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• Διασώθηκε την υστάτη η εργασιακή ειρήνη

ΑΡΘΡΟ

Ανώφελη η πίεση
πάνω στην ΑΤΑ

Ό

ταν η κυβέρνηση, (η οποιαδήποτε
κυβέρνηση) και οι εργοδότες βελτιώσουν την παραγωγικότητα και
φθάσουν σε ψηλά επίπεδα υγιούς,
ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού, τότε πιθανόν να δικαιούνται να
θέσουν θέμα δραστικής διαφοροποίησης ή και κατάργησης του θεσμού της
ΑΤΑ.
(Σελ. 2)

Αγγίζουν τα 2 δις οι οφειλές
στο φόρο εισοδόδηματος

Γ

ύρω στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ
είναι οι οφειλές προσώπων και

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2938
TIMH 0.70€

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Ύ

στερα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις και με τη συνδικαλιστική πλευρά να επιδεικνύει για ακόμη μια
φορά μέγιστη υπευθυνότητα, αποσοβήθηκε εργατική αναταραχή στον νευραλγικό χώρο των λιμανιών.
Οι λιμενεργάτες της Λεμεσού μετά την
ενημέρωση που έτυχαν από τους συνδικαλιστές ηγέτες αποφάσισαν να προσέλθουν στην εργασία τους δίνοντας
πίστωση χρόνου, μέχρι τις 31 Μαρτίου,
ώστε να ξεκαθαρίσει το καθεστώς

εταιρειών προς τον Φόρο εισοδήματος, γεγονός που προκαλεί βάναυσα
το δημόσιο αίσθημα ενώ ταυτόχρονα
υπονομεύει το κοινωνικό κράτος.

(Σελ. 5)

Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ ενημερώνει
ωρομίσθιους

Μ

εγάλης κλίμακας εκστρατεία
εγκαινίασε η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ για
ενημέρωση των στελεχών της για τη
συμφωνία πλαίσιο στον ευρύ δημόσιο τομέα.
(Σελ. 9)

εργασίας τους στο τερματικό γενικού
φορτίου, που διαχειρίζεται η DP World
Limassol.
Η απόφαση λήφθηκε μετά από έκτακτη
γενική συνέλευση των εργαζομένων
που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της
Κυριακής, στη ΣΕΚ Λεμεσού, και της
οποίας είχε προηγηθεί σύσκεψη υπό την
προεδρία του γενικού διευθυντή του
Υπουργείου
Μεταφορών,
Αλέκου
Μιχαηλίδη, ο οποίος κατέθεσε μεσολαβητική πρόταση η οποία έγινε αποδεκτή.

• Δόθηκε πίστωση χρόνου
για περαιτέρω διαβουλεύσεις

πνεύμα υπευθυνότητας και ωριμότητας, αποδεχόμενοι την πρόταση που
τέθηκε ενώπιον τους.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν η
διαχειρίστρια εταιρεία ενημέρωσε τους
λιμενεργάτες να περιορίσουν τα καθήκοντα στις φορτοεκφορτώσεις πλοίων
γεγονός το οποίο σύμφωνα με τους
λιμενεργάτες θα περιόριζε τα καθήκοντα τους.

Την ίδια ώρα κάλεσε τους δυο βασικούς
διαχειριστές του λιμανιού της Λεμεσού,
"να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση στο θέμα της διαχείρισης
των λιμανιών και να συνειδητοποιήσουν ότι στον λιμενικό χώρο της Λεμεσού αλλά και των άλλων λιμανιών της
Κύπρου, λειτουργούν εδώ και δεκαετίες
εργασιακά θέσμια τα οποία οφείλουν να
σέβονται.»

Ο γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής Σταύρου εξέφρασε την ευαρέσκειά του για το
γεγονός ότι "οι λιμενεργάτες επέδειξαν

Η Κύπρος ουραγός στην έρευνα – ανάπτυξη
Η

Κύπρος είναι ουραγός στις δαπάνες για την
έρευνα και ανάπτυξη. Το αρνητικό αυτό στοιχείο
περιλαμβάνεται σε ειδική έκδοση της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου που κυκλοφόρησε πρόσφατα με
γενικό τίτλο «Η Κύπρος στην κλίμακα της Ε.Ε».
Συγκεκριμένα αναφέρεται πως, η Κύπρος χρησιμοποιεί το 0.48% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος
(ΑΕΠ) σε ερευνητικές δαπάνες, (οι αριθμοί αφορούν
το 2014), με αποτέλεσμα η χώρα μας να εξακολουθεί
να έχει μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με το μέσο όρο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που ανέρχεται στο 2.03%.
Δυστυχώς στον τομέα αυτό η Κύπρος βρίσκεται στην
προτελευταία θέση του καταλόγου των 28 χωρών
της Ε.Ε με τη Ρουμανία να κατέχει την τελευταία θέση.
Θλιβερή ανάποδη πρωτιά.
Ο στόχος της Ε.Ε για την έρευνα και ανάπτυξη, όπως
τέθηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», είναι η διά-

θεση τουλάχιστον του 3% του ΑΕΠ σε ερευνητικούς
σκοπούς μέχρι το 2020. Η Κύπρος δυστυχώς απέχει
κατά πολύ από την επίτευξη αυτού του στόχου.
Η ΣΕΚ παρακολουθεί με προσοχή όλα αυτά τα στοιχεία και εκφράζει ανησυχία και προβληματισμό,
γιατί διακρίνει μια πολιτική και επιχειρηματική

• Θλιβερή κατάταξη στην κλίμακα
της Ε.Ε. – επείγει η βελτίωση
της παραγωγικότητας
αδιαφορία γι’ αυτά τα ζητήματα.
Ανάλογη βέβαια αδιαφορία παρατηρείται και στο
θέμα της βελτίωσης της εθνικής παραγωγικότητας,
που δυστυχώς αποτελεί το φτωχό και παραμελημένο παιδί της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.
Πάρα πολλές φορές υποδείξαμε την ανάγκη για

σοβαρή και ποιοτική βελτίωση της παραγωγικότητας, η οποία μαζί με τις επενδύσεις στην έρευνα και
την ανάπτυξη, αποτελούν το κλειδί για την ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας. Μια χώρα, όπως είναι
η Κύπρος που διαθέτει ψηλού επιπέδου καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορεί να υστερεί
σ’ αυτούς τους τομείς, γιατί υπάρχουν ελλειμματικές
πολιτικές.
Έχουμε την ισχυρή άποψη πως, με το να αφήνουμε
τα πιο πάνω ζητήματα στα αζήτητα, δεν πρόκειται
να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, όσο και αν πιέσουμε τους μισθούς
και την ΑΤΑ προς τα κάτω.
Άλλωστε εφαρμόσαμε αυτή την τακτική τα τελευταία
χρόνια με μειώσεις μισθών και παγοποιήσεις ωφελημάτων, (ενισχύσαμε προσωρινά τα δημόσια
έσοδα), αλλά βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν
είδαμε.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Ανώφελη η πίεση πάνω στην ΑΤΑ

Ο Παμπορίδης είναι
έτοιμος. Οι άλλοι;

• Προκλητική η αδράνεια κυβέρνησης – εργοδοτών για βελτίωση της παραγωγικότητας

Π

αρακολούθησα χθες τον Υπουργό
Υγείας Γιώργο Παμπορίδη σε συνέντευξή του στην κρατική ραδιοτηλεόραση για το θέμα του ΓεΣΥ και γενικότερα
για το θέμα της υγείας.

Ό

ταν το κράτος είναι σπάταλο,
όταν είναι το ίδιο εμπλεκόμενο σε
σκάνδαλα, (όπως πολλαπλώς καταγράφεται ετησίως στις Εκθέσεις της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας), όταν αδυνατεί
να εισπράξει τις οφειλές του και τους
καθυστερημένους φόρους, όταν είναι
βαθειά χωσμένο μέσα στη γραφειοκρα-

Απάντησε ξεκάθαρα σε όλες τις ερωτήσεις και τις απορίες, ήταν πειστικός και
ειλικρινής στα όσα έλεγε, δεν προσπάθησε σε κανένα σημείο να υπεκφύγει ή να
θολώσει τα νερά, έδειξε ότι είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί με συμφέροντα, έδειξε ότι δεν χάνει το δάσος για
το δέντρο και ότι έχει πρακτικές λύσεις
να προτείνει, με λίγα λόγια απέδειξε ότι
έχει και τη θέληση και τα κότσια να προχωρήσει σε τομές, ώστε να εφαρμοστεί
επιτέλους το ταλαιπωρημένο σχέδιο
υγείας.

τία, όταν αρνείται να ασχοληθεί με τη
βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας, τότε δεν νομιμοποιείται να θέλει
να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας, μέσα από τη μείωση
των μισθών και τη συρρίκνωση των
ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι
μισθωτοί πολίτες.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
δεν θα επιτευχθεί ούτε με την περαιτέρω συρρίκνωση ή και διαφοροποίηση
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), η οποία ιστορικά, διαχρονικά και άλλως πως αποδείχθηκε
χρήσιμη και ωφέλιμη για το σύνολο της
οικονομίας.
Η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής
οικονομίας και των επιχειρήσεων δεν
απειλείται από την ΑΤΑ, αλλά απειλείται από την πολιτική αδράνεια που

«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Ο

Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ζουν σε μια διαβρωμένη από αρχές και
αξίες κοινωνία. Οφείλουμε ως πολιτεία
και ως οργανωνένοι φορείς να αφουγκραζόμαστε εισηγήσεις και υποδείξεις
τεχνοκρατών και ακαδημαϊκών που
ασχολούνται επισταμένα με τα θέματα
αυτά με στόχο να πατάξουμε φαινόμενα που σημαδεύουν για μια ζωή αθώες
ψυχές. Παραθέτω πιο κάτω απόσπασμα από την αρθρογραφία του Δρ. Στυ-

πτέρνα της κυπριακής οικονομίας είναι
η χαμηλή παραγωγικότητα και αν δεν
εκπονήσουν έγκαιρα διορθωτικές πολιτικές καμιά πίεση πάνω στην ΑΤΑ και
στους μισθούς δεν θα βελτιώσει τη διαβρωμένη ανταγωνιστικότητα.

Ανεξάρτητοι οικονομολόγοι, ακαδημαϊκοί και άλλοι που δεν προσεγγίζουν

Και ακόμα κάτι εξίσου σημαντικό. Σε
μια χώρα, όπως είναι η Κύπρος, που
υπάρχουν καρτέλ σε πάρα πολλά επίπεδα που νοθεύουν τον υγιή ανταγωνισμό και καθορίζουν τιμές, (και κάνουν
κέρδη και υπερκέρδη), η ΑΤΑ είναι εξαιρετικά χρήσιμη για να προστατεύει το
βιοτικό επίπεδο των μισθωτών πολιτών.

• Όσο υπάρχουν καρτέλ που
νοθεύουν τον ανταγωνισμό
χρειάζεται η ΑΤΑ

Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

Χρειάζεται η συμβολή όλων. Γιατρών,
νοσηλευτών και κομμάτων. Ήρθε η ώρα
να αποδείξουν τα κόμματα στη Βουλή ότι
θέλουν πραγματικά την εφαρμογή του
σχεδίου υγείας για όλο τον λαό. Όχι να
τους ζητά ο υπουργός-χειρουργός την
κρίσιμη στιγμή της χειρουργικής επέμβασης να του δώσουν νυστέρι και να μην
του το δίνουν. Ή να του δίνουν... σβανά
για να κάνει την αναγκαία λεπτή χειρουργική επέμβαση.

Ένα ζήτημα που δεν πρέπει να αφήνει
κανέναν αδιάφορο και ασυγκίνητο
αφού φαίνεται πως τα παιδιά μας

παρατηρείται για τη βελτίωση της
εθνικής παραγωγικότητας, η οποία τα
τελευταία 7 τουλάχιστον χρόνια, αποτελεί το φτωχό και παραμελημένο
παιδί της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής.

Του Χρίστου
Καρύδη

Ο Γιώργος Παμπορίδης είναι έτοιμος,
έχει φορέσει την... ιατρική του μπλούζα
και τα χειρουργικά γάντια, και περιμένει
και τους υπόλοιπους συντελεστές να
μπούνε μαζί του στο χειρουργείο, για να
ξεκινήσουν όλοι μαζί την τεράστια προσπάθεια για αποθεραπεία της βαριά
ασθενούς Υγείας.

λέκτορας της Νομικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Δρ.
Αντώνης Στυλιανού αγγίζει σε πρόσφατο άρθρο του το καίριο ζήτημα της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
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δογματικά τα θέματα της οικονομίας,
εξέφρασαν κατά καιρούς την ανησυχία
τους για τη χαμηλή παραγωγικότητα
που παρατηρείται στην Κύπρο, (πρόσφατα ανακοινώθηκε πως η Κύπρος
κατρακύλησε 18 ολόκληρες θέσεις στον
παγκόσμιο χάρτη ανταγωνιστικότητας)
και κάλεσαν την κυβέρνηση και τους
εργοδότες να προσέλθουν σε διάλογο
με το συνδικαλιστικό
Κίνημα και να εκπονήσουν πολιτικές για
αύξηση της.

Όταν η κυβέρνηση, (η οποιαδήποτε
κυβέρνηση) και οι εργοδότες βελτιώσουν την παραγωγικότητα και φθάσουν σε ψηλά επίπεδα υγιούς, ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού, τότε
πιθανόν να δικαιούνται να θέσουν θέμα
δραστικής διαφοροποίησης ή και
κατάργησης του θεσμού της ΑΤΑ.
Πιθανόν όμως…

Το ενδιαφέρον και
της κυβέρνησης και
των εργοδοτών και
αυτή τη φορά είναι
από ανύπαρκτο έως
μηδενικό.
Αν δεν αντιληφθούν
πως, η αχίλλειος

Αποτρόπαιο έγκλημα ο βιασμός παιδικών ψυχών
λιανού:
»Το ειδεχθές αυτό γεγονός της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αποτελεί,
μεταξύ άλλων, πρόβλημα της ίδιας της
κοινωνίας, η οποία δεν καταφέρνει να
το αντιμετωπίσει ως πρέπει. Πέραν
των (σωστών) προσπαθειών που γίνονται, απαιτείται η άμεση και απτή
εντατικοποίηση των προσπαθειών για
την πάταξη του φαινομένου και ειδικά
για την πρόληψη της σεξουαλικής
κακοποίησης.
Ειδικό ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση των ίδιων των παιδιών για τη
σεξουαλική κακοποίηση από πολύ
μικρή ηλικία, ούτως ώστε τα εν δυνάμει
θύματα να μπορούν να αντιληφθούν
από μόνα τους «τα καλά και τα κακά
αγγίγματα» και τις παραμέτρους που
αφορούν στη σεξουαλική κακοποίηση.
Σημαντικότατος είναι και ο ρόλος της
εκπαιδευτικής κοινότητας, η οποία θα

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)

πρέπει να εξειδικευτεί στην ενημέρωση
για τη σεξουαλική κακοποίηση, αλλά
και στην αναγνώριση θυμάτων, ενώ η
επιβολή αποτρεπτικών ποινών από τα
Δικαστήρια πρέπει να θεωρείται εκ των
ων ουκ άνευ.

εκείνης της πράξης και οι καταγγελίες
που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι άκρως ανησυχητικές.
Οι διαστάσεις του προβλήματος στην
Κύπρο φαίνονται από τον αριθμό των
καταγγελιών που φτάνουν στις αρμό-

Στόχος της κοινωνίας και της Πολιτείας

• Το ειδεχθές αυτό γεγονός της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
αποτελεί, μεταξύ άλλων, πρόβλημα της ίδιας της κοινωνίας, η οποία
δεν καταφέρνει να το αντιμετωπίσει ως πρέπει
μας πρέπει να είναι η πάταξη του φαινομένου, το οποίο δυστυχώς λαμβάνει
ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις. Οι
ψυχές και τα σώματα των παιδιών μας
βιάζονται τη στιγμή που εμείς επιδεικνύουμε αβίαστη συμπεριφορά ως
προς τη δέουσα αντιμετώπιση του
εγκλήματος. Τα παιδιά που κακοποιούνται βιώνουν για πάντα το μαρτύριο

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

διες Αρχές, ενώ στατιστικές έρευνες
δείχνουν ότι περίπου 1 στα 4 παιδιά
στην Κύπρο είναι θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Ο
κώδωνας του κινδύνου έχει ήδη χτυπήσει - ας εντατικοποιήσουμε, τότε,
έτι περισσότερο τις προσπάθειές μας
για την πλήρη αντιμετώπιση του
αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος.»

