ERG_1-1_inn_1 2/7/17 12:11 PM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ

8

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2017

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
62 000 άτομα παραμένουν
εκτός της αγοράς εργασίας

Κ

ατεξοχήν θύματα της υψηλής
ανεργίας που μαστίζει την
Κύπρο την τελευταία εξαετία θεωρούνται οι νέοι κάτω των 25 ετών.
Τον περασμένο Δεκέμβρη η Κύπρος
κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση
της ανεργίας μεταξύ των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον
γενικό δείκτη να σκαρφαλώνει στο
14.3% από 13.1 % που ήταν την
αντίστοιχη περίοδο του 2015.
Το σύνολο των ανέργων έκλεισε στις
62000 στο τέλος Δεκεμβρίου του
2016, έναντι 54000 στον τελευταίο
μήνα του 2015.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2937
TIMH 0.70€

• Σαφές μήνυμα ΣΕΚ προς Κυβέρνηση – Εργοδότες

ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΤΑ
ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Α

χίλλειος πτέρνα της Κυπριακής
οικονομίας δεν είναι οι μισθοί και η
ΑΤΑ αλλή η χαμηλή παραγωγικότητα.
Αντί η Κυβέρνηση και οι Εργοδότες να
επιχειρούν πλήγματα εναντίον της ΑΤΑ,
καλύτερα ας στρέψουν την προσοχή
τους στην αύξηση της εθνικής παραγωγικότητας η οποία με τη σειρά της θα
συμβάλει καταλυτικά στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας η οποία διαχρονικά δεν συγκρίνεται ευνοϊκά με τον μέσο
όρο της Ευρωπαικής Ένωσης.

• Δεν φταίνε ούτε οι μισθοί,
ούτε η ΑΤΑ για τη διαβρωμένη
ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας
• Ώρα προώθησης πολιτικών
για βελτίωση της εθνικής
παραγωγικότητας
Η παραχώρηση της ΑΤΑ κατά το ήμισυ
ή άλλως πως, κατά τρόπο που θα συρρικνώνει τη δραστικότητα της, δεν είναι

ούτε σοφή, αλλά ούτε και ωφέλιμη για
το κοινωνικοοικονομικό γίγνεθαι της
Κύπρου.
(Σελ.16)

Ώρα της αλήθειας για την Ελληνική οικονομία

Σ
Πολιτικές συμφιλίωσης
εργασίας - οικογένειας

Μ

ια χώρα θεωρείται ότι έχει
καλούς δείκτες γεννητικότητας
αν διαθέτει υποδομές φιλικές προς
τις οικογένειες και ισχυρές νομοθεσίες που προστατεύουν και διευκολύνουν τη μητρότητα. Η Κύπρος έχει
αρκετό ακόμη δρόμο να διανύσει σε
αυτόν τον τομέα και ως εκ τούτου το
συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ δεν
θα πάψει ποτέ να διεκδικεί προστασία της μητρότητας αλλά και υιοθέτηση πολιτικών συμφιλίωσης εργα(Σελ. 8)
σίας και οικογένειας.

ενάρια GRexit αιωρούνται ξανά στον Ευρωπαϊκό ορίζοντα ενόψει της κρίσιμης απόφασης που θα κρίνει το πρόγραμμα διάσωσης. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαικοί θεσμοί διαφωνούν κατά πόσον το Ελληνικό χρέος
είναι βιώσιμο. Τα πράγματα, πάντως, για το οικονομικό και
όχι μόνο, αύριο της Ελλάδας είναι απρόβλεπτα και εν πολλοίς ανησυχητικά.
Η Αθήνα διαμηνύει σε πιστωτές και εταίρους της ότι απορρίπτει υιοθέτηση νέων σκληρών μέτρων που θα εξοντώνουν
τα νοικοκυριά και θα σύρουν τη χώρα σε περαιτέρω συνθήκες κοινωνικής εξαθλίωσης.

• Καθοριστική εβδομάδα
για την αξιολόγηση
του προγράμματος διάσωσης
• Κορυφώνονται οι διεργασίες
για εξεύρεση συμβιβαστικής
λύσης και αποτροπή του
εφιάλτη ενός GREXIT

Η βουλή να ψηφίσει…χθες το ΓΕΣΥ

Ο

ι διαδικασίες για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ) βρίσκονται σε κρίσιμο και
οριακό σημείο, ενώ η μέγιστη ευθύνη για τα περαιτέρω ανήκει πλέον στη βουλή, ενώπιον τη οποίας βρίσκονται προς έγκριση δύο συγκεκριμένα κυβερνητικά
νομοσχέδια.
Η ΣΕΚ, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τα δρώμενα και ανησυχεί να μην υπάρξουν τρικλοποδιές και
άλλου είδους πισωγυρίσματα που θα θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία του ΓΕΣΥ.
Κυρίαρχο στοιχείο της προσπάθειας που καταβάλλεται τώρα μέσα από την έγκριση των νομοσχεδίων
είναι η αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων, τα
οποία προ-καιρού βρίσκονται σε κατάσταση ημιδιάλυσης.
Η ΣΕΚ, όπως επίσης και η ΠΕΟ, έγκαιρα τάχθησαν
υπέρ της αυτονόμησης και προς τούτο συμφώνησαν
με το υπουργείο Υγείας τις πρόνοιες που αφορούν τη
διασφάλιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων όλων των επηρεαζομένων και την

ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς λειτουργίας των
νοσοκομείων.
Τούτων λεχθέντων επαναλαμβάνουμε τα εξής:
• Το ΓΕΣΥ πρέπει να είναι μονοασφαλιστικό γιατί
αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Καμιά

• Καμιά δικαιολογία, για κανένα και για
τίποτα – Ήδη είμαστε πίσω από τα γεγονότα
πέραν της μιας δεκαετίας τουλάχιστον
παρέκκλιση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.
• Στο μεσοδιάστημα, μέχρι τη λειτουργία του Σχεδίου
Υγείας πρέπει να ενισχυθούν επαρκώς τα δημόσια
νοσηλευτήρια, ώστε έγκαιρα και με πλήρη αποτελεσματικότητα να εξυπηρετούν και να καλύπτουν όλες
τις ανάγκες του απλού, ανώνυμου και ανυπεράσπιστου πολίτη.
• Επείγει ο διάλογος για οριστική διευθέτηση των

εισφορών που θα καταβάλλονται από τους εργοδότες, την κυβέρνηση και τους εργαζόμενους. Γίνεται
αυτονόητα αντιληπτό πως οι εισφορές των δύο
πρώτων προς το ΓΕΣΥ θα είναι μεγαλύτερες από τα
όσα θα συνεισφέρουν οι μισθωτοί πολίτες.
Η ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει τα δύο νομοσχέδια.
Τα κοινοβουλευτικά κόμματα καλούνται μετά από
δύο – τρεις δεκαετίες διαβουλεύσεων και προσπαθειών να ανταποκριθούν και να ψηφίσουν αυτό που
χρειάζεται η κοινωνία και ο τόπος, ο οποίος σήμερα
διαθέτει ένα τριτοκοσμικό σύστημα δημόσιας υγείας
που αποτελεί προσβολή για την Κύπρο.
Μαζί με την «Κοινωνική Συμμαχία» που συγκροτήσαμε με τις οργανώσεις των ασθενών και των πασχόντων, παρακολουθούμε βήμα προς βήμα τα πάντα
και υπεύθυνα δηλώνουμε πως, δεν θα δεχθούμε ούτε
παρεκκλίσεις, ούτε μισόλογα, ούτε πισωγυρίσματα,
ούτε άλλου είδους πολιτικές φιλολογίες ή κομματικές
σκοπιμότητες. Ήδη στο θέμα του ΓΕΣΥ ξεπεράσαμε
πολύ τη δωδεκάτη.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Σ

το τρέχον έτος η Κύπρος
προβλέπεταιότιθαβουλιάξει από την πλημμυρίδα των
τουριστών, με τα έσοδα να
ανεβαίνουν σε πρωτοφανή
ύψη.Οισυνθήκεςγιαθεαματική αύξηση του τουριστικού
ρεύματοςπροςτηνΚύπροείναι
ευνοικότατες. Επίσημες και μη
πηγές,μιλούνγιααφίξειςπου
θααγγίξουντατρισίμυσιεκατομμύρια, αριθμός ρεκόρ στα
χρονικά της Κυπριακής τουριστικήςβιομηχανίας.Παράλλη-

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

λα γίνονται σκέψεις και μελέτες από την επίσημη πλευρά
για αύξηση του αριθμού των
τουριστώνσταπέντεεκατομμύρια στην επόμενη δεκαετία.
Με αυτά τα δεδομένα, είναι
πασιφανές και αυταπόδεικτο
πως η ξενοδοχειακή βιομηχανία χρειάζεται  περισσότερα
αλλά και ποιοτικότερα χέρια.
Αυτόευτυχώςτοαντιλαμβάνονται οι επίσημοι φορείς των
ξενοδόχωνοιοποίοιτοντελευταίο καιρό καταβάλλουν
συγκροτημένες προσπάθειες
για προσέλκυση ντόπιου
καταρτισμένου δυναμικού για

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ο κοινωνικός πατριωτισμός των ξενοδόχων
στελέχωσητωνμονάδωντους.
Αυτήηενέργειαείναικαιορθή
και επιβεβλημένη, κι  αν καρποφορήσει θα προσδώσει
δυναμική ανοικτών οριζόντων
στο Κυπριακό τουριστικό
προιόν.
Ωστόσο, η επαινετή βούληση
τωνξενοδόχωνγιαεργοδότηση
καικατάρτισηΚυπρίων,ανδεν
συνδυασθεί με βασικές παράμετρους όπως η αξιοπρέπεια
στηνεργασία,οσεβασμόςτων
συλλογικών συμβάσεων και η
προσήλωση στα εργασιακά
θέσμιαδενπρόκειταιναφέρει
ταποθητάαποτελέσματα.Τον
περσαμένο Μάιο η Βουλή
ψήφισε ομόφωνα νομοθεσία
πουδιασφαλίζειβασικέςπρόνοιεςτηςΣυλλογικήςΣύμβασης
των Ξενοδοχουπαλλήλων με
αιχμήτοταμείοπρονοίας,την
πενθήμερη και τις αργίες. Η
απόφαση αυτή χαραχτηρίζεταιορόσημογιατοσήμερακαι
τοαύριοτωνεργασιακώνσχέσεων, αφού για πρώτη φορά
στην ιστορική διαδρομή της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
ζωτικό μέρος της συλλογικής
σύμβασης κατοχυρώνεται διά
νόμου.Επίτηςουσίας,ηνομοθεσία αυτή αποτυπώνει την
βούλησητωνκοινωνικώνεταίρων του ευρύτερου τουριστικού τομέα να τερματίσουν την
επί μακρόν επιζήμια αντιπα-

Ο

ιεπιστήμονεςκρούουντονκώδωνα
τουκινδύνουεπισημαίνονταςπως,
ανδενμπειφρένοσεαυτήτηναρνητικήτάσηπουκαταδυναστεύειτιςευρωπαϊκές κοινωνίες  τότε στο μέλλον δεν
θα μπορούν να αυτοσυντηρηθούν.
Παρά τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που
προσλαμβάνει ο δημογραφικός εφιάλτης οι πλείστες Ευρωπαϊκές Κοινωνίες
δεν δίνουν την απαιτούμενη προσοχή
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
ΕργαζομένωνΓυναικώνΣΕΚ

στην ενθάρρυνση της δημογραφικής
ανανέωσης.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ ο
μέσος όρος παιδιών ανά οικογένεια
είναιιδιαίτεραμικρόςκαθώςαντιστοιχεί μόλις στο 1,5 ενώ ο μέσος όρος
αναπλήρωσης του πληθυσμού είναι
πολύ υψηλότερος.Τα στοιχείο αυτό
συνηγορείστηδυσοίωνηπρόβλεψη,ότι
μέχριτο2060έναςστουςδύοεργαζό-

ράθεση τους που πήγαζε από
την κατακρεούργηση ζωτικών
εργατικώνωφελημάτων.
Αναντίλεγκτα, η τουριστική
βιομηχανία που αποτελεί διαχρονικά την ατμομηχανή της
Κυπριακής οικονομίας,   έχει
στηριχθείγενναιόδωρααπότο

εγκατέλειψετονκλάδο.Μενοοτροπίες  άλλων εποχών, οι
ξενοδόχοι  επιδίωξαν να πλήξουν καίρια δικαιώματα των
εργαζομένωνοιοποίοιμεσούσηςτηςκρίσηςβρισκόντουσαν
σε αδύνατη θέση. Ήταν δε,
πασιφανήταφαινόμεναστυ-

• Τώρα είναι η ώρα να αποδείξουν οι ξενοδόχοι
πόσο αγαπούν τον τόπο τους και πόσο σέβονται
τους κοινωνικούς τους εταίρους

κράτος σε περιόδους ύφεσης .
Δυστυχώς, οι ξενοδόχοι στη
μεγάλη τους πλειοψηφία δεν
έχουν  εκτιμήσει στον πρέποντα βαθμό τη σημαντική στήριξηπουέτυχαναπότοκράτος, ούτε έχουν επιδείξει τον
αναγκαίο σεβασμό στο ντόπιο
καταρτισμένο εργατικό δυναμικό το οποίο δικαιολογημένα

γνής  εκμετάλλευσης  ξενοδοχουπαλλήλων  και δή κοινοτικών, που  στην απουσία
κυπριακών χεριών,  αποτέλεσαναναπόφευκτατηνεμπροσθοφυλακήτουτουρισμούμας
την τελευταία δεκαετία. Το
μέγα ζητούμενο, λοιπόν σήμερα, είναι η προσέλκυση

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Κυπρίων στον τουριστικό
κλάδο προκειμένου να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος
γιααναβάθμισησεόλαταεπίπεδατουπροσφερόμενουτουριστικού  προιόντος . Στη
μεταμνημονιακή εποχή της
οικονομικής ανάκαμψης και
της τουριστικής αναγέννησης,
γεννιέται μια χρυσή ευκαιρία
γιατουςξενοδόχουςναδείξουν
το καλό τους πρόσωπο οικοδομώντας ειλικρινείς σχέσεις
συνεργασίας και αλληλοσεβασμού με το προσωπικό για
εδραίωση συνθηκών εργασιακήςειρήνηςπουθααποτελεσει
τη λυδία λίθο για να ξαναμεγαλουργήσει τουριστικά και
κατεπέκταση οικονομικά  η
Κύπρος. Στο κάτω κάτω,  οι
ξενοδόχοι ας αφουγκρασθούν
τις έντονες παραινέσεις του
προέδρου της Δημοκρατίας ο
οποίος πριν από μερικούς
μήνες από το επίσημο βήμα
του συνεδρίου του ΠΑΣΥΞΕ,
τους κάλεσε να προχωρήσουν
στην απασχόληση ντόπιου
δυναμικού ενδυναμώνοντας
στο μέγιστο δυνατό βαθμό το
ισχυρό όπλο που λέγεται
Κυπριακή φιλοξενία. Τώρα
είναιήώραλοιπον,ναεπιδείξουν οι ξενοδόχοι τον απαιτούμενο κοινωνικό πατριωτισμόκαινααποδείξουνέμπρακτα ότι πράγματι ενδιαφέρονται για την πρόοδο και την
ευημερίατηςκοινωνίαςκαιόχι
μόνονγιατηντσέπητους.

Η μητρότητα είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα
αν θέλουμε να δώσουμε λύση στο δημογραφικό
μενουςθαείναιηλικιωμένος.
Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση και ο
κίνδυνοςνααλλάξειπαντελώςηδημογραφική της φυσιογνωμία είναι ορατός.Ηπολιτείαχρειάζεταιναλάβειτις
ενδεικνυόμενες πολιτικές αποφάσεις
γιανααντιμετωπιστείαποτελεσματικά
ο εφιάλτης που θα διαρρήξει ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό ιστό της
χώρας.
ΗΣΕΚκατ’επανάληψηέχειτονίσειότι,
oι πολιτικές για την προστασία της
οικογένειαςαποτελούντηβάσηγιατην
επίτευξη μακροπρόθεσμων οικονομικώναποδόσεων.Μόνομεσυντονισμένεςκαιμακράςδιάρκειαςοικογενειακές
πολιτικές, μπορεί να αναχαιτιστεί ο
επικίνδυνος δημογραφικός κατήφορος,
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά
οι δραματικές συνέπειες της γήρανσης
τουπληθυσμού,ναεπιτευχθείομαλότεραοσυνδυασμόςτηςοικογενειακήςκαι
επαγγελματικής ζωής, να αυξηθεί και

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)

να διευκολυνθεί η είσοδος των γυναικώνστηναγοράεργασίας,μεοικονομικάκαικοινωνικάοφέλη.
Θαπρέπειναυποστηριχθούνοιοικογένειες λαμβάνοντας κυρίως μέτρα για
τηνπροστασίατηςμητρότητας,θεσπί-

• Σε εφιάλτη, εξελίσσεται
για τη μελλοντική πορεία
της Ευρώπης η φθίνουσα πορεία
του ρυθμού των γεννήσεων
ζοντας ικανοποιητικές οικογενειακές
άδειες, οργανώνοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υιοθετώντας ευνοϊκά
φορολογικάμέτρα,ενισχύονταςοικογενειακά επιδόματα ή επιδόματα για τα
παιδιά, προσφέροντας δυνατότητες
επαγγελματικής κατάρτισης και δια
βίουμάθησηςγιαγονείςπουσταμάτησανναεργάζονταιεξαιτίαςτηςφρο-

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

ντίδαςτωνπαιδιώντουςκαιεπιθυμούν
ναεπιστρέψουνστηναγοράεργασίας.
Δυστυχώς τα μέτρα που λαμβάνονται
είναιανεπαρκήκαιδεδημιουργούντην
απαιτούμενη δυναμική για σωστή και
κατάλληληθεραπεία.
Η Κύπρος χωλαίνει σημαντικά στην
υιοθέτησηπολιτικώνπουθαενθαρρύνουντιςγεννήσεις.
Ακόμη και τα επιδόματα θα πρέπει να
ενισχυθούν σημαντικά για να αποτελούν κίνητρα για τους εργαζόμενους
γονείς.
Αςυπενθυμίσουμετηγλαφυρήεπισήμανση τεχνοκρατών, για το επίδομα
τέκνου το οποίο χαρακτήρισαν επίδομα για καραμέλες. Στην απουσία
πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας και με χαμηλά επιδόματα
δεναυξάνονταιοιγεννήσειςανληφθεί
υπόψητονέομοντέλομισθώντων500
και600ευρώ.

