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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2981
TIMH 0.70€

• Η ΣΕΚ στηρίζει την υποψηφιότητα Νίκου Αναστασιάδη

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
4

Αδιαπραγμάτευτος στόχος η επίλυση του Κυπριακού, χωρίς εγγυήσεις
και κατοχικά στρατεύματα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου

Ε

νόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών
της προσεχούς Κυριακής, η ΣΕΚ αποφάσισε να στηρίξει την υποψηφιότητα Νίκου Αναστασιάδη. Χθές
Τρίτη, η γενική γραμματεία της ΣΕΚ είχε συνάντηση στο
προεδρικό μέγαρο με τον κ. Αναστασιάδη στον οποίο

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΣΕΚ, σε έκτακτη συνεδρία της,
τη Δευτέρα 29/01/2018 και
αξιολογώντας τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των
προεδρικών εκλογών και τα
δεδομένα που δημιουργούνται
ενόψει της ψηφοφορίας της
ερχόμενης Κυριακής, η οποία
θα αναδείξει τον πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάσισε τη στήριξη της υποψηφιότητας Νίκου Αναστασιάδη.

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΣΕΚ υπογραμμίζει την κρισιμότητα και αυτών των εκλογών, τόσο για το εθνικό μας
πρόβλημα, όσο και για τη
συνέχιση της πορείας ανάπτυξης και σταθερότητας της
Κυπριακής οικονομίας, έτσι
ώστε να εδραιωθούν οι προοπτικές για περαιτέρω επίτευξη
του στόχου της κοινωνικής
συνοχής.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Με βάση τα μακροοικονομικά
δεδομένα και προοπτικές που
προδιαγράφονται για περαιτέρω οικονομική ανάκαμψη και
κοινωνική πρόοδο, σε συνδυασμό με τον τρόπο διακυβέρνησης κατά την τελευταία πενταετία, η υποψηφιότητα Νίκου
Αναστασιάδη κρίνεται ως η
καλύτερη επιλογή για τον
τόπο, για τους πιο κάτω
λόγους:

διαβίβασε διά ζώσης την ετυμηγορία της.
Η απόφαση περιστρέφεται γύρω από έξι άξονες που
περιγράφονται στην ανακοίνωση της ΣΕΚ η οποία
δημοσιεύεται αυτούσια στη συνέχεια.
Σελ.16

1ο Δημιουργήθηκαν θετικοί

ματος (ΕΕΕ) με σαφή στόχευση,
αποτελεί τεράστια μεταρρύθμιση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας
των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, δημιουργώντας
συνθήκες και προοπτικές
περαιτέρω βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου, αλλά και
επανένταξης στην αγορά εργασίας.

ρυθμοί ανάπτυξης, ανατρέποντας τα δυσμενή δεδομένα και
τους κινδύνους για πλήρη
οικονομική και κοινωνική
κατάρρευση του κράτους που
υπήρχαν το 2012-2013. Σε
συνεργασία με το σύνολο των
κοινωνικών εταίρων, η Κύπρος
εξήλθε του Μνημονίου, απαλλάσσοντας τον τόπο από τα
επαχθή μέτρα λιτότητας,
δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης και σταθερότητας.

6ο Η ανάκαμψη που παρατη-

2ο Μέσα από την οικονομική
ανάκαμψη, τα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζουν σημαντική
και συνεχή μείωση ενώ δημιουργήθηκε η δυνατότητα ενίσχυσης της συνδικαλιστικής
παρέμβασης σε ότι αφορά την
επαναφορά μισθολογικών και
παρεμφερών ωφελημάτων σε
όλους τους τομείς της οικονομίας. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες, στο
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, για επαναφορά της ΑΤΑ
και αποτροπής περαιτέρω
μισθολογικών μειώσεων, στηρίζοντας την πραγματική
οικονομία.

3ο Η οικονομική ανάκαμψη και
η διαδικασία για επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας
καθώς και η ομαλή λειτουργία
των εργασιακών σχέσεων,
αποτυπώνεται και μέσα από
τη νομοθετική ρύθμιση βασικών όρων της Συλλογικής Σύμβασης στη ξενοδοχειακή Βιομηχανία και την πρόσφατη
ολοκλήρωση του διαλόγου για

ανάλογη ρύθμιση στην Οικοδομική Βιομηχανία. Επιπρόσθετα, σημαντική εξέλιξη αποτελεί η προώθηση και ψήφιση
του νομοσχεδίου για την πάταξη της αδήλωτης απασχόλησης που ήταν πάγια θέση του
Συνδικαλιστικού Κινήματος.

4ο Σε μια δύσκολη οικονομική
περίοδο για τον τόπο, έγινε
εφικτή η προώθηση του μεγαλύτερου σύγχρονου κοινωνικού
οράματος, μέσω της ψήφισης
των δύο νομοσχεδίων για την
εφαρμογή του ΓΕΣΥ, μεταρρύθμιση, μέσα από την οποία όλοι
οι πολίτες θα έχουν πλέον
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, κατά τρόπο ισότιμο και αλληλέγγυο.

5ο Η εισαγωγή του θεσμού του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή-

ρείται στην οικονομία του
τόπου ως αποτέλεσμα της
προσπάθειας της κυβέρνησης
αλλά και της υπεύθυνης και
αποφασιστικής στάσης των
εργαζομένων έχει δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών, αποτρέποντας τη λογική των αποκρατικοποιήσεων
που προωθήθηκαν στην περίοδο του μνημονίου.

Η επίλυση του Κυπριακού προβλήματος αποτελεί για τη ΣΕΚ
αδιαπραγμάτευτο στόχο. Η συσσωρευμένη εμπειρία του Νίκου
Αναστασιάδη, σε συνάρτηση με τις συμμαχίες που έχει πετύχει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ενίσχυση των προσπαθειών επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου, μακριά από εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα.
Καταλήγοντας, η ΣΕΚ ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση του τόπου, με σεβασμό προς την ιδεολογική της ταυτότητα, την ιστορία της και τους χιλιάδες εργαζόμενους που
εκπροσωπεί, καλεί τους ψηφοφόρους να προσέλθουν μαζικά
στις κάλπες την ερχόμενη Κυριακή και να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Νίκου Αναστασιάδη, έτσι ώστε να συνεχιστεί η
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για ένα καλύτερο αύριο
για τους εργαζόμενους, τη νεολαία και ολόκληρη την κοινωνία.

Η αποχή δεν αποτελεί επιλογή

Η

Κύπρος οδεύει προς τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που είναι καθορισμένος για την

προσεχή Κυριακή.

• Η ΣΕΚ καλεί για αθρόα
προσέλευση στις κάλπες

Αυτές τις κρίσιμες ώρες δεν δικαιολογείται κανένας

το εκλογικό τους δικαίωμα γιατί αυτό επιβάλλει το

εφησυχασμός, καμιά ολιγωρία, καμιά αδράνεια.

συμφέρον του τόπου, ο οποίος εδώ και 44 χρόνια

Η αποχή και η αδιαφορία δεν αποτελούν ούτε λύση,

βρίσκεται σε κατάσταση ημικατοχής από την Τουρ-

ούτε επιλογή. Οι ψηφοφόροι καλούνται να ασκήσουν

κία. Η ΣΕΚ καλεί τα χιλιάδες μέλη της να προσέλθουν

αθρόα στις κάλπες και να λάβουν μέρος στη μεγάλη
γιορτή της Δημοκρατίας. Βιώσαμε κατά κανόνα μια
ήρεμη προεκλογική περίοδο που επιτρέπει σ’ όλες τις
πολιτικές δυνάμεις την επαύριο των εκλογών ενωμένες να διαχειριστούν τα μεγάλα ζητήματα και τις
τεράστιες προκλήσεις της εποχής.
Η Κύπρος για να πάει μπροστά χρειάζεται σταθερότητα και ενότητα σ’ όλα τα επίπεδα.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

@

E

Eπιβάλλεται όπως ο λαός βγεί ενωμένος από
την εκλογική διαδικασία
Και να συμβάλει καταλυτικά στην εδραίωση
του πολιτικού πολιτισμού στον τόπο μας
ηξικέλευθες μεταρρυθμιστικές πολιτικές στο
Δημόσιο χρειάζεται επειγόντως ο τόπος
Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να θέσει το
θέμα στις ύψιστες της προτεραιότητες της
ρήγορη προώθηση σημαντικών κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων ζητά η ΣΕΚ μετά τις
εκλογές
Μέσω αναβαθμισμένου κοινωνικού διαλόγου

*

Ρ

*

Γ

*

Α

πορρύθμιση της αγοράς εργασίας τέλος από
το 2018
Η ΣΕΚ επιμένει στην τάχιστη ψηφιση των
κανονισμών για την πάταξη της αδήλωτης
εργασίας
ο ΓεΣΥ ενώνει το σύνολο του πολιτικού
κόσμου όπως διεφάνη στις επαφές της ΣΕΚ
με τους υποψηφίους
Η Κοινωνία απαιτεί αυστηρή στοχοπροσήλωση στην υλοποίηση του
κανοποίηση προκάλεσε η σαφής θέση των
υποψηφίων για την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου
Η μετα - κρίση εποχή το έχει απόλυτη ανάγκη
οινωνικοοικονομικό ευαγγέλιο για την επόμενη κυβέρνηση πρέπει να γίνει η υποβληθείσα
πρόταση της ΣΕΚ προς τους υποψηφίους
Αιχμή οι τεκμηριωμένες μας θέσεις

*

Τ

*

Η αχαλίνωτη θρασύτητα του Ρ. Ταγίπ Ερντογάν
να προβληματίσει βαθύτατα τους Τουρκοκύπριους

Η

κατάσταση στο κατεχόμενο
βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι
εντόνως ανησυχητική. Οι εξελίξεις
όπως διαμορφώθηκαν μετά τα
επεισόδια και τους προπηλακισμούς που προκάλεσαν φασιστοειδή στοιχεία κατά της εφημερίδας
«Αφρίκα» κατόπιν ρητών οδηγιών
του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, κορνιζάρουν το
άσχημο σκηνικό που επικρατεί.
Οι σαφείς απειλές εναντίον του
αρθρογράφου της «Αφρίκα» Σενέρ
Λεβέντ που μίλησε ευθέως για
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον
Ιούλιο του 1974 και στην Συρία τον
Ιανουάριο του 2018, πυροδοτούν
κλίμα εκφοβισμού αλλά και πολιτικοκοινωνικής έντασης. Παράλληλα, αποτυπώνουν την ωμή
πραγματικότητα ότι οι Τουρκοκύπριοι και το παράνομο καθεστώς

Ι

*

Η

ΣΕΚ καλεί τους ψηφοφόρους να προσέλθουν
αθρόα στις κάλπες την Κυριακή
Καθήκον όλων η ποικιλότροπη και συνεχής
ενίσχυση της Δημοκρατίας
ωνή ισχυρή θα προτάξει η ΣΕΚ αν σημειωθούν φαινόμενα εκμετάλλευσης ξενοδοχοϋπαλλήλων
Οι ξενοδόχοι ας προσέξουν ιδιαίτερα, ενόψει
της ραγδαίας αύξησης του τουρισμού
ρα να λυθεί το χρονίζον θέμα της χαμηλής
παραγωγικότητας - ανταγωνιστικότητας
Η διαιώνιση του αποβαίνει πολλαπλώς επιζήμια για τον τόπο
α ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη της Κοινωνίας που πλήγηκε λόγω σκανδάλων
Μόνιμη έγνοια της ΣΕΚ η θωράκιση των
θεσμών
νεολαία να κρατηθεί πάση θυσία μακριά από
τη μετανάστευση
Η κρατική προσπάθεια γιαυτόν τον σκοπό
πρέπει να μεγιστοποιηθεί

*

Φ

*

Ω

*

Ν

*

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

στην ταραγμένη γειτονιά μας.

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι
οι κορυφούμενες κατακλυσμιαίες
γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην
ευρύτερη περιοχή, έχουν αναπόφευκτο αντίκτυπο στο κατεχόμενο
τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
και κατεπέκταση στο διαιωνιζόμενο Κυπριακό Ζήτημα. Ειδικότερα,

•Ώρα να αντιδράσουν
στις ωμές επεμβάσεις
της Τουρκίας στην
καθημερινότητα τους

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Κ

xenis.xenofontos@sek.org.cy

των κατεχομένων παραμένουν
έρμαιο στις ορέξεις και τις διαθέσεις της Άγκυρας.

μου Τούρκου προέδρου.
Εν μέσω αυτής της επικίνδυνης
κατάστασης σε συνδυασμό με την
ορατή επανέναρξη νέου κύκλου
συνομιλιών για το Κυπριακό,
απευθυνόμαστε προς τους Τουρκοκύπριους επισημαίνοντας τους
ότι η αριθμητική μείωση τους ως
κοινότητα και η εν γένει κακοδαιμονία που τους ταλανίζει, δεν
προέρχεται από την Κυπριακή
Δημοκρατία, αλλά από την Τουρκική κατοχή και την πολυετή απομόνωση που τους επέβαλε ο «Αττίλας» και ο εποικισμός.
Χαραχτηριστικό είναι το πρόσφατο άνοιγμα της ΣΕΚ προς τους
Τουρκοκύπριους, συνδικαλιστές,
εργαζόμενους, επιστήμονες, εργοδότες και απλούς ανθρώπους, που
τους υποδεικνύει πως, η Κύπρος
είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεγονός που αποτελεί
το καλύτερο εχέγγυο και τη μέγιστη
εγγύηση και ασφάλεια για όλους
τους πολίτες του τόπου.
Tη διάσταση του θέματος έθιξε η
ΣΕΚ και στην πρόσφατη συνάντηση
της με την Τουρκοκυπριακή συντεχνία ΤΟΥΡΚΣΕΝ στην κατεχόμενη
Λευκωσία, αναδεικνύοντας και το
σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα
που προκύπτει από τον εποικισμό
και την μετανάστευση των Τουρκοκυπρίων. Παράλληλα, διαμήνυσε
πως το μόνο που χωρίζει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους
είναι η κατοχή και ο τούρκικος
στρατός που κρατεί δια της μεθόδου της κανονιοφόρου διαιρεμένο
το νησί.

Η βάρβαρη επίθεση κατά της
«Αφρίκα» δεν μπορεί να εκλειφθεί
από ντόπιους και ξένους καλοθελητές ως ένα μεμονωμένο γεγονός.
Αποτελεί, μια στοχευμένη πρακτική
που θέλει τους Τουρκοκύπριους
και γενικότερα τον πληθυσμό στα
κατεχόμενα, πιόνια στα χέρια της
Άγκυρας στην εναγώνια προσπάθεια της να υλοποιήσει τις άνομες
βλέψεις της εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

μετά και το τελευταίο αδιέξοδο
στις συνομιλίες για λύση του
Κυπριακού εξαιτίας των γνωστών
απαράδεκτων τουρκικών αξιώσεων, η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη και ιδιαίτερα
δύσκολη, κυρίως για τους Τουρκοκύπριους και την καθημερινότητα
τους που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις πολιτικές διαθέσεις του
παρουσιαζόμενου ως παντοδύνα-

Οι αδυσώπητες διαπιστώσεις που
ήγειρε ο Σενέρ Λεβέν μετά τους
τραμπουκισμούς σε βάρος του
ίδιου και της εφημερίδας του, ότι ο
Ισλαμικός Στρατός υποστηρίζεται
από την Τουρκία του Ερντογάν
επιβαρύνουν το πολεμικό κλίμα
εμπερικλείοντας σοβαρότατους
κινδύνους γενικότερης ανάφλεξης

Φρονούμεν, λοιπόν, πως ήλθε η ώρα, οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες
μας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποφασίσουν σε τι κράτος
θέλουν να ζήσουν, στην Κυπριακή Δημοκρατία ή όχι. Είναι η ώρα που θα
πρέπει οι Τουρκοκύπριοι να μετρήσουν σωστά το πραγματικό τους συμφέρον και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Η εγγύηση και η ασφάλεια τους δεν διασφαλίζονται μέσα από στρατιωτικά και επεμβατικά
δικαιώματα αλλά μέσα από την ειρηνική συνύπαρξη σε ένα σύγχρονο
ευρωπαϊκό κράτος όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι θα συνεργάζονται και θα ζούν ειρηνικά.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1/2018
Κύρου, Ιωάννου Αναργύρων,
Ηλιού Αρδούνη

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας

ΠΕΜΠΤΗ 1/2/2018

Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. 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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τρύφωνος μάρτ., Πέτρου εν
Γαλατία, Περπετούας μ. Αναστασίου νεομ. Ναυπλιώτου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/2/2018
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

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

ΗΜΩΝ ΙΣΗΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2/2018
Συμεών του Θεοδόχου, Άννης
της προφήτιδος, Βλασίου
βουκόλου μ. Σταματίου
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2/2018
Ισιδώρου του Πηλουσιώτου,
Θεοκτίστου μ., Αβραμίου ιερομ.