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)
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Παρατάθηκε η εργατική ειρήνη στο λιμάνι Λεμεσού
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Η Eυρωπαϊκή κοινωνία να
μεταβεί από τη νοοτροπία
της σπατάλης πόρων σε
μια πιο βιώσιμη εποχή

Η

Eυρωπαϊκή κοινωνία πρέπει να μεταβεί από την
νοοτροπία της σπατάλης πόρων σε μια πιο βιώσιμη και πλούσια σε θέσεις εργασίας εποχή.
Η σύνοδος ολομέλειας του Δεκεμβρίου της ΕΟΚΕ ανέδειξε τη σημασία της συνεργατικής και της λειτουργικής οικονομίας ως νέων επιχειρηματικών προτύπων για μια πιο βιώσιμη Ευρώπη. Ωστόσο, κάλεσε
επίσης την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η συνεργατική οικονομία δεν θα αυξήσει την εργασιακή ανασφάλεια και τις ευκαιρίες φοροαποφυγής. Η θεωρία
της ώθησης αποτελεί έναν τρόπο να επιτευχθεί
αυτό. Η ΕΟΚΕ πρότεινε επίσης την ανάπτυξη νέου
τρόπου ρύθμισης και μέτρησης της νέας οικονομίας
με τη χρήση διαφορετικών προτύπων.

Μ

ετά από μια τρίωρη διαδικασία, οι λιμενεργάτες αποφάσισαν την περασμένη Κυριακή με
μυστική ψηφοφορία, (51 υπέρ, 21
κατά και ένα λευκό) να αποδεχθούν
τη μεσολαβητική πρόταση που
υποβλήθηκε από το Υπουργείο
Μεταφορών για εξομάλυνση της
εργασιακής αναταραχής στο λιμά-

√ Οι εταιρείες να αρθούν στο
ύψος των περιστάσεων ώστε
το λιμάνι Λεμεσού να
εκσυγχρονιστεί και να
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του σε συνθήκες
εργασιακής ειρήνης

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη γνωμοδότηση με θέμα τη συνεργατική οικονομία, η ΕΟΚΕ εξέφρασε την ανησυχία της ως προς την απειλή της
εργασιακής ανασφάλειας και των αυξημένων δυνατοτήτων φοροαποφυγής στην αποκεντρωμένη
ψηφιακή οικονομία Η ΕΟΚΕ τάχθηκε κατά της στρο-

νι Λεμεσού μέχρι τις 31 Μαρτίου
δίδοντας τον χρόνο στους εμπλεκόμενους φορείς να διαβουλευθούν.
Οι συντεχνίες και οι λιμενεργάτες
στηρίζουν τη θέση τους στις πρόνοιες της Νομοθεσίας, στη σύμβαση και στην υφιστάμενη πρακτική

Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής Σταύρου κάλεσε τις εταιρείες
να αρθούν στο ύψος που απαιτούν
οι περιστάσεις, έτσι ώστε το λιμάνι της Λεμεσού και να εκσυγχρονιστεί και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, μέσα σε συνθήκες
εργασιακής ειρήνης.
Σημειώνεται πως

φής της αλυσίδας
προστιθέμενης αξίας
μακριά από τους
φορείς της πραγματικής οικονομίας και
στους ιδιοκτήτες των
ιδιόκτητων ψηφιακών πλατφορμών,
όπως αυτή για την
κοινή χρήση οχημάτων. Η γνωμοδότηση επικεντρώνεται σε λύσεις όπως μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή
υπηρεσία αξιολόγησης για τις ψηφιακές πλατφόρμες, βασισμένη στη διαφάνεια, τη μη διακριτική
μεταχείριση και την εμπιστοσύνη.

√ Η ΕΟΚΕ υιοθετεί
γνωμοδοτήσεις για τη
συνεργατική οικονομία,
την λειτουργική
οικονομία και την
«θεωρία της ώθησης»

Στη γνωμοδότησή της για τη λειτουργική οικονομία,
η ΕΟΚΕ εκφράζει την επιθυμία της να εισέλθει η κοινωνία σε μια διαδικασία οικονομικής μετάβασης
από μια φάση υπερεκμετάλλευσης και σπατάλης
των πόρων σε μια περισσότερο βιώσιμη φάση,
βασισμένη στην αξιοποίηση περισσότερο της ποιότητας παρά της ποσότητας, και υψηλής έντασης σε
θέσεις εργασίας. Συνιστά επίσης την επιτάχυνση της
έρευνας και της εφαρμογής νέων τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης σε συνδυασμό με την οικονομία της λειτουργικότητας όπως ο οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων, η κυκλική οικονομία και η οικονομία για το κοινό καλό.
Η ΕΟΚΕ υιοθέτησε επίσης γνωμοδότηση για την
«θεωρία της ώθησης» στην πολιτική. Η «ώθηση»
συνίσταται στην αλλαγή της συμπεριφοράς των
πολιτών μέσω της παροχής «ώθησης» ή θετικών
κινήτρων - και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους
σχεδόν τους τομείς πολιτικής, από τη χρήση ενέργειας μέχρι την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη
διαχείριση των αποβλήτων. Η ΕΟΚΕ θα ενθαρρύνει τη
χρήση αυτού του αποτελεσματικού και εύκολα εφαρμόσιμου εργαλείου στην χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όταν η ώθηση σχεδιάζεται προσεκτικά, λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών
και δεοντολογικών ζητημάτων, έχει την ικανότητα
να ενθαρρύνει τους πολίτες να αλλάξουν συμπεριφορά.

η εργασιακή

αναταραχή προκλήθηκε όταν η
διαχειρίστρια εταιρεία DP World
Limassol μονομερώς παραβίασε το
υφιστάμενο καθεστώς εργασίας
γενονός που δικαιολογημένα προκάλεσε την αντίδραση συντεχνιών
και λιμενεργατών γιατί μια τέτοια
ενέργεια θα μείωνε το εύρος της
εργασίας τους.

ΣΕΚ και ΠΕΟ προς Υπουργό Παιδείας:

Να αρθεί η αδικία σε βάρος των εκπαιδευτικών
κομμωτικής στις τεχνικές σχολές

Η

Απασχόληση των Εκπαιδευτικών Κομμωτικής στις Τεχνικές
Σχολές απασχόλησε συνάντηση
των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ με τον
υπουργό Παιδείας Κώστα Καδή η
οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό
προσωπικό που διδάσκει κομμωτική στις Τεχνικές Σχολές, το οποίο
απασχολείται με τη μορφή της
αγοράς υπηρεσιών τα τελευταία 10
χρόνια.
Στη συνάντηση με τον Υπουργό
επισημάνθηκε πως οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν κομμωτική τυγχάνουν δυσμενέστερης μεταχείριση
από όλους τους άλλους συναδέλ-

φους τους οι οποίοι διδάσκουν
στις Τεχνικές Σχολές, ενώ ακολουθούν το ίδιο ωρολόγιο πρόγραμμα
και έχουν τις ίδιες ευθύνες και
υποχρεώσεις.
Το υφιστάμενο καθεστώς και η
αβεβαιότητα για την απασχόληση
τους τονίστηκε, είναι σε βάρος της
ποιοτικής εκπαίδευσης και των
ίδιων των μαθητών. Δεν υπάρχει
κατάρτιση των εκπαιδευτικών
κομμωτικής από το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο και στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Δεν
γίνεται έγκυρη στελέχωση στην
κάθε σχολική χρονιά και υπάρχει
αποκοπή εκπαιδευτικών ωρών.
Πέραν των πιο πάνω οι εκπαιδευτικοί κομμωτικής πληρώνουν
15,3% των εισοδημάτων τους στις

Κοινωνικές Ασφαλίσεις και δεν
δικαιούνται επίδομα ανεργίας
κατά την καλοκαιρινή περίοδο που
δεν εργάζονται. Επίσης δεν πληρώνονται καμία σχολική αργία.
Πέραν των πιο πάνω οι υπηρεσίες
τους τερματίζονται (αρχές Μαΐου)
πριν λήξει η σχολική χρονιά και
κατά συνέπεια τούτου δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην διόρθωση γραπτών, την επιτήρηση των
εξετάσεων, κλπ.
Ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου τόνισε πως αυτή η
αδικία μπορεί να διορθωθεί με τον
μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, οι
οποίοι δημιούργησαν, στήριξαν
και στηρίζουν (παρά τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν) την εκπαίδευση στις Τεχνικές Σχολές.
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Κυπριακή Οικονομία

• Χρήσιμη έρευνα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Αισιόδοξος ο ΚΟT για τις προοπτικές
του Κυπριακού τουρισμού

Σύγκριση τιμών 359 προϊόντων
σε μεγάλες υπεραγορές

Α

ισιοδοξία για αύξηση των αφίξεων
το 2017 εκφράζει ο ΚΟΤ. Σε σημείωμα του στη βουλή, επισημαίνει ότι η
εξέλιξη των κρατήσεων στις κυριότερες
αγορές, δημιουργεί σιγουριά για συνέχιση των θετικών αποτελεσμάτων του
τουρισμού το 2017, με ιδιαίτερα θετική
εκτίμηση για περαιτέρω βελτίωση των
αφίξεων κυρίως εκτός περιόδου αιχμής.

λωτές και 16% από τουρίστες κυρίως
από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσία.
Τα παράπονα αφορούν κυρίως υπερχρεώσεις, συμπεριφορές προσωπικού,
λειτουργία μη αδειούχων κέντρων και
καταλυμάτων, καθαριότητα χώρων,
οχληρία και ανεπαρκή συντήρηση εγκαταστάσεων κέντρων και ξενοδοχείων.

Ολόχρονος προορισμός

Τονίζεται ότι ένα μεγάλο στοίχημα της
Σύμφωνα με τον ΚΟΤ, στρατηγική επιΚύπρου αποτελεί η επιμήκυνση της τουδίωξη της Κύπρου είναι να καταστεί
ριστικής περιόδου για
ένας ολόχρονος τουριτην οποία όπως αναστικός
προορισμός
• Επιμήκυνση τουριστικής
φέρεται, χρειάζεται η
που
προσφέρει
πολυσυμβολή όλης της
περιόδου και πάταξη της
διάστατη
τουριστική
τουριστικής βιομηχααισχροκέρδειας
εμπειρία, με αξιοποίηνίας αλλά και των
κρατικών υπηρεσιών. • Ανησυχία από το Brexit και ση του συγκριτικού
την πολιτική αστάθεια στην πλεονεκτήματος του
Αναφορά γίνεται και
κλίματος
και
της
στις προκλήσεις που
περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου
φυσικής
και
πολιτιαντιμετωπίζει ο τουστικής ποικιλομορρισμός της Κύπρου με
φίας
της
Κύπρου
και περαιτέρω ανάτον ΚΟΤ να σημειώνει ότι ο τουρισμός
πτυξη
σειράς
ειδικών
μορφών τουριείναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε εξωγενείς
σμού
πέραν
του
ήλιου
και
της θάλασπαράγοντες και πως γεγονότα όπως το
σας, στοχεύοντας στην αειφόρο τουριBrexit και η έκρυθμη κατάσταση στην
στική ανάπτυξη του προορισμού και
περιοχή μας, μπορούν να επηρεάσουν
στην ισορροπημένη περιφερειακή ανάαρνητικά.
πτυξη.
«Παρ’ όλα αυτά ο οργανισμός είναι
Ο ΚΟΤ καταβάλλει προσπάθειες, να
αισιόδοξος ότι με τις κατάλληλες ενέρπροωθήσει ειδικά ενδιαφέροντα που
γειες και το 2017 θα συνεχιστεί η ανοδιπροσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης
κή πορεία του τουρισμού», αναφέρεται.
και ψυχαγωγίας κατά περιόδους εκτός
Παράπονα τουριστών
αιχμής με στόχο την περαιτέρω βελτίωΟ ΚΟΤ προβαίνει σε συνεχείς παραινέση της εποχικότητας. Παράλληλα, όπως
σεις προς τους επιχειρηματίες για μια
σημειώνεται, γίνεται προσπάθεια να
συνετή τιμολογιακή πολιτική, με σεβαπειστεί η τουριστική βιομηχανία να
σμό στον επισκέπτη και λαμβάνοντας
παραμένει σε λειτουργία και κατά την
υπόψη το συλλογικό, μακροπρόθεσμο
περίοδο μη αιχμής λόγω της αυξημένης
καλό και όχι το πρόσκαιρο κέρδος. Πρωζήτησης.
ταρχικής σημασίας, όπως τονίζεται,
Στις προσπάθειες προσέλκυσης τουριείναι η απόκτηση τουριστικής κουλτούστών εκτός περιόδου αιχμής εντάσσεται
ρας και συνείδησης. Το 2016 ο ΚΟΤ
και το σχέδιο κινήτρων ύψους €16,8 εκ.
δέχθηκε 139 παράπονα εκ των οποίων
που θα προκηρυχθεί και αφορά στην
84% προερχόταν από Κύπριους καταναπρογραμματική περίοδο 2014-2020.

Τ

ην ολοκλήρωση της νέας μεγάλης
έρευνας με συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής
πώλησης που ίσχυαν στις 07 Φεβρουαρίου 2017 στις μεγάλες υπεραγορές σε
όλες τις επαρχίες, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Υπηρεσίας, το Παρατηρητήριο τιμών αφορά
μεγάλες υπεραγορές και περιλαμβάνει
359 βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπεραγορών σε επαρχιακό επίπεδο, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει
επιλέξει από το Παρατηρητήριο των
βασικών καταναλωτικών προϊόντων, τα
κοινά προϊόντα, τα οποία καθορίζονται
ως αυτά που πωλούνται ταυτόχρονα
στις μεγάλες υπεραγορές που παρακολουθεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανά επαρχία.
Σημειώνεται ότι τα κοινά προϊόντα του

Ο

Παρατηρητηρίου Τιμών ενδέχεται να
διαφέρουν τόσο μεταξύ των επαρχιών
όσο και με τα κοινά προϊόντα των
Παρατηρητηρίων προηγούμενων ημερομηνιών. Ως εκ τούτου, αναφέρεται, η
οποιαδήποτε σύγκριση του συνολικού
κόστους των κοινών προϊόντων ενός
Παρατηρητηρίου Τιμών με προηγούμενα
ή και μεταξύ των επαρχιών, πρέπει να
αποφεύγεται.
Η Υπηρεσία σημειώνει ακόμη ότι για τη
σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών
οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν

υπόψη τόσο τον Δείκτη Τιμών, όσο και
τον αριθμό των προϊόντων και κατηγοριών που παρουσιάζεται φθηνότερη η
κάθε υπεραγορά. Η πιο πάνω σύγκριση
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης
για τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας
την ικανότητα του να συγκρίνει τιμές
και να προβαίνει στις πιο συμφέρουσες
για αυτόν αγορές.
Πρόσβαση στο Παρατηρητήριο παρέχεται
μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή

Πρωτεύων η εφαρμογή
των νόμων

έντιμος υπουργός της Δικαιοσύνης κ. Ιωνάς Νικολάου, σε
πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση, ισχυρίστηκε, με το
γνωστό του ύφος, ότι οι Τροχαίες ποινές στην Κύπρο είναι
αναπαρκείς και ότι πρέπει να αυξηθούν.
Προτιμότερο θα ήταν ο υπουργός να προτείνει λύσεις για
εφαρμογή των νόμων και ιδιαίτερα να εισηγηθεί η αύξηση
των ποινών να επιβληθεί στους ανεγκέφαλους οδηγούς που
διαπράττουν τα περισσότερα τροχαία θανατηφόρα δυστυχήματα. Και που δεν είναι άλλοι από τους νεαρούς των 15-30
ετών.
Εν κατακλείδι, αντί αύξηση των ποινών καλύτερα να εφαρμόζονται οι νόμοι και να αποφεύγονται οι υπουργικές μεγαλοστομίες..!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

Η

Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, σε
συνεργασία με το ΣΙΜΑΕ, τους Συνδέσμους Αγωνιστών
ΕΟΚΑ τη ΣΕΚ, τον Δήμο Λύσης και την οικογένεια του ήρωα,
τελούν την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 9.00
στην Ιερά Μονή Μαχαιρά το ετήσιο μνημόσυνο του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ.
Τη ΣΕΚ θα εκπροσωπήσει ο γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας ο
οποίος θα καταθέσει στεφάνι.
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Ευκαιρία το Brexit για
την Κύπρο στον τομέα
της ναυτιλίας

