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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Πάνος Καμμένος, υπουργός
Εθνικής Άμυνας:

Για την Ελλάδα η Κύπρος
δεν είναι ποτέ μακριά

• Προμηνύεται εργατική αναταραχή στον ευρύ δημόσιο τομέα

ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΑΞΙΩΝΟΥΝ
ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
4

Καθοριστική η μεθαυριανή συνάντηση
με τον υπουργό Οικονομικών

Μ

Γ

ια την Ελλάδα η Κύπρος δεν είναι
ποτέ μακριά, υπογράμμισε ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Πάνος Καμμένος ο οποίος
εκπροσώπησε την Eλληνική κυβέρνηση στους εορτασμούς για την επέτειο
της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις του μετά
την ολοκλήρωση της στρατιωτικής
παρέλασης στη Λευκωσία, ο κ. Καμμένος διαμήνυσε ότι «η σημερινή
μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση
την ημέρα της Ανεξαρτησίας της
Κύπρου στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα,
αυτό της δημιουργίας ενός άξονα
σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».
H απρόσμενη παρουσία ελληνικών
μαχητικών αεροσκαφών (F16) πάνω
από τον χώρο της παρέλασης προκάλεσε ρίγη συγκίνησης στον
Κυπριακό Ελληνισμό.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2966
TIMH 0.70€

ήνυμα σεβασμού της Συμφωνίας –
Πλαίσιο που έχει υπογραφτεί μεταξύ Συντεχνιών και υπουργείου Οικονομικών αξιώνουν οι εργαζόμενοι στον
ευρύ δημόσιο τομέα. Το Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό και οι εργαζό-

4

Στόχος η επίλυση της διαφοράς
που προέκυψε, χωρίς σύγκρουση

μικά. Στο ίδιο μήκος κύματος συντονίζονται και οι άλλες συντεχνίες. Το σκηνικό αναμένεται να ξεκαθαρίσει μεθαύριο Παρασκευή στη συνάντηση των
συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ με τον υπουργό
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη στις

λούν, ο γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ανδρέας Φ. Μάτσας και οι
γενικοί γραμματείς των Ομοσπονδιών
ΟΗΟ- ΣΕΚ και ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ, Ανδρέας
Ηλία και Γιώργος Κωνσταντίνου, αντίστοιχα.
(Σελ. 9, 16)

4 Δυναμική αντίδραση αν η Κυβέρνηση αθετήσει την υπογραφή
μενοι στους ημικρατικους οργανισμούς
προειδοποιούν ότι θα εξαγγείλουν
δυναμικά μέτρα διαμαρτυρίας σε περίπτωση που η κυβέρνηση αθετήσει τα
συμφωνηθέντα.
Τα συλλογικά όργανα της Ομοσπονδίας
Ημικρατικών Οργανισμών (ΟΗΟ - ΣΕΚ)
και της Ομοσπονδίας Κυβερνητικών
(ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ) διαμήνυσαν ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση της κυβέρνησης για μισθολογικές
αυξήσεις και επαναφορά ωφελημάτων
στη βάση της συμφωνίας με τον υπουργό Οικονομικών, θα αντιδράσουν δυνα-

της για υλοποίηση της Συμφωνίας - Πλαίσιο που προνοεί
παροχή αυξήσεων και ωφελημάτων στη συλλογική σύμβαση
2015 – 2018 με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του κράτους
12.30 μ.μ.
Προσερχόμαστε στη συνάντηση με
πνεύμα καλής θέλησης προς αποφυγήν
δυσάρεστων εξελίξεων, σημείωσε
χαραχτηριστικά ο γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας εκφράζοντας συγκρατημένη
αισιοδοξία.
Την αντιπροσωπεία της ΣΕΚ θα αποτε-

• Ως πρότυπο εργοδότη,
το κράτος οφείλει να τηρεί
με ευλάβεια τις συμφωνίες
που υπογράφει, δίνοντας
το καλό παράδειγμα
και στον ιδιωτικό τομέα
της οικονομικής δραστηριότητας

Ώρα για πράσινη φορολογία

Ε

δώ και αρκετό καιρό η ΣΕΚ υποστηρίζει πως, ωρίμασε η ώρα για ολοκληρωμένη γενική φορολογική
μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη πως η προηγούμενη έγινε το 2002 στα πλαίσια της τότε ανάγκης για
εναρμόνιση της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Η Κύπρος χρειάζεται μια γενική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διορθώνει πράγματα και θα αποκαθιστά αδικίες που δημιούργησαν σε βάρος των εισοδημάτων των πολιτών που ακρωτηριάσθηκαν από
δυσβάστακτες φορολογίες που επιβλήθηκαν με
ταχύτητες φωτός μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
Μέσα από το περιεχόμενο πρόσφατου ειδικού σεμιναρίου που έγινε στη ΣΕΚ στις 12 Ιουλίου 2017, τεκμηριώνεται πως, οι συγκυρίες τώρα στην οικονομία
είναι τέτοιες που ευνοούν μια ολοκληρωμένη φορομεταρρύθμιση, η οποία θα πρέπει – ασφαλώς – να

βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου.
Ήδη για το θέμα αυτό έγινε μια πρώτη τεχνοκρατική
συνάντηση ανάμεσα στη ΣΕΚ και στο υπουργείο
Οικονομικών και έπεται συνέχεια.

• Η Κύπρος χρειάζεται ολοκληρωμένη

φορολογική μεταρρύθμιση
Μια νέα φορολογική πολιτική θα πρέπει να μειώσει
φορολογίες που επιβαρύνουν την απασχόληση και
το εργατικό κόστος και θα εισάγει φορολογίες που
θα αποτρέπουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος
στα πλαίσια των λογικών της πράσινης ανάπτυξης.
Όσον αφορά την εισαγωγή της πράσινης φορολο-

γίας, αυτή η αντίληψη – προοπτική υποστηρίζεται
τόσο από τη ΣΕΚ όσο και από το Κέντρο Οικονομικών
Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σχετικές
μελέτες αναφέρουν πως η πράσινη φορολογία ελαχιστοποιεί το εργατικό κόστος, δημιουργεί θέσεις
απασχόλησης, ιδιαίτερα σε περιόδους ψηλής ανεργίας και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους. Στην Κύπρο η φορολόγηση της ρύπανσης και της κατανάλωσης φυσικών
πόρων είναι μηδενική και η χώρα κατατάσσεται
τελευταία στην Ε.Ε. σε αυτούς τους φόρους.
Ωρίμασε λοιπόν ο καιρός για την εφαρμογή πολιτικών που θα κινούνται προς την πιο πάνω κατεύθυνση στηρίζοντας την ανάπτυξη και προωθώντας την
κοινωνική συνοχή.

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

πανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο η ανάγκη επίλυσης του
καυτού θέματος των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων.
Με τις θυσίες των πολιτών σώθηκαν οι τράπεζες. Αν οι ίδιες
τώρα τιμωρήσουν τους καταχρεωμένους πολίτες και δη τους
ανέργους θα είναι διπλό και ασυγχώρητο το έγκλημα.
έει ασταμάτητα το νεανικό αίμα στην άσφαλτο.

*

Ρ

Πολιτεία και οργανωμένη κοινωνία να αναλάβουμε τις ευθύ-

* νες μας προάγοντας ποικιλοτρόπως τον οδηγικό πολιτισμό

Γ

ελάει και το παρδαλό κατσίκι με τις τοποθετήσεις κομματικών
εκπροσώπων που μιλούν για μέτρα ενάντια στη διαφθορά.
Ξεχνούν ότι ο κατεξοχήν φορέας του δίδυμου εφιάλτη, διαφθορά – διαπλοκή, είναι η κομματοκρατία.
πογοητευμένοι οι πολίτες από τη διαχρονική σήψη που ταλανίζει τη δημόσια ζωή.
Ώρα να αντιδράσουν συγκροτημένα οι ίδιοι οι πολίτες και να
παύσουν να είναι απαθείς χειροκροτητές των κομματικών
αποφάσεων.
ρομάζει την κοινωνία των πολιτών όσα αποκαλύπτονται
καθημερινά για το εύρος και το βάθος της διαπλοκής.
Οι υποψήφιοι πρόεδροι και η βουλή καλούνται να σηκώσουν
το βάρος για να καθαρίσει ο στάβλος του Αυγεία.
σχυρό τουριστικό ρεύμα «σαρώνει» την Κύπρο το 2017 με ρεκόρ
αύξησης εισοδημάτων.
Ελπιζουμε πως οι ξενοδόχοι θα συμπεριφερθούν ώριμα και
με κοινωνικό πατριωτισμό θα ανταμείψουν το προσωπικό και
δή το ντόπιο δυναμικό που δίδει προστιθέμενη αξία στο τουριστικό προιόν.
ρίνεται αναγκαίο να δρομολογηθεί χωρίς καθυστέρηση οδικός
χάρτης κατά της φοροδιαφυγής.
Το κοινωνικό κράτος δεν μπορεί εσαεί να παραμείνει εξασθενημένο εξαιτίας των διάτρητων νομοθεσιών ή και της απροθυμίας εντοπισμού και τιμωρίας των φοροφυγάδων.
ξεκάθαρη θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για
εφαρμογή μονοασφαλιστικου Γε.Σ.Υ στην Κύπρο δικαιώνει
απόλυτα τα συνδικάτα και τον υπουργό Υγείας.
Κάποιοι έστω και αργά καλούνται να συνετισθούν, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους.
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OI ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ

Ο

τομέας του Τουρισμού αποτελεί διαχρονικά
την ατμομηχανή της Κυπριακής οικονομίας. Επειδή η τουριστική βιομηχανία από την
φύση της είναι επιρρεπής σε εξωγενείς παράγοντες, όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις την
έχουν στηρίξει γενναιόδωρα. Ειδικότερα, στην
πρόσφατη οικονομική κρίση , ο τουρισμός είναι
ο μόνος κλάδος που έτυχε ευνοικής μεταχείρισης από το κράτος, προκειμένου να κρατηθεί
αλώβητος και να διαδραματίζει τον σημαίνοντα ρόλο του στην επανεκκίνηση της οικονομίας και την γρηγορότερη έξοδο από τον βρόγχο του τροϊκανού μνημονίου.
Δυστυχώς, οι ξενοδόχοι μεσούσης της κρίσης
δεν επέδειξαν τον αναγκαίο σεβασμό στο εργατικό δυναμικό και στα εργασιακά θέσμια. Στη
μεγάλη τους πλειοψηφία επιχείρησαν να αποξενώσουν το ντόπιο δυναμικό από την ξενοδοχειακή βιομηχανία. Τα εργοδοτικά μαχαιρώματα κατά των «ακριβών» Κυπρίων ξενοδοχοϋπαλλήλων πολλαπλασιάζοντο τα τελευταία
χρόνια ενώ τα φαινόμενα εκμετάλλευσης των
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

Ν

Κοινοτικών εργατών φούντωναν. Πρό του
φάσματος εργασιακής σύγκρουσης σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη καμπή της Κυπριακής οικονομίας, έχει επιτευχθεί συμφωνία σε επίμαχα
σημεία μεταξύ συντεχνιών – ξενοδόχων, κατόπιν καταλυτικής παρέμβαση της υπουργού
Εργασίας. Μάλιστα τα επίμαχα σημεία όπως η
πενθήμερη βδομάδα εργασίας, οι αργίες και το
ταμείο προνοίας, κατοχυρώθηκαν με νόμο που
ψήφισε ομόφωνα η Βουλή και ενσωματώθηκαν
στη Συλλογική σύμβαση ως αποτέλεσμα της
διαπραγμάτευσης που είχε προηγηθεί. Η εξέλιξη αυτή χαραχτηρίζεται ορόσημο για το σήμερα και το αύριο των εργασιακών σχέσεων,
αφού για πρώτη φορά στην ιστορική διαδρομή
της Κυπριακής Δημοκρατίας μέρος της συλλογικής σύμβασης κατοχυρώνεται διά νόμου.

*

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
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ρονούμε πως ότι η εργοδότηση Κυπρίων στα ξενοδοχεία είναι
επένδυση ανεκτίμητης αξίας.
Προσδοκούμεν ότι ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ θα επιδείξουν εμπράκτως
την πρέπουσα ευαισθησία σε ένα θέμα ύψιστης σημασίας.
ρα για ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.
Η ΣΕΚ θέτοντας επί τάπητος το θέμα προσδοκεί στη θετική
στάση της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων.
ίκη της συναίνεσης και της υπευθυνότητας θεωρείται η συμφωνία για την ΑΤΑ.
Η ΣΕΚ συνεχίζει να προωθεί τα εργατικά και κοινωνικά συμφέροντα διεκδικητικά, υπεύθυνα αλλά και τεκμηριωμένα
μονόπλευρη μείωση των μισθών δε συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
Άς το καταλάβουν επιτέλους οι εργοδότες και όχι μόνον προωθώντας την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό ως μέτρο
αύξησης της παραγωγικότητας.

Ω

*

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

βασικά θα επιτευχθεί μόνον με πιστή εφαρμογή
της συλλογικής σύμβασης. Επιπρόσθετα, θα
πρέπει να οικοδομηθεί ένα νέο πνεύμα συνεννόησης που θα δίνει προοπτική στον τουριστικό τομέα με αιχμή της αξιοποίηση του ντόπιου
εργατικού δυναμικού, την ποιοτική αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. Ήρθε η ώρα
ο Κυπριακός τουρισμός να αποκτήσει ταυτότη-

• Σεβασμός στις Συλλογικές Συμβάσεις
και στην κείμενη νομοθεσία
• Στα χέρια τους είναι να διανοίξουν
μια νέα ελπιδοφόρα προοπτκή
για τον τουρισμό και την οικονομία
στη μεταμνημονιακή εποχή

τα με έντονη την χροιά της Κυπριακής φιλοξενίας.
Η ΣΕΚ και γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα
αλλά και η κοινωνία των πολιτών, αναμένουν
από τους ξενοδόχους να επιδείξουν τον απαραίτητο κοινωνικό πατριωτισμό προς όφελος
της ανάπτυξης και της προόδου. Πρώτο βήμα
προς την κατεύθυσνση αυτή είναι, να τιμήσουν
την υπογραφή τους τηρώντας τη συλλογική
σύμβαση, θωρακίζοντας ταυτόχρονα την εργατική ειρήνη.

• Αναγκαιότητα η ποιοτική αναβάθμιση
των παρεχομένων υπηρεσιών και ο
εμπλουτισμός του κυπριακού τουρισμού
• Ήρθε η ώρα το τουριστικό προϊόν
της Κύπρου να αποκτήσει ταυτότητα
με αιχμή την Κυπριακή φιλοξενία

Φρονούμεν ότι μέγα ζητούμενο στην παρούσα
συγκυρία της πρωτοφανούς αύξησης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο είναι η
εδραίωση μόνιμου κλίματος ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ συντεχνιών – ξενοδόχων. Αυτό,

εορτολογιο
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)
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4/10/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/10/2017

Ιεροθέου επ. Αθηνών, Δομνίνης μ.,
Θεοδώρου Ταμασέων, Ιωάννου
Λαμπαδιστού

Θωμά αποστόλ., Ερωτηίδος
μάρτ., Κενδέου οσίου του Κυπρίου, Μακαρίου νεομ.

ΠΕΜΠΤΗ 5/10/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/10/2017

Χαριτίνης μάρτ., Μαμέλχθης μαρτ.
Ερμογένους ιερομάρτ., οπτασία
Κοσμά μοναχού

Σεργίου & Βάκχου μεγαλ., Ευσεβίου & Φίλικος μ. Πολυχρονίου ιερ.
99 πατέρων εν Κρήτη

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

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,

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/10/2017
Πελαγίας οσίας, Πελαγίας παρθένου, Ταϊσίας, Αρτέμονος ιερομ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/10/2017
Γ’ ΛΟΥΚΑ
Ιακώβου απ. του Αλφαίου,
Ανδρονίκου και Αθανασίας,
Αβραάμ και Λωτ των δικαίων
ΤΡΙΤΗ 10/10/2017
Ευλαμπίου και Ευλαμπίας και
των συν αυτοίς 200μ., Βασιανού
οσίου, Θεοφίλου ομολογητού

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Τι φταίει άραγε
και θρηνούμε τόσο νέα
παιδιά στην άσφαλτο;

Η

μολώχ της ασφάλτου σκληρή και αδυσώπητη
ντύνει στα μαύρα σχεδόν καθημερινά οικογένειες
που χάνουν αγαπημένα τους πρόσωπα με τα περισσότερα θύματα νέα παιδιά που δεν πρόλαβαν να
κατακτήσουν τα όνειρα τους.
Το έχουμε ξαναπεί. Είναι λυπηρό σε καιρό ειρήνης να
φεύγουν από τη ζωή μας αγαπημένοι μας άνθρωποι ή συνάνθρωποι
μας γιατί δεν κατορθώσαμε να
βρούμε τους τρόπους να εμφυσήσουμε στα παιδιά πως η ζωή από
τον θάνατο χωρίζεται από μια
λεπτή κλωστή και πως μια στιγμιΤης Δέσποινας αία απροσεξία είναι ικανή να
συντρίψει τα πάντα.
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Δεν κατορθώσαμε να βρούμε τη
συνταγή η οποία θα φέρει το γρηγορότερο θετικά αποτελέσματα για να
απαλλαχθεί η κάθε οικογένεια από
την κρυφή ανησυχία που βιώνει όταν ένας δικός
τους άνθρωπος αργήσει να επιστρέψει στο σπίτι
από μια έξοδο.
Οι καθημερινές υποδείξεις της αστυνομίας, οι
εκστρατείες που διοργανώνει για εμπέδωση οδικής

• Ας γίνουμε πρώτα εμείς οι γονείς πρότυπα
σωστής οδικής συμπεριφοράς καλύπτοντας
το δικό μας μερίδιο ηθικής ευθύνης και ας
ασκήσουμε παράλληλα πίεση στους αρμόδιους φορείς να προβληματιστούν
εφαρμόζοντας πιο αποτελεσματικές
προληπτικές πολιτικές
συνείδησης αλλά και τα τσουχτερά πρόστιμα φαίνεται να μη φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τι
φταίει άραγε; Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν για να
κατορθώσουμε να ελέγξουμε τις ευαίσθητες χορδές
των παιδιών έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και
πάρουν στα χέρια τους το τιμόνι να οδηγούν με
σωφροσύνη και να μην παρασύρονται από τις νεανικές τους παρορμήσεις.
Τι φταίει άραγε; Μήπως δεν αναπτύξαμε διαχρονικά
την απαιτούμενη ποιοτική επικοινωνία με τα παιδιά
μας, αφού η καθημερινή ρουτίνα μας έχει κουράσει;
Μήπως δεν τους δώσαμε τροφή για το τεράστιο
κεφάλαιο της οδικής συνείδησης μέσα από το δικό
μας παράδειγμα; Μήπως χρειάζεται πλέον το αστυνομικό σώμα να μπει ενεργότερα στα σχολεία και να
μυήσει τα παιδιά στην σωστή οδική συμπεριφορά.