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

ERG_3-3_inn_8 & 9 2/7/17 12:07 PM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Κρίσιμες ώρες για το οικονομικό αύριο της Ελλάδας

Η

Ελλάδα εισήλθε σε μια άκρως
δύσκολη εβδομάδα καθώς οι
πιστωτές της διατυπώνουν κάθετες διαφωνίες αναφορικά με την
αξιολόγηση του 3ου πακέτου διάσωσης της ελληνικής οικονομίας.
Στο πρόγραμμα δεν θέλει να συμμετάσχει το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο, ΔΝΤ, το οποίο στην τελευταία έκθεσή του για το ελληνικό
χρέος αμφισβητεί πλήρως τις
προβλέψεις για την εξέλιξη των
οικονομικών μεγεθών στην Ελλάδα.
Η μέχρι στιγμής θέση του Ταμείου
είναι ότι δεν θεωρεί βιώσιμο το
ελληνικό χρέος, αλλά για να γίνει
οποιαδήποτε απομείωσή του θέλει
πρώτα να δει την Αθήνα να εφαρμόζει τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί και να προχωρήσει τάχιστα
σε “ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις”.
Το ΔΝΤ, δεν έχει κάνει βήμα πίσω
από τις ήδη γνωστές απαιτήσεις,
ενώ ο σκληροπυρηνικός υπουργός

Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι εάν το ΔΝΤ δεν
συμμετάσχει, τότε το πρόγραμμα
έχει τελειώσει». Επισημαίνει ότι «η
Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρώπης, θέλει το ΔΝΤ να έχει
συμμετοχή στην ελληνική διάσωση

στο θέμα του Ελληνικού χρέους, η
πάντα καλά πληροφορημένη εφημερίδα Bild επαναφέρει το φάντασμα του Grexit σε ένα «άρθρο»
επτά προτάσεων.
Επικαλούμενος κύκλους του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, ο
αρθρογράφος προκαταλαμβάνει

• Η εκδηλούμενη διαφωνία ΔΝΤ και Ευρωπαϊκών θεσμών
για την βιωσιμότητα του Ελληνικού χρέους, επαναφέρει
στο προσκήνιο τα σενάρια για GREXIT

για να δώσει στο πρόγραμμα
μεγαλύτερη αξιοπιστία, αλλά είναι
αντίθετη στην μεγάλη ελάφρυνση
χρέους προς την Αθήνα, την οποία
απαιτεί το ΔΝΤ».
Μέσα στο κλίμα της ανατροφοδοτούμενης κρίσης και της συνεχιζόμενης διαβούλευσης για κατάληξη

αναζωπύρωση της συζήτησης για
Grexit, με τον κ. Σόιμπλε να τίθεται
υπέρ της εξόδου της Ελλάδας από
το ευρώ.

3

Νέος επαρχιακός γραμματέας
Λεμεσού ο Τίτος Τιμοθέου

Τ

α ηνία της ΣΕΚ Λεμεσού ανέλαβε από 1η Φεβρουαρίου ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής επαρχιακός γραμματέας του εργατικού κέντρου Τίτος Τιμοθέου.
Ο κ. Τιμοθέου ο οποίος αντικατέστησε τον τέως
επαρχιακό γραμματέα Σάββα Γεωργίου, δήλωσε
στην «Εργατική Φωνή» πως απώτερος στόχος του
Κινήματος της ΣΕΚ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, σε ένα εργασιακό τοπίο
που επιδέχεται συνεχείς αλλοιώσεις.
Προς αυτή την κατεύθυνση, πρόσθεσε, «θα συνεχίσω
να αγωνίζομαι με υπευθυνότητα και με σύνεση
μέχρις ότου οι εργαζόμενοι ανακτήσουν τα κεκτημένα που απώλεσαν βίαια εξαιτίας των επιπτώσεων
της οικονομικής ύφεσης.»

Τα πάντα φαίνεται ότι θα κριθούν
την επόμενη βδομάδα με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
με τους θεσμούς.

Αυξήθηκε η ανεργία στην Κύπρο τον Δεκέμβρη 2016
Η
Ευρωαπική Στατιστικη Υπηρεσία [Eurostat] εκτιμά ότι 62.000
άνδρες (14,1%) και γυναίκες (14,5%)
στην Κύπρο ήταν άνεργοι τον
Νοέμβριο, 13.000 εκ των οποίων
κάτω των 25 ετών, ή 32,8% ποσοστό σταθερό για τους τελευταίους
τρις μήνες, αλλά αυξημένο από το
30,3% που ήταν τον Δεκέμβριο του
2015. Στη ζώνη του ευρώ, το εν
λόγω ποσοστό ήταν 9,6% τον
Δεκέμβριο του 2016, μειωμένο από
9,7% τον Νοέμβριο του 2016 και
10,5% τον Δεκέμβριο του 2015.
Πρόκειται

για

το

χαμηλότερο

ποσοστό που καταγράφηκε στη
ζώνη του ευρώ από τον Μάιο του
2009.

√ Το ποσοστό ανεργίας έφτασε
το 14,3% στην Κύπρο τον
Δεκέμβριο του 2016, έναντι
14,2% τον Νοέμβριο και 13,1%
τον Δεκέμβριο του 2015
Το ποσοστό ανεργίας στην EΕ των
28 ήταν 8,2% τον Δεκέμβριο του
2016, σταθερό σε σύγκριση με τον

Νοέμβριο του 2016 και μειωμένο
από το 9,0% τον Δεκέμβριο του
2015. Παραμένει δε, το χαμηλότερο
ποσοστό καταγράφηκε στην EΕ
των 28 από το Φεβρουάριο 2009.
Μεταξύ των κρατών μελών, τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον
Δεκέμβριο του 2016 καταγράφηκαν
στην Τσεχική Δημοκρατία (3,5%)
και στη Γερμανία (3,9%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (23,0% τον
Οκτώβριο 2016) και την Ισπανία
(18,4%).

Μνημόνιο συμφωνίας
στον ΚΟΤ

Μ

νημόνιο συμφωνίας υπεγράφη την περασμένη
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού (ΚΟΤ), ΕΥΚΟΤ-ΟΗΟ ΣΕΚ και της αντίστοιχης συντεχνίας της ΠΕΟ με τον υπουργό Εμπορίου
Γιώργο Λακκοτρύπη για πλήρη διασφάλιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων στη περίπτωση που
ο Οργανισμός μετεξελιχθεί σε υφυπουργείο Τουρισμού.
Σημειώνεται πως η συντεχνία ΕΥΚΟΤ-ΟΗΟ ΣΕΚ στηρίζει αυτή την προοπτική με την προϋπόθεση πως
θα θωρακιστούν τα δικαιώματα του υφιστάμενου
προσωπικού του Οργανισμού.
Παρών στην υπογραφή της συμφωνίας ήταν ο γγ
της ΟΗΟ-ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία, ο πρόεδρος και ο γγ της
ΕΥΚΟΤ Φίλιππος Πάτσαλος και Πλούταρχος Παντελίδης, αντίστοιχα

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Σ.Ε.Κ. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΩΡΑ 3:00-6:00ΜΜ
ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΣΕΚ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕ ΚΛOΟΥΝ
ΖΟΓΚΛΕΡΙΚΑ – FACE PAINTING
ΧΟΡΟΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΜΠΑΛΟΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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Γαλλία:
Μέτρα για καταπολέμηση της παχυσαρκίας

Τ

α εστιατόρια και άλλοι χώροι
εστίασης και πώλησης αναψυκτικών στη Γαλλία απαγορεύεται
εφεξής να διαθέτουν απεριόριστο
αριθμό αναψυκτικών που περιέχουν ζάχαρη, με την αγορά ενός
μόνο τέτοιου προϊόντος, σε μία
προσπάθεια καταπολέμησης της
παχυσαρκίας.

• Με νόμο περιορίζεται
η κατανάλωση αναψυκτικών
με ζάχαρη

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, καθίσταται παράνομη η πώληση απεριόριστης πόσοτητας αναψυκτικού σε προκαθορισμένη τιμή ή η
απεριόριστη προσφορά τους
δωρεάν.
Ο νέος νόμος θέτει στο στόχαστρό
του τα αναψυκτικά - περιλαμβανομένων των αθλητικών ποτών που περιέχουν ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες.
Το μέτρο αφορά όλους τους
χώρους μαζικής εστίασης αλλά
και πώλησης τροφίμων και αναψυκτικών - από τα ταχυφαγεία ως
τις σχολικές καντίνες.
Πριν από την απαγόρευση, η Γαλλία επέβαλε φόρο στα αναψυκτικά
ενώ οι αυτόματοι πωλητές αναψυκτικών απαγορεύονται στα
σχολεία.

Στόχος του νόμου είναι να "περιορίσει, ειδικά μεταξύ των νέων,
τους κινδύνους από την παχυσαρκία και τον διαβήτη" και να εναρμονιστεί με τις συστάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ).
Ο ΠΟΥ συστήνει την φορολόγηση
των αναψυκτικών με ζάχαρη, τα
οποία συνδέει με την παχυσαρκία
και τον διαβήτη.
Τα αυτόματα (self-service) μηχανήματα διάθεσης αναψυκτικών
βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια
σε εστιατόρια και καφέ πολλών
χωρών, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο όπου τον επόμενο χρόνο πρόκειται να επιβληθεί φόρος στα
αναψυκτικά.
Φόρος 10% που επιβλήθηκε στο
Μεξικό, όπου τα αναψυκτικά
τύπου cola είναι τόσο δημοφιλή
ώστε να χρησιμοποιούνται για το
μαγείρεμα του κρέατος, οδήγησε
στη μείωση της κατανάλωσής
τους κατά 6% τον πρώτο χρόνο
αποσπώντας τους επαίνους του
ΠΟΥ.

ΗΠΑ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Το 2013 δικαστήριο της Νέας Υόρκης ανέτρεψε την απαγόρευση των
πωλήσεων αναψυκτικών με ζάχαρη μεγάλου μεγέθους που επρόκειτο να ισχύσει στην πόλη και η
οποία θα επέβαλε το μισό λίτρο
ως όριο στο μέγεθος του αναψυκτικού που πωλείται σε χώρους
όπως τα εστιατόρια και τα γήπεδα.

ΥΠΠ: Το ασύρματο δίκτυο να απενεργοποιηθεί σε όλα τα Δημόσια Νηπιαγωγεία

Μ

ε εγκύκλιο του στα δημοτικά
σχολεία και νηπιαγωγεία ο Αν.
Διευθυντής Δημοτικής Χρίστος
Χατζηαθανασίου ενημερώνει ότι
βάσει νέων δεδομένων, το ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi) πρέπει να απενεργοποιηθεί σε όλα τα Δημόσια
Νηπιαγωγεία.

Στην εγκύκλιο συστήνεται όπως
εφαρμοστεί η Αρχή της Προφύλαξης από τα Ηλεκτρομαγνητικα
πεδία και ληφθούν συγκεκριμένα
προληπτικά μέτρα, για τους
μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε
σχολεία της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.
Περαιτέρω τονίζεται. «Έχουμε
λάβει την απόφαση όπως το
ασύρματο δίκτυο Wi-Fi απενεργοποιηθεί σε όλα τα Δημόσια
Νηπιαγωγεία της Κύπρου. Για την
απενεργοποίησή του, καλούνται
οι εκπαιδευτικοί των Δημόσιων
Νηπιαγωγείων να επικοινωνήσουν με την Αρχή τηλεπικοινωνιών, [CY.T.A.] για την παροχή
σχετικών οδηγιών.
Συστήνουμε, επίσης, όπως η

χρήση ασύρματου δικτύου στα
δημοτικά σχολεία περιορίζεται
στο Γραφείο Διευθυντή, στο Γραφείο Γραμματείας και στην
Αίθουσα Διδακτικού Προσωπικού, όπου το ασύρματο δίχτυο
μπορεί να χρησιμοποιείται για
διοικητικούς σκοπούς. Στα σχολεία που κρίνεται αναγκαίο, λόγω
των αναλυτικών ή άλλων προγραμμάτων και δράσεων (π.χ.
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και
Προγράμματα του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου Κύπρου κ.ά.) οι
εκπαιδευτικοί ή και οι μαθητές να
κάνουν χρήση ασύρματου δικτύου, αυτοί οφείλουν: Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των παιδιών, έτσι ώστε
τα ασύρματα σημεία πρόσβασης
να παραμένουν ανενεργά όταν
δεν χρησιμοποιούνται σε διδασκαλία»
Σημειώνεται ότι σε όλα τα σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής
Εκπαίδευσης υπάρχει ενσύρματη
παροχή διαδικτύου με καλωδίωση σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια των σχολείων, η οποία μπορεί να αξιοποιείται όποτε και όπως χρειάζεται
για εκπαιδευτικούς πάντοτε σκοπούς.
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Νέα απάτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Επιτήδειοι «ψαρεύοντας» τάζουν δάνεια εκατομμυρίων

Μ

ια νέα απάτη εκτυλίχθηκε τις τελευταίες ημέρες στο διαδίχτυο. Στόχος των
επιτηδείων, αυτή τη φορά, οι γεωργοί,
στους οποίους τάζουν δάνεια εκατομμυρίων, με μεγάλη διάρκεια. Μάλιστα, στο
τέλος του μηνύματος, δίδεται και μία ηλεκτρονική διεύθυνση για να αποταθεί το ανυποψίαστο θύμα.
Αυτό είναι το μήνυμα της απάτης:
«Η Τράπεζα γεωργικών οικονομικών (BAF) είναι μια τράπεζα
που προσφέρει δάνειο μεταξύ
σοβαρό άτομο και γρήγορα να
τους φτωχούς και τους πλούσιους έχει όλους τους ανθρώπους
που έχουν ανάγκη. Η Τράπεζα
προσφέρει δάνεια που κυμαίνονται
από
10.000€
έως
10.000.000€ σύμφωνα με διάρκεια από 5 έως 30 ετών για όλα
τα πρόσωπα που είναι σε θέση
να πληρούν τις προϋποθέσεις.
Χρειάζεστε ένα δάνειο για το
μέλλον σας, να αγοράσει ένα
διαμέρισμα, να αγοράσει ένα σπίτι, να δημιουργεί την εταιρεία σας, αγορά αυτοκινήτου, για προσωπικές ανάγκες, θα πρέπει
επίσης να είστε έτοιμοι για την περίοδο των
διακοπών. Μην διστάσετε να επικοινωνήστε
μαζί μου τώρα.
Παρακαλούμε να στείλετε την αίτηση δανείου με το ποσό που θέλετε να δανειστείτε
από την ακόλουθη διεύθυνση:
Lonifkredimos@gmail.com»

Η θέση του ειδικού
Για το θέμα, ο Ντίνος Παστός, Ειδικός

Ασφάλειας Ηλ. Υπολογιστών & Επικοινωνιών έκανε δηλώσεις στην ηλεκτρονική εφημερίδα OffsiteCy. Όπως ανέφερε, η αναφερόμενη τράπεζα, σε αυτές τις περιπτώσεις,
δεν υπάρχει. Ωστόσο, οι επιτήδειοι στοχεύουν σε χώρες όπου παρατηρούνται σοβαρά
οικονομικά προβλήματα μεταξύ ενός μεγάλου αριθμού πολιτών, οι οποίοι πολύ πιθανόν να μην μπορούν για διάφορους λόγους

να εξασφαλίσουν δάνεια επίσημα από τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό, συμπλήρωσε ο κ.
Παστός, εξηγεί και τον λόγο για τον οποίο
τα μηνύματα για απάτες είναι γραμμένα στα
ελληνικά.

Ο τρόπος δράσης
Ένας συνήθης τρόπος δράσης των θυτών,
είναι η κλοπή χρηματικών ποσών: ζητούν
από τα θύματά τους μερικές εκατοντάδες
ευρώ ως αμοιβή για την υπηρεσία (δάνειο)
που θα τους παρέχουν. Όταν το θύμα τους
στείλει το χρηματικό ποσό, απλώς εξαφανίζονται.