Η

Κύπρος πρέπει να εκμεταλλευτεί
την αποχώρηση της Μ. Βρετανάις
από την Ευρωπαική Ένωση [ Brexit ] για
να αναπτυχθεί περαιτέρω ως ναυτιλιακό κέντρο και να καταστεί ισχυρό
χρηματοοικονομικό κέντρο, σύμφωνα
με τον πρόεδρο της Ένωσης Πλοιοκτητών Κύπρου, Ανδρέα Χατζηγιάννη.
Ωστόσο, ο κ. Χατζηγιάννης, ο οποίος
προέβη σε δηλώσεις στο Προεδρικό, δεν
θέλησε να επεκταθεί σε ό,τι αφορά τα
ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Σημαντικό βήμα για είσπραξη του τεράστιου
ποσού των φορολογικών οφειλών
Η

ολομέλεια της βουλής στις 27
Ιανουαρίου ψήφισε σε νόμο με
σκοπό τη ρύθμιση των οκτώ ληξιπροθέσμων οφειλών προς το κράτος, με
δόσεις και εκπτώσεις στις επιβαρύνσεις, τι οποίες θα αποφασίζει ο Έφορος Φορολογίας.
Οι διατάξεις του νόμου δεν εφαρμόζο-

• Με νόμο η αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων φορολογικών
οφειλών με δόσεις
νται σε υποθέσεις που αφορούν αδήλωτα χρηματικά ποσά, καταθέσεις ή
εμβάσματα, που έγιναν ή εντοπίστηκαν

Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι πρέπει να
αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να
κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μεταφέρουμε όλο αυτό το οικονομικό κομμάτι
στην Κύπρο.
Σημείωσε ότι η Κύπρος έχει πολλούς
ανταγωνιστές, όπως η Μάλτα και το
Λουξεμβούργο, ωστόσο διαθέτει και
πλεονεκτήματα.
"Το πιο σημαντικό είναι οι ίδιοι εμείς οι
Κύπριοι επιχειρηματίες με τα δικά μας
contacts να προσεγγίζουμε αυτούς που
θέλουνε να φύγουνε και να τους φέρνουμε στην Κύπρο για να έχουν ενημέρωση από πρώτο χέρι", είπε ο κ.
Χατζηγιάννης.
Απαντώντας σε ερώτηση είπε πως δεν
έχουμε αργήσει καθόλου να εκμεταλλευτούμε το Brexit, ενώ δεν θέλησε να
αναφερθεί στα ειδικά μέτρα που χρειάζεται να γίνουν για την προσέλκυση
ξένων εταιρειών.

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.

στην Κύπρο, ή το εξωτερικό προς όφελος ή για λογαριασμών των ιδίων των
φυσικών ή νομικών προσώπων.
Ο νόμος αφορά οφειλές στο ΦΠΑ, σε
φόρους ακίνητης ιδιοκτησίας, στο
φόρο εισοδήματος, στην έκτακτη
εισφορά για την άμυνα, στο φόρο
κεφαλαιουχικών κερδών, στο φόρο
κληρονομίας, την έκτακτη εισφορά σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και σε τέλη
χαρτοσήμων.
Προβλέπει επίσης ότι η αποπληρωμή
θα γίνεται σε 54 μηνιαίες δόσεις για
οφειλές κάτω των 100.000 ευρώ και σε
60 δόσεις για οφειλές που υπερβαίνουν
τις 100.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα
δίνει στον Εφορο Φορολογίας κατά
περίπτωση να αποφασίζει εκπτώσεις
στις επιβαρύνσεις επί των οφειλών και
τους τόκους.

Το Προεδρείο της Ένωσης Πλοιοκτητών
είχε πρόσφατα συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο Προεδρικό, στην
οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης και η οποία
αφορούσε την ανάπτυξη της Κύπρου
όχι μόνο ως διεθνές ναυτιλιακό κέντρο
αλλά και ως χρηματοοικονομικό, σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη.
"Είναι ευκαιρία η συγκυρία τώρα με το
Brexit και η ευκαιρία που παρουσιάζεται από εταιρείες που είναι αναγκασμένες να αποχωρήσουν από το City
και να βρουν χώρο σε ευρωπαϊκή χώρα
για να έχουν το ευρωπαϊκό business
passport", δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωσης Πλοιοκτητών.
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Αγγίζουν τα €2 δισ. οι οφειλές στον Φόρο εισοδήματος

Γ

ύρω στα δύο δισεκατομμύρια ευρώ
είναι οι οφειλές προσώπων και
εταιρειών προς τον Φόρο εισοδήματος,
γεγονός που προκαλεί βάναυσα το
δημόσιο αίσθημα ενώ ταυτόχρονα
υπονομεύει το κοινωνικό κράτος.
Σύμφωνα με την έκθεση προόδου για
την κατάσταση των οφειλόμενων
φόρων, που συζητήθηκε πρόσφατα
στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, συνολικά 154.897 φορολογούμενοι έχουν φορολογικές οφειλές
ύψους €2,17 δισ. Από την έκθεση προκύπτει πως περίπου το 30% των φορολογικών οφειλών δηλαδή €715,2 εκατ.
είναι τόκος και επιβαρύνσεις. Επίσης,
11 φορολογούμενοι χρωστούν ποσό
€1,9 εκατ. στο ΦΠΑ, για το οποίο δεν
έχει παρέλθει το χρονικό περιθώριο για
την υποβολή έντασης ή προσφυγής.
Την ίδια ώρα 105 φορολογούμενοι
έχουν οφειλές στο φόρο ακινήτων,
στον φόρο εισοδήματος και στον φόρο
για την άμυνας, που αγγίζουν τα €492
εκατ. Μάλιστα τα συγκεκριμένα ποσά
αντιμετωπίζουν πρόβλημα για να
εισπραχθούν εξαιτίας των ενστάσεων
που υποβλήθηκαν. Άλλοι 164 φορολογούμενοι που έχουν προχωρήσει σε
προσφυγή, χρωστούν στο ΦΠΑ €94,3
εκατ.
Οι αρμόδιοι του Τμήματος Φορολογίας
θεωρούν πως είναι πολύ δύσκολος ο
εντοπισμός 9,613 φορολογουμένων οι
οποίοι χρωστούν άμεση και έμμεση
φορολογία ύψους €66,2 εκατ., καθώς
είτε αποτύχει όλες οι προσπάθειες για
να εντοπιστούν, είτε βρίσκονται στο
εξωτερικό, είτε έχουν αποβιώσει.

Εμπόδια για είσπραξη
€1,4 δισ.
Όπως καταδεικνύει η έκθεση, φορολογικές οφειλές ύψους €1,4 δισ., αντιμετωπίζουν προσωρινό ή μόνιμο κώλυμα για την είσπραξη τους, εξαιτίας της
ακύρωσης από το μητρώο του ΦΠΑ
13,965 φορολογούμενων οι οποίοι
είχαν οφειλές €96 εκατ. Το αρχικό
ποσό του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη
κατηγορία ήταν €29,2 εκατ, και το

ποσό σχεδόν έχει τριπλασιαστεί εξαιτίας των τόκων και των επιβαρύνσεων. Εμπόδια στην είσπραξη αντιμετωπίζει το τμήμα φορολογίας για οφειλές 3.543 νομικών και φυσικών προσώπων ύψους €247, 6 εκατ. καθώς οι
οφειλέτες δεν έχουν ρευστοποιήσιμα
περιουσιακά στοιχεία και πρόσβαση
σε δανειοδότηση για να εξοφλήσουν το
χρέος τους. Επιπλέον για οφειλές
€586,2 εκατ. έχουν υποβληθεί ενστάσεις από 269 φορολογούμενους.
Απομακρυσμένο είναι και το ενδεχόμενο για την είσπραξη άμεσων φορολογιών και ΦΠΑ €419 εκατ. που χρωστούν 17,762 νομικά και φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πτωχεύσει ή
προχώρησαν σε εκκαθάριση των εταιρειών τους.

Επίσης άλλοι 2,444 φορολογούμενοι
προσπαθούν να εξοφλήσουν με δόσεις
οφειλές € 38 εκατ. Το Τμήμα Φορολογίας, σύμφωνα με την έκθεση, προχώρησε στη λήψη δικαστικών μέτρων για
φορολογικές οφειλές €337,2 εκατ. Τα
δικαστικά μέτρα αφορούν 4.004 οφειλέτες με οφειλές €250,2 εκατ. σε άμεση
φορολογία καθώς και 1,463 πρόσωπα
με οφειλές €86,9 εκατ. στο ΦΠΑ. Επίσης αφαιρείται ποσό € 115 εκατ. από
τις οφειλές λόγω της διπλής καταμέτρησης μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των φορολογιών.

Δήμευση περιουσιών

• Οι λίγοι χρωστούν πολλά
και οι πολλοί λίγα

Από το 2014 και εντεύθεν οπότε η
Βουλή, ψήφισε τους νόμους για τη
δήμευση ακίνητης περιουσίας και
κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών,
το Τμήμα Φορολογίας έλαβε εισπρακτικά μέτρα για φορολογικές οφειλές
€162,3 εκατ. Τα μέτρα λήφθηκαν για
την ενίσχυση της φοροεισπρακτικής
ικανότητας του Κράτους.

Επιπλέον οφειλές ύψους €62,7 εκατ.
βρίσκονται κάτω από διακανονισμό
εξόφλησης με δόσεις. Συγκεκριμένα
773 οφειλέτες με εκκρεμότητες στο
φόρο ακίνητων, στον φόρο εισοδήματος κ.λπ., με μηνιαίες δόσεις αποπληρώνουν ποσό €24,6 εκατ.

Όπως προκύπτει από την έκθεση , το
Τμήμα Φορολογίας προχώρησε στην
εγγραφή εμπράγματου βάρους (MEMO)
σε ακίνητη ιδιοκτησία για οφειλή
ύψους € 161,3 εκατ. καθώς και στη
δέσμευση και κατάσχεση ποσών που
βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλή ύψους €1 εκατ. αντίστοιχα.

Με δόσεις και δικαστικά μέτρα
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ΚΟΣΜΟΣ

Ω

μές αλήθειες περιέχονται
στην έκθεση του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου για την
ελληνική οικονομία, όπου
καταγράφονται κατά πραγματιστικό τρόπο οι βασικοί
παράγοντες που οδήγησαν την
χώρα στα σημερινά αδιέξοδα.
Αξιοσημείωτο σημείο της έκθεσης είναι εκείνο που αναφέρει
ότι η ελληνική οικονομία είναι
θεμελιωδώς μη ανταγωνιστική
κι αυτό οφείλεται στο αδύναμο
επενδυτικό κλίμα που έχει
εδραιωθεί για πολιτικο-οικονομικούς λόγους, αλλά και στο
ότι δεν υπήρξε πρόοδος στο
άνοιγμα της οικονομίας λόγω
των αντιστάσεων από κατεστημένα συμφέροντα (vested
interests) που αντιστάθηκαν
στις ενέργειες που έπρεπε να
γίνουν για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι τα μέτρα
που ενίσχυσαν την ελαστικότητα της αγοράς εργασίας το
2010-2011 οδήγησαν σε μείωση του εργασιακού κόστους,
αλλά δεν συνοδεύθηκαν και
από μέτρα για άνοιγμα των
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, λόγω των κατεστημένων
συμφερόντων, επιχειρηματικών συμφερόντων και άλλων,
των λεγομένων και καρτέλ.
Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με
την έκθεση του ΔΝΤ είναι οι
συνολικές τιμές στην οικονομία
να μην υποχωρήσουν όσο χρειαζόταν και η συνολική ανταγωνιστικότητα να μην βελτιωθεί με αποτέλεσμα σήμερα η
Ελλάδα σε όρους πραγματικής
συναλλαγματικής ισοτιμίας να
είναι υπερτιμημένη κατά 510%.
Με άλλα λόγια αυτό μεταφράζεται και ως εξής: Η θυσία της
μείωσης των μισθών πήγε
κατά μεγάλο μέρος χαμένη
διότι η ανταγωνιστικότητα της
χώρας δεν αυξήθηκε λόγω
αντίστασης των οργανωμένων
συμφερόντων ή καρτέλ.Τούτο
φαίνεται και στις πενιχρές

Μ

πορεί σε Κύπρο και Ελλάδα συχνά- πυκνά να
μιλούμε για «εργασιακό μεσαίωνα», αλλά υπάρχουν εταιρείες σε διάφορα σημεία του
πλανήτη, που προσπαθούν να
δελεάσουν τους καλύτερους
και εξυπνότερους υπαλλήλους
τους, με σκοπό να μην αποχωρήσουν και τους προσφέρουν
τα πάντα, από δωρεάν εκπαίδευση στα καλύτερα κολέγια
μέχρι και δωρεάν πλύσιμο
αυτοκινήτων!
Μερικά από τα καλύτερα και
τα πιο ασυνήθιστα προνόμια
προέρχονται από τους Σουηδούς και τους γίγαντες των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
σύμφωνα με μια μελέτη που
δημοσιεύθηκε την Τρίτη από
την ιστοσελίδα Glassdoor Inc.
Η Ikea έλαβε 4,4/5 στη βαθμολογία με τα συνολικά οφέλη,
φτάνοντας στις υψηλότερες

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΔΝΤ: Η μείωση των μισθών στην Ελλάδα
την τελευταία εξαετία πήγε χαμένη
επιδόσεις στον τομέα των εξαγωγών που είναι ο βασικός
δείκτης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΔΝΤ
Βέβαια, το ΔΝΤ αποσιωπά τις
δικές του ευθύνες στην κατά-

χώρα σε χαώδη φαύλο κύκλο
και την κοινωνία στην εξαθλίωση.
Η τελευταία έκθεση πάντως
του ΔΝΤ έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αφού εάν οι συστάσεις
του Ταμείου γίνονταν αποδε-

√ Η αδυναμία μεταρρυθμίσεων και η σθεναρή στάση
των κάθε λογής, κατεστημένων συμφερόντων
σε συνδυασμό με τη λανθασμένη συνταγή των
θεσμών, συνέβαλαν καταλυτικά στην παρατεταμένη
διαιώνιση της Ελληνικής «οικονομικής ασθένειας»

σταση που έχει διαμορφωθεί,
διότι το τελικό αποτέλεσμα
είναι ότι πολλές θυσίες ήταν
μάταιες, αφού για τον ένα ή
τον άλλο λόγο ο στόχος δεν
επιτυγχανόταν όλα αυτά τα
χρόνια, αλλά το ΔΝΤ και οι
άλλοι δανειστές δεν έκαναν τις
απαραίτητες επισημάνσεις ή
διορθώσεις -πέρα από τις
ελληνικές ευθύνες. Πέραν τούτων, δεν πρέπει να μας διαφεύγει η λανθασμένη συνταγή
που έδωσαν οι θεσμοί στην
Ελλάδα για αντιμετώπιση της
κρίσης ιδίως εκ μέρους του
ΔΝΤ την εποχή του Γιωργάκη
Παπανδρέου που ανεφώνησε
το περίφημο «Λεφτά Υπάρχουν» κερδίζοντας τις εκλογές,
σύροντας παράλληλα την

2070 και επιτόκιο 1,5% για όλα
τα δάνεια από την Ευρώπη),
οπότε το λογικό συμπέρασμα
είναι ότι το ΔΝΤ ζητάει το αδύνατο για να δυσκολέψει τη
συμμετοχή του στο νέο πρόγραμμα.

Η γονική άδεια με αποδοχές
για εργαζόμενους πλήρους και
μερικής απασχόληση βοήθησε
τον γίγαντα των επίπλων να
κερδίσει την υψηλή βαθμολογία του. Η Bain & Co. έλαβε
4,7/5, χάριν στα ταξιδιωτικά
του προνόμια και το Facebook,
γνωστό για τη μεγάλη φροντίδα για την υγεία και τους υψηλούς μισθούς, επίσης σκόραρε
4,7/5. Η Starbucks, η οποία
προσφέρει επιστροφή διδάκτρων για τους εργαζόμενους

Περίπου οι μισοί μισθωτοί δεν
πληρώνουν φόρους (ενώ στην

Το αποτέλεσμα του
μεγάλου στοιχήματος
ποιο δίδυμο θα το
κερδίσει. Ντάισελμπλουμ
– Τσακαλώτος ή Σόιμπλε
Λαγκάρντ. Οι επόμενες
μέρες θα δείξουν. Τα
μόνο βέβαιο πάντως
είναι ότι επέρχονται
σοβαρές ανακατατάξεις
στο παγκόσμιο
κι ευρωπαικό πολιτικοοικονομικό σκηνικό με
μακρυνό φόντο
την Ελλάδα και
πρωταγωνιστή τον νέο
πλανητάρχη Ν. Τράμπ

κτές, το πιθανότερο είναι ότι η
ελληνική οικονομία θα απογειωνόταν, αφού το ελληνικό
χρέος θα μειωνόταν δραστικά,
ενώ το επενδυτικό περιβάλλον
θα βελτιωνόταν, έστω και με
σημαντικό κοινωνικό κόστος.