Η

ανεργία στην Κύπρο παρέμεινε
στο 10,7% τον Αύγουστο του
2017 (ήταν 10,7% τον Ιούλιο και
10,9% τον Ιούνιο), σύμφωνα με τη
στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαικής Ένωσης, Eurostat. Καθώς
όμως η ανεργία ήταν στο 13,1% τον
Αύγουστο του 2016, η Κύπρος
κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια
μείωση (από 13,1% σε 10,7%), μαζί
με την Ελλάδα (από 23,5% σε 21,2%
μεταξύ Ιουνίου 2016 και Ιουνίου
2017) και την Ισπανία (από 19,3%
σε 17,1% . Αυτό σημαίνει ότι τον
Αύγουστο του 2017, σύνολο 45.000
άτομα ήταν άνεργοι στην Κύπρο,
από 55.000 τον Αύγουστο του
2016. Για τον ίδιο μήνα, η ανεργία
των ανδρών ανερχόταν σε 9,7% και
των γυναικών σε 11,6%.

• Στο 10,7% η ανεργία
τον Αύγουστο στην Κύπρο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των τεχνοκρατών της Αρχής, οι
τομείς οικονομικής δραστηριότητας που συγκέντρωναν τους μεγαλύτερους αριθμούς ανέργων τον Ιούνιο ήταν οι ακόλουθοι:
• Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων, 5.757 άτομα.
• Νεοεισερχόμενοι, 4.437 άτομα.
• Ξενοδοχεία και εστιατόρια, 3.215 άτομα.
Επίσης, οι μεγαλύτερες αριθμητικές μεταβολές στην ανεργία σε σύγκριση
με τον Ιούνιο 2016 παρατηρήθηκαν στους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας:
• Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 1.377 άτομα ή -32,2%.
• Κατασκευές, 1.143 άτομα ή -28,3%.
• Εμπόριο και επισκευή αυτοκινήτων, 679 άτομα ή -10,6%.
Εξάλλου, οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες μεταβολές στην ανεργία σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016 σημειώθηκαν στους ακόλουθους τομείς οικονομικής
δραστηριότητας:
• Διαχείριση ακίνητης περιουσίας +43,5%, συν 91 άτομα.
• Κατασκευές -28,3%, -1.143 άτομα.

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ 38ο
ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗΝΑ
H καθοδική πορεία του εγγεγραμμένου ανεργιακού δείκτη συνεχίζεται για 38ο μήνα με τον αριθμό
των ανέργων να έχει αγγίξει τα
30.577 άτομα τον Ιούνιο του 2017.
Σε ετήσια βάση η εγγεγραμμένη
ανεργία κατέγραψε μείωση κατά
4.688 άτομα ή 13,3%, σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του
2016. Σε σύγκριση με τον Μάιο
2017 η ανεργία σημείωσε οριακή
αύξηση κατά 655 άτομα ή +2,2%.
Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων
ανέργων κατά το πρώτο εξάμηνο
του χρόνου, Γενάρης – Ιούνιος,
έφτασε τις 36.259 άτομα. Σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, ο δείκτης της ανεργίας σημείωσε μικρή μείωση κατά
3.909 άτομα ή -9,7%.
Η διακύμανση της ανεργίας αποτυπώνεται στο μηνιαίο έγγραφο
ανάλυσης του προβλήματος που
ετοιμάζει η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).

Δεν είμαι ειδική επί του θέματος. Είμαι απλά ένας
γονιός που τρέμω στην ιδέα μήπως χτυπήσει τα
μαύρα μεσάνυχτα το τηλέφωνο μου. Θέλω να φωνάξω με δύναμη σε όλους τους γονιούς:

ΥΣ Δεν το χωράει το μυαλό μου να βλέπω γονείς,
παππούδες ή γιαγιάδες με ζώνες ασφαλείας και την
ίδια στιγμή να έχουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους
χωρίς ζώνη ασφαλείας, ως αρνιά επί σφαγή. Ποιό
το παράδειγμα μας. Ποια η δική μας ηθική ευθύνη;

ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

• Δημόσια διοίκηση και άμυνα -32,2%, -1.377 άτομα.

Μήπως θα πρέπει οι ίδιοι οι γονείς να ξαναεπιστρέψουν στα θρανία για ένα φρεσκάρισμα των γνώσεων
τους και αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας τους
στο δρόμο; Μήπως τα δικαστήρια θα πρέπει να επιβάλουν καταπελτικές ποινές ως τρόπο παραδειγματισμού;

«Ας γίνουμε πρώτα εμείς πρότυπα σωστής οδικής
συμπεριφοράς καλύπτοντας το δικό μας μερίδιο
ευθύνης και ας αφήσουμε τους αρμόδιους φορείς να
προβληματιστούν για επιπρόσθετα μέτρα και να
επιληφθούν δυναμικότερα αυτής της κατάστασης.
Αυτό το θέμα μας αφορά όλους γιατί ως γονείς μπορούμε και πρέπει να νιώσουμε έστω και για λίγο τον
αβάστακτο πόνο από έναν βίαιο αποχωρισμό ενός
δικού μας ανθρώπου και δη του παιδιού μας.
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Εξακολουθεί να κινείται
σε πολύ ανησυχητικά ύψη
η ανεργία των νέων

Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Στο μεταξύ, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας της
ζώνης του ευρώ (EA19) ήταν 9,1%
τον Αύγουστο του 2017, σταθερό
σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017
και μειωμένο από 9,9% τον Αύγουστο του 2016. Αυτό παραμένει το
χαμηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη από τον Φεβρουάριο του
2009. Η ανεργία στην ΕΕ28 ήταν
7,6% τον Αύγουστο του 2017, από
7,7% τον Ιούλιο του 2017 και από
8,5% τον Αύγουστο του 2016. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό
που σημειώθηκε στην ΕΕ28 από
τον Νοέμβριο του 2008.
Η Eurostat εκτιμά ότι 18,747 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην
ΕΕ28, εκ των οποίων 14,751 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν
άνεργοι τον Αύγουστο του 2017. Σε
σύγκριση με τον Ιούλιο του 2017, η
ανεργία μειώθηκε κατά 104.000
στην ΕΕ28 και κατά 42.000 στη
ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον
Αύγουστο του 2016, η ανεργία μειώθηκε κατά 1,923 εκατομμύρια
στην ΕΕ28 και κατά 1,319 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.
Μεταξύ των κρατών μελών, τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον
Αύγουστο του 2017 καταγράφηκαν

στην Τσεχική Δημοκρατία (2,9%),
τη Γερμανία (3,6%) και τη Μάλτα
(4,2%). Τα υψηλότερα ποσοστά
ανεργίας παρατηρήθηκαν στην
Ελλάδα (21,2% τον Ιούνιο του 2017)
και στην Ισπανία (17,1%). Σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος,
το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε
όλα τα κράτη μέλη για τα οποία τα
δεδομένα είναι συγκρίσιμα με την
πάροδο του χρόνου, εκτός από τη
Φινλανδία όπου παρέμεινε σταθερή.
Τον Αύγουστο του 2017, 3.754
εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25
ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ
των οποίων 2.668 εκατομμύρια
ήταν στη ζώνη του ευρώ. Σε
σύγκριση με τον Αύγουστο του
2016, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 426.000 στην ΕΕ28 και
κατά 240.000 στη ζώνη του ευρώ.
Τον Αύγουστο του 2017, ο δείκτης
ανεργίας των νέων ήταν 16,7%
στην ΕΕ28 και 18,9% στη ζώνη του
ευρώ, έναντι 18,5% και 20,6% αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2016.
Τον Αύγουστο του 2017, ο χαμηλότερος ρυθμός παρατηρήθηκε στη
Γερμανία (6,4%) ενώ τα υψηλότερα
ποσοστά καταγράφηκε στην Ελλάδα (43,3% τον Ιούνιο του 2017).

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΣΑΪ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Το Ε.Ε.Σ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ σας προσκαλούν την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 στις 5.30μ.μ. στο
απογευματινό τσάι στο Ξενοδοχείο Nissi
Beach στην Αγία Νάπα.

Η Νταϊάνα Εστεφάν, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης – FOUR SEASONS HOTEL θα
αναλύσει το θέμα:

"Η εργαζόμενη γυναίκα του σήμερα"
΄Ολες οι εισπράξεις από την εκδήλωση
θα διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚAΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟΝ
ΟΡΟ 6% Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τ

ην 1η Σεπτεμβρίου 2017 τέθηκαν σε
εφαρμογή οι νέες διατιμήσεις της
ΑΗΚ οι οποίες εγκρίθηκαν με την Απόφαση Αρ. 159/2017, της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και
αφορούν την περίοδο μέχρι το τέλος
του 2017.
Οι νέες διατιμήσεις έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της ΑΗΚ (www.eac.com.cy) και
είναι διαθέσιμες για ενημέρωση των
πελατών της. Διευκρινίζεται ότι οι λογαριασμοί των Μηνιαίων πελατών από την
1/10/17 και των Διμηνιαίων πελατών
από την 1/11/17 θα εκδίδονται με τις
νέες διατιμήσεις με γενική μείωση γύρω
στο 6% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος.

Οι
διμηνιαίοι
πελάτες
που
είναι και οικιακοί καταναλωτές, θα λάβουν
τους πρώτους
λογαριασμούς
με βάση τις νέες
διατιμήσεις από
1 Νοεμβρίου 2017, ενώ οι μηνιαίοι
πελάτες θα λάβουν τους πρώτους λογαριασμούς από τον Οκτώβριο.

• Nέες διατιμήσεις
της ΑΗΚ
από 1 Σεπτεμβρίου
έως το τέλος
του έτους

Κύριος άξονας της νέας μεθόδου τιμολογήσεων είναι η αρχή της κοστοστρέφειας, που προβλέπει ότι οι καταναλωτές θα χρεώνονται με το πραγματικό
κόστος του ηλεκτρισμού τη στιγμή που
το καταναλώνουν.
Οι νέες διατιμήσεις είναι 11, σε σχέση με
30 που υπήρχαν μέχρι σήμερα και η μείωση στον αριθμό έχει ως στόχο την
απλοποίηση, την αποτελεσματικότητα
και τη διαφάνεια.
Οι νέες διατιμήσεις είναι τρεις για Οικιακούς Πελάτες (συμπεριλαμβάνεται και
μια για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών), μια για Μικρούς
Εμπορικούς, μια για Μικρούς Βιομηχανικούς, μια για Μικρούς Εμπορικούς/Βιομηχανικούς (Seasonal Time Οf Day [STOD]
Χαμηλή Τάση), μια για Μεγάλους Εμπορικούς/Βιομηχανικούς (STOD Μέση Τάση),
μια για Πολύ Μεγάλους Εμπορικούς/Βιομηχανικούς (STOD Ψηλή Τάση), μια για
τον Οδικό Φωτισμό, μια για την Άντληση
Νερού, μια για τους Θερμοσυσσωρευτές.
Οι περισσότερες κατηγορίες καταναλωτών θα ωφεληθούν από μειώσεις στην
τιμή του ρεύματος. Υπάρχουν όμως
κατηγορίες, όπως η διατίμηση των θερμοσυσσωρευτών, της άντλησης νερού,
του οδικού φωτισμού και των μεγάλων
βιομηχανικών πελατών, για τις οποίες η
εφαρμογή της νέας μεθοδολογίας υπολογισμού χρέωσης της κατανάλωσης με
βάση την κοστοστρέφεια θα οδηγούσε σε
αυξήσεις.
Η ΑΗΚ με δική της πρωτοβουλία θα αναλάβει να καλύψει η ίδια τη διαφορά που
προκύπτει στις διατιμήσεις αυτές και θα
συνεχίσει να καλύπτει το κόστος αυτό,
είτε για τα επόμενα τέσσερα χρόνια είτε
μέχρι τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, όποιο από τα δύο προκύψει νωρίτερα.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:

Ξεκάθαρη θέση υπέρ του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ στην Κύπρο

Ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) διατύπωσε την ξεκάθαρη
θέση ότι «μόνο το μονοασφαλιστικό
σύστημα μπορεί να λειτουργήσει στην
Κύπρο».
Αυτό δήλωσε ο υπουργός υγείας Γιώργος Παμπορίδης μιλώντας την περασμένη εβδομάδα σε διημερίδα του με
θέμα το διάλογο για το σύστημα υγείας
και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της
δημόσιας υγείας στην Κύπρο. Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε στην παρουσία της Διευθύντριας του ΠΟΥ Περιφέρειας Ευρώπης, Ζουζάνα Γιάκαμπ και
του Υπουργού Υγείας της Ελλάδας,
Ανδρέα Ξανθού.
Όπως είπε ο κ. Παμπορίδης, στην αρχή
της θητείας του αντιμετώπισε το «ψευτοδίλημμα» μεταξύ μονοασφαλιστικού
και πολυασφαλιστικού και για το λόγο
αυτό απευθύνθηκε στον «απόλυτο
εμπειρογνώμονα» στον τομέα αυτό,
τον ΠΟΥ και την Δρ. Γιάκαμπ. Σύμφωνα με τον Υπουργό, για τον ΠΟΥ δεν
υφίστατο θέμα καθώς «δεν υπήρξε
ποτέ ουσιαστική συζήτηση για το κατά
πόσο πρέπει να υπάρξει μονοασφαλιστικό σύστημα ή όχι». Ο ΠΟΥ, σημείωσε, είχε μια ξεκάθαρη άποψη επί του
θέματος, την οποία και απέστειλε σε
ένα μονοσέλιδο έγγραφο προς τον
Υπουργό Υγείας της Κύπρου.
Ο κ. Παμπορίδης ευχαρίστησε τον ΠΟΥ
«που ήταν τόσο ξεκάθαρος στη θέση
ότι μόνο το μονοασφαλιστικό σύστημα
μπορεί να λειτουργήσει στην Κύπρο,
όπως είναι τα αριθμητικά μεγέθη αυτή
τη στιγμή».

ΝΤΡΟΠΗ
Αναφερόμενος στο παρόν σύστημα

• Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να δουλεύουν «χέρι
με χέρι» παρέχοντας στους ασθενείς κορυφαίες ιατρικές υπηρεσίες
υγείας στην Κύπρο, ο κ. Παμπορίδης
είπε ότι είναι απαράδεκτο για μια
ευρωπαϊκή χώρα στον 21ο αιώνα να
επιβαρύνει τους πολίτες με ιδιωτικές
πληρωμές στον χώρο της υγείας, της
τάξης του 50%. Ο κ. Παμπορίδης είπε
ακόμη ότι σε ένα ιδανικό, μεταρρυθμισμένο σύστημα δεν πρέπει να υπάρχει
απευθείας ανταγωνισμός μεταξύ του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς
οι δύο θα πρέπει να δουλεύουν «χέρι με
χέρι», παρέχοντας στους ασθενείς
κορυφαίες ιατρικές υπηρεσίες.
Συμπλήρωσε πως γνωρίζει πως η
εφαρμογή του νέου συστήματος υγείας
«δεν θα είναι εύκολη, ιδιαίτερα τα
πρώτα χρόνια» όμως «πρέπει να
παράσχουμε στους πολίτες μας αυτό
που άλλοι Ευρωπαίου απολαμβάνουν
εδώ και 50 περίπου χρόνια». Δεν
υπάρχει πλέον η πολυτέλεια του χρό-

νου.Το παρόν σύστημα πρέπει να
εγκαταλειφθεί, με παράλληλη εισαγωγή μιας νέας κουλτούρας και νοοτροπίας σε όλους τους τομείς, κατέληξε.