Mειώνονται σημαντικά τα τηλεφωνκά τέλη
στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μ

είωση 90% στις ανώτατες τιμές περιαγωγής στην αγορά χονδρικής για την
κινητή τηλεφωνία στην ΕΕ, συμφωνήθηκε την
περασμένη εβδομάδα μεταξύ των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την κατάργηση των τελών περιαγωγής
λιανικής σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
που είχε θέσει η Κομισιόν αυτόν τον Ιούνιο.
"Πρόκειται για το τελευταίο βήμα μιας διαδρομής δέκα ετών", δήλωσε ο Προεδρεύων
Υπουργός της Μάλτας Εμμανουέλ Μαλλία.
Η μεταρρύθμιση καθορίζει πόσο οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς μπορούν να χρεώνουν

• Η Ευρωπαική Επιτροπή κλείδωσε
την κατάργηση του roaming
από τον προσεχή Ιούνιο
μεταξύ τους για τη χρήση των δικτύων τους
για την παροχή υπηρεσιών περιαγωγής.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, στις 15 Ιουνίου
2017, η μέγιστη χρέωση χονδρικής για τα
δεδομένα θα μειωθεί από το σημερινό ανώτατο όριο των 50 € / GB σε € 7,7 / GB και στη
συνέχεια να συνεχίσει να μειώνεται σε στάδια: Από 1ης Ιανουαρίου 2018 το μέγιστο
κόστος θα είναι 6,0 € / GB, από την 1 του
Ιανουαρίου του 2019 € 4,5 / GB, από 1ης
Ιανουαρίου 2020 € 3,5 / GB, από Ιανουάριο
2021 € 3,0 / GB και, τέλος, από την 1 Ιανουαρίου, 2022 € 2,5 / GB.
Αυτή η προσέγγιση καθιστά τις χρεώσεις

σημαντικά χαμηλότερες από το σταθερό όριο
χρέωσης € 8,5 / GB που είχε προταθεί αρχικά από την Κομισιόν, ενώ εξακολουθεί να
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύσουν
στην επερχόμενη πέμπτη γενιά κινητών
δικτύων (5G). Στις 15 Ιουνίου 2017, η μέγιστη
χρέωση χονδρικής για φωνητικές κλήσεις θα
μειωθεί από € 0.05 / λεπτό σε € 0,032 /
λεπτό. Το ανώτατο όριο για τα μηνύματα
κειμένου θα μειωθεί από € 0,02 σε € 0,01 ανά
μήνυμα.
Η «Κομισιόν» θα πρέπει να υποβάλλει κάθε
δύο χρόνια αναφορά για το πώς λειτουργούν
οι κανόνες και να προτείνει νέα ανώτατα
όρια ανάλογα με την περίπτωση. Η πρώτη
έκθεση πρέπει να υποβληθεί έως τις 15
Δεκεμβρίου το 2019. Η δε Προεδρία θα υποβάλει το αποτέλεσμα των συνομιλιών για
έγκριση από τα κράτη μέλη κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να
λειτουργούν από τις 15 Ιούνη του 2017, έτσι
ώστε τα τέλη περιαγωγής μπορούν να
καταργηθούν, όπως προβλέπεται στον
κανονισμό περιαγωγής που εγκρίθηκε το
2015.
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Ευρωπαϊκή φορολογική βόμβα
με φόντο την Κύπρο
Ξ

υπνάει εφιάλτες η εκδηλωθείσα
πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετηθεί ενιαία κοινή
βάση φορολογίας για όλα τα κράτη
– μέλη, αφαιρώντας το συγκριτικό
πλεονέκτημα της Κύπρου έναντι
των άλλων χωρών σε σχέση με το
ευέλικτο και ελκυστικό φορολογικό
συντελεστή.

τα μικρά κράτη Λουξεμβούργο και
Μάλτα.

Συγκεκριμένα, με πρόταση της
Ευρωπαικής Επιτροπής που αναμένεται να μετεξελιχθεί σε Οδηγία,
θα υιοθετηθεί κοινή ενοποιημένη
βάση φορολογίας για πολυεθνικές
εταιρείες με κύκλο εργασιών πέραν
των 750 εκατομμυρίων Ευρώ, ώστε
να συμψηφίζονται κέρδη- ζημιές
των θυγατρικών τους σε διάφορες
χώρες και η επιβαλλόμενη φορολογία να πληρώνεται στις οικείες
χώρες και όχι στην έδρα της εται-

Ένα από τα ευνοϊκότερα φορολογι-

Ως έσχατο μέτρο, οι βουλευτές
όλων των κομμάτων συμφώνησαν
ότι η Κύπρος ως κράτος – μέλος
πρέπει να υποβάλει βέτο αν παραπεμφθεί τελικά η Οδηγία στην
Ευρωπαική
Επιτροπή και το
Ευρωκοινοβούλιο.

• Ξυπνά ο εφιάλτης
ανατίναξης της οικονομίας
λόγω αλλαγής στον
φορολογικό συντελεστή
εταιρειών στην Ε.Ε.
• Αντιδράσεις κυβέρνησης
και Βουλής

λογικό καθεστώς είχε καταστήσει
την Κύπρο ένας από τους αγαπημένους προορισμούς για επιχειρήσεις που επιθυμούσαν να γλιτώσουν φόρους μεταφέροντας τα
κέρδη τους στο νησί. Πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες
στην Ελλάδα έκαναν χρήση της
νομικής δυνατότητάς τους μεταφέροντας τα κέρδη τους μέσω των
λεγόμενων ενδοομιλικών συναλλαγών στη Κύπρο και να τα φορολογούν με χαμηλότερο φορολογικό
συντελεστή σε σχέση με τη χώρα
των πραγματικών δραστηριοτήτων.
• Φορολογία εισοδήματος φυσικών
προσώπων. Η Κύπρος έχει το υψηλότερο αφορολόγητο όριο εισοδήματος στην ευρωζώνη. Ανέρχεται
στα 19.500 ευρώ ενώ και ο ανώτα-

5

Με την εκπνοή του 2016 επανήλθαν οι
υψηλές πτήσεις του ανεργιακού δείκτη

Τ

η μεγαλύτερη αύξηση στο σύνολο των χωρών της
ΕΕ κατέγραψε τον Δεκέμβριο του 2016 το ποσοστό
ανεργίας στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που
ανακοίνωσε η Eurostat καταδεικνύοντας ότι η αγορά
εργασίας θα πάρει χρόνο μέχρι να ανακάμψει.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην
Κύπρο ανήλθε τον Δεκέμβριο του 2016 στο 14,3% από
14,2% τον Νοέμβριο και 13,1% τον Δεκέμβριο του
2015. Ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο ανέρχονται στις 62 χιλ. σε σχέση με 54 χιλ. τον Δεκέμβριο
του 2015.
Η ετήσια αύξηση της ανεργίας στην Κύπρο είναι η
μεγαλύτερη στην ΕΕ ενώ ακολουθεί η Ιταλία, η Εσθονία και η Δανία. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση της
ανεργίας πέτυχε η Κροατία, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Μείωση της ανεργίας σε ετήσια βάση, σημειώθηκε σε 24 χώρες.

• Ξεπέρασε οριακά το
14 % η ανεργία στην
Κύπρο τον Δεκέμβριο

Το ποσοστό ανεργίας
ανάμεσα στους νέους
στην Κύπρο (κάτω των
25 ετών) φθάνει το
32,8%.

Όπως
διαφαίνεται
από τα στοιχεία, τα
μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας έχει η Ελλάδα (23%Οκτώβριος 2016) και η Ισπανία (18,4%).
Στην ΕΕ και ευρωζώνη η ανεργία παρουσιάζει σταθεροποίηση στα ψηλά επίπεδα των προηγούμενων
μηνών.
Στην ΕΕ των 28 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,2%
όσο ήταν και τον προηγούμενο μήνα και στην ευρωζώνη στο 9,6% από 9,7%.
Μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, τα μικρότερα
ποσοστά ανεργίας έχει η Τσεχία (3,5%) και η Γερμανία(3,9%).

ρείας.
Σε μια τέτοια περιπτωη, η Κύπρος
με τον χαμηλό φορολογικό συντελεστή του 12.5% που υπερτερεί
κατά παρασάγγας από τις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, θα εισέλθει σε
μεγάλες περιπέτειες.
Την περασμένη βδομάδα τα μέλη
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εμπορίου αφού άκουσαν σε συνεδρία τις αγωνιώδεις εκκλήσεις των
λογιστών- δικηγόρων – βιομηχάνων και άλλων επηρεαζόμενων
εξέπεμψαν σήμα κινδύνου, αφού
τυχόν υιοθέτηση των σχετικών
οδηγιών θα αποβεί καταστροφική
για την οικονομία του τόπου.
Η εξάρτηση από τις υπηρεσίες σε
υπεράκτιες εταιρείες αντιπροσωπεύει το 75% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και εκτός
αυτού θα επηρεασθούν και επαγγελματίες εξαρτώμενοι από την
παροχή τους, όπως λογιστέςδικηγόροι και παρεμφερή επαγγέλματα , όπως πωλητές ακινήτων
κ.ά.
Οι βουλευτές επισήμαναν ότι με
κοινή φωνή με το Υπουργείο Οικονομικών θα διαμηνύσουν στις Βρυξέλλες ότι τυχόν εφαρμογή της
Οδηγίας θα επιφέρει καίρια πλήγματα στην Κυπριακη οικονομία.
Σύμμαχοι της Κύπρου θεωρούνται

κά καθεστώτα στην ευρωζώνη είχε
η Κύπρος. Ο χαμηλός φορολογικός
συντελεστής για τη φορολόγηση
των επιχειρηματικών κερδών, ο
ανταγωνιστικός τρόπος φορολόγησης του προσωπικού εισοδήματος, ένα ανεπτυγμένο και διεθνοποιημένο τραπεζικό σύστημα και
σιγουριά της συμμετοχής της
χώρας στην ευρωζώνη ήταν το
μείγμα που είχε λειτουργήσει σαν
μαγνήτης για διεθνή κεφάλαια και
επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Χαραχτηριστικά φορολογικού
παράδεισου
Ξένα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται συχνά με τον φορολογικό
παράδεισο που λέγεται Κυπρος
τονίζοντας τα έντονα στοιχεία που
τον χαραχτηρίζουν:
• Φορολογία επιχειρηματικών κερδών. Η Κύπρος έχει το χαμηλότερο
φορολογικό συντελεστή στην
ευρωζώνη. Τα κέρδη των επιχειρήσεων φορολογούνταν με συντελεστή 10%, ενώ ο αμέσως υψηλότερος συντελεστής στην ευρωζώνη
ήταν αυτός της Ιρλανδίας (12,5%).
Επίσης, το εισόδημα από μετοχές
είναι πλήρως αφορολόγητο, ενώ
μηδενικός ήταν και ο φορολογικός
συντελεστής για τα κεφαλαιακά
κέρδη (π.χ. από υπεραξία μετοχών
ή ακινήτων). Το παραπάνω φορο-

τος φορολογικός συντελεστής είναι
σχετικά χαμηλός αφού φθάνει στο
30% (35% από τη χρήση του 2012).
Επίσης υπάρχει και μια σειρά από
γενναιόδωρες φοροαπαλλαγές (για
εισόδημα από ενοίκια, ασφάλιστρα
κα)
• Πολύ ευνοϊκό καθεστώς για τη
φορολόγηση των ναυτιλιακών
εταιρειών που δραστηριοποιούνται μέσω της Κύπρου.
• Χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ.
• Ευνοϊκές για τους φορολογούμενους συμφωνίες αποφυγής διπλής
φορολόγησης. Εφόσον τα κέρδη και
το εισόδημα φορολογούνταν στην
Κύπρο, δεν φορολογούνταν και
στην άλλη χώρα με την οποία είχε
υπογραφεί σύμβαση ( π.χ. με τη
Ρωσία).
Οι διεθνείς [offshore] εταιρείες
Το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς
για τις επιχειρήσεις είχε σαν αποτέλεσμα η Κύπρος να γίνει κέντρο
προσέλκυσης εταιρειών από όλο
τον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία
από κυπριακές αρχές, περίπου το
70% των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Κύπρο είναι ξένων
συμφερόντων, ενώ περίπου το 15%
του συνόλου είναι οι λεγόμενες
Εταιρίες Διεθνών Επιχειρήσεων
που ουσιαστικά είναι οι λεγόμενες
υπεράκτιες εταιρείες [offshore] .
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Το διάταγμα Τραμπ που αναστάτωσε τον πλανήτη
Α

ναταραχή σε παγκόσμιο
επίπεδο, έχει προκαλέσει ο
νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όταν υπέγραψε
το περιβόητο διάταγμα, με το
οποίο κλείνει τα σύνορα της
χώρας σε πολίτες από επτά
μουσουλμανικές χώρες της
Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.
Το διάταγμα τέθηκε άμεσα σε
εφαρμογή,
δημιουργώντας
σύγχυση, χάος και οργισμένες
αντιδράσεις, με αρκετούς
μετανάστες και πρόσφυγες να
μένουν εκτός πτήσεων και να
εγκλωβίζονται σε αεροδρόμια.
Χαρακτηριστικό της σύγχυσης
που επικράτησε και της αδυναμίας από πλευράς υπαλλήλων, των νέων κανόνων, είναι
ότι υπήρξαν περιστατικά νόμιμων κατοίκων με πράσινη
κάρτα που κατέληξαν να συλληφθούν κατά την άφιξή τους
στο αεροδρόμιο.
Στη συνέχεια ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης
ξεκαθάρισαν ότι οι κάτοχοι
πράσινης κάρτας από τις
χώρες που περιλαμβάνονται
στο διάταγμα, θα υποβάλλονται σε επιπλέον ελέγχους και
θα εξετάζεται κάθε περίπτωση
ξεχωριστά.
Προβλήματα προέκυψαν και
στη λειτουργία αεροπορικών
εταιριών. Θύματα έπεσαν
ακόμα και μέλη πληρωμάτων,
στα οποία απαγορεύτηκε η
είσοδος στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Θρησκευτικές ομάδες και
οργανώσεις πολιτικών δικαι-

ανάρτησε
στο
twitter φωτογραφία
του την ώρα που
υποδέχεται Σύρους
πρόσφυγες.

Τι προβλέπει το
διάταγμα Τραμπ
ΣΥΡΙΑ
ωμάτων, ακτιβιστές και στελέχη των Δημοκρατικών εξέφρασαν την αντίθεσή τους.Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας οργανώθηκαν σε πολλά αεροδρόμια
των ΗΠΑ ενώ ομοσπονδιακή
δικαστής στο Μπρούκλιν της
Νέας Υόρκης, αποφάσισε την
προσωρινή αναστολή του
μέτρου, το οποίο επικρίθηκε
από ορισμένους από τους πιο

Ο Τραμπ έδωσε
εντολή στο State Departement
να σταματήσει την έκδοση
βίζας σε υπηκόους Συρίας και
να σταματήσει την υποδοχή
Σύρων προσφύγων. Αυτό θα
παραμείνει σε ισχύ μέχρι να
διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει
αρκετές αλλαγές στον τομέα
της ασφάλειας, που θα διασφαλίζουν ότι οι επίδοξοι

√ Σύγχυση και χάος τις πρώτες ώρες εφαρμογής του
περιβόητου διατάγματος σε πολλά μέρη
στενούς συμμάχους της χώρας.
Αντιδράσεις υπήρξαν από τις
χώρες που αναφέρονται στο
περιβόητο διάταγμα, με πιο
έντονη αυτή του Ιράν, το οποίο
ανακοίνωσε ότι προχωράει και
αυτό με τη σειρά του σε απαγόρευση εισόδου Αμερικανών
στο έδαφός του. Το Σουδάν
χαρακτήρισε το μέτρο "πολύ
ατυχές". Να σημειωθεί ότι λίγες
εβδομάδες νωρίτερα οι ΗΠΑ
είχαν άρει τις κυρώσεις κατά
τις αφρικανικής χώρας.
Την απογοήτευσή της εξέφρασε και η Υεμένη. Επικριτικοί
προς τις ΗΠΑ παρουσιάστηκαν
η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία ενώ ο πρωθυπουργός
του Καναδά Τζάστιν Τριντό

τρομοκράτες δεν θα μπορούν
να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του ισχύοντος συστήματος.
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ο Τραμπ διέταξε τετράμηνη
παύση στο αμερικανικό πρόγραμμα προσφύγων. Η παύση
έχει ως σκοπό να δοθεί χρόνος
ώστε να αναθεωρηθεί ο τρόπος που ελέγχονται οι πρόσφυγες πριν εγκατασταθούν
στις ΗΠΑ.
Το διάταγμα μειώνει τον αριθμό των προσφύγων που οι ΗΠΑ
διατίθενται να δεχτούν τουλάχιστον στο μισό, σε περίπου
δηλαδή 50.000 ανθρώπους
από όλο τον κόσμο.

