείας και πληρότητα
αγιοπνευματικής παράδοσης. Προήγαν τη
γλώσσα, δημιούργησαν γραμματεία εφάμιλλη της Αρχαίας Ελληνικής και πέρασαν
στα συγγράμματά τους τα αγαθά της ελληνικής παιδείας. Το 1842-43 το πανεπιστήμιο των Αθηνών καθιέρωσε για το ελεύθερο
Ελληνικό κράτος τη γιορτή των Τριών
Ιεραρχών ως γιορτή της παιδείας.

ανισότητες δεν είναι θέλημα
Θεού», λέει ο Γρηγόριος.
Οι Τρείς Πατέρες πιστεύουν
ξεκάθαρα πως η μανία του
πλούτου και τα συμφέροντα
των ισχυρών ευθύνονται για
την κατάντια των κοινωνιών,
για την πείνα, την εγκατάλειψη, τους πολέμους. «Οι πόλεμοι» γράφει ο Χρυσόστομος
«γίνονται από τον έρωτα για
τα χρήματα», ενώ ο Βασίλειος
διερωτάται «έως πότε θα
κυβερνά ο πλούτος που είναι η
αιτία του πολέμου; Οι εξοπλισμοί» συμπληρώνει «γίνονται
για την απόκτηση του πλούτου». Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος,
συμπληρώνοντας τον προβληματισμό του Μ. Βασιλείου λέει:
«Μητέρα των πολέμων είναι η
πλεονεξία, οι πόλεμοι με τη
σειρά τους γεννούν την υψηλή
φορολογία, που είναι η αυστηρότητα καταδίκη των πολιτών.
Σε μια εποχή που η γυναίκα
βρισκόταν στο κοινωνικό περιθώριο οι Πατέρες αναλαμβάνουν την υπεράσπισή της και
αγωνίζονται σθεναρά να της
δώσουν τη θέση που της αρμόζει στην κοινωνία Είναι γνωστή σε όλους μας η θέση του
Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
17 αιώνες πριν την εποχή μας

όταν στιγμάτιζε, τη μεροληπτική υπέρ των ανδρών νομοθεσία του κράτους. Ο Ιωάννης
ο Χρυσόστομος ερχόμενος σε
ρήξη με τις ανδροκρατικές
αντιλήψεις της εποχής του,
επιλέγει ως πρώτη μεταξύ των
συνεργατών του μια γυναίκα,
τη μετέπειτα Αγία Ολυμπιάδα
η οποία αναδεικνύεται σε ηγέτιδα του χριστιανικού κοινωνικού έργου.

ΠΑΙΔΕΙΑ ΖΩΗΣ
Η παιδεία κατά τους Τρείς
Ιεράρχες πρέπει να αποτελεί
δρόμο απελευθέρωσης προσωπικής και κοινωνικής, όχι
διαδικασία εξαναγκασμού και
ανελευθερίας. Η σχέση δάσκαλου-μαθητή πρέπει να είναι
μια σχέση αγάπης και αλληλοσεβασμού. Ο παιδαγωγός πρέπει να επιδεικνύει δημοκρατικό
πνεύμα και να σέβεται τη
γνώμη των μαθητών τους.
Απέναντι τους να είναι απλός,
ειλικρινής, απονήρευτος, άδολος.Με απλά λόγια οι Τρεις
Ιεράρχες υποστηρίζουν πως η
Παιδεία πρέπει να είναι στην
υπηρεσία του ανθρώπου και
όχι του συστήματος, όπως
δυστυχώς έχει καταντήσει στις
μέρες μας.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ γ.γ. ΣΕΚ ΑΝΔΡΕΑ Φ. ΜΑΤΣΑ

Η

πρώτη συνέντευξη του γενικού γραμματέα
της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στο εκφραστικό
όργανο του Κινήματος, μετά την ανάληψη
των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο, επιθυμεί
να δώσει το στίγμα του ανθρώπου ο οποίος σε
ηλικία 45 χρονών ανήλθε στο ψηλότερο βάθρο της
μεγαλύτερης κυπριακής συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Έχει μπροστά του να δώσει μάχες επί μαχών για το
καλό των εργαζομένων, όχι στις ιδανικότερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, αλλά σε συνθήκες
που χρειάζεται να διαπραγματεύεσαι με σθένος και
αποφασιστικότητα, με ισχυρό εργαλείο τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα.

Με πνεύμα και διάθεση συνεργασίας αλλά και ομαδικότητας, προβάλλει ένα νέο προφίλ συνδικαλιστή
ηγέτη που δεν αρέσκεται στις ατεκμηρίωτες φωνασκίες αλλά με επιχειρήματα προσπαθεί να δώσει
λύσεις στα προβλήματα τα οποία αναφύονται
καθημερινά.
Ο γγ της ΣΕΚ στη συνέντευξη που ακολουθεί δεν
είναι μόνον φίλαθλος του ποδοσφαίρου και οπαδός του ΑΠΟΕΛ αλλά και της αριστοτέλειας φιλοσοφίας που υποστηρίζει πως, τον Κόσμο τον κατακτάς με την καρδιά, επεξηγώντας πως κυρίαρχο
στοιχείο της διαπραγμάτευσης είναι η λογική αλλά
και η γνήσια και αγαστή συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους.

Μίλησε για τους στόχους του Κινήματος την τρέχουσα χρονιά, για την ανεξαρτησία της ΣΕΚ αλλά και
για τις βαθύτερες σκέψεις του με την ελπίδα η
μεγαλόνησος να επανενωθεί , διασφαλίζοντας την
ειρηνική συμβίωση των νόμιμων κατοίκων του
νησιού στη βάση της ευρωπαϊκής προοπτικής.
Αναφέρθηκε στον όρο συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας κρίνοντας πως ένας άνθρωπος που
φύση και θέση αγωνίστηκε διαχρονικά από το μετερίζι του συνδικαλισμού για την αναγκαιότητα της
υιοθέτησης, στήριξης και εφαρμογής αυτής της
πολιτικής, δεν μπορεί στον χώρο της οικογένειας
του να μην την σέβεται ως στάση ζωής.

Το καράβι της ΣΕΚ ταξιδεύει ελεύθερα και αυτόνομα
Της Δέσποινας Ησαϊα
• Στην ηλικία των 45 ετών ανήλθατε
στο πιο ψηλό βάθρο της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου. Πως βιώνετε αυτή την ευθύνη έναντι των
χιλιάδων εργαζομένων;

• Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να λειτουργώ με κλειστά
και συγκεκριμένα πλαίσια. Όταν εισέρχεσαι σε μια
διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πρέπει να παραμένεις σταθερός
σε θέματα αρχών και ακολούθως να αξιολογείς τα δεδομένα

Το βάθρο αφορά τη ΣΕΚ. Τη συνδικαλιστική οργάνωση που έχει καταξιωθεί
στη συνείδηση των εργαζομένων και
της κοινωνίας ευρύτερα. Οι υπόλοιποι
απλώς βρισκόμαστε σε συγκεκριμένες
θέσεις για να μπορούμε να θέτουμε στόχους, να εκφράζουμε τις προσδοκίες
των εργαζομένων και να τις μετουσιώνουμε σε πράξεις μέσα από στοχευμένη,
αλλά και τεκμηριωμένη διεκδίκηση.
Από τη στιγμή που κατέχει κάποιος
τέτοια θέση που αφορά μια γενικότερη
πολιτική και εργασιακή παρέμβαση, η

• Η διελκυστίνδα που δημιουργείται ανάμεσα στους εργαζομένους του ιδιωτικού και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα τελικά αποβαίνει ζημιογόνα για το
σύνολο των εργαζομένων

ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά την ίδια
στιγμή η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Από αυτήν την πορεία, ο στόχος
υλοποιείται μέσα από την ανθρώπινη
προσέγγιση, μετουσιώνοντας σε πράξη
την αριστοτέλεια φιλοσοφία ότι τον
κόσμο τον κατακτάς αν σκέφτεσαι με

την καρδιά.
• Είστε νέος. Aναμένουν όλοι πως
θα φυσήξει νέος αέρας στα συνδικαλιστικά δρώμενα. Πως το σχολιάζεται;
Το νεαρό της ηλικίας, θα πρέπει να
συνυπάρχει υποστηρικτικά με τη συσσωρευμένη εμπειρία και τη σοβαρότητα
στην προσέγγιση, έτσι ώστε, το τι αναμένεται, να βρίσκεται σε συνάρτηση με
την αποτύπωση της εικόνας που ο
κόσμος έχει μπροστά του. Αισθάνομαι
ότι οι εργαζόμενοι αλλά και το σύνολο
της Κοινωνίας δημιουργεί μέσα από
την ιστορική διαδρομή της ΣΕΚ μια θετική προδιάθεση για το Κίνημα. Η δική
μου διεκδίκηση, θα κινηθεί σ’ ένα πλαίσιο συνεργασίας, και ειλικρινούς συνύπαρξης με το σύνολο των συνεργατών
μου, ώστε να μπορέσουμε με συνέπεια,
αλλά και σοβαρότητα να δώσουμε
ώθηση για επαναφορά της ανάπτυξης στην κυπριακή
οικονομία. Σε συνδυασμό πάντοτε με
μια ανάλογη πορεία
σε ότι αφορά τα
δικαιώματα και τον
ρόλο των εργαζομένων, στο γενικότερο πλαίσιο της
οικονομικής δραστηριότητας.
• Θα προτιμούσατε να αρέσετε ή να
σας φοβούνται ως
προϊστάμενο στον
χώρο εργασίας;

Εκ των ων ουκ άνευ η ειλικρινής συνεργασία με τους
αρμόδιους υπουργούς που χειρίζονται κοινωνικοοικονομικά
και εργασιακά ζητήματα

Ο φόβος ως στοιχείο και ως σημείο
αναφοράς δημιουργεί αρνητικούς
συνειρμούς και δεν

είναι κάτι το οποίο με χαρακτηρίζει.
Από τη στιγμή που παραμένεις ανθρώπινος, δημιουργείς τη δυνατότητα να
χτιστούν συνεργασίες και συνέργειες οι
οποίες στηρίζονται στον αλληλοσεβασμό και τη δημιουργική ανάπτυξη.
• Το πρώτο σας πόστο στη ΣΕΚ ήταν η
Συνδικαλιστική Σχολή. Η σχέση που
αναπτύξατε με τα μέλη τα οποία
εκπαιδεύατε πιστεύετε πως έθεσε
λιθαράκι στην μετέπειτα εργασιακή
σας εξέλιξη.
Πιστεύω πως ένα στοιχείο που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τον κάθε άνθρωπο
και τον κάθε εργαζόμενο είναι η δυνατότητα να αξιοποιεί σωστά, μέσα από
τη θετική του πορεία τους ρόλους που
του ανατίθενται. Είναι σαφές- και το
παραδέχομαι - ότι η παρουσία μου,
τόσο στη Συνδικαλιστική Σχολή, όσο και
σε όλα τα πόστα που υπηρέτησα, μου
έδωσε τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή
με πολύ μεγάλο αριθμό στελεχών της
ΣΕΚ και να δημιουργηθεί μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης, η οποία λειτούργησε υποστηρικτικά προς την
ανάθεση του νέου μου ρόλου.
• Επειδή το παρόν καθορίζει το μέλλον. Ποιοί είναι οι μεσοπρόθεσμοι
σας στόχοι;
Το παρόν καθορίζει το μέλλον με απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν. Οι στόχοι
για το 2017, θα πρέπει να είναι σαφής
και σε συνάρτηση με αυτά που έχουμε
βιώσει τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Θεωρούμε πρωτίστως ότι θα πρέπει να
πολιτευτούμε συνδικαλιστικά για να
επαναφέρουμε την αξιοπρέπεια στους
εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, στοχεύουμε στην επαναφορά ωφελημάτων,
παρεμφερών και μισθολογικών, όπως
και στη διεκδίκηση αυξήσεων, εκεί και
όπου τεκμηριώνεται και δικαιολογείται