Επί της ουσίας των μεταρρυθμίσεων όμως, το ΔΝΤ μπορεί
να κινείται στο παραδοσιακό
νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης
οικονομικό πλαίσιο, αλλά διατυπώνει με σαφήνεια τις βασικές παθογένειες της ελληνικής

√ Η θυσία της μείωσης των μισθών πήγε
κατά μεγάλο μέρος χαμένη
√ Να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα
απονομής της δικαιοσύνης, να αντιμετωπιστεί
η διαφθορά και να αναπτυχθεί η καινοτομία
Στην πράξη, όμως, είναι πολύ
αμφίβολο ότι η ευρωζώνη θα
δεχθεί τόσο μεγάλη μείωση
χρέους (περίοδο χάριτος μέχρι
το 2040, αποπληρωμή μέχρι το

οικονομίας.
Επισημαίνει για παράδειγμα
ότι η τεράστια δημοσιονομική
προσαρμογή προήλθε μόνο
κατά το ¼ από τη μείωση σε

Σπουδαία και παράξενα προνόμια
σε εργαζόμενους
θέσεις για τις εταιρείες που
συμμετείχαν στην έρευνα της
Glassdoor. Με άριστα το πέντε,
ο εργαζόμενος δείχνει ότι είναι
«πολύ ικανοποιημένος» με ένα
επίδομα ή προνόμιο.

μισθούς και συντάξεις στο
δημόσιο τομέα, οι οποίοι είχαν
αυξηθεί ταχύτατα προ κρίσης.
Η μισθολογική δαπάνη στο
Δημόσιο μειώθηκε κατά τι,
αλλά το πρόβλημα μεταφέρθηκε στη δαπάνη για συντάξεις,
λόγω του κύματος των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων που
έφερε η ανασφάλεια στο Δημόσιο.

√ Χαλαρά. Καλύτεροι εργοδότες οι κολοσσοί

των μέσων κοινωνικής διχτύωσης
που κέρδισαν έναν online
βαθμό στο Πανεπιστήμιο της
Αριζόνα, σκόραρε 4,3/5.
Ακόμα, ένας από τους λίγους
χρηματοπιστωτικούς ομίλους
στη λίστα, η Goldman Sachs

Group Inc. κέρδισε βαθμολογία
4,1/5 στα οφέλη που προσφέρει στους υπαλλήλους της.
Μεταξύ αυτών είναι η κάλυψη
για τη χειρουργική επέμβαση
αλλαγής φύλου, η οποία προ-

ευρωζώνη
το
αντίστοιχο
ποσοστό είναι 8%), ενώ λόγω
της φοροδιαφυγής, λίγοι
φορολογούμενοι πληρώνουν
περισσότερα και οι φορολογικοί συντελεστές είναι από τους
υψηλότερους στην ευρωζώνη.
Υπογραμμίζει, το ΔΝΤ ότι πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική
βάση και να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Με άλλα
λόγια να πληρώνουν περισσότεροι (και αυτοί που σήμερα
φοροδιαφεύγουν) αλλά ο καθένας να πληρώνει λιγότερα.
Πρέπει, επίσης, λέει το ΔΝΤ να
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα απονομής
της δικαιοσύνης, να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και να αναπτυχθεί η καινοτομία.
σφέρεται από την εταιρεία
από το 2008.
Μεταξύ των πιο ασυνήθιστων
προνομίων ήταν τα κουρέματα, οι θεραπείες spa, καθώς
και οι οδοντιατρικές εργασίες,
όλα από την εταιρεία βιοτεχνολογίας Genentech Inc., η
οποία κέρδισε βαθμολογία
4,3/5. Η εταιρεία Timberland
προσφέρει 40 ώρες μετ'αποδοχών (για να δαπανηθούν
εθελοντικά) και η Deloitte προσφέρει
μερική
καταβολή
μισθού για εκπαιδευτικές
άδειες.
Τα οφέλη που ενθουσιάζουν
περισσότερο τους εργαζόμενους, είναι η υγειονομική περίθαλψη που είναι στην κορυφή
της λίστας και ακολουθεί η
άδεια μετ'αποδοχών και τα
σχέδια συνταξιοδότησης.
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Η

Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου (Κρεατινής) ονομάζεται Τσικνοπέμπτη επειδή την ημέρα αυτή
όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας ή
λειώνουν το λίπος από τα χοιρινά και ο μυρωδάτος καπνός
(τσίκνα)
είναι
διάχυτος
παντού. Από αυτή την τσίκνα,
λοιπόν, έχει πάρει και το όνομά
της η Πέμπτη και λέγεται Τσικνοπέμπτη.
Το έθιμο χάνεται στα βάθη των
αιώνων, χωρίς να γνωρίζουμε
την προέλευσή του. Εικάζεται,
όμως, ότι προέρχεται από τις
βακχικές γιορτές των αρχαίων
Ελλήνων και Ρωμαίων, που
επιβίωσαν του Χριστιανισμού.
Σύμφωνα με τον λαογράφο
Δημήτριο Λουκάτο, το φαγοπότι και το γλέντι της ημέρας
είναι «ομοιοπαθητικές προσπάθειες για την ευφορία της
γης».
Την Τσικνοπέμπτη ξεκινούν οι
εκδηλώσεις της Αποκριάς, οι
οποίες κορυφώνονται με τα
Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα.

Η απόλυτη αποθέωση της φουκούς,
του λουκάνικου και των ομοειδών τους

Η Τσικνοπέμπτη είναι ετήσια
κρεατική «ιεροτελεστία» της
οποίας η αρχή χάνεται μέσα
στους αιώνες.
• Στην παλαιά πόλη της Κέρκυρας τελούνται τα Κορφιάτικα
Πετεγολέτσια ή αλλιώς Κουτσομπολιά ή Πέτε Γόλια. Η

Ο

Λουκιανός
Κηλαηδόνης
γεννήθηκε στην Κυψέλη
στις 15 Ιουλίου 1943. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, χωρίς ποτέ να
ασκήσει αυτό το επάγγελμα.
Ήταν παντρεμένος με την Άννα
Βαγενά. Η καλλιτεχνική σταδιοδρομία του Λουκιανού
Κηλαηδόνη ξεκίνησε στις αρχές
της δεκαετίας του ’70, όταν
έγραψε τη μουσική για τη θεατρική παράσταση του έργου
της Κωστούλας Μητροπούλου
«Η Πόλη μας». Τα τραγούδια,
στον ομότιτλο δίσκο που
κυκλοφόρησε, ερμηνεύουν η
Βίκυ Μοσχολιού και ο Μανώλης
Μητσιάς. Πολλά από τα τραγούδια του αγαπήθηκαν και
τραγουδήθηκαν πολύ («Είμαι
ένας φτωχός και μόνος κάουμποϋ», «Ο μικρός ήρωας», «Η
Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
όπως δεν θα πεθάνει το βάλς»
«Αχ! Πατρίδα μου Γλυκειά...».

Μουσικός κήπος
O μουσικός κήπος του Λουκιανού Κηλαηδόνη, άλλοτε θεατρικός, άλλοτε κινηματογραφικός, ηρωικός ή μοναχικός,

της.
• Στις Σέρρες ανάβονται μεγάλες φωτιές στις αλάνες, στις
οποίες αφού ψήσουν το κρέας,

πηδούν από πάνω τους. Στο
τέλος κάποιος από την παρέα
με χιούμορ αναλαμβάνει τα
«προξενιά», ανακατεύοντας

• Στην Κομοτηνή καψαλίζουν
την κότα που θα φαγωθεί την
επόμενη Κυριακή (της Απόκρεω). Αυτήν την ημέρα τα
αρραβωνιασμένα
ζευγάρια
ανταλλάσσουν δώρα φαγώσιμα. Ο αρραβωνιαστικός στέλνει στην αρραβωνιαστικιά του
μια κότα, τον κούρκο, και εκείνη στέλνει μπακλαβά και μια
κότα γεμιστή. Όλα αυτά πραγματοποιούν την παροιμία πως
ο «έρωτας περνάει από το
στομάχι».
• Στο Ηράκλειο της Κρήτης,
μικροί και μεγάλοι περιδιαβαίνουν μεταμφιεσμένοι στους
δρόμους και στις πλατείες της
πόλης, τραγουδώντας και
χορεύοντας.

λέτσα πραγματοποιείται το
βράδυ της Τσικνοπέμπτης,
στην Πιάτσα κοντά στην τοποθεσία “Κουκουνάρα”, της πόλης
τής Κέρκυρας.
• Στην Πάτρα έχουμε το έθιμο

• 10 μέρες πρίν από τη Καθαρά Δευτέρα οι όπου γής
Έλληνες χορεύουν στους ρυθμούς της τσίκνας
ψελλίζοντας «Εις Υγείαν και καλό Πάσχα να φτάσουμε»

Η Τσικνοπέμπτη ανά
την Ελλάδα

ταυτόχρονα τα κάρβουνα με
ένα ξύλο.

Τσικνοπέμπτη

πετεγολέτσα, το πετεγουλιό
όπως το λένε οι Κερκυραίοι,
δεν είναι άλλο από το γνωστότατο κουτσομπολιό. Η πετεγο-
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της Κουλουρούς. Η Γιαννούλα η
Κουλουρού πιστεύει λανθασμένα πως ο Ναύαρχος Ουίλσον
είναι τρελά ερωτευμένος μαζί
της και πως έρχεται να την
παντρευτεί. Γι’ αυτό ντύνεται
νύφη και με τη συνοδεία των
Πατρινών πηγαίνει να προϋπαντήσει τον καλό της στο
λιμάνι. Γύρω της οι Πατρινοί
διασκεδάζουν με τα καμώματά

Κύπρος
Στην Κύπρο, την ‘Τσικνοπέμπτη’ παίρνουν φωτιά οι φουκούδες ενώ πυκνοί καπνοί αναδύονται
από τα αναμμένα κάρβουνα όταν ψήνουν σουβλάκια, χαλλούμια, ρέγγες, λουκάνικα, λούντζες οι
κάτοικοι του νησιού. Έτσι οι τσίκνες πλημμυρίζουν την ατμόσφαιρα του χωριού και της πόλης.
Αυτό φυσικά γίνεται, εν όψει της Μεγάλης Σαρακοστής, που τότε αρχίζει η μεγάλη νηστεία για τη
Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Χριστού. Κατά το έθιμο, την Τσικνοπέμπτη, συγγενείς και
φίλοι, μαζεύονται σε ένα σπίτι και το ρίχνουν στο γλέντι, στο χορό και στο τραγούδι και τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, με την ευχή “υγείαν και καλόν Πάσχα να φτάσουμεν”.

Η Κυπριακή φουκού έχει την τιμητική της. Αλλιώς,
Τσικνοπέμπτη : η επέτειος της φουκούς

Επίσης κατά την διάρκεια της διασκέδασης και του γλεντιού, κάνουν την
εμφάνισή τους μάσκες, ντυμένες με ό,τι
πρόχειρο εύρισκαν στο σπίτι, με μουντζουρωμένα πρόσωπα και φορώντας
κουρούκλες. Ολοι προσπαθούσαν να
βρουν ποιό πρόσωπο ήταν κρυμμένο
κάτω από τη μάσκα και όταν γινόταν η
αποκάλυψη ξεσπούσαν σε γέλια. Πόλη
του καρναβαλιού και του γλεντιού της
Κύπρου, θεωρείται κυρίως η Λεμεσός,
αφού το γλέντι ξεκινά από το βράδυ
της Τσικνοπέμπτης με ποικίλες εκδηλώσεις και τερματίζεται με την μεγάλη
παρέλαση στο κέντρο της πόλης της
Κυριακή της Απόκρεω.

Σίγησε στα 73 του ο "μικρός ήρωας"
• Ονειροπόλος και μαχητής της ζωής, ο Λουκιανός Κηλαιδόνης φτερούγισε
στις 7 Φεβρουαρίου 2017 στις παρείστικες χαρές και τις ομορφιές του παράδεισου.
φίλους, ο Μανώλης Μητσιάς
ψέλλισε
«Υπάρχουν μερικά στερνά
αντίο που δε θες να τα
πεις…και που ποτέ δε θα επιτρέψεις στον εαυτό σου να τα
πει! Γιατί οι άνθρωποι τελικά
δε φεύγουν. Μπορεί να πεθαίνουν αλλά δε φεύγουν όσο
ζουν μέσα στις μνήμες αυτών
που τους αγάπησαν.

αλλά πάντα γεμάτος με όλων
των ειδών τις όμορφες παρέες,
ήταν μια σταθερή πηγή χαράς
και ζωής για όσους μεγάλωσαν με τους καρπούς και τα
λουλούδια του. Τα τραγούδια
που φύτρωσαν εκεί θα παίζουν για πάντα στις καρδιές
μας και θα απεικονίζουν με τον
πιο μαγικό τρόπο τις απόψεις

ενός ανθρώπου με χιούμορ για
την ζωή, τα συναισθήματα,
την πολιτική και την κοινωνία,
ένα ατίθασο ερωτικό πνεύμα,
αφοσιωμένο στην ομορφιά και
την αλήθεια.

Ελληνικό χρώμα - Ελληνικότατο ύφος
Ένας από τους στενότερους
συνεργάτες και καλύτερους του

Ήταν ένας συνθέτης που είχε
το δικό του χρώμα, δικό του
ύφος, ελληνικότατο. Τα τραγούδια του τα αγάπησε ο ελληνικός λαός, όχι μόνο αυτά που
είπα εγώ. Μη ξεχνάμε τα
«Μικροαστικά» που ήταν ένας
καταπληκτικός δίσκος του
Λουκιανού. Είχε το δικό του
χρώμα. Τι να πω, ο Λουκιανός
υπήρξε πολύ μεγάλος.»

Ονειροπόλος και μαχητής
Ο Λουκιανός μας άφησε, αλλά
το έργο του θα μας συντροφεύει για πάντα. Σαν αγιόκλημα
και γιασεμί τις καλοκαιρινές

νύχτες με φεγγάρι. Σε όλη του
τη ζωή ονειροπόλος και μαχητής. Πάντα πρωτοπόρος στην
τέχνη και στους αγώνες για
καλύτερη Έλλάδα και ομορφότερη ζωή. Συνιστώ ανεπιφύλακτα στους νεολαίους μας σε
Κύπρο, Ελλάδα και όπου γής,
να βιώσουν τα τραγούδια του
και να μεθύσουν με το νόημα
τους ως ονειροπόλοι και μαχητές της ζωής.
Ξ.Ξ.

Ελλάδα και βάλς
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
όπως δεν θα πεθάνει το βάλς
όλο θα μας παρασέρνει με μιας.
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
δεν την σκιάζει φοβέρα καμμιά
μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει
και να, πάλι το βάλς αρχινά.
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
κι ας το πάρει χαμπάρι ο ντουνιάς
ότι πάντα θα ζει, γιατί ξέρει να ζει
και θα χορεύει και βάλς.
Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
κι Ευρώπη ακόμη απορεί
πως με δόσεις και πλούτη
αλλά δίχως εμάς,
ούτε στιγμή δεν μπορεί.
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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.
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%.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Εν καιρώ κρίσης ενισχύθηκε
η οργανωτική του δύναμη
Τ

α οικονομικά και οργανωτικά αποτελέσματα του σωματείου Κυβερνητικών ΣΕΚ
Λευκωσίας - Κερύνειας τέθηκαν στο μικροσκόπιο συνεδρίας του Δ.Σ. του Σωματείου
που πραγματοποίηθηκε την περασμένη
Τετάρτη στο οίκημα της ΣΕΚ.
Στο πλαίσιο της συνεδρίας ο γραμματέας
του σωματείου Αντρέας Νεοφύτου επισήμανε πως το σωματείο κατόρθωσε να

αυξήσει τα μέλη του, παρά το μορατόριουμ
προσκλήψεων που τέθηκε ως αποτέλεσμα
της οικονομικής ύφεσης. Παράλληλα, στην
παρουσία του γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργου Κωνσταντίνου και επαρχιακού οργανωτικού Νίκου Σατσιά κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του σωματείου για το 2017 ενώ
έγινε ενημέρωση για τα τρέχοντα επαγγελματικά ζητήματα.