ΓΙΑΚΑΜΠ: ΣΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΤΟ ΜΟΝΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Από την πλευρά της η κ. Γιάκαμπ εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση από το
γεγονός ότι η Κύπρος επέλεξε την προσέγγιση του μονοασφαλιστικού συστήματος, που αποτελεί τον «σωστό
δρόμο», ενώ εξέφρασε την πλήρη στήριξη του ΠΟΥ. Κατά την παρέμβασή
της στη διημερίδα, η Διευθύντρια Περιφέρειας Ευρώπης του ΠΟΥ σημείωσε
ακόμη ότι οι πληρωμές που καταβάλουν οι ασθενείς «από την τσέπη τους»
για την υγεία στην Κύπρο ανέρχεται
στο 49% του συνόλου των δαπανών για
την υγεία και είναι πολύ πάνω από το
όριο του 15% που θεωρείται ασφαλές.

Η ΣΕΚ κοντά στους συνταξιούχους μέλη της

Γ

ια καίρια εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα ενημέρωσε η
ηγεσία της ΣΕΚ τους συνταξιούχους μέλη της την περασμένη
εβδομάδα στις εξοχικές κατοικίες
του Κινήματος.
Ο γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας επεσήμανε πως το Κίνημα δίδει τεράστια σημασία στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των συνταξιούχων μας οι οποίοι συνέβαλαν σε
καιρούς δύσκολος στην ανάκαμψη
της κυπριακής οικονομίας.
Ο κ. Μάτσας ενημέρωσε παράλληλα και για τις θέσεις του Κινήματος για την ευρύτερη κοινωνική
πολιτική που αφορά τους πολίτες
στην καθημερινότητα τους.
Παράλληλα ο αναπληρωτής γ.γ.
της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ επεξήγησε σημαντικές πτυχές του ΓΕΣΥ
αλλά και την χρησιμότητα του ως
ένα σύγχρονο σχέδιο υγείας το
οποίο θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες υγείας.
Το μέλος της ΣΕΚ Παναγιώτης
Φιλίππου απήγγειλε ποίημα μέσα
από το οποίο εξέφρασε τον σημαντικό ρόλο του Κινήματος στην
καλυτέρευση των όρων εργασίας
των εργαζομένων.

Εύχομαι σ’ όλους μας χαράν
τζιαι ευτυχία και σύντομα
στην Κύπρο μας νάρτει
ελευθερία
Σαν το ελεύθερο πουλλίν
που είναι στον αέρα έτσι
τζιαι τα μέλη μας στη ΣΕΚ
που είναι γραμμένα
Παναγιώτης Φιλίππου
Μέλος ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ
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• Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Αναθεωρημένος κατάλογος δικαιούχων φοιτητικών επιδομάτων

Α

ναθεωρημένο κατάλογο δικαιούχων φοιτητικών
επιδομάτων καθώς και περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που θα
πρέπει να παρουσιάσουν οι δικαιούχοι του επιδόματος για τη σύνδεση και ετήσια συνδρομή των φοιτητών, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.
Όπως αναφέρεται , το Υπουργικό Συμβούλιο έχει
λάβει απόφαση αύξησης του ποσού που θα διατεθεί
για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων από 5
εκατομμύρια σε 6,5 εκατομμύρια και σημειώνει ότι το
πιο πάνω ποσό θα δοθεί για τα ισχύοντα Φοιτητικά
Επιδόματα, δηλαδή για στέγαση, σίτιση, αγορά
πανεπιστημιακών βιβλίων και αγορά ή αναβάθμιση
ηλεκτρονικού υπολογιστή, στα οποία θα προστεθεί
και η κάλυψη μέρους της δαπάνης που απαιτείται
για τη σύνδεση και ετήσια συνδρομή των φοιτητών
με το διαδίκτυο.
Για τους δικαιούχους του επιδόματος για τη σύνδεση
και ετήσια συνδρομή με το διαδίκτυο, θα παραχωρηθεί το εφάπαξ ποσό των €100.

5

ΚΥΠΡΟΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Τ

ην παροχή δωρεάν μετακίνησης
με λεωφορεία και την επιχορήγηση διακοπών κατά τους χειμερινούς μήνες στα ορεινά για χαμηλοσυνταξιούχους στα πλαίσια της
άσκησης κοινωνικής πολιτικής,
αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σε δηλώσεις μετά το πέρας της
συνεδρίας, η Υπουργός Εργασίας

√ Δωρεάν διακίνηση
με λεωφορεία και
επιχορήγηση διακοπών
Ζέτα Αιμιλιανίδου είπε ότι τα δύο
αυτά σχέδια αφορούν τους δικαιούχους του σχεδίου χαμηλοσυνταξιούχων το εισόδημα των οποίων
είναι κάτι από το όριο της φτώχειας.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο δωρεάν
διακίνηση με τα λεωφορεία, η κα.
Αιμιλιανίδου είπε ότι « ήδη έχουμε
εκδώσει τις κάρτες για αυτά τα

πρόσωπα και θα αρχίσουμε την
αποστολή τους».
Για το σχέδιο επιχορήγησης κατά
τους χειμερινούς μήνες διακοπτών
σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων, είπε ότι το σχέδιο καλύπτει
την περίοδο από 15/10/2017 μέχρι
31/11/2017 και από 1/1/2018
μέχρι 28/2/2018.
Σημείωσε ότι περιλαμβάνει 4ήμερη
διαμονή με πλήρη διατροφή προ-

σθέτοντας ότι όπως υπολογίζεται
σε αυτό το σχέδιο θα μπορούν να
συμμετέχουν γύρω στους 2,500
χαμηλοσυνταξιούχους. Το συνολικό κόστος του σχεδίου ανέρχεται
γύρω στις 320 χιλιάδες ευρώ,
όπως είπε. Σημείωσε ότι με αυτό το
σχέδιο «βοηθούμε και τα ξενοδοχεία μας στο ορεινά κατά τους χειμερινούς μήνες και στην εργοδότηση ανέργων».

ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ

Στην αντεπίθεση για τους «μποναμάδες»

Ε

Πέραν των 2000 χιλιάδων θέσεων
εργασίας θα δημιουργηθούν
από τη λειτουργία του καζίνο

Δ

ύο και πλέον χιλιάδες θέσεις εργασίας κτιμάται
ότι θα δημιουργηθούν με την λειτουργία του
Καζίνο που αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του το
2020 στην επαρχία Λεμεσού.
Άλλες τέσσερις χιλιάδες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν για το κτίσιμο του Καζίνο το οποίο θα είναι
το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με 136 τραπέζια για
τυχερά παιγνίδια και 1,200 μηχανές. Σε διήμερο
συνέδριο που πραγματοποιείται στη Λευκωσία για
τις προοπτικές που διανοίγονται με τη λειτουργία
του καζίνο αναφέρθηκε ακόμη ότι το καζίνο θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πολιτελείας 500 δωματίων και
συνεδριακούς χώρους. Η επένδυση ανέρχεται στα
500 εκατομμύρια ευρώ και λόγω του σημαντικού
ύψους της η κυβέρνηση έδωσε στην εταιρεία Μέλκον
που κέρδισε τον διαγωνισμό την αποκλειστικότητα
για 15 χρόνια και το δικαίωμα επέκτασης του ξενοδοχείου για άλλα 300 δωμάτια. Η δημιουργία του
καζίνο αναμένεται ότι θα αποφέρει στην Κύπρο τουριστικά οφέλη καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και
γύρω στις 300,000 επιπρόσθετων τουριστών.
Θα ανεγερθούν επίσης τέσσερα μικρότερα καζίνο στη
Λευκωσία, τη Λάρνακα, την Πάφο και την ελεύθερη
περιοχή Αμμοχώστου. Το καζίνο της Λευκωσίας και
ένα προσωρινό στη
Λεμεσό θα
είναι έτοιμα να λειτουργήσουν στις
αρχές του
2018.

ίναι πρωτοφανές να χαρακτηρίζονται ως «προεκλογικοί
μποναμάδες» μέτρα τα οποία η
κοινωνία απαιτούσε για δεκαετίες
χωρίς να υλοποιούνται από κανένα, επισήμανε σε γραπτή δήλωση
της την περασμένη εβδομάδα η
Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου.
Στη δήλωση η οποία εκδόθηκε,
απάντηση σε ανακοινώσεις του
ΑΚΕΛ και των Οικολόγων σε σχέση
με τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής
που έχει εγκρίνει το Υπουργικό
Συμβούλιο, η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρει ότι με γνώμονα τις πολιτικές
του Προέδρου της Δημοκρατίας
ετοιμάστηκαν μέτρα για τα οποία
καταβλήθηκε πάρα πολύ μεγάλη
προσπάθεια σε συνεργασία και
διαβούλευση με τις άμεσα εμπλεκόμενες οργανώσεις και ενδιαφερόμενους.
Η Υπουργός εξήγησε ότι τα μέτρα
για τη διαμόρφωση του Σχεδίου
Ένταξης Ατόμων με Σοβαρές Αναπηρίες σε Προγράμματα Υποστηριζόμενης Διαβίωσης,και δημιουργίας του πρώτου Κέντρου Πολυθεματικής Αξιολόγησης και Παρέμβασης για τον Αυτισμό, αλλά και
τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν
εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι κατά βάση συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και έτσι υπάρχει
πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ περιλαμβάνονται
στους προϋπολογισμούς 2018»
διευκρίνησε η κ. Αιμιλιανίδου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ
Σύμφωνα με την Υπουργό, η προστασία των ευάλωτων ομάδων
είναι η πολιτική που εφαρμόζουμε

ως Κυβέρνηση, όχι μόνο τώρα,
αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια των
τελευταίων 4,5 χρόνων και είναι
προκλητικά κάποια πράγματα που
ακούγονται λόγω της προεκλογικής περιόδου. Με τις μεταρρυθμίσεις και παροχές που εφαρμόστηκαν από το 2013, λειτούργησαν
αξιόπιστα συστήματα ελέγχου και
άρχισε να απονέμεται κοινωνική
δικαιοσύνη αφού ελέγχονται πλήρως οι αιτήσεις των ληπτών κοι-

• Ρίχνει τα γάντι στο ΑΚΕΛ υπεραμυνόμενη της κοινωνικής
πολιτικής της κυβέρνησης σε θέματα των ευπαθών ομάδων
• Μειώθηκε η φτώχεια, βελτιώθηκε το βιοτικό επίπεδο
των συνταξιούχων

νωνικών παροχών και λαμβάνουν
στήριξη αυτοί που πραγματικά
είναι δικαιούχοι, υπογράμμισε. Η
παρούσα Κυβέρνηση, αναφέρει,
από το 2013 μέχρι σήμερα δεν έχει
μειώσει το ποσό οποιασδήποτε
κοινωνικής παροχής και δεν έχει
αλλάξει οποιοδήποτε κριτήριο
προς το επαχθέστερο, παρά μόνο
προς το ευνοϊκότερο για τον πολίτη. Ιδιαίτερα δε αναφορικά με τους
πραγματικούς χαμηλοσυνταξιούχους, σημειώνεται ότι όχι μόνο δεν
έχει μειωθεί καμία σύνταξη και
κανένα επίδομα από την Κυβέρνηση Αναστασιάδη, αλλά τουναντίον,
με αποφάσεις αυτής της Κυβέρνησης:
• έχει δοθεί αύξηση στο σχετικό
επίδομα από 9,5% μέχρι 13,3% με
μεγαλύτερη αύξηση στα πιο χαμηλά εισοδήματα,
• ανατράπηκε απόφαση της προηγούμενης κυβέρνηση για μείωση
του ορίου φτώχιας, που θα είχε ως
αποτέλεσμα τη σημαντική συρρί-

κνωση του αριθμού των δικαιούχων. Το όριο για στήριξη μέσω
επιδόματος καθορίστηκε κατά
περίπου 25% ψηλότερα από το
όριο της φτώχιας, ούτως ώστε να
λαμβάνει στήριξη μεγαλύτερος
αριθμός συνταξιούχων, και
• τερματίστηκε η πρακτική προηγούμενων χρόνων που ήθελε να
λαμβάνεται υπόψη ως εισόδημα το
πασχαλινό επίδομα, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι που το δικαιούνταν μία χρονιά να μην το δικαιούνται την επόμενη.
Τα τελευταία επίσημα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν
ότι οι συνταξιούχοι που ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας έχουν
μειωθεί από 33% που ήταν το 2012
σε 20,8% κατά το 2015, Καταλήγοντας, η υπουργός εργασίας έρριξε
το γάντι στο ΑΚΕΛ, υποδεικνύοντας
ότι «προφανώς, εκείνο που ενοχλεί
κάποιους, είναι ότι εφαρμόζονται
πλέον ορθοί έλεγχοι μέσω του
αξιόπιστου Μητρώου Κοινωνικών
Παροχών που έχει δημιουργηθεί»
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ά

νοδο 19 θέσεων καταγράφει φέτος η
ανταγωνιστική θέση της Κύπρου
στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης των
οικονομιών 137 χωρών που έδωσε στη
δημοσιότητα την περασμένη βδομάδα
το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ, γνωστότερο ως «Φόρουμ του Νταβός».
Σύμφωνα με το Φόρουμ, η Κύπρος
κατατάσσεται στην 64η θέση, ανάμεσα
σε 137 χώρες του πλανήτη ως προς το
βαθμό ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της. Η συγκριτική κατάταξη της
Κύπρου έχει βελτιωθεί κατά 19 θέσεις

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βελτιώθηκε κατά 19 βαθμίδες
η ανταγωνιστικότητα της Κύπρου
χώρα είναι ξανά η Ελβετία. Στην δεύτερη θέση ανέβηκαν οι ΗΠΑ από την περσινή τρίτη θέση ξεπερνώντας τη Σιγκαπούρη.
Ακολουθούν η Ολλανδία, η Γερμανία το
Χονγκ Κονγκ, και η Σουηδία. Την πρώτη
δεκάδα συμπληρώνουν η Βρετανία, η

√ Από την 83η θέση στην 64η μεταξύ 137 χωρών

σε σχέση με την προηγούμενη κατάταξη
της.
Σε σύγκριση με τις χώρες μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 24 χώρες παρουσιάζουν πιο ψηλή βαθμολογία από ό,τι
η Κύπρος.
Η πρώτη δεκάδα στην κατάταξη της
Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ είναι η ίδια
όπως όπως και την προηγούμενη χρονιά με μικρές ανακατατάξεις. Πρώτη

Ιαπωνία και η Φιλανδία.
Η κατάταξη των 137 χωρών ως προς
την ανταγωνιστικότητα τους γίνεται με
βάση τα στατιστικά οικονομικά στοιχεία της κάθε χώρας αλλά και συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων και
οργανισμών διεθνώς.

Κατάταξη υποτομέων
Όσον αφορά ειδικά την Κύπρο, η
συγκριτική κατάταξη της στους δώδεκα
υποτομείς που χρησιμοποιεί το Φόρουμ

• Παρά τη
βελτίωση, η
Κυπριακή
ανταγωνιστικότητα
παραμένει στις
τελευταίες θέσεις
της Ε.Ε.
• 24 χώρες παρουσιάζουν πιο ψηλή
βαθμολογία
από την Κύπρο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Σ
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Οι λίγοι χρωστούν τα πολλά
και οι πολλοί τα λίγα

το 1.9 δισεκατομμύρια ευρώ φθάνουν οι οφειλές στον
φόρο εισοδήματος μέχρι το 2015. Συγκεκριμένα, 4.029
ασυνεπείς φορολογούμενοι οφείλουν φόρους άνω των €100
χιλ. ο καθένας. Ο μέσος όρος των οφειλών τους είναι πέραν
των €471 χιλ. και συνολικά χρωστούν €1,9 δισ. φόρους,
από το σύνολο €2,6 δισ. ληξιπρόθεσμων οφειλών.

√ Ξεπερνούν τα δύο
δισεκαταμμύρια ευρώ
οι φορολογικές οφειλές
μέχρι το τέλος του 2015

Οι εκκρεμούσες φορολογικές
οφειλές αφορούν την περίοδο
μέχρι το τέλος 2015. Αυτές οι
οφειλές μπορούν να τύχουν
ρύθμισης μέσου του σχεδίου
για τους ληξιπρόθεσμους
φόρους. Αποκρυπτογράφηση των στοιχείων, δείχνει ότι
4.029 μεγαλοοφειλέτες χρωστούν 280 φορές περισσότερα
από τους υπόλοιπους 148.476 φορολογούμενους, οι συνολικές οφειλές των οποίων είναι €700 εκατομμύρια.
Σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλε το Τμήμα Φορολογίας
στη Βουλή, από τους 4.016 μεγαλοοφειλέτες στον φόρο,
μόνο 172 έχουν υπαχθεί στο σχέδιο των ληξιπρόθεσμων
οφειλών που εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο, εξοφλώντας φορολογικές οφειλές ύψους €48,8 εκατ.
Από την ανάλυση των στοιχείων φαίνεται ότι 103 νομικά
και φυσικά πρόσωπα με μεγάλα πορτοφόλια που εντάχθηκαν στο σχέδιο βρήκαν σε χρόνο μηδέν τα απαραίτητα χρήματα και πλήρωσαν εφάπαξ φορολογίες ύψους €32,2 εκατ.
Μάλιστα είχαν και μια πολύ μεγάλη έκπτωση, καθώς τους
διαγράφηκε το 95% των τόκων και των επιβαρύνσεων.