μέσα από τα οικονομικά δεδομένα των
επιχειρήσεων και των κλάδων. Την ίδια
στιγμή στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε
το στοιχείο της συλλογικής διαπραγμάτευσης, να ενισχύσουμε τις συλλογικές
συμβάσεις και να δώσουμε ώθηση και
μεγαλύτερη επάρκεια στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εργασιακών
σχέσεων. Επίσης θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το ρόλο των εργαζομένων στο
πλαίσιο της επαναρύθμισης της αγοράς
εργασίας. Το 2017 θα πρέπει να είναι
χρονιά αποκατάστασης των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας, να ολοκληρωθεί
η διαδικασία επαναφοράς και επαναρρύθμισης του θεσμού της ΑΤΑ, να ξεκινήσει και να ενισχυθεί ο διάλογος που
αφορά τη φορολογική μεταρρύθμιση
και θα πρέπει επίσης να τονισθεί εμφαντικά ότι η ΣΕΚ δεν θα επιτρέψει πισωγυρίσματα στο συμφωνημένο πλαίσιο
εφαρμογής του ΓΕΣΥ, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν τα χρονοδιαγράμματα προετοιμασίας που έχουν
τεθεί και το Γενικό Σχέδιο Υγείας να
στηρίξει τις ανάγκες των πολιτών σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μακριά
από αλλότρια οικονομικά συμφέροντα
• Το καράβι που λέγεται ΣΕΚ επιθυμείτε σύντομα να αρμενίσει
ελεύθερο σε μια επανενωμένη
Κύπρο;
Το καράβι που ονομάζεται ΣΕΚ ταξιδεύει ελεύθερα γιατί βασίζεται στην
ανεξαρτησία του, στην ελεύθερη του
σκέψη, στην ισότιμη προσέγγιση
των αναγκών των εργαζομένων και
στην ελεύθερη βούληση των μελών
του. Διαχρονικά η ΣΕΚ έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους της και
να ενδυναμώσει τον ρόλο των εργαζομένων γιατί μπόρεσε να λειτουργήσει στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων στόχων, χωρίς οποιεσδήποτε
εξωγενείς παρεμβάσεις και αλλότριες σκοπιμότητες. Σε μια περίοδο
όπου οι διαβουλεύσεις σε σχέση με
το κυπριακό ζήτημα βρίσκονται σε
εξέλιξη, ευελπιστούμε και ευχόμαστε
πως σύντομα η ΣΕΚ θα μπορεί να
εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους
στο σύνολο της επικράτειας του
νησιού μας, έτσι ώστε η ελεύθερη
σκέψη να μπορέσει να γίνει πιο βιωματική, μέσα από την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών μας
και την πλήρη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

και κομματικές σκοπιμότητες.
• Πολλοί θέλουν ηθελημένα ή μη να
δημιουργούν μια αντιπαράθεση μεταξύ των εργαζομένων του Δημοσίου
και του Ιδιωτικού τομέα. Σχολιάστε.
Θα πρέπει να αποφεύγουμε να μπαίνουμε στη λογική και στην παγίδα της
εργοδοτικής πλευράς, η οποία θέλει να
δημιουργεί αποκλίνουσες τάσεις για το
σύνολο των εργαζομένων. Η διελκυστίνδα που δημιουργείται ανάμεσα
στους εργαζομένους του ιδιωτικού και
του ευρύτερου δημοσίου τομέα τελικά
αποβαίνει ζημιογόνα για το σύνολο των
εργαζομένων. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι
εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, απολαμβάνουν ενός συγκριτικού
πλεονεκτήματος σε σχέση με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, κυρίως
λόγω της κατοχύρωσης των θέσεων
εργασίας τους, χωρίς αυτό να σημαίνει
βέβαια, ότι οι εργαζόμενοι στο σύνολό
τους στον δημόσιο τομέα απολαμβάνουν υψηλών ωφελημάτων. Ως εκ τούτου, στόχος αποτελεί η βελτίωση του
βιοτικού και επαγγελματικού επιπέδου
για το σύνολο των εργαζομένων, στη
βάση της κοινωνικής οικονομίας της
αγοράς.
• Σας ζητώ μέσα από έξι λέξεις να
αποτιμήσετε την κοινωνική και οικονομική κατάσταση που βιώνουν

Κίνημα γενικότερα, στη βάση της ανάγκης για να αρθούν οι ανισότητες είτε
ανάμεσα στα φύλα, είτε στους μισθούς,
είτε στον τρόπο που βιώνουμε την
εργασιακή μας ζωή. Είναι μια επιπρόσθετη πρόκληση και ένα στοιχείο το
οποίο θα πρέπει να μας καθοδηγεί,
στην προσπάθεια να αναβαθμίσουμε
την ίδια την κοινωνία μας.
• Κόκκινες γραμμές. Είναι ένα ορισμός
που ακούγεται συχνά από συνδικαλιστές. Σε ένα κόσμο που οι ρυθμοί είναι
ιλιγγιώδεις πιστεύετε πως ο ορισμός
αυτός είναι δόκιμος;
Δεν έχω μάθει στη ζωή μου να λειτουργώ με κλειστά και συγκεκριμένα πλαίσια. Όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία
διαπραγμάτευσης θα πρέπει να παραμένεις σταθερός σε θέματα αρχών και
ακολούθως να αξιολογείς τα δεδομένα,
έτσι ώστε να μεγιστοποιείς τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης, και να είσαι
ιδιαιτέρα επωφελής για τον κόσμο τον
οποίο εκπροσωπείς. Το κόκκινο χρώμα
δεν με εκφράζει και οι γραμμές οι οποίες καθορίζουν πλαίσια και δημιουργούν
φραγμούς δεν είναι κάτι που κατά τη
γνώμη μου πρέπει να χαρακτηρίζει ένα
σύγχρονο συνδικαλιστή ηγέτη, που στοχεύει να οδηγήσει τους εργαζόμενους,
την κοινωνία και την Οργάνωσή του πιο
μπροστά.

√ Η κοινωνία αποστρέφεται τις ατεκμηρίωτες φωνασκίες που δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις επιδιώξεις των πολιτών
σήμερα οι εργαζόμενοι.
Υπάρχει σήμερα έντονο το στοιχείο της
απογοήτευσης, της εκμετάλλευσης,
του φόβου, ως απότοκο της βαθιάς
οικονομικής ύφεσης και της απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, αλλά και
της ελπίδας και μαζί της προοπτικής
που προκύπτουν μέσα από τη δυναμική
της ανάκαμψης. Ως διέξοδος και δυναμική προκύπτει η ιδέα του συνδικαλισμού. Σε μια περίοδο που αμφισβητούνται τα οργανωμένα σύνολα και έχει
δημιουργηθεί μια τεράστια προκατάληψη σε ότι αφορά τα πολιτικά κόμματα
και τους οργανωμένους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του συνδικαλιστικού κινήματος, αποτελεί τεράστια πρόκληση για μας να μπορέσουμε να
δώσουμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να αισθανθούν και να αντιληφθούν ότι η διέξοδος στα προβλήματα
που έχει δημιουργήσει η οικονομική
ύφεση βρίσκεται στη συνδικαλιστική
οργάνωση και δράση.
Στοχεύουμε όπως, μέσα από την προοπτική που γεννάτε από την οικονομική
ανάκαμψη, ενισχυθεί ο παρεμβατικός
μας ρόλος, προς όφελος των εργαζομένων, των ανέργων, των κοινωνικά και
οικονομικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως και του συνόλου της κοινωνίας.

• Το μεγαλύτερο προσόν ενός ανθρώπου είναι η αυτοκριτική. Σχολιάστε.
Η αυτοκριτική πηγάζει μέσα από την
αυτοπεποίθηση και την κριτική σκέψη.
Όταν έχεις αυτοπεποίθηση για τα
πιστεύω σου και για αυτούς που
εκπροσωπείς τότε μπορείς να προσεγγίζεις τις εξελίξεις με μια κριτική διάθεση και δημιουργείς τις δυνατότητες
στην απαιτούμενη αυτοκριτική, ώστε να
διορθώνεις τα λάθη σου και να βελτιώνεις τις δυνατότητες να λειτουργείς
ακόμη πιο αποτελεσματικά. Η αυτοκριτική, ως απότοκο ή προϋπόθεση της
αυτογνωσίας, αποτελεί βασικό άξονα
στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας και
παράλληλα είναι βασικό χαρακτηριστικό του τρόπου που πορεύομαι και πολιτεύομαι.
• Αν ήσασταν στη θέση μου ποια ερώτηση θα υποβάλλατε στον εαυτό σας;
Πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει το
πνεύμα, ως ανάσα ζωής, μέσα από την
εικόνα που δημιουργείται συνειρμικά
στο μάτι, αγναντεύοντας τον Πενταδάχτυλο. Είναι μια εικόνα που βλέπω αυτή
τη στιγμή, από το παράθυρο του γραφείου μου, αφήνοντας αχαλίνωτο το

• Η Καριέρα σας συνδυάζεται με την οικογένεια και με τις ευθύνες
που σας αναλογούν ως πατέρα και ως συζύγου;
Θα ήμουν ασυνεπής ως προς τις προτεραιότητες που έθεσα διαχρονικά στην επαγγελματική δραστηριότητά μου στη ΣΕΚ, ανάμεσα σε αυτές και η συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας που ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που προσπάθησα να
αναδείξουμε με τους συνεργάτες μου, αν αδυνατούσα να τη μεταφέρω ως σημείο
αναφοράς στην οικογένειά μου. Δυστυχώς, η δυνατότητα, τις καθημερινές τουλάχιστον, να βρίσκομαι για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι είναι περιορισμένη.
Λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι η γυναίκα μου και ο γιος μου έχουν ανάγκη από τη
δική μου παρουσία, προσπαθώ
τουλάχιστον στον διαθέσιμο
χρόνο η παρουσία και η συμμετοχή μου στην οικογένεια να είναι
όσον το δυνατόν πιο ποιοτική.
Ως εκ τούτου, τα Σαββατοκύριακα τα αφιερώνω εξ’ ολοκλήρου,
όταν αυτό είναι εφικτό, στην
οικογένεια μου, με κάποια μικρά
διαλείμματα παρακολουθώντας
ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα την
ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Δεν μπορεί να
υπάρξει ισορροπία στον άνθρωπο, αν δεν εξισορροπεί τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και
ανάγκες, εφαρμόζοντας στην
πράξη το αρχαίο ελληνικό μέτρο
που αξιώνει ισορροπίες ανάμεσα στο σώμα, στο πνεύμα και
στην εν γένει οικογενειακή, κοινωνική
και
επαγγελματική
συμπεριφορά μας.
συναίσθημα με το οποίο έμαθα να λειτουργώ σε μεγάλο βαθμό, χωρίς αυτό
βέβαια να υπερβαίνει της λογικής.
Κάθε στιγμή λοιπόν που έχω τη δυνατότητα να αγναντεύω τον Πενταδάκτυλο, το μυαλό ταξιδεύει σε μέρη που

• Η δική μου διεκδίκηση,
θα κινηθεί σ’ ένα πλαίσιο
συνεργασίας, και ειλικρινούς
συνύπαρξης με το σύνολο των
συνεργατών μου, ώστε να
μπορέσουμε με συνέπεια, αλλά
και σοβαρότητα να δώσουμε
ώθηση για επαναφορά της ανάπτυξης στην κυπριακή οικονομία
δημιουργούν συνειρμικές παραστάσεις,
γιγαντώνοντας την αυτοδέσμευση, έτσι
ώστε το ιδανικό της ελευθερίας να αποτελεί μέρος της καθημερινότητας μας,
όχι μόνο σε ότι αφορά τα εργασιακά και
τα κοινωνικά ζητήματα, αλλά και στα
εθνικά, ώστε να μπορούμε να γινόμαστε
καλύτεροι άνθρωποι αλλά και την ίδια
στιγμή να παραμένουμε περήφανοι για
το ιστορικό μας παρελθόν.
• Πολλοί σας χαρακτηρίζουν άνθρωπο με υπέρμετρη ευγένεια την οποία
κάποιοι θεωρούν αδυναμία.