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,

• Μοναδικό ασφαλές
καταφύγιο των Τ/κυπρίων
η Ευρωπαϊκή Ένωση

Νικολάου ομ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2/2018
Αγάθης μάρτ., Πολυεύκτου
Κων/λεως Θεοδοσίου το εν
Σκοπέλω οσίου, Αντωνίου νεομάρτ.
ΤΡΙΤΗ 6/2/2018
Βουκόλου επ. Σμύρνης, Φωτίου
Κ/λεως Μεγάλου, Ιουλιανού μ.,
Φαύστας

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ

ERG_3-3_inn_8 & 9 1/30/18 10:47 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ψήφος είναι ιερή
και αποτελεί το μεγαλύτερο
αντίδοτο στη μοιρολατρία!

Π

ώς να σχεδιάσουμε το μέλλον μας όταν 130
χιλιάδες και πλέον πολίτες αδιαφόρησαν να
μεταβούν στις κάλπες για να εξασκήσουν το δημοκρατικό δικαίωμα του εκλέγειν;
Ένα 6 χρόνο παιδί χρειάζεται απαραίτητα όλα τα
χρωματιστά στη κασετίνα του για να μπορέσει να
σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη ζωγραφιά που να πλησιάζει το πραγματικό και το αληθινό.
Αν του λείπει το κίτρινο πως θα ζωγραφίσει τον ήλιο
που αποτελεί πηγή ζωής; Με το
κόκκινο, μόνο τη βαθιά δύση μπορείς να αποτυπώσεις.

Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Αν του λείψει το πράσινο πως θα
ζωγραφίσει τη βλάστηση και τα
δέντρα που προσφέρουν οξυγόνο
σε κάθε ζωντανό οργανισμό στη γη.
Αν του λείπει το καφέ πως θα μπορέσει να ζωγραφίσει το χώμα στο
οποίο ο άνθρωπος καλλιεργεί την
πρώτη ύλη για να μπορέσει να του
δώσει τροφή για να επιβιώσει.

√ Η πατρίδα
μας έχει όλους
ανάγκη. Kανείς
δεν περισσεύει.
Οφείλουμε να
δώσουμε δυναμικά
το παρόν μας
για να αποτελούμε
μέρος της λύσης

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Αν δεν έχεις τα βασικά
χρώματα πως θα αποτυπώσεις το ουράνιο τόξο
που προβάλλει μετά την
καταιγίδα.

Την ώρα που καλούμαστε
να σχεδιάσουμε το μέλλον, ως μια μεγάλη
ζωγραφιά, η απουσία
τόσων χιλιάδων πολιτών
αναπόφευκτα δημιουργεί
ένα τεράστιο κενό το
οποίο στην πορεία κανείς δεν μπορεί να αναπληρώσει.

Οι μεγάλες μετεκλογικές κοινωνικοοικονομικές
προκλήσεις που δεν μπορούν να περιμένουν

Δ

έσμη μεγάλων κοινωνικοοικονoμικών ζητημάτων που
παραμένουν ανοικτά καλείται να
διαχειρισθεί η νέα διακυβέρνηση
2018 -23 η οποία θα προέλθει από
τις προεδρικές εκλογές της προσεχούς Κυριακής.
Τα κορυφαία εκκρεμούντα ζητήματα αφορούν κυρίως στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας,τις
μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, τα
Ενεργειακά και το γενικότερο πλαίσιο της επενδυτικής πολιτικής που
θα προς δώσει νέα πνοή στην ανάπτυξη. Για πολλές από τις προταθείσες διαρθρωτικές αλλαγές
κατατέθηκαν νομοσχέδια στη
Βουλή, τα οποία ωστόσο δεν προχώρησαν καθώς δεν πήραν την
απαιτούμενη πλειοψηφία. Παράλληλα, αριθμός νομοθετημάτων
βρίσκονται ενώπιον της Νομικής
Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο.
Από τις πρώτες πράξεις που θα
κληθεί να υλοποιήσει η νέα κυβέρνηση είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα πριν από μερικούς μήνες από τη
Βουλή. Η λειτουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αναμένεται να
αρχίσει τον Μάρτιο του 2018,
δηλαδή την ίδια περίοδο που θα
αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα
κυβέρνηση. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα αναλάβει όλες τις υπη-

Ενεργειακά
Κρίσιμη θεωρείατι για τη νέα
κυβέρνηση η διαχείριση της επόμενης έβδομης γεώτρησης στην
κυπριακή ΑΟΖ, στο τεμάχιο 3 που
αναμένεται να ξεκινήσει τον
Φεβρουάριο και να ολοκληρωθεί
τον Μάρτιο. Θα πρέπει επίσης
σύντομα να ληφθούν αποφάσεις,
μεταξύ των οποίων και ενδεχόμενα
η άμεση πραγματοποίηση νέας
επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο
τεμάχιο «6». Επίσης στις αρχές του
καλοκαιριού η κυβέρνηση θα πρέπει να διαχειριστεί και δύο γεωτρήσεις της ExxonMobil στο τεμά-

√ Κορωνίδα των προτεραιοτήτων θεωρούνται, τα ΜΕΔ,
τα Ενεργειακά, το Γε.Σ.Υ και
οι Μεταρρυθμίσεις Δημοσίου

χιο «10». Τις πρώτες εβδομάδες
μετά την ανάληψη καθηκόντων θα
πρέπει να ληφθούν και εξαιρετικής
σημασίας αποφάσεις για τα μελλοντικά έσοδα της Κύπρου, ως
προς την πώληση φυσικού αερίου
από το «Αφροδίτη» προς την Αίγυπτο. Ακόμη, η νέα κυβέρνηση θα
κληθεί να τοποθετηθεί εάν θα αποσύρει ή θα προωθήσει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς για τη

Μπορεί να πικραθήκαμε διαχρονικά για τον πολιτικό
πολιτισμό και για τον τρόπο με τον οποίο το πολιτικό σύστημα αντιμετωπίζει τον πολίτη.
Μπορεί να νιώσαμε απογοήτευση γιατί για ένα σωρό
μείζονα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα γιατί
δεν υπήρξε διαχρονικά η απαιτούμενη σπουδή έτσι
ώστε να ωφεληθεί η κοινωνία ευρύτερα.
Αυτή τη στιγμή οφείλουμε όλοι να αντικρύσουμε
κατάματα το μέλλον μας και να μεταβούμε σύσσωμοι
στις κάλπες εκφράζοντας τη θέληση μας για το
ποιος πιστεύουμε πως θα πρέπει να διακυβερνήσει
τη χώρα μας για την επόμενη πενταετία.
Η ψήφος είναι ιερή και αποτελεί αντίδοτο στη
μοιρολατρία αλλά και ένας μηχανισμός ειρηνικής
επανάστασης.
Η νέα γενιά καλείται με τη ψήφο της να καθορίσει αν
χρειαστεί το αποτέλεσμα. Ο κάθε πολίτης οφείλει να
απαντήσει στο ερώτημα: Τι και ποιον θα ωφελήσει
αν δεν μεταβώ στις κάλπες; Και αν θεωρώ πως η
αποχή αποτελεί αποτελεί έκφραση απαρέσκειας, με
ποιον τρόπο θα εκφράσω εκ των υστέρων τη δυσαρέσκια για τον τρόπο που διακυβερνάται η χώρα;
Κανένας δεν θα έχει το δικαίωμα να κρίνει η να
επικρίνει πρόσωπα και καταστάσεις εκ των υστέρων εφόσον εκ των προτέρων δηλώσει την αδιαφορία του με αποχή.
Μας έδωσαν την εντολή για να σχεδιάσουμε το μέλλον της πατρίδας μας. Όσα τα χρώματα και όλοι οι
συνδυασμοί είναι απαραίτητοι ώστε το σχέδιο μας
να συνάδει με την πραγματικότητα.
Είναι αδικία η
χώρα με το πλούσιο
ιστορικό
παρελθόν και το
αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό να
διαμορφώνει
το
μέλλον της ερήμην
μας.
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νηση θα είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Στη Βουλή εκκρεμεί νομοσχέδιο με το οποίο θα διευκολύνει
τις επενδύσεις, το οποίο συνδέεται
άμεσα με το Υφυπουργείο Ανάπτυξης.

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Τα νομοσχέδια για την περιβόητη
μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν συζητηθεί κατά
κόρον στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και έχουν αναθεωρηθεί, αλλά δεν έγινε εφικτό να
εξευρεθεί η χρυσή τομή που θα
ικανοποιεί την πλειοψηφία
Εξάλλου, άμεσης ρύθμισης θα πρέπει να τύχει το θέμα με τους
εγκλωβισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων. Αδήλωτη εργασία
Στη Βουλή εκκρεμεί το νομοσχέδιο
που αφορά στους κανονισμούς για
τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεωρήσεων αποσκοπεί στην
καταπολέμηση της αδήλωτης και
παράνομης εργασίας.

ΜΕΔ
Φυσικά, μείζονα οικονομικά θέματα με έντονη κοινωνική υφή είναι

ΓεΣΥ
Στα βαθειά θα μπει η νέα κυβέρνηση και για το ΓεΣΥ. Από την 1η
Μαρτίου 2019 θα αρχίζει να
εφαρμόζεται η οικονομική
πτυχή του Γενικού Συστήματος Υγείας αφού οι δικαιούχοι, οι εργοδότες και το κράτος θα κληθούν να καταβάλουν τις πρώτες εισφορές
στο ταμείο του Σχεδίου.
Το ερχόμενο Φθινόπωρο, θα
πρέπει να είναι έτοιμο το
λογισμικό σύστημα για να
εγγραφούν σε αυτό οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και οι
πολίτες.

• Ο πρόεδρος που θα αναδειχθεί από τις εκλογές της επόμενης Κυριακής
καλείται να διαχειρισθεί χωρίς χρονοτριβή μείζονα κοινωνικοοικονομικά
θέματα που εκκρεμούν και επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση και γενικότερα την πορεία προς το αύριο
ρεσίες του Τμήματος Εμπορικής
Ναυτιλίας και θα στελεχωθεί με το
προσωπικό του Τμήματος.
Άγνωστη παραμένει η τύχη της
κυβερνητικής απόφασης για λειτουργεία υφυπουργείου Τουρισμού
καθώς η Βουλή δεν ένεκρινε το σχετικό νομοσχέδιο.

Μεταρρύθμιση
Το νέο υπουργικό συμβούλιο θα
κληθεί να αποφασίσει εάν θα προωθήσει τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας. Στη Νομική Υπηρεσία εκκρεμούν τα προσχέδια έξι
νομοσχέδιων τα οποία έχουν στόχο
τον εκσυγχρονισμό στον δημόσιο
τομέα, ελαχιστοποιούν τη γραφειοκρατία, εμεδώνουν συνθήκες
αξιοκρατίας και δημιουργούν τις
προϋποθέσεις για αύξηση της
αποδοτικότητας των δημόσιων
λειτουργών.

λειτουργία του Ταμείου Υδρογονανθράκων

Αδήλωτη εργασία
Στη Βουλή εκκρεμεί το νομοσχέδιο
που αφορά στους κανονισμούς
για τη σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων που αποσκοπεί στην καταπολέμηση της
αδήλωτης και παράνομης εργασίας.

e-διακυβέρνηση
Στην πρώτη γραμμή των κινήσεων
της νέας κυβέρνησης θα είναι και η
ενδυνάμωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, κάτι που
θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας.
Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Αριάδνη» προσφέρονται 68
ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφορούν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές
πληρωμές στις κοινωνικές ασφαλίσεις και το Κτηματολόγιο. Στο
κοινοβούλιο εκκρεμούν τα νομοσχέδια για την ηλεκτρονική υπογραφή και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

Επενδύσεις
Μεγάλο στοίχημα για τη νέα κυβέρ-

αυτά των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων και των κουρεμένων
ταμείων προνοίας. Ειδικότερα το
πρώτο που θεωρείται δυσεπίλυτο,
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο
στην οικονομική ανάπτυξη καθώς
επηρεάζει άμεσα την δυναμική και
αξιοπιστία
του
Τραπεζικού
συστήματος.
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Οι «πουγιώττες» κρύβουν κινδύνους

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έκανε πρόσφατα εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για
τις θερμοφόρες νερού, των οποίων η ζήτηση και η
χρήση είναι αυξημένη κατά τη χειμερινή περίοδο.
Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 112 καταστήματα
πώλησης θερμοφόρων νερού, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό
μη συμμορφούμενων προϊόντων και τη λήψη αναλογικών μέτρων. Σε πέντε περιπτώσεις εντοπίστηκαν
προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τις
απαιτήσεις ασφάλειας και δόθηκαν οδηγίες για να
ληφθούν διορθωτικά μέτρα και σε εννιά περιπτώσεις
έγιναν προφορικές προειδοποιήσεις για να τοποθετηθούν σε προϊόντα οι απαιτούμενες πληροφορίες.
Περαιτέρω, σε άλλες
τέσσερις περιπτώσεις
• Εκστρατεία ελέγχου ζητήθηκαν γραπτώς
και ενημέρωσης για
πληροφορίες για να
τις θερμοφόρες νερού διαπιστωθεί η συμμόρφωση των προϊόντων
με τις απαιτήσεις
ασφάλειας.
Παράλληλα, η Υπηρεσία ενημερώνει
τους καταναλωτές
όπως
επιλέγουν
θερμοφόρες που φέρουν τη σήμανση CE, όταν αυτές
θα χρησιμοποιηθούν για θεραπευτικούς σκοπούς
(πάντα μετά από ιατρική συμβουλή), ακολουθούν
πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή και ελέγχουν
προσεχτικά τη θερμοφόρα πριν από κάθε χρήση, για
τυχόν φθορές και ζημιές.
Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας
(www.consumer.gov.cy) είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Θερμοφόρες Νερού –
Συμβουλές στους Καταναλωτές» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφαλή
χρήση των θερμοφόρων νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επικίνδυνα χημικά
σε αποκριάτικα αερολύματα

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης προειδοποίησε ότι ορισμένα είδη αερολυμάτων (σπρέι), που κυκλοφορούν
στην αγορά και χρησιμοποιούνται για ψυχαγωγικούς
και διακοσμητικούς σκοπούς, όπως για την παραγωγή αφρών και νιφάδων, σερπαντίνων και απομιμήσεων ιστών αράχνης, δημιουργία μεταλλικής
λαμπυρίζουσας σκόνης κ.λπ. χαρακτηρίζονται ως
επαγγελματικής χρήσης
• Συστάσεις προς
και δεν πρέπει να διατίθετους καταναλωτές
νται στην αγορά, για
και χρήστες
πώληση στους καταναλωτές και ιδιαίτερα στα
παιδιά.
Σημειώνεται ότι όσα προϊόντα προορίζονται για το
καταναλωτικό κοινό δεν πρέπει να περιέχουν ουσίες
που ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή.
Τέτοιου είδους προϊόντα θα πρέπει να διατίθενται
μόνο σε επαγγελματίες χρήστες και η συσκευασία
τους θα πρέπει να φέρει κατά τρόπο ευδιάκριτο,
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο την ένδειξη «Μόνο για
επαγγελματική χρήση».
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό στα
προϊόντα που αγοράζει, ιδιαίτερα όταν αυτά μπορεί
να χρησιμοποιηθούν από παιδιά και να διαβάζει
προσεκτικά τις πληροφορίες που αναγράφονται
στις ετικέτες.
Περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα
22405637, 22405611 και 22405609.
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ΣΥΠΡΟΔΑΤ: Μη υλοποιήσιμα τα προταθέντα
σχέδια για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Τ

α διάφορα σχέδια που προτείνονται από τους υποψηφίους
προέδρους σχετικά με την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων (ΜΕΔ) είναι πάρα πολύ
δύσκολο έως αδύνατο να υλοποιηθούν ανέφερε σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών
(ΣΥΠΡΟΔΑΤ).
Σημειώνει ότι για τα σχέδια αυτά,
η συναίνεση της ΕΚΤ δεν υπάρχει
περίπτωση να δοθεί, η συμμετοχή
του κράτους δεν θα είναι δυνατή
προς το παρόν και η συμμετοχή
των τραπεζών που είναι αδύνατη.
Ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ καλεί όλους τους
Δανειολήπτες όπως συνεχίζουν να
πληρώνουν τις δόσεις τους και να
εξυπηρετούν τα δάνεια τους όπως
έκαναν μέχρι τώρα, γιατί κανένας
δεν πρόκειται να τους βοηθήσει για
να απαλλαγούν από το βάρος
αυτό, εκτός από τη δική τους ικανότητα και δυνατότητα. Η εξυπηρέτηση των δανείων τους, αναφέρεται, είναι θέμα που απασχολεί
τον καθένα προσωπικά και έτσι
πρέπει να το αντιμετωπίσει.