1. Θεσμοί

51η

2. Υποδομές

30η

3. Μακροοικονομική σταθερότητα

97η

4. Υγεία και βασική εκπαίδευση

39η

5. Ανώτερη εκπαίδευση και εκπαίδευση προσωπικού

46η

6. Αποτελεσματικότητα της αγοράς προϊόντων

25η

7. Αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας

39η

8. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς

108η

9. Τεχνολογική ετοιμότητα

32η

10. Μέγεθος της αγοράς

109η

11. Κατάσταση των επιχειρήσεων

55η

12. Καινοτομία

53η

στην αξιολόγηση του ήταν η εξής σύμφωνα με έρευνα:
Η έκθεση ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ χρησιμοποιείται ευρύτατα από διεθνείς οργανισμούς αλλά και από τοπικές κυβερνήσεις και θεσμικά όργανα. Οι συνεντεύ-

ξεις για την έρευνα κατάταξης γίνονται
μέσω ενός δικτύου εταίρων του Φόρουμ
σε κάθε μια από τις χώρες για τις οποίες συλλέγονται στοιχεία. Εταίροι του
Φόρουμ στην Κύπρο, που έλαβαν μέρος
στη διεξαγωγή της έρευνας, είναι το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η
Τράπεζα Κύπρου.

Γραφειοκρατία και διαφθορά «σπάζουν κόκκαλα»
Ναι μεν η ανταγωνιστικότητα σημείωσε άνοδο, αλλά η γραφειοκρατία και η διαφθορά οργιάζουν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Τα μεγαλύτερα εμπόδια για να γίνουν επενδύσεις στην Κύπρο είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση, η γραφειοκρατία του δημοσίου, η έλλειψη καινοτομίας και οι αυστηρές εργατικές νομοθεσίες. Τις καλύτερες θέσεις πήρε η Κύπρος
στον δείκτη των υποδομών (30η), της τεχνολογικής ετοιμότητας (32η) και την
αποτελεσματικότητα της αγοράς (25η).
Χαμηλότερες είναι οι θέσεις που πήρε όσον αφορά το μακροοικονομικό περιβάλλον (97η), την ανάπτυξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς (108η) και το
μέγεθος της αγοράς (109η). Σε θέματα εκπαίδευσης και υγείας κατέχει την 39η
θέση και στην καινοτομία την 53η θέση. Ως πιο προβληματικοί παράγοντες για
το επιχειρείν στην Κύπρο, με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες
σε έρευνα του WEF, καταγράφηκαν επίσης η μη ύπαρξη υποδομών, η διαφθορά
και το χαμηλό επίπεδο ηθικής στον εργασιακό χώρο.

ΔΑΝΙΑ

Δαμάζεται η ανεργία με δραστική μείωση φόρων

Η

κυβέρνηση της Δανίας στην
προσπάθεια της να φέρει
καίρια πλήγματα στην ανεργία
και να τονώσει την κατανάλωση
αποφάσισε να μειώσει ένα ευρύ
φάσμα φόρων, συμπεριλαμβανομένων της φορολογίας του
εισοδήματος και των αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η
Δανία, το κράτος με την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση
στον κόσμο (σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν) πληρώνει για τα δωρεάν σχολεία, τα
νοσοκομεία, την παιδική μέριμνα
και την φροντίδα των ηλικιωμένων. Οι προτεινόμενες περικοπές από την κυβέρνηση, προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικές
οι θέσεις εργασίας είναι να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση
των Δανών από 47% σε 44%.
«Κάνουμε πιο ελκυστικό το τοπίο
της εργασίας και διασφαλίζουμε
ότι είναι πιο χρήσιμο να εξοικονομήσουμε μέχρι τη συνταξιοδότηση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο
υπουργός Οικονομικών κ. Κρίστιαν Τζένσεν.
Υπενθυμίζεται δε ότι πρόκειται

γαι τη μοναδική χώρα που δεν
χρωστά απολύτως τίποτα
καθώς όταν η Δανία στις 20
Μαρτίου του 2017 πλήρωσε και

ακόμα δόση.
Έγινε η χώρα που κατάφερε να
μη χρωστά σε κανέναν για
πρώτη φορά στην ιστορία της,

√ Η Δανία μειώνει τους φόρους για να μειώσει

την ανεργία κάτω από το 3,5%
√ Μηδενικό το εξωτερικό χρέος της χώρας

η οποία διαθέτει ισχυρό κοινωνικό κράτος
την τελευταία δόση της από ένα
δάνειο 1,5 δισ. δολαρίων στις
ΗΠΑ, δεν ξεχρέωσε απλά μία

μετά από το 1834. Έγινε το
έθνος που δεν χρωστά ούτε μία
κορώνα σε κανένα ξένο χρέος.
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ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εργασιακά θέματα στην ημερήσια διάταξη της 2ης Βουλής
των Νέων Αντιπροσώπων

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ε

ργασιακά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα τέθηκαν
ψηλά στην ημερήσια διάταξη
της 2ης Βουλής των Νέων
Αντιπροσώπων η οποία συνδιοργανώθηκε από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, τον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
και την ΜΚΟ Cyprus Youth
Diplomacy 23 – 25 Σεπτεμβρίου.
Συμμετείχαν πέραν τον 60 νέων
οι οποίοι και χωρίστηκαν σε 5
επιτροπές: εργασίας, εξωτερικών, εσωτερικών, παιδείας και
περιβάλλοντος οι οποίες εργάσθηκαν πάνω σε θέματα τα
οποία είχαν επιλεγεί κατόπιν
διαδικτυακής
ψηφοφορίας.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή
Εργασίας ασχολήθηκε με το
θέμα της πρακτικής άσκησης
μετ’ απολαβών και τη διασφάλιση της ποιότητας της, η Επιτροπή Εξωτερικών με το θέμα
της Ενεργειακής στρατηγικής
της Κύπρου στον τομέα της
έρευνας και αξιοποίησης των
υδρογονανθράκων – Γεωπολιτικές Διαστάσεις, η Επιτροπή
Εσωτερικών με το θέμα οριζόντια ψηφοφορία και ενίσχυση
συμμετοχής των νέων στα

7

κέντρα λήψης αποφάσεων, η
Επιτροπή Παιδείας με την αναγνώριση της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης και τέλος η
Επιτροπή Περιβάλλοντος με το
θέμα της διαχείρισης αποβλήτων – αστικών και άλλων
λυμάτων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το «νομοσχέδιο» της Επιτροπής Εργασίας όπως αυτό
υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Νέων

• Την ΣΕΚ εκπροσώπησαν
οι, Νίκος Καλαθάς και
Ιώαννης Τσουρής
Αντιπροσώπων προβλέπει την
δια νόμου ελάχιστη υποχρεωτική αμοιβή όλων των ασκουμένων ύψους 480 ευρώ για
μέγιστη διάρκεια 12 μηνών, την
υποχρέωση εκ μέρους του
εργοδότη για συνομολόγηση
ειδικού συμφωνητικού στο
οποίο θα αναφέρονται ξεκάθαρα πέραν της αμοιβής και τα
αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα της πρακτικής

Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων αποτελεί μια πρωτοποριακή εκδήλωση στην οποία νέες
και νέοι από το όλο φάσμα της Κυπριακής κοινωνίας αναλαμβάνουν τον ρόλο του βουλευτή
και μέσα από αυτό τον ρόλο προχωρούν σε σχεδιασμό και ψήφιση σχεδίων νόμου
για μείζονα ζητήματα που ταλανίζουν την Κυπριακή κοινωνία
άσκησης καθώς και τη δημιουργία ελεύθερα προσβάσιμου
εθνικού αρχείου στο οποίο θα
καταχωρούνται όλες οι προσφερόμενες θέσεις πρακτικής
άσκησης μαζί με το προσφερόμενο συμβόλαιο εργασίας.
Επιπλέον περιελάμβανε πρόνοιες όπως την επιχορήγηση
από το κράτος του 50% του
κόστους της πρακτικής άσκησης για μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις και την εποπτεία της
σωστής εφαρμογής του συμβολαίου από ειδική ομάδα επιθεωρητών του Υπουργεία Εργασίας. Το «νομοσχέδιο» της
Επιτροπής Εργασίας υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της
Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων με 38 ψήφους υπέρ, 5
κατά και 8 αποχές.
Η ΣΕΚ εκπροσωπήθηκε από τον

Γραμματέα του Τμήματος
Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ
Νίκο Καλαθά υπό την ιδιότητα
του επικεφαλής της Επιτροπής
Εργασίας και από τον Ιωάννη
Τσουρή υπό την ιδιότητα του
πρώτου προέδρου της Βουλής
των Νέων Αντιπροσώπων στην
αντίστοιχη διοργάνωση που
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο χρόνο.

• Ενδιαφέρουσα συνέντευξη του επιφανούς επιστήμονα Ιωάννη Π.Α. Ιωαννίδη

Γ

ια τη κοινωνικοοικονομική και πολιτική καθημερινότητα σε Κύπρο και
Ελλάδα μίλησε ο παγκοσμίου φήμης
επιστήμονας της ιατρικής Ιωάννης Π.Α.
Ιωαννίδης που επισκέφθηκε πρόσφατα
την Κύπρο. Αξίζει να δούμε μερικές
πτυχές της τοποθέτησης του που θα
μας βοηθήσουν να προβληματισθούμε
σοβαρά για το σήμερα και το αύριο
Κύπρου και Ελλάδας.
- Πώς κρίνετε τη σημερινή πολιτική
σκηνή της Ελλάδας αλλά και της
Κύπρου, αν έχετε εικόνα του τι συμβαίνει στο νησί;
- Η πολιτική σκηνή της Ελλάδας είναι
αποτελματωμένη, ένας θρίαμβος διακομματικού παραλογισμού. Η Κύπρος
διατηρεί ίσως ακόμα κάποια περισσότερα ψήγματα σοβαρού διαλόγου.
Χαρισματικοί ηγέτες δεν υπάρχουν
πουθενά. Η κάπως καλύτερη κατάσταση της Κύπρου μπορεί να οφείλεται σε
διάφορους λόγους. Ίσως όταν έχεις
φτάσει στο χείλος της ανυπαρξίας και
έχεις δει τη χώρα σου να διχοτομείται,
και βλέπεις τα σύνορα της διχοτόμησης
μπροστά στα μάτια σου κάθε μέρα,
αυτό αποτελεί ένα κίνητρο σοβαρότητας. Δυστυχώς η Ελλάδα ενώ έχει φτάσει στο χείλος της ανυπαρξίας (αν δεν
το έχει περάσει κιόλας) και ενώ έχει
διχοτομηθεί πολλαπλά, με χάσματα
οριζοντίως, καθέτως και διαγωνίως,
τα σύνορα των διχοτομήσεων και των
βαράθρων που έχουν προκύψει δεν
είναι φυσικά ορατά με το μάτι, με αποτέλεσμα οι πολιτικοί της (όλων των
κομμάτων) να συνεχίζουν να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε μικροπρέπεια και ασυνεννοησία, (δηλαδή
business as usual).
- Σας έχει απασχολήσει καθόλου το
Κυπριακό πρόβλημα; γνωρίζετε την

Η μετριοκρατία παρακινεί συστηματικά
τον διωγμό των αρίστων
κατάσταση που επικρατεί στην
Κύπρο, είστε αισιόδοξος για το μέλλον;
-Παρακολουθώ από κοντά τι συμβαίνει,
έχω πολλούς και καλούς φίλους στην
Κύπρο και αγαπώ αυτό το πανέμορφο
νησί και τους ανθρώπους του. Όποια
αισιοδοξία έχω για το μέλλον της
Κύπρου, την αποδίδω στο γεγονός ότι
διαθέτει ανθρώπους που αγαπούνε τον
τόπο τους, με υψηλή μόρφωση και παιδεία, και με αποφασιστικότητα να πάνε

• «Όποια αισιοδοξία έχω για το
μέλλον της Κύπρου, την αποδίδω
στο γεγονός ότι διαθέτει ανθρώπους
που αγαπούνε τον τόπο τους, με
υψηλή μόρφωση και παιδεία»
μπροστά και να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Οι διεθνείς εξελίξεις όμως δεν είναι
οι καλύτερες και πολύ φοβάμαι ότι τα
χρόνια λιμνάζοντα προβλήματα της
Κύπρου δε θα λυθούν πλέον εύκολα.
- Βλέπετε να εξέρχεται σύντομα η
Ελλάδα από τα δύσκολα που περνά
τα τελευταία χρόνια;
- Φοβάμαι πως όχι, αλλά θα χαρώ πολύ
να κάνω λάθος. Το πιθανότερο σενάριο
είναι μια αργή πλέον φθορά ή έστω
στασιμότητα. Η στασιμότητα, ή κατ’
ευφημισμό σταθερότητα, ισοδυναμεί με
σημαντική οπισθοχώρηση, όταν ο υπόλοιπος κόσμος προοδεύει με γρήγορους
ρυθμούς. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχει
πλέον μια ευρεία παραδοχή και αποδο-

χή της παρακμής. Η πλέον ευτελής
παρακμή καταπίνεται ως αναπόφευκτη. Όπως και να’χει, δε χάνω τις ελπίδες μου. Κάθε καινούργια μέρα προσφέρει και μια νέα πρόκληση. Κάθε
μέρα, κάθε ένας από εμάς έχει μια καινούργια ευκαιρία να αρνηθεί τη μετριότητα, να σκεφτεί, να πράξει, να κοινωνήσει, να αλλάξει τον κόσμο. Ως πότε
θα πηγαίνουν χαμένες αναρίθμητες

Ποιος είναι ο Ιωάννης Π.Α. Ιωαννίδης
Το 1990 αποφoιτά από την Ιατρική Αθηνών. Ακολουθεί ειδίκευση σε παθολογία,
λοιμωξιολογία, κλινική επιδημιολογία σε Harvard και Tufts. Το 1996 γίνεται Πρόεδρος καθηγητής στο Johns Hopkins και μετά σε Tufts, Harvard και Imperial College
και το 2003 Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων. Το 2007 τιμάται με το
Ευρωπαϊκό βραβείο αριστείας και το 2010 το περιοδικό Τhe Atlantic τον χαρακτηρίζει ως τον πλέον τολμηρό επιστήμονα-διανοητή.
ευκαιρίες;

Κύπρου;

- Έχετε μιλήσει αρκετές φορές για τη
μετριοκρατία και την υποχρέωση των
επιστημόνων να την αποκαλύψουν.
Πώς ορίζετε εσείς τη μετριοκρατία
και γιατί σας απασχολεί τόσο πολύ;

- Όντως, η αναλογία κορυφαίων σε
απήχηση επιστημόνων ως προς τον
πληθυσμό είναι πάνω από 10 φορές
μεγαλύτερη στην Ελλάδα από ότι ο
παγκόσμιος μέσος όρος και η αναλογία
είναι ακόμα μεγαλύτερη για την Κύπρο.
Υπάρχει μια παράδοση έφεσης στις
επιστήμες και στην ποιοτική παιδεία,
αλλά δεν δίνονται πολλές ευκαιρίες εδώ
για να διαπρέψει ένας κορυφαίος επιστήμονας. Όπως δείχνω στα βιβλία
μου, το 87% των κορυφαίων επιστημόνων ελληνικής καταγωγής βρίσκονται
στο εξωτερικό και το 97% έχει κάνει το
κυριότερο έργο τους στο εξωτερικό.
Υπάρχουν ακόμα νησίδες αριστείας
στην Ελλάδα και στην Κύπρο αυτές
μάλλον μειώνονται και συρρικνώνονται.

- Μετριοκρατία είναι η συστηματική
επιβολή των ανάξιων, των αδαών, των
ανεύθυνων. Δυστυχώς η μετριοκρατία
ποτέ δεν επαναπαύεται στο να πάρει
όσο μπορεί περισσότερα για τον εαυτό
της. Παρακινεί συστηματικά τον διωγμό
των άριστων, αυτών που ξέρουν,
αυτών που έχουν αίσθημα ευθύνης.
Είναι μια συστηματική γενοκτονία των
άριστων αυτό που βιώνει ο ελληνισμός
σήμερα.
- Γιατί τόσοι επιστήμονες διαπρέπουν εκτός Ελλάδας και εκτός
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ο

λαογραφικός όμιλος «Η Λυγερή» Λευκωσίας Κερύνειας συμμετείχε ενεργά στο πλαίσιο της
εβδομάδας αθλητισμού με τη διοργάνωση διδασκαλίας παραδοσιακών χορών για όλες τις ηλικίες.
Όλοι οι χορευτές της Λυγερής, μικροί και μεγάλοι ,
που αποτελούν το συγκρότημα συνέβαλαν στην επιτυχία των τριήμερων δραστηριοτήτων την περασμένη
εβδομάδα δίδαξαν παραδοσιακούς χορούς σε όλους
όσους ανταποκρίθηκαν στην στο κάλεσμα.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού: Να είστε ενεργοί!