• Με αφορμή την εκλογή Ντόναλτ Τράμπ και το Βrexit

Έκκληση Τουσκ για διαφύλαξη της ενότητας της ΕΕ

Τ

ο σύνθημα των Πατέρων της Αμερικανικής
Επανάστασης “United we stand, divided we
fall” – (ενωμένοι θα σταθούμε, διαιρεμένοι θα
πέσουμε), επιστράτευσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλτ Τουσκ για να τονώσει την ομοψυχία των κρατών της Ε.Ε. Ο Πρόεδρος Τουσκ ξεκαθαρίζει ότι “ότι η αποσύνθεση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα οδηγήσει στην
αποκατάσταση κάποιας μυθικής, πλήρους
κυριαρχίας των κρατών μελών της, αλλά στην
πραγματική εξάρτησή τους από τις μεγάλες
υπερδυνάμεις: Τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα.
Μόνο μαζί μπορούμε να είμαστε πλήρως ανεξάρτητοι”.
Σημειώνει εξάλλου ότι “για πρώτη φορά στην
ιστορία μας, σε έναν όλο και πιο πολωμένο εξωτερικό κόσμο, τόσοι πολλοί δηλώνουν ανοιχτά
αντι-ευρωπαϊστές ή ευρωσκεπτικιστές στην
καλύτερη περίπτωση. Ιδιαίτερα η αλλαγή στην
Ουάσινγκτον βάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μία
δύσκολη κατάσταση, καθώς όπως φαίνεται η
νέα διοίκηση θέτει υπό αμφισβήτηση τα τελευταία 70 χρόνια της αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής”.
Σε επιστολή που απηύθυνε στους 27 αναφέρει
ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει και μια” δεύτερη απειλή,
μια εσωτερική απειλή, που συνδέεται με την
αύξηση των αντιευρωπαϊκών, εθνικιστικών και

Το περασμένο οικονομικό έτος,
οι ΗΠΑ δέχτηκαν 84.995 πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων
12.587 ανθρώπους από τη
Συρία. Ο πρόεδρος Μπάρακ
Ομπάμα είχε θέσει το όριο
στους 110.000.
Η προσωρινή μείωση περιλαμβάνει εξαιρέσεις για ανθρώπους που επικαλούνται θρησκευτικούς διωγμούς, από τη
στιγμή που αποτελούν θρησκευτική μειονότητα στη χώρα
τους. Αυτό θα μπορούσε να
εφαρμοστεί για Χριστιανούς σε
μουσουλμανικές χώρες.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Το διάταγμα Τραμπ παύει την
μετανάστευση από χώρες για
τις οποίες υπάρχουν ανησυχίες
για τρομοκρατία, για 90 μέρες.
Το State Department ανακοίνωσε πως η τρίμηνη διακοπή
ισχύει για Ιράκ, Συρία, Ιράν,
Σουδάν, Λιβύη, Σομαλία και
Υεμένη.
Το διάταγμα προβλέπει πως η
κυβέρνηση θα δώσει στις
χώρες 60 μέρες ώστε να αρχίσουν να παρέχουν τις πληροφορίες
που
χρειάζονται
αλλιώς θα απαγορευτεί στους
πολίτες τους να εισέρχονται σε
αμερικανικό έδαφος.

Γκουτέρες προς Τραμπ: Πάρε πίσω το διάταγμα
«Αυτός δεν ο καλύτερος τρόπος να προστατεύσουν τις ΗΠΑ ή
οποιαδήποτε άλλη χώρα
ενάντια σε σοβαρές ανησυχίες που υπά ρχουν για
πιθανή παρείσφρηση τρομοκρατών», τόνισε ο Γενικός
Γραμματέας των Ηνωμένων
Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αντόνιο Γκουτέρες
ζήτησε όπως
αρθεί το
«συντομότερο δυνατό» το
αντιμεταναστευτικό διάταγμα του προέδρου των ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ. Η αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ
Τραμπ να απαγορεύσει προσωρινά την είσοδο στις ΗΠΑ σε
υπηκόους επτά μουσουλμανικών χωρών έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο. «Δεν πιστεύω ότι αυτή η
απόφαση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να το πετύχουν», πρόσθεσε ο γ.γ του ΟΗΕ.

• Με νομοθετική βούλα η έξοδος της Μ. Βρετανίας

Στο «Brexit» με συντριπτική πλειοψηφία

Μ

ε συντριπτική πλειοψηφία οι Βρετανική Βουλή υπερψήφισε
το νομοσχέδιο για το Brexit. Το «ναι» στην έξοδο από την
Ε.Ε. ψήφισαν 498 βουλευτές έναντι 114 που δεν το ψήφισαν.
Το νομοσχέδιο περνά τώρα στο επόμενο στάδιο, που είναι η εξέτασή του σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής. Στις 8
Φεβρουαρίου οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν ξανά επί του
νομοσχεδίου στην τελική του μορφή. Έπειτα θα απαιτηθεί και η
έγκριση της Βουλής των Λόρδων.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να ολοκληρωθεί στις
7 Μαρτίου, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Πρωθυπουργός Μέι να ανακοινώσει την ενεργοποίηση του Άρθρου 50
στο Συμβούλιο Κορυφής της 9ης Μαρτίου.
Πάνω από 40 υπολογίζεται ότι ήταν οι «αντάρτες» βουλευτές
των Εργατικών που αψήφησαν την κομματική γραμμή που είχε
επιβάλει ο Τζέρεμι Κόρμπιν ψηφίζοντας κατά του νομοσχεδίου.
Κατά ψήφισαν επίσης οι βουλευτές του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας SNP και βουλευτές άλλων αντιπολιτευόμενων κομμάτων.

ξενοφοβικών αισθημάτων στην ίδια την ΕΕ”.
Προσθέτει ότι “ο εθνικός εγωισμός γίνεται επίσης
μια ελκυστική εναλλακτική λύση προς την ενοποίηση”, αναφέρει. “Επιπλέον, φυγόκεντρες
τάσεις τρέφονται με λάθη που έγιναν από εκείνους, για τους οποίους η ιδεολογία και οι θεσμοί
έχουν γίνει πιο σημαντικοί από τα συμφέροντα
και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Η τρίτη
απειλή είναι η ιδεολογία των φιλοευρωπαϊκών
«ελίτ». Η μείωση της πίστης στην πολιτική ολοκλήρωση, η υποβολή στην λαϊκίστικη επιχειρηματολογία καθώς και η αμφιβολία για τις θεμελιώδεις αξίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας
είναι όλα ολοένα και πιο ορατές”.

Λίγο πριν από την έναρξη του επόμενου σταδίου εξέτασης του
νομοσχεδίου, η κυβέρνηση δημοσιοποίησε «Λευκή Βίβλο» με τη
στρατηγική της για τις διαπραγματεύσεις επί του Brexit.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Η Γλώσσα των Γλωσσών

Η

9η Φεβρουαρίου που συμπίπτει με την επέτειο θανάτου του εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού, ορίστηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνοφωνίας. Αυτό ανακοίνωσε πρόσφατα στη Μόνιμη Ειδική Επιτροπή του Ελληνισμού της Διασποράς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την Ομογένεια Τέρενς
Κουίκ. «Η γλώσσα μας που εμπλουτίζει για αιώνες τις
περισσότερες γλώσσες του πλανήτη έπρεπε να αποκτήσει
τον ετήσιο επίσημο παγκόσμιο εορτασμό της», σημείωσε,
ο κ. Κουίκ. Στην ομιλία του εξήρε επίσης το ρόλο της ομογένειας και της Εκκλησίας στη διατήρηση της
ελληνικής γλώσσας, τονίζοντας ότι σε πολλά
κράτη η γνώση της έχει φτάσει στην έκτη και
έβδομη γενιά Ελλήνων. Υπογράμμισε επίσης
με έμφαση ότι η ιδέα της Παγκόσμιας Ημέρας
Ελληνοφωνίας στηρίχθηκε ιδιαίτερα από τους
Ελληνόφωνες της Κάτω Ιταλίας.

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Η Ελληνική γλώσσα έχει την πιο μακρά ιστορία από τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό καταμαρτυρείται από επιγραφές που έχουν βρεθεί
στην Ελληνική γη και που χρονολογούνται
από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ καθώς και από
λογοτεχνικά κείμενα τα οποία είναι 2500 χρόνων. Όλες οι τέχνες και οι επιστήμες γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν κάνοντας χρήση της Ελληνικής. Τα πρώτα κείμενα Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Νομικής,
Ιατρικής, Ιστορίας, Γαστρονομίας κ.α. γράφτηκαν στη
γλώσσα μας.
Τα πρώτα θεατρικά έργα, κωμωδίες και τραγωδίες, τα
έργα του Ομήρου, η Καινή Διαθήκη, καθώς και Βυζαντινά
λογοτεχνικά έργα έχουν γραφτεί στην γλώσσα αυτή.
Τον 5ο π.Χ. αιώνα λειτούργησε το πρώτο αλφάβητο, το
οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από τους Ρωμαίους
από τους οποίους και πέρασε σχεδόν σε ολόκληρο τον
κόσμο. Όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα είναι παραλλαγές
του Ελληνικού αλφαβήτου. Η Ελληνική γλώσσα είναι μια
από τις ελάχιστες στον κόσμο που παρουσιάζει ομοιογενή
εξέλιξη και αποτελεί φαινόμενο σπάνιο στη γλωσσολογική ιστορία του ανθρώπινου γένους διότι ομιλείται επί
χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή. Η σύγχρονη Ελληνική
γλώσσα διατηρεί την αρχαία γραφή και ορθογραφία των
λέξεων και το 75% του λεξιλογίου της βασίζεται στην
αρχαία Ελληνική γλώσσα. Είναι μια γλώσσα με μοναδικές
αρετές: διαθέτει εκφραστικότητα, ευλυγισία, δύναμη συνθετική και ικανότητα παραγωγική ώστε ανάλογα με τις
ανάγκες να παράγει και να συνθέτει νέες λέξεις.

Η

παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας της γλώσσας,
μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην ολοκληρωμένη
ανάπτυξη των ικανοτήτων του
παιδιού. Αυτό, υποστηρίζει σε
άρθρο της η φιλόλογος Στέλλα
Μιλτιάδους τονίζοντας ότι
λόγω του βιωματικού, διαλογικού και διαδραστικού χαρακτήρα της Ελληνικής, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και
αποκομούν γνώσεις που εκπηγάζουν από τη δική τους κριτική σκέψη και φαντασία μέσω
της εμπειρίας, του πειραματισμού, της δοκιμής και της εξερεύνησης. Περαιτέρω επισημαίνει: Τα παιδιά, έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να αντιληφθούν πως η γλώσσα δεν
είναι μόνο ο παγιωμένος και
τυποποιημένος «κώδικας» της
γραμματικής και του συντακτικού αλλά είναι κάτι ζωντανό που αποκαλύπτει τα πράγ-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕ ΠΑΚΕΤΟ

ύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής γλώσσας
είναι η τριαδικότητα, γλώσσα-νους-κόσμος,
που καθορίζει την ανθρώπινη ύπαρξη και την
ξεχωρίζει από όλες τις άλλες μορφές του ζωικού
κόσμου.Την επισήμανση αυτή έκανε ο καθηγητής
Γλωσσολογίας πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης, σε ομιλία του
στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου την περασμένη
εβδομάδα, όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης τον τίμησε με το Βραβείο του Ιδρύματος “Φώτος Φωτιάδης”.
Στην τοποθέτηση του ο κ.
Μπαμπινιώτης σημείωσε
μεταξύ άλλων: «Η γλώσσα
πάνω από όλα είναι “αξία”
και “εθνική ταυτότητα”
αφού η γλώσσα κάθε λαού
είναι ο πολιτισμός του, η
ιστορία του, είναι η σκέψη
του, είναι ο ψυχισμός του,
είναι τα πάντα δηλαδή έχει
ένα υπαρξιακό χαρακτήρα.
» Να είμαστε περήφανοι για
την Ελληνική γλώσσα. Η
περηφάνια όμως πρέπει να
στηρίζεται σε γνώση και σε δεδομένα. Όλοι ξέρουμε
ότι η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει διεθνώς”, είπε
εξηγώντας πως “η Ελληνική γλώσσα έχει χαρακτηριστικό την συνέχεια, ότι από το 2000 προ Χριστού
μέχρι σήμερα εδώ σε αυτό τον χώρο που λέγεται
Ελλάδα, ομιλείται πάντοτε η ίδια γλώσσα, η ελληνική, που στο πέρασμα του χρόνου, μπορεί να αλλάζει κάποιες καταλήξεις, κάποιες σημασίες, κάποια
πράγματα αλλά είναι η ίδια γλώσσα”.

ΔΩΡΕΑΝ ΛΕΞΙΚΑ
Ο πρόεδρος του ιδρύματος Φώτος Φωτιάδης ανέφερε ότι σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού και το υπουργείο Άμυνας, απεφάσισε να
προσφέρει αντίγραφα του Νέου Λεξικού του καθηγητή Μπαμπινιώτη, «Λεξικό των παραγώγων και
συνθέτων της Νέας Ελληνικής. Τα παιδιά και τα
εγγόνια των λέξεων της γλώσσας μας», σε όλα τα
Πανεπιστήμια, τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και
στη νεοσυσταθείσα Ακαδημία Άμυνας, Ασφάλειας
και Διαχείρισης Κρίσεων της Κύπρου.
“Τα παιδιά και τα εγγόνια των λέξεων μας της ελληνικής είναι η συνέχεια, η διαχρονικότητα της γλώσσας, πώς από τα πρώτα στοιχεία της γλώσσας
έρχονται και δημιουργούνται τα νέα στοιχεία. Αυτό
είναι η δεύτερη διάσταση της δύναμης μας, η διαχρονία 40 αιώνων Ελληνικής γλώσσας”, σημείωσε.
Αυτό που διαφοροποιεί την Ελληνική γλώσσα, είπε,
είναι η συνέχεια προφορική και γραπτή για 40 αιώνες στον προφορικό λόγο, για 35 αιώνες στον γραπτό λόγο. Αυτό, συνέχισε, είναι μοναδικό, είναι
δύναμη και αλίμονο αν δεν το πιστεύουμε, αν δεν το
αξιοποιούμε και αλίμονο αν δεν το διδάσκουμε.

Στα σχολεία της Ρωσσίας
η Ελληνική Γλώσσα
Τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα επιλογής διδάσκονται
από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε όλη την επικράτεια
της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ε΄και Στ΄Δημοτικού
και στις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Τη σχετική
απόφαση και έγκριση των εκπαιδευτικών εγχειριδίων υπέγραψε η Ρωσίδα υπουργός Παιδείας, Όλγα
Βασίλιεβα, στις 10 περασμένου Νοεμβρίου. "Είμαστε
πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, γιατί φτάσαμε σ' αυτό το σημείο, να είναι ορατή η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας για πρώτη φορά
στα ρωσικά σχολεία. Είναι ένα επίτευγμα που
χρειάστηκε αρκετά χρόνια προετοιμασίας
δήλωσε ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Περικλής Μήτκας
Ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, Αλεξάντερ Σερμπακόφ, επισήμανε ότι η
εισαγωγή της διδασκαλίας της Ελληνικής
γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Ρωσία "δημιουργεί γερά
θεμέλια προώθησης των ελληνικών στη Ρωσία
και προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας στον
τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.

Όταν η διδασκαλία της γλώσσας
γίνεται «παιχνίδι»
ματα καθώς τα ονομάζει·
είναι ο πολιτισμός, η παράδοση και η ταυτότητά μας· είναι
τα όρια της σκέψης και του
κόσμου μας (όπως θα έλεγε και
ο L. Wittgenstein). Μπορούν,
επίσης, να αντιληφθούν ότι η
γλώσσα δεν είναι μόνο έναλεκτικό εργαλείο γραπτής ή προφορικής επικοινωνίας αλλά
συνδέεται και συμπληρώνεται
με το εξωλεκτικό μέρος κατά
τη διαπροσωπική συναναστροφή. Η γλώσσα δεν είναι
μόνο οι λέξεις που σημαίνουν
ένα νόημα, είναι οτιδήποτε
σημαίνει ένα νόημα και αυτό
το «οτιδήποτε» μπορεί να είναι
μια χειρονομία, μια έκφραση ή
ένα βλέμμα.
Η διδασκαλία της γλώσσας
έχει τη δυνατότητα να γίνει

προσιτή και διασκεδαστική
όταν στηρίζεται σε εναλλακτικά εργαλεία μάθησης, όπως
είναι το παιχνίδι, βάζοντας
κατά μέρος τις παραδοσιακές
μεθόδους.

ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Η γλωσσική ανάπτυξη των
παιδιών, μπορεί να επιτευχθεί
πολύπλευρα με τα ανάλογα
παιχνίδια, ορισμένα από τα
οποία αναφέρονται ενδεικτικά. Συγκεκριμένα, για την εξάσκηση στο θέμα της φωνολογικής
και
ορθογραφικής
σύστασης των λέξεων, η «κρεμάλα» είναι το κατάλληλο
παιχνίδι. Επίσης, για την εξάσκηση στη σημασιολογική
ανάλυση των λέξεων, υπάρχουν διάφορες επιλογές όπως
είναι το γνωστό παιχνίδι

«ζώα-φυτά», τα «αντίθετασυνώνυμα» (δίνεται μια λέξη
και αναμένεται από τα παιδιά
να βρουν την αντίθετη ή τη
συνώνυμή της) και «η μια λέξη
φέρνει την άλλη» (τα παιδιά
λένε με σειρά μια λέξη που το
νόημά της σχετίζεται με την
τελευταία που ειπώθηκε.
Παράδειγμα: ναυτικός, θάλασσα, μπλε, πράσινο, δάσος,
περιβάλλον,
ανακύκλωση
κ.ο.κ.). Επιπλέον, υπάρχουν
ποικίλα παιχνίδια που συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση
της αλληλένδετης σχέσης που
έχει η λεκτική με την εξωλεκτική επικοινωνία, όπως είναι η
«παντομίμα», τα «παιχνίδια
ρόλων» και ο «αυτοσχεδιασμός». Ακόμη, για την βαθύτερη κατανόηση της αλληγορικής γλώσσας μπορεί να αξιο-

ποιηθεί το παιχνίδι με τις
«παροιμίες» (δίνεται η αρχή
μιας παροιμίας και αναμένεται από τα παιδιά να βρουν τη
συνέχεια. Παράδειγμα: «Όποιος θέλεις τα πολλά – χάνει και
τα λίγα)».
Το παιχνίδι δεν είναι,λοιπόν,
χάσιμο χρόνου αλλά το μέσο με
το οποίο τα παιδιά μπορούν
ευχάριστα και δημιουργικά να
αναπτύξουν τις γλωσσικές
ικανότητές τους και συγχρόνως να ξετυλίξουν την κριτική
σκέψη και τη φαντασία τους.
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ΧΑΜΗΛΗ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ = ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΕΥΣΗ
«Στο ρολόι ενός έθνους
η δημογραφία είναι
ο κοντός δείκτης»

Έ

τσι έλεγε ο σπουδαίος Γάλλος δημογράφος Alfred
Sauvy θέλοντας να δείξει ότι,
ακόμα κι αν η δημογραφική
κατάρρευση έρχεται πάντα
κατόπιν μιας οικονομικής ή
κοινωνικής κρίσης, η δημογραφία είναι ο πλέον αξιόπιστος
δείκτης ακμής ή παρακμής
μιας κοινωνίας.«Η –γερασμένη– Ευρώπη του 21ου αιώνα δε
μπορεί πλέον να διεκδικήσει
μια θέση τόσο σημαντική όσο
αυτή που κατείχε τον 20ο
αιώνα στο διεθνή στίβο» Ένας
πληθυσμός έχει καλή γεννητικότητα μόνο αν διαθέτει ι υποδομές πολύ φιλικές προς το
παιδί και αν ένα κράτος δίδει
την απαιτούμενη βαρύτητα
στην εφαρμογή του νόμου για
τη μητρότητα, την παροχή
πληρωμένης γονικής άδειας
αλλά και άδειας πατρότητας.
Διαχρονικά το Κίνημα της ΣΕΚ
επιχειρεί μέσα από εκστρατείες
να αναδείξει την αναγκαιότητα
της εφαρμογής των νομοθεσιών που δρούν προληπτικά
στον περιορισμό των ανισοτήτων.
Το 2016 το Τμήμα εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, ανέλαβε
δράση σε σχέση με την ενημέρωση των εργαζομένων για τη

Η δημογραφία αξιόπιστος
δείκτης ακμής ή παρακμής

λίσουν την επαγγελματική τους
αποκατάσταση.
Η λύση του δημογραφικού
προβλήματος μπορεί να αναζητηθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο
της επανασύστασης των κοινωνικών δομών και της δημιουργίας ενός πλέγματος που
θα εγγυάται στον Κύπριο πολίτη ένα αποδεκτό επίπεδο αξιο-

√ Σε μια ημικατεχόμενη
πατρίδα είναι ανεπίτρεπτο
να πολεμείται η μητρότητα

πρεπούς διαβίωσης.

√ Να θες να πείσεις τους νέους να γεννούν όταν η
μητρότητα αποτελεί για μερίδα εργοδοτών κόκκινο πανί

√ Η ΣΕΚ συνεχίζει την εκστρατεία για τη μητρότητα με
στόχο την ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων
νομοθεσία για τη μητρότητα η
οποία συσχετίζεται άμεσα με
την δημογραφικότητα ενός
κράτους.
Οι αριθμοί και τα στατιστικά

δεν χρειάζονται ιδιαίτερες
αναλύσεις. Το συνολικό ποσοστό γεννητικότητας που χρειάζεται για να επιτυγχάνεται η
αναπλήρωση του πληθυσμού,

παραμένει την τελευταία
15ετία πολύ πιο κάτω από το
2.10 και συγκεκριμένα στο 1,3.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς
τους αριθμούς είναι αδιανόητο, η μητρότητα να αποτελεί
για μερίδα εργοδοτών κόκκινο
πανί, γεγονός που επιτείνει το
άγχος των υποψήφιων νέων
γονέων που προτού αποφασίσουν να δημιουργήσουν οικογένεια, επιθυμούν να διασφα-

• «Στο ρολόι» του δικού μας
έθνους η δημογραφία σήμανε
την ώρα αλλαγής πλεύσης
κατά τρόπο που οι υποψήφιοι γονείς να αισθάνονται πως
το κράτος θα μπορεί να συμβάλει στα θέματα φροντίδας
των παιδιών τους και να προστατέψει τις εργαζόμενες
εγκύους.

• Η γερασμένη Ευρώπη
του 21ου αιώνα δε μπορεί
πλέον να διεκδικήσει μια
θέση τόσο σημαντική, όσο
αυτή που κατείχε στον 20ο
αιώνα στο διεθνή στίβο
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Η

ΙΣΤΟΡΙΑ έχει αποδείξει
πως
τα
στατιστικά
αλλάζουν. Πως οι αγώνες,
όποια μορφή κι αν έχουν,
κάποια στιγμή αποφέρουν
αποτελέσματα.
Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ένα κορίτσι που γεννήθηκε σήμερα, θα γίνει 81
ετών μέχρι να έχει τις ίδιες
πιθανότητες με ένα αγόρι να
γίνει διευθυντής εταιρείας και
θα είναι 50 ετών, μέχρι να
έχει ίσες πιθανότητες με ένα
άντρα να κυβερνά μια χώρα.
Όμως ένα κορίτσι που γεννήθηκε πριν από 100 χρόνια,
περίμενε πολύ καιρό, μέχρι
να αποκτήσει το δικαίωμα
του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Έδωσε, όμως, τις μάχες
του. Και τις κέρδισε. Καμία
χώρα δεν έχει φτάσει στην
απόλυτη ισότητα στον κόσμο
σήμερα. Κι όσο αυτό δεν συμβαίνει, οι διεκδικήσεις παραμένουν σύγχρονες και τα
μέτωπα ανοιχτά.
Η οικονομική ενδυνάμωση των
γυναικών στον μεταβαλλόμενο
κόσμο της εργασίας είναι το
θέμα προτεραιότητας της 61ης
Συνόδου της Επιτροπής του
ΟΗΕ για το Καθεστώς των
Γυναικών .
Ο Γενικός Γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών εκπόνησε
σχετική έκθεση για τις ανάγκες
της Συνόδου, η οποία περιλαμβάνει χρήσιμα στοιχεία για την
παρουσία του γυναικείου πληθυσμού στο χώρο της οικονομίας, με χαρακτηριστικότερο
το γεγονός ότι η οικονομική
ενδυνάμωση των γυναικών και
η προστασία του δικαιώματος
στην εργασία, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την
υλοποίηση τόσο της Διακήρυξης και του Προγράμματος
Δράσης της 4ης Παγκόσμιας
Διάσκεψης για τις Γυναίκες
(Πεκίνο 1995) όσο και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
(Ατζέντα 2030).
Σχετικά με τα μέτρα λιτότητας,
οι δραστικές περικοπές των
δημοσίων δαπανών, καθώς και
η ιδιωτικοποίηση δημόσιων
επιχειρήσεων και κοινωνικών
υπηρεσιών, έχουν συμβάλει
στη συρρίκνωση της απασχό-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Ισότητα στην υδρόγειο
με τη γλώσσα των αριθμών

λησης και των απολαβών στο
δημόσιο τομέα σε πολλές
χώρες, ένας τομέας όπου
παραδοσιακά υπερτερούν οι
γυναίκες. Από την άλλη, οι
έμφυλες διακρίσεις στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα
εξακολουθούν να υφίστανται
και τον 21ο αιώνα σε όλες τις
χώρες του πλανήτη – ειδικά για
τον χώρο της εργασίας, αυτές
αντικατοπτρίζονται
στο
μισθολογικό χάσμα μεταξύ
γυναικών και ανδρών για προ-
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εικοσαετία 1995-2015 ο τομέας των υπηρεσιών ξεπέρασε
τον αγροτικό τομέα όσον
αφορά την απασχόληση και
των δύο φύλων, με αποτέλεσμα ο μισός σχεδόν πληθυσμός
εργαζομένων παγκοσμίως να
απασχολείται σε αυτό τον
τομέα (42,6% των ανδρών και
61,5% των γυναικών) – η πιο
εντυπωσιακή αύξηση καταγράφεται στις χώρες της Ανατολικής Ασίας, όπου η γυναικεία απασχόληση στον τομέα
των υπηρεσιών αυξήθηκε από
το 32,7% στο δυσθεώρητο 77%.
Οι γυναίκες αποτελούν άνω
του 40% των εργαζομένων
στον αγροτικό τομέα, εντούτοις το μισθολογικό χάσμα
μεταξύ γυναικών και ανδρών
μπορεί να φθάνει κατά περίπτωση μέχρι και το αποκαρ-

Επίσης, το κόστος της παγκόσμιας οικονομίας αφενός λόγω
της ύπαρξης θεσμών και πρακτικών διαιώνισης έμφυλων
ανισοτήτων και αφετέρου
λόγω του ειδεχθούς φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, υπολογίζεται στο αστρονομικό ποσό των 12 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.
Αναφορικά με τη συμμετοχή
των γυναικών στο εργατικό
δυναμικό έχει μειωθεί μεταξύ

√ Η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών
στον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας
προτεραιότητα των Ηνωμένων Εθνών
σφορά εργασίας ίσης αξίας,
στην αισθητά μειωμένη γυναικεία παρουσία στο εργατικό
δυναμικό, στον επαγγελματικό
διαχωρισμό, στην ανισότητα
των εργασιακών συνθηκών και
στην μη αναγνώριση της εργασίας των γυναικών στο σπίτι
και στη φροντίδα ατόμων του
οικογενειακού περιβάλλοντος
(παιδιά, ασθενείς, γονείς). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 155
από 173 οικονομίες του πλανήτη καταγράφεται τουλάχιστον ένας περιορισμός σε επίπεδο νομοθεσίας σε βάρος της
γυναικείας απασχόλησης και
επιχειρηματικότητας.

Η αρχή της ισότητας των φύλων δεν είναι πολυτέλεια
Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας.
Όραμά μας είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες
μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στη φροντίδα, στην οικογένεια και στην προσωπική
ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες και γυναίκες αποφασίζουν τι
θα σπουδάσουν, με τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα
κάνουν, αν θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των
στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλματα,
αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής.
Σήμερα, οι άνισες συνθήκες ζωής και εργασίας των ανδρών και
των γυναικών επιδεινώνονται εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι σε
περιόδους κρίσης η αρχή της ισότητας των φύλων δεν είναι
πολυτέλεια, αλλά βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής, κοινωνικής και πολιτιστικής πολιτικής με την οποία επιχειρείται η
διέξοδος από την κρίση.

των ετών 1995 και 2015 από
το 52,4% στο 49,6%, ενώ των
ανδρών έχει μειωθεί από το
79,9% στο 76,1%. Το 2016 το
13,7% των νέων γυναικών στο
εργατικό δυναμικό ήταν άνεργες, δηλαδή 1% υψηλότερο σε
σχέση με τους άρρενες συναδέλφους. Από την άλλη, την

διωτικό ποσοστό του 40%. Το
73% του παγκόσμιου πληθυσμού με μερική ή μηδενική πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση είναι γένους θηλυκού.
Σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων το 2016, οι
επενδύσεις στον χώρο των
υπηρεσιών φροντίδας στο 2%
του ΑΕΠ σε επτά χώρες θα
δημιουργούσαν περισσότερες
από 21 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας, ενώ παράλληλα θα
βοηθούσαν στην αντιμετώπιση
της διπλής πρόκλησης της
γήρανσης του πληθυσμού και
της οικονομικής αποτελμάτωσης.
Ωστόσο, τα τελευταία 25 χρόνια ο αριθμός των μεταναστών/- τριών έχει αυξηθεί
σημαντικά, φθάνοντας τα 244
εκατομμύρια άτομα το 2015,
δηλαδή αύξηση της τάξης του
41% από το 2000 και άνω του
50% από το 1990.
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ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Σημάδια ότι η ζωή σου
είναι μια χαρά

Σ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το άγχος επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή

από τη στιγμή της κύησης μέχρι το τέλος της

τον καθένα μας έρχεται μια στιγμή στη ζωή του,
που νιώθει ότι όλα πάνε στραβά. Διαπιστώνει με
λίγη ή πολλή δόση απογοήτευσης ότι η προσπάθεια
δεν έχει κανένα νόημα, ότι το άγχος, τα οικονομικά
προβλήματα, η απώλεια ή ένας χωρισμός είναι ταυτόχρονα και το τέλος του κόσμου.

Π

Όμως στον σημερινό πολύπλοκο κόσμο, δεν είναι έτσι
τα πράγματα. Τα παρακάτω σημάδια, αποδεικνύουν
ότι είστε πιο τυχεροί και
ότι η ζωή σας πάει πολύ
• Εκτιμάτε αυτά που καλύτερα από όσο νομίζατε. Δεν είστε και σε
έχετε, μην απογοητόσο χάλια θέση, για
τεύεστε, μην τα
παράδειγμα, αν…

«Σήμερα η επιστήμη είναι σε θέση
να αποδείξει ότι το άγχος επιδρά
καθοριστικά την ανθρώπινη ζωή
και στην Ελλάδα της οικονομικής
κρίσης έχει χτυπήσει κόκκινο» ανέφερε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ Γιώργος Χρούσος
μιλώντας σε διάλεξη του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με θέμα:
«Άγχος στον καιρό της κρίσης».

παρατάτε, συνεχίστε
την προσπάθεια και
θα ανταμοιφθείτε

…έχετε δουλειά

Αν έχετε δουλειά, ναι,
είστε τυχεροί ακόμη κι αν
δεν περνάτε πάντα… τις
πιο ευχάριστες στιγμές
σας – κανείς δεν είναι ποτέ απόλυτα ικανοποιημένος
με την εργασία του.
…συνεχώς μαθαίνετε καινούρια πράγματα
Ακόμη κι από τα λάθη σας. Είναι σημάδι ότι αλλάζετε, ότι εξελίσσεστε, ότι δεν μένετε στάσιμοι. Ακριβώς
δηλαδή αυτό που δείχνει ότι βελτιώνεστε, κάτι που θα
έχει αντίκρισμα και στη ζωή σας.
…έχετε επιλογές
Αν δεν είστε σε τόσο δεινή θέση ώστε να μην μπορείτε να πείτε «όχι» σε κάτι, τότε τα πράγματα είναι
καλά. Έχετε την επιλογή να φύγετε από μια δουλειά
που σας φθείρει ανεπανόρθωτα, από μια σχέση που
σταμάτησε να είναι υγιής, να
αλλάξετε οτιδήποτε δεν σας
ικανοποιεί.
…ονειρεύεστε ακόμα
Αν έχετε στόχους, κάνετε
όνειρα, φαντάζεστε
πώς θέλετε τη ζωή
σας, είστε ήδη σε
καλό δρόμο για να το πετύχετε. Σίγουρη αποτυχία
"εξασφαλίζουν" μόνο όσοι δεν έχουν κάτι για να προσπαθήσουν.
…έχετε φίλους στους οποίους μπορείτε να βασιστείτε
Τουλάχιστον… ευλογημένοι θα πρέπει να νιώθουν
όσοι έχουν ανθρώπους στη ζωή τους που τους νοιάζονται ίσως και περισσότερο απ’ όσο οι ίδιοι τον
εαυτό τους.
…έχετε ανεβάσει τα επίπεδα σας σε σχέση με τον
προ ετών εαυτό σας
Δεν ανέχεστε να σας συμπεριφέρονται άσχημα, δεν
πτοείστε από εμπόδια, τολμάτε να κόψετε δεσμά με
"τοξικούς" για τη ζωή σας ανθρώπους. Αυτό σημαίνει
ότι ωριμάσατε.
…παθιάζεστε με κάτι που ασχολείστε
Είτε είναι η δουλειά σας, είτε η δική σας επιχείρηση,
είτε ένα χόμπι, είτε η οικογένεια και οι σχέσεις με τους
δικούς σας ανθρώπους, το να έχετε κάτι που σας
δημιουργεί την όρεξη να δράσετε και να ενθουσιαστείτε είναι από μόνο του αρκετό «καύσιμο» για βελτίωση της ζωής σας.
…έχετε πετύχει στόχους που έχετε θέσει παλιότερα
Είστε σε αδιέξοδο σε κάτι που προσπαθείτε αυτή την
περίοδο και νιώθετε ότι δεν θα τα καταφέρετε και
ήρθε το τέλος του κόσμου; Σκεφτείτε ότι και παλιότερα είχατε θέσει στόχους, και είτε τους πετύχατε, είτε
όχι, επιβιώσατε.
…έχετε καταφέρει να μην εξαρτάστε από τη γνώμη
των άλλων
Αν ισχύει αυτό, έχετε πετύχει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: Να παίρνετε αποφάσεις, να ζείτε, να χαίρεστε και
να στεναχωριέστε για λογαριασμό σας, και όχι για
τους άλλους. Με άλλα λόγια, να ζείτε για εσάς και όχι
για να δημιουργείτε την εικόνα που θεωρείτε ότι περιμένουν οι γύρω σας να δουν.
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ηγή των δεινών του ανθρώπου,
από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα, είναι για τους επιστήμονες
το άγχος το οποίο φαίνεται να
αναστέλλει ακόμη και τη φυσιολογική ανάπτυξη του!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρουσίασε ο κ Χρούσος, έχει
αποδειχθεί επιστημονικά ότι τα
παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέχρι και πέντε χρόνων σε
αγχώδες περιβάλλον είχαν μη
φυσιολογική ανάπτυξη.
Σ΄ αυτό συνηγορεί και μεγάλη αμερικανική έρευνα στην οποία φαίνεται ότι το 80% των φυλακισμένων
είχε γεννηθεί και μεγαλώσει σε
δυσμενές περιβάλλον.