Είμαι ευγνώμονας προς τους γονείς μου
για τις αρχές και αξίες που μου έδωσαν.
Η ευγένεια αποτελεί ένδειξη πολιτισμού.
Ο πολιτισμός δίνει δύναμη και ώθηση
να μπορέσεις να πετύχεις στους στόχους σου. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο
«ο ευγενής άνθρωπος δίνει αξιοπρέπεια
σε όλες τις πράξεις», καθώς σύμφωνα
με τον Γκαίτε «η αληθινή ευγένεια στηρίζεται βαθειά σε ηθικές αξίες». Πως
μπορεί λοιπόν ένας συνδικαλιστής να
μην χαρακτηρίζεται από αυτά τα βασικά στοιχεία; Σε μια εποχή που η κοινωνία αποστρέφεται τις ατεκμηρίωτες
φωνασκίες που δεν ανταποκρίνονται
στις ανάγκες και στις επιδιώξεις των
πολιτών ,νιώθω έντονα πως μέσα από
την ευγένεια μπορείς να κερδίσεις
περισσότερα, παρά το γεγονός ότι για
κάποιους- λίγους κατά τη γνώμη μουμπορεί να θεωρείται ως αδυναμία. Η
δύναμη της ψυχής μας είναι αυτή που
μας συνδέει με τις ανάγκες των ανθρώπων. Είναι η ειδοποιός διαφορά που
υποβοηθά στην επίτευξη των προσδοκιών της κοινωνίας και προσφέρει πιο
πολλά στους ανθρώπους. Ως εκ τούτου
θα συνεχίσω να λειτουργώ με τον ίδιο
τρόπο με σεβασμό πάντοτε στη διαφορετικότητα που παρουσιάζει ο καθένας
μας, κτίζοντας αδιαπραγμάτευτα τον
πολιτικό πολιτισμό και μέσα στο Συνδικαλιστικό κίνημα, με την ίδια σεμνότητα
και ταπεινότητα.

Τι είναι ο Μάρκος Δράκος για εσάς;
Η κάθε ηρωική μορφή έχει τη δική της σημασία και συμβολισμό
στην ιστορική διαδρομή του έθνους. Ο Μάρκος Δράκος όμως, έχει
για μένα μια επιπρόσθετα βαρύνουσα αξία, πέρα από την προσωπική σύνδεση με την οικογένειά του και γιατί ανέβηκε τα σκαλοπάτια της αιώνιας λεβεντιάς στο χωριό από όπου κατάγομαι, την
Ευρύχου Σολέας.

• Η λέξη Ισότητα ποιους συνειρμούς
δημιουργεί στο μυαλό σας;
Η λέξη ισότητα οδηγεί στην αρχή της
δημοκρατίας και στις αξίες της οικουμενικότητας του Ελληνισμού. Κυρίως
όμως, η έννοια της λέξης παραπέμπει
στο πολύ κοντινό μου περιβάλλον και
στην καθημερινότητά μου. Το μυαλό μου
με μεταφέρει στο σπίτι. Ισότητα σε ότι
αφορά τους ρόλους, τις υποχρεώσεις,
τις ευθύνες αλλά και τις μικρές και
μεγάλες απολαύσεις της ζωής. Η αρχή
της Ισότητας, δημιουργεί την ίδια στιγμή και μια επιπρόσθετη υποχρέωση για
μας στη ΣΕΚ και το Συνδικαλιστικό

9

Η μορφή του Μάρκου Δράκου
αποτελεί σύμβολο για τη ΣΕΚ

Μάρκος Δράκος, μια φυσιογνωμία του έπους της ΕΟΚΑ, που αποτυπώνει μέσα από τις πράξεις ζωής την ευγένεια, τον αλτρουισμό,
τις συνδικαλιστικές αξίες της ΣΕΚ, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
την αγωνιστικότητα για την ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, ως ένας πραγματικά ωραίος Έλληνας που αρνήθηκε να γυρίσει την πλάτη στο καθήκον, ομοίως και στο θάνατο για να κρατήσει διαχρονικά ζωντανά τα αδιαπραγμάτευτα ιδανικά και οράματα του Ελληνισμού.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γιατί πρέπει να μοιραζόμαστε
τα μυστικά μας;

Τ

α μυστικά είτε έχουν αρνητική είτε θετική επίδραση στην καθημερινότητά μας δημιουργούν σύγχυση στον εγκέφαλό μας επηρεάζοντας τον οργανισμό
μας.
Η ψυχολόγος Sarah Conlonτονίζει πως όταν μοιραζόμαστε ένα μυστικό με τον ψυχολόγο μας ή ακόμα και
με ένα άγνωστο, μπορούμε να έχουμε θετικά οφέλη,
όπως βελτιωμένη διάθεση και αυτοπεποίθηση. Τι
άλλο μπορούμε, όμως να κάνουμε προκειμένου να μην
συγκρουστούμε με τη φυσική επιθυμία μας να πούμε
ένα μυστικό αλλά και με τον αυτό-έλεγχο που μας
εμποδίζει;
1. Σωστή χρονική στιγμή [timing]: Μερικές φορές τα
μυστικά έχουν ημερομηνία λήξης. Εάν μπορούμε να το
μοιραστούμε, τότε μπορούμε να το κάνουμε την
κατάλληλη στιγμή, διαφορετικά καλό είναι να το
βάλουμε στο πίσω μέρος του… μυαλού μας.
2. Διακριτικότητα: Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να
μάθουν την αλήθεια ή υπάρχει και η πιθανότητα ένα
μυστικό που θα τους αποκαλύψεις να τους βλάψει ή
να τους πληγώσει. Η διακριτικότητα είναι ο καλύτερος σύμβουλός σας.
3. Μην το ανακοινώνετε: Ο πιο εύκολος τρόπος για
να αποκαλύψετε ένα μυστικό ενώ δεν θέλετε είναι
απλά και μόνο να πείτε στους άλλους ότι έχετε ένα
μυστικό!
4. Αποφύγετε τη συζήτηση: Αποφύγετε τις συζητήσεις που απαιτούν από εσάς να αποκαλύψετε ένα
μυστικό. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην μπείτε
στον πειρασμό αλλά και για να μην κουράσετε τον
εγκέφαλό σας με τις αμφιβολίες.
5. Μην το μάθετε! Εάν δεν θέλετε να μπείτε εξαρχής σε
αυτή τη διαδικασία καλό είναι να ζητήσετε από τους
άλλους να μην μοιράζονται συγκεκριμένα μυστικά με
εσάς.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Τα κλινικά εργαστήρια Θεοχαρίδη 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

Μ

ε ή χωρίς αστέρια, χώρους χαλάρωσης και ευεξίας, σουίτες και
άλλες ανέσεις, έχουν τη δυνατότητα να
φιλοξενούν εκατοντάδες χιλιάδες
ανθρώπους από όλο τον πλανήτη 365
ημέρες το χρόνο.
Αν αναλογιστείτε τον όγκο αυτών των
επισκεπτών αλλά και τις υποχρεώσεις
που συνοδεύουν κάθε διαμονή, η δουλειά ενός υπαλλήλου στο ξενοδοχείο
δεν πρέπει να είναι και τόσο εύκολη.
Εχει όμως και την άλλη της πλευρά,
αφού στα «παρασκήνια» συμβαίνουν
όλα όσα ποτέ δεν θα μάθαινε κανένας
πελάτης: από την καθαριότητα του
δωματίου μέχρι τα … ιδιαίτερα της διαμονής σας. Διαβάστε κάποια μυστικά
τους.
Φερθείτε στο θυρωρό σαν να πρόκειται για τον καλύτερο σας φίλο. Ενας
από τους «κώδικες» των ξενοδοχείων
είναι η συμπεριφορά και το φιλοδώρημα προς το θυρωρό, γιατί αν αποκτή-
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Νιώστε όμορφα σε λίγα δευτερόλεπτα

Η

Το μυαλό σου ελέγχει και τα τρία!

ποίθησης πρόσεξε πώς κινείς το
σώμα σου. Είσαι καθισμένος; Το
κεφάλι σου είναι ψηλά ή χαμηλά;
Οι ώμοι σου είναι έξω ή μαζεμένοι;
Περπατάς αργά ή γρήγορα; Κουνάς
τους μύες του προσώπου σου; Τι
κάνεις με τα χέρια σου; Κινείσαι
όπως θα κινιόταν ένας άνθρωπος
με αυτοπεποίθηση; Γράψε όλα τα
χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με
αυτοπεποίθηση. Αν έβλεπες τώρα
έναν πώς θα κινούσε το σώμα του;
ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΚΙΝΗΣΗ σε κάνει

Η
Κατερίνα
Ευστρατιάδου
[Personal Life Coach] μας δίνει χρυσές συμβουλές.

• Μη αφήσετε τον εαυτό σας
να μαραζώσει

δύναμη του μυαλού είναι
πράγματι αξιοθαύμαστη.Με
απλές κινήσεις μπορείς να επανακτήσεις την χαμένη αυτοπεποίθηση
σου και νοιώσεις όμορφα.
Το πώς νιώθεις κάθε στιγμή συνδέεται με:
• Το που εστιάζεις.
• Τον τρόπο που κινείσαι και χρησιμοποιείς το σώμα σου.
• Το πώς μιλάς.

1

Που εστιάζεις. Πρόσεχε σε τι
εστιάζεις την κάθε στιγμή. Είναι
μήπως αρνητικές σκέψεις που σε
ρίχνουν; Νιώθεις ότι δεν έχεις
αυτοπεποίθηση; Πως μπορεί να
αποτύχεις; Αν πιάσεις τον εαυτό
σου να εστιάζει σε ασήμαντα
πράγματα θέσε τις ακόλουθες
ερωτήσεις:

να νιώθεις ότι έχεις περισσότερη
αυτοπεποίθηση και ενέργεια! Δοκίμασε το μια Παρασκευή στη δουλειά όταν δεν θα βλέπεις την ώρα

‘Έχω κατάθλιψη’
Η ένταση των αρνητικών αυτών
εκφράσεων θα έχει συνέπεια στο
πώς νιώθεις καθώς και στο αν
νιώθεις αυτοπεποίθηση ή όχι.
Απλά φαντάσου ότι αντί να πεις,
‘Έχω πολύ τρακ’… θα έπρεπε να
πεις στον εαυτό σου, ‘Είμαι πολύ
ενθουσιασμένος! Δεν θα έκανε διαφορά; Δεν θα σε έκανε να νιώσεις
καλύτερα; Τα συναισθήματα που
συνδέονται με το άγχος και τον
ενθουσιασμό είναι ουσιαστικά τα
ίδια. Με ποιες άλλες λέξεις θα
μπορούσες να αντικαταστάσεις τις
αρνητικές, λοιπόν; Δοκίμασε να
αντικαταστήσεις:
Το ‘Νιώθω κουρασμένος/η’ με το
‘Δε νιώθω τόσο ικανός/ή αυτή τη
στιγμή’
Το ‘Είμαι χαζός/ή’ με το ‘Μαθαίνω’

– Σε τι θα έπρεπε να εστιάσεις για
να νιώσεις ζωντανός και γεμάτος
ενέργεια;
– Σε τι θα έπρεπε να εστιάσεις για
να ΝΙΩΣΕΙΣ αυτοπεποίθηση;
– Αν ένιωθες ζωντανός και ενεργητικός τώρα, τι θα σκεφτόσουν;
– Πώς θα αντιμετώπιζε αυτές τις
καταστάσεις το πρότυπο αυτοπεποίθησης σου;
Άλλαξε αυτά που σκέφτεσαι και θα
αλλάξεις με αυτό τον τρόπο την
στάση σου και την αυτοπεποίθηση
σου.

2 Ο τρόπος που κινείσαι και
χρησιμοποιείς το σώμα σου.
Θέλεις να νιώσεις ενέργεια και
αυτοπεποίθηση; Απλά, όταν νιώθεις πεσμένος αντίγραψε τις κινήσεις που σημείωσες και ΘΑ ΝΙΩΣΕΙΣ
αυτοπεποίθηση! Αυτό επίσης ονομάζεται ‘η φιλοσοφία σου’. Η
συγκίνηση δημιουργείται από την
κίνηση. Όσο λιγότερες κινήσεις
κάνεις τόσο λιγότερη ενέργεια θα
έχεις! Επίσης, το είδος των κινήσεων που κάνεις θα έχουν αντίκτυπο
στο αν νιώθεις γεμάτος ενέργεια ή
έτοιμος να ξαναπέσεις στο κρεβάτι. Όταν νιώθεις έλλειψη αυτοπε-

να περάσει αυτή η τελευταία ώρα
για να αρχίσει το Σαββατοκύριακο!
Αντί να περιμένεις σήκω και περπάτησε για 5 λεπτά και όταν επιστρέψεις θα δεις ότι η τελευταία
αυτή ώρα θα περάσει πολύ πιο
εύκολα.