Σε ρυθμούς παραδοσιακούς «Η ΛΥΓΕΡΗ» της ΣΕΚ
συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία του θεσμού

Το γενικό θέμα της εκστρατείας είναι «BeActive» («να
είστε ενεργοί») επιχειρεί να ενθαρρύνει όλους τους
πολίτες να ενεργοποιηθούν κατά τη διάρ√ Η προώθηση του κεια της Εβδομάδας,
ρόλου του αθλητισμού αλλά και να παραμείνουν ενεργοί καθ’ όλη
ως μέσο για την
τη διάρκεια του έτους.

κοινωνική ένταξη
συμβάλει στην
αντιμετώπιση των
υφιστάμενων
προκλήσεων στην
ευρωπαϊκή κοινωνία

Ο αθλητισμός και η
φυσική δραστηριότητα συμβάλλουν σημαντικά στην ευεξία των
ευρωπαίων πολιτών.
Ωστόσο, το επίπεδο
ενασχόλησης με τη
φυσική δραστηριότητα παρουσιάζει αυτή τη στιγμή στασιμότητα και σε
ορισμένες χώρες, ακόμη και μείωση. Η Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Αθλητισμού αποτελεί μια απάντηση στην
πρόκληση αυτή. Η έλλειψη σωματικής άσκησης έχει
όχι μόνο αρνητικές συνέπειες στην κοινωνία και στην
υγεία των πολιτών, αλλά και οικονομικό κόστος. Επιπλέον, ο αθλητισμός έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει
τα μηνύματα ανεκτικότητας και του ενεργού πολίτη σε
όλη την Ευρώπη. Η προώθηση του ρόλου του αθλητισμού ως μέσο για την κοινωνική ένταξη θα συμβάλει
στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων
στην ευρωπαϊκή κοινωνία.
Η Εβδομάδα ήταν για όλους – ανεξαρτήτως ηλικίας,
καταγωγής ή επιπέδου φυσικής κατάστασης. Αποσκοπεί στη συμμετοχή ατόμων, δημόσιων αρχών και
εκπροσώπων του αθλητικού κινήματος, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού
τομέα.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού αποτελεί πρωτοβουλία υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Σε δράση
οι χορευτές
της «Λυγερής».
Δίδαξαν παραδοσιακούς χορούς
σ’ όλες τις ηλικίες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ε

ξουσιοδότηση στις ηγεσίες τους
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ για τη
λήψη δυναμικών μέτρων σε περίπτωση
που ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης δεν τηρήσει τη συμφωνία
πλαίσιο που υπογράφηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2017, έδωσαν την περασμένη
Παρασκευή οι 300 αντιπρόσωποι του
ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού,
μέλη των δύο συντεχνιών, στην κοινή
παγκύπρια σύσκεψη που έγινε στο
οίκημα της ΣΕΚ, στη Λευκωσία.
Στα αιτήματά τους για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης του ωρομίσθιου
κυβερνητικού προσωπικού για τα έτη
2015 – 2018 είναι μεταξύ άλλων μισθολογικές αυξήσεις στο ύψος της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ (όπως προνοείται στη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2017),
η κατάργηση του φιλοδωρήματος αποχώρησης, εποχικών και ένταξη τους στο
Ταμείο Προνοίας ωρομίσθιων, η παραχώρηση αναλογίας προσαύξησης στους
αορίστου χρόνου εποχικούς, η επαναφορά κανονισμού 37 όπως ήταν πριν το
μνημόνιο για την υπερωριακή απασχόληση, η επαναφορά ύψους οδοιπορικών
όπως ήταν πριν το μνημόνιο και η ίση
μεταχείριση στην παραχώρηση ειδικού
επιδόματος στο προσωπικό που απασχολείται στο Σταυρό Ψώκας.
Σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη, ο γ.γ. της
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου
είπε ότι οι 300 αντιπρόσωποι του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού μέλη
των δύο συντεχνιών έχουν καταλήξει
στο πακέτο των αιτημάτων για την
ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
και αποφάσισαν να ζητήσουν σταδιακή
επαναφορά των μισθών και ωφελημά-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ετοιμοπόλεμοι οι ωρομίσθιοι

Γιώργος Κωνσταντίνου: γγ ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ:
«Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική ανταπόκριση από το κράτος, οι 300 αντιπρόσωποι
έχουν εξουσιοδοτήσει τις συντεχνίες ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ να καθορίσουν ημερομηνία
για τη λήψη δυναμικών μέτρων»
των τους τα οποία υπήρχαν πριν από
την οικονομική κρίση.
Οι εργαζόμενοι αναμένουν από την
Κυβέρνηση να τηρήσει τη συμφωνία
πλαίσιο που υπογράφηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2017 ώστε στη βάση των
οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους,
όπως προνοείται στη συμφωνία, να
προχωρήσει η διαδικασία για τη συλλογική σύμβαση για τα έτη 2015 – 2018.

• Σεβασμό στα συμφωνηθέντα αξιώνει το Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό από τον υπουργό Οικονομικών
• Οι υπογραφές δεν πρέπει να αθετούνται, διαμήνυσαν
οι εργαζόμενοι προς το υπουργείο Οικονομικών

9
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Πρόληψη άνοιας:
«7» βήματα για έναν
υγιή εγκέφαλο
• Η ηλικία αποτελεί σημαντικό
παράγοντα κινδύνου για
την ανάπτυξη άνοιας

Α

μερικανοί ειδικοί συστήνουν με
νέα οδηγία τους επτά βήματα για
έναν υγιή εγκέφαλο από την παιδική
ηλικία έως τα γηρατιά.
Όπως επισημαίνουν σε σχετική δημοσίευση στην επιθεώρηση «Stroke»
αυτό το απλό πρόγραμμα (με την ονομασία «Life's Simple 7») ωφελεί σημαντικά τον εγκέφαλο όσο και το υπόλοιπο σώμα, μειώνοντας τον κίνδυνο
για άνοια, καθώς κανείς γερνάει.
Οι παράγοντες του
κινδύνου
Τόσο ο εγκέφαλος
όσο και η καρδιά χρειάζονται επαρκή
κυκλοφορία
αίματος,
όμως σε
πολλούς
ανθρώπους οι
αρτηρίες
σταδιακά
στενεύουν
ή
μπλοκάρον τ α ι
στο πλαίσιο της διαδικασίας της
αθηροσκλήρωσης, που μπορεί να
προκαλέσει εγκεφαλικά και εμφράγματα. Οι ίδιοι παράγοντες κινδύνου
που προκαλούν αθηροσκλήρωση,
παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο
στην εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ
και της άνοιας.
Οι συμβουλές των ειδικών
Οι επτά συμβουλές για καρδιαγγειακή
υγεία, που βασίσθηκαν στη μελέτη και
συγκριτική αξιολόγηση 182 δημοσιευμένων επιστημονικών ερευνών, είναι
οι εξής:
1. Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης
2. Έλεγχος της χοληστερίνης
3. Έλεγχος του σακχάρου
4. Σωματική άσκηση
5. Υγιεινή διατροφή
6. Απώλεια περιττού βάρους
7. Διακοπή καπνίσματος
Υγιής θεωρείται ο εγκέφαλος όταν
μπορεί να λάβει και να αναγνωρίσει
πληροφορίες και ερεθίσματα από τις
αισθήσεις, να ασκήσει την προσοχή
του, να μαθαίνει και να θυμάται, να
επικοινωνεί, να επιλύει προβλήματα,
να παίρνει αποφάσεις και να ελέγχει
τα συναισθήματα.
Η άνοια σταδιακά υποσκάπτει αυτές
τις ικανότητες. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιζήμια στένωση των
αρτηριών μπορεί να ξεκινήσει ήδη
από την παιδική ηλικία και να επιδεινωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Όσο
μειώνεται η ροή αίματος στον εγκέφαλο, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος για
κανονικό εγκεφαλικό ή για πολλά
μικρά εγκεφαλικά, με συνέπεια την
αγγειακή άνοια.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Πήρατε ενοχλητικά κιλά ;
• 13άρι συμβουλών για αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Η

διατροφή, ο τρόπος ζωής και η
άθληση θεωρείται η ιδανική ντριμπλέττα για να «εξαπολύσετε επίθεση»
ενάντια στα περιττά κιλά σας. Θα το
πετύχετε στην πράξη χτυπώντας…
13άρι με εφαρμογή των πιο κάτω συμβουλών τις οποίες συστήνουν οι ειδικοί
διατροφολόγοι.

λεπτά την ημέρα
9. Κρατήστε ένα ημερολόγιο διατροφής και
επικεντρωθείτε
στις
άσχημες διατροφικές
συνήθειες
10. Οι μερίδες των
γευμάτων να μην είναι
μεγάλες

1. Τρώτε 5 γεύματα την ημέρα. Είναι
σημαντικό για τον οργανισμό σας να
τρώτε μικρά και συχνά γεύματα. Ξεκινήστε με ένα καλό πρωινό που θα σας
δώσει ενέργεια και ευεξία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μη χάνετε τα ενδιάμεσα σνακ και επιλέξτε φαγητά από όλες
τις ομάδες τροφίμων.

11. Προτιμήστε φρούτα
και λαχανικά ως επιδόρπια και ενδιάμεσα
γεύματα. Τέτοιες επιλογές είναι πλούσιες σε
νερό και φυτικές ίνες
και χαμηλά σε θερμίδες,
δίνοντας το αίσθημα
του κορεσμού και βελτιώνοντας την λειτουργία του πεπτικού σωλήνα χωρίς να προσθέ-

2. Πίνετε πολύ νερό 8-10 ποτήρια την
ημέρα
3. Μειώστε τα κορεσμένα «κακά»
λιπαρά: Τα λιπαρά προσδίδουν αρκετές
θερμίδες στον οργανισμό και γι’ αυτό
συνίσταται προσοχή κατά την κατανάλωσή τους. Αποφύγετε τηγανητά φαγητά, γλυκά, μαγιονέζες και ντρέσινγκ.
Αποφύγετε βούτυρα και προτιμήστε το
ελαιόλαδο. Καταναλώνετε γαλακτοκομικά χαμηλά σε λιπαρά. Στο μαγείρεμα
χρησιμοποιήστε μόνο ελαιόλαδο
4. Μειώστε τη ζάχαρη: Αποφύγετε
σοκολάτες, γλυκά και αναψυκτικά που
σας προσδίδουν μόνο θερμίδες. Αν θέλετε κάτι γλυκό προτιμήστε τα γλυκά του
κουταλιού και τα γιαούρτια με φρούτα.
Αντικαταστήστε τη ζάχαρη με φυσικά
γλυκαντικά (π.χ. στέβια) στα ροφήματά
σας

5. Οινόπνευμα με μέτρο: Καταναλώνετε 2-3 ποτά την εβδομάδα

τουν κιλά.

6. Μειώστε την προσθήκη ωμού αλατιού στο φαγητό και στη σαλάτα

12. Να είστε ρεαλιστές με τη απώλεια
βάρους: στόχος 0,5-1 kg την εβδομάδα

7. Αυξήστε την κατανάλωση φυτικών
ινών: Προτιμάτε πάντα ψωμί/δημητριακά / ζυμαρικά ολικής αλέσεως και
καστανό ρύζι και τρώτε άφθονα φρούτα, λαχανικά και όσπρια
8. Αυξήστε τη σωματική σας δραστηριότητα: Γίνετε δραστήριοι, βάλτε στόχο
τουλάχιστον 30 λεπτά καθημερινής
μέτριας άσκησης, αν μπορείτε να κάνετε περισσότερο ακόμα καλύτερα - ιδανικά προσπαθήστε να γυμνάζεστε 60

13. Μειώστε το άγχος: Η προσπάθεια
που κάνετε απαιτεί χρόνο και διάθεση.
Προσπαθήστε να έχετε καλή ψυχολογία
και βάζετε πάντα ρεαλιστικούς στόχους. Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία την
κάθε αποτυχία και μην εγκαταλείπετε
την προσπάθειά σας. Να έχετε πάντα
στο μυαλό σας τους λόγους που σας
οδήγησαν στο αδυνάτισμα και να τους
χρησιμοποιείτε ως κίνητρα που θα σας
βοηθήσουν να συνεχίσετε.

Έχετε τις «μαύρες» σας;
• Αλλάξτε διάθεση βάζοντας τις σαλάτες στην καθημερινή σας διατροφή

Ο

ι άνθρωποι που αλλάζουν δραστικά τη διατροφή τους, εντάσσοντας
άφθονες σαλάτες και φρούτα στο ημερήσιο διαιτολόγιό τους, παρουσιάζουν
σημαντική βελτίωση στη ψυχική διάθεσή τους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.
Η βελτίωση αυτή είναι ανεξάρτητη από
την κατάσταση της υγείας και τις συνθήκες της ζωής τους, και συμβαίνει
σταδιακά σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο οι αλλαγές αυτές δεν συνέβησαν με την πρώτη σαλάτα, αλλά σταδιακά, σε βάθος χρόνου.
«Το απαιτούμενο διάστημα όμως δεν
είναι πολύ μεγάλο, φθάνει το πολύ τα
δύο χρόνια, και σαφώς είναι πολύ
μικρότερο από εκείνο που απαιτείται
για να ωφελήσουν τα φρούτα και τα

ψυχική διάθεση και την ικανοποίηση
από τη ζωή οφείλονται στα αντιοξειδωτικά που περιέχουν και ιδίως στα
καροτενοειδή - μία ομάδα συστατικών
που προσδίδουν σε φρούτα και λαχανικά το χαρακτηριστικό κίτρινο και
πορτοκαλί χρώμα τους.

Είναι, όμως, τόσο ισχυρή ώστε για τα
άτομα που δεν έτρωγαν καθόλου φρέσκα προϊόντα και φθάνουν να τρώνε
οκτώ μικρομερίδες την ημέρα είναι
εφάμιλλη με την χαρά που θα ένιωθε
ένας άνεργος ο οποίος θα έβρισκε δουλειά, υποστηρίζουν οι ερευνητές από
το Πανεπιστήμιο του Ουώργουϊκ στη
Βρετανία και το Πανεπιστήμιο του Κουήνσλαντ στην Αυστραλία.
Τα νέα ευρήματα, βασίσθηκαν στην
ανάλυση στοιχείων από 12.385
Αυστραλούς οι οποίοι κράτησαν
λεπτομερή ημερολόγια διατροφής επί
έξι χρόνια και συμπλήρωναν ερωτηματολόγια για την ψυχική διάθεσή τους
σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Όπως ανακάλυψαν οι ερευνητές, με
κάθε έξτρα μερίδα φρούτων και λαχανικών που πρόσθεταν οι εθελοντές
στην ημερήσια διατροφή τους και έως
8 μερίδες την ημέρα, αυξανόταν το επίπεδο της ευτυχίας που ένιωθαν ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο συνέβαινε στη ζωή τους.

λαχανικά την σωματική υγεία» δήλωσε
ο επικεφαλής ερευνητής δρ Άντριου
Όσβαλντ, καθηγητής Συμπεριφορικής
Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του
Ουώργουϊκ.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα οφέλη των
φυτικής προελεύσεως τροφίμων στην

Οι μικρομερίδες
Τι σημαίνει, όμως, «οκτώ μικρομερίδες» φρούτων και λαχανικών την
ημέρα; Σύμφωνα με την Ελληνική
Πυραμίδα Διατροφής, «3 μικρομερίδες
φρούτα» ισοδυναμούν με 3 φρούτα και
«6 μικρομερίδες λαχανικών» ισοδυναμούν με 2-3 σαλάτες.
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Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
αυξάνει την παραγωγικότητα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των
οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΤΑΠΕΛΛΟΓΡΑΦΟ. Φάνο Θεοφάνους 96557646.

• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ. Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
MECHANICAL ENGINEER, απόφοιτο Τεχνικής
Σχολής ή ΑΤΙ. Νικηφόρο Παφίτη 99869721.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ. Νικηφόρο Παφίτη 99869721.
• Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλου στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΕΡΓΑΤΕΣ – ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΕ
ΟΞΥΓΟΝΟ, - ΕΡΓΑΤΕΣ Ζάχο Φυσεντζίδη
99518097.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ.
Χριστόδουλο
Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία Αυτοκινήτων στη Λευκωσία ζητά
να προσλάβει:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΒΟΗΘΟ ΙΣΙΩΤΗ
- ΒΟΗΘΟ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ, Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη: ΨΗΣΤΗΣ,
ΜΑΓΕΙΡΑΣ Β΄, ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ, ΒΟΗΘΟΣ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΦΥΛΑΚΕΣ για το αεροδρόμιο Λάρνακας.
Γεωργία Επιστηθίου 22849672.
• Εργοστάσιο στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΕΡΓΑΤΗ. Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ με γνώσεις στα υδραυλικά.
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΟΔΗΓΟ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ (DIGGER)
- ΟΔΗΓΟ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΕΡΓΑΤΕΣ – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, απόφοιτους
Τεχνικής Σχολής στον κλάδο Δομικών Έργων.
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ. Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία Ανελκυστήρων στη Λευκωσία ζητά
να προσλάβει ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ.
Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΤΟΡΝΑΔΟΡΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ. Χριστόδουλο
Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ. Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Μιχάλη Παντελή
99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για άμεση
πρόσληψη ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη
Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ. Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
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Επιμέλεια – ανάλυση:
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

«Η

παραγωγικότητα δεν είναι τα
πάντα, αλλά μακροπρόθεσμα
είναι σχεδόν τα πάντα», έγραψε ο Paul
Krugman πριν από δύο δεκαετίες. "Η
ικανότητα μιας χώρας να βελτιώνει
το βιοτικό της επίπεδο με την πάροδο
του χρόνου εξαρτάται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την ικανότητά της να
αυξάνει την παραγωγή ανά εργαζόμενο".
Είναι καθολικά παραδεκτό ότι στην
υγιή οικονομία επικρατεί ένας ενάρετος κύκλος παραγωγικότητας και
ανθρώπων. Τα υψηλότερα επίπεδα
παραγωγικότητας επιτρέπουν στην
κοινωνία να επανεπενδύει στο
ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω υψηλότερων μισθών, κατάρτισης, επανακατάρτισης και παροχής κινήτρων οδηγώντας σε υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας. Δυστυχώς, αυτός
ο ενάρετος κύκλος φαίνεται να έχει
υποστεί σοβαρές ρωγμές τα τελευταία χρόνια.
Η παραγωγικότητα στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες είναι
αναιμική. Στη δεκαετία 2005 και
2015, η παραγωγικότητα της εργασίας στις ΗΠΑ, όπως μετράται με
βάση το Ακαθάριστο Εθνικό Προιόν
[ΑΕΠ] ανά ώρα εργασίας, ήταν μικρότερη από 1% για 7 από τα 10 χρόνια,
ενώ οι μισθοί έμειναν στάσιμοι. Η
ανεργία στις ΗΠΑ έφτασε τον περασμένο Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδό
της τα τελευταία 16 χρόνια, ωστόσο
η αύξηση των μισθών ήταν υποτονική σε σύγκριση με παρόμοιες περιόδους στο παρελθόν. Φυσικά, η χαμηλή
παραγωγικότητα μπορεί να μειώσει
τους μισθούς, αλλά τις τελευταίες
δεκαετίες, οι μισθοί δεν αυξήθηκαν
τόσο όσο αναμενόταν ακόμη και σε
περιόδους ισχυρής οικονομικής
αύξησης της παραγωγικότητας.
Οι ειδικοί θεωρούν πως η πιο άμεση
και προφανής επένδυση για μια υγιή
οικονομία είναι η λελογισμένη αύξηση
των μισθών αλλά και η επένδυση στο
ανθρώπινο κεφάλαιο ως κίνητρο για
αύξηση της παραγωγικότητας. Εξετάζοντας το θέμα της επένδυσης
στους μισθούς, ο Robert Gordon,
οικονομολόγος στα μακροοικονομικά
στο Πανεπιστήμιο Northwestern, έχει
δείξει ότι οι περίοδοι παραγωγικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν
το αποτέλεσμα της εμβάθυνσης του
κεφαλαίου (η εφαρμογή περισσότερου κεφαλαίου σε κάθε ώρα εργασίας), αλλά αυτό που οι οικονομολόγοι ονομάζουν παράγοντα συνολικής
παραγωγικότητας, τα συνολικά
μέτρα για τον αντίκτυπο της τεχνολογικής καινοτομίας.

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων (ETUC) και του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Συνδικάτων (ETUI) οι
εργαζόμενοι στην Ευρώπη συνεχίζουν
σήμερα να μην αισθάνονται την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη
καθώς οι μισθοί είναι σε χαμηλότερα

επίπεδα σε σχέση με οκτώ χρόνια
πριν, σε αρκετά κράτη. Ειδικότερα,
μεταξύ 2009-2016 ο μέσος (αποπληθωρισμένος) μισθός μειώνεται κάθε
χρόνο κατά 3,1% στην Ελλάδα, 1%
στην Κροατία, 0,9% στην Ουγγαρία,
0,7% στην Πορτογαλία, 0,6% στην
Κύπρο, 0,4% στο Ηνωμένο Βασίλειο
και 0,3% στην Ιταλία. Επιπλέον, στην
έρευνα σημειώνεται ότι σε 18 χώρες
της ΕΕ οι μισθοί έχουν αυξηθεί με
πολύ πιο αργό ρυθμό κατά τη διάρκεια των επτά αυτών ετών που ακολούθησαν την κρίση από ό,τι τα οκτώ

πολλά Ευρωπαϊκά κράτη και οι μειώσεις μισθών είχαν ως αποτέλεσμα την
αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων
και της φτώχειας, γεγονός που υποχρεώνει τα κράτη να αυξήσουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς τους
για να εφαρμόσουν μέτρα κοινωνικής
προστασίας. Στο παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ που έγινε το 2017, όλοι
οι οικονομικοί Οργανισμοί συμφωνήσαν ότι η αύξηση των κοινωνικών
ανισοτήτων αποτελεί κίνδυνο για την
οικονομική ανάπτυξη και πρέπει να
αντιμετωπιστεί.

• Οι αξιοπρεπείς μισθοί δεν συμβάλλουν στην μείωση
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας
• Εκστρατεία Συνομοσπονδίας Ευρωπαικών Συνδικάτων
(ETUC) για αύξηση των μισθών

χρόνια που προηγήθηκαν.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Μόνο σε 3 χώρες - τη Γερμανία, την
Πολωνία και τη Βουλγαρία - οι αυξήσεις στους μισθούς κατά την περίοδο
2009-2016 ξεπέρασαν τις αντίστοιχες αυξήσεις της περιόδου 20012008.

Κλειδί για επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου, θεωρείται η συλλογική
διαπραγμάτευση που αποτελεί τον
πλέον δημοκρατικό μηχανισμό για
καθορισμό μισθών και ωφελημάτων
σε κάθε χώρο εργασίας.

Ακόμη και το 2016, χρονιά κατά την
οποία οι πραγματικοί μισθοί άρχισαν
να αυξάνονται, στην πραγματικότητα
μειώθηκαν στο Βέλγιο και έμειναν
σχεδόν στάσιμοι στην Ιταλία, στη
Γαλλία και στην Ελλάδα, καταλήγει η
έρευνα.

Το μέλλον των μισθών και η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων
βασίζονται στην συλλογική διαπραγμάτευση και στον διάλογο σε κάθε
χώρο εργασίας. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι μισθοί στην Ευρώπη
άρχισαν να υποχωρούν μετά το 1990
όταν ξεκίνησε και η αποψίλωση της
συλλογικής διαπραγμάτευσης, λόγω
της συρρίκνωσης των εργατικών
δικαιωμάτων και αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων.

Τα Ευρωπαικά συνδικάτα [ETUC]
πιστεύουν πως ηρθε η ώρα για μια
πραγματική ανάκαμψη που θα έχει
στο επίκεντρο της τον εργαζόμενο. Οι
εργαζόμενοι σε όλη την Ευρώπη χρειάζονται τις αυξήσεις στους μισθούς.
Οι μισθοί έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν, αλλά υπάρχει ακόμα πολύς
δρόμος για να ισορροπήσουν τις
απώλειες του παρελθόντος, τονίζουν
τα Ευρωπαικά Συνδικάτα εντείνοντας
την εκστρατεία για υψηλότερους
μισθούς και ενίσχυση της αξιοπρέπειας στην εργασία.
Στην Κύπρο αλλά και την Ευρώπη,
ύστερα από μια επώδυνη οκταετία
για τους εργαζόμενους, αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές μείωσης του
εργατικού κόστους δεν έχουν δεν
έχουν συμβάλει στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητα. Η Ευρώπη ύστερα από μια δεκαετία οικονομικής
φαγούρας εξακολουθεί να πλήττεται
από χαμηλή παραγωγικότητα ελλείψει δημοσιονομικής σταθερότητας
και χαμηλήα ζήτησης . Ταυτόχρονα, η
ανεργία εξακολουθεί να μαστίζει

ΚΥΠΡΟΣ
Σε τούτη την συγκυρία της οικονομικής ανάκαμψης ύστερα από εξι χρόνια βαθιας ύφεσης, είναι η ώρα που
οι
εμπλεκόμενοι
[παραγωγικοί
φορείς, κοινωνικοί εταίροι] θα πρέπει
να αντιληφθούν πως η βελτίωση των
μισθών και η ενίσχυση των μηχανισμών συλλογικής διαπραγμάτευσης
αποτελεί σημαντικό όφελος για την
οικονομία. Οι επιχειρήσεις του τόπου
θα πρέπει να σταματήσουν να εστιάζουν την προσπάθεια τους στη μείωση του εργατικού κόστους, αλλά να
στοχεύσουν στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών, κατοχυρώνοντας την
ανταγωνιστικότητα τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα αξιοπρεπείς και
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για το
ντόπιο δυναμικό.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μίλησε η επιστήμη: Γιατί το σφουγγάρισμα κάνει καλό

Έ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

νας στους 12 πρόωρους
θανάτους παγκοσμίως θα
μπορούσε να αποφευχθεί, αν όλοι
οι άνθρωποι έκαναν κάθε μέρα 30
λεπτά οποιασδήποτε δραστηριότητας, επί τουλάχιστον
πέντε μέρες την εβδομάδα,
από κανονική γυμναστική
και περπάτημα έως κηπουρική και σφουγγάρισμα,
σύμφωνα με μια νέα διεθνή
επιστημονική μελέτη.
Αν όλοι οι άνθρωποι ήταν
δραστήριοι επί τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα για οκτώ συνεχόμενα
χρόνια, υπολογίζεται ότι
το 8% των πρόωρων θανάτων (περίπου ο ένας στους
12) θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, σχεδόν ένας
στους τέσσερις ανθρώπους, ηλι-

κίας 18 έως 64 ετών, διεθνώς
(ποσοστό 23%) δεν πληρούν το
«πλαφόν» των 150 λεπτών δραστηριότητας την εβδομάδα και σε
ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες
αυτό ισχύει για τρεις ανθρώπους

στους τέσσερις.
Αν κανείς τηρεί το εβδομαδιαίο
150λεπτο κινητικότητας, ο κίνδυνος πρόωρου θανάτου από οποι-

αδήποτε αιτία μειώνεται κατά
28%, ενώ ο κίνδυνος καρδιοπάθειας κατά 20%.
Δεν έχει σημασία αν η σωματική
δραστηριότητα γίνεται επί τούτου
(π.χ. γυμναστήριο, τζόκινγκ κ.α.),

για αναψυχή, για χόμπι ή ως αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής και καθημερινής ζωής (π.χ.
όχι καθιστική εργασία, δουλειές
στο νοικοκυριό κ.α).

Γιατί είναι επικίνδυνο να κοιμόμαστε κατά την απογείωση;

Τ

ο να κοιμόμαστε στο αεροπλάνο κατά τη διάρκεια της
προσγείωσης και της απογείωσης μπορεί να αποβεί επικίνδυνο
και αυτό διότι σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από την
Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ,
μπορείτε να χάσουμε κάτι πολύτιμο, την ακοή!

περισσότερους ανθρώπους όταν
ένα αεροπλάνο προσγειώνεται.
Συνήθως, αυτές οι πιέσεις μπορούν να εξισορροπηθούν με το
άνοιγμα ενός λεπτού καναλιού

Αν κοιμάστε σε ένα αεροπλάνο
κατά τη διάρκεια μιας αιφνίδιας
αλλαγής υψομέτρου, η ικανότητά
σας να εξισώσετε την πίεση στο
τύμπανο σας μπορεί να υποβαθμιστεί και να προκαλέσει μόνιμη
βλάβη.
Για τους περισσότερους ανθρώπους, μια ξαφνική αλλαγή ύψους
κάνει τα αυτιά μας να αισθάνονται σαν να πρόκειται να σκάσουν.
Αυτό συμβαίνει όταν οι πιέσεις
στο εξωτερικό του αυτιού σας δεν
ταιριάζουν με τις εσωτερικές.
Συχνά, αυτό συμβαίνει στους

στο αυτί σας που ονομάζεται
Ευσταχιανός σωλήνας που πραγματοποιείται είτε με το χασμουρητό είτε με την κατάποση. Για το
λόγο αυτό, οι αεροσυνοδοί μερικές φορές δίνουν τσίχλα στους
επιβάτες λίγο πριν από την απογείωση.

Ωστόσο, αν κοιμάστε και οι πιέσεις παραμένουν αμετάβλητες, ο
Ευσταχιανός σωλήνας μπορεί να
μπλοκαριστεί και μπορεί να δημιουργηθεί βαρότραυμα.
Σε σοβαρές περιπτώσεις, όταν ο
σωλήνας παραμένει αποκλεισμένος
για
παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, μπορεί να
αναπτυχθεί λοίμωξη, με αποτέλεσμα να έχουμε
πόνο στο αφτί
και προβλήματα στην ακοή.
Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν, για
να το αποφύγετε μια τέτοια
δυσάρεστη εμπειρία σε ένα αεροπλάνο είναι να παραμείνετε
ξύπνιοι αμέσως μόλις ο πιλότος
ανακοινώσει ότι προσγειωνόσαστε.

Κινεζικό βάζο πωλείται στην τιμή των 4,3 εκατομμυρίων

Κ

ινεζικό βάζο, η αξία του οποίου εκτιμάτο από 500 έως 800
ελβετικά φράγκα (430-690 ευρώ),
πωλήθηκε στο ποσό ρεκόρ των 5
εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (4,3 εκατομμυρίων ευρώ),
ανακοίνωσε ο οίκος GenèveEnchères.
"Αυτή είναι η τιμή κατακύρωσης,
στην οποία πρέπει να προστεθεί
η προμήθεια, δηλαδή συνολικά
6,08 εκατ. ελβετικά φράγκα" (5,4
εκατ. ευρώ) για τον αγοραστή,
έναν λάτρη της ασιατικής τέχνης,
δήλωσε ο πλειστηριαστής Ολιβιέ
Φισό.
Η τιμή είναι 10.000 φορές μεγαλύτερη από την εκτίμηση που
αναγραφόταν στον κατάλογο.

Σύμφωνα με τον κατάλογο της
δημοπρασίας, το βάζο έχει ύψος
60 εκατοστών, παρουσιάζει τρεις
μπλε δράκους σε κίτρινο φόντο
και χρονολογείται στις αρχές του

20ού αιώνα αλλά φέρει μια αμφίβολης γνησιότητας σφραγίδα της
εποχής Σιανλόνγκ του 18ου
αιώνα.
Οι δυο ενδιαφερόμενοι για το
βάζο επιδόθηκαν σε έναν αγώνα
για την απόκτησή του γιατί
πίστευαν ότι το βάζο χρονολογείτο στον 18ο αιώνα, σύμφωνα με
τον πλειστηριαστή. Το βάζο
περιλαμβανόταν σε μια συλλογή
ασιατικής τέχνης στη Γενεύη, της
οποίας τα 50 κομμάτια διασκορπίστηκαν σε δημοπρασίες.
Σύμφωνα με τον Φισό, πρόκειται
για την υψηλότερη τιμή που
κατακυρώθηκε αντικείμενο που
δημοπρατείται στη Γενεύη εκτός
από κοσμήματα και ρολόγια.
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Ποια είναι τα οφέλη
για την υγεία από το ξύδι
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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• Ελαχιστοποιεί τους πονοκεφάλους. Οσοι
είναι επιρρεπείς σε σοβαρές κεφαλαλγίες
θεωρούν ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα
οφέλη για την υγεία από το ξύδι.
Αναμειγνύοντας δύο κουταλάκια
του γλυκού μηλόξυδο με ζεστό
νερό και μέλι μπορείτε να
απαλλαγείτε
γρηγορότερα
από τους πονοκεφάλους.
Απλά βεβαιωθείτε ότι το νερό
είναι αρκετά θερμό, ώστε να
λιώσει το μέλι.

Καθαρίζει τη βουλωμένη
μύτη. Εάν έχετε βουλωμένη μύτη και αυτό
οφείλεται στο κρύο, το ξύδι μπορεί να βοηθήσει να καθαρίσει η μύτη σας και να αναπνέετε πιο εύκολα. Απλά ανακατέψτε 1 κουταλάκι του
γλυκού ξύδι σε ένα ποτήρι νερό και πιείτε το αργά.
Το ξύδι μπορεί να βοηθήσει τη μύτη και τα ιγμόρειά
σας να στραγγίξουν πιο εύκολα, με αποτέλεσμα
λιγότερο μπούκωμα.
Θεραπεύει τους πόνους των μυών: Την επόμενη
φορά που νοιώθετε εξαντλημένοι μετά από μια
σκληρή προπόνηση, στραφείτε στο ξύδι. Αποτελεί
ένα από τα πιο σημαντικά όπλα για την υγεία των
μαραθωνοδρόμων. Λόγω του υψηλού επιπέδου των
αμινοξέων και των οξέων του καλίου, το ξύδι μπορεί να μειώσει τους μυϊκούς πόνους και την κόπωση. Χρειάζεται μόνο μια κουταλιά της σούπας ξύδι
και ένα ποτήρι νερό για να απολαύσετε τα αποτελέσματα.
Ελαχιστοποιεί τις κράμπες: Οι άνθρωποι που
είναι επιρρεπείς στις μυϊκές κράμπες, μπορεί να
θεραπεύσουν εύκολα τον πόνο τους με ξύδι. Λειτουργεί ιδιαίτερα καλά για εκείνους που υποφέρουν
από κράμπες στα πόδια. Απλά ανακατέψτε 2 κουταλιές της σούπας μηλόξυδο σε ένα ψηλό ποτήρι
νερό και πιείτε το γρήγορα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στις κράμπες και να σας βοηθήσει να αφήσετε
πίσω σας τον πόνο.
Κάνει τα δόντια πιο άσπρα: Τα κίτρινα δόντια δεν
έχουν καθόλου καλή εμφάνιση γι’ αυτό θα πρέπει
να προσθέσετε ξύδι στη ρουτίνα της στοματικής
σας υγιεινής. Πριν βουρτσίσετε τα δόντια σας,
απλά κάντε γαργάρες με μια μικρή ποσότητα ξυδιού. Μετά τις γαργάρες φτύστε το ξύδι και βουρτσίστε τα δόντια σας όπως συνήθως.