Ο κ. Κωνσταντίνου παράλληλα ενημέρωσε
τα μέλη του Δ.Σ. για τη συμφωνία πλαίσιο
που υπεγράφη για τον ευρύ δημόσιο τομέα

και περιλαμβάνει και το ωρομίσθιο προσωπικό.
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Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Μ

εγάλης κλίμακας εκστρατεία εγκαινίασε η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Παγκύπρια για
ενημέρωση των στελεχών της Ομοσπονδίας για τη συμφωνία πλαίσιο
που υπεγράφει στις 4 Ιανουαρίου για
ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου επισκέφθηκε μεγάλες στρατιωτικές μονάδες στη Λεμεσό, το Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την ηλεκτρομηχανολογική
υπηρεσία και άλλους μαζικούς χώρους
εργασίας στους οποίους εργοδοτούνται
μέλη της Ομοσπονδίας.
Ο κ. Κωνσταντίνου συνοδευόμενος από
τους οργανωτικούς γραμματείς των
Σωματείων Κυβερνητικών είχε την
ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και να
απαντήσει σε ερωτήσεις.

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

"Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ΣΕΚ Λεμεσού
οργανώνει για τα μέλη της και τις οικογένειες
τους ένα τεράστιο Αποκριάτικο Πάρτυ
απόλυτα μέσα στο πνεύμα της πόλης μας!
Είσοδος με φαγητό και ποτό, €10 για μέλη
των Επαγγελματικών Ταμείων Ευημερίας
και €20 για μέλη χωρίς Ταμείο Ευημερίας.
Εισιτήρια και προκρατήσεις θέσεων μόνο από τους
Οργανωτικούς Γραμματείς του Σωματείου σας

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20 Φεβρουαρίου
Σας περιμένουμε!
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ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Iσορροπία ανάμεσα
στην εργασία και τη ζωή

Σ

τη σημερινή κοινωνία της ασύνορης οικονομίας
που οι ρυθμοί είναι φρενήρεις, οι προκλήσεις
μεγάλες και οι κάθε λογής απαιτήσεις πολλές, όλο και
πιο πολύ πρέπει να αναδεικνύεται η ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή. Μεταξύ των ειδικών μελετητών, ολοένα και
περισσότερο δυναμώνει η άποψη πως τέτοια ισορροπία με τις δοσμένες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
παγκοσμίως είναι αδύνατον ή πάρα πολύ δύσκολο
• Πόσο εφικτή είναι να υπάρξει.

στη σημερινή
πραγματικότητα
• Η καλή ζωή είναι
ο σκοπός, η εργασία
το μέσον

Η ισορροπία ανάμεσα
στην εργασία και την ζωή
στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι δύο αυτές προσλαμβάνουσες, ζωή και
εργασία, είναι μετρήσιμες
με ίδια μέτρα και σταθμά.
Όμως αυτό είναι ανέφι-

κτο στην πράξη.
Συνηθίζεται, λοιπόν, ο κάθε άνθρωπος να είναι διαφορετικός στην εργασία του από ότι στην προσωπική του ζωή. Στην εργασία του προσπαθεί να είναι
υπεύθυνος, παραγωγικός και επαρκής (και τις περισσότερες φορές αφήνει έξω από την πόρτα της εργασίας του, τα προσωπικά του θέλω, τις αξίες και τα
όνειρα του), ενώ στην προσωπική του ζωή αφήνει
στην άκρη τον ανταγωνισμό, κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς, δείχνει περισσότερη φροντίδα, αγάπη
και σεβασμό στον εαυτό του και στους άλλους- με
λίγα λόγια, είναι πιο εναρμονισμένος με τις αξίες του.
Το μέγα ζητούμενο
Όσο παθιασμένος και αν είσαι με την εργασία σου,
όσο και αν θέλεις να πετύχεις επαγγελματικά, τόσο

πιο πολύ οφείλεις να επενδύσεις στον εαυτό σου,
στην προσωπική σου ανάπτυξη, στην ποιότητα ζωής
σου. Η εργασία σου δεν πρέπει να φθείρει και να
καταναλώνει την ζωή σου. Την εργασία σου δεν πρέπει να την αντιμετωπίζεις πιο σοβαρά από τη ζωή
σου.
Το μέγα ζητούμενο είναι να μπορέσεις να εργάζεσαι
πιο έξυπνα και πιο αποδοτικά, να εκπαιδευτείς σε
αυτό που λέγεται αυτό-οργάνωση, ένα καλό σύστημα
διαχείρισης και ομαλής επίτευξης των στόχων σου.
Αν βέβαια θέλεις πραγματικά ωφέλιμες αλλαγές,
ξεκίνα να βλέπεις τα πράγματα από άλλο πρίσμα.
Ρώτα τον εαυτό σου: Με ποιον τρόπο θα μπορέσει η
σημερινή μέρα να έχει περισσότερο νόημα από την
χθεσινή? Πως μπορώ να βελτιώσω την ζωή μου και
την ζωή των γύρω μου? Ξεκίνα την μέρα σου, τις
συναντήσεις σου, τις συναναστροφές σου, τις επαφές
σου από αυτήν την σκοπιά. Τότε θα γίνεις πιο αποδοτικός και ωφέλιμος σαν άνθρωπος, θα έχεις μια
ζωή με περισσότερο νόημα, οι συνεργάτες σου θα σε
εκτιμούν περισσότερο και θα γυρνάς το βράδυ στο
σπίτι σου- αν και κουρασμένος- με πιο καθαρό κεφάλι και πιο ανάλαφρη καρδιά.
Και πάντοτε να σκέφτεσαι πως, η ζωή σου είναι
μεγαλύτερη, σπουδαιότερη και σημαντικότερη από
οτιδήποτε άλλο.
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Η σπουδαιότητα των καλών σχέσεων
στον χώρο εργασίας

Α

ναμφίβολα, η ποιότητα των
σχέσεων που επικρατεί μεταξύ
των μελών μιας ομάδας που εργάζονται για ένα κοινό σκοπό σε ένα
χώρο εργασίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία
όλων σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας τους.
Οι αρμονικές σχέσεις και η ορθή
επικοινωνία μεταξύ των μελών
μιας επαγγελματικής ομάδας για
αποτελεσματική συνεργασία στην
επίτευξη των στόχων, έχουν πολύ
μεγάλη αξία και είναι ένα αναντικατάστατο όπλο στον αγώνα για
την επιτυχία.
Αναπόφευκτα σε ένα ανθρώπινο
περιβάλλον, θα πρέπει να αναμένεται να υπάρχουν διαφορετικοί
τρόποι προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων.
Οι διαφωνίες, οι ανταγωνιστικές συμπεριφορές και
η κακή επικοινωνία, μπορούν να οδηγήσουν σε
άσχημες σχέσεις μεταξύ
των μελών μιας ομάδας
που εργάζονται για ένα
κοινό στόχο.
Παράλληλα διαφορές νοοτροπίας, θέσης, επιπέδου
μόρφωσης στις διάφορες
ιεραρχικές
βαθμίδες,
μπορούν να συμβάλουν
στην δημιουργία καταστάσεων που οδηγούν σε
κακές σχέσεις με αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα.
Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές
προσέγγισης που μπορούν να υιοθετηθούν από τα μέλη μιας ομάδας
που εργάζονται μαζί με στόχο να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι μιας
δυσλειτουργίας λόγω διαπροσωπικών προβλημάτων:

Ο 12λογος
1. Σεβασμός, εκτίμηση και επαγγελματισμός: Ο σχέσεις με τους
άλλους που εργάζονται μαζί σας
θα πρέπει πρώτα απ' όλα να
χαρακτηρίζονται από το σεβασμό
και εκτίμηση προς τον άλλο και
από επαγγελματισμό.
2. Μάθετε να ακούτε: Μάθετε ν'
ακούτε προσεκτικά τους άλλους
όταν σας μιλούν. Επιτρέποντας
στο άλλο άτομο να σας παρουσιάσει το πρόβλημά του χωρίς διακοπή, δείχνετε ότι πρόκειται να το
αντιμετωπίσετε με σκέψη και με
σεβασμό. Ταυτόχρονα μαθαίνετε τι
θέλει και τι χρειάζεται το άλλο
άτομο.
Το να ακούτε με συγκέντρωση και
προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει
να ανακαλύψετε πράγματα που
ήταν κρυμμένα και που δεν γνωρίζατε.
Ακούγοντας προσεκτικά και καταλαβαίνοντας τις ανάγκες που
υπάρχουν, αυξάνετε τις πιθανότητες για να βρεθεί μια λύση.
3. Προσπαθήστε να καταλάβετε
τον άλλο: Προσπαθήστε να κατανοήσετε την άποψη των άλλων
ατόμων. Για να επέλθει μια αμοι-

• Οι σχέσεις στον χώρο
εργασίας επηρεάζουν
καθοριστικά τη ψυχολογική
μας κατάσταση, την παραγωγικότητα και την ποιότητα
της ζωής μας γενικότερα
βαία κατανόηση και να φύγουν οι
παρεξηγήσεις, είναι καλό να επαναλάβετε με δικά σας λόγια αυτό
που σας λέει ο συνομιλητής σας,
ρωτώντας τον εάν είναι αυτό
πραγματικά που εννοεί.
4. Αναγνωρίστε τις ανησυχίες και
φόβους του άλλου: Με το να αναγνωρίσετε τις σκέψεις και τα
αισθήματα του άλλου δεν σημαίνει,
ότι αποδέχεστε και τα επιχειρήματα του. Η αναγνώριση των σκέψε-

σας πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Αποφεύγετε την κριτική ή τις
κατηγορίες.
Στις καταστάσεις αυτές πρέπει να
είστε συνεπείς και να μην κάνετε
πράγματα που δεν είναι αναμενόμενα διότι αυτό μπορεί να υποσκάψει την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
8.Μην παίρνετε τα πράγματα
προσωπικά: Μην ανταποδίδετε τις
απειλές ή τις προσωπικές επιθέσεις. Εάν νιώθετε φόρτιση και
θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο, μπορείτε να πείτε ότι είσαστε θυμωμένοι εκείνη τη στιγμή και ότι προτιμάτε να συνεχίσετε αργότερα τη
συζήτηση όταν θα σας περάσει ο
θυμός.
9. Μάθετε να παραδέχεστε ότι
κάνατε λάθος: Όταν πράγματι
νιώθετε ότι κάνατε λάθος, μπορεί
να είναι πολύ αποτελεσματικό και να έχει καταλυτική επίδραση το να
παραδεχθείτε το λάθος
σας.
10. Μην βιάζεστε να συμφωνήσετε αμέσως: Μην
βιάζεστε για να λύσετε ένα
πρόβλημα πρόωρα.

ων του άλλου βοηθά στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και
συντείνει στην λύση των προβλημάτων.
5. Να είστε πρόθυμοι για συνεργασία: Να προωθείτε την εργασία
από κοινού για την επίλυση προβλημάτων. Δείξετε ότι υπάρχει
αμοιβαία εμπιστοσύνη και ότι
θεωρείτε ότι ο συνάδελφός καλόπιστα εγείρει κάποια θέματα.
6. Ψάξτε για θέματα που συμφωνείτε: Αρχίστε την αντιμετώπιση
καταστάσεων από μικρά ζητήματα
που είναι ευκολότερο να λυθούν
και μετά περάστε σε δυσκολότερα
θέματα.
Εάν αντιληφθείτε ότι τα πράγματα
αρχίζουν να εκφυλίζονται επιστρέψτε πίσω σε θέματα στα
οποία έχετε κοινά σημεία.
7. Δηλώστε τα αισθήματα σας:
Χρησιμοποιείτε
λέξεις
όπως
"αισθάνομαι", "νομίζω" και να
βασίζετε την επιχειρηματολογία

Μπορείτε συνομιλώντας
με το άλλο άτομο να
δηλώσετε ότι θα πρέπει να
σκεφτείτε μαζί για το επόμενο βήμα και ότι θα πρέπει μαζί να βρείτε χρόνο
για την επόμενη συνάντηση.
11. Σκεφτείτε για λύσεις πριν μια
συνάντηση: Πριν μπείτε στη διαδικασία της συζήτησης θα πρέπει να
καθορίσετε το τι πραγματικά θέλετε. Επίσης θα πρέπει να ξέρετε για
το τι είσαστε έτοιμοι να χάσετε και
τι συμβιβασμούς μπορείτε να κάνετε για να πετύχετε αυτό που θέλετε.
12. Η λύση των αντιπαραθέσεων
είναι σταδιακή, βήμα με βήμα: Ο
χειρισμός και επίλυση μιας αντιπαράθεσης είναι μια διαδικασία
σταδιακή. Οι συγκρούσεις και
αντιπαραθέσεις δεν λύονται με μια
μόνο αλληλεπίδραση.
Χρειάζονται επαναπροσεγγίσεις,
επανατοποθετήσεις με συζήτηση
των θεμάτων σε διάφορα επίπεδα.
Μπορεί να υπάρξουν οπισθοδρομήσεις και μετά με σταδιακό τρόπο
πρόοδος για την επίτευξη μιας
αποδεκτής λύσης από όλα τα μέρη.

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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ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ

Ο αυχενικός πόνος μπορεί
να αντιμετωπισθεί

Π

ρόσφατη έρευνα που έγινε από τους επιστήμονες
της Αμερικανικής Οστεοπαθητικής Ένωσης (AOA),
διαπίστωσε ότι ένας στους δύο αμερικανούς πολίτες
πιστεύει ότι ο αυχενικός πόνος είναι μέρος της ζωής,
ενώ το 41% πιστεύει ότι ο πόνος είναι μέρος της διαδικασίας γήρανσης.
Όπως παρατήρησαν οι επιστήμονες που διεξήγαγαν
την έρευνα, ο αυχενικός πόνος δεν κάνει διακρίσεις
καθώς επηρεάζει οποιονδήποτε άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας. Αναλύοντας τα αποτελέσματα της
συγκεκριμένης έρευνας ο φυσιοθεραπευτής – χειροθεραπευτής Γιώργος Κακαβάς επισημαίνει, ότι ο
αυχενικός πόνος αποτελεί
την 3η αιτία χρόνιου πόνου
παγκοσμίως και μπορεί να
προκληθεί από πολλούς
διαφορετικούς
λόγους,
όμως η αλήθεια είναι ότι
μπορεί να αντιμετωπιστεί.
Όπως αναφέρει ο κ. Κακαβάς για την αντιμετώπιση
του χρόνιου αυχενικού πόνου μπορεί κάθε άτομο να
ακολουθήσει μερικές απλές συμβουλές προκειμένου να
ανακουφιστεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Για παράδειγμα πρέπει να φροντίζει να έχει σε
όρθια θέση και ευθυγραμισμένη την πλάτη του έτσι
ώστε, οι μύες να κρατήσουν το κεφάλι στη σωστή
θέση.
• Έτσι λοιπόν, όταν είστε σε όρθια είτε σε καθιστή
θέση, βεβαιωθείτε ότι οι ώμοι είναι σε ευθεία γραμμή
με τους γοφούς και τα αυτιά σε ευθεία γραμμή με τους
ώμους.
• Επιπροσθέτως, όπως λέει, υπάρχουν δύο πολύ
απλές ασκήσεις που μπορούν να απαλύνουν τον πόνο
στον αυχένα, αρκεί να εκτελεστούν με αργές και απαλές κινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού. Ξεκινήστε
κλίνοντας το κεφάλι από αριστερά προς τα δεξιά
παραμένοντας για 20 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε
στην άλλη πλευρά. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το χέρι
σας πάνω στο κεφάλι σας και τεντώστε το λαιμό
προς τον κάθε ώμο. Εάν αισθάνεστε αυξημένο πόνο ή
μούδιασμα, σταματήστε την άσκηση.
• Μία ακόμα συμβουλή είναι η ανακούφιση των πόνων
με την τοποθέτηση ζεστών ή κρύων επιθεμάτων στον
αυχένα. Μπορείτε να καθίσετε αναπαυτικά και να
εφαρμόσετε μια θερμή ή μια κρύα κομπρέσα για περίπου 10 έως 20 λεπτά τη φορά, τέσσερις έως έξι φορές
την ημέρα. Η ζέστη προσφέρει χαλάρωση των μυών,
ενώ το κρύο ανακουφίζει από τον πόνο.
• Κλείνοντας, ο κ. Κακαβάς επισημαίνει ότι αν κάποιος νιώθει ότι αυτές οι πρακτικές δεν αποφέρουν και
δεν τον ανακουφίζουν από τους πόνους, τότε καλό θα
είναι να αποταθεί σε κάποιο ειδικό προκειμένου να
του δώσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας.
Όπως λέει, υπάρχει λύση για τον αυχενικό πόνο με
νέες τεχνικές αρκεί να αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε
να συνεχίσουμε να πονάμε χωρίς να κάνουμε κάτι γι’
αυτό.