3

Ο τρόπος που μιλάς. Τα λόγια
που λες στον εαυτό σου ή που
προφέρεις θα έχουν αντίκτυπο στο
πώς νιώθεις. Τι λόγια χρησιμοποιείς για να εκφράσεις αρνητικά
συναισθήματα; Εκφράσεις όπως
‘Αισθάνομαι
κουρασμένος/η’,
‘Είμαι χαζός/ή’, ‘Νιώθω χάλια’
‘Είμαι θυμωμένος/η’, ‘Πνίγομαι’

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞEΝΟΔΟΧΕΙΟ
σετε την καλύτερη σχέση μαζί του, είναι
ο άνθρωπος που θα σας βοηθήσει τόσο
με διάφορα πρακτικά ζητήματα κατά
τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, όσο και
με δραστηριότητες που μπορείτε να
κάνετε στην πόλη.

υπεύθυνες για τα δωμάτια που υπάρχουν σε όλους τους ορόφους ενός ξενοδοχείου και φροντίζουν καθημερινά για

• Οι καμαριέρες αποκαλύπτουν
όλα όσα δεν θα θέλατε
να γνωρίζετε για την καθαριότητα
των ξενοδοχείων
Μην κάθεστε απευθείας στον καναπέ
και τις πολυθρόνες. Θα πρέπει πρώτα
να τοποθετείτε μια πετσέτα ή ένα
σεντόνι, καθώς πολλοί πελάτες μπορεί
να έχουν προηγουμένως καθίσει γυμνοί.
Το δωμάτιο σας δεν είναι τόσο καθαρό όσο φαίνεται. Οι καμαριέρες είναι

την καθαριότητα, η οποία πρέπει να
πραγματοποιείται ανάμεσα στις ώρες
των αναχωρήσεων και των αφίξεων.
Τα σεντόνια πλένονται καθημερινά,

Το ‘Νιώθω χάλια’ με το ‘Νιώθω
κακόκεφος/η’
Το ‘Είμαι θυμωμένος/η’ με το ‘Είμαι
κάπως ενοχλημένος/η’
Το ‘Πνίγομαι’ με το ‘Είμαι απασχολημένος/η’
Το ‘Νιώθω κατάθλιψη’ με το ‘Δεν
είμαι πολύ στα πάνω μου’
Όταν μειώνεις την ένταση των
λέξεων και των εκφράσεων, μειώνεις και την ένταση των συναισθημάτων.
Παρομοίως, όταν νιώθεις ΩΡΑΙΑ,
αύξανε την ένταση Αντί να πεις
‘Είμαι καλά’, πες ‘Νιώθω τέλεια!
Εσύ;’

όμως οι κουβέρτες για παράδειγμα,
μόνο μια φορά την εβδομάδα και τα
καλύμματα σπανιότερα, ίσως μια φορά
το μήνα, αν δεν υπάρχουν εμφανείς
λεκέδες. Οταν λοιπόν ψάχνετε ένα
δωμάτιο ξενοδοχείου θα πρέπει να
απαιτείτε ένα ολοκαίνουριο σετ σεντονιών και μια καθαρή κουβέρτα ή
πάπλωμα. Επίσης, το κοντρόλ της
τηλεόρασης είναι το λιγότερο καθαρό
αντικείμενο μέσα σε κάθε δωμάτιο, ενώ
θα ήταν καλύτερο να πίνατε τα ροφήματα σας σε πλαστικά ποτήρια, παρά
τα γυάλινα του ξενοδοχείου.
Τα δωμάτια διαφέρουν μεταξύ τους.
Οι άνθρωποι στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου γνωρίζουν πολύ καλά τις ανέσεις και τα προτερήματα κάθε δωματίου, όπως για παράδειγμα αν κάποιο
έχει μεγαλύτερη τηλεόραση ή καλύτερη
θέα στην περιοχή. Ο τρόπος με τον
οποίο συμπεριφέρεται κάθε πελάτης
στην υποδοχή καθορίζει και το αν θα
αποκτήσετε το πολυπόθητο δωμάτιο.
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7 πράγματα που κάνουν
οι επιτυχημένοι
άνθρωποι πριν κοιμηθούν

Ζ

ούμε μια φορά, αλλά αν αυτό γίνει «σωστά», η
μια φορά είναι αρκετή. Αυτό είναι το μότο ζωής
ανθρώπων που κατάφεραν να επιτύχουν τον στόχο
τους. Τους λένε «επιτυχημένους», αν και πολλοί δεν
αποδέχονται τον τίτλο για τον εαυτό τους γιατί
απλά θεωρούν ότι δεν κάνουν κάτι παραπάνω από
τους υπόλοιπους. Η ζωή τους έφερε διακρίσεις και
αυτό δείχνει ότι μάλλον τελικά κάτι κάνουν καλά.
Πώς είναι η καθημερινότητα ενός επιτυχημένου
ανθρώπου και τι κάνει λίγο πριν κοιμηθεί; 7 άνθρωποι από όλους τους χώρους της κοινωνίας αποκάλυψαν στο prevention την συνήθειά τους λίγο πριν το
τέλος της ημέρας που τους βοηθά να χαλαρώνουν
και να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά από τους
υπόλοιπους.

• Βασικό συστατικό
της επιτυχίας
η καλή ποιότητα ζωής

1) «Στο τέλος της
ημέρας, ντύνομαι με
ό,τι πιο άνετο και
βολικό έχω»: «Δεν
κοιμάμαι ποτέ με κάτι
που δεν με κάνει να

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΓΕΙΑ
Οδηγός επιβίωσης στη δουλειά
10+ 1 χρυσές συμβουλές να περνάς καλά κάθε μέρα!

Ε

ίναι γεγονός πως η καλή διάθεση στη δουλειά θα σε βοηθήσει
να γίνεις πιο παραγωγική κι επιτυχημένη σε αυτό που κάνεις και
θα επηρεάσει και τις υπόλοιπες
πτυχές της ζωής σου. Ακολούθησε
τον παρακάτω οδηγό, από τη
Suzanne Hazelton και ψυχολόγο,
και θα ανταμειφθείς 1. Πίστεψε
ότι μπορείς να κάνεις τις ημέρες
σου στη δουλειά καλύτερες

2) «Φτιάχνω το τραπέζι για να το βρω έτοιμο το
επόμενο πρωί»: «Είναι πολύ σημαντικό να τρως
πρωινό με την οικογένειά σου. Σου δίνει δύναμη για
να ξεκινάς την ημέρα σου με ενέργεια και αισιοδοξία.
3) «Τρώω κάτι ελαφρύ πριν κοιμηθώ για καλύτερο ύπνο»: «Η μητέρα μου, όταν ήμουν μικρή, μου
έδινε λίγο γάλα και ένα μπισκότο πριν κοιμηθώ.
Πλέον, 30 λεπτά πριν κοιμηθώ τρώω κι εγώ μια
πρωτεΐνη (όπως πχ
τυρί), κράκερ ολικής
άλεσης και γιαούρτι.
Ο ύπνος μου γίνεται
πολύ
καλύτερος
λόγω όλων αυτών
των
θρεπτικών
συστατικών». Carole
Lieberman, ψυχίατρος και συγγραφέας.
4) «Κάνω το πρόγραμμα της επόμενης ημέρας»: «Έχω
αγοράσει ένα όμορφο
ημερολόγιο το οποίο
με εμπνέει να οργανώνω το πρόγραμμά
μου. Έτσι δεν αγχώνομαι για την επόμενη ημέρα, όλα πηγαίνουν ρολόι».
5) «Κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ»: «Κάθε βράδυ
κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ με έλαια καρύδας στα
πόδια μου. Ο πόνος φεύγει από όλη την ημέρα, αποφορτίζομαι και είμαι ήρεμη όταν θα κοιμηθώ».

σεις σταδιακά σε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
5. Βρες τρόπους για να κάνεις
μικρές ανάπαυλες: Κατά τη διάρκεια της ημέρας προσπάθησε να
κάνεις ή να σκέφτεσαι πράγματα
που σε ξεκουράζουν. Για παράδειγμα, πάρε μερικές βαθιές ανα-

γίνεις σαν την Πολυάννα.
8. Μην κοιτάς πίσω με θυμό: Δεν
πάνε όλα σύμφωνα με κάποιο σχέδιο στις δουλειές. Πολλές φορές
λέγονται κουβέντες πάνω στο θυμό
μας, γι' αυτό είναι προτιμότερο να
τις προσπερνάς και να μην κοιτάς
πίσω με θυμό.

Το πρώτο βήμα για να απολαμβάνεις υπέροχες ημέρες στη δουλειά
είναι να πιστέψεις ότι είναι εφικτό.
Όπως έχει πει και ο Henry Ford,
ιδρυτής της γνωστής εταιρίας
αυτοκινήτων, "είτε πιστεύεις ότι
μπορείς είτε ότι δεν μπορείς, έχεις
δίκιο".
2. Τι σημαίνει για σένα "καλή
μέρα στη δουλειά"; Ξέρουμε τι
σημαίνει να έχεις μια "άσχημη"
μέρα στη δουλειά, αλλά τι ορίζει
για σένα μια "καλή" μέρα; Ξεκίνα να
σκέφτεσαι τι είναι αυτό που θα
κάνει τη μέρα σου υπέροχη κι
εστίασε στη δουλειά και στα διαλείμματα.
3. Αναζήτησε τη δράση: Εάν έχεις
εντοπίσει κάποιες δραστηριότητες
που δεν έχουν ροή και σε κάνουν να
βαριέσαι, προσπάθησε να τις
κάνεις πιο απαιτητικές και να πας
τη δουλειά σου ένα βήμα παρακάτω.

νιώθω καλά. Φοράω τις πιο άνετες πιτζάμες που με
βοηθούν να αποφορτίζομαι από την πίεση της ημέρας. Έτσι δίνω στο σώμα μου το σήμα ότι ήρθε η
στιγμή να τα ξεχάσει όλα και να ξεκουραστεί».
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4. Θέσε μικρούς στόχους και
παρέμεινε συνεπής: Είναι καλό να
έχεις κάποιο όραμα αλλά είναι
προτιμότερο να θέτεις μικρότερους
στόχους και να τους πραγματοποιείς με συνέπεια, ώστε να φτά-

πνοές πριν από μία συνάντηση,
κάνε μία σύντομη βόλτα ή σκέψου
τι θα κάνεις μετά τη δουλειά.
6. Σχεδίασε την ημέρα σου ώστε
να περιλαμβάνει περισσότερα
θετικά συναισθήματα: Για να τα
πας καλά χρειάζεσαι τρία θετικά
συναισθήματα για κάθε αρνητικό.
Μερικές φορές τα αρνητικά συναισθήματα είναι αναπόφευκτα, αλλά
προσπάθησε να εστιάσεις στα
θετικά. Βρες όλα αυτά που σε
κάνουν χαρούμενη και προσπάθησε να τα ενσωματώσεις στην
καθημερινότητά σου.
7. Δώσε ενέργεια στο θετικό: Αυτό
για το οποίο μιλάμε και σκεφτόμαστε, πραγματοποιείται. Άρχισε
λοιπόν να μιλάς περισσότερο για
τα θετικά πράγματα, χωρίς να

9. Εξάπλωσε τα συναισθήματα
Τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά συναισθήματα είναι μεταδοτικά. Το εργασιακό περιβάλλον στο
οποίο υπερισχύουν τα θετικά
συναισθήματα είναι πιο παραγωγικό, γι' αυτό προσπάθησε να
δημιουργήσεις ένα ή τουλάχιστον
να γίνεις μέρος του.
10. Μάθε να διεκδικείς: Σε κανέναν
δεν αρέσει να αγνοούνται οι ιδέες
του - η αυτοπεποίθηση είναι το
κλειδί για να έχεις υπέροχες μέρες
στη δουλειά. Ξεκίνα αλλάζοντας τη
στάση του σώματός σου.
11. Διατήρησε μια σωστή προοπτική: Όταν κάτι σε ενοχλεί, σκέψου αν θα σε απασχολεί και σε
δέκα χρόνια από τώρα. Δεν αξίζουν όλα τον κόπο!