Αιτίες-Συμπτώματα-Συνέπειες
Σύμφωνα με τους επιστήμονες το
άγχος είναι το συναίσθημα δυσφορίας που έχουμε όταν αντιμετωπίζουμε ανεπιτυχώς μια στρεσογόνα
κατάσταση.
Για την αντιμετώπιση του συναισθήματος αυτού ο ανθρώπινος
οργανισμός
επιστρατεύει
το
σύστημα του άγχους (stress), το
οποίο τον βοηθά να ανταποκριθεί
στα αγχώδη ερεθίσματα και να
επαναφέρει την υγιή ομοιόσταση
(μια ισορροπημένη κατάσταση).
Το σύστημα του άγχους
παίζει τεράστιο ρόλο στην
επιβίωση του ατόμου.
Είναι αυτό που επέτρεψε στον άνθρωπο να
προσαρμόζεται
κάτω από στρεσογόνες επιλεκτικές
πιέσεις κατά την
εξέλιξη και να αλλάζει γενετικά.
Το σύγχρονο άγχος του δυτικού
ανεπτυγμένου κόσμου είναι περισσότερο ψυχοκοινωνικής και λιγότερο σωματικής φύσης.
«Το σύστημα του stress είναι ένα
σύστημα συναγερμού το οποίο
είναι φτιαγμένο για να αντιμετωπίζει οξύ και βραχυπρόθεσμο
άγχος που διαρκεί ώρες ή, το πολύ,
μέρες. Όταν η κατάσταση άγχους
αρχίζει και διαρκεί εβδομάδες έως
χρόνια, τότε επηρεάζει και τον
εγκέφαλο και το σώμα. Όταν
δηλαδή, το άγχος μετατρέπεται
από οξύ σε χρόνιο, τότε κυρίως
γίνεται νοσογόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Χρούσος.
Πολλές είναι οι αιτίες που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του
άγχους.
Οι κυριότερες είναι:
• Καθημερινές δυσκολίες
• Μεταβολές στην επαγγελματι-

κή(ανεργία) και προσωπική ζωή
(διαζύγιο, απώλεια συντρόφου)
• Κοινωνικοοικονομική ανισότητα
• Χρόνιες ασθένειες
• Φτώχεια
• Εθισμός (ναρκωτικά, ποτό, κ,λ,π)
• Φυσικές καταστροφές (σεισμοί,
πλημύρες, κ,λ,π)
• Κατάθλιψη
• Έλλειψη ύπνου
• Μοναξιά

ρόλο.

Όπως εξήγησε ο διακεκριμένος
καθηγητής το σύστημα του άγχους
είναι σε διαντίδραση με βασικούς
ενδοκρινολογικούς άξονες, όπως
της αναπαραγωγής, της αύξησης,
του μεταβολισμού και του θυρεοειδούς αδένα. Παράλληλα, το σύστημα του άγχους επιδρά στο ανοσοποιητικό και στο γαστρεντερικό
σύστημα.

Τα βασικά συμπτώματα που
εμφανίζει το οξύ άγχος είναι:

Όταν διεγείρεται το σύστημα του
άγχους, ο οργανισμός δεν μπορεί
να δαπανήσει ενέργεια ούτε στο
σεξ ούτε στην αύξηση (ανάπτυξη),
ενώ προσπαθεί να περιορίσει τις
ενεργειακές δαπάνες από αυξημένες καύσεις και συνεπώς έχουμε
καταστολή αυτών των συστημάτων. Το stress αφαιρεί ενέργεια
από όλα τα συστήματα του οργανισμού που δεν έχουν σκοπό την
άμεση επιβίωση του ατόμου. Τα
παιδιά με σοβαρή αγχωτική νόσο
–αποτέλεσμα του χρόνιου άγχους–
δεν ψηλώνουν κανονικά ή μπορεί
να γίνουν παχύσαρκα.
Σε όλες τις σύγχρονες παθήσεις
όπως είναι η παχυσαρκία και το
μεταβολικό σύνδρομο, η αρτηριακή
υπέρταση, οι αλλεργικές και αυτοάνοσες φλεγμονώδεις παθήσεις,
τα χρόνια σύνδρομα πόνου και
κόπωσης, καθώς και οι καταστάσεις άγχους και κατάθλιψης, το σύστημα του stress
παίζει κεντρικό παθογενετικό

• Άσθμα
• Δερματικές παθήσεις
κ,λ,π)

(κνίδωση

• Ημικρανίες, πονοκέφαλος
• Γαστρεντερολογικός πόνος
• Υπέρταση
• Καρδιακές αρρυθμίες
• Ψυχοσωματικά επεισόδια
Οι συνέπειες του χρόνιου stress
είναι σοβαρές και πολλές. Συγκεκριμένα προκαλεί:
• Άγχος, κατάθλιψη, εξάρτηση,
αντικοινωνική
συμπεριφορά,
ψυχοσωματικές ασθένειες, κούραση, πόνο
Απώλεια βάρους, μη φυσιολογική
ανάπτυξη, παχυσαρκία, μεταβολικό σύνδρομο, φλεγμονές, δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος
• Οστεοπόρωση
• Πρόωρη γήρανση όλων των ευάλωτων ανθρώπινων οργάνων,
συμπεριλαμβανομένου του μυαλού
και του δέρματος
• Εξασθενεί τον οργανισμό και τον
κάνει ευάλωτο σε ορισμένες μολύνσεις και καρκίνους
• «Βοηθά» όλες τις χρόνιες μη
μεταδοτικές ασθένειες.

Αντιμετώπιση άγχους
Η βοήθεια του ειδικού επιστήμονα (ψυχιάτρου-ψυχολόγου) είναι αναγκαία ώστε μαζί με φαρμακευτική αγωγή
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έγκαιρα.
Ωστόσο ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να βοηθήσει τον εαυτόν του με:
• Σωστή διατροφή και άσκηση
• Σταθερό ωράριο διατροφής, εργασίας και ύπνου
• Πνευματική άσκηση
• Αναζητώντας την υγιή ευχαρίστηση και κυρίως αποκτώντας Νόημα
Ζωής.

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
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Μ

εγάλη επιτυχία σημείωσε η Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή της ΠΑΑΟΚ, που
έγινε στις 26 Ιανουαρίου στο Ξενοδοχείο ΝΑΒΑΡΙΑΤην εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους, ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης, το μέλος του
Κ.Ο.Α. Στέλιος Στυλιανού, ο Επαρχιακός
Γραμματέας της ΣΕΚ Σάββας Γεωργίου,
τα μέλη της Δικαστικής και της Επιτροπής Διαιτησίας της ΠΑΑΟΚ. Κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκε με
αναμνηστική πλακέτα, από το Δ.Σ. της
ΠΑΑΟΚ, ο Επαρχιακός Γραμματέας της
ΣΕΚ Σάββας Γεωργίου (φωτό κάτω) με
την ευκαιρία της αφυπηρέτησης του,
για την προσφορά τόσο του ιδίου όσο
και της ΣΕΚ.Ο Δήμαρχος Λεμεσού Νίκος
Νικολαίδης κόβοντας της Βασιλόπιττα
μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΑΑΟΚ Ανδρέα

Γαβριήλ, συγχάρηκε την ΠΑΑΟΚ για το
αξιόλογο έργο που επιτελεί στην Πόλη
και Επαρχία Λεμεσού.
Υποσχέθηκε πως θα υλοποιήσει πλήρως, το προεκλογικό του πρόγραμμα,
όσον αφορά την δημιουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων και χώρους άθλησης,
τόσο μέσα στην Πόλη όσο και στις
συνοικίες, για να δίδονται μεγαλύτερες
ευκαιρίες για άθληση των νέων μας,
απομακρύνοντας τους από τους κινδύνους που τους απειλούν.
Το νόμισμα της Βασιλόπιτας χαμογέλασε στο Σωματείο ΠΑΕ Λόφου, που αντιστοιχούσε δώρο από την Ομοσπονδία,
200 Ευρώ.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12/02/2017 στο
Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Παντάνασσας (ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) το 7ον ετήσιο μνημόσυνο του αξέχαστου μας συζύγου, πατέρα
και παππού

ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(τέως επαρχ. γραμματέας
ΣΕΚ Λεμεσού)
Καλούμε όσους τιμούν την
μνήμη του όπως παραστούν
ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,
Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Για τις πιο κάτω κενές θέσεις εργασίας
οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τους αναγραφόμενους οργανωτικούς γραμματείς της
ΣΕΚ.
• ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.
Παναγή 99693845.

Ανδρέας

• ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Παντελή 99641048.

Μιχάλης

.

• ΕΡΓΑΤΗΣ για εργοστάσιο. Χαράλαμπος Αυγουστή 99927380.
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με 5ετή
πείρα . Μιχάλης Παντελή 99641048.
• ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ. Χριστόδουλος Βασιλείου
99522169.
• ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Κωνσταντίνος Σκουφάρης 99478718.
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To μαύρο χιούμορ συνυφασμένο με την εξυπνάδα

Ο

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

ι άνθρωποι που εκτιμούν το μαύρο χιούμορ,
είναι κατ’ εξοχήν έξυπνοι,
ενώ έχουν μικρή επιθετικότητα, σύμφωνα με μια νέα
μικρή αυστριακή επιστημονική έρευνα. Οι ερευνητές,
με επικεφαλής την καθηγήτρια Ούρλικε Βίλινγκερ της
Σχολής Ψυχολογίας του
Ιατρικού Πανεπιστημίου της
Βιέννης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Cognitive Processing”,
σύμφωνα με τη βρετανική
«Γκάρντιαν», ζήτησαν από
156 άνδρες και γυναίκες με μέση
ηλικία 33 ετών να «βαθμολογήσουν» πόσο κατάλαβαν και πόσο
ευχαριστήθηκαν 12 σκίτσα μαύρου χιούμορ από το «Μαύρο
Βιβλίο» του δημοφιλούς Γερμανού
σκιτσογράφου Ούλι Στάιν.
Ενδεικτικό για το σκοτεινό χιούμορ των εν λόγω σκίτσων, είναι
ένα που απεικονίζει ένα νεκροτομείο, όπου ο ιατροδικαστής
σηκώνει ένα κάλυμμα που σκεπάζει ένα πτώμα και ρωτά μια
γυναίκα αν αναγνωρίζει τον
άνδρα της. «Ασφαλώς» απαντά
εκείνη «ο άνδρας μου είναι, όμως
μπορείτε να μου πείτε ποιο απορρυπαντικό χρησιμοποιήσατε και
είναι τόσο λευκός;».
Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν
επίσης σε διάφορα «τεστ» νοημοσύνης και αξιολόγησης της προ-

σωπικότητάς τους, όσον αφορά
χαρακτηριστικά όπως η επιθετικότητά τους και η ψυχική διάθεσή
τους, ενώ ελήφθη υπόψη και το
μορφωτικό επίπεδό τους.

όλους, οι οποίοι έχουν μέση νοημοσύνη, τα υψηλότερα επίπεδα
επιθετικότητας και την πιο αρνητική ψυχική διάθεση. Και μια
τρίτη ομάδα ανθρώπων είναι
αυτοί που έχουν μέτρια κατανόη-

Τ

Η συσχέτιση ανάμεσα στη βαθμολογία των σκίτσων και στο «προφίλ» κάθε ατόμου, αποκάλυψε ότι
την μεγαλύτερη εκτίμηση για το
μαύρο χιούμορ (το καταλαβαίνουν
και το ευχαριστιούνται περισσότερο) έχουν οι άνθρωποι με το
μεγαλύτερο δείκτη νοημοσύνης
(IQ) και το υψηλότερο μορφωτικό
επίπεδο, οι οποίοι ταυτόχρονα
εμφανίζουν τον μικρότερο βαθμό
επιθετικότητας.
Μια δεύτερη ομάδα είναι όσοι
έχουν μέτρια κατανόηση των
αστείων με μαύρο χιούμορ και τα
ευχαριστιούνται λιγότερο από

αυτό το πατάνε. Ιδιαίτερα συχνοί
σε αυτό το σημείο είναι οι ρινοϊοί.

Οι... υπεράνω υποψίας επιφάνειες με τα περισσότερα μικρόβια
είναι οι εξής:

Κουμπί ανελκυστήρα: Το κουμπί
του ισογείου στον ανελκυστήρα
είναι ένα σημείο με πολλά μικρόβια, καθώς όλοι όσοι μπαίνουν σ’

5 έξυπνοι τρόποι για να κρύψετε
τα «άτακτα» καλώδια

Έ

χετε καθαρίσει το καθιστικό σας, το έχετε
τακτοποιήσει και επιμεληθήκατε τη διακόσμηση του με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο,
υπάρχει κάτι που σας χαλάει την εικόνα του
χώρου: τα άσχημα καλώδια της τηλεόρασης,
του ηχοσυστήματος ή του υπολογιστή, που
δημιουργούν την αίσθηση της ακαταστασίας.

Αν θέλετε να μην φαίνονται τα καλώδια στον τοίχο
και στο πάτωμά σας, δείτε τις παρακάτω ιδέες και
ξεφορτωθείτε τα μια για πάντα:

Δεν είναι όμως αυτά που συγκεντρώνουν και τα περισσότερα,
όπως αποκάλυψε αμερικανική
έρευνα.

Οθόνες αφής: Στην πρώτη θέση
είναι οι οθόνες αφής οι οποίες
πλέον αποτελούν κομμάτι της
καθημερινότητάς μας. Το 50%
αυτών είναι μολυσμένες με μικρόβια που κανονικά διαβιούν στο
εντερικό σύστημα.
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Όσο οργανωμένο και καθαρό κι αν είναι ένα
δωμάτιο, τα καλώδια που κρέμονται στους
τοίχους ή κείτονται στο πάτωμα μπορούν να
καταστρέψουν τη συνολική εικόνα του χώρου.
Είναι επίσης επικίνδυνα αν έχετε μικρά παιδιά στο
σπίτι.

ση του σκοτεινού χιούμορ και το
απολαμβάνουν σε μέτριο βαθμό
και οι οποίοι έχουν επίσης μέση
νοημοσύνη, αλλά θετική ψυχική
διάθεση και μέτρια επιθετικότητα.
Η φροϋδική θεωρία από το 1905
είχε υποθέσει ότι το χιούμορ αποτελεί μια ασφαλιστική βαλβίδα
για την εκτόνωση των απωθημένων σεξουαλικότητας και επιθετικότητας. Η νέα μελέτη αντίθετα
αμφισβητεί την άποψη ότι η ροπή
προς το χιούμορ υποδηλώνει
άτομο επιθετικό, πιθανώς με
σαδιστικές τάσεις.

Οι 5 επιφάνειες που … μαγνητίζουν τα
περισσότερα μικρόβια
ο κινητό, οι διακόπτες ή το
καπάκι της τουαλέτας είναι
σίγουρα τα σημεία στα οποία
πηγαίνει πρώτα το μυαλό μας
όταν μιλάμε για μικρόβια.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τσάντες: Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, παρότι συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας,
φαίνεται ότι φέρουν σε πολύ
μεγάλο ποσοστό βακτήρια, επειδή
σπανίως τις καθαρίζουμε μετά
την τοποθέτηση ωμών τροφίμων.
Πετσέτες: Οι πετσέτες χεριών
αποτελούν, λόγω της υγρασίας,

Σοβαρά … αστειάκια
Τι είπε η Εύα στον Αδάμ;
- Μωρό μου; Να σου καθαρίσω ένα μηλαράκι;
- Τι είπε η Πηνελόπη στον Οδυσσέα;
- "Και μην τολμήσεις να έρθεις αν δεν μου βρεις
την ενυδατική κρέμα που σου είπα."

το ιδανικό περιβάλλον για τον
πολλαπλασιασμό των βακτηρίων
γι’ αυτό και συνιστάται να πλένονται κάθε δύο μέρες.
Λαβές: Η λαβή της
καφετιέρας ή του βραστήρα στο γραφείο,
την οποία συνήθως
πιάνουμε το πρωί
μόλις μπούμε στο γραφείο, χωρίς να έχουμε
πλύνει τα χέρια μας,
επίσης συγκεντρώνει
πολλά μικρόβια.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το
καπάκι της τουαλέτας δεν είναι
τόσο ύποπτο για τα μικρόβια,
αφού ακριβώς επειδή όλοι το
φοβόμαστε, το καθαρίζουμε
τακτικά.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για
το περιοδικό “Science of Us”.