Π

ολύ καθισιό, πρόωρα γηρατειά. Οι
ηλικιωμένες γυναίκες που είναι
καθιστές πάνω από δέκα ώρες τη μέρα
και οι οποίες δεν ασκούνται, έχουν κύτταρα που είναι έως οκτώ χρόνια περισσότερο βιολογικά γερασμένα από ό,τι η
πραγματική ηλικία τους, σε σχέση με
τις συνομήλικές τους που κάνουν λιγότερο καθιστική ζωή και ασκούνται,
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι στην περίπτωση των γυναικών με καθιστική
ζωή, τα τελομερή στις άκρες των χρωμοσωμάτων έχουν μικρότερο μήκος. Τα
τελομερή (σαν τις πλαστικές άκρες στα
κορδόνια των παπουτσιών) προστατεύουν το γενετικό υλικό από βλάβες
και, όσο γερνάει κανείς, τόσο το μήκος

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΓΕΙΑ
Η παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια
πλήττει την υγεία των εργαζομένων

«Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην Ευρώπη αλλά
ιδιαίτερα στην Ελλάδα-όπου έχει
χαθεί το 30% του ΑΕΠ και με 1,5
εκατομμύριο ανέργους- επηρεάζουν καθοριστικά την υγεία και
την ασφάλεια των εργαζομένων».
Την επισήμανση αυτή έκανε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας
και επαγγελματικής υγιεινής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικός
ιατρός εργασίας Γιώργος Ραχιώτης μιλώντας σε διάλεξη του
Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με
θέμα: «Oι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας».
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Κατακόρυφη επιδείνωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της
εργασίας καταγράφεται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της επτάχρονης οικονομικής κρίσης που ταλανίζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις.
Η επιδείνωση οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς, την παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια, τις απολύσεις αλλά και την ανεργία
που έχουν εξουθενώσει τους πρώην και νυν εργαζόμενους. Παράλληλα
στο γεγονός ότι λόγω κόστους έχουν μειωθεί σημαντικά τα κονδύλια
για τη λήψη μέτρων ασφάλειας από πλευράς επιχειρήσεων αλλά και
οι έλεγχοι από την Πολιτεία στους χώρους εργασίας.
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι
οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία και ασφάλεια της
εργασίας, θα αυξηθούν όσο παρατείνεται η κατάσταση αυτή και δεν
υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης.
Την άποψη αυτή φαίνεται να συμ-

Επαγγελματικοί νόσοι
Σύμφωνα με το ιατρικό κριτήριο
«επαγγελματική νόσος είναι κάθε
νόσος ή παθολογική κατάσταση, η
οποία προκαλείται ή επιδεινώνεται
στον εργαζόμενο στο εργασιακό
του περιβάλλον».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ
Ραχιώτης η παρατεταμένη ανασφάλεια στους χώρους εργασίας,
το κλείσιμο επιχειρήσεων και η
ανεργία έχουν άμεση επίπτωση
στην υγεία των εργαζομένων.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Συγκεκριμένα η κατάσταση αυτή
έχει συνδεθεί με:
• Κατακόρυφη αύξηση του άγχους
• Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout)
• Αύξηση περιστατικών υπέρτασης και στεφανιαίας νόσου
• Κατάθλιψη
• Αύξηση μυοσκελετικών παθήσεων (λόγω εντατικοποίησης της
εργασίας)
• Αύξηση ψυχιατρικής νοσηρότητας
• Αύξηση επισκέψεων στους γενικούς γιατρούς
• Αύξηση αυτοκτονιών
Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων, λόγω κατάρρευσης επιχειρήσεων , αλλά και των απολύσεων
φαίνεται να οδηγεί σε μείωση του
αριθμού των εργατικών ατυχημάτων.
«Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων δεν πρέπει να μας εφησυχάζει γιατί οφείλεται στην ύφεση
και τη μαζική καταστροφή της
παραγωγικής βάσης » διευκρίνισε
ο κ Ραχιώτης.

μερίζονται και οι πολίτες των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,
οι οποίοι σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε ποσοστό 61% πιστεύουν ότι
η οικονομική κρίση επηρεάζει
αρνητικά την υγεία και την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους.
Το εργασιακό άγχος είναι ιδιαίτερα αυξημένο στο χώρο της υγείαςδημόσιων νοσοκομείων όπου σύμφωνα με ελληνική μελέτη από το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το
88% των εργαζομένων που συμμετείχαν σε έρευνα, ανέφεραν ελλείψεις σε βασικά υγειονομικά υλικά.
Επίσης το 84% των συμμετεχόντων
ανέφεραν ότι οι ελλείψεις αυτές
είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην
περίθαλψη των ασθενών.

Η έλλειψη άσκησης μας γερνά πιο γρήγορα
τους μειώνεται. Το ίδιο συμβαίνει όσο
μεγαλύτερη είναι η βιολογική ηλικία
κάποιου, πόσο δηλαδή είναι γερασμένα
τα κύτταρά του, άσχετα με τη χρονολογική ηλικία του.

Οι ερευνητές της ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Σαν
Ντιέγκο, με επικεφαλής τον δρα Αλαντίν Σαντιάμπ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο αμεριανικό περιοδικό
επιδημιολογίας ‘American Journal of
Epidemiology ‘, μελέτησαν σχεδόν 1.500
γυναίκες ηλικίας 64 έως 95 ετών, οι
οποίες κλήθηκαν να φοράνε μια
συσκευή που κατέγραφε τη σωματική
δραστηριότητά τους. Παράλληλα έγινε
ανάλυση σε δείγματα αίματός τους.
Διαπιστώθηκε ότι όσες ασκούνταν
λιγότερο από 40 λεπτά τη μέρα και
έκαναν καθιστική ζωή για πάνω από
δέκα ώρες, είχαν μικρότερα τελομερή,

Κάθε χρόνο, σύμφωνα με το ασφαλιστικό κριτήριο, έχουμε 4-10 εκ.
περιπτώσεις
επαγγελματικών
ασθενειών, παγκοσμίως.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το
2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
εκπονήσει οποιαδήποτε στρατηγική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον τομέα «της
υγείας και ασφάλειας της εργασίας».
Οι βλαπτικοί παράγοντες στο
χώρο της εργασίας είναι:
• Φυσικοί (θόρυβοι, δονήσεις κ,λ,π)
• Χημικοί( ουσίες, κάπνισμα, κ,λ,π)
• Βιολογικοί (βιολογικά νοσήματα)
• Εγκάρσιοι κίνδυνοι (π.χ. νυχτερινή βάρδια,).

άρα πιο γερασμένα κύτταρα. #39;Αλλοι
παράγοντες όπως η παχυσαρκία και το
κάπνισμα μπορούν να γεράσουν κι
άλλο τα κύτταρα. Το μικρό μήκος των
τελομερών συνδέεται με διάφορες
ασθένειες, όπως καρδιοπάθεια, καρκίνο και διαβήτη.
‘Η χρονολογική ηλικία δεν είναι πάντα
ίδια με τη βιολογική. Η μελέτη μας δείχνει ότι τα κύτταρα γερνάνε πιο γρήγορα με τον καθιστικό τρόπο ζωής ‘
δήλωσε ο Σαντιάμπ. ‘Βρήκαμε ότι οι
γυναίκες που κάθονται περισσότερο,
δεν έχουν μικρότερο μήκος τελομερών,
εάν ασκούνται για τουλάχιστον 30
λεπτά τη μέρα. Η σωματική άσκηση
πρέπει να αποτελεί μέρος της καθημερινής ζωής ακόμη και στην ηλικία των
80 ετών ‘, πρόσθεσε.
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Γιατί ο Ρήγας Κούπα έχει βάλει το σπαθί του στο κεφάλι του;

Ό

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

σοι από εσάς είστε
παρατηρητικοί,
θα
έχετε διαπιστώσει ότι ο
Ρήγας Κούπα στην τράπουλα απεικονίζεται μάλλον
περίεργα.

ο Ρήγας Κούπα αντιπροσωπεύει
τον συναισθηματικά διαταραγμένο Βασιλιά Κάρολο Ζ’ της Γαλλίας.
Ο βασιλιάς τρελάθηκε και πέρασε
το σπαθί μέσα από το κεφάλι του

μυθικό βασιλιά Αία, ενώ η Ντάμα
Κούπα είναι η Ελένη της Τροίας, η
πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο.
Ο Αίας ήταν ένας από τους μνηστήρες της Ωραίας Ελένης. Αλλά

Πρόκειται για τον μόνο
βασιλιά που δεν έχει μουστάκι και επιπλέον, φαίνεται να έχει βάλει το σπαθί
στο κεφάλι του.
Υπάρχουν τρεις θεωρίες ως
προς αυτό:

- Η πρώτη θεωρία αναφέρει
πως ο Ρήγας Κούπα χειρίζεται με το αριστερό του
χέρι ένα τσεκούρι. Ωστόσο, λόγω
της κακής αντιγραφής από κατασκευαστές καρτών, το τσεκούρι
του βασιλιά έχει εξαφανιστεί και
έχει γίνει περισσότερο σαν σπαθί.
- Η δεύτερη θεωρία αναφέρει πως

επειδή φοβόταν μήπως δηλητηριαστεί.
- Η τρίτη θεωρία αναφέρει ότι ο
Ρήγας Κούπα αντιπροσωπεύει τον

όταν εκείνη τον απέρριψε, επέλεξε
να αυτοκτονήσει μαχαιρώνοντας
τον εαυτό του με τον δικό του
σπαθί.

Χιόνι στην Ισπανία, άδεια ράφια στο Λονδίνο
Μπρόκολα και μαρούλια με το δελτίο στα βρετανικά σουπερμάρκετ

Ο

ι μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ στη Βρετανία
άρχισαν να διανέμουν με το δελτίο τα μαρούλια και τα μπρόκολα,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν
με τον τρόπο αυτό την έλλειψη
λαχανικών που εισάγονται από
την Ισπανία.

Απίστευτο αλλά αληθινό

Η Tesco, η μεγαλύτερη βρετανική αλυσίδα, υποχρεώνει
από αυτή την εβδομάδα
τους πελάτες της να μην
αγοράζουν
περισσότερα
από
τρία
μαρούλια
άισμπεργκ κατ' άτομο,
όπως ανέφερε εκπρόσωπος
του ομίλου. «Αντιμετωπίζουμε προβλήματα εφοδιασμού λόγω της κακοκαιρίας
στην Ισπανία» εξήγησε,
διευκρινίζοντας ότι το
μέτρο αφορά όλα τα υποκαταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η
ανταγωνίστρια
εταιρεία
Morrisons - η τέταρτη σε μέγεθος
αλυσίδα στη Βρετανία- έλαβε πιο
ριζοσπαστικά μέτρα: ο κάθε
πελάτης μπορεί να αγοράσει μόνο

Ο

δύο άισμπεργκ και τρία μπρόκολα.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της,
στόχος των «ποσοστώσεων»
αυτών είναι να μην διαταραχθεί ο
εφοδιασμός των τακτικών πελατών της.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που
σημειώθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου σε μεγάλο μέρος της Ισπανίας
καθώς και το κύμα ψύχους που
ακολούθησε, τον Ιανουάριο,
έπληξαν κυρίως τις νότιες περιοχές όπου καλλιεργούνται κηπευτικά. Αυτές οι κακές καιρικές συνθήκες επηρέασαν την παραγωγή

O ίδιος ο Μπράνσον ανέφερε σε
blog που έγραψε στην ιστοσελίδα
της Virgin: «Ήταν τεράστια τιμή
να μπορώ να προσκαλέσω τον
Πρόεδρο Μπαράκ και την Μισέλ

Ομπάμα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους για ένα διάλειμμα
μετά το πέρας και της δεύτερης
θητείας του Μπαράκ ως Πρόεδρος και αφού η οικογένειά του
έχει αφήσει τον Λευκό Οίκο. Μία
από τις πρώτες ιστορίες που μου
είπε όταν εκείνος και η Μισέλ
έφτασαν στο Moskito Island ήταν
το πως, λίγο πριν γίνει Πρόεδρος
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Τρόποι για να ζεστάνετε
οικονομικά το σπίτι

Ο

καιρός μας έχει κάνει φέτος τη χάρη και η
θερμοκρασία είναι ακόμα τέτοια ώστε οι
περισσότεροι να... αντέχουμε και χωρίς καλοριφέρ. Αλλά όχι για πολύ. Στην προσπάθειά
μας να ζεστάνουμε το σπίτι με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος αναζητάμε έξυπνους,
εναλλακτικούς τρόπους που θα μας επιτρέψουν να κρατήσουμε όσο ακόμα «μας παίρνει» τον θερμοστάτη κλειστό!

Σφραγίστε τα παράθυρα: Τα παράθυρα και
οι μπαλκονόπορτες του σπιτιού που δεν χρησιμοποιούνται τακτικά μπορούν αυτή την εποχή να
παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα καθ'όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, για να βεβαιωθείτε
ότι δε μπαίνει καθόλου κρύο από αυτά, μπορείτε να
κολλήσετε περιμετρικά στις κάσες τους χαρτοταινία, την οποία θα αφαιρέσετε όταν ζεστάνει ξανά ο
καιρός. Όσο για τα υπόλοιπα παράθυρα, μπορείτε
να τα ανοίγετε κατά την διάρκεια της ημέρας όταν
η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την
εσωτερική και να τα κλείνετε ξανά όταν πέφτει ο
ήλιος, ώστε να «φυλακίζετε» τη ζέστη στο σπίτι.
«Έξυπνες» κουρτίνες: Οι ιδανικές κουρτίνες για
τον χειμώνα έχουν ως εξής: Κρεμάστε από την
πλευρά των παραθύρων διάφανες πλαστικές κουρτίνες μπάνιου που έχουν την ιδιότητα να μην επι-

φρούτων και λαχανικών, μολονότι πολλά παράγονται σε θερμοκήπια.
Εξαιτίας της κακοκαιρίας αυτής,
εδώ και αρκετές εβδομάδες στη
Βρετανία παρουσιάζονται επίσης
ελλείψεις σε κολοκυθάκια, μελιτζάνες και σέλινο, αλλά
ακόμη δεν έχει επιβληθεί
«δελτίο» σε αυτά τα
λαχανικά. Η έλλειψη μπορεί να διαρκέσει μέχρι την
άνοιξη και ήδη οδήγησε
σε αύξηση των τιμών
καθώς τα σουπερμάρκετ
αναγκάστηκαν να εισάγουν λαχανικά από άλλες,
πιο μακρινές χώρες,
ακόμη και από τις ΗΠΑ.
«Άλλα σουπερμάρκετ έχουν αναρτήσει πινακίδες ιδίως στα ράφια
των ψυγείων όπου πωλούνταν
συνήθως οι σαλάτες: 'Λυπούμαστε, προσωρινή έλλειψη αποθεμάτων' έγραφε μία από αυτές
σήμερα σε ένα υποκατάστημα της
Tesco, κοντά στον καθεδρικό του
Αγίου Παύλου στο Λονδίνο.