Η … μισή ευτυχία είναι στο χέρι μας

Έ

ρευνα στις ΗΠΑ υποστηρίζει
ότι το 40% των παραγόντων
που αφορούν στην ευτυχία είναι
κάτω από τον έλεγχό μας. Αυτό
σημαίνει ότι μπορούμε όλοι να
βελτιώσουμε την ευτυχία μας
κάνοντας αλλαγές στον τρόπο που

βασικά σημεία που μπορούν να
καταστήσουν την ευτυχία εφικτή
για τον καθένα μας. Επισημαίνει
ταυτόχρνα τον κόπο και την επιμονή που χρειάζονται για τη διατήρησή της.

πρόσωπα. Ας προσπαθήσουμε,
λοιπόν, να αποσπάμε το μυαλό
μας με άλλες σκέψεις όταν διαπιστώνουμε ότι το μικρόβιο της κοινωνικής σύγκρισης προσπαθεί να
εισβάλει στις σκέψεις μας.

Τα 10 βήματα της ευτυχίας

4. Ναι στις ευγενικές πράξεις: Το
γεγονός ότι κάνουμε κάτι καλό για
έναν συνάνθρωπό μας που έχει την
ανάγκη μας μας γεμίζει με αίσθημα ευφορίας, το οποίο, έχει αντικαταθλιπτική δράση.

1. Εκφράζοντας ευγνωμοσύνη:
Είναι ωφέλιμο να εκφράζουμε την
ευγνωμοσύνη μας για τα αγαθά
που έχουμε, είτε στον ίδιο μας τον
είτε σε έναν στενό μας φίλο.
2. Καλλιεργώντας την αισιοδοξία: Ας προσπαθήσουμε να κατευθύνουμε συνειδητά τον εαυτό μας,
ώστε να βλέπει το... ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο. Οι αισιόδοξοι άνθρωποι είναι πιο υγιείς,
έχουν πιο ισχυρό ανοσοποιητικό
σύστημα και αναρρώνουν γρηγορότερα από τις ασθένειες συγκριτικά με τους πεσιμιστές.

σκεφτόμαστε και ενεργούμε», εξηγεί η καθηγήτρια Ψυχολογίας δρ.
Sonja Lyubomirsky. Η διακεκριμένη
καθηγήτρια έχει αφιερώσει το
μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της
στην επιστημονική μελέτη της
ευτυχίας αποκαλύπτοντας τα

3. Όχι στις συγκρίσεις: Το να αναμασάμε διαρκώς τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουμε και να συγκρίνουμε τη δική μας κατάσταση με
εκείνη των άλλων είναι βέβαιο ότι
θα μας κάνει να νιώσουμε ότι δεν
έχουμε τον έλεγχο της ζωής μας
και θα επηρεάσει αρνητικά την
αυτοεκτίμησή μας, αλλά και τη
σχέση μας με τα αγαπημένα μας

5. Αγαπημένες δραστηριότητες: Η
ενασχόληση με απαιτητικές αλλά
ευχάριστες δραστηριότητες.
6. Έμφαση στους στόχους Η
ύπαρξη ενός σκοπού στη ζωή μας
οδηγεί στην ευτυχία, είτε πρόκειται
για την εκμάθηση ενός μουσικού
οργάνου ή μιας ξένης γλώσσας είτε
για κάτι άλλο που μας ευχαριστεί
9. Ναι στη συγχώρεση: Πρέπει να
μάθουμε να συγχωρούμε και να μη
συντηρούμε τη μνησικακία.
10. Προσέχοντας το σώμα μας: Η
φροντίδα του σώματος παίζει
σημαντικό ρόλο στο κυνήγι της
ευτυχίας. Δεν είναι απαραίτητο το
γυμναστήριο, ένας καθημερινός
περίπατος ή ένα δεκάλεπτο τρέξιμο εκτός σπιτιού αρκούν.

ERG_12-12_inn_4 1/31/17 12:07 PM Page 1

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Έξυπνη κρύπτη 20 εκατ. δολάρια από Βραζιλιάνο απατεώνα

Κ

οιμάται αγκαλιά με τα
χρήματα που έκλεψε με
το σύστημα της πυραμίδας.
Ο Κλέμπερ Ρενέ Ροζέριο
Ρότσα πέταξε από τη Βραζιλία στις ΗΠΑ πριν από
μερικές ημέρες, προκειμένου
να συναντήσει έναν συνεργάτη του στη μεγάλη απάτη
που είχε στήσει. Ο Ρότσα
και ο υποτιθέμενος συνεργάτης του, συναντήθηκανν
σε εστιατόριο στο Χάντσον
της Μασαχουσέτης. Εκεί,
παρέλαβε μία βαλίτσα με το

ποσό των 2,2 εκατ. δολαρίων.
Οι άνδρες της Ομοσπονδιακής
Αστυνομίας τον ακολούθησαν σε
ένα διαμέρισμα στο Γουέστμπορο,
όπου και συνελήφθη. Μετά την
προσαγωγή του, οι αστυνομικοί
έψαξαν για στοιχεία το διαμέρισμα. Με μεγάλη τους έκπληξη,
ανακάλυψαν ότι κάτω από το
στρώμα του κρεβατιού του, υπήρχαν αμέτρητα χαρτονομίσματα.
Ο Ρότσα είχε καταφέρει να ξεγελάσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων
και σκοπός του ήταν να «ξεπλύνει» τα χρήματα από τα κέρδη της

απάτης, ώστε να αποκτήσει τη
δυνατότητα να τα ξοδέψει. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή αστυνομία
είχε γίνει κάτοχος πληροφορίας
για τη δράση του συγκεκριμένου
ανθρώπου και τον παρακολουθούσε από τη στιγμή που αφίχθηκε στις ΗΠΑ.
Η φοροδιαφυγή από ξέπλυμα
χρήματος στις ΗΠΑ ανέρχεται σε
τουλάχιστον ένα δισ. δολάρια,
ενώ οι αρχές καταβάλουν μεγάλη
προσπάθεια προκειμένου να
αντιμετωπίσουν τη μεγάλη αυτή
μάστιγα.

ΑΠΟ ΛΕΜΟΝΙ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΒΥΣΣΙΝΟ
Απίστευτο αλλά αληθινό

Νέοι από τις Σέρρες έφτιαξαν ούζο με γεύσεις και κάνουν θραύση!

Τ

ο ούζο είναι από τα πιο
παραδοσιακά προϊόντα
στην Ελλάδα που παράγεται από απόσταξη αγνών
υλικών της γης και αποτελεί σήμα κατατεθέν της
ελληνικής παραγωγής.

Χαρακτηριστικά ως βάση,
χρησιμοποιείται απόσταγμα από σιτηρά, το οποίο
τοποθετείται σε χάλκινα
καζάνια και αρωματίζεται
μέσω της διαδικασίας της
απόσταξης, με βότανα και καρπούς, με κυρίαρχο το γλυκάνισο
που του δίνει αυτή την υπέροχη
γεύση.
Mια θεωρία για την ονομασία της
προέλευσης του ούζου που θα
μπορούσε να δοθεί είναι η παρακάτω: Η Μασσαλία αποτέλεσε τον
πρώτο προορισμό εξαγωγών της
Ελλάδας. Στα κιβώτια που εξάγονταν, αναγραφόταν η φράση "uso
di Massalia", δηλαδή "προς χρήση
στη Μασσαλία".
Λόγω της υψηλής ποιότητας των
προϊόντων που εξάγονταν η
φράση αυτή έγινε συνώνυμη της
καλής ποιότητας. Μια λαϊκή
παράδοση του Τυρνάβου λέει ότι
επί τουρκοκρατίας έφτασε εκεί
ένας Οθωμανός γιατρός ο Σταυ-

ράκ Μπέης. Στην πόλη τότε συνήθιζαν να πίνουν ένα τοπικό ποτό
που έμοιαζε με το ούζο. Ο Σταυράκ μπέης βρέθηκε κάποια μέρα
στο σπίτι του πρόκριτου Αντώνη
Μακρή με τον οποίο διατηρούσε
φιλία. Τον συμβούλεψε να προσθέσει στην απόσταξη ένα ακόμη
αρωματικό βότανο, το οποίο κι
έκανε, δημιουργώντας το σημερινό ούζο. Ο Μακρής μόλις δοκίμασε το νέο απόσταγμα του άρεσε
και φώναξε: «Μωρέ τι είναι

τούτο; Ούζο Μασσαλίας!»,εννοώντας με τη φράση αυτή ότι ήταν
εκλεκτής ποιότητας. Στη συνέχεια, η λέξη "Μασσαλία" έφυγε
και έμεινε η λέξη uso=ούζο που
στο εξής χαρακτήριζε το ποτό.
Έτσι επικράτησε η ονομασία του!
Αυτό σκέφτηκε μια παρέα νεαρών
και θέλησε να επιχειρήσει να
φτιάξει το δικό της ποτό αφού
προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες
συνθήκες της εποχής, κάτι που
όπως φαίνεται έχει στεφθεί με

απόλυτη μέχρι στιγμής επιτυχία.
Το ονόμασαν «Sun Ouzo» και η
παραγωγή και η εμφιάλωση
πραγματοποιείται σε αποστακτήριο στις Σέρρες. Εκείνο που το
κάνει πολύ ξεχωριστό είναι ότι
περιέχει μόνο 4,8% αλκοόλ, ενώ
μπορείς να το πιεις με χυμό λεμόνι, πορτοκάλι και βύσσινο!
Μάλιστα, σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα οι νέοι παραγωγοί
έχουν καταφέρει να το ταξιδέψουν σε αρκετές περιοχές της
Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη ευχάριστη
έκπληξη ότι και πολλά μπαράκια
των Αθηνών το εντάσσουν στον
κατάλογό τους, φέροντας και την
κατάλληλη πιστοποίηση ποιότητας. Η επιλογή του λεμονιού θα
σου προσδώσει μια ιδιαιτέρως
γλυκόξινη γεύση, εξαιτίας των
δύο αυτών έντονων επιλογών,
ενώ η επιλογή του πορτοκαλιού
θα σε αποζημιώσει από τα αρώματα που θα ξεχειλίσουν με το
άνοιγμα του μπουκαλιού. Οσον
αφορά, τέλος, την επιλογή για το
ιδιαίτερο ούζο με βύσσινο, αποτελεί την καλύτερη γλυκιά πρόταση αφού πολλοί ήταν εκείνοι που
ως τώρα το ζητούσαν ξεχωριστά
ως ποτό. Τώρα υπάρχει ως ενιαία επιλογή.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τ

οστ. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη
στο φαγητό. Γεννιέσαι με τη
γνώση. Ξέρεις να φτιάχνεις τοστ
πριν μάθεις να γράφεις το όνομά
σου. Ιδιαιτέρως διαδεδομένη
τροφή σε φοιτητικά σπίτια, εργένικα και πολυάσχολα. Το τοστ
είναι η εύκολη και γευστική λύση
της στιγμής που σε αφήνει χορτάτη και ξεκούραστη.

ρη στιγμή, η καλύτερη μπουκιά.
Έλα όμως που κολλάει στις πλάκες και μετά για να βγει χρειάζε-

Για να διατηρήσεις τον τελευταίο
χαρακτηρισμό καλό θα ήταν να
ξέρεις και το κόλπο καθαρίσματος της τοστιέρας.

ται καλέμι. Κανένα άγχος. Με δύο
πολύ απλά υλικά που βρίσκονται
στην κουζίνα θα την καθαρίσεις
σε ελάχιστα λεπτά.

Το τυράκι που λιώνει και ξεχειλίζει από τις άκρες είναι η καλύτε-

Θα χρειαστείς χαρτί κουζίνας και

νερό. Το πιο βασικό από όλα είναι
να καθαρίσεις την τοστιέρα αμέσως μετά τη χρήση της για να
είναι ζεστή. Βγάλε την πρίζα. Την
έβγαλες; Βεβαιώσου πως την
έβγαλες και συνεχίζουμε.
Βρέχεις ένα κομμάτι χαρτί και το
απλώνεις σαν άλλη φέτα ψωμί.
Κλείνεις την τοστιέρα και περιμένεις για λίγο. Θα δεις τους υδρατμούς να βγαίνουν αποτέλεσμα
της εξάτμισης του νερού. Τους
αφήνεις να μαλακώσουν τους
κολλημένους λεκέδες και μετά με
ένα στεγνό χαρτί απομακρύνεις
τα υπολείμματα.