φόβο. Οι Δανειολήπτες δεν έχουν
να φοβηθούν τίποτα. Υπάρχουν
τρόποι και μέσα προστασίας τους.
Τα δικαιώματα των Δανειοληπτών
είναι κατοχυρωμένα και καμιά
εξαγγελία ούτε τα διαφοροποιεί,
ούτε εξαλείφει τις υποχρεώσεις
τους», αναφέρεται.
Αναφέρεται επίσης ότι οι δανειολήπτες που έχουν πάρει επιστολές

• Χρήσιμες συμβουλές
προς δανειολήπτες

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

• Αναγκαία η καλή επικοινωνιακή σχέση του δανειολήπτη
με τα τραπεζικά ιδρύματα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οι δανειολήπτες που δεν μπορούν
να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους
λόγω οικονομικής αδυναμίας,
προστίθεται, καλούνται να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες τους και
να ζητήσουν σχεδιασμούς αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τις οικονομικές τους δυνατότητες, αφού
τούτο επιβάλλεται από την Οδηγία
της Κεντρικής Τράπεζας. Σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης, καλούνται να αποταθούν στους Συνδέσμους τους για να τους βοηθήσουν
ή σε ειδικούς ή στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
«Τονίζουμε ότι λύσεις υπάρχουν
πολλές. Αυτό που χρειάζεται είναι
να επιδιωχθούν σοβαρά και χωρίς

Καλούνται ακόμη και οι στρατηγικά φερόμενοι Δανειολήπτες να
συνεργαστούν με τις τράπεζες,
έτσι ώστε να βρεθεί βιώσιμη αναδιάρθρωση των δανείων τους.
Αυτό, όπως αναφέρεται, τους συμφέρει γιατί ουδέποτε θα απαλλαγούν από την υποχρέωση εξόφλησης των νόμιμα οφειλόμενων
ποσών τους και επιπλέον κινδυνεύουν με εκποιήσεις των περιουσιών τους.

τύπου «Θ» και «Ι» που προετοιμάζουν ιδιωτική εκποίηση των ενυπόθηκων ακινήτων πρέπει να τις
απαντήσουν και να λάβουν τα
μέτρα που προνοούνται στο νόμο
για να εμποδίσουν την εκποίηση.
Προστίθεται ότι οι Δανειολήπτες
που τους έχει επιδοθεί η ειδοποίηση τύπου «ΙΑ» πρέπει οπωσδήποτε να αποταθούν στους δικηγόρους
τους εντός της προβλεπόμενης
αυστηρής προθεσμίας των τριάντα
ημερών για να καταχωρήσουν την
δικαστική διαδικασία που προνοεί
ο νόμος για προστασία των ακινήτων τους από εκποίηση.

Καλούνται επίσης οι δανειολήπτες
του Συνεργατισμού να ανταποκριθούν θετικά στις προσκλήσεις για
αναδιάρθρωση έστω και αν προέρχονται από την Altamira. Ο Σύνδεσμος συμβουλεύει τους δανειολήπτες, να είναι συνεργάσιμοι, να
επικοινωνούν με τους λειτουργούς
αυτούς, να πηγαίνουν στα ραντεβού, αλλά να είναι επιφυλακτικοί,
να μην δεσμευτούν σε καμιά πρόταση, να μην υπογράφουν οτιδήποτε και να ζητήσουν χρόνο να
μελετήσουν αυτά που θα τους
προταθούν είτε προφορικώς είτε
γραπτώς
Καλούνται επίσης οι δανειολήπτες
οι οποίοι ειδοποιήθηκαν ότι θα
τους επιστραφούν χρήματα λόγω
υπερχρεώσεων να διεκδικήσουν τα
χρήματα τους ανάλογα με τις ανάγκες τους τη δεδομένη στιγμή.
«Είναι δικά τους χρήματα και μπορούν να τα διαχειριστούν όπως
επιθυμούν», σημειώνεται.
Προστίθεται τέλος ότι οι μέτοχοι
όλων των τραπεζικών ιδρυμάτων
θα πρέπει να διερωτηθούν και να
αντιδράσουν για το υπερβολικό
κόστος που χρειάζεται για μισθούς
και ωφελήματα των διαφόρων
ξένων δήθεν ειδικών στη διαχείριση των ΜΕΔ (Ιρλανδών, Άγγλων,
Ισπανών κλπ). Το κόστος αυτό,
αναφέρεται, είναι υπερβολικά
ψηλό και μπορεί να αποφευχθεί.

Αποσύρονται από την αγορά επικίνδυνοι αναμεικτήρες

Α

ποσύρονται από την κυπριακή
αγορά δύο τύποι αναμεικτήρων
[mixer ] οι οποίοι, σύμφωνα με το
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών, κρίνονται επικίνδυνοι,
απευθύνοντας έκκληση στο κοινό
να μην τους χρησιμοποιεί. Πρόκειται για τον αναμεικτήρα μάρκας
MateStar BC-500, ο οποίος μπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Προϊόν
• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας
• Είδος: Αναμικτήρας
• Κατασκευαστής: ROMICO J.T.
TRADERS LTD
• Εμπορική επωνυμία: MateStar
• Μοντέλο: BC-500
• Αριθμός είδους (ITEM No.): BC500G
• Χώρα κατασκευής: Κίνα
• Χαρακτηριστικά: 230 V, 50 Hz,
500 W
• Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης
(στη
συσκευασία):
5290589093479

Από την αγορά αποσύρεται και ο
αναμεικτήρας BAUMANN – ΤΥΒ248, ο οποίος επίσης εμπερικλείει
ουσιαστικούς κινδύνους ασφάλειας για τον χρήστη και μπορεί να

• Προτρέπονται οι καταναλωτές που τα έχουν
να μην τα χρησιμοποιούν
• Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης
(στη
συσκευασία):
5290656059599

προκαλέσει εγκαύματα.
Προϊόν
• Κατηγορία: Συσκευές κουζίνας·
Είδος: Αναμικτήρας
• Κατασκευαστής:
ELECTRIC SHOPS LTD

POP

LIFE

• Εμπορική επωνυμία: BAUMANN
• Μοντέλο: ΤΥΒ-248
• Χαρακτηριστικά: 220-240 V,
50/60 Hz, 300 W
• Χώρα κατασκευής (στη συσκευασία): Κίνα

Προτρέπονται οι καταναλωτές που
έχουν στην κατοχή τους τα εν λόγω
προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.
Περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 1429 (γραμμή καταναλωτή)
ή στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα
22800514 και 22800522 ή στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
director@ems.mcw.gov.cy
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Κανόνες για μεγαλύτερη ευελιξία
στους συντελεστές ΦΠΑ

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα
νέους κανόνες για να δοθεί στα κράτη μέλη
μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ και να δημιουργηθεί
ένα καλύτερο φορολογικό περιβάλλον που θα
στηρίξει την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,ΜΜΕ.
Οι προτάσεις αυτές αποτελούν τα τελικά στάδια της αναμόρφωσης των κανόνων
ΦΠΑ από την Επιτροπή, με τη δημιουργία ενός ενιαίου
χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ
για τη δραστική μείωση της απάτης
ύψους 50 δισ. EUR
στον τομέα του ΦΠΑ
στην ΕΕ, με παράλληλη στήριξη των
επιχειρήσεων
και
διασφάλιση
των
δημόσιων εσόδων.

√ Πλήγμα κατά της απάτης
η δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ
√ Στήριξη των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων που αποτελούν το 98%
των επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ, που
έχουν συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη το
1992, είναι παρωχημένοι και υπερβολικά
περιοριστικοί. Παρέχουν τη δυνατότητα στα
κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ελάχιστους μόνο τομείς και
προϊόντα. Παράλληλα, οι χώρες της ΕΕ δέχονται πιέσεις για την ευνοϊκότερη μεταχείριση
ορισμένων αγαθών σε σχέση με άλλα ως προς
τον ΦΠΑ. Η Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της
για την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα
κράτη μέλη όσον αφορά τους συντελεστές. Τα
κράτη μέλη θα βρίσκονται πλέον σε πιο ισότιμη βάση σε σχέση με ορισμένες υφιστάμενες
εξαιρέσεις από τους κανόνες, γνωστές ως
παρεκκλίσεις από τον ΦΠΑ.
Η Επιτροπή αντιμετωπίζει επίσης το πρόβλημα των μικρότερων επιχειρήσεων που επωμίζονται δυσανάλογο κόστος συμμόρφωσης με
τον ΦΠΑ. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν
διασυνοριακές συναλλαγές επιβαρύνονται με
11 % υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης σε
σύγκριση με όσες δραστηριοποιούνται μόνο σε
εθνικό επίπεδο, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις
πλήττονται σοβαρότερα. Αυτό συνιστά πραγματικό εμπόδιο για την ανάπτυξη, δεδομένου
ότι οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το
98 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Ο Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να προτείνουμε καλύτερους κανόνες τόσο για τους
συντελεστές ΦΠΑ όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις που θα αποφέρουν οφέλη σε εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις και καταναλωτές στην
ΕΕ.»
Ο Pierre Moscovici, επίτροπος Οικονομικών
και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας
και Τελωνείων, δήλωσε ότι «η πρόταση θα
δώσει τη μέγιστη ευελιξία στις κυβερνήσεις να
καθορίζουν όπως επιθυμούν τους συντελεστές

ΦΠΑ, έτσι ώστε εμείς από την πλευρά μας να
επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος της απάτης.»

Μεγαλύτερη ευελιξία
Τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να
εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή έως 5 % σε
δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων στη
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Eυοίωνες οι οικονομικές προοπτικές
στην Ευρωζώνη για το 2018
• Προβλέπεται ανάπτυξη από 2,3% έως 2,6% με «όπλα»
την πολιτική σταθερότητα και τα μέτρα δημοσιονομικής
τόνωσης και της χαλαρής νομισματικής πολιτικής

Ο

ι οικονομίες της Ευρωζώνης θα εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται και το 2018, διατηρώντας ψηλά τον πήχυ, ύστερα από τις
ικανοποιητικές επιδόσεις που πέτυχαν το 2017. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν 34 οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, στηρίζοντας τις
αισιόδοξες προβλέψεις τους στις μεταρρυθμίσεις που έχει δρομολογήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην εγχώρια αγορά
εργασίας και στην πιθανότητα υιοθέτησης περισσότερο ευρωπαϊκής
πολιτικής. Η οικονομική πορεία της Ευρωζώνης πιθανώς να κινδυνεύσει από το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών στην Ιταλία, που
πρόκειται να γίνουν στις 4 Μαρτίου 2018.

Δημοσκόπηση
Οι 31 από τους 34 οικονομολόγους που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση των Financial Times θεωρούν ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
θα βαδίσει σε ρυθμό 2,3% το 2018. Μια μικρή μειοψηφία διαβλέπει
ακόμα υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, ξεπερνώντας και το 2,6%.
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ), η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα ενισχυθεί φέτος
κατά 2,4%.

χώρα τους. Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν
επίσης ειδικές παρεκκλίσεις για περαιτέρω
μειωμένους συντελεστές.
Πέραν του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ 15 %, τα
κράτη μέλη θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να
εφαρμόζουν:
• δύο διαφορετικούς συντελεστές
μεταξύ 5 - 15 %
• έναν συντελεστή μεταξύ 0 - 15 %
• έναν συντελεστή 0 % για αγαθά που
απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (ή
«μηδενικός συντελεστής»).
• Ο υφιστάμενος σύνθετος κατάλογος
αγαθών και υπηρεσιών στα οποία
μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι
συντελεστές ΦΠΑ θα καταργηθεί και
θα αντικατασταθεί από νέο κατάλογο
προϊόντων (όπως τα όπλα, τα αλκοολούχα ποτά, τα τυχερά παιχνίδια
και ο καπνός) στα οποία πρέπει
πάντα να εφαρμόζεται ο κανονικός
συντελεστής 15 % ή υψηλότερος συντελεστής.

• Για τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να
μεριμνούν ώστε ο σταθμισμένος μέσος
συντελεστής του ΦΠΑ να ανέρχεται τουλάχιστον σε 12 %.
Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος μπορεί να
εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται συντελεστές
που διαφέρουν από τον κανονικό συντελεστή
σε όλα τα αγαθά για τα οποία ισχύουν σήμερα
οι εν λόγω συντελεστές.
Τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν συνέχεια
στο έγγραφο «ακρογωνιαίοι λίθοι» για έναν νέο
οριστικό ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ, που προτάθηκε τον Οκτώβριο του 2017, και στο σχέδιο
δράσης για τον ΦΠΑ προς έναν ενιαίο χώρο
ΦΠΑ στην ΕΕ, που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του
2016.
Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Ο ΦΠΑ αποτελεί
σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην
ΕΕ, ύψους άνω του 1 τρισ. EUR το 2015, ποσό
που αντιστοιχεί στο 7 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Ένας
από τους ιδίους πόρους της ΕΕ βασίζεται επίσης στον ΦΠΑ. Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ χρονολογείται από το 1993 και θεσπίστηκε ως μεταβατικό σύστημα.

«Η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη θα επιταχυνθεί το 2018 λόγω της
πολιτικής σταθερότητας, των μέτρων δημοσιονομικής τόνωσης και
της χαλαρής νομισματικής πολιτικής», σχολίασε ο Αλμπέρτο Γκάλο,
διαχειριστής χαρτοφυλακίων και επικεφαλής μακροοικονομικής
στρατηγικής στην Algebris Investments.

Ευρωπαϊκός Νότος
Καθοριστικό ρόλο στις ισχυρές επιδόσεις της Ευρωζώνης μέσα στο
2017 διαδραμάτισε η ισχυρή ανάπτυξη του ευρωπαϊκού Νότου. Μετά
την
κρίση
δημοσίου χρέους την περίοδο 2011-2014,
χώρες-μέλη
της Ευρωζώνης, όπως η
Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, ήταν
παγιδευμένες
σε υποτονικές
επιδόσεις και
άρχισαν
να
ανακάμπτουν
Τριάντα τέσσερις οικονομολόγοι που συμμετείχαν
δυναμικά
σε δημοσκόπηση της βρετανικής εφημερίδας
μόνον από τα
Financial Times στηρίζουν τις αισιόδοξες προβλέτέλη του 2016.
ψεις τους στις μεταρρυθμίσεις που έχει δρομολοΠολλοί οικονογήσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
μολόγοι εξε(φωτο) στην εγχώρια αγορά εργασίας και
πλάγησαν από
στην εξόχως φιλοευρωπαϊκή ατζέντα του
την ενίσχυση
της δραστηριότητας στον ευρωπαϊκό Νότο το 2017. Το 2016, η ανάπτυξη είχε
περιοριστεί στο 1,7% και οι εκτιμήσεις για το 2017 δεν ξεπερνούσαν
το 1,47%, όπως επισημαίνουν οι Financial Times.
Φέτος, η εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλίας
ενισχύει την οικονομική προοπτική της χώρας όχι μόνον λόγω των
δρομολογημένων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας αλλά και της
γενικότερης ατζέντας της κυβέρνησης που στηρίζει την Ε.Ε. και το
ευρώ. Στην Ιταλία, η οικονομία αναπτύσσεται επί 13 συναπτά τρίμηνα, ανακάμπτοντας από τη μεγαλύτερη ύφεση κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Εντούτοις, η υψηλή δημοφιλία του Κινήματος των 5
Αστέρων στην Ιταλία, ενός από τα πιο μεγαλύτερα ευρωσκεπτιστικά
κόμματα στην Ε.Ε., προβληματίζει τους οικονομικούς αναλυτές. Στις
προτάσεις του Κινήματος των 5 Αστέρων περιλαμβάνεται η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την παραμονή ή όχι της Ιταλίας στο
ευρώ.