Στις ελληνικές θάλασσες
το γιοτ - διαστημόπλοιο

Μ

ε το στόμα ανοιχτό παρακολούθησαν κάτοικοι
και τουρίστες το υπερσύγχρονο γιοτ Adastra,
που βρέθηκε στην Μύκονο και εντυπωσίασε με τον
υπερμοντέρνο σχεδιασμό του, καθώς πλοηγείται
ακόμα και μέσω... iPad!
Το σκάφος έριξε άγκυρα στον κόλπο της Ψαρρούς
και ανήκει σε έναν πολυεκατομμυριούχο εφοπλιστή
που έχει την έδρα του στο Χονγκ Κονγκ, ο οποίος
ξόδεψε 18 εκατομμύρια ευρώ για να το αποκτήσει.
Αξίζει να σημειωθεί πως το θαλάσσιο... υπερθέαμα
κινεζικής ναυπήγησης έχει μήκος 42,5 μέτρα, πλάτος 16 μέτρα και διαθέτει υπερπολυτελείς χώρους
αντίστοιχους με εκείνους ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων όπου μπορούν να φιλοξενηθούν εννέα επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.
Αρκετοί είναι εκείνοι που το χαρακτηρίζουν «τριμαράν» για την «ικανότητά» του να κόβει στην μέση
τα κύματα της ανοιχτής θάλασσας!

Σοβαρά … αστειάκια
Γκούχου, γκούχου…
– Μαρία μου, θέλεις να σου πάρω κάτι για το
λαιμό;
– Εκείνο το κολιέ με τα σμαράγδια, Γιαννάκη μου!
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Έξυπνες συσκευές και σακκίδια κάνουν ζημιά στα παιδιά

Π

αιδιά του Δημοτικού και έφηβοι είναι σήμερα πολλές ώρες
καθημερινά με το κινητό ή το
τάμπλετ στο χέρι. Αυτή η συμπεριφορά έχει οδηγήσει σε μια «επιδημία» σκυψίματος πάνω από τις
λεγόμενες «έξυπνες» συσκευές που
έχει ως αποτέλεσμα κυρτές σπονδυλικές στήλες, πόνους στο κεφάλι, στον λαιμό, στον ώμο, στην
πλάτη, στον αυχένα. Αλλά και στα
δάχτυλα παρατηρείται πόνος και
μούδιασμα, από το μανιώδες
scrolling και τη γραφή
μηνυμάτων.
Μελέτη του Πανεπιστημίου
Swansea έδειξε ότι, η παρατεταμένη χρήση των smartphones επηρεάζει διάφορα μέρη του σώματος
των παιδιών. Συγκεκριμένα οι
ερευνητές ανέφεραν μια μεγάλη
αύξηση στον αριθμό των παιδιών
που λαμβάνουν θεραπεία για πόνο
στην πλάτη και στον λαιμό.
Παρόμοια είναι και τα ευρήματα
από μελέτη της Βρετανικής Εταιρείας Χειροπρακτικής καθώς ήδη
από το 2005, το 45% των παιδιών
είχε υποστεί κάποιο είδος πόνου
στην πλάτη μέχρι την ηλικία των
11 ετών. Οι αυχενικές δυσλειτουργίες εξαιτίας του κινητού τείνουν
να γίνουν επιδημία. Οι παθήσεις
αυτές προκαλούνται, όταν τα παι-

διά κάθονται με τα κεφάλια τους
πεσμένα μπροστά, κοιτάζοντας τις
κινητές συσκευές για αρκετές ώρες
κάθε μέρα. Τα ‘έξυπνα’ κινητά,
μικρά σε μέγεθος, δεν είναι εργονομικά σχεδιασμένα για να κάνουν τα
παιδιά επαναλαμβανόμενες ενέργειες για παρατεταμένες χρονικές
περιόδους.
Αντί της
κανονικ ή ς
προς
τ
α
εμπρός

• Τα σακίδια δεν πρέπει να
είναι πάνω από το 10-15%
του βάρους του παιδιού
καμπύλης, βλέπουμε μία προς τα
πίσω καμπύλη, που μπορεί να εξελιχθεί σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις
(πρόωρες φθορές)..

Tα παιδιά περνούν κατά μέσο
όρο 7 ώρες την ημέρα
μπροστά στις οθόνες.
«Εάν τα παιδιά συνηθίσουν στις
κακές στάσεις (όπως, το κεφάλι
προς τα εμπρός ή «στάση του σκύλου και κυρτούς ώμους και κυφω-

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός:Προβάλει το κοινωνικό σου πρόσωπο και δημιουργεί πιο έντονα την
ανάγκη μέσα σου να επιτύχεις και να
αναγνωριστείς από τον κοινωνικό σου
περίγυρο. Για σένα έχει σημασία η εικόνα σου, αρκεί να είναι βασισμένη στην
πραγματικότητα. Θα έχεις την ικανότητα να διαχειριστείς σωστά το χρόνο
σου, προκειμένου να φτάσεις στον
στόχο σου τη σωστή στιγμή. Δώσε προσοχή, όμως, στις αντιδράσεις σου που
μπορεί να είναι λίγο καυστικές και να
έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα από
αυτό που θέλεις.
Ταύρος: Μπορείς να αξιοποιήσεις το
χρόνο σου με τον καλύτερο τρόπο και
ειδικά στον επαγγελματικό τομέα για να
κάνεις επαφές που θα προωθήσουν την
καριέρα σου. Τώρα μπορείς να βάλεις
τα θεμέλια για ένα νέο εγχείρημα σε
οποιονδήποτε τομέα. Η νηφαλιότητα
και η ηρεμία που σου χαρίζει το πλανητικό σκηνικό θα είναι βασικά όπλα για
να φτάσεις με επιτυχία στο στόχο σου.
Δίδυμοι: Αν υπάρχουν σχέδια στο συρτάρι σου που έψαχναν την κατάλληλη
χρονική στιγμή για να βγουν στην επιφάνεια, τότε η ημέρα είναι ιδανική για
να το κάνεις. Αυτή η χρονική περίοδος
είναι αρκετά παραγωγική και είσαι σε
θέση να δεις την πραγματικότητα ως
έχει, αξιολογώντας τις συνθήκες με
ρεαλιστική ματιά. Μπορείς, επίσης, να
ξεκινήσεις μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα σε οποιονδήποτε τομέα.
Καρκίνος: Η μέρα σε βοηθάει να επαναπροσδιορίσεις τις καταστάσεις γύρω
σου και να επιδιορθώσεις ό,τι θεωρείς
δυσλειτουργικό. Ξέρεις ότι η σωστή
σχεδίαση και η οργάνωση είναι απαραίτητες σε κάθε βήμα σου προκειμένου
να φτάσεις στην επιτυχία. Μην σπαταλάς τους πόρους σου, είτε είναι χρόνος,
είτε ενέργεια, είτε χρήμα. Φρόντισε να
αξιοποιήσεις αποτελεσματικά κάθε
λεπτό της ημέρας.
Λέων: Η ευστροφία σου θα σε βοηθήσει
σημαντικά να ξεφύγεις από δύσκολες

καταστάσεις και να ξεπεράσεις εμπόδια
σε διάφορους τομείς στη ζωή σου.
Παράλληλα, η κοινωνική αναγνώριση
θα γίνει κινητήριος δύναμη για να
πάρεις δραστικές αποφάσεις. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου και μην αφήσεις τις αμφιβολίες να βάλουν φρένο
στον δυναμισμό σου. Σε προσωπικό
επίπεδο, σου προσφέρει ηρεμία και ένα
χαλαρό κλίμα, μέσα στο οποίο μπορείς
να κατευνάσεις την ένταση και να γεμίσεις τις μπαταρίες σου.
Παρθένος: Είσαι σε θέση να κάνεις επαφές που θα σε βοηθήσουν στις επιδιώξεις σου, ενώ το κοινωνικό σου προφίλ
ενισχύεται σημαντικά. Βέβαια, τίποτα
δεν γίνεται αν και εσύ δεν δραστηριοποιηθείς αντίστοιχα. Αν υπάρχουν
ζητήματα που θέλεις να διορθώσεις, να
αλλάξεις ή να βελτιώσεις τώρα είναι
μια καλή στιγμή να πάρεις πρωτοβουλίες και να τις υλοποιήσεις χωρίς καθυστέρηση.
Ζυγός: Μπορείς να πάρεις το χρόνο σου
για να σκεφτείς, να αξιολογήσεις και να
ανασυγκροτήσεις εκείνες τις υποθέσεις
που σε αγχώνουν. Ο ρεαλιστικός τρόπος που βλέπεις τα πράγματα σε βοηθάει να κοιτάξεις ξεκάθαρα τα δεδομένα
και να πάρεις αποφάσεις που θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ικανότητές
σου. Η καριέρα και οι δημόσιες σχέσεις
ευνοούνται πολύ, για αυτό μην χάσεις
την ευκαιρία να κάνεις τώρα τα κατάλληλα βήματα.
Σκορπιός: Ο τομέας των επαγγελματικών βρίσκεται στο προσκήνιο, για αυτό
προώθησε τη δουλειά σου στα κατάλληλα άτομα, διεκδικώντας ό,τι σου αξίζει. Παράλληλα, το κοινωνικό σου προφίλ ενισχύεται και μπορείς να κάνεις
σημαντικές επαφές προς όφελός σου. Η
κοινωνική αναγνώριση είναι σημαντική
για εσένα, για αυτό οι κινήσεις σου θα
υποκινούνται από αυτόν τον σκοπό.
Τοξότης: Το ενδιαφέρον σου επικεντρώνεται σε ο,τιδήποτε αφορά την
κοινωνική σου καταξίωση και αποδοχή.

SUDOKU

τική πλάτη ή υπερλόρδωση στη
μέση με αποτέλεσμα όλο το μυϊκό
σύστημα της σπονδυλικής στήλης
να βρίσκεται σε διαρκή ένταση και
να υπάρχει πόνος, που μεσομακροπρόθεσμα εξελίσσεται σε
πάθηση) που υιοθετούν, όταν χρησιμοποιούν χειροκίνητες συσκευές,
αυτές μπορεί να γίνουν σταθερές
ορθοσωμικές βλάβες, που θα είναι
δύσκολο να διορθωθούν, όταν τα
παιδιά ενηλικιωθούν». Όταν χρησιμοποιούμε ένα smartphone,
υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από
πολύπλοκες κινήσεις που γίνονται
κάτω από το δέρμα. Οι μύες συρρικνώνονται, οι τένοντες συγκρούονται, και το αποτέλεσμα είναι οι
αντίχειρες να κάμπτονται και να
επεκτείνονται, ενώ «πετούν» πάνω
από ένα πληκτρολόγιο. Ίσως τότε
είναι η στιγμή να κάνουν τα παιδιά
ένα διάλειμμα».
Ο ειδικός προτείνει μάλιστα στα
παιδιά να κρατούν τη συσκευή στο
επίπεδο των ματιών, ώστε να μην
τεντώνουν τον λαιμό και την πλάτη
τους. Την ίδια ώρα οι παραγεμισμένες σχολικές τσάντες, με βιβλία,
τετράδια, ντοσιέ, ακόμη και με
τάμπλετ ενίοτε, προκαλούν τραυματισμούς στον αυχένα, στην
πλάτη, στους ώμους, στη μέση
τους, ακόμη και στα γόνατα.

Θέλεις να επιτύχεις στα σχέδιά σου και
οι ενέργειές σου περιστρέφονται γύρω
από αυτή την ιδέα. Η σημερινή σου
ευστροφία σου δίνει την ώθηση που
χρειάζεσαι διευκολύνοντας τη δράση
σου. Ο χρόνος θα είναι πολύτιμος για
εσένα και για αυτό δεν θα είσαι διατεθειμένος να τον χαραμίσεις με οποιονδήποτε τρόπο. Οργανώσου και μείνε
συγκεντρωμένος.
Αιγόκερως: Είσαι πιο συνεργάσιμος,
πιο κοινωνικός και γενικότερα πιο εξωστρεφής. Μπορείς να αντικρούσεις
απόψεις με σθένος και δυναμισμό και
μπορείς να διεκδικήσεις όσα πιστεύεις
ότι σου αξίζουν. Η περίοδος είναι
παραγωγική για εσένα και η ρεαλιστική
ματιά σου σε κάνει ικανό να λάβεις
αποφάσεις που μπορούν εύκολα να
υλοποιηθούν.
Υδροχόος: Η ανάγκη σου για επιτυχία
γίνεται ολοένα και πιο έντονη και μάλιστα θα κυριαρχεί στην σκέψη σου.
Θέλεις να καταξιωθείς κοινωνικά και
αυτό καθορίζει τις επιλογές σου. Επίσης, είναι μια καλή στιγμή για να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος, τώρα
που είσαι πιο ρεαλιστής και ικανός να
αντιληφθείς τις πραγματικές διαστάσεις των γεγονότων και των καταστάσεων. Κινήσου προσεκτικά και μείνε
συνεπής στα «πιστεύω» και τις αξίες
σου. Μικρά και σταθερά βήματα θα σε
οδηγήσουν στον προορισμό σου.
Ιχθείς: Βρίσκεται στο προσκήνιο ο
επαγγελματικός τομέας και οι επιλογές
που θέλεις να κάνεις σε αυτόν. Νιώθεις
αυτοπεποίθηση και μια μοναδική ενέργεια που πρέπει να εκφράσεις. Συζήτησε με συναδέλφους και ανωτέρους για
τις επόμενες κινήσεις, διεκδικώντας ό,τι
καλύτερο μπορείς για τη θέση σου. Σε
δεύτερο επίπεδο, η σκέψη σου τριγυρίζει γύρω από την κοινωνική σου θέση
και τις ενέργειες που μπορείς να κάνεις
για να την ενισχύσεις. Η επιτυχία και η
αποδοχή είναι σημαντικές για εσένα.
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ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Ταμπούλι
Υλικά
1 φλ. ψιλό πλιγούρι (για κούπες)
2/3 φλ. κρύο νερό
½ φλ. χυμό λεμονιού
1 δέσμη ψιλοκομμένο μαϊντανό
½ φλ. ψιλοκομμένα φρέσκα
κρεμμυδάκια
½ φλ. ψιλοκομμένα φύλλα δυόσμου
½ φλ. ελαιόλαδο
½ κουταλάκι σουμάκι ή γλυκιά
πάπρικα (προαιρετικά)
4 μέτριες, σφιχτές, ώριμες ντομάτες, κομμένες σε ζάρια
αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
Βάζετε το πλιγούρι σε ένα μπολ και το μουλιάζετε για 20
περίπου λεπτά στο κρύο νερό και το χυμό λεμονιού, μέχρι
να τους απορροφήσει. Κρατάτε παράμερα, αν θέλετε, 5-6
ωραίους κύβους ντομάτας και 1-2 φυλλαράκια μαϊντανού
για γαρνίρισμα και ανακατεύετε μέσα στο πλιγούρι όλα τα
υπόλοιπα υλικά, εκτός από το λάδι. Σκεπάζετε τη σαλάτα
και τη βάζετε να κρυώσει στο ψυγείο (για μίνιμουμ 1 ώρα
πριν το σερβίρισμα για να σμίξουν τα αρώματα). Λίγο
πριν την σερβίρετε, ανακατεύετε μέσα το λάδι.