Οι Ιαπωνέζες είναι πάντα αδύνατες
χάριν σ' αυτές τις συνήθειες

A

ν και τα τελευταία χρόνια η γιαπωνέζικη
κουλτούρα έχει επηρεαστεί πολύ από την
Αμερική, υπάρχουν κάποια πράγματα που
μένουν απαράλλακτα. Ο δεκάλογος της Γιαπωνέζας είναι ο παρακάτω:
H διατροφή τους έχει μεγάλη ποικιλία. Προτιμούν τα ψάρια, τα φύκια, τα λαχανικά, την
σόγια, το ρύζι, τα φρούτα και το πράσινο
τσάι.
Το πρωινό είναι το κυρίως γεύμα της ημέρας.

Η διατροφή τους είναι ευέλικτη και ισορροπημένη και φυσικά δεν τρώνε πρόχειρα φγητά [fast
food] .
Tο χειμώνα τρώνε
ψάρια είτε κρέας,
πίνουν ζεστά ροφήματα και δοκιμάζουν
διάφορες παραλλαγές σε σούπες, ενώ
το καλοκαίρι προτιμούν κρύες σούπες, θαλασσινά, κρύο ramen και
σαλάτες.
Τα φαγητά είναι είτε βραστά είτε ψητά, είτε στον
ατμό, στην σχάρα ή σε ειδικό τηγάνι με ελάχιστο
λάδι.
Τα λαχανικά κόβονται σε φέτες να μαγειρεύονται
πιο γρήγορα, ενώ διατηρούν τέλεια τα συστατικά
τους.
Ο ζωμός λαχανικών αντικαθιστά τα μπαχάρια που
βάζουμε εμείς - δεν βάζουν μπαχαρικά και προτιμούν τα φαγητά ελαφριά, για να μη ταλαιπωρείται
το στομάχι, το συκώτι και τα νεφρά.
Το φαγητό είναι τελετουργικό στην Ιαπωνία. Θέλει
το χρόνο του, ακόμη και στο στήσιμο του τραπεζιού.
Εννοείται πως τρώνε αργά με μικρά κομμάτια και οι
μερίδες είναι μικρές.
To πρωινό μπορεί να γίνει και το μεσημεριανό τους
και περιλαμβάνει ψάρι, ρύζι, ομελέτα, σούπα,
σόγια με χόρτα, φύκια και τσάι.

Σοβαρά … αστειάκια

Αγώνας με μια αρκούδα
Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος,
όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα μέτρο. Η
αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχίζει να
τους πλησιάζει. Ο πρώτος άνδρας ρίχνει κάτω την
τσάντα του και αρχίζει να φορά τα αθλητικά του
παπούτσια. Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κάνεις; Τα
αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις την
αρκούδα». «Δεν χρειάζεται να ξεπεράσω την
αρκούδα», λέει ο άλλος. «Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από σένα».

Καθαρίστε την τοστιέρα με μόνο δυο υλικά
Ο πιο απλός τρόπος για να δείχνει του κουτιού

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Πίτσα «Τραμπ» από φύλλα χρυσού

O

ιδιοκτήτης του εστιατορίου Champion Pizza στο
Μανχάταν, έφτιαξε μια πίτσα που την ονόμασε
«Τραμπ» και την πουλάει από 5.000 – 10.000 δολάρια, ανάλογα με την ποσότητα φύλλων χρυσού που
θέλει κάποιος να έχει.
Οι νιφάδες χρυσού σχηματίζουν το όνομα του νέου
προέδρου των ΗΠΑ, ενώ ανάμεσα στα υλικά της
είναι ρωσικό χαβιάρι, 25 ετών παλαιωμένο βαλσαμικό ξύδι, μέλι από τη Βραζιλία, άσπρες τρούφες
και ζύμη εμποτισμένη με τζινσένγκ. Επτά είδη
τυριών καλύπτουν τη ζύμη της πίτσας και συγκεκριμένα τρία διαφορετικά είδη μοτσαρέλας, πεκορίνο με μαύρη τρούφα, τυρί Foglie di Castagno,
testun και παλαιωμένη παρμεζάνα.
Τα έσοδα πάντως από την πανάκριβη αυτή πίτσα
θα πάνε στο ίδρυμα The Bowery Missino που παρέχει γεύματα και ιατρική φροντίδα σε αστέγους της
Νέας Υόρκης.
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Τα μικρά μυστικά για υπέροχη σιλουέτα

SUDOKU

Το περπάτημα, το ποδήλατο, και ο καλός ύπνος αγαπούν τη σιλουέτα μας

Π

ερπάτημα, ποδήλατο, καλός
και πλήρης ύπνος και κυρίως
ηρεμία, μπορεί να αποδειχθούν
σωτήρια για τη ...σιλουέτα.

τα, ο ελλιπής ύπνος είναι ό,τι χειρότερο για τη σιλουέτα μας, καθώς
μπορεί να προκαλέσει αύξηση του
βάρους.
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έλλειψη ύπνου πιστεύεται επίσης
ότι ενθαρρύνει την αύξηση του
βάρους διεγείροντας την πείνα, με
αποτέλεσμα το συχνό και ενίοτε

Η ποδηλασία και το γρήγορο περπάτημα βοηθούν τις γυναίκες να
ελέγξουν το βάρος τους στα 30 και
στα 40 τους, σύμφωνα με μια νέα
μελέτη. Ωστόσο, το αργό περπάτημα δεν παρέχει το ίδιο όφελος.
Όσες γυναίκες άρχισαν να κάνουν
ποδήλατο ή βάδην επί 30 λεπτά
την ημέρα, όχι μόνο κατόρθωσαν
να διατηρήσουν αμετάβλητο το
σωματικό βάρος τους, αλλά έχασαν και λίγα κιλά.
Αντιθέτως, όσες περιόρισαν το
χρόνο που έκαναν ποδήλατο ή
βάδην, πήραν 3 κιλά κατά μέσον
όρο. ´Ένας άλλος παράγοντας που
μπορεί να βελτιώσει ή να καταστρέψει την σιλουέτα, είναι ο
ύπνος.

• Ολέθριες οι επιπτώσεις
του άγχους στο βάρος
Μελέτες έχουν δείξει, ότι η έλλειψη
ύπνου επιβραδύνει σημαντικά το
μεταβολισμό, με συνέπεια να χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια ο
οργανισμός σε κάθε λειτουργία του
– ακόμα και στην αναπνοή. Η

άμετρο τσιμπολόγημα το οποίο
"φορτώνει" θερμίδες και κιλά. Επίσης άλλες μελέτες δείχνουν, ότι οι
γυναίκες που κοιμούνται πέντε ή
λιγότερες ώρες τη νύχτα, έχουν την
τάση να εμφανίσουν αύξηση του
βάρους τους μέχρι και 15 κιλά,
συγκριτικά με εκείνες που είχαν
κανονικό ύπνο.

Κοινωνικό φαγητό: οι στρεσαρισμένοι και αγχωμένοι άνθρωποι συνήθως αναζητούν κοινωνική υποστήριξη, που είναι ένας καλός τρόπος
ανακούφισης από το στρες. Και επειδή «το φαγητό μας φέρνει πιο κοντά»
οι άνθρωποι να βγαίνουν έξω για να τσιμπήσουν κάτι, αλλά τρώνε τον
αγλέορα (έρευνες δείχνουν ότι όταν είμαστε με παρέα τρώμε περίπου 40%
περισσότερο από το κανονικό!!). Το να κλαίτε στον ώμο του συντρόφου
σας, το να βγαίνετε το βράδυ συντροφιά με μια παρέα, το να συζητάτε
όλες τις αναποδιές που σας έτυχαν με τους φίλους σας, και όλα αυτά σε
συνδυασμό με λιχουδιές και νόστιμα πιάτα, είναι όλες μορφές ‘κοινωνικού φαγητού’. Θα σας κάνει βραχυπρόθεσμα να νιώσετε καλύτερα, αλλά
ίσως αργότερα το μετανιώσετε.

Τέλος το στρες είναι ένας παράγοντας που μπορεί να έχει ολέθριες
επιπτώσεις στο βάρος, καθώς
μπορεί να επιβραδύνει το μεταβολισμό των γυναικών και να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού
βάρους, αναφέρουν ειδικοί. Από
μελέτη που έγινε σε γυναίκες μέσης
ηλικίας 53 ετών, προέκυψε ότι
αυτές έκαιγαν πολύ λιγότερες θερμίδες όταν βρίσκονταν αντιμέτωπες με στρεσογόνα γεγονότα.

Ο ήρεμος και πλήρης ύπνος είναι
παράγοντας που συμβάλλει στη
διατήρηση της σιλουέτας. Αντίθε-

Ταύρος: Φρόντισε να κρατήσεις την
ψυχραιμία σου και να οπλιστείς με κουράγιο, για να ξεπεράσεις τις προβληματικές
καταστάσεις και τρικλοποδιές που θα σου
βάλουν κάποιοι υποτιθέμενοι φίλοι σου.
Θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις που θα σε
επηρεάσουν αρκετά. Φροντίστε να δείξεις
ψυχραιμία σε κάθε περίσταση και να μην
βγεις καθόλου έξω από το πρόγραμμά
σου.
Δίδυμοι: Να ξέρεις ότι μπορείς να τα
καταφέρεις μια χαρά αρκεί κάποιες στιγμές να μην απαισιοδοξείς γιατί τότε βλέπεις άδικα μερικές καταστάσεις από την
αρνητική πλευρά τους. Η επικοινωνία σου
θα είναι στο μέγιστο σημείο της. Ωστόσο,
η διάθεσή σου θα είναι παράξενη, γιατί δεν
έχεις ωριμάσει ακόμη για τις ριζικές
αλλαγές που έρχονται. Χρειάζεται λίγη
ενέργεια παραπάνω και θα πετύχεις όλα
αυτά που θέλεις.
Καρκίνος: Έχε υπομονή με τους συνανθρώπους σου γιατί θα δημιουργούνται
παρανοήσεις με το παραμικρό. Αποδέξου
τις ιδιοτροπίες αλλά και τις συνήθειες των
γύρω σου και προσπάθησε να συμβιβαστείς και εσύ με την σειρά σου στην τωρινή κατάσταση της ζωής σου.
Λέων: Μη σταματάς τις προσπάθειές σου
και μην κάνεις πίσω σε καταστάσεις που
μπορεί να σκέφτεσαι αρνητικά. Οι ευκαι-

ρίες που θα έχεις θα είναι σημαντικές και
πολλές. Βάλε τις ιδέες σου σε εφαρμογή
και προχώρησε με μεγάλη μεθοδικότητα,
χωρίς να επηρεαστείς από τίποτε και
κανένα. Θα δεις ότι στην πορεία θα πετύχεις τους στόχους σου, γιατί η ενέργεια
σου είναι πολύ μεγάλη και η τύχη είναι με
το μέρος σου.
Παρθένος: Θα έχεις τέτοια δυναμικότητα
και τόση ζωντάνια, που έχεις όλα τα
φόντα για να ξεπεράσεις προβληματικές
καταστάσεις που σε αγχώνουν εδώ και
πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολλά σχέδια που
έχεις προγραμματίσει θα καθυστερήσουν
και θα εκνευριστείς αλλά κάνε λίγη ακόμη
υπομονή και όλα όσα σε απασχολούν θα
πάρουν το δρόμο τους. Προσπάθησε επίσης να βάλεις σε μια σειρά τις εκκρεμότητες που έχεις και θα δεις ότι όλα θα πάνε
πολύ καλά.
Ζυγός: Όλα θα πάνε καλά, εάν δεν κάνεις
υπερβολές. Συγκράτησε τη φαντασία σου,
μην κινείσαι με συναισθηματισμούς κι άσε
τους άλλους να κάνουν τα υπόλοιπα.
Έχεις πολύ καλές προοπτικές για να
δεχθείς κάποιες ανταμοιβές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συγκράτησε την ανυπομονησία σου, διατήρησε τον αυτοέλεγχό
σου και σίγουρα θα σου έρθουν τα καλύτερα.
Σκορπιός: Θα έχεις ένταση αλλά και
περίσσια ενέργεια για να διεκπεραιώσεις
πάρα πολλά θέματα που σε απασχολούσαν και σε προβλημάτιζαν μέχρι τώρα. Θα
μπορέσεις να περάσεις τις απόψεις σου σε
πολλά άτομα. Θα προκύψουν βέβαια
κάποια απρόοπτα σε συζητήσεις και σε
καινούργια θέματα που θέλεις να υλοποιήσεις, αλλά είναι εύκολα προσπελάσιμα,
γι’ αυτό μην αγχώνεσαι άδικα.
Τοξότης: Η ημέρα θα είναι αρκετά έντονη