Θετική εξέλιξη ο μεγάλος συνασπισμός
Ο σχηματισμός ενός νέου μεγάλου συνασπισμού στη Γερμανία θα
ήταν θετική εξέλιξη για την οικονομία της χώρας αλλά και για την
Ευρωζώνη. Αυτήν την άποψη μοιράζονται οι οικονομολόγοι που
συμμετείχαν σε δημοσκόπηση των Financial Times.
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ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Α

ν ανατρέξουμε στα καθημερινά δρώμενα του 2ου και
3ου αιώνα θα καταλήξουμε
στο ασφαλές συμπέρασμα
πως η εποχή μας έχει πάρα
πολλά κοινά χαραχτηριστικά,
με εκείνη των Τριών Ιεραρχών.
Πόλεμοι, κοινωνικές συγκρούσεις, θρησκευτικές διαμάχες
και πολύχρωμες λαικές εξεγέρσεις ενάντια στη στυγνή εκμετάλλευσης των πολλών από
τους λίγους, συνθέτουν τα
συστατικά του παγκόσμιου
χάρτη.
Με τον ενάρετο βίο και την
ευτολμία που τους διέκρινε, οι
Τρεις Ιεράρχες τάραξαν τα
λιμνάζοντα νερά της εποχής
τους και άφησαν οικουμενικές
παρακαταθήκες με διαχρονική
αξία. Με γνώμονα την θεώρηση
τους πως η περιθωριοποίηση
των κοινωνικά αδύνατων δεν
συνάδει με το ορθόδοξο πνεύμα, στήριξαν ποικιλοτρόπως
τους φτωχούς, τους κυνηγημένους, τους απροστάτευτους
και γενικά τους μη προνομιούχους.
Χωρίς φόβο αλλά με πάθος,
στηλίτευσαν τη δράση του
κάθε αδίστακτου μαυραγορίτη
που ήθελε να πλουτίσει σε
βάρος των λιμοκτονούντων
συμπολιτών τους, προσφέροντας συσσίτια και κάθε λογής
βοήθεια χωρίς καμιά διάκριση
σε χριστιανούς, ειδωλολάτρες,
Ιουδαίους και αιρετικούς,
σώζοντας χιλιάδες από βέβαιο
θάνατο. Συμπεριφέρθηκαν ως
ορθοφρονούντες συνδικαλι-

Τ

ο Τμήμα Συνταξιούχων
ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ, διεκδικεί συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης
για τους συνταξιούχους που
βιώσαν έντονα τους κραδασμούς των συνεπειών της
οικονομικής ύφεσης.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κορυφαίο κοινωνικό αίτημα της εποχής μας
η διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων
στές άλλοτε ευγενικά και άλλοτε με δυναμικό τρόπο, αξιώνοντας από τους άρχοντες την
απαλλαγή των φτωχών από τη
φορολογία ενώ δεν παρέλειψαν να παρέμβουν καταλυτικά
για κατοχύρωση των συμφερόντων των εργαζομένων στα
ορυχεία του Ταύρου.
Σε καμμιά περίπτωση δεν
δέχθηκαν να συμβιβαστούν με
την υποκρισία των βολεμένων
χριστιανών την ώρα που οι
λοιπή κοινωνία δυστυχούσε.
Άνθρωποι με ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντες, οι Τρείς
Ιεράρχες έγραψαν σπουδαία
συγγράμματα με αιχμή τη
σημαντική αξία της αρχαίας
ελληνικής παιδείας.

Πρωτοπόροι
Οι κοινωνικές θέσεις που πρότασσαν ήταν τόσο ριζοσπαστικές και πρωτοποριακές λες
και έχουν γραφεί τους τελευταίους δύο αιώνες όπου
συντελέσθηκαν στην Ευρώπη
και γενικότερα στον κόσμο, οι
μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις.
Ξεκάθαρα και παστρικά, δίδαξαν πως η μανία του πλούτου
και τα συμφέροντα των ισχυρών και των κάθε λογής ασύδοτων κερδοσκόπων ευθύνονται για την κοινωνική εξαθλίωση και τους πολέμους.
«Μητέρα των πολέμων είναι η
πλεονεξία, οι πόλεμοι με τη
σειρά τους γεννούν την υψηλή

√ Η Ελληνική Παιδεία και η επάνοδος στις ρίζες μας,
μοναδική συνταγή απεγκλωβισμού
από τα σημερινά αδιέξοδα της ζωής
φορολογία, που σύρει τους
πολίτες στην κοινωνικοοικονομική άβυσσο» τόνιζαν στη
σοφή διδασκαλία τους.

Ζωοδότρα Ελληνική
Παιδεία
Τα βασικά συστατικά της αληθινής παιδείας για τους Τρεις
Ιεράρχες είναι, η αγάπη, η
ελευθερία και ο σεβασμός του
ατόμου. Υποστήριξαν με έργα
και όχι μόνο με λόγια, πως η
Παιδεία πρέπει να υπηρετεί
τον άνθρωπο και όχι το πολιτικό σύστημα και το κοινωνικοοικονομικό
κατεστημένο,
όπως δυστυχώς συμβαίνει
σήμερα. Είναι αυταπόδεικτο
ότι σήμερα, σχεδόν σε ολόκλη-

Οι συνταξιούχοι της ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή
για διεκδίκηση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης
συντάξεων που συντηρούν τη
φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό δημιουργώντας
πολίτες πολλών ταχυτήτων.

Στο πλαίσιο της κοπής της
βασιλόπιττας συζητήθηκαν
μείζονα κοινωνικά ζητήματα
και επεξηγήθηκαν θέσεις της
ΣΕΚ σε σχέση με την αναγκαιότητα εφαρμογής του Γενικού
Σχεδίου Υγείας, αλλά και την
επαναξιολόγηση των χαμηλών
συντάξεων τώρα που η οικονομία άρχισε να εισέρχεται σε
ρυθμούς ανάπτυξης.

Αναφορικά με το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα επισημάνθηκε πως παρά τα προβλήματα που δημιουργούνται
κατά καιρούς έχει διαφανεί
πως παρά τις όποιες αδυναμίες, στηρίζει σημαντικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,

Επισημάνθηκε, πως η εφαρμογή του ΓΕΣΥ είναι επιβεβλημένη
όσο ποτέ άλλοτε, αφού το
υφιστάμενο σύστημα παροχής
ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης δεν μπορεί να καλύψει
ποιοτικά το σύνολο του πληθυσμού.
Τονίστηκε δε πως οι συνταξιούχοι ταλαιπωρούνται καθημερινά στις ουρές των δημόσιων νοσηλευτηρίων για να
εξυπηρετηθούν, ενώ οι κατάλογοι αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις ολοένα και

ρο τον κόσμο, η Παιδεία είναι
καθοδηγούμενη στις ανάγκες
της ασύδοτης αγοράς και των
ζωτικών συμφερόντων της
ολιγαρχίας. Είναι τραγικό,
γιατί σήμερα οι κυβερνήσεις, με
την ποδηγέτηση των πανίσχυρων πολυθενικών εταιρειών
αντί να φτιάξουν ελεύθερους
ανθρώπους, με συγκροτημένη
προσωπικότητα, έτοιμους να
σταθούν κριτικά σε ό,τι αλλοιώνει την ομορφιά της ζωής,
κατασκευάζουν μέσω της
Εκπαίδευσης ανθρώπινα εξαρτήματα για να λειτουργήσει
εύρυθμα η μηχανή της παγκοσμιοποιημένης
οικονομίας.
Αυτή η τραγική φιγούρα, που
αποτυπώνεται εύγλωττα στον

μεγαλώνουν, γεγονός που
αποβαίνει σε βάρος του πολύτιμου αγαθού της υγείας.
Έγινε ιδιαίτερη αναφορά
στους χαμηλοσυνταξιούχους

και τονίστηκε πως
το Κίνημα της ΣΕΚ
θα δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στη βελτίωση των χαμηλών

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

δημοφιλή στίχο γνωστού Ελληνικού τραγουδιού «είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής σας και
ο γιος μου το ανταλλακτικό»
θα πρέπει πάση θυσία να ξεριζωθεί από το πολιτικό σύστημα και το πρότυπο οικονομικής
ανάπτυξης της Κύπρου και της
Ελλάδας. Οι πολιτικές που
αποσκοπούν μονόπλευρα στην
ανάκαμψη των δεικτών της
παραγωγικότητας χωρίς να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν ο
παράγοντας άνθρωπος –
εργαζόμενος, οδηγούν στο
πουθενά ενδυναμώνοντας τα
βραδυφλεγή εκρηκτικά κοινωνικά αδιέξοδα του σήμερα.
Αν πράγματι θέλουμε ως κοινωνία, ως χώρα, ως λαός,
αλλά και ως έθνος να ξεφύγουμε μιάς για πάντα από την
πολύχρωμη μιζέρια που μας
καταδυναστεύει, οφείλουμε να
αντισταθούμε σθεναρά στις
πολιτικές του παγκοσμιοποιούμενου καζίνο παρέχοντας
στους μαθητές και τους σπουδαστές μας Ελληνική Παιδεία
και ανθρωποκεντρική αγωγή
στη βάση των ακατάλυτων
αξιών και των αιώνιων ιδανικών της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της αγάπης, της
θυσίας, και της ταπεινοφροσύνης που έκαναν κτήμα τους
και διάδοσαν με θάρρος και
ευτολμία οι τρείς μέγιστοι
φωστήρες της τρισηλίου θεότητος, Βασίλειος ο Μέγας,
Ιωάννης ο Χρυσόστομος και
Γρηγόριος ο Νανζιανζηνός που
έχουν την τιμητική τους κάθε
χρόνο στις 30 Ιανουαρίου,
Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων.
που για διάφορους λόγους δεν
είχαν ένα ικανοποιητικό εισόδημα που θα κάλυπτε τις
βασικές καθημερινές τους
ανάγκες.
Το Κίνημα της ΣΕΚ οφείλει
πολλά στην Τρίτη ηλικία και
θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια να βελτιωθεί το
βιοτικό τους επίπεδο συγχαίροντας παράλληλα το Τμήμα
Συνταξιούχων της ΣΕΚ για την
αξιόλογη δράση που επιτελεί.
Ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ
Μιχάλης Ρώσσης εξέφρασε την
ευαρέσκεια του για τη στήριξη
της ηγεσίας της ΣΕΚ στο Τμήμα
Συνταξιούχων και κάλεσε τους
συνταξιούχους να ενισχύσουν
ακόμη περισσότερο με την
παρουσία τους το Τμήμα
Συνταξιούχων το οποίο θα
βρίσκεται πάντοτε στη πρώτη
γραμμή για διεκδίκηση των
δικαιωμάτων τους.
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• 30 Ιανουαρίου: Η Γιορτή της θαυμαστής Ελληνοχριστιανικής Παιδείας

Ο

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΒΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ «3» ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ι Τρείς Ιεράρχες
έζησαν σε μια
εποχή με δύσκολα και
δυσεπίλυτα προβλήματα: εκκλησιαστικά,
κοινωνικά, παιδευτικά. Η Εκκλησία μετά από αγώνες πού
κράτησαν τρεις περίπου αιώνες, βγήκε
νικήτρια. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων
έθεσε τέρμα στους διωγμούς και τα
βασανηστήρια των Χριστιανών. Η
Εκκλησία όμως είχε να παλέψει τώρα με
ιδέες και κακοδοξίες πού απειλούσαν
να νοθεύσουν το ορθόδοξο δόγμα της.
Πρωταγωνιστές σ΄ αυτόν τον αγώνα
αναδείχτηκαν οι τρεις λαμπροί Πατέρες,
οι οποίοι με τη ζωή και το έργο τους,
ξεκαθάρισαν τις χριστιανικές αλήθειες
από ψευδολογίες και πλάνες, οργάνωσαν τη ζωή της Εκκλησίας και έκαναν
το Χριστιανισμό πράξη. Η Εκκλησία μας
στις μέρες τους λαμπρύνθηκε, έφτασε
σε ύψη πνευματικής καρποφορίας και
δίκαια ο αιώνας της ακμής τους ονομάστηκε «χρυσός αιώνας της Ορθοδοξίας». Η ζωή και το έργο τους αποτελεί
έναν ύμνο δοξαστικό στο Θεό. Ό,τι
έπραξαν δεν το έκαναν για δική τους
προβολή. «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν», ήταν τα τελευταία λόγια του Χρυσοστόμου, καθώς βάδιζε το δρόμο της
εξορίας.
Η φιλομάθεια, η δίψα για μόρφωση και
η επίδοση στις σπουδές τους ήταν τα
γνωρίσματα των Τριών Ιεραρχών, τον
καιρό πού ήταν φοιτητές. Για το Βασίλειο έλεγαν πως, όντας ακόμη σπουδαστής, γνώριζε περισσότερα από τους
καθηγητές του, ενώ στο Γρηγόριο πρότειναν καθηγητική έδρα στην περίφημη
τότε Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών,
από την οποία δίδαξε για ένα χρόνο.
Αλλά και τον Χρυσόστομο ο δάσκαλός
του Λιβάνιος τον προόριζε για διαδοχό
του στη Ρητορική Σχολή.
Αργότερα όταν χειροτονούνται κληρικοί
διακρίνονται για την υποδειγματική
άσκηση των ποιμαντικών τους καθηκόντων αλλά και για τους αγώνες τους για
την εδραίωση και διάδοση της χριστιανικής πίστης. Γνωστά είναι: το θάρρος
και η αλύγιστη πίστη του Βασιλείου
μπροστά στις απειλές του αρειανού
Μόδεστου. η παραίτηση του Γρηγορίου
από τον πατριαρχικό θρόνο της Κωνπολης για την ειρήνη και την ησυχία της
Εκκλησίας αλλά και το ανυποχώρητο
του Χρυσοστόμου στις δολοπλοκίες και
τις πιέσεις της αυτοκράτειρας Ευδοξίας.
Δεύτερο γνώρισμα της εκκλησιαστικής
ποιμαντικής διακονίας των τριών
Ιεραρχών είναι η πλούσια φιλανθρωπική και κοινωνική τους δράση, η οποία
δεν περιορίζεται μόνο στα πολλά
φιλανθρωπικά ιδρύματα και στην περίθαλψη των θυμάτων της κοινωνικής
αδικίας αλλά εκτείνεται και στους αγώνες τους για την διάδοση των κοινωνικών αρετών: της αδελφότητας, της
δικαιοσύνης και της ισοτιμίας.

Σε επίπεδο διδασκαλίας, οι τρεις Πατέρες πέτυχαν όχι μονο να θεμελιώσουν
και να πραγματοποιήσουν τη σύνθεση
Ελληνισμού και Χριστιανισμού, αλλά
και να προφυλάξουν αυτή την ένωση,
από μονοφυσιτικές ακρότητες, πού
ήθελαν την απορρόφηση του ανθρώπινου στοιχείου από το θεικό ή από
νεστοριανικές διαιρέσεις πού ήθελαν

• Ο τρόπος ζωής και το συγγραφικό έργο που κληροδότησαν
στην ανθρωπότητα οι Τρεις Ιεράρχες, αποτελεί σπουδαία
διαχρονική κληρονομιά και μεγάλη παρακαταθήκη

Δίδαξαν κάνοντας βίωμα τους τον ενάρετο βίον, τη δικαιοσύνη,
την αλληλεγγύη, την ισοπολιτεία τη φιλανθρωπία
και την Αρχαιοελληνική σοφία
Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος
ξεχωριστές και διαιρεμένες τη θεία από
την ανθρώπινη υπόσταση του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού.
Σε μας σήμερα είναι εύκολη η γνωριμία
με το αξιόλογο και πλούσιο συγγραφικό
τους έργο - το οποίο διακρίνεται από τη
βαθια θεολογική γνώση την εκλεκτή
ποιότητα του περιεχομένου, τον πλούτο
των ιδεών και των συναισθημάτων, την
γλαφυρότητα της γλώσσας και την
τελειότητα της μορφής. Οι Πατέρες της
Εκκλησίας, από τον όγκο των προβλημάτων του ανθρώπου εξέλεξαν τα ανώτερα και αυτά επεδίωξαν να λύσουν.
Οι Τρεις Ιεράρχες αναγνωρίστηκαν δια
μέσου των αιώνων ανυπέρβλητα υποδείγματα Ελληνο - χριστιανικής αγωγής, όχι μόνο γιατί κατείχαν την χριστιανική και ελληνική σοφία αλλά γιατί
η ζωή τους ήταν οδηγός της θεωρίας
και η θεωρία επισφράγιση του βίου
τους. Συμφωνία λοιπόν έργων και
λόγων, σοφίας και αρετής διακρίνει το
παιδαγωγικό ήθος των Τριών Ιεραρχών.
Αναγνώρισαν την μορφωτική αξία των
γραμμάτων, στηρίχτηκαν σ΄ αυτήν
αλλά προχώρησαν ακόμη παραπέρα. Οι
αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι με τη βοήθεια μόνο της λογικής μπόρεσαν να
ξεχωρίσουν τον άνθρωπο από τα άλλα
δημιουργήματα του Θεού, συνέλαβαν
την ιδέα του καλού καγαθού πολίτη και
επεδίωξαν την τελείωση και την καλλιέργεια του νου, της διάνοιας του
ανθρώπου. Ο Χριστιανισμός όμως προχώρησε παραπέρα. ΄Εθεσε το νου κάτω
από την αρετή της αγάπης την οποία