Kυπριακή τυρόπιτα
ΥΛΙΚΑ
3 φλ. αλεύρι,
5-6 κόκκους μέχλεπι,
4-5 κόκκους μαστίχα,
4 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ,
6 αβγά,
½ φλιτζανάκι σπορέλαιο (ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, κ.λπ),
2 κουταλάκια δυόσμο ξηρό,
2 φλ. χαλλούμι,
1 φλ. γάλα χλιαρό.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C. Βάζετε το μέχλεπι,
τη μαστίχα και λίγο αλεύρι σε ένα γουδί και χτυπάτε μέχρι
να γίνουν σκόνη. Βάζετε το μίγμα σε ένα μπολ, προσθέτετε το υπόλοιπο αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύετε. Στη συνέχεια, ρίχνετε στον κάδο του μίξερ τα αβγά
και χτυπάτε σε μέτρια ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν.
Ακολούθως, βάζετε το λάδι, το δυόσμο, το χαλλούμι, το
γάλα και συνεχίζετε το χτύπημα. Μέτα, ρίχνετε λίγο – λίγο
το αλεύρι και ανακατεύετε. Λαδώνετε και αλευρώνετε μια
στρογγυλή φόρμα με τρύπα στη μέση και βάζετε μέσα το
μίγμα. Ψήνετε στο προθερμασμένο φούρνο για 50 λεπτά.
Για να δείτε αν ψήθηκε η τυρόπιτα μπήγετε τη λάμα ενός
μαχαιριού στο κέντρο του κέικ, αν βγει στεγνή τότε είναι
ψημένο αν όχι τότε αφήνετε ακόμα λίγο την τυρόπιτα στο
φούρνο.
* Αν σας αρέσει το σησάμι, πασπαλίστε με 3-4 κουταλιές
την επιφάνεια της τυρόπιτας πριν την ψήσετε.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 20/2017 27/9/2017

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

100.000 ..............21213

100 .....................50897

1.000 ..................18661

100 .....................29744

400 .....................39079

100 .....................28654

400 .....................11956

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .....................24335

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 779 - 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1964

200 .....................25036

200 .....................50160

100 .................... 12271
100 .................... 30871
100 .................... 56722

200 .....................36238

100 .................... 29472

200 .....................54399

100 .................... 45328

200 .....................41860

Άλλα ποσά

200 .....................12828

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .....................15173

8691, 7575

200 .....................47033
200 .....................22276
200 .....................59002
100 .....................53902

Από €20 οι λήγοντες σε
058
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................18588

088, 378

100 .....................69868

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................23652

23, 69

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας
να μοιραστούμε μαζί σας τη χαρά μας
την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 15.30 στην Ιερά Μονή
αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Αρχάγγελο

Δήμος & Μαριλένα

Ο γ.γ. της ΣΕΚ ομιλητής στο Εθνικό
Μνημόσυνο των Ηρώων Κανναβιών

ΛΥΣΗ Η SUDOCOU

Αντώνης & Ντανιέλα Κασάπη (Καρπάσια και Ρώμη)

Ο

Θα ακολουθήσει δεξίωση στο κτήμα Κουσιουμή
(Χαλεπιαές - Τσέρι) Ώρα 17.30 - 19.00

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας θα είναι ο
κύριος ομιλητής στο Εθνικό Μνημόσυνο
των ηρώων της ΕΟΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗ και ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗ
που θα τελεσθεί την Κυριακή 8
Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό
Παναγίας Κανναβιών.
Διοργανωτές: Κοινοτικό Συμβούλιο
Κανναβιών
Αθλητική Ένωση Κανναβιών - Αγ.
Ειρήνη
Οικογένειες Ηρώων
Συμμετέχουν:
Η
Χορωδία
του
Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 -

Α

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
1959 υπό την διεύθυνση του κ. Μιχάλη
Χατζηλοϊζου
Η
Χορωδία
του
Περιφερειακού
Δημοτικού Σχολείου Ασίνου υπό την
διεύθυνση
της
κας
Χρυσούλας
Χρυσοστόμου.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ

ρχίζει αύριο Πέμπτη και συνεχίζεται κατά το ΠαρασκευοΣαββατοκυριάκο το Πρωτάθλημα ΠΑΑΟΚ με τους πιο κάτω αγώνες.

Α. ΟΜΙΛΟΣ Επίλεκτη Κατηγορία
ΑΕΝ ΣΥΝ-Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ –ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου

Παρασκευή 7.30 μ.μ.

Α.Ε. Τραχωνίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ.Πολεμιδιών

Παρασκευή 7.00 μ.μ.

ΘΟΙ Πύργου 0 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας

Δευτέρα 7.30 μ.μ.

Β. ΟΜΙΛΟΣ.Επίλεκτη Κατηγορία
ΛΕΝΑΣ

Λεμεσού - Κ & Ε Τραχωνίου

Σάββατο 3,00 μ.μ.

Σ & Π Ζακακίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας

Σαββατο 3.00 μ.μ.

A.E.K Πολεμιδιών - F .C. INTERNATIONAL

Πέμπτη 8.00 μ.μ.

NEO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κατά την Ετήσια Εκλογική Γενική Συνέλευση που έγινε την 1.9.2017, εκλέγηκε ομόφωνα το πιο κάτω Διοικητικό Συμβούλιο:
Ανδρέας Γαβριήλ
Πρόεδρος
Ανδρέας Παφίτης
Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Ποταμίτης
Γ.Γραμματέας
Δημήτρης Χρίστου
Ταμίας
Σταυρός Χριστοφόρου Β.Γραμματέας

Οικογένειες:
Αντρέας & Μαρία Αγαπίου (Άλωνα)

Αθανάσιος Πισκοπιανός Οργανωτικός
Θεόδωρος Παναγή
Μέλος
Σωκράτης Σωκράτους
Μέλος
Σωτήρης Ορθωδόξου
Μέλος.

Μια από τις τιμωρίες
που δεν καταδέχεσαι
να ασχοληθείς με την
πολιτική είναι ότι
καταλήγεις να σε
κυβερνούν
οι κατώτεροί σου.
Πλάτωνας

Υποτροφίες
για σπουδές
στις Ναυτικές
Ακαδημίες

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

Τ

ο Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών Κύπρου
δέχεται αιτήσεις για τη
διεκδίκηση υποτροφίας
για σπουδές πλήρους
φοίτησης στις Ναυτικές
Ακαδημίες στην Κύπρο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν
την Ανακοίνωση με αρ.
414 (απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της Αίτησης) και
τη σχετική Αίτηση με αρ.
90, από την ιστοσελίδα:
www.cyscholarships.gov.cy
Υποβολή αιτήσεων μέχρι
τις 3 Νοεμβρίου 2017.

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

Μ

ε βαθμολογικό απόλυτο προχωρεί ακάθεκτη
η ΟΜΟΝΟΙΑ Αραδίππου του
Μαρίνου Σατσιά. Λύγισε και
την Αγία Νάπα σκορπώντας ενθουσιασμό στους
φίλους της.
Τις πρώτες απώλειες είχε
η Καρμιώτισσα που παραχώρησε ισοπαλία στο
«Μακάρειο» στον Εθνικό
Άσσιας, ο οποίος παρουσιάστηκε σημαντικά βελτιωμένος
κερδίζοντας
δίκαια τον πρώτο του
βαθμό. Η ΠΑΑΕΚ εντυπωσιακή έρριξε τριάρα στον
ΔΙΓΕΝΗ Ορόκλινης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Πάτησε την Έβερτον παγώνοντας το “Goodison Park”,
φιλοδώρησε με πεντάρα τη Νέα Σαλαμίνα στη Λεμεσό
• Τρίποντο με μέτρια απόδοση ο ΑΠΟΕΛ, καλή
εμφάνιση και αισιόδοξο αύριο για την ΑΛΚΗ

Ο Απόλλωνας μετά το επικό 2-2 με την
Έβερτον στην Αγγλία για το ΓΙΟΥΡΟΠΑ
ΛΗΝΓΚ, επανήλθε νικηφόρα στο Κυπριακό
πρωτάθλημα πολυβολώντας με πεντάσφαιρο τη Νέα Σαλαμίνα, η οποία ψάχνει
ψάχνει εναγωνίως το φετινό της αγωνιστικό κοστούμι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Συνεχίζει το όμορφο ταξίδι ο Ολυμπιακός,
εξακολουθεί να προβληματίζει η Ομόνοια
• Νίκες ουσίας πέτυχαν ΑΕΛ, ΔΟΞΑ και Πάφος

Η

Ανόρθωση εξακολουθεί να στρογγυλοκάθεται στην κορυφή του Ολύμπου,
διατηρώντας το αήττητο της με τέρμα στο
2ο λεπτό των καθυστερήσεων στο "ΑΕΚ
Αρένα". Ανανεωμένη η ΑΕΚ διόρθωσε αρκετά από τα λάθη των τελευταίων δύο επώδυνων παιγνιδιών. Πέραν του πολύτιμου
βαθμού, η ισοπαλία με την πρωτοπόρο
θεωρείται θετική εξέλιξη που απέτρεψε
εσωτερικές περιπέτειες μετά τα τελευταία
άσχημα αποτελέσματα.

• Σταθερότητα στην Ανόρθωση

• Βυθίζονται Εθνικός και Νέα. Σαλαμίνα

• Σημάδια ανάκαμψης στην ΑΕΚ ,

Με αδυναμίες στον επιθετικό τομέα, ο
ΑΠΟΕΛ κατάφερε να κάμψει τη σθεναρή
αντίσταση της ΑΛΚΗΣ Ορόκλινης και να
προλάβει εμβάθυνση των μουρμουρητών
που ταλανίζουν την ομάδα. Η νεοφώτιστη
που παρουσίασε συγκροτημένο σύνολο
στον αγωνιστικό χώρο, δικαιούται να κοιτάζει μπροστά με αισιοδοξία.

Το πρόσωπο
Βαλάντης Καπαρτής
Ο
ταλαντούχος
κυνηγός
του
Ολυμπιακού
πέτυχε
στην
εκπνοή το τέρμα
της ισοφάρισης
παγώνοντας τους
χιλιάδες φίλους
της Ομόνοιας που
ήταν … πρόωρα
ενθουσιασμένοι για τη νίκη της ομάδας
τους.
Πάγωσε στην εκπνοή τους Τριφυλλοφόρους
ο Βαλάντης Καπαρδής που με όμορφο
τέρμα υποχρέωσε την Ομόνοια σε ισοπαλία, σκορπίζοντας ρίγη ενθουσιασμού στο
«Τακτακαλίτικο» στρατόπεδο. Η ομάδα
ανεβαίνει και βεβαίως θα έλθουν τα ποθητά αποτελέσματα πιστεύει ο τεχνικός των
«Πρασίνων» Πάμπος Χριστοδούλου.

σκαρφαλώνοντας στην 5η θέση. Βαθαίνει ο
προβληματσιμός στο Αραδιππιώτικο
συγκρότημα που αναζητά επιμόνως τα
αίτια της φετινής ασταθούς πορείας.
Άλωσε το Δασάκι η ΑΕΛ κι απέδρασε με
τρίποντο που την ανεβάζει στην 2η θέση
του βαθμολογικού πίνακα συγκατοικώντας
με ΑΕΛ και ΔΟΞΑ. Στην Άχνα, που μοιράζεται τον βυθό με ΑΡΗ και ΕΡΜΗ, επικρατεί
απογοήτευση αλλά και θέληση για να βερθεί η χρυσή συνταγή ανάκαμψης.
ΔΟΞΑσθηκε για άλλη μια φορό η προσφυγικό ομάδα της Κατωκοπιάς που με νέα καλή
εμφάνιση υπέταξε τον μαχητικό ΑΡΗ ανεβαίνοντας ακόμη πιο ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα. Τουναντίον, οι «Πράσινοι» της
Λεμεσού παραμένουν στο τελευταίο διάζωμα αγωνιώντας για το αύριο.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στο "Στέλιος Κυριακίδης" στην Πάφο η
τοπική ομάδα ψαλίδισε τα φτερά Ερμή

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
Το καμπανάκι χτύπησε νωρίς για τέσσερις ομάδες: Νέα Σαλαμίνα,
Εθνικός Άχνας, Άρης και Ερμής ακόμη να βρουν τον αγωνιστικό προσανατολισμό τους.

1

2
3
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η Ομόνοια που θέλει τόσο πολύ να διακριθεί ακόμη ψάχνεται.
Η μέχρι τώρα πορεία των ομάδων κατέδειξε ότι ο Απόλλωνας διαθέτει
επίθεση που... τρομάζει και μεγάλο βάθος, ενώ η Ανόρθωση έχει γρανιτένια άμυνα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15

ΑΠΟΛΛΩΝ: ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΑΘΕΚΤΗ
Η ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

• Οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα αναμένουν στο ακουστικό

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Δυναμική η αντίδραση αν η Κυβέρνηση αθετήσει
την υπογραφή της για υλοποίηση της συμφωνίας - πλαίσιο

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο

ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ
• Μηνύματα για την 57η επέτειο
τη Κυπριακής Ανεξαρτησίας
Πάνος Καμένος υπουργός Εθνικής
Άμυνας

Γ

ια την Ελλάδα η
Κύπρος δεν είναι
ποτέ μακριά. Η
σημερινή μεγαλειώδης
στρατιωτική
παρέλαση την ημέρα
της Ανεξαρτησίας της
Κύπρου στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα, αυτό της
δημιουργίας ενός άξονα σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Προς τα
βόρεια με την Ελλάδα και τις χώρες της
Ευρώπης και τη Βαλκανική, στα ανατολικά
με το Ισραήλ, την Ιορδανία και προς τα νότια
με την Αίγυπτου. Ένα ανεξάρτητο κράτος
έχει τη δυνατότητα να προστατεύει την εθνική του κυριαρχία και την εδαφική του ακεραιότητα. Για την Ελλάδα η Κύπρος δεν είναι
ποτέ μακριά. Η Ελληνική κυβέρνηση θα
συνεχίσει μαζί με την κυπριακή ηγεσία για
να βρούμε μια λύση στο Κυπριακό, να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα εδάφη, να αποχωρήσουν οι στρατοί κατοχής και να ζήσει
το σύνολο του κυπριακού λαού με ευημερία.
Πολεμική αεροπορία. Η Ελληνική Πολεμική
Αεροπορία είναι συνεχώς παρούσα και πως
παράλληλα θα συνεχίσουν και οι κοινές
ασκήσεις με την κυπριακή Πολεμική Αεροπορία αλλά και με τρίτες χώρες. «Γνωρίζετε
καλά ότι ήδη βρισκόμαστε σε επίπεδο σχεδιασμού ασκήσεων και με το Ισραήλ, και με
την Αίγυπτο αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες.
Βεβαίως και θα συνεχιστεί», τόνισε.

Νίκος Αναστασιάδης πρόεδρος
Κυπριακής Δημοκρατίας
Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν προκειμένου
μέσα από τον ειρηνικό διάλογο να επιτευχθεί
η επανένωση της Κύπρου. Θέλω να απευθυνθώ και στους Τ/Κ συμπατριώτες μας για
να τους πω ότι αυτή η δημοκρατία, αυτή η
πατρίδα χωρεί όλους μας αρκεί να αντιλαμβανόμαστε ο καθένας τι σημαίνει αλληλοσεβασμός και μέχρι που φθάνουν τα όρια των
δικαιωμάτων
του
καθενός.
Εντυπωσιακή παρέλαση. Θέλω θερμά να
συγχαρώ για τα όσα πραγματικά συμβαίνουν και που δίδουν δείγμα γραφής του
εκσυγχρονισμού, μέσα από νέα οπλικά
συστήματα, μέσα από μια νέα εμφάνιση,
μέσα από την αναδιοργάνωση γενικότερα
της Εθνικής Φρουράς. Η συμπαράσταση, η
συνεργασία με την Ελλάδα μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της ΕΕ αλλά και της στενότερης
συνεργασίας που έχουμε με την εδώ παρουσία και πτητικών μέσων, δημιουργούν τις
απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις ώστε να
είμαστε σε θέση και να διαπραγματευόμαστε
από θέση ισχύος αλλά και να είμαστε σε
θέση να αποτρέψουμε τις όποιες επιθετικές
ενέργειες.

ΗΟ-ΣΕΚ και ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ έχουν
εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη τους
να αξιολογήσουν τα δεδομένα που θα
προκύψουν στη μεθαυριανή συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη
Γεωργιάδη σε σχέση με τη συμφωνία
πλαίσιο και αν χρειαστεί να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις
αν παρελπίδα η ίδια η Κυβέρνηση
αθετήσει την υπογραφή της.

ΟΗΟ - ΣΕΚ
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΗΟ ΣΕΚ
ξεκαθάρισε την απαίτηση του για

√ Ανδρέας Ηλία, γγ ΟΗΟ ΣΕΚ:
«Πρωτάκουστο το κράτος ως
πρότυπο εργοδότη να καταστρατηγεί τη συμφωνία που υπέγραψε»
υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο
2015 – και κάλεσε τον Υπουργό Οικονομικών να εφαρμόσει τη Συμφωνία.
Είναι πρωτάκουστο, πρόσθεσε, το
κράτος το οποίο πρέπει να αποτελεί
πρότυπο εργοδότη να καταστρατηγεί
συμφωνία την οποία το ίδιο έχει
υπογράψει σημειώνοντας ότι «θα
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνεπής
στα θέματα των εργασιακών σχέσεων
και στο μήνυμα που το κράτος ως
εργοδότης στέλνει στους εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα όπου τα εργασιακά δεδομένα είναι δυσκολότερα».
Με βάση τα μακροοικονομικά μεγέθη
δικαιολογείται να ζητείται μερική
μείωση της κλιμακωτής αποκοπής
μισθών η οποία εφαρμόστηκε το
2012 και ανέρχεται από 3,8% μέχρι
17,5% και δεν δημιουργούμε ανατροπή στα δημόσια οικονομικά», υπο-

γράμμισε.
Αναφορικά με τη συνάντηση με τον
Υπουργό Οικονομικών στις 6 Οκτω-

βρίου, ο κ. Ηλία τόνισε πως «θα μεταβούμε στη συνάντηση με καλή τη
πίστη».

√ Γιώργος Κωνσταντίνου,
γ.γ. ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ:
Οι εργαζόμενοι
αναμένουν από την
Κυβέρνηση να τιμήσει
την υπογραφή της

Μερική άποψη από τη μαζική συγκέντρωση των Ομοσπονδιών
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ - ΠΕΟ
Σελ. 9

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