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Γεμιστό ρολό κοτόπουλο
ΥΛΙΚΑ:
1 κοτόπουλο
250 γρ συκωτάκια κοτόπουλου καθαρισμένα από ίνες
και πλυμένα καλά
1 κ.σ. ελαιόλαδο, 1 μεσαίο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 καρότο, καθαρισμένο, κομμένο σε ζάρια 0,5 εκ.
200 γρ. μπέικον ψιλοκομμένο
250 γρ. μανιτάρια ψιλοκομμένα
2 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά
6 κλωνάρια θυμάρι, μόνο τα φύλλα
Για τα καραμελωμένα καρότα
8 καρότα, 150 γρ. βούτυρο, 3 κ.σ. μέλι, 2 κλ. δενδρολίβανο, 20 γρ. τζίντζερ,
χοντροκομμένο
Για το μπρόκολο
Μπρόκολο ψητό στον
φούρνο

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Σημαντικές αλλαγές θα γίνουν αυτή
την περίοδο στη ζωή σου και η μία έκπληξη θα διαδέχεται την άλλη. Οφείλεις να
είσαι σε εγρήγορση και να μην αφήσεις τις
ευκαιρίες να περάσουν, γιατί θα αποβούν
πολύ συμφέρουσες σε βάθος χρόνου. Ανασκουμπώσου, κάνε τις κινήσεις που πρέπει και να είσαι σίγουρος πως με ό,τι
καταπιαστείς, θα έχεις την επιτυχία που
σου αξίζει.
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για εσένα και πρέπει να ελέγχεις πολύ
καλά ό,τι κάνεις. Φρόντισε να έχεις τεταμένη την προσοχή σου και τη διορατικότητά
σου, για να μπορέσεις να προλάβεις προβληματικές καταστάσεις, που ενδεχομένως
θα έρθουν. Οι υποχρεώσεις που θα έχεις
θα είναι πάρα πολλές. Απαιτείται τεράστια προσοχή σε αποφάσεις που ετοιμάζεσαι να πάρεις.
Αιγόκερως: Αφιέρωσε περισσότερο χρόνο
και προσπάθεια στα επερχόμενα σχέδιά
σου. Οφείλεις να κάνεις μερικές καίριες
αλλαγές και να εξετάσεις την κάθε σου
κίνηση, ώστε να βαδίσεις με μεγαλύτερη
σιγουριά προς την υλοποίηση των στόχων
σου. Μίλησε με τους δικούς σου για όλα
όσα απασχολούν το μυαλό σου και θα
πάρεις την κατάλληλη βοήθεια, που θα σε
ανακουφίσει ψυχολογικά.
Υδροχόος: Κάποιος θα σου υποβάλει μια
ενδιαφέρουσα προσφορά ή θα σου παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες που πρέπει να
εκμεταλλευτείς άμεσα. Καλά θα κάνεις λοιπόν να σκεφτείς τα πράγματα πολύ σοβαρά, γιατί πρέπει να επωφεληθείς από
αυτή την ευκαιρία τώρα!! Μην περιμένεις
πάρα πολύ και μην το πολυσκέφτεσαι,
γιατί από την πολύ την σκέψη, θα χάσεις
και τα δεδομένα σου.
Ιχθείς: Πρέπει να δεις πολλές καταστάσεις
με αισιοδοξία, για να μπορέσεις να λύσεις
όσα προβλήματα σε αγχώνουν. Κάτι αλλάζει και εξετάζεις πολλά θέματα με διαφορετικό μάτι. Αυτή την περίοδο σκέφτεσαι
με περισσότερη σοφία. Θα ανταμειφθείς
για αυτό, αφού καταστάσεις που σε κούραζαν και σε καταπίεζαν τώρα θα πάρουν
τέλος.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Tοποθετούμε
το κοτόπουλο στο ξύλο κοπής με τη μεριά του στήθους
προς τα επάνω. Με ένα κοφτερό μαχαίρι αρχίζουμε να
αφαιρούμε το κόκκαλο ανάμεσα από τα στήθη και την
πλάτη πολύ προσεχτικά για να μη σκίσουμε το δέρμα.
Διαφορετικά αν δεν μπορούμε ζητάμε από τον χασάπη
μας να μας το κάνει. Τα κόκαλα τα κρατάμε για να
κάνουμε ζωμό.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C στον αέρα.
Τοποθετούμε ένα αντικολλητικό τηγάνι στην φωτιά να
κάψει. Κόβουμε τα συκωτάκια σε μικρές μπουκιές, προσθέτουμε 1 κ.σ ελαιόλαδο στο τηγάνι και σοτάρουμε
μέχρι να πάρουν χρώμα. Αφαιρούμε από το τηγάνι και
τα αφήνουμε στην άκρη. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε
το κρεμμύδι και σοτάρουμε μέχρι να γίνει διάφανο για
3-4 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε το καρότο, το
μπέικον και σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε τα μανιτάρια και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για
4-5 λεπτά ακόμα μέχρι να χάσουν τα πολλά υγρά τους.
Αφαιρούμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τα συκωτάκια
πάλι στο τηγάνι μαζί με την φρυγανιά, το θυμάρι και
ανακατεύουμε. Γεμίζουμε το κοτόπουλο με το μείγμα
αυτό και το δένουμε καλά με σπάγκο. Μεταφέρουμε σε
ένα ταψί και ψήνουμε για 1 ώρα και 30 λεπτά. Όταν
είναι έτοιμο, το βγάζουμε από τον φούρνο και το αφήνουμε 10 λεπτά να ξεκουραστεί σκεπασμένο με αλουμινόχαρτο πριν το κόψουμε. Για τα καραμελωμένα καρότα. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200° C στον
αέρα. Καθαρίζουμε τα καρότα. Κόβουμε το κάθε καρότο οριζόντια ( να ανοίξει στη μέση) και ξανακόβουμε το
κάθε κομμάτι στη μέση. Αν τα καρότα είναι πολύ μεγάλα, τα κόβουμε και πάλι στη μέση. Σε μια κατσαρόλα σε
μέτρια φωτιά, ρίχνουμε το βούτυρο, το δενδρολίβανο
και το τζίντζερ και μόλις αρχίσει να αφρίζει, ρίχνουμε
το μέλι. Μόλις αφρίσει ξανά, ρίχνουμε τα καρότα, αδειάζουμε την κατσαρόλα σε ένα ταψί (20x25) και ψήνουμε στον αέρα, για 15 λεπτά, έως ότου καραμελώσουν
τα καρότα. Σερβίρουμε το κοτόπουλό μας με τα καραμελωμένα καρότα και το μπρόκολο ψητό.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 1/2017 25/1/2017

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 744 - 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1964

100.000 ..............58083

100 .....................42773

1.000 ..................22751

100 .....................31250

400 .....................33021

100 .....................23932

400 .....................21819

100 .....................50792

400 .....................30371

100 .................... 13548

200 .....................35132

100 .................... 32816

200 .....................41748

100 .................... 58642

200 .....................39838

100 .................... 34292

200 .....................48958

100 .................... 30175

200 .....................19709

Άλλα ποσά

200 .....................43883

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .....................39967

9626, 8954

200 .....................21241

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................38593

564

200 .....................55647

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................50278

296, 278

100 .....................40819

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................51775

63, 08

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Όταν όλα δείχνουν
ότι κινούνται εναντίον σου, θυμήσου
ότι το αεροπλάνο
απογειώνεται ενάντια στον άνεμο"
Henry Ford

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σκυλλούρας

Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 4 – 5 Φεβρουαρίου
2017, συνεχίζεται Πρωτάθλημα του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους
πιο κάτω αγώνες:

16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4 – 5/2/17
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – AETOΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Παρασκευή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Σάββατο
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Κυριακή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΚΕΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 28 – 29/1/17
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Αναβλήθηκε
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
0-3
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ Αναβλήθηκε
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
4-0
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
0-3
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους
αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (3.00΄
μ.μ.). Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄
μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων της
Προημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ, το
οποίο διεξήχθη την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017, με
την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου
Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου 6
(πένταλτι)
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

–

7

4-0

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας

1-5

ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΘΟΙ Καπέδων 4 - 3
Εξ΄άλλου για το Πρωτάθλημα της Ενιαίας Κατηγορίας –
4ης αγωνιστικής-, διεξήχθη ο αγώνας ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ
(ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας με
σκορ 0 - 2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ – ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - Α.Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο
αγώνες

0-3
3-0
2-0
1-1
1-1
0-4
0-4
3-1
κάτω

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3.2.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4.2.2017 και ώρα 2.30 μ.μ
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - Α Ε Κ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - Π.Α.Ε ΛΟΦΟΥ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5.2 . 2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ
{11.00π.μ.}
Ε. Ν ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΙΑΣ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ

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

ΑΚΑΘΕΚΤΗ Η ΑΛΚΗ

υνεχίζει τη φρενήρη κούρσα της η
πρωτοπόρος ΑΛΚΗ σε αντίθεση με
την ΠΑΦΟ που σκόνταψε στο «Κερύνεια
- Επιστροφή». Ο 3ος στη βαθμολογία
Ολυμπιακός άλωσε το «Γρηγόρης
Αυξεντίου» μειώνοντας στους 6 βαθμούς τη διαφορά από την 2η Πάφο.
Σημαδιακά τρίποντα για ΑΣΣΙΑ και
ΟΘΕΛΛΟ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Μπήκε δυνατά στο κυνήγι του τίτλου με τον
Σωφρόνη Αυγουστή στο τιμόνι
• ΑΠΟΕΛ: Άνοιξε στο +5 την ψαλίδα μετά το νέο
στραπάτσο της ΑΕΚ
• Υψώνει ανάστημα η «Μεγάλη Κυρία»
αρά τη μέτρια εμφάνιση, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ άλωσε τη Δερύνεια καταγράφοντας την 7η συνεχόμενη νίκη του
με τον Σωφρόνη Αυγουστή στο τιμόνι.
Με το νέο τρίποντο ο Απόλλωνας μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά που το
χωρίζει από την 2η θέση.

Η ΑΕΖ των Κυπρίων εγκλώβισε την ΑΕΚ
αποσπώντας χρυσό βαθμό που τις
δίνει δικαίωμα να ελπίζει στο όνειρο
για σωτηρία.
Ο ΑΠΟΕΛ άλωσε το «Δασάκι» και εκμεταλλευόμενο το στραπάτσο της ΑΕΚ
άνοιξε την ψαλίδα στο +5. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ
παρά την ήττα δηλώνει ικανοποιημένος
για την καλή παρουσία του απέναντι
στον πρωτοπόρο.
Απολαυστική εμφάνιση που συνοδεύθηκε με τρίποντο για την «Μεγάλη
Κυρία». Με τον Α. Παντελή στο διοικητικό τιμόνι, η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ψαλίδισε τους
«Φτεροπόδαρους» τετράκις, βάζοντας
πλώρη για την πρώτη εξάδα. Στον
ΕΡΜΗ επικρατεί χάος που σήμανε την
απόλυση του Γ. Κοσμά ο οποίος κάθησε
στον πάγκο μόνο δύο αγωνιστικές.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Καρμιώτισσα για τα σαλόνια, ΔΟΞΑ για τα ...
αλώνια
• ΑΕΛ: Σκαρφάλωσε στη 2η θέση όπου
συγκατοικεί με την ΑΕΚ
• Βγάζουν μάτια οι Κύπριοι παίκτες

Π

Η ΑΕΚ πρόσθεσε ακόμη ένα στραβοπάτημα στους αγώνες της με τις ομάδες
του βυθού. Οι Λαρνακείς εντείνουν τον
προβληματισμό τους για το τις πταίει
για την κατιούσα, ενώ οι Λεμεσιανοί
συνεχίζουν αισιόδοξα την ανάβαση
τους προς τον Όλυμπο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χριστοφή. Κατώτερη των
περιστάσεων η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ με τον Σ. Βεργέτη να
αναγγέλλει αποφασιστικό
μήνυμα ανασύνταξης.
Η ΑΕΛ πολυβόλησε με τρίσφαιρο τον συμπολίτη της
ΑΡΗ κι έπιασε την ΑΕΚ
στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, πέντε
βαθμούς πίσω από τον
πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ.