θεώρησε ως πρώτη αρετή.
Ο ανθρωπισμός των τριών Ιεραρχών
δίνει ένα σαφές και συγκεκριμένο μορφωτικό ιδεώδες: τη θέωση, την ένωση
δηλαδή με το Θεό, την ομοίωσή του
ανθρώπου με τον Δημιουργό του πού
αποτελεί και τον προορισμό του στη
επίγεια ζωή. Ο Γρηγόριος λέγει «θέλεις
Θεός γενέσθαι, συν αγγέλοις χορεύων» ,
παρουσιάζοντας μπροστά μας τον
προορισμό της υπαρξής μας. Ως ειδικό-

τερη επιδίωξη της
αγωγής θεωρεί ο
Μέγας Βασίλειος την
πνευματική πρόοδο
του ανθρώπου και την
απόκτηση των τεσσάρων βασικών αρετών: της σοφίας, της
σωφροσύνης, της ανδρείας και της
δικαιοσύνης. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι πρέπει να «φυτευθούν» στο αναπτυσσόμενο παιδί οι
ιδιότητες του Θεού, δηλαδή η αγαθότης,
το αόργητον, το ευεργετικόν, το φιλοσοφικόν» ώστε να διαπλασθει σε τέλειο
χριστιανό. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει
ότι πρωτίστως πρέπει να φροντίζουμε
για την επιμέλεια και την κάθαρση της
ψυχής. Αυτή είναι, λέει, η αληθινή παιδεία: Η επιμέλεια, η θεραπεία και η καλλιέργεια της ψυχής. Την παιδεία πού
αποβλέπει στη χριστιανική ζωή και τον
εξαγνισμό του ανθρώπου οι Τρεις
Ιεράρχες ονομάζουν τέχνη τεχνών και
«παρ΄ ημίν αγαθόν το πρώτον». Για μια
τέτοια παιδεία εργάστηκαν «ζέοντες τω
πνευματι» με τόση σοφία και γνώση,
ώστε να παρουσιάζονται στον έκπληκτο σήμερα μελετητή ως θεμελιωτές
μιας χριστιανικής παιδαγωγικής με
αιώνιο κύρος.
Είναι γεγονός πως η σημερινή εποχή
χαρακτηρίζεται από την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την ταχύτατη
αύξηση των επιστημονικών γνώσεων,
οι οποίες μάλιστα γίνονται ολοένα και
πιό εύκολα προσιτές στους πολλούς.
Τα κοινωνικά ωστόσο προβλήματα
παραμένουν έντονα, με τα δύο τρίτα της
γης να υποσιτίζονται και τη μάστιγα
του πολέμου να χτυπά ακόμη και τους
λεγόμενους ισχυρούς της γης. Ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει έντονα το αίσθημα μιας γενικής ανασφάλειας χωρίς να
μπορεί πάντα να προσδιορίσει από πού
προέρχεται αυτό. Στην επιλυση αυτών
αλλά και άλλων πολλών και πολύπλοκων προβλήματων του σημερινού
ανθρώπου πιστεύουμε ότι η παιδεία
μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο.
Μια παιδεία προσανατολισμένη προς
την εξ αποκαλύψεως αλήθεια του Χριστιανισμού. Μια παιδεία πού θα σέβεται τον άνθρωπο και θα τον βοηθά να
ξεπερνά τον εαυτό του και να πορεύεται
προς την τελείωση, τη θέωση.

Οι Τρεις Ιεράρχες τους οποίους τιμάμε κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου, μετά τις εγκύκλιες σπουδές τους έζησαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ασκούμενοι στην ησυχία της ερήμου, λαμβάνοντας εκεί
άλλου είδους παιδεία, την πνευματική. Ερεύνησαν το εσώτατο είναι
του ανθρώπου μέσω της ευαγγελικής σοφίας και της καθημερινής
εμπειρίας. Αναδίφησαν τον κόσμο και παράλληλα μελέτησαν σε
βάθος την κοινωνία σε όλες τις διαστάσεις της.
Ακολούθησαν ασκητική οδό, λιτή ζωή, βίον ενάρετον και ευσεβή, προσφέροντας τεράστιο πνευματικό και κοινωνικό έργο ως το οποίο
αποτελεί θησαυρό για όλη την ανθρωπότητα. κληρονομιά. Ο Μέγας
Βασίλειος στην πραγματεία του προς τους νέους μνημονεύει τους,
Μέγα Αλέξανδρο, Σωκράτη, Περικλή και άλλους Έλληνες σοφούς
καλώντας τους νέους να μιμηθούν το ήθος τους.
Η εορτή των Τριών Ιεραρχών είναι εορτή ευγνωμοσύνης των μαθητών
προς τους διδασκάλους, των νεοτέρων προς τους παλαιοτέρους.
Είναι εορτή, πού μικραίνει το χάσμα μεταξύ των γονέων, αποτελεί
συνδετικό κρίκο μεταξύ τους και εκφράζει την ευχαριστία και το
σεβασμό της νεώτερης προς την παλαιότερη. Έτσι μεταδίδεται τη
σοφία από τη μια γενιά στην άλλη.
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• ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑνΑΔ

Στοχεύουν στον εμπλουτισμό των γνώσεων
και δεξιοτήτων των εργαζομένων
Τ

α Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται με την
έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ
συμβάλλουν στη διατήρηση και
περαιτέρω αύξηση των θέσεων
εργασίας και στην καλύτερη αξιοποίηση των εργαζομένων μέσω
του εμπλουτισμού των γνώσεων
και δεξιοτήτων τους.
Τα προγράμματα αφορούν όλους
τους τομείς της οικονομίας και
όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται
θέματα όπως: Αποτελεσματική
διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες
τεχνολογίες και καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες δεξιότητες,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια
και υγεία στην εργασία, βασικές
ψηφιακές δεξιότητες και εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα
επαγγέλματα.

συμμετέχουν και μακροχρόνια
άνεργοι (6 τουλάχιστον μήνες
ανεργίας), εγγεγραμμένοι στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με στόχο την
ένταξή τους στην απασχόληση
μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Εγκρί-

ραιότητες για την οικονομία του
τόπου, αξιοποιούν εκπαιδευτές με
ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν
τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 38
προγράμματα για συμμετοχή 1.100
ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €1,7 εκ.

√ Τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης
θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα
στο Α΄ εξάμηνο 2018 ύψους €10,3 εκ.
θηκαν 1173 προγράμματα για
συμμετοχή 32.800 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €8,2
εκ.
Όσον αφορά τα Ζωτικής Σημασίας, στόχος τους είναι η ικανο-

Τ

Στρατηγικό Πλαίσιο
ΑνΑΔ 2017-2019

ο Στρατηγικό Πλαίσιο της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) για την
περίοδο 2017 - 2019 προσδιορίζεται από την αποστολή της και από τις στρατηγικές επιδιώξεις της
αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων
και της ενίσχυσης της διασφάλισης ποιότητας και
αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι Στόχοι για την περίοδο 2017-2019, οι οποίοι καταλήγουν σε κατηγορίες δράσεων και δραστηριότητες,
είναι οι ακόλουθοι:
• Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς Δυναμικού στην Απασχόληση.

86 προγράμματα για
τα συνδικαλιστικά στελέχη

• Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων.

Σε ό,τι αφορά στα προγράμματα
συνδικαλιστικών στελεχών, στόχος
είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη

• Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.

τους σε προγράμματα κατάρτισης
που οργανώνονται από Κέντρα
Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε
θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Εγκρίθηκαν 86 προγράμματα για συμμετοχή 2.400 ατόμων με υπολογιζόμενη συνολική δαπάνη €0,4 εκ.

Συμβολή στην Ένταξη των Ανέργων και του Αδρανούς
Δυναμικού στην Απασχόληση, δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις κατάρτισης για στήριξη της απασχόλησης και για αντιμετώπιση των ψηλών ποσοστών
ανεργίας, με έμφαση στη στελέχωση επιχειρήσεων
και κατάρτιση μέσα στις επιχειρήσεις, στην τοποθέτηση σε επιχειρήσεις/οργανισμούς για απόκτηση
εργασιακής πείρας και στην κατάρτιση για βελτίωση
της απασχολησιμότητας.

• Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης.
• Αποτελεσματική Διακυβέρνηση.

ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν
ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, τα
Συνήθη πολυεπιχειρησιακά προγράμματα Κατάρτισης, τα Ζωτικής
Σημασίας και τα προγράμματα
συνεχιζόμενης κατάρτισης συνδικαλιστικών στελεχών.
Τα Συνήθη προγράμματα εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολιτικής
της ΑνΑΔ για παροχή κινήτρων σε
εργοδότες με σκοπό τη συνεχή
κατάρτιση των εργοδοτουμένων
τους σε θέματα προτεραιότητας
για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρόσθετα, στα προγράμματα αυτά

Τ

ποίηση των αναγκών κατάρτισης
των επιχειρήσεων/ οργανισμών
και των εργοδοτουμένων τους,
κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα
που αποτελούν σημαντικές προτε-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) και η Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
ανακοινώνουν Πρόσκληση για
υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή
στα Προγράμματα Κατάρτισης
Ανέργων, για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας.
Ειδικότητα:
• Φροντιστής δικαιούχων φροντίδας (από δύο προγράμματα σε
Λευκωσία και Λεμεσό και από ένα
πρόγραμμα σε Λάρνακα/Αμμόχωστο και Πάφο)
Σκοπός: Σκοπός των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων για
απόκτηση, εμπλουτισμό ή/και
αναβάθμιση των γνώσεων και
δεξιοτήτων τους στην πιο πάνω
ειδικότητα, με απώτερο σκοπό την
ένταξη/επανένταξή τους στην
απασχόληση.
Σε ποιους απευθύνονται τα Προγράμματα: Δικαίωμα υποβολής
αίτησης για συμμετοχή στα Προγράμματα έχουν άνεργοι που είναι
εγγεγραμμένοι στα μητρώα της
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), διαμένουν μόνιμα στην
Κύπρο και έχουν δικαίωμα πρό-

σβασης στην αγορά εργασίας
χωρίς περιορισμούς και πληρούν
τα κριτήρια και προϋποθέσεις
όπως αυτά αναλύονται στο έγγραφο «Βασικές Πληροφορίες» για τα
συγκεκριμένα Προγράμματα στην
ιστοσελίδα της ΑνΑΔ στη διεύθυνση: www.anad.org.cy.

√ Αιτήσεις συμμετοχής από
ανέργους μπορούν να υποβάλλονται μέχρι
τα μεσάνυχτα της Πέμπτης
8 Μαρτίου 2018

Περιγραφή των Προγραμμάτων:
Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει:
1. 75 ώρες ιδρυματική (θεωρητική
και πρακτική) κατάρτιση σε πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ),
2. 25 ώρες (1 εβδομάδα) πρακτική
κατάρτιση για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς.
Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
στο ΚΕΚ και στην επιχείρηση /
οργανισμό θα καταβάλλεται από

την ΑνΑΔ στους καταρτιζόμενους
επίδομα κατάρτισης ύψους €125
την εβδομάδα. Πρόσθετα, θα καταβάλλονται εισφορές στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο
Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής
νομοθεσίας. Η πρακτική κατάρτιση
στην επιχείρηση/οργανισμό δεν
αποτελεί εργοδότηση του ανέργου
από την επιχείρηση/οργανισμό και
δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε
αμοιβή από την επιχείρηση/οργανισμό.
Υποβολή Αιτήσεων για Συμμετοχή στα Προγράμματα:
Οι Αιτήσεις υποβάλλονται στα
γραφεία της ΑνΑΔ ή στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας
της ΔΥΑ από τις 7:30 μέχρι τις
15:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες, ή
με απευθείας κατάθεσή τους στο
γραμματοκιβώτιο της ΑνΑΔ ή
ταχυδρομικά (με δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες) στην διεύθυνση
Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, ή
μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό
22428332 μέχρι τα μεσάνυχτα της
Πέμπτης 8 Μαρτίου 2018.

Προώθησης της Δια Βίου Μάθησης των Απασχολουμένων, δίνεται έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση και
εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων των απασχολουμένων για προσαρμογή στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο την αύξηση της
παραγωγικότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ενίσχυση των Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας
θέτει ως προτεραιότητα την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων και του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης.
Προώθηση της Έρευνας και Ανάπτυξης σε καίριας
σημασίας θέματα για την κατάρτιση και ανάπτυξη
του ανθρώπινου δυναμικού, θα επιτευχθεί με τις
προβλέψεις της απασχόλησης και της προσφοράς
ανθρώπινου δυναμικού στην Κυπριακή οικονομία,
τις εκτιμήσεις των αναγκών απασχόλησης και
κατάρτισης, την παρακολούθηση των τάσεωνστην
αγορά εργασίας, καθώς και την αξιολόγηση των επιδράσεων των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην
κυπριακή οικονομία.
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Ένα ξεχωριστό ΓΡΑΜΜΑ

Διώξτε όλα τα άχρηστα άγχη
Ζήστε την κάθε σας στιγμή

Η

συγκινητική συμβουλή μιας νεαρής γυναίκας έχει μοιραστεί στο διαδίκτυο από την οικογένειά της, λίγες
ώρες αφότου ο καρκίνος της πήρε τη ζωή. Η Holly Butcher
έγραψε ένα γράμμα για να μας δείξει πώς να αγαπάμε τις
καθημερινές μας στιγμές.

• 27χρονη που πέθανε από
καρκίνο έγραψε ένα γράμμα για
να κάνει τους ανθρώπους να
εκτιμούν την κάθε τους μέρα
• Η ζωή, είναι εύθραυστη,
πολύτιμη, απρόβλεπτη
και η κάθε μέρα είναι ένα δώρο,
δεν είναι δεδομένη

Η 27χρονη πέθανε
πρόσφατα μετά από
σκληρή μάχη με το
σάρκωμα του Ewing,
έναν σπάνιο καρκίνο
των οστών.
Η κ. Butcher από το
Grafton, έγραψε ότι
ήταν παράξενο να
δεχτεί το θάνατο σε
τόσο νεαρή ηλικία
επειδή είχε φανταστεί τον εαυτό της
να γερνάει.
“Έτσι είναι η ζωή,
είναι
εύθραυστη,
πολύτιμη, απρόβλεπτη και η κάθε μέρα
είναι ένα δώρο, δεν
είναι
δεδομένη,”
έγραψε.

Η ζωή δεν είναι πίσω από
την οθόνη ούτε στην τέλεια
φωτογραφία. Απολαύστε
την κάθε σας στιγμή με τους
κατάλληλους ανθρώπους!

“Οι ημέρες περνούν
και
περιμένουμε
απλά ότι θα συνεχίσουν να έρχονται,
μέχρι να συμβεί το
απροσδόκητο.”
“Είμαι 27 τώρα. Δεν
θέλω να φύγω.

Αγαπώ την ζωή μου.”
Η νεαρή γυναίκα δήλωσε ότι θέλει τους ανθρώπους να
σταματήσουν να ανησυχούν για τα «άχρηστα άγχη στη
ζωή» όπως η καθυστέρηση λόγω κίνησης ή το να έχουν
πλαδαρή κοιλιά και να σκεφτούν κάποιον που αντιμετωπίζει πιο δύσκολα προβλήματα.
“Διώξτε όλα τα άχρηστα άγχη… είναι τόσο ασήμαντα όταν
κοιτάζετε σφαιρικά τη ζωή,” γράφει η κ. Butcher.
“Πάρτε μια μεγάλη αναπνοή, κοιτάξτε πόσο μπλε είναι ο
ουρανός και πόσο πράσινα είναι τα δέντρα… σκέφτεστε
πόσο τυχεροί είστε που μπορείτε να κάνετε απλά αυτό –
να αναπνέετε.”
Η κ. Butcher, η οποία εκπροσώπησε την πόλη της στο
squash και στο χόκεϊ, δήλωσε ότι είδε το σώμα της να
φθείρεται και να υπενθυμίζει στους ανθρώπους να είναι
ευγνώμονες που δεν υποφέρουν από απειλητικές για τη
ζωή τους ασθένειες. Θέλοντας να κάνει τους ανθρώπους
να εκτιμούν περισσότερο το χρόνο τους, η 27χρονη έγραψε ότι οι άνθρωποι πρέπει να μοιράζονται το χρόνο τους
με τους φίλους και την οικογένειά τους και να χρησιμοποιούν χρήματα για εμπειρίες παρά για να αγοράσουν νέα
ρούχα και παπούτσια.
“Μην χάνετε τις εμπειρίες σας επειδή ξοδέψατε όλα τα
χρήματά σας σε υλικά αγαθά,” γράφει η κ. Butcher.
“Προτιμήστε να απολαμβάνετε το χρόνο σας με τους
ανθρώπους σας από κοντά και όχι να τις καταγράφετε
μέσω της οθόνης του τηλεφώνου σας.”
“Η ζωή δεν είναι πίσω από την οθόνη ούτε στην τέλεια
φωτογραφία… απολαύστε την κάθε σας στιγμή με τους
κατάλληλους ανθρώπους!”