Πώς απαντούν οι άνθρωποι σε καιρούς αναδουλειάς;
Όταν τους τεθεί η ερώτηση "από δουλειά πώς πάει;":
Μανάβης: Κολοκύθια
Αγρότης: Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι
Ανθοπώλης: Μαρασμός στο επάγγελμα
Υφασματέμπορος: Είμαι πανί με πανί
Ψαράς: Ούτε λέπι
Φαρμακοποιός: Με το σταγονόμετρο
Ηλεκτρολόγος: Δε βλέπω φως

Σωλήνας καλωδίων Ο πιο απλός τρόπος για να
«συμμαζέψετε» τα καλώδιά σας είναι ένας σωλήνας καλωδίων. Με τον σωλήνα μπορείτε να συγκεντρώσετε όλα
τα
καλώδια
μαζί ώστε να
μην φαίνονται
ακατάστατα.
Έχετε κατά νου
όμως πως αυτή
η λύση είναι
πρακτική αν και
ο ίδιος ο σωλήνας δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Χρησιμοποιήστε έναν σωλήνα καλωδίων εφόσον υπάρχει
κάποιο έπιπλο πίσω από το οποίο δεν θα είναι
ορατός.
Με τον σωλήνα μπορείτε να συγκεντρώσετε όλα τα
καλώδια μαζί ώστε να μην φαίνονται ακατάστατα.
Κρύψτε τα κάτω από το έπιπλο Ιδανική λύση για
γραφεία. Τα γραφεία έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ηχεία, μόντεμ, φωτιστικά και είναι ιδανικός
στόχος συγκέντρωσης… καλωδίων. Αντί να έχετε
μια μπαλαντέζα στο πάτωμα, στερεώστε την κάτω
από το γραφείο. Στο εμπόριο υπάρχουν ειδικές
μπαλαντέζες που μπορείτε να τις βιδώσετε. Διαφορετικά, μια ταινία διπλής όψεως ίσως να είναι
αρκετή. Είναι ένας εύκολος και πρακτικός τρόπος
για να μειώσετε τα καλώδια που κρέμονται.
Αντί να έχετε μια μπαλαντέζα στο πάτωμα, στερεώστε την κάτω από το γραφείο.
Μεταμορφώστε τα σε έργα τέχνης Αν τα καλώδια
βρίσκονται στον τοίχο και είναι αδύνατον να κρυφτούν, δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε. Χρησιμοποιήστε τα για να φτιάξετε τα δικά σας προσωπικά έργα τέχνης. Βάλτε πλαστικά φυτά που θα
μπερδεύουν το μάτι ή αν έχετε αρκετό καλώδιο,
φτιάξτε ένα επιτοίχιο σχέδιο που θα το εντάξετε
στη γενικότερη διακόσμηση του χώρους σας και θα
εντυπωσιάσει τους επισκέπτες σας. Χρησιμοποιήστε τα καλώδια για να φτιάξετε τα δικά σας προσωπικά έργα τέχνης.
Τυλίξτε τα με σπάγκο Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάγκο για να τυλίξετε τα
καλώδιά σας. Ο σπάγκος θα κρύψει το πλαστικό
και θα τους δώσει μια εικόνα πολύ πιο φυσική.
Έτσι, θα τα μετατρέψετε σε μια πρωτότυπη διακοσμητική ιδέα. Τοποθετήστε ένα φυτό δίπλα για να
δέσει η φυσική υφή του σπάγκου με το πράσινο και
να δημιουργήσετε μια μικρή γωνιά με υλικά της
φύσης!
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Συγκεντρώσου: συμβουλές για λιγότερο… χάζεμα

Τ

ο σώμα σας βρίσκεται στο γραφείο, όμως το μυαλό σας ταξιδεύει; Δυσκολεύεστε να εστιάσετε
σε μία εργασία και παρασύρεστε
από το καθετί που συμβαίνει στο
γραφείο; Συμβουλές για να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και να
ξεμπερδέψετε με τη δουλειά… μια
ώρα αρχύτερα.

ειδοποίηση του νέου e-mail είναι
το ringtone σας. Λίγοι μπορούμε να
το αγνοήσουμε, ειδικά όταν ξέρουμε πως εννιά φορές στις δέκα είναι
κάποιος φίλος. Προκειμένου να
αποφύγετε όχι μόνο να χάσετε λίγα

Πάταξον τα social media: Όταν
«επιστρέφετε» στη δουλειά, είναι
λογικό κι επόμενο η απόδοσή σας
να είναι μειωμένη. Όσο σκληρή κι
αν ακουστεί, είναι η μόνη λύση: μην
κάνετε login στο Facebook και τα
υπόλοιπα social media αμέσως
μόλις κάθεστε στον υπολογιστή.
Αν πρέπει να ρίξετε «μια γρήγορη
ματιά» κάντε το κατά τη διάρκεια
του διαλείμματος, και μην «ξεχάσετε» να το κλείσετε αμέσως μετά.
Έτσι, η σταθερή ροή των posts και
τα συνεχή notifications δεν θα αποσπούν την προσοχή σας την ώρα
που δουλεύετε.
Τα e-mail του διαόλου: Ακόμη και
τα επαγγελματικά e-mail σας αποσπούν από την δουλειά που κάνετε
τη δεδομένη στιγμή –πόσο μάλλον
τα e-mails των φίλων σας, που
αναλύουν την χτεσινή βραδιά. Αντί
να τα τσεκάρετε διαρκώς, θεσπίστε
μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας
για να τα διαβάζετε και να απαντάτε. Την υπόλοιπη μέρα, κρατήστε το παράθυρο του outlook ή του
web mail σας κλειστό και απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στην
επιφάνεια εργασίας. Αν είναι «κάτι
επείγον» θα σας τηλεφωνήσουν.
Mute στο κινητό: Ίσως ο μόνος πιο
αποδιοργανωτικός ήχος από την

internet, ακόμα και το να ξεσκονίσετε το γραφείο σας φαίνονται
πολύ πιο ενδιαφέρουσες προοπτικές από μια δουλειά που βαριέστε
να κάνετε.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Συνιστούμε να κάνετε μια συμφωνία με τον εαυτό σας: για κάθε
βαρετή δουλειά που τελειώνετε,
κερδίζετε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα,
έναν καφέ ή ένα τηλεφώνημα σε
κάποιον φίλο.
Αντιμετωπίστε (και) το άγχος:
Είναι σχεδόν αδύνατο να συγκεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη
δουλειά, όταν σκέφτεστε διαρκώς
τις επόμενες που περιμένουν στη
σειρά. Η λύση; Κάντε οτιδήποτε
σας χαλαρώνει: από μαθήματα
διαλογισμού και yoga μέχρι να
μιλήσετε στο αφεντικό σας ή να
μάθετε να λέτε «όχι» και να μην
αναλαμβάνετε ευθύνες στις οποίες
δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε.

λεπτά μιλώντας στο τηλέφωνο
αλλά και να «ξεμυαλιστείτε» με
σχέδια για το βράδυ/ το Σαββατοκύριακο/ τις διακοπές σας, βάλτε
το τηλέφωνο στο αθόρυβο και
αφήστε το μέσα στην τσάντα ή το
συρτάρι σας.
Θα κοιτάξετε τις αναπάντητες
κλήσεις στο διάλειμμα, και θα τους
τηλεφωνήσετε εσείς.
Όχι άλλη βαρεμάρα: Κάποιες από
τις δουλειές που έχουμε να κάνουμε καθημερινά είναι πιο ενδιαφέρουσες από τις άλλες. Αυτές οι
τελευταίες είναι ένας από τους
μεγαλύτερους εχθρούς της συγκέντρωσής σας: το τηλέφωνό σας, το

Βγείτε για μια βόλτα, κάντε τζόκινγκ, πάρτε βαθιές ανάσες ή –αν όλα
τα άλλα αποτύχουν– ζητήστε
άδεια.
Κάτι κουρασμένα παλικάρια:
Κατά πάσα πιθανότητα θα το
γνωρίζατε. Η κούραση και/ ή η
έλλειψη ύπνου μειώνουν την αποδοτικότητά σας και επηρεάζουν
την προσοχή και τη βραχυπρόθεσμη μνήμη σας. Προσπαθήστε λοιπόν, να κοιμάστε τουλάχιστον
επτά με οκτώ ώρες κάθε μέρα.
Παρατηρήστε, επίσης, ποιες ώρες
της ημέρας έχετε περισσότερη
ενέργεια, και αφιερώστε τις στις
σημαντικότερες δουλειές που έχετε
να κάνετε.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Έχεις πολλά πράγματα στο
κεφάλι σου τον τελευταίο καιρό και
κάποια τα κυνηγάς χωρίς να βλέπεις
αποτέλεσμα. Δε χρειάζεται να τα παρατήσεις τώρα, αλλά ίσως θα πρέπει να
σκεφτείς να αλλάξεις τακτική. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να πετύχεις τους
στόχους σου. Σκέψου καλά τις επόμενες
κινήσεις σου.
Ταύρος: Η στάση σου θα είναι πολύ
δυναμική και αποφασιστική απέναντι σε
διάφορες καταστάσεις που θα προκύψουν. Μην κάνεις πίσω, νομίζοντας ότι
δεν μπορείς να πιέσεις άλλο τα πράγματα. Έχεις τον τρόπο να καταφέρεις ό,τι
βάλεις στο μυαλό σου και έτσι να λύσεις
και αρκετά από τα προβλήματα που σε
ταλαιπωρούν τον τελευταίο καιρό.
Δίδυμοι: Έχεις μπει σε περίοδο που οι
θετικές αλλαγές σε εκπλήσσουν και
πολλές καταστάσεις στη ζωή σου
πηγαίνουν πολύ καλά. Χρειάζεται λίγη
ψυχραιμία και να μην αγχώνεσαι, για να
τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Οι πλανήτες σε ευνοούν, για
αυτό προχώρα μπροστά. Ώρα να υλοποιήσεις πολλά σχέδια που έχεις για το
μέλλον.
Καρκίνος: Η απογοήτευση θα εναλλάσσεται με την ικανοποίηση και τα συναισθήματά σου θα είναι ανάμικτα. Φρόντισε να καταλάβεις τι είναι αυτό που δεν
πάει καλά και να μην καταθέτεις τα
όπλα στα ζητήματα που σε ταλαιπωρούν. Άλλωστε, έχεις τις ικανότητες να
τα φέρεις όλα εκεί που επιθυμείς. Είναι
θέμα διάθεσης.
Λέων: Έχεις πολλούς προβληματισμούς
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σε σχέση με το μέλλον. Ταυτόχρονα
όμως απασχολείσαι και με άλλα θέματα,
που μέχρι τώρα σταματούν την ανοδική
πορεία σου και σε κουράζουν. Να ξέρεις
ότι η μέρα θα σου δώσει πολλά πλεονεκτήματα για να υλοποιήσεις τους στόχους σου και να προσπεράσεις τα σημερινά εμπόδια, που θα εμφανιστούν στο
δρόμο σου. Προχώρα λοιπόν με πολύ
καλό πρόγραμμα και θα δεις στην
πορεία πως με ό,τι θα ασχοληθείς, θα το
πετύχεις με τον καλύτερο τρόπο.
Παρθένος: Μπορεί αυτό το διάστημα να
βλέπεις ότι πολλά πράγματα δεν αλλάζουν όπως θα ήθελες και σε δυσαρεστούν, αλλά σήμερα πρέπει να έχεις τα
μάτια σου ανοιχτά, γιατί θα σου προκύψουν πολλές ευκαιρίες που θα πρέπει
να τις εκμεταλλευτείς. Κάνε το πρόγραμμά σου για να υλοποιήσεις τα σχέδιά
σου και κοίτα να μην αφήσεις να σε
επηρεάσει οτιδήποτε μπορεί να ανακόψει την πορεία σου.
Ζυγός: Πολύ άγχος, πολλή πίεση, πολλές υποχρεώσεις… Δεν είναι και η καλύτερη μέρα για εσένα, γι’ αυτό να είσαι
μετρημένος και εγκρατής σε όλες τις
εκφάνσεις των δραστηριοτήτων σου.
Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου, γιατί θα
έχεις την τάση να ξεσπάς σε λάθος
άτομα…
Σκορπιός: Μπαίνεις σε διάφορα διλήμματα και δεν μπορείς να αποφασίσεις τι
είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Μην
παρασύρεσαι από τους γύρω σου και
σκέψου με ηρεμία τι σε συμφέρει καλύτερα, τόσο στα επαγγελματικά όσο και
στα αισθηματικά σου. Εν τοιαύτη περιπτώσει, έχεις κοντά σου άτομα που σου
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συμπαραστέκονται και είναι πρόθυμα
να σε βοηθήσουν κάθε στιγμή. Αυτό μην
το ξεχνάς…
Τοξότης: Μπορείς να μιλήσεις με δικά
σου άτομα και να λύσεις διάφορα προβλήματα με τη δική τους συμβουλή και
συμβολή. Μην αφήσεις την ημέρα να
φύγει χωρίς να τακτοποιήσεις κάποιες
υποχρεώσεις σου και χωρίς να φτιάξεις
τα πλάνα σου για τις ημέρες που θα
ακολουθήσουν.
Αιγόκερως: Μπορείς να κάνεις κάποιες
στρατηγικές κινήσεις, που θα σου
λύσουν τα χέρια. Τα προβλήματά σου
φτάνουν σε ένα τέλος και όχι μόνα
τους… Εσύ είσαι που παίρνεις τις καταστάσεις στα χέρια σου αποφασιστικά.
Έχε το νου σου για να μην παρασυρθείς
σε αγχώδεις κινήσεις και όλα θα πάνε
πολύ καλά.
Υδροχόος: Πολύ καλά νέα σε περιμένουν.
Κάποια γεγονότα που θα συμβούν, θα
σου φτιάξουν τη διάθεση και θα σου
αποδείξουν ότι ο επιμένων νικά. Κι εσύ,
η αλήθεια είναι ότι έχεις επιμείνει ιδιαίτερα σε κάποιες καταστάσεις και μάλιστα σε πείσμα των γύρω σου που σε
συμβούλευαν να τα παρατήσεις.
Ιχθείς: Τα οικογενειακά «συμβούλια»
ευνοούνται και εσύ θα πρέπει να το
εκμεταλλευτείς. Οι δικοί σου άνθρωποι
χρειάζονται τη συμβουλή σου σε κάποια
ζητήματα. Άλλωστε, η μέρα είναι γεμάτη
από αναπάντεχες καταστάσεις, που θα
σε βγάλουν εκτός προγράμματος. Λύσε
όσα περισσότερα θέματα μπορείς, ώστε
να είσαι όσο πιο ήρεμος γίνεται τις ημέρες που ακολουθούν.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
4 καραμελένιες μηλόπιτες
ΥΛΙΚΑ:
4 κ.σ. βούτυρο
4 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο
4 κ.σ. κρέμα γάλακτος
4 μέτρια μήλα
1/2 πακέτο (125 γραμμ.)
μπισκότα digestive
1 πρέζα κανέλα
1 πρέζα αλάτι
2 κ.σ ακατέργαστη ζάχαρη
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε
λεπτές φέτες. Παράλληλα, θρυμματίζουμε τα μπισκότα
και τα ανακατεύουμε με την κανέλα.
Θα χρειαστούμε 4 φορμάκια μιας χρήσεως ή 4 ramekin
(πυρίμαχα σκεύη για σουφλέ). Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το βούτυρο, το μέλι, την κρέμα και το αλάτι.
Ανακατεύουμε να διαλυθούν και μόλις πάρουν βράση
τα αφήνουμε 3-4΄ ακόμη, να σχηματίσουν χοντρές
φουσκάλες. Ισομοιράζουμε τη μισή γέμιση-σος στα 4
φορμάκια και στη συνέχεια, με τη μισή ποσότητα
μήλου, κάνουμε από μία στρώση φρούτου σε κάθε ένα.
Συνεχίζουμε με τα μισά θρυμματισμένα μπισκότα κι
επαναλαμβάνουμε με τα υπόλοιπα μήλα, 1 στρώση σε
κάθε φορμάκι. Τελειώνουμε με μία στρώση από μπισκότα και περιχύνουμε κάθε φορμάκι με τη σος που έχει
μείνει. Βάζουμε τα φορμάκια σε σχάρα και πασπαλίζουμε με την ακατέργαστη ζάχαρη. Τα ψήνουμε σε καλά
προθερμασμένο φούρνο στους 200°C στις αντιστάσεις
για περίπου 20΄ μέχρι να ροδίσουν. Αφήνουμε να σταθούν για 5΄ στα φορμάκια και αναποδογυρίζουμε. Σερβίρουμε με χτυπημένη κρέμα γάλακτος.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 2/2017 1/2/2017

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

50.000 ................44981
ΤΖΑΚΠΟΤ

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

100 .....................14547
100 .....................20202

1.000 ..................52364

100 .....................41105

400 .....................17840

100 .....................51868

400 .....................19520

100 .................... 53455

400 .....................45127
200 .....................10118
200 .....................14834
200 .....................59962
200 .....................57443
200 .....................22882
200 .....................17643
200 .....................12475
200 .....................19921

100 .................... 46972
100 .................... 29219
100 .................... 51351
100 .................... 43429
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
9598, 4519
Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................21252

573

200 .....................43893

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................22667

865, 490

100 .....................28919

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................36831

00, 26

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Οι περιορισμοί ζουν
στο μυαλό μας. Εάν
δοκιμάσουμε τη
φαντασία, οι πιθανότητες δεν έχουν όρια"
Jamie Paolinetti

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα 1ος υπνοδωματίου
με διπλό χώρο στάθμευσης, με τίτλο ιδιοκτησίας
στην περιοχή Κάππαρι
(δίπλα από το ξενοδοχείο AMORΕ)
Τηλ. 99673113 - Αντρέας Βάσου

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Η ΣΕΚ δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης
σε εξαμηνιαία βάση, καθαρίστριας στα εξοχικά
διαμερίσματα του Κινήματος στο Πισσούρι.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής
αιτήσεων η 28η Φεβρουαρίου
Για περισσότερες πληροφορίες στο 22849849
(γενικό οργανωτικό ΣΕΚ Πανίκο Αργυρίδη)

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού διοργανώνει
8ήμερη Πασχαλινή εκδρομή στην Κέρκυρα και τα
Ζαγοροχώρια στις 13-20 Απριλίου και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στo τηλ.
99373000 ή στο γραφείο Skylab Travel. Τιμή €690
το άτομο σε δίκλινο. Περιλαμβάνει αεροπορικό με
φόρους, διαμονή τρία βράδυα στην Κέρκυρα σε
ξενοδοχείο 5*, τρία βράδυα σε διακεκριμένο παραδοσιακό ξενοδοχείο στο Ζαγόρι 3* ή 4*, ημιδιατροφή, πασχαλινό γλέντι κι ένα βράδυ στην
Θεσσαλονίκη σε 4* με πρόγευμα. Επίσης έχει ανακοινωθεί η Πασχαλινή εκδρομή στη Ρούμελη –
Αράχωβα - Παρνασσό στις 13- 17/04 και η
Μεταπασχαλινή σε Καμένα Βούρλα, Πήλιο,
Καρπενήσι, στις 18-23/04. Αναλυτικό πρόγραμμα
κάθε εκδρομής στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy.

Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 11 – 12 Φεβρουαρίου
2017, συνεχίζεται Πρωτάθλημα του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους
πιο κάτω αγώνες:
17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11 – 12/2/17
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Σάββατο
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κυριακή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Παρασκευή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 16ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – AETOΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
9-0
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0-3
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 0 - 1
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
3-0
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
7-0
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – 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.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Ασθενοφόρα .................. 22604000

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή
5 Φεβρουαρίου 2017, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 0 - 4
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

3-1

ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου 0 – 2
ΘΟΙ Καπέδων – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

3-1

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – Α.Ε.Βυζακιάς

3-2

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»

0-3

ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΠΑΟ Κάτω Μονής 3 - 1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας 0 - 2
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

2-0

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

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΟ ΑΝΩ ΔΙΑΖΩΜΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: ΟΔΥΝΗΡΗ ΗΤΤΑ

Π

άτησαν γκάζι Αλκή και Πάφος
διευρύνοντας την απόσταση
ασφαλείας από τους κύριου διώκτες
τους. Ολυμπιακός και Οθέλλος δέχθηκαν αναπάντεχες ήττες οι οποίες αποδεικνύονται οδυνηρές. Οι «Τακτακαλίτες» έχουν τώρα συγκάτοικο στην 3η
προνομιούχα θέση. Σπουδαία νίκη για
τον ΑΣΙΛ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

•
•
•
•

Σταθερή πρωτιά για τον ΑΠΟΕΛ
Έπεσε στην 4η θέση η ΑΕΚ
Κερδίζουν έδαφος ΑΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
Στην πρώτη εξάδα η «Μεγάλη Κυρία»

•
•
•
•

Ανθίζει τριφύλλι καταχείμωνα
Σταθερά στην μετριότητα η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Βυθίζονται η ΔΟΞΑ και ΑΕΖακακίου
Πολύτιμο βαθμό πήραν Άχνα, Καρμιώτισσα

Ν

έο σκηνικό στο άνω διάζωμα δημιούργησε η ισοπαλία ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ
σε συνδυασμό με τα τρίποντα της ΑΕΛ
και του Απόλλωνα. Ο ΑΠΟΕΛ παρά την
απώλεια βαθμών κρατά γερά τα σκήπτρα της πρωτιάς, ενώ η ΑΕΚ κατρακύλησε από την 2η στην 4η θέση, απογοητεύοντας τους φίλους της.
Κερδισμένες θεωρούνται οι δύο ομάδες
της Λεμεσού, με την ΑΕΛ να βρίσκεται σε
απόσταση βολής από την κορυφή και
το φουριόζο Απόλλωνα, μια ανάσα
από την συμπολίτιδα του.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το ισόπαλο αποτέλεσμα του ντέρμπυ
ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ στο ΓΣΠ δεν ικανοποίησε
κανέναν, αφήνοντας γλυκόπικρη γεύση
στα δύο στρατόπεδα. Η ΑΕΛ πετάει
ολοένα και πιο ψηλά απειλώντας
σοβαρά πλέον τον πρωτοπόρο. Στο ίδιο
μήκος κύματος κινείται και ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ που πέτυχε την 8η συνεχόμενη νίκη
του με τον Σ. Αυγουστή στο τιμόνι,
στέλλοντας ισχυρό το μήνυμα ότι γύρισε σελίδα έχοντας πλέον πρωταγωνιστικό στόχο.
Χαράς ευαγγέλια για τους φίλους της
Ανόρθωσης που βλέπουν την ομάδα να
θυμίζει την παλιά «Μεγάλη Κυρία»
αγγίζοντας την 6η θέση.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΛΜΑ ΔΙΓΕΝΗ ΜΟΡΦΟΥ

ημαδιακό άλμα που τον απομακρύνει από εφιαλτικά σενάρια έκανε ο
Διγενής Μόρφου. Το ίδιο περίπου,
ισχύει και για την Ελπίδα Ξυλοφάγου
που πέτυχε νίκη - βάλσαμο. Η πρωτοπόρος Ξυλοτύμπου προχωρεί ακάθεκτη ανοίγοντας περαιτέρω την ψαλίδα
από τους διώκτες της.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Άνθισε ξανά το χαμόγελο στα χείλη
των φίλων της Ανόρθωσης που με τις
τελευταίες τρεις εμφανίσεις της έδειξε
ότι θέλει και μπορεί να επανακτήσει
την εικόνα «Μεγάλης Κυρίας»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ήττες, ελαχιστοποιώντας τις ελπίδας
για σωτηρία.
Μοιράσθηκαν βαθμούς και εντυπώσεις
Καρμιώτισσα και Εθνικός Άχνας σ’ ένα
χορταστικό παιχνίδι τεσσάρων τερμάτων.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απλή, αποτελεσματική και ουσιαστική
η ΟΜΟΝΟΙΑ άλωσε το «Τσίρειο» στέλλοντας αισιόδοξες νότες στον «πράσινο λαό». Ο ΑΡΗΣ το πάλεψε αλλά καθοριστικές φάσεις δεν του βγήκαν. Τώρα
το αύριο φαντάζει εφιαλτικό. Το ίδιο
ισχύει και για τη ΔΟΞΑ που με τις απανωτές ήττες της παραμένει στην εφιαλτική 12η θέση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σταθερά στην μετριότητα κινούνται
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ και ΕΡΜΗΣ. Η προσφυγική ομάδα δεν έχει γευθεί τη χαρά της
νίκης εδώ και τέσσερις αγωνιστικές
ενώ οι «Φτεροπόδαροι» για τρεις.
Αναγέννηση και ΑΕΖακακίου, οι κατεξοχήν ομάδες του βυθού, δέχθηκαν νέες

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Ο Απόλλωνας γύρισε σελίδα. Με οκτώ συνεχόμενα τρίποντα και με
την αυτοπεποίθηση στα ύψη δείχνει την αναγκαία ωριμότητα να
χρισθεί φαβορί για την υπόθεση του τίτλου.

1

2

Σε νέα εποχή εισέρχεται η ΑΝΟΡΘΩΣΗ. Η νέα διοίκηση έδωσε πνοή
στην ομάδα. Ζητούμενο τώρα είναι η ανασυγκρότηση με λυδία λίθο
την ενότητα και την ομοψυχία.

Η ΑΕΛ μπήκε για τα καλά στον όμιλο των διεκδικητών του τίτλου. Το
μέγα ζητούμενο από δω και μπρος είναι κατά πόσο θα έχει διάρκεια
η «κολώνια» που φοράει.

3

Τ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΝΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΦΡΕΝΑΡΟΣ

ρίποντο, που κατά κάποιον
τρόπο τον αποσυνδέει από
τον αναπνευστήρα, πέτυχε το
Φρέναρος, αμακρυνόμενο αισθητά
πλέον από Λένα και Κολώνη που
παλεύουν «υπέρ βωμών και
εστιών» για σωτηρία. Στα άνω
διαζώματα, η ΑΠΕΑ με νίκη ανήλθε σε απόσταση βολής από τον πρωτοπόρο Ονήσιλλο ο οποίος σκόνταψε
στο Παλιομέτυχο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Σαφές μήνυμα ΣΕΚ προς Κυβέρνηση – Εργοδότες

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΤΑ

Μάθετε τα παιδιά να διεκδικούν
τα θέλω τους
με την Άντζελα Κρητικού

H

Να τα επαινείτε: να επαινείτε τα κατορθώματα
των παιδιών σας όσο το δυνατόν περισσότερο.
Απλά δώστε προσοχή στην προσπάθεια και όχι
μόνο στο αποτέλεσμα. Τα παιδιά χρειάζονται να
ακούν ότι αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια.
Τα παιδιά έχουν την τάση να επικεντρώνονται να
νικήσουν ή να ολοκληρώσουν με επιτυχία όποιο
έργο αναλάβουν. Παραβλέπουν το γεγονός ότι η
προσπάθεια είναι εξίσου σημαντική.

ΣΕΚ διαμηνύει ότι για τη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας και τη βαθιά οικονομική
ύφεση που βίωσε την τελευταία
πενταετία η Κύπρος δεν φταίνε οι
μισθοί ούτε βέβαια και η ΑΤΑ. Η
ΣΕΚ συστήνει στην Κυβέρνηση και
στους Εργοδότες να σταματήσουν
να πυροβολούν με τον ένα ή άλλο
τρόπο τον θεσμό της ΑΤΑ ο οποίος
διαχρονικά αποδείχθηκε χρησιμότατος για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόοδο και γεννικότερα την ευημερία του συνόλου
του πληθυσμού. Η ΣΕΚ καλεί τους
κοινωνικους εταίρους να στρέψουν
την προσοχή τους στην αύξηση
της Εθνικής παραγωγικότητας η
οποία με τη σειρά της θα συμβάλει
καταλυτικά στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας η οποία δεν
συγκρίνεται ευνοικά με τον μέσο
όρο της Ευρωπαικής Ένωσης. Τα
γεγονότα επιβεβαιώνουν την ορθότητα των θέσεων της ΣΕΚ πως η
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν θα βελτιωθεί μόνο με τη
μείωση μισθών και ωφελημάτων
των εργαζομένων αφού. Στην
Κύπρο μειώθηκαν μισθοί και ωφελήματα, παγοποιήθηκε η ΑΤΑ,
αλλά η ανταγωνιστικότητα όχι
μόνον δεν βελτιώθηκε αλλά τουναντίον έκανε βουτιά.

Διδάξτε Διεκδικητική στάση: λένε αυτό που σκέφτονται, νιώθουν ή πιστεύουν με έναν ευθύ, ξεκάθαρο και όχι απειλητικό τρόπο. Οι άνθρωποι που
είναι διεκδικητικοί έχουν βλεμματική επαφή, όταν
μιλάνε η φωνή τους αποπνέει σιγουριά και
εκφράζουν τις ανάγκες τους αποτελεσματικά.

Επισημαίνεται πως το θέμα της
εξασθένησης της παραγωγικότητας [μαζί με το δημογραφικό ]
θεωρούνται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως οι κύριες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η
οικονομία της Κύπρου προσεχώς.

Μη τα αποπαίρνετε: τα παιδιά μπορούν να
κάνουν χίλιες ερωτήσεις και να ζητήσουν εκατομμύρια πράγματα μέσα στην ημέρα. Μέχρι το τέλος
της ημέρας απλά εσείς θα τα έχετε γεμίσει με ένα
σάκο γεμάτο ΟΧΙ. Εάν έχετε ένα παιδί με χαμηλή
αυτοεκτίμηση ή που αγωνίζεται να διεκδικήσει
μόνο του, ένα άμεσο όχι κάθε φορά που σας κάνει
μια ερώτηση τροφοδοτεί την πεποίθηση του ότι
οι ιδέες του δεν είναι σημαντικές. Όποτε είναι
εφικτό δώστε στο παιδί σας μια μικρή εξήγηση
και επαινέστε το που ήρθε σε εσάς και διεκδίκησε
τις ανάγκες του. Μερικές φορές απλά χρειάζονται
να γνωρίζουν ότι είναι εντάξει να ρωτάνε.

ΑΤΑ

BSc, MSc Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Η

διεκδικητικότητα είναι στενά συνδεδεμένη
με την αυτοεκτίμηση, με το φόβο της απόρριψης, με την κριτική, με το να θεωρηθεί κάποιος μη ικανός και με την ανάγκη να ανήκει σε
μια ομάδα. Όλα αυτά συχνά σταματάνε τα
παιδιά να μιλάνε και να υποστηρίζουν τη θέση
και την άποψη τους.
Επιτρέψτε τα λάθη: Όλοι κάνουμε λάθη. Είτε
είναι στην ανατροφή των παιδιών, είτε στην
εργασία, ή στην οδήγηση του αυτοκινήτου, όλοι
κάνουμε λάθη κατά καιρούς. Τα παιδιά δεν είναι
διαφορετικά, και όμως συχνά νιώθουν πιεσμένα
να αποφύγουν λάθη με οποιοδήποτε κόστος.
Μερικές φορές στην προσπάθεια τους να αποφύγουν τα λάθη βάζουν σε κίνδυνο την ίδια τους την
υγεία. Αποφύγετε να κρίνετε τα λάθη τους. Αντιθέτως, συζητήστε μαζί τους τρόπους επίλυσης
του θέματος για την επόμενη φορά

Η παραχώρηση της ΑΤΑ κατά το
ήμισυ ή άλλως πως, κατά τρόπο
που θα συρρικνώνει τη δραστικότητα της, δεν είναι ούτε σοφή,
αλλά ούτε και ωφέλιμη για το κοι-

√ Δεν φταίνε ούτε οι μισθοί, ούτε η ΑΤΑ για τη διαβρωμένη
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας

√ Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί
διαφοροποίηση της φιλοσοφίας και της ουσίας του θεσμού της ΑΤΑ

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου
Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ στην τελευταία τακτική του συνεδρία την 1η
Νοεμβρίου 2016 αποφάσισε τα εξής για τα θέματα ΑΤΑ και Παραγωγικότητα:
• Η επανεκκίνηση της ΑΤΑ θα πρέπει να γίνει χωρίς να
δημιουργηθούν οποιεσδήποτε μειώσεις στους μισθούς
των εργαζομένων και να διασφαλίζει τη χρησιμότητα του θεσμού ο οποίος διαχρονικά συνέβαλε στην
ενίσχυση της οικονομίας και στη διατήρηση της
εργατικής ειρήνης.
• Καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και τους εργοδότες
μέσα από διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα, να
εκπονήσουν πολιτικές για αύξηση της παραγωγικότητας. Η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί την
αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής οικονομίας και όσο δεν
εφαρμόζονται διορθωτικές πολιτικές η Κύπρος θα αντιμετωπίζει διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της.

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του
Πανεπιστημίου
Κύπρου
υποστηρίζει πως
η Κυπριακή οικονομία
θα πρέπει να αυξήσει
περισσότερο την
παραγωγικότητα της
νωνικοοικονομικό γίγνεθαι της
Κύπρου. Τη θέση αυτή αναδεικνύει
η ΣΕΚ στον κοινωνικό διάλογο για
την ΑΤΑ ο οποίος συνεχίζεται υπό
την αιγίδα της υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Στη συνάντηση της ΣΕΚ με την
Υπουργό την περασμένη εβδομάδα,

www.sek.org.cy,

ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ.
Μάτσας ξεκαθάρισε ότι η ΣΕΚ σε
καμμία περίπτωση δεν πρόκειται
να αποδεχθεί διαφοροποίηση της
φιλοσοφίας και της ουσίας του
θεσμού ης ΑΤΑ ο οποίος λειτούργησε ευεργετικά για την Κυπριακή
οικονομία και την κοινωνική πρόοδο για πολλές δεκαετίες.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕΚ

Επιστροφή της έκτακτης
εισφοράς για την άμυνα

Τ

ο Τμήμα Συνταξιούχων της ΣΕΚ (ΠΕΣΥΣ) ενημερώνει τους συνταξιούχους ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις χρονιές 2011-2016 για επιστροφή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα ( 30% ) που
γίνεται από τις Τράπεζες και τα Συνεργατικά ιδρύματα επί των τόκων που δικαιούνται από τις καταθέσεις τους.

Να ξέρετε πότε να κάνετε πίσω: έχοντας ένα
παιδί που αγωνίζεται να διεκδικήσει μόνο του δεν
σημαίνει απόλυτα ότι είναι ένας δείκτης των
γονικών δεξιοτήτων σας. Για κάποιους χρειάζεται
πραγματικά πολλά χρόνια να μάθουν να μιλάνε
και να εκφράζονται αληθινά και αποτελεσματικά.
Συζητήστε το, εργαστείτε πάνω σε αυτό και να
είστε εκεί για το παιδί σας. Αλλά μη γίνει ο μοναδικός σας σκοπός. Όταν οι γονείς επεμβαίνουν σε
συνεχή βάση τα παιδιά αγχώνονται κάτι το οποίο
οδηγεί σε καινούριες συμπεριφορές και σε καινούρια θέματα. Και αν τελικά το παιδί σας παρακαλάει και δεν σταματάει να σας παρακαλάει για
να μιλήσετε στη δασκάλα του αντί για εκείνο τότε
είναι πολύ σημαντικό να είναι μπροστά και το
παιδί σας και να παρακολουθήσει την όλη αλληλεπίδραση.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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Η ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ υπενθυμίζει ότι άτομα που είναι
δικαιούχοι τόκων καταθέσεων και έχουν συνολικό
ετήσιο εισόδημα περιλαμβανομένων και των τόκων
€12,000
(ανά
άτομο) έχουν το
δικαίωμα επιστροφής
της
Έκτακτης Εισφοράς
για
την
Άμυνα που τους
παρακρατήθηκε
πέραν του 3%.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