Ώρα μηδέν (;) για τον προπονητή της
ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ και τον συνεργάτη
του Τσάβι Ρόκα για αναστροφή της
πορείας. Η αμφισβήτηση τους βρίσκεται πλέον εντός των πυλών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τουναντίον, η προσφυγική ομάδα των
«Λεγεωναρίων» απέδειξε ότι της ταιριάζουν καλύτερα τα... αλώνια.
Άνθισε καταχείμωνα «Τριφύλλι» στο
ΓΣΠ με προπομπό της άνοιξης του Δ.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Καρμιώτισσα ΔΟΞΑσθηκε στο
«Μακάρειο» διαμηνύοντας σαφέστατα
ότι της αρέσουν πολύ τα σαλόνια.

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Ο νέος χρόνος μπήκε με το δεξί για τους Κύπριους ποδοσφαιριστές.
Αγώνα με αγώνα συμμετέχουν στις εντεκάδες ολοένα και περισσότερα ταλέντα ντόπιας κοπής, στέλλοντας ισχυρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι μπορούν. Άλλωστε, η πληθώρα των «Λεγεωναρίων» δεν έπεισε
ότι ωφελεί τις ομάδες.

1

Α

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ ΚΟΡΥΦΗ

ναλλοίωτο παραμένει το τοπίο στα
ψηλά καθώς νίκησαν οι τρεις προπορευόμενοι. Αξιοσημείωτα τα εκτός
έδρα τρίποντα της Ολυμπιάδας και
του Διγενή Ορόκλινης. Τέσσερις ομάδες συνωστίζονται στο προτελευταίο
σκαλοπάτι προμηνύοντας τον επερχόμενο «πόλεμο» για τη σωτηρία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: ΠΕΤΑΓΜΑ ΣΤΟΥΣ... 7 ΟΥΡΑΝΟΥΣ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Σ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ξύπνησε ο γίγαντας που λέγεται ΑΝΟΡΘΩΣΗ. Η σπουδαία εμφάνιση
2 με το πείσμα, τη μαχητικότητα, το πάθος και το τρίποντο, έδειξαν
ότι η «Κυρία» μπορεί να ξαναγίνει μεγάλη. Αυτό που απαιτείται είναι
η ενότητα, η ομοψυχία και η ειλικρινής στήριξη όλων, της νέας διοίκησης,
μακριά από έριδες και χολή του παρελθόντος.
Γέλια ή και κλάματα προκαλεί η αλλαγή των προπονητών σαν τα
πουκάμισα. Η ακολουθητέα πρακτική της ΔΟΞΑΣ του ΕΡΜΗ και όχι
μόνον, αντικατοπτρίζει την έλλειψη σοβαρότητας στο Κυπριακό πρωτάθλημα.

3

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΑΝΩΔΥΝΕΣ ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
ΣΤΑ ΨΗΛΑ

Ο

πρωτοπόρος Ονήσιλλος και
η ΑΠΕΑκρωτηρίου που τον
ακολουθεί από κοντά, έφεραν
ισοπαλίες διατηρώντας το ίδιο
σκηνικό στην κορυφή. Σπουδαία
εκτός έδρας τρίποντα για
Κούρρη, Πύλα, Αμαθούντα και
Δόξα Παλιομετόχου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Συμβουλή Αγίου Βασιλείου προς τους νέους,
μέσα από παραδείγματα

Κόβετε τα φτερά του θυμού

Ό

σα, λοιπόν, λόγια οδηγούν προς το καλό, πρέπει να τα αφομοιώνουμε.

Κάποτε, λόγου χάρη, ένας χυδαίος άνθρωπος έβριζε
τον Περικλή, ενώ ο μεγάλος πολιτικός δεν έδινε
καμιά σημασία.
Η ανωτερότητα του Περικλή
Όλη τη μέρα ο άνθρωπος εκείνος περιέλουζε με βρισιές τον Περικλή, αλλ΄ αυτός έμενε αδιάφορος.
Όταν, λοιπόν, έπεσε το βράδυ και σκοτείνιασε κι
εκείνος αποκαμωμένος απομακρυνόταν, ο Περικλής,
πιστός στην άσκηση της φιλοσοφίας, πρόσταξε να
του φωτίσουν τον δρόμο που περπατούσε.
H εκδίκηση του Σωκράτη
Ας γυρίσουμε πάλι στα παραδείγματα σπουδαίων
πράξεων. Όρμησε κάποιος εναντίον του φιλοσόφου
Σωκράτη και τον χτυπούσε αλύπητα στο πρόσωπο.
Αλλά εκείνος δεν έφερε αντίσταση. Άφησε τον μεθυσμένο να χορτάσει την οργή του, ως ότου η όψη του
είχε μελανιάσει και πρησθεί από τα χτυπήματα.
Όταν το ξύλο σταμάτησε, ο Σωκράτης έκανε μονάχα
αυτό: έγραψε στο μέτωπο του ο τάδε το κανε, όπως
επιγράφουν στους ανδριάντες το όνομα του γλύπτη.
Η μέγα πράξη του Μέγα Αλέξανδρου
Δεν θα λησμονήσω και την πράξη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που αφού έπιασε αιχμάλωτες τις πανέμορφες, όπως λέγεται, κόρες του Δαρείου, δεν καταδέχθηκε ούτε να τις κοιτάξει, θαρρώντας ντροπή για
τον νικητή ανδρών να νικηθεί από γυναίκες. Αυτό
συμπίπτει με το ευαγγελικό: όποιος ρίξει βλέμμα
επιθυμίας, έστω κι αν δεν κάνει μοιχεία στην πράξη,
με το να δεχθεί όμως τη μοιχεία στην ψυχή του, είναι
ένοχος.
Τι σπουδαίο θα ήταν αν όσοι παρασύρονται στο
πάθος του θυμού έφερναν στον νου τους τέτοια
περιστατικά! Γιατί δεν πρέπει να πιστεύουμε στην
τραγωδία, που διδάσκει ότι η οργή οπωσδήποτε
αρματώνει το χέρι εναντίον του εχθρού μας και να
ερεθιζόμαστε απ΄ αυτή. Κι αν αυτό είναι δύσκολο,
πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική εναντίον της
και να της κόβουμε τα φτερά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Aδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις
για τη διεθνή σύμβαση των ναυτικών

Σ

ε πλήρες αδιέξοδο κατέληξε η
πρώτη επίσημη διαπραγματευτική συνάντηση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταφορών [ΙΤF] και των πλοικτήτριων
εταιρειών, για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των ναυτικών
του Διεθνούς Φόρουμ η οποία θα
λήξει στο τέλος του 2017.
Στη συνάντηση που έγινε στο Λονδίνο την περασμένη εβδομάδα,
συμετείχε και ο γενικός γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ- ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου, ως μέλος της εργατικής
διαπραγματευτικής ομάδας. Όπως
δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ο κ.
Σταύρου, διεξήχθηκε συζήτηση
στη βάση των αιτημάτων που
υπέβαλε η Διεθνής ITF με αιχμή

αυξήσεις μισθών και βελτίωση
παρεμφερών ωφελημάτων. Παρά
την καλή διάθεση των συνδικάτων
για προσέγγιση των θέσεων, αυτό

√ Η ΣΕΚ συμμετέχει
στην διαπραγματευτική
ομάδα της Διεθνούς [ΙΤF]
με τον γ.γ της Ομοσπονδίας
Μεταφορών
Παντελή Σταύρου
δεν κατέστη δυνατόν λόγω της
αρνητικής στάσης των πλοιοκτητών. Αναγνωρίζουμε την ύπαρξη
προβλημάτων λόγω της διεθνούς
ύφεσης που αναπόφευκτα επηρέασε τη ναυτιλία, αλλά η εργοδοτι-

κή απαίτηση για παγοποίηση των
συμβάσεων έως το 2019 δεν είναι
καθόλου υποβοηθητική στην εξεύρεση συμφωνίας, τονίζει η ITF. Νέα
συνάντηση
στο
πλαίσιο της διαπραγματευτικής
διαδικασίας
θα
πραγματοποιηθεί στις 3
προσεχούς
Ιουλίου
στο Τόκιο
της Ιαπωνίας. Θα
καταβληθεί ύστατη προσπάθεια
για να αποτραπεί τελικό αδιέξοδο
και να επιτευχθεί συμφωνία που
θα τεθεί σε ισχύ την 1.1. 18, σημείωσε ο κ. Σταύρου.

ATA: ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μ

ε υπευθυνόητητα για ομαλή
επαναρύθμιση της ΑΤΑ αλλά
και αποφασιστικότητα για διατήρηση της φιλοσοφίας του θεσμού,
εισήλθε η ΣΕΚ στην επίσημη πρώτη
του κοινωνικού διαλόγου.
Η γενική γραμματεία της ΣΕΚ στη
χθεσινή κατιδίαν συνάντηση της με
την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, εξέφρασε την ετοιμότητα
και την ειλικρινή βούληση της να
εργασθεί για εξεύρεση συναινετικής λύσης που θα αποβεί ωφέλιμη
τόσο για τους εργαζόμενους όσο
και για τις επιχειρήσεις και την
οικονομία ευρύτερα.
Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι σε καμμιά
περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχθεί διαφοροποίηση της φιλο-

σοφίας του θεσμού ο οποίος δεν
είναι άλλος από την αναπλήρωση
της αγοραστικής αξίας των
μισθών λόγω του πληθωρισμού.
Εισήλθαμε στον διάλογο με δημιουργικό και εποικοδομητικό πνεύ-

√ Χθές η πρώτη συνάντηση
της ΣΕΚ με την υπουργό
Εργασίας στο πλαίσιο
του κοινωνικου διαλόγου
μα, προκειμένου να συμβάλουμε
στην προσπάθεια για εξεύρεση της
χρυσής τομής προς όφελος όλων.
Δεν διαπραγματευόμαστε ούτε την
ουσία, ούτε τη φιλοσοφία, δήλωσε
στην «Ε.Φ.» ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας

Φ. Μάτσας.
Η ΑΤΑ, πρόσθεσε, είναι ένας
θεσμός που λειτούργησε για πολλές δεκαετίες υποβοηθητικά προς
την Κυπριακή οικονομία. Συνεπώς,
αυτό που ζητούμε είναι ο δίκαιος
τρόπος απόδοσης της, με στόχο
πάντοτε την εδραίωση της εργατικής ειρήνης.
Οι χωριστές επαφές της Ζέτας
Αιμιλιανίδου στο πλαίσιο του
εντατικού κοινωνικού διαλόγου,
ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα και θα ολοκληρωθούν με τις
επαφές με τις εργοδοτικές οργανώσεις.
Στόχος είναι η εξεύρεση λύσης
μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017
με ορίζοντα εφαρμογής την 1.1.18.

Πλήθος κόσμου στο μνημόσυνο του αρχηγού Διγενή

Π

λήθος κόσμου συνέρρευσε την Κυριακή στη Λεμεσό
όπου απέτισε ελάχιστο φόρο τιμής στον αρχηγό
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου, ΕΟΚΑ
55-59, Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα – Διγενή, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 43 χρόνια από το θάνατο
του.
Το πρωί τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
το ετήσιο μνημόσυνο χωροστατούντος του Χωρεπίσκοπου Αμαθούντος Νικόλαου. Επιμνημόσυνο λόγο
εκφώνησε ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και
Πρόεδρος της Ανωτάτης Πανελληνίου Ομοσπονδίας
Εφέδρων Αξιωματικών, Γρηγόριος Κωσταράς. Την
Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης και την Εθνική Φρουρά ο Αρχηγός της,
αντιστράτηγος Γεώργιος Μπασιακούλης.
Ακολούθησε πορεία στο κρησφύγετο του Διγενή όπου
τελέσθηκε τρισάγιο στο χώρο του ανδριάντα του και
κατάθεση στεφάνων.

Ο νόμος για τη μητρότητα κατοχυρώνει τα δικαιώματά σου. Εσύ;
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η απόλυση εργαζόμενης απαγορεύεται αυστηρά,
από την αρχή της εγκυμοσύνης (αφού ενημερώσεις
Πληροφορίες: Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών
Τηλ. 22849849, 22849618
www.sek.org.cy

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

γραπτώς τον εργοδότη) μέχρι και τρείς μήνες
μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