Ορατός ο κίνδυνος εξάπλωσης της ιλαράς στην Κύπρο

Σ

ε επιφυλακή βρίσκεται ο
ιατρικός κόσμος, μετά την
επιβεβαίωση των δύο πρώτων
κρουσμάτων ιλαράς στην Κύπρο
για το 2018. Η υπεύθυνη της
Μονάδας Επιτήρησης Λοιμώξεων
του Υπουργείου Υγείας και Αν.
Διευθύντρια της Παιδιατρικής
Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου, Μαρία Κολιού, απευθύνει
έκκληση στους γονείς να φροντίσουν να έχουν τα παιδιά τους
εμβολιασμένα, όπως πρέπει,
αφού ελλοχεύει ο κίνδυνος ανά
πάσα στιγμή η επιδημία να επεκταθεί και στον κυπριακό πληθυσμό.
Σημειώνεται πως το 2017 είχαν
επιβεβαιωθεί τρία περιστατικά
ιλαράς στην Κύπρο, ενώ τόσο τα
περσινά, όσο και τα φετινά
κρούσματα αφορούσαν παιδιά,
που διαμένουν μόνιμα στην
Κύπρο, αλλά προέρχονται από
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα δύο κρούσματα, που εντοπίστηκαν φέτος, αφορούν αδελφάκια ηλικίας 3 και 6 ετών, τα
οποία ήταν ανεμβολίαστα. Τα
παιδιά έχουν ήδη αποθεραπευθεί
χωρίς να εμφανίσουν οποιεσδήποτε επιπλοκές.
Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η κ.
Κολιού, πρόκειται για παιδιά,
που δεν είχαν εμβολιαστεί και τα
οποία επισκέφθηκαν τη χώρα
τους, όπου υπάρχει έξαρση της
επιδημίας
και
επέστρεψαν
άρρωστα.

μια σοβαρή νόσος, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει πνευμονία,
εγκεφαλίτιδα σοβαρής μορφής
και επιπεφυκίτιδα.

Ανέφερε πως ένα ποσοστό γύρω
στο 90% είναι εμβολιασμένο με
την πρώτη δόση του εμβολίου,
ενώ το ποσοστό των παιδιών
που δεν εμβολιάστηκαν λόγω
άρνησης των γονιών τους είναι
πολύ μικρό και αγγίζει το 1% με
2%.

Σε ό,τι αφορά τα ανοσοκατασταλμένα παιδιά, η συγκεκριμένη
ασθένεια μπορεί να προκαλέσει
μέχρι και θάνατο.

Σε σχέση με το υπόλοιπο 8% που

δεν έχει εμβολιαστεί, η κ. Κολιού
είπε πως αφορά παιδιά που
είχαν μια αναβολή του εμβολιασμού τους, λόγω διάφορων
κωλυμάτων, αλλά αυτή τη στιγμή είτε έχουν ήδη εμβολιαστεί ή
θα εμβολιαστούν σύντομα.
Κίνδυνος η επαφή για μη εμβολιασμένα παιδιά

«Από την άλλη, μας προβληματίζει το γεγονός ότι εισέρχεται
κάθε τόσο ο ιός στη χώρα μας
και θα πρέπει να διατηρήσουμε
ψηλές εμβολιαστικές καλύψεις»,
ανέφερε.

«Με την πρώτη δόση εμβολιασμού είσαι καλυμμένος 90%.
Υπάρχει ένα 5% που δεν απαντά
στην πρώτη δόση και γι’ αυτό
γίνεται και η δεύτερη δόση εμβολίου, η οποία καλύπτει ακόμα
ένα 8%. Μετά τη δεύτερη δόση
είμαστε καλυμμένοι 98%», είπε.

Απηύθυνε έκκληση στους γονείς
να φροντίσουν να έχουν τα παιδιά του εμβολιασμένα κατά το
σχήμα και όπως πρέπει.

Ποσοστό εμβολιαστικής
κάλυψης στην Κύπρο
Περαιτέρω, επισήμανε ότι έχουμε
ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσο-

«Γι’ αυτό λέμε ότι έχουμε καθήκον
να εμβολιάζουμε τα παιδιά μας,
διότι μπορεί το δικό μας μωρό να
μη κινδυνέψει από την ιλαρά,
αλλά ένα ανοσοκατασταλμένο

√ Καλούνται
οι γονείς να
εμβολιάσουν
τα παιδιά τους

Αναφερόμενη στους κινδύνους
που ελλοχεύουν, η κ. Κολιού ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος για τα
μη εμβολιασμένα παιδιά αν
έρθουν σε επαφή με τέτοια περιστατικά, για να σημειώσει ωστόσο ότι τα εμβολιασμένα παιδιά
δεν κινδυνεύουν.

Σημειώνεται ότι το εμβόλιο της
ιλαράς πραγματοποιείται σε δύο
δόσεις, η πρώτη σε ηλικία 13 με
14 μηνών και η δεύτερη σε ηλικία
4 ετών.
Επιπλοκές που επιφέρει η Ιλαρά
Επιπλέον, είπε πως η ιλαρά είναι

μωρό δίπλα του μπορεί να πεθάνει», ανέφερε.

Δωρεάν εμβολιασμοί
από το κράτος
Οι εμβολιασμοί για την ιλαρά
γίνονται δωρεάν από το κράτος.
Υπάρχουν συνολικά 63 κρατικά
κέντρα εμβολιασμού, στα οποία
προσφέρονται εντελώς δωρεάν
εμβόλια σε όλο τον πληθυσμό
της Κύπρου χωρίς διατυπώσεις,
δηλαδή χωρίς διαβατήρια και
ταυτότητες, με απώτερο στόχο
να προσελκύουν ακόμα και
παράνομα διαμένοντες στην
Κύπρο να εμβολιαστούν προς
όφελος της δημόσιας υγείας.
Για τους μεγάλους, επίσης, τα
εμβόλια είναι δωρεάν γιατί όσοι
ενήλικες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και δεν νόσησαν ποτέ πρέπει
να εμβολιαστούν.
Σύμφωνα με στοιχεία, η επιδημία
ιλαράς που είχε πλήξει πρόσφατα την Ευρώπη έχει προσβάλει
και άτομα μεγάλης ηλικίας.
Η έξαρση της ιλαράς στην Ευρώπη ξεκίνησε από την Ρουμανία
και επεκτάθηκε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανάμεσά τους και
στην Ελλάδα.

Πώς να μην κολλήσουμε όταν οι γύρω μας είναι συναχωμένοι

Χ

Η νεαρή γυναίκα, που ενθάρρυνε τους ανθρώπους να
«δουλεύουν για να ζουν και όχι να ζουν για να δουλεύουν»,
έκλεισε το γράμμα της υπενθυμίζοντας σε όλους να δίνουν
αίμα.
“Η δωρεά αίματος… με βοήθησε να κρατηθώ ζωντανή για
ένα επιπλέον χρόνο – ένα χρόνο για τον οποίο θα είμαι για
πάντα ευγνώμων που θα τον περάσω εδώ με την οικογένειά μου, με τους φίλους και το σκύλο μου,” γράφει η κ.
Butcher.

Πλένουμε τα χέρια μας συχνά.
Ο καλύτερος τρόπος να απομακρύνουμε τους μικροοργανισμούς από τα χέρια μας είναι τα
πλένουμε τακτικά.

“Ένα χρόνο τον οποίο έζησα τις καλύτερες στιγμές της
ζωής μου.”

στό εμβολιαστικής κάλυψης στην
Κύπρο, για να σημειώσει, ωστόσο, ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σημείωσε ότι «υπάρχει κίνδυνος
ανά πάσα στιγμή να επεκταθεί
και στο δικό μας πληθυσμό», για
να προσθέσει πως «το γεγονός
ότι δεν επεκτάθηκε είναι αρκετά
ενθαρρυντικό και δείχνει ότι
έχουμε ασπίδα προστασίας με
την εμβολιαστική κάλυψη».

ειμωνιάτικα, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να
βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο με
φτερνίσματα και πολύ βήχα.
Πώς θα καταφέρουμε να προστατευτούμε και να μην κολλήσουμε;

“Κάντε το για εσάς, όχι για να το δείξετε στους άλλους.”

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δεν αγγίζουμε το πρόσωπό
μας. Ειδικά τα μάτια και την

μύτη μας. πρόσβαση στον οργανισμό μας.
Καθαρίζουμε τον χώρο εργασίας μας. Το κάνουμε συχνά για
να περιορίσουμε τα μικρόβια.

Κοιμόμαστε
καλά. Για να
είναι ο οργανισμός μας πιο
δυνατός απέναντι στα μικρόβια, πρέπει να
είναι δυνατό το
ανοσοποιητικό
μας σύστημα. Και ένας τρόπος
για να το διασφαλίσουμε είναι
να κοιμόμαστε καλά και αρκετές
ώρες—μέσα στο πλαίσιο ενός
υγιεινού τρόπου ζωής, φυσικά.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αίτημα των εκπαιδευτικών στα ΚΙΕ:
Επαναφορά στο καθεστώς της μισθωτής εργασίας

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ σε εργοστάσιο
Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει
στη Λευκωσία:
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ (σε αντικανονικό ωράριο εργασίας)
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕIΣ με επαγγελματική άδεια οδηγού φορτηγού
- ΟΔΗΓΟΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ με επαγγελματική άδεια οδηγού φορτηγού
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Καθαρίστρια σε γηροκομείο με βάρδιες (πρωί-απόγευμα)
Παντελή Κούμα 22849849.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗΣ απόφοιτος Τεχνικής Σχολής με
γνώσεις Σχεδίου
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής μετάλλου με οξυγόνο
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- RECEPTIONIST με προϋπηρεσία
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.

Εγγραφή στο Σύστημα
TAXISnet
https://taxisnet.mof.gov.cy

Κ

ατόπιν πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, η
Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, από το φορολογικό
έτος 2017.
Βασική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή
της Δήλωσης Εισοδήματος είναι η εγγραφή στο
σύστημα TAXISnet.
Όσοι από εσάς δεν έχετε εγγραφεί ακόμα στο σύστημα TAXISnet, καλείστε όπως το πράξετε τώρα, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το έντυπο Ε.Πρ.66 ηλ. Απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή στο TAXISnet είναι
ο αριθμός φορολογικής ταυτότητας, ο αριθμός αναφοράς φορολογίας και το αντίστοιχο ποσό επιστρεπτέου/πληρωτέου φόρου, που αναγράφονται σε
οποιοδήποτε έντυπο Ειδοποίησης Επιβολής Φορολογίας Εισοδήματος έχετε στην κατοχή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του
Τμήματος Φορολογίας.
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Ο

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ - ΠΕΟ
καθώς και ο ΠΑΣΥΠΑΕ - ΚΙΕ μετά
την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την περασμένη εβδομάδα
να καθορίσει χρονοδιάγραμμα
μέχρι τον Μάρτιο του 2018 για να
εξεταστεί σε όλες του τις πτυχές το
καθεστώς απασχόλησης των
εκπαιδευτικών στα Βραδινά και
Απογευματινά Προγράμματα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εκτιμούν ότι έγινε ένα βήμα
προς την ορθή κατεύθυνση και
αναμένουν την επίλυση του θέματος με την επαναφορά των εκπαιδευτικών στο καθεστώς του
μισθωτού.
Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει επίσης καθορίσει την
έναρξη διαβούλευσης με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και όλους
τους εκπαιδευτικούς όλων των
προγραμμάτων για να ξεπεραστούν τα σοβαρά προβλήματα που

υπάρχουν στην απασχόληση των
εκπαιδευτικών με την μορφή της
αγοράς υπηρεσιών.
Η ανακοίνωση των συνδικαλιστι-

γό ή το Υπουργείο στην ολότητα
του.
Με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού καθώς και με τους υπόλοι-

• Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να καθοριστεί
χρονοδιάγραμμα για να εξεταστεί το θέμα μέχρι τον Μάρτιο
αποτελεί ένα θετικό βήμα

κών οργανώσεων ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και
ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ για απειλές και εκφοβισμούς αφορούσε κάποιους λειτουργούς του Υπουργείου στα ΚΙΕ
και δεν είχαν σχέση με τον Υπουρ-

πους λειτουργούς του Υπουργείου
επιδιώκεται η καλή συνεργασία με
σκοπό την επίλυση προβλημάτων
για το καλό της εκπαίδευσης και
των εργαζομένων σε αυτή.

Σύνταξη χηρείας και στους άνδρες
ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Δ

έσμη κοινωνικών πολιτικών τις
οποίες υπέβαλε η Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενέκρινε την περασμένη
εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε και προωθείται στη Βουλή Νομοσχέδιο,
βάσει του οποίου προνοείται η
παροχή σύνταξης χηρείας στους
άνδρες κάτω από τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις όπως και
στις γυναίκες.
«Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο
αποκαθίσταται μία διαχρονική
αδικία και ανισότητα εις βάρος
τόσο των ανδρών αλλά και εις
βάρος των γυναικών, οι οποίες,
παρόλο που εισφέρουν στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση θανάτου τους δεν δικαιούται ο σύζυγος τους τη σύνταξη
χηρείας», ανέφερε.

της τουρκικής εισβολής. Το ύψος
του επιδόματος θα είναι ανάλογο
με τους επιπρόσθετους μήνες
θητείας αλλά και με το ύψος της
σύνταξης έκαστου δικαιούχου. Για
παράδειγμα, αγωνιστές με επιπρόσθετη θητεία 17 μήνες και
σύνταξη μέχρι €700 θα λαμβάνουν
επιπλέον τιμητικό επίδομα ύψους
€1.083.
Εγκρίθηκε επίσης σχέδιο Παροχής
Υπηρεσιών Κατ’ Οίκον Φροντίδας
σε Αιχμάλωτους Πολέμου. Βάσει

Το Σχέδιο καταρτίστηκε μετά από
διαβούλευση με τους εκπροσώπους των αγωνισθέντων κατά
τους προηγούμενους μήνες.
Βάσει του Σχεδίου που ενέκρινε η
Κυβέρνηση, θα παρέχεται συμπληρωματικό ποσό στη σύνταξη όσων
υπηρέτησαν πέραν της κανονικής
θητείας στην Εθνική Φρουρά, λόγω

Επίσης Κυβέρνηση αποφάσισε να
παρατείνει μέχρι τις 30/4/2018
την περίοδο εφαρμογής του Σχεδίου Επιχορηγημένων Διακοπών
Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ορεινά
Θέρετρα, βάσει του οποίου επιχορηγείται πλήρως η διαμονή με διατροφή για δικαιούχους του Σχεδίου
Ενίσχυσης των Συνταξιούχων με
Χαμηλά Εισοδήματα, για διακοπές
σε θέρετρα των ορεινών περιοχών

• Κοινωνικές πολιτικές εξήγγειλε το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ενέκρινε δέσμη προτάσεων της Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και του Πύργου Τηλλυρίας.

Το Νομοσχέδιο, το οποίο έχει
συζητηθεί τους προηγούμενους
μήνες και με τους Κοινωνικούς
Εταίρους, προνοεί την άμεση
εφαρμογή της σύνταξης χηρείας
στους άνδρες από 1/1/2018.
Η Κυβέρνηση αποφάσισε επίσης
την έγκριση Σχεδίου, με το οποίο
αναγνωρίζεται η προσφορά περίπου 17.000 εθνοφρουρών, εφέδρων αλλά και αιχμαλώτων του
πολέμου που αγωνίστηκαν για την
προάσπιση της πατρίδας κατά τη
διάρκεια αλλά και αμέσως μετά
από την τουρκική εισβολή του
1974.

βούλευση με τους εκπροσώπους
των αιχμαλώτων πολέμου.