Ξέρετε τι κάνει τώρα ο Μπάρακ Ομπάμα;

Μπαράκ Ομπάμα περνάει
καλά και αυτό βγαίνει προς
τα έξω. Ίσως στην πιο ξέγνοιαστη περίοδο της ζωής του, ο
πρώην Πρόεδρος της Αμερικής
απολαμβάνει τις διακοπές του με
την Μισέλ στο ιδιωτικό νησί του
Βρετανού δισεκατομμυριούχου
Ρίτσαρντ Μπράνσον, και μάλιστα
συναγωνίζονται για το ποιος
από τους δύο άντρες είναι καλύτερος στο kitesurf.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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είχε αρχίσει να κάνει σερφ στην
Χαβάη. Όταν επέστρεψε από το
εντατικό μάθημα, ο νέος επικεφαλής της ασφάλειάς του, γύρισε
και του είπε: “Αυτή θα είναι η
τελευταία φορά που κάνει σερφ
για τα επόμενα 8 χρόνια.” Για τα
επόμενα 8 χρόνια δεν είχε την
δυνατότητα να κάνει σερφ, να
απολαύσει τα θαλάσσια σπορ ή
να κάνει πολλά από τα πράγματα
που αγαπούσε.» Έτσι, ο Ρίτσαρντ
Μπράνσον αποφάσισε να τον
προκαλέσει σε μία μονομαχία στο
kitesurf για να δουν ποιος θα
καταφέρει να σταθεί περισσότερη
ώρα πάνω στην σανίδα.

τρέπουν στα κρύα ρεύματα να μπαίνουν στον χώρο,
ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνουν τη ζέστη όταν έχει
ήλιο. Από πάνω, στην εσωτερική πλευρά του σπιτιού, κρεμάστε βαριές κουρτίνες, οι οποίες επίσης
θα περιορίζουν το κρύο. Αυτές, όμως, πρέπει να τις
ανοίγετε όταν έξω έχει ήλιο, για να ζεσταίνεται το
σπίτι.
Ασφαλίστε τις πόρτες: Όπως με τα παράθυρα έτσι
και με τις πόρτες, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν
επιτρέπουν κρύα ρεύματα αέρα να περνούν στο
σπίτι. Χρήσιμο είναι, τουλάχιστον στο κάτω μέρος
της κεντρικής πόρτας του σπιτιού, να κολλήσετε
ένα λάστιχο αεροστόπ, ειδικό για πόρτες και παράθυρα (μπορείτε να το αγοράσετε από εδώ).
Σηκώστε τις τέντες: Κατά την διάρκεια της ημέρας
θέλετε το σπίτι σας να «λούζεται» από τον ήλιο,
προκειμένου να ζεσταίνεται φυσικά. Έχετε, λοιπόν,
τις τέντες διαρκώς σηκωμένες και απομακρύνετε
από τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες οτιδήποτε μπορεί να εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να
εισβάλλουν στο σπίτι σας (π.χ. μεγάλα φυτά ή
αντικείμενα).

Σοβαρά … αστειάκια
Ο Έλληνας και ο Αιγύπτιος
Ένας Έλληνας και ένας Αιγύπτιος συζητούσαν
για τον πολιτισμό τους:
– “Εμείς έχουμε τις πυραμίδες.”
– “Κι εμείς έχουμε την Ακρόπολη.”
– “Εμείς σκάψαμε κάτω από τις πυραμίδες και
βρήκαμε καλώδια.”
– “Και τι μ` αυτό;”
– “Πάει να πει πως τότε υπήρχαν τηλέφωνα!”
– “Κι εμείς σκάψαμε κάτω από την Ακρόπολη και
δεν βρήκαμε τίποτα.”
– “Και τι με αυτό;”
- Πάει να πει πως υπήρχαν κινητά!
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«7» Τρόποι για να ενισχύσετε τη μνήμη σας

Δ

εν είναι λίγες οι φορές που
ξεχνάμε ακόμα και το πιο απλό
πράγμα. Πού αφήσαμε τα κλειδιά
μας, τι φαγητό είχαμε εχθές ή
ακόμη και ένα προγραμματισμένο
ραντεβού.

Αλτσχάιμερ.
Παράλληλα, τα πράσινα λαχανικά,
όπως το μπρόκολο και το σπανάκι
καθυστερούν την γνωστική εξασθένηση, ενώ το αβοκάντο βοηθά

13

SUDOKU

πως αυξάνει την βραχυπρόθεσμη
μνήμη σε ενήλικες.
Ναι, στο κρασί
Ενα ποτήρι κρασί έχει θετικές
συνέπειες στον ιππόκαμπο του

Με αυτό τον τρόπο αισθανόμαστε
πως η μνήμη μας μας εγκαταλείπει
και ίσως στο μέλλον θα ξεχνάμε
όλο και περισσότερα πράγματα.
Για να παραμείνει το μυαλό «ξυράφι» και για μνήμη… ελέφαντα,
υπάρχουν μερικοί τρόποι για να
ενισχύσουμε τη μνήμης μας.
Ωρα για σταυρόλεξο
Το έχουμε ακούσει πολλές φορές
και ναι είναι λύση. Το σταυρόλεξο,
όχι μόνο μας γεμίζει γνώση, αλλά
μας βοηθά να επαναφέρουμε
παλιά γεγονότα στη μνήμη μας.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Υπνος, ο βοηθός
Οταν δεν κοιμόμαστε καλά, είναι
σχεδόν βέβαιο πως την επόμενη
μέρα η συγκέντρωση «πάει περίπατο». Αυτό συμβαίνει γιατί ο
ύπνος και η μνήμη είναι συνδεδεμένα με δύο τρόπους:
Ο επαρκής ύπνος βοηθά στην
μάθηση και την συγκέντρωση και ο
εγκέφαλος «απορροφά» τις νέες
πληροφορίες, ενώ κοιμόμαστε.
Φρούτα και λαχανικά, τα βασικά
Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν τροφές που ενισχύουν τη
μνήμη και την ψυχική υγεία. Μελέτη του Χάρβαρντ έδειξε πως τα
μούρα είναι πλούσια σε ανθοκυανίνες, ένα αντιοξειδωτικό που βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και
λειτουργεί ως ασπίδα για το

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
την αύξηση ροής του αίματος στον
εγκέφαλο.
Ωρα για τρέξιμο ή περίπατο
Η τακτική αερόβια άσκηση διευρύνει τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου,
την περιοχή εκείνη του εγκεφάλου
που εμπλέκεται η μνήμη με τη
μάθηση. Οι μελέτες δείχνουν πως
ένα ζωηρό περπάτημα για 40
λεπτά επηρεάζει την υγεία του
εγκεφάλου.
Γέλιο, γέλιο, γέλιο
Σύμφωνα με μελέτες, το γέλιο είναι
το καλύτερο φάρμακο. Ενα αστείο
ή ένα ανέκδοτο έχει αποδειχθεί

Μοσχάρι κρασάτο με μαυροδάφνη
εγκεφάλου. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Texas A &
M, το αντιοξειδωτικό ρεσβερατρόλη (που βρίσκεται στο δέρμα των
κόκκινων σταφυλιών) μπορεί να
βοηθήσει στην καταπολέμηση της
ασθένειας που σχετίζεται με την
εξασθένηση της μνήμης όσο μεγαλώνουμε.
Ναι, και στον καφέ
Η κατανάλωση καφέ έχει μια θετική επίδραση στη μακροπρόθεσμη
μνήμη, σύμφωνα με μια μελέτη που
διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο
Johns Hopkins.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα νιώθεις αρκετή πίεση, αλλά
δεν πρέπει να υποκύψεις με τίποτα σε
αυτήν την κατάσταση. Είναι αρκετά τα
ζητήματα που θα προκύψουν και θα
ζητούν μια λύση. Απόφυγε κάθε βιαστική απόφαση, γιατί ρισκάρεις να ανακατέψεις και τις καταστάσεις που φαίνεται να έχουν μπει σε μια σειρά. Όπως κι
αν έχει, διατήρησε μια ψύχραιμη στάση
και μην παρασύρεσαι.
Ταύρος: Μπορεί μέσα στη γενικότερη
αναστάτωση που επικρατεί στη ζωή
σου να μην το καταλαβαίνεις, αλλά αυτή
η περίοδος δε είναι καθόλου κακή για το
ζώδιό σου. Τα πράγματα εξελίσσονται
όπως θέλεις και μπορείς να χαρείς με
πολλά γεγονότα που συμβαίνουν γύρω
σου. Συνέχισε να είσαι σε καλή διάθεση
και όλα θα πάνε ακόμα καλύτερα.
Δίδυμοι: Μπορείς να βρεις λύσεις σε
διάφορα ζητήματα που σε προβληματίζουν. Ειδικά σε θέματα που αφορούν την
οικογένειά σου, τα εμπόδια σιγά-σιγά
εξαφανίζονται και μπορείς να έχεις
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα σχέδια
που ετοιμάζεις. Μην καταπιάνεσαι
όμως με πολλά θέματα τα οποία δεν
επείγουν, γιατί θα αφήσεις πίσω άλλες
προτεραιότητες.
Καρκίνος: Η ημέρα θα είναι αρκετά
δυναμική και εσύ θα είσαι γεμάτος
αυτοπεποίθηση και ενέργεια. Θα δεις
αρκετά πράγματα να στρώνουν και θα
νιώθεις όλο και πιο σίγουρος για τις
επιλογές που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Με
την καλή διάθεση που έχεις, μπορείς να
ανταπεξέλθεις σε αρκετές καταστάσεις
και να λύσεις ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό.

Λέων: Θα πρέπει να ασχοληθείς λίγο με
το παρελθόν! Ζητήματα που έχουν μείνει
άλυτα προκύπτουν και πάλι, και είναι η
ώρα να τα δεις πιο σοβαρά και να βρεις
τις κατάλληλες λύσεις. Αυτό δε σημαίνει
ότι πρέπει να κάνεις βιαστικές κινήσεις.
Ίσα-ίσα, θα χρειαστεί να είσαι ψύχραιμος και έτοιμος για όλα. Μίλησε με
κάποια άτομα που μπορούν να σε βοηθήσουν και μην προσπαθήσεις να αποδείξεις κάτι, φτάνοντας στα όριά σου.
Παρθένος: Θα έρθεις σε επαφή με πολλά
άτομα, θα κουβεντιάσεις, θα ανταλλάξεις απόψεις και ενδεχομένως να προβληματιστείς από κάποιες συζητήσεις.
Απόφυγε να αναλάβεις επιπλέον υποχρεώσεις, αν δεις ότι πιέζεσαι να φέρεις
εις πέρας όσες ήδη έχεις. Καλύτερα να
τελειώνεις με ζητήματα του παρελθόντος, για να μην τα ξαναβρείς μπροστά
σου.
Ζυγός: Είναι κάποια θέματα, με τα
οποία απέφευγες μέχρι τώρα να ασχοληθείς, αλλά πλέον ήρθε η ώρα τους και
καλό είναι να ξεμπερδεύεις μαζί τους
μια και καλή, για να μην τα ξαναβρείς
μπροστά σου. Σε αυτές τις κινήσεις θα
βρεις συμμάχους από το οικογενειακό
και φιλικό σου περιβάλλον. Μίλησε τους
και ζήτησε ανοιχτά τη βοήθειά τους. Θα
νιώσεις πολύ όμορφα με τη στάση τους.
Σκορπιός: Καλό είναι να ετοιμαστείς
κατάλληλα για μια δύσκολη μέρα. Σου
πέφτουν πολλές υποχρεώσεις, οικογενειακές δυσκολίες και έκτακτες καταστάσεις, που θα σε αποσυντονίσουν.
Μην το βάζεις κάτω με τίποτα. Ίσως
χρειαστεί λίγη παραπάνω προσπάθεια
από μέρους σου, αλλά η απογοήτευση δε

θα σε βοηθήσει. Αυτό είναι σίγουρο.
Τοξότης: Η μέρα θα είναι κάπως κουραστική για εσένα και οι αντοχές σου, τόσο
οι πνευματικές όσο και οι σωματικές,
μπορεί να σε προδώσουν. Βρες χρόνο να
ασχοληθείς με την υγεία σου και την
ξεκούρασή σου και γέμισε τις μπαταρίες
σου για να δράσεις πιο αποτελεσματικά
τις επόμενες ημέρες.
Αιγόκερως: Η εξυπνάδα σου και οι
αυξημένες ικανότητές σου θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Αρκετά προβλήματα θα παρουσιαστούν και θα
προστεθούν σε ήδη υπάρχοντα κι εσύ θα
χρειαστεί να κινηθείς δυναμικά και δραστικά, για να τα καταφέρεις. Μην αφήσεις να σε παρασύρουν άνθρωποι, που
δεν είναι τόσο αποφασιστικοί.
Υδροχόος: Επειδή δε θα μπορέσεις να τα
κάνεις όλα, βάλε έναν καλό προγραμματισμό και κινήσου με ψυχραιμία, για να
μπορέσεις να ξεμπερδεύεις με όσο το
δυνατόν περισσότερα ζητήματα μπορείς. Βρες το χρόνο να δεις άτομα που
εδώ και καιρό σε προβληματίζουν και
κάνε μαζί τους μια ξεκάθαρη κουβέντα.
Αυτή η τακτική θα σε αποσυμφορήσει
αρκετά.
Ιχθείς: Κάποιες καθυστερήσεις που θα
συμβούν στα σχέδιά σου, δεν πρέπει να
σε απογοητεύουν. Άλλωστε, οι αλλαγές
που σου συμβαίνουν είναι αρκετές και
δεν πρέπει να τις αγνοείς. Θα χρειαστεί
επιμονή και υπομονή για να φτάσεις
τους υψηλούς στόχους που έχεις θέσει,
αλλά μην το βάλεις κάτω με κάποια
μικρά εμπόδια που θα παρουσιαστούν.

ΥΛΙΚΑ:
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 κιλό και 200 γραμμάρια μοσχάρι σπάλα ή μπούτι
(χτένι ή κιλότο)
250 γραμμάρια μαυροδάφνη
250 γραμμάρια κόκκινο κρασί
1/4 φλιτζάνι βαλσαμικό ξύδι με σύκο
2 φύλλα δάφνης, 2 κλωνάρια θυμάρι
4 ξερά κρεμμύδια κομμένα σε χοντρές φέτες (στα 4-6
κομμάτια), 2 σκελίδες σκόρδο σπασμένες
4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
20 κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα
20 δαμάσκηνα αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι
10 βερίκοκα αποξηραμένα
10 σύκα αποξηραμένα
2 κ.σ κορν φλάουρ
Αλάτι, πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Πλένουμε το κρέας
από το προηγούμενο βράδυ,
το κόβουμε σε
μεγάλες μπουκιές
και
το
βάζουμε σε γυάλινο μπολ. Προσθέτουμε τη Δάφνη, το θυμάρι, την κρέμα βαλσαμικού,
τη μαυροδάφνη, το κρασί και λίγους κόκκους πιπέρι.
Σκεπάζουμε το μπολ, το βάζουμε στο ψυγείο και αφήνουμε το κρέας να μαριναριστεί για όλη τη νύχτα.
Την επόμενη μέρα σε μία κατσαρόλα με χοντρή βάση
ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σοτάρουμε τα κρεμμύδια και
τα σκόρδα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, μέχρι το
κρεμμύδι να γίνει διάφανο. Βγάζουμε το κρέας από την
μαρινάδα. Ταμπονάρουμε – σκουπίζουμε το κρέας με
απορροφητικό χαρτί κουζίνας (κρατάμε στην άκρη την
μαρινάδα ). Ζεσταίνουμε σε ένα βαθύ τηγάνι 4 κουταλιές ελαιόλαδο και ροδίζουμε. Θωρακίζουμε λίγα λίγα
τα κομμάτια του μοσχαριού, ώστε να μην πέφτει η θερμοκρασία του λαδιού. Όταν θωρακίζονται με αυτό το
τρόπο κάνουν κρούστα γύρω-γύρω. Κάθε κομμάτι κρέατος που θωρακίζεται το βάζουμε στην κατσαρόλα με
τα κρεμμύδι και το σκόρδο.
Αφού τελειώσουμε, προσθέτουμε το κορν φλάουρ ανακατεύοντας καλά, περιχύνουμε το φαγητό με τη μαρινάδα που έχουμε κρατήσει. Προσθέτουμε αλάτι και
φρεσκοτριμμένο πιπέρι και αφήνουμε το φαγητό στην
κατσαρόλα να πάρει μία βράση για 5′. Στη συνέχεια το
σκεπάζουμε με λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο και με ένα
βαρύ καπάκι. Το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 170 βαθμούς αέρα και ψήνουμε για περίπου 1
ώρα. Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και το καπάκι και
ρίχνουμε στο φαγητό τα κάστανα, τα δαμάσκηνα και τα
σύκα. Ψήνουμε για επιπλέον 20 λεπτά. Το σερβίρουμε
πάντοτε ζεστό, με πουρέ πατάτας ή ρύζι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 746 - 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1964