του Σχεδίου που εγκρίθηκε, πρόσωπα που υπήρξαν αιχμάλωτοι
πολέμου ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής θα μπορούν να
λαμβάνουν επιδότηση για υπηρεσίες φροντίδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα ύψους μέχρι δεκαεννέα
χιλιάδες ευρώ (€19.000) και χρηματοοικονομικά στοιχεία (καταθέσεις) μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ
(€20.000). Σημειώνεται ότι το Σχέδιο καταρτίστηκε μετά από δια-

Το Σχέδιο, το οποίο καλύπτει
4ήμερη διαμονή με πλήρη διατροφή, λειτούργησε κατά τη χειμερινή
περίοδο και μετά από αίτημα της
Επιτροπής Ορεινών Θέρετρων
ΠΑΣΥΞΕ, το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε την παράτασή του.
Στόχος του Σχεδίου, σύμφωνα με
τον κ. Παπαδόπουλο είναι αφενός
οι ποιοτικές υπηρεσίες και παροχές προς τις ευάλωτες ομάδες
αλλά επίσης και η στήριξη των
ορεινών θέρετρων του τόπου μας,
τα οποία με τη λειτουργία τους
προσφέρουν σημαντικό αριθμό
θέσεων εργασίας σε περιοχές εκτός
των αστικών και τουριστικών
κέντρων.
Για την ετοιμασία των ανωτέρω
νομοσχεδίων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής έχει προηγηθεί τους
προηγούμενους μήνες σημαντική
προεργασία, διαβούλευση με τους
εμπλεκόμενους και επηρεαζόμενους καθώς και σχετικές αναλογιστικές μελέτες ή και νομοτεχνική
επεξεργασία.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σπιτικές μάσκες προσώπου
με ελαιόλαδο που θα λατρέψει
το δέρμα σας!

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

ία φωτογραφία με
δεκάδες περικεφαλαίες
από τις αποθήκες του
Αρχαιολογικού Μουσείου
Ολυμπίας δημοσίευσε μία
αρχαιολόγος στο Twitter και
αμέσως τα σχόλια έπεσαν
βροχή.

ση: «Οι πολεμιστές που επέστρεφαν νικητές από τα πεδία των
μαχών, έδειχναν την ευγνωμοσύνη
τους στον Δία προσφέροντας τα
όπλα τους (τα λεγόμενα παράσημα).
Η Ολυμπία λόγω της ύπαρξης του

Συγκεκριμένα, η αρχαιολόγος Τίτσια Βέρβερ προκάλεσε το ενδιαφέρον άλλων
αρχαιολόγων όταν έβγαλε
αυτή την φωτογραφία,
όπου φαίνονταν περικεφαλαίες που είχαν διασωθεί
από την αρχαιότητας. Οι
περισσότεροι απόρησαν
γιατί ήταν τόσες πολλές οι περικεφαλαίες που είχαν φυλαχτεί
στο μουσείο κι έτσι η ίδια αποφάσισε να δώσει μία πειστική εξήγη-

ναού του Ολύμπιου Δία αποδείχθηκε σημαντικός τόπος συλλογής όπλων. Το αποτέλεσμα είναι
να σώζεται εκεί μεγάλος αριθμός
από περικεφαλαίες,
Μάλιστα, το ενδιαφέρον μάθημα
ιστορίας και αρχαιολογίας τελείωσε με την Βέρνερ να εξηγεί γιατί
αξίζει τόσο πολύ μια επίσκεψη
στην Αρχαία Ολυμπία:
«Ιδιώτες αλλά και Πόλεις έκαναν
προσφορές στον Δία, και χρήματα
αλλά και αγάλματα (ανάμεσα
τους και η περίφημη Νίκη του
Μενδαίου Παιωνίου του 421 π.χ),
μπρούτζινους τρίποδες, ασπίδες,
περικεφαλαίες και όπλα.
Το αποτέλεσμα είναι η Ολυμπία
να αποτελεί ως και σήμερα ένα
ζωντανό Μουσείο ελληνικής
τέχνης και πολιτισμού.»

Έμειναν «κάγκελο» οι Τούρκοι όταν γκρέμισαν
την έδρα του Πανιωνίου στη Σμύρνη

Τ

ο ιστορικό γήπεδο του Πανιωνίου στην Πούντα της Σμύρνης
-που χτίστηκε το 1912- γκρεμίστηκε το 2016, αλλά τα ευρήματα
που ήρθαν στην επιφάνεια,
συγκλονίζουν και έκαναν τους
Τούρκους να σαστίσουν.

είναι απομεινάρια του ελληνικού
νεκροταφείου του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, που βρισκόταν δίπλα στο
ιστορικό γήπεδο του Πανιωνίου
στη Σμύρνη. Είναι ενημερωμένη η
ελληνική κοινότητα στη Σμύρνη

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα
της εφημερίδας “Έθνος”, στις
εκσκαφές που έγιναν στη δυτική
πλευρά του οικοπέδου, ανασύρθηκαν οστά, μάρμαρα και σταυροί
από μνήματα, κάνοντας ακόμη
και τους Τούρκους εργάτες να
σαστίσουν!
Η ελληνορθόδοξη κοινότητα της
Σμύρνης ενημερώθηκε, όπως και
οι εκπρόσωποι των ελληνικών
Αρχών και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Πανιωνίου, Άρης Μισαηλίδης. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα μάλιστα με επιστολή της
προς τον Δήμο Κόνακ του μητροπολιτικού δήμου της Σμύρνης
κατέθεσε αίτημα προς τις τουρκικές Αρχές ώστε να μεριμνήσουν
για την ανακομιδή των οστών στο
κοιμητήριο του Μπουρνόβα, αλλά
και για την περισυλλογή μαρμάρων κι άλλων ευρημάτων.
“Δεν υπάρχει αμφιβολία πως

και το ελληνικό προξενείο.
Αν χρειαστεί, θα ταξιδέψω πάλι
στη Σμύρνη για να ενημερωθώ. Το
αίτημά μας είναι να μην καταστραφούν τα ευρήματα, να φυλαχθούν και να ερευνηθούν”, δήλωσε
στην εφημερίδα ο πρόεδρος του
Γ.Σ. Πανιωνίου, Άρης Μισαηλίδης.
Συνύπαρξη γηπέδου και νεκροταφείου. Όσον αφορά το πώς συνδέεται η θρυλική αθλητική εγκατάσταση του Πανιωνίου με το ιστορικό νεκροταφείο του Αρχάγγελου
Μιχαήλ… σημειώνεται πως το
συγκεκριμένο κοιμητήριο χρησιμο-

ποιήθηκε για τη μαζική ταφή
χιλιάδων Ελλήνων στην επιδημία
τύφου το 1916 αλλά και στη μαζική σφαγή των τελευταίων Ελλήνων από τους Τσέτες το 1922. Το
1980 ιδρύθηκε ο Πανιώνιος στη
Σμύρνη και αρχικά δεν είχε ιδιόκτητο γήπεδο. Το 1900 ο σύλλογος
ενοικίασε έκταση από την γαλλική
εταιρία Προκυμαίν Σμύρνης και
κατασκεύασε γυμναστήριο και
σύγχρονο στίβο. Το 1910 η γαλλική εταιρία ανακοίνωσε την πώληση του ακινήτου, αφήνοντας
“άστεγο” τον πανιώνιο.
Ο μητροπολίτης Σμύρνης, Χρυσόστομος -που ήταν λάτρης του
αθλητισμού- με τη σύμφωνη
γνώμη της δημογεροντίας και της
κεντρικής Επιτροπής Σμύρνης
πήρε την ιστορική απόφαση και
παραχώρησε στον Πανιώνιο
έκταση 105.000 τ.μ. την οποία
ζητούσε επίμονα και με τεράστιο
αντίτιμο (100.000 χρυσές λίρες) η
αγγλική εταιρία σιδηροδρόμων
Αϊδινίου. Ο Χρυσόστομος περιφρόνησε τη δελεαστική πρόταση
και παραχώρησε δωρεάν την
έκταση στον Πανιώνιο. Η εγκατάσταση βρισκόταν πλάι στο νεκροταφείο του Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Xιλιάδες Αρχαιοελληνικοί θησαυροί στα χέρια του ISIS:
Συγκλονίζουν τα ευρήματα που βρήκε η τουρκική αστυνομία

Χ

ιλιάδες ελληνικοί θησαυροί
βρέθηκαν στα χέρια του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, ISIS,
τους οποίους οι ισλαμιστές
πωλούσαν για να χρηματοδοτήσουν τις τρομοκρατικές τους
ενέργειες αλλά και τον χαμένο
πλέον πόλεμο σε Ιράκ και Συρία.
Τα δεκάδες χιλιάδες έργα τέχνης
και νομίσματα που προέρχονται
από τους πολιτισμούς της Αρχαίας Αιγύπτου, της αρχαίας Ελλάδας και της Ανατολίας ανακοίνωσε τον εντοπισμό τους πρόσφατα
η τουρκική αστυνομία σε μία από

τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις για
την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας στην ιστορία της χώρας.
Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται χρυσό στέμμα βασίλισσας με επιγραφή του θεού Ηλιου,

της Ελληνιστικής εποχής, μια
προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου από την εκστρατεία στην
Ινδία και ένα άγαλμα θεάς από
τον πολιτισμό των Χετταίων,
πριν από 3.000 χρόνια. Στα
26.456 αντικείμενα που βρέθηκαν
περιλαμβάνονται, επίσης, αιγυπτιακά αγάλματα και φοινικικά
αγγεία. «Τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν είναι πιο πολύτιμα από
τα εκθέματα του μέσου μουσείου»,
σχολίασε η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Γιατί υπάρχουν τόσες πολλές περικεφαλαίες στην Αρχαία Ολυμπία;

Μ
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θ

έλουμε να μοιραστούμε τις συνταγές για
5 ενδιαφέρουσες μάσκες προσώπου.

Είναι σίγουρο πως θα τις λατρέψετε!
1. Μάσκα από ελαιόλαδο και μέλι
Ο συνδυασμός από λάδι ελιάς και μέλι μας
προσφέρει μία πολυβιταμινούχο μάσκα που,
χάρη στα ενυδατικά της συστατικά, βοηθά
στην καταπολέμηση της ξηρότητας και των
ατελειών που προκαλούνται από τις τοξίνες.

Τόσο το ελαιόλαδο όσο και το μέλι είναι φιλικά προς το ευαίσθητο δέρμα,και ακριβώς
λόγω των αντιφλεγμονωδών ιδιοτήτων τους, είναι ιδανικά για την
ανακούφιση των αλλεργιών και
την καταπράυνση των εγκαυμάτων.
Συστατικά
• 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο (32 γρ.)
• 1 κουταλιά της σούπας μέλι (25 γρ.)
Εκτέλεση: • Τοποθετήστε το ελαιόλαδο και το μέλι
σε ένα μπολ και ανακατέψτε καλά το μείγμα μέχρι
να ομογενοποιηθεί.
• Καθαρίστε το πρόσωπό σας και απλώστε τη
μάσκα μέχρι να καλύψετε το σύνολο του προσώπου
σας με ένα λεπτό στρώμα.
• Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε την περιοχή.
• Επαναλάβετε τη μάσκα 2 με 3 φορές την εβδομάδα.
2. Μάσκα από λάδι ελιάς και καρύδα
Στη συγκεκριμένη μείξη, τα λιπαρά οξέα του ελαιολάδου συνδυάζονται με τα αντιοξειδωτικά στοιχεία
του λαδιού καρύδας δημιουργώντας μία 100%
φυσική αντιγηραντική μάσκα.
Τα θρεπτικά συστατικά της μάσκας αυτής βοηθούν
το δέρμα να παραμείνει σφριγηλό και συγχρόνως
λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας του ενάντια
στις βλαβερές ακτίνες του ήλιου και στις ελεύθερες
ρίζες.
Συστατικά
• 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο (32 γρ.)
• 1 κουταλιά της σούπας λάδι καρύδας (15 γρ.)
Εκτέλεση: • Αναμείξτε το ελαιόλαδο και το λάδι
καρύδας και ανακατέψτε καλά το μείγμα μέχρι να
έχετε ένα ομοιογενές μείγμα. Απλώστε τη μάσκα σε
όποιες περιοχές του δέρματος επιθυμείτε.
• Αφήστε το να απορροφηθεί εντελώς χωρίς να
ξεπλύνετε, έτσι ώστε τα δραστικά του συστατικά
να μπορούν να δράσουν όλη τη νύχτα.
• Επαναλάβετε τη μάσκα τουλάχιστον 3 φορές την
εβδομάδα.
• Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και επαναλάβετε τη
μάσκα 2 φορές την εβδομάδα. (16 γρ.)

Σοβαρά … αστειάκια
Ο μπαμπάς μου
4 ετών: Ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα!
7 ετών: Ο μπαμπάς ξέρει τόοοσα πολλά!
8 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα
πολλά.
12 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται.
14 ετών: Ο πατέρας μου; Άσε καλύτερα!
21 ετών: Ωχ, πάλι αυτός μπροστά μου!
25 ετών: Κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου αλλά όχι
και πολλά πράγματα.
30 ετών: Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για
το θέμα.
35 ετών: Πριν αποφασίσουμε ας ζητήσουμε και τη
γνώμη του μπαμπά.
50 ετών: Τι άραγε να πίστευε ο πατέρας γι΄αυτό;
60 ετών: Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία!
65+ετών: Α ρε πατέρα! Μακάρι να ζούσες και να μιλούσαμε σήμερα οι δυο μας!»
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Καρύδια με Μέλι: Μια Απίστευτη Φυσική Θεραπεία!!

13

SUDOKU

Τ

α καρύδια σε συνδυασμό με το
μέλι αντιπροσωπεύουν ένα
απίστευτο φυσικό φάρμακο, το
οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε
με τα ισχυρότερα φαρμακευτικά
παρασκευάσματα.
Αυτός ο συνδυασμός εξασφαλίζει
ότι το σώμα μας παίρνει όλες τις
απαραίτητες βιταμίνες, μέταλλα,
πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες,
μεταξύ άλλων ευεργετικών ουσιών.
Ποιοί είναι όμως οι βασικοί λόγοι
που τα καρύδια με το μέλι είναι
πολύτιμα για την υγεία μας;

1. Αναιμία – Ετοιμάστε ένα μείγμα
από 1/2 κιλό μέλι, 1/2 κιλό θρυμματισμένα καρύδια και τον χυμό
ενός λεμονιού. Ανακατέψτε καλά
και καταναλώστε 1 κουταλιά, 3
φορές τη μέρα. Τα καρύδια και το
μέλι είναι ιδανικά για την αποκατάσταση των εξαντλημένων και
αναιμικών ανθρώπων.

2. Πονοκέφαλοι – Το μείγμα μελιού και καρυδιών δεν είναι μόνο
πεντανόστιμο, είναι επίσης αποδεδειγμένο ότι βοηθά σε θέματα
πονοκεφάλων και αϋπνίας, όπως
αναφέρει το healingeffect.gr.

3.

Έλκος στο Στομάχι – Προετοιμάστε γάλα από καρύδια με μέλι. Η
διαδικασία είναι αρκετά απλή – Θα
βάλετε 20 γρ. θρυμματισμένα
καρύδια σε καυτό νερό, θα τα ανακατέψετε καλά και θα τα σουρώσετε. Στη συνέχεια, θα προσθέσετε

• Δείτε τα μοναδικά οφέλη
της στην υγεία μας!
στο νερό αυτό 2 κουταλιές μέλι και
το γάλα σας είναι έτοιμο. Θα παίρνετε 2-3 κουταλιές, μισή ώρα πριν
από κάθε γεύμα.

4.

Ψυχική κούραση – Είναι μια
συνταγή από τα παλιά χρόνια:
Ανακατέψτε θρυμματισμένα καρύδια με ίση ποσότητα μελιού. Πάρτε
2 κουταλιές αυτού του μείγματος,
2-3 φορές τη μέρα, μισή ώρα μετά
από τα γεύματα. Για το επιθυμητό
αποτέλεσμα, η θεραπεία πρέπει να
λαμβάνεται 20-30 μέρες.

5.

Υψηλή Αρτηριακή Πίεση – Σε
προβλήματα υψηλής αρτηριακής

πίεσης, συνιστάται να καταναλώνετε ένα μείγμα 100 γρ. καρυδιών
με ίση ποσότητα μελιού καθημερινά, για περίοδο 45 ημερών.