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)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα
1ος υπνοδωματίου
με διπλό χώρο στάθμευσης, με τίτλο ιδιοκτησίας στην περιοχή
Κάππαρι
(δίπλα από
το ξενοδοχείο AMORΕ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 3/2017 8/2/2017
100.000 ..............25783
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .....................15018
100 .....................58670

1.000 ..................52112

100 .....................38523

400 .....................52294

100 .....................15709

400 .....................43795

100 .................... 31002

400 .....................33655
200 .....................21047
200 .....................59344
200 .....................50522
200 .....................26156
200 .....................59789
200 .....................41367
200 .....................26735
200 .....................26392

100 .................... 17064
100 .................... 54220
100 .................... 15097
100 .................... 17755
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
8966, 3829
Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................56313

215

200 .....................29290

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................33449

590, 022

100 .....................26668

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................57436

60, 04

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Οι δοκιμασίες κάνουν
τη ζωή ενδιαφέρουσα
και η επιτυχία τους
κάνουν τη ζωή να έχει
νόημα"

Τηλ. 99673113 Αντρέας Βάσου

Joshua J. Marine

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στην εκκλησία
Τιμίου Σταυρού Ακρωτηρίου το 1ο ετήσιο μνημόσυνο
της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής
ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ ΑΒΡΑΑΜ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
και παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της,
όπως παραστούν
Οι τεθλιμένοι:
Τα παιδιά, αδέλφια , εγγόνια, δισέγγονα και λοποί συγγενείς

Ζητούμε για άμεση
πρόσληψη σε εργοστάσιο ρούχων στον
Στρόβολο κόπτη/τρια
και ράπτριες για
άμεση εργοδότηση.
Ευέλικτο ωράριο και
απολαβές αναλόγως
προσόντων.
Για περισσότερες
πληροφορίες Γιάννα
Αριστοτέλους
99643324

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 18 – 19 Φεβρουαρίου
2017, συνεχίζεται Πρωτάθλημα του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο
κάτω αγώνες:

18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18 – 19/2/17
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Σάββατο
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Κυριακή
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Σάββατο
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Κυριακή
AEK ΚΕΛΙΩΝ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 17ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 11 – 12/2/17
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
1-7
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-3
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
0-3
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
0-3
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
0-4
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους αγώνες
της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (3.00΄ μ.μ.). Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄ μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή
12 Φεβρουαρίου 2017, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
1-2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι 1-4

ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 1- 7
ΕΥ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΘΟΙ Καπέδων 3 - 0
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
1-5
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
5-0
Α.Ε.Βυζακιάς – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας
1-1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι
2- 0
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
2-5

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
Α.Ε.Κ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
1-2
Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
0-5
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
1-3
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΩΝ - Ε. Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
4-1
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
2-2
ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
0-0
Π.Α.Ε ΛΟΦΟΥ - Σ & Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ
1-3
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - Ν&Σ ΕΡΗΜΗΣ
4-4
ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
0-5
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.2.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣΣ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
2. ΣΑΒΒΑΤΟ 15.2.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - Α&Ν. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ.ΑΕΝ ΣΥΝ
3. ΚΥΡΙΑΚΗ 19.2.2017 και ώρα 12.30 μ.μ.
Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ {11.00 πμ}
Ε.Ν ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
4. ΔΕΥΤΕΡΑ 20.2.2017 και ώρα
Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

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

ΣΤΑ ΧΑΪ ΤΗΣ Η ΑΛΚΗ

Αλκή επιστρέφει στην Α’ κατηγορία και δικαιολογημένα επικρατεί μεγάλος ενθουσιασμός στις
τάξεις της. Η ομάδα της Λάρνακας
είναι το αφεντικό στην Β’ κατηγορία
με +9 και το επιβεβαίωσε απέναντι
στην Πάφο F.C.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Έχασαν πολύτιμο έδαφος ΑΕΛ και ΑΕΚ

Π

ολύτιμο έδαφος στη μάχη για τον
τίτλο έχασαν ΑΕΛ και ΑΕΚ δίδοντας
μια μεγάλη ευκαιρία στον
πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ να ξεφύγει ακόμη περισσότερο, μετά
τη νίκη του επί της
Καρμιώτισσα με 1-0.
Το ντέρμπι στο Τσίρειο δεν
ανέδειξε νικητή (1-1). Πολύ
κοντά στο να πανηγυρίσει μια
σπουδαία νίκη στο τσίρειο
βρέθηκε η ΑΕΚ αλλά ο
Ισπανός Αρουαμπαρένα είχε
άλλη άποψη που σκόραρε
στις καθυστερήσιες σκορπώντας ψυχρολουσία στην
Λαρνακιώτικη ομάδα.
Η απώλεια βαθμών των δύο ανταγωνιστών του ΑΠΟΕΛ, δημιούργησε ακόμη
μεγαλύτερο βαθμολογικό χάσμα.
Το ίδιο σκηνικό επικράτησε και στην
περίπτωση του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ο οποίος
μετά από εννέα σερί νίκες έμεινε στην
ισοπαλία με τον Εθνικό Άχνας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Απώλεσε βαθμούς ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

βαθμολογίας Αναγέννηση Δερύνειας με
1-0. Η Νέα Σαλαμίνα πατούσε καλύτε-

ρα στο έδαφος εξαργυρώνοντας τους
τρεις βαθμούς.Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ
κέρδισε την Καρμιώτισσα
με
1-0.
Γενικά
η
Καρμιώτισσα
στάθηκε
ικανοποιητικά μπροστά
στον ΑΠΟΕΛ ο οποίος ήδη
βρίσκεται στο Μπιλπάο
για τις Ευρωπαϊκές του
υποχρεώσεις.
Η Ανόρθωση για ακόμη ένα
παιχνίδι παρουσιάστηκε
σοβαρή, έπαιξε ωραίο
ποδόσφαιρο και κατάφερε
με την 3η σερί νίκη της να
ανέβει στην 6η θέση.

Ο Αρουαμπαρένα έσωσε στο 90’+1
τον ένα βαθμό για την ΑΕΛ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σ’ ένα παιχνίδι που είχε πολλά γκολ,
όπως στον πρώτο γύρο στο Τσίρειο 32 για τον Απόλλωνα οι Αχνιώτες πήραν
την ισοπαλία διατηρώντας ελπίδες για
την πρώτη εξάδα.
Η Ομόνοια μετά την εύκολη επικράτηση
επί της ΑΕΖ πέτυχε το στόχο των τριών
νικών σε ισάρριθμα παιχνίδια. Η εξέλιξη αυτή σκόρπισε ικανοποίηση στους
πράσινους.

Δόξα - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ..
.............. 0-2
56’ Ολιβέιρα, 90+2’ Καμπρέρα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε την ουραγό της

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Και στις λεγόμενες εύκολες αλλά και στις δύσκολες «καιρικές» συνθήκες, ο ΑΠΟΕΛ βρίσκει τη χρυσή συνταγή που οδηγεί σε θετικό αποτέλεσμα. Με ισχυρό όπλο τις πλούσιες ευρωπαικές εμπειρίες κατάφερε να φτιάξει ομάδα με ανοξείδωτο μέταλλο που την αναδεικνύει σε
σύνολο σταθερής αξίας. Διατηρώντας αυτά τα χαραχτηριστικά, παραμένει πρώτο φαβορί στην υπόθεση του τίτλου.

1

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΧΑΣΕ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ

Ο

Διγενής Ορόκλινης έχασε μεγάλη
ευκαιρία να πάρει προβάδισμα
τριών βαθμών στη 2η θέση. Στον
μοναδικό αγώνα για την 20η αγωνιστική της Γ’ κατηγορίας έφερε ισοπαλία 1-1 με τον εκ των ουραγών
Ηρακλή Γερολάκκου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

ΞΕΦΥΓΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ Ο ΑΠΟΕΛ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ύστερα από φρενήρη κούρσα οκτώ στροφών,που τον
έθεσε σε τροχιά τίτλου, βίωσε το πρώτο στραβοπάτημα. Αυτό, δεν
είναι κατάναγκη αποκαρδιωτικό γιατί εντάσσεται μέσα στο γενικότερο στατιστικό πλαίσιο ενός ποδοσφαιρικού μαραθωνίου. Αυτό που προέχει τώρα, είναι να επανέλθει η ομάδα στη «κανονική» χωρίς παρατράγουδα που θα την φέρουν σε κακοτοπιές.

2

Η Ανόρθωση με τη νέα της νίκη και την ορθόδοξη εμφάνιση, φαίνεται ότι αναδύεται σιγά – σιγά από την κρίση, οδεύοντας στο σωστό
δρόμο. Συνταγή για να αποκτήσει προοπτική η νέα τάξη πραγμάτων,
είναι η ειλικρινής στήριξη της διοίκησης ή τουλάχιστον η μη υπονόμευση
της από ανθρώπους κλειδιά της ευρύτερης Ανορθωσιάτικης οικογένειας.

3

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
Ο ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ

Π

ολύ κοντά στη μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου βρίσκεται
ο Ονήσιλλος Σωτήρας, έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πρόσω ολοταχώς για το 16ο Παγκύπριο
συνέδριο της η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Γεφύρωση του χάσματος των φύλων
στην Ευρώπη, από την ιστοσελίδα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η

ΕΕ έχει επιτύχει μόνο κατά το ήμισυ την ισότητα
μεταξύ των φύλων και η πρόοδος είναι αργή,
ενώ έχει σημειωθεί μόνο οριακή βελτίωση την τελευταία δεκαετία. Οι ευρωβουλευτές ασκούν πιέσεις για
μια σειρά ενεργειών, με σκοπό να γεφυρωθεί τελικά
το χάσμα των φύλων.
Γυναίκα συνταξιούχος, 40 % λιγότερη σύνταξη. Σε
ηλικία συνταξιοδότησης, πολλοί ανυπομονούν να
δρέψουν τους καρπούς της σκληρής δουλειάς πολλών ετών. Ωστόσο, εάν είστε γυναίκα συνταξιούχος
στην Ευρώπη, ίσως να μην μπορείτε να καλύψετε τις
χρηματοοικονομικές σας ανάγκες σε ηλικία γήρατος.
Οι γυναίκες λαμβάνουν 40% χαμηλότερη σύνταξη σε
σχέση με τους άντρες. Αυτός είναι μόνο ένας από
τους τομείς όπου η ανισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Σ

τις 21 Ιουνίου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ
το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της
ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ στην παρουσία
στελεχών της Ομοσπονδίας και
προσκεκλημένων από όλο το
φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας που βρίσκεται κάτω από
την εποπτεία της, τη ναυτιλία τα
λιμάνια τα πετρελαιοειδή και τη
γεωργία.
Η απόφαση για διεξαγωγή του
συνεδρίου λήφθηκε από την εκτελεστική επιτροπή της Ομοσπονδίας και επικυρώθηκε σε συνεδρία

του γενικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα
(φωτό).
Το συνέδριο θα χαιρετίσει ο γγ της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο γγ

√ 21 Ιουνίου 2017
της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών
ITF Στέφεν Κόττον ο
οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση. Επίσης θα προσκληθεί για να
χαιρετίσει το συνέδριο ο υπουργός

Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης. Τα πεπραγμένα θα καταθέσει
ο γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ Παντελής Σταύρου του οποίου η υποψηφιότητα
στη θέση του γενικού γραμματέα
επικυρώθηκε ομόφωνα από το
γενικό συμβούλιο.
Ο κ. Σταύρου εξέφρασε την ευαρέσκεια του προς την εκτελεστική και
το γενικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας για την ομόφωνη στήριξη της
υποψηφιότητας του και διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει με ζήλο και
αφοσίωση να υπηρετεί τα δίκαια
των εργαζομένων.

Υποβαθμίστηκε η ημερήσια διάταξη για την ισότητα. Ζητήματα που αφορούν το φύλο πρέπει να
λαμβάνονται πιο σοβαρά υπόψη, κάτι το οποίο
θεωρώ πως δεν συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, διότι
λόγω της κρίσης, η ατζέντα για την ισότητα των
φύλων έχει υποβαθμιστεί. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες που ολοκληρώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση
στην ΕΕ είναι περισσότερες από τους άνδρες, αλλά
εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα χρήματα.
Πενιχρή η συμμετοχή στα ΔΣ. Στα διοικητικά συμβούλια μεγάλων εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ποσοστό
μικρότερο από το ένα τέταρτο. Όσο πιο ψηλά στην
εταιρική διάρθρωση, τόσο πιο μικρό το νούμερο.
Ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα των γυναικών εργάζονται,
το ένα τρίτο από αυτές εργάζεται με μερική απασχόληση, εκ των οποίων σχεδόν οι μισές το κάνουν
αυτό για λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια
και την περίθαλψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να επιταχύνει την πρόοδο για το κλείσιμο του
χάσματος. Πρέπει να προωθήσουμε την ατζέντα για
τις άδειες μητρότητας και πατρότητας. Θέλουμε
δεσμευτικά μέσα κατά της έμφυλης βίας. Χρειαζόμαστε πάλι την ισότητα των φύλων στην κορυφή
της πολιτικής ατζέντας σε επίπεδο ΕΕ. Εάν δεν
πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές, θα χρειαστούν 70 χρόνια για την επίτευξη της ισότητας των
αμοιβών στην Ευρώπη, 40 χρόνια για τον ίσο καταμερισμό των εργασιών του σπιτιού και 20 χρόνια για
την επίτευξη της ισόρροπης εκπροσώπησης των
φύλων στην πολιτική.

Κοινωνική Συμμαχία:

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Περαιτέρω καθυστέρηση στο ΓΕΣΥ αποβαίνει
σε βάρος της υγείας των πολιτών

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
Η ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ ΓΙΑ
ΤΟ 14ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ε

λπίδες
στον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και στον πρόεδρο
της Βουλής για εφαρμογή του
ΓΕΣΥ εναποθέτει η Κοινωνική Συμμαχία αφού η περαιτέρω καθυστέρηση στην εισαγωγή του αποβαίνει σε βάρος της υγείας των
πολιτών και ολόκληρης της κοινωνίας.
Σε συνάντηση της Κοινωνικής
Συμμαχίας που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου απεφασίσθη όπως ζητηθούν συναντήσεις με τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας, τον πρόεδρο
της Βουλής και σε κατοπινό στάδιο με τις ηγεσίες των κομμάτων
για προώθηση του καυτού αυτού
ζητήματος.
Στη συνάντηση οι οργανώσεις
που αποτελούν την κοινωνική
συμμαχία υπογράμμισαν για
ακόμη μια φορά πως η εφαρμογή
του ΓΕΣΥ αποτελεί επείγουσα
ανάγκη της κοινωνίας και πως η

Βουλή θα πρέπει το ταχύτερο
δυνατό να ολοκληρώσει τη συζήτηση των ανοικτών θεμάτων που
υπάρχουν σε σχέση με τα νομοσχέδια για την αυτονόμηση ώστε
να οδηγηθούν το συντομότερο

• Η Κοινωνική Συμμαχία
εναποθέτει τις ελπίδες της
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον πρόεδρο
της Βουλής για
εφαρμογή του ΓΕΣΥ
στην Ολομέλεια για ψήφιση.
Η Κοινωνική Συμμαχία εξάλλου
κατέδειξε την έντονη ανησυχία
της για τα αυξανόμενα προβλήματα που παρουσιάζονται στα
δημόσια νοσηλευτήρια και εξέφρασε την αποφασιστικότητα
της να προχωρήσει σε περαιτέρω
μέτρα για να μην υπάρξει οποιοδήποτε πισωγύρισμα στο ΓΕΣΥ.

Ό

λα τα προβλήματα που αναφύονται στον νευραλγικό
τομέα της τουριστικής βιομηχανίας αλλά και της εργασιακής
εκμετάλλευσης που βιώνουν οι
εργαζόμενοι στον συγκεκριμένο
κλάδο θα τεθούν στο μικροσκόπιο
του 14ου Παγκύπριου συνεδρίου
της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16
Μαρτίου 2017 και ώρα 10π.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ στο Στρόβολο.
Στο συνέδριο θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας και η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Ομιλία θα απευθύνει ο γ.γ. της
Ομοσπονδίας Μίλτος Μιλτιάδους. Το συνέδριο θα εκλέξει τη
νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας η
οποία θα καθορίσει τους στόχους
και τη δράση για την επόμενη
τετραετία.

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

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

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

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