6. Υπέρταση & Ανεπάρκεια Σιδήρου – Θα πρέπει να καταναλώνετε
ένα μείγμα από 100 γρ. καρύδια
και ίση ποσότητα μελιού καθημερινά, για 45 μέρες. Ο συνδυασμός
αυτός είναι επίσης εξαιρετικά
αποτελεσματικός στη θεραπεία
της ισχαιμίας. Μια κουταλιά μέλι
μαζί με 3-4 καρύδια δεν είναι μόνο
απολαυστική, αλλά και μια φυσική
θεραπεία για πονοκεφάλους,
αϋπνία και σκλήρυνση. Η ίδια
ποσότητα είναι αρκετή για προστατευθούμε από την αύξηση της
ακτινοβολίας, λέει ο διάσημος Αμερικανός γιατρός D.Gail.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα πιάσεις τον εαυτό σου να σκέφτεται δημιουργικά και επαναστατικά.
Θα γεννηθούν ιδέες που θα σε κάνουν να
ελπίζεις για ένα καλύτερο αύριο. Επιδιώκεις την αλλαγή και σιγά σιγά ο νους σου
δημιουργεί σκέψεις και ιδέες που θα σε
φέρουν πιο κοντά σε αυτό που επιθυμείς.
Καλό είναι στον επαγγελματικό χώρο να
μιλήσεις για όσα σκέφτεσαι προκειμένου
να χτίσεις τις βάσεις για το μέλλον που
θέλεις να έχει η καριέρα σου.
Ταύρος: Ιδανικές προϋποθέσεις για να
επεκτείνεις τις γνώσεις σου και να διευρύνεις τις σκέψεις σου. Η ανάγκη σου να
ξεφύγεις από τη στασιμότητα σε κάνει να
σκέφτεσαι πυρετωδώς, προσπαθώντας
να βρεις τους σωστούς τρόπους να το
κάνεις. Ίσως ένας διάλογος με ένα πρόσωπο που ξέρεις ότι μπορεί να σε βοηθήσει να σου δώσει τα ερεθίσματα που
θέλεις για να δομήσεις του δικά σου σχέδια.
Δίδυμοι: Επέκταση στα επαγγελματικά
σου, καθώς και πολλή τύχη. Είναι μια
καλή ημέρα για να πάρεις ρίσκα ή να
κάνεις μια καλή συμφωνία. Σε προσωπικό επίπεδο, επιδιώκεις την προσωπική
ανάπτυξη μέσα από την πνευματική σου
υπόσταση. Γνωρίζεις καλά ότι η ισορροπία επιτυγχάνεται όταν είσαι καλά με τον
εαυτό σου, πράγμα που θα καταφέρεις
ενισχύοντας την πνευματικότητά σου.
Επίσης, ένα νέο ταξίδι που προκύπτει
σου ανοίγει τους ορίζοντες δίνοντάς σου
αισιοδοξία για το μέλλον.
Καρκίνος: Μια εσωτερική κρίση ξεσπάει
που μοιάζει να μην γίνεται συνειδητά.
Έτσι, νιώθεις εκνευρισμό με το παραμικρό και αντιδράς λίγο υπερβολικά. Από
την άλλη, σε βοηθάει να ελέγξεις τις σκέψεις σου και να στραφείς με περισσότερο
ζήλο σε δημιουργικές καταστάσεις που
θα βοηθήσουν να φτιάξεις ένα μέλλον πιο
φωτεινό. Η πρόοδος είναι μια έννοια που

σε αφορά και με βάση αυτή θα πάρεις τις
αποφάσεις.

ήρεμα και αισιόδοξα συναισθήματα και
μην χαλάσεις το κλίμα με ανασφάλειες.

Λέων: Η Σελήνη σε τετράγωνο με τον Ήλιο
συνεχίζει να σου δημιουργεί μια εσωτερική ανισορροπία. Όλο και κάτι θα σου
φταίει, με κάποιον θα τα βάζεις και θα το
εκφράζεις όλο αυτό με μουρμούρα και
γκρίνια. Προσπάθησε να προσηλωθείς σε
δημιουργικές ενασχολήσεις και να μην
αφήσεις το μυαλό σου να ασχολείται με
ανούσια πράγματα που μόνο ενέργεια
σου καταναλώνουν.

Τοξότης: Αισιοδοξία και γαλήνη στη ζωή
σου. Αυτά που σκέφτεσαι ή λες στρέφονται γύρω από ιδέες που έχεις και θέλεις
να υλοποιήσεις στο άμεσο μέλλον. Στα
οικονομικά η όψη αυτή, μεταφράζεται ως
μεγάλη εύνοια, καθώς μέσα από τις
κατάλληλες εμπορικές συναλλαγές ή
επενδύσεις μπορείς να κάνεις σημαντικά
βήματα προόδου και να δεις περισσότερα
χρήματα στη ζωή σου.

Παρθένος: Θα έχεις την ανάγκη να στραφείς στην οικογένειά σου και να ασχοληθείς με την επίλυση των προβλημάτων
που υπάρχουν μέσα σε αυτήν. Είναι
σημαντικό οι σχέσεις μέσα σε αυτή να
ισορροπήσουν, για αυτό θα αφιερώσεις
όσο χρόνο μέχρι να το υλοποιήσεις. Θα
καταφέρεις να βρεις χρόνο για σένα, έτσι
ώστε να σκεφτείς τα επόμενα βήματα
που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου. Όλη
σου η σκέψη είναι στραμμένη στο μέλλον.
Η μονοτονία σε έχει κουράσει.

Αιγόκερως: Ασχολήσου με δημιουργικά
ενδιαφέροντα, πειραματίσου με νέες
καταστάσεις, κάνε πράγματα που θα
εκφράσουν τα συναισθήματά σου και θα
σου φέρουν αρμονία στην ψυχή. Η ηρεμία
και η σταθερότητα θα είναι βασική επιδίωξή σου σε ό,τι και αν κάνεις, καθώς
αυτό είναι που έχεις περισσότερη ανάγκη. Ακόμη μπορείς να ασχοληθείς με την
διακόσμηση ή την αλλαγή της εμφάνισής
σου..

Ζυγός: Η ημέρα θα κυλήσει καλύτερα για
εσένα από ό,τι για τους γύρω σου. Νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και αυτό είναι
κάτι που περνάει και στις σχέσεις σου με
τους γύρω. Δεν υπάρχει ανασφάλεια και
άγχος, οπότε ό,τι προκύψει το αντιμετωπίζεις με ισορροπημένη και ψύχραιμη
στάση. Οι κοινωνικές σου επαφές αυξάνονται και σε φέρνουν κοντά με πρόσωπα
που μπορούν να σε βοηθήσουν να επιτύχεις.
Σκορπιός: Θα έχεις μια αίσθηση ότι όλα
είναι καλά και ότι υπάρχει ευημερία στη
ζωή σου. Νιώθεις ικανοποίηση και
ευγνωμοσύνη για όσα έχεις και καταφέρνεις να δεις το μέλλον με αισιοδοξία. Επίσης, θα υπάρξουν πολλές σκέψεις και
ιδέες που θα αποδειχθούν πολύ έξυπνες
και χρήσιμες για να βάλεις σε εφαρμογή
κάποια σχέδια που έχεις. Απόλαυσε τα
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Υδροχόος: Η τάση που έχεις είναι να
συνεργαστείς με τους ανθρώπους γύρω
σου και να βελτιώσεις τις σχέσεις σου
μαζί τους. Φυσικά όσες από αυτές σε
ενδιαφέρουν πραγματικά. Πρόσεξε τις
τάσεις φυγής που θα έχεις καθώς και την
αναποφασιστικότητα που θα σε χαρακτηρίζει. Προσπάθησε να παραμείνεις
συγκεντρωμένος στους στόχους σου
χωρίς να κινείσαι αυθόρμητα και παράλογα.
Ιχθείς: Ενισχύονται οι καλλιτεχνικές σου
τάσεις και σε βοηθάει να εκφραστείς
μέσα από αυτές. Επίσης, τα όνειρά σου
μπαίνουν σε προτεραιότητα και δείχνεις
περισσότερη δύναμη και θέληση για να τα
κυνηγήσεις και να τα υλοποιήσεις. Σήμερα θα είσαι λίγο στον δικό σου κόσμο,
εκεί που παλεύεις με τις σκέψεις σου και
προσπαθείς να κάνεις το ανέφικτο, εφικτό.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σιροπιαστό ραβανί με ινδοκάριδο
Υλικά:
Για το σιρόπι
600 γρ. νερό
500 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
φλούδες από ένα λεμόνι
1 κ.σ. μέλι
Για το ραβανί
160 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
250 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
3 μέτρια αυγά
50 γρ. κονιάκ
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
150 γρ. ινδοκάρυδο
100 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
85 γρ. αλεύρι αμυγδάλου
150 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 κ.σ. γεμάτη μπέικιν πάουντερ
1 πρέζα αλάτι
Για το σερβίρισμα
παγωτό βανίλια
φλούδες από ένα λεμόνι
δεντρολίβανο
Εκτέλεση: Για το σιρόπι
Σε μία κατσαρόλα προσθέτουμε το νερό, τη ζάχαρη και τις
φλούδες από ένα λεμόνι. Μεταφέρουμε την κατσαρόλα στη
φωτιά και αφήνουμε μέχρι να πάρει μία βράση. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε 1 κ.σ. μέλι.
Για το ραβανί
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160ο C στον αέρα.
Στον κάδο του μίξερ προσθέτουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, τη ζάχαρη και χτυπάμε μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα, το κονιάκ,
το εκχύλισμα βανίλιας και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Σε ένα
μπολ προσθέτουμε το ινδοκάρυδο, το σιμιγδάλι, το αλεύρι
αμυγδάλου, το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Τα προσθέτουμε στο μίξερ με
τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε απαλά με μία μαρίζ.
Σε ένα ταψί 25x35 εκ. ή σε στρογγυλή φόρμα 26 εκ. με
αποσπώμενη βάση, που έχουμε αλείψει με βούτυρο και
σιμιγδάλι, μεταφέρουμε το μείγμα και απλώνουμε με τα
χέρια μας. Ψήνουμε για 50 λεπτά στην πιο ψηλή θέση.
Όταν είναι έτοιμο, αφαιρούμε από τον φούρνο και ρίχνουμε αμέσως το κρύο σιρόπι στο καυτό ραβανί. Αφήνουμε να
το απορροφήσει. Σερβίρουμε με παγωτό, φλούδες λεμονιού και δεντρολίβανο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 260 - 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1954

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 1/2018 24/1/2018

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ

200.000 ..............10761

100 .....................11248

1.000 ..................20644

100 .....................19355

ΜΟΝΤΕ ΚΑΠΟΥΤΟ

400 .....................52589

100 .....................45207

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

400 .....................51071

100 .....................16849

400 .....................22875

100 .................... 38136

200 .....................59605

100 .................... 55224

200 .....................19809

100 .................... 36829

Τιμή εισόδου €24
με πλούσιο μπουφέ
και απεριόριστο
κυπριακό ποτό.

200 .....................39574

100 .................... 23468

200 .....................22380

100 .................... 47590

200 .....................49018

Άλλα ποσά

200 .....................26992

Από €40 οι λήγοντες σε

€12 για μέλη
Ταμείου Ευημερίας.

200 .....................49620

9124, 2806

200 .....................11637

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................48132

098

200 .....................52755

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................20197

976, 111

100 .....................13616

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................30022

82, 15

ΩΡΑ 8.Μ.Μ

Προπώληση
εισιτηρίων από
τους οργανωτικούς
γραμματείς
στους χώρους
εργασίας σας.

ΛAXEIO ΡΙΚ ΜΕ ΑΡ. 1/2018 18/1/2018
60.000 ..............045993

Από €100 οι λήγοντες σε

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ

2.000 ................051984

5800

1.000 ................046539

Από €50 οι λήγοντες σε

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ

1.000 ................117590

696

ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ

500 ...................119111

Από €5 οι λήγοντες σε

500 ...................124101

24

ΦΩΝΗ»
ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

Δεν μ' ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η
φυλή στην οποία γεννήθηκαν. Τους αντιμετωπίζω όλους μ' ένα κριτήριο: την αρετή. Για μένα,
κάθε καλός ξένος είναι Έλληνας και κάθε κακός
Έλληνας είναι χειρότερος από βάρβαρος.
Μέγας Αλέξανδρος (Βασιλεύς Μακεδόνων) (356-323 π.Χ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Αδιαπραγμάτευτο το όνομα Μακεδονία

Μ

ε λύπη παρακολουθούμε τη
συζήτηση για την απαίτηση
των Σκοπίων να οικειοποιηθούν το
όνομα της Μακεδονίας. Μια απαίτηση ανεδαφική και εκτός πραγματικότητας.

μεγάλους αυτούς και διαπρεπείς
Έλληνες.
Τον
Όμηρο,
τον
Πυθαγόρα, τον Άλέξανδρο και
άλλους. Κάποιοι πρέπει να ντρέπονται.

τάφους τους για να κυνηγήσουν
όλους εκείνους που θα τολμήσουν
να εκχωρήσουν το όνομά της
Μακεδονίας στους Σλάβους των
Σκοπίων.

Αδελφοί Έλληνες, από το πολυβα-

Το μεγαλείο και η ένδοξη ιστορία
του Ελληνισμού δεν απαλλοτριώνονται. Καλούμε τον ελληνικό λαό
να παραμείνει ενωμένος και αδελφωμένος και να απαντήσει σε
όσους τον επιβουλεύονται και
προσπαθου να φάνε από το μεγαλείο της Ελλάδας ότι δεν θα περάσουν. Καλούμε, επίσης την ελληνική κυβέρνηση να αποφύγει κάθε
διαπραγμάτευση του ονόματος της
Μακεδονίας, ώστε να μην οδηγηθεί
η πατρίδα μας σε νέες περιπέτειες.

Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό δεν
είναι πρωτοφανές ούτε τα Σκόπια
είναι το μόνο κράτους που σαν
όρνεο ορμά για να κατασπαράξει
και να οικειοποιηθεί το μεγαλείο
του Ελληνισμού. Η Ελλάς ακτινοβολεί από χιλιάδες χρόνια π.Χ. Σε
καιρούς που οι χώρες αυτές δεν
υπήρχαν στον παγκόσμιο χάρτη.
Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι ο
Όμηρος είναι δικός τους ασχέτως
εάν την εποχή του Ομήρου
δεν υπήρχε Τουρκία! Η Μακεδονία,
η πατρίδα του Αριστοτέλη και του
Φιλίππου, η πατρίδα του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, του μεγάλου στρατηλάτη που μετέφερε τον Ελληνικό
Πολιτισμό στα βάθη της Ανατολής,
εκεί όπου ακόμα και σήμερα υπάρχουν Έλληνες, είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο Ελληνισμός ήκμασε στα
βόρεια παράλια της Αφρικής, στη
Νότια Ιταλία, στα δυτικά παράλια
της Τουρκίας και αλλού. Είναι ανεπίτρεπτο όλοι αυτοί οι λαοί να
διεκδικούν ως δικούς τους τους

σανισμένο νησί της Αφροδίτης,
εμείς που ο νους και η καρδία μας
είναι στραμμένα προς τον
Παρθενώνα, εμείς που αγωνιστήκαμε για την Ένωση της Κύπρου
μας με την Ελλάδα σάς απευθύνουμε εγκάρδιο χαρετισμό και σας
δηλώνουμε ότι η Μακεδονία είναι
ελληνική και το όνομά της αδιαπραγμάτευτο. Μας παρακολουθούν από τους τάφους τους οι
Μακεδονομάχοι, ο Παύλος Μελάς, ο
Άγρας ο μητροπολίτης Γερμανός
Καραβαγγέλης, ο καπετάν Κώττας,
ο
Σμύρνης
Χρυσόστομος
Καλαφάτης και θα βγουν από τους

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

Είναι αφέλεια να αναφέρεται ότι
τα Σκόπια αποτελούν ένα μικρό
κρατίδιο και άρα η Ελλάδα δεν
απειλείται. Έπρεπε να γνωρίζουν
οι αφελείς από την ιστορία ότι τα
μικρά κράτη χρησιμοποιούνται
από τα μεγαλύτερα ως δορυφόροι
για εδαφικές και άλλες διεκδικήσεις.
Αν οι επίβουλοι της Ελλάδας διαθέτουν αξιοπρέπεια, τους καλούμε
να σεβαστούν την ιστορία και τον
πολιτισμό της.
Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Η ΑΝΔΡΕΝΑΛΙΝΗ ΣΤΑ ΥΨΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΗ 2η ΘΕΣΗ Ο ΟΘΕΛΛΟΣ

Η

άγονη ισοπαλία στο ντέρμπυ
κορυφής μεταξύ Ένωσης Αναγέννησης, ευνοεί την ομάδα του
Παραλιμνίου η οποία έχει τον πρώτο
λόγο για τον τίτλο διατηρώντας το
+4. Η Δερυνειώτικη ομάδα μοιράζεται τώρα τη 2η θέση με τον Οθέλλο
Αθηένου που απέδρασε με το τρίποντο από τη Λακατάμια. Έκπληξη
προκάλεσε η νίκη του Διγενή
Ορόκλινης
στο
«Κερύνεια
Επιστροφή».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Σε συναγερμό οι ΑΠΟΕΛίστες μετά τη
συντριβή από τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ

Ν

έα τροπή προσέλαβε ο μαραθώνιος μετά τον θρίαμβο του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ επί του ΑΠΟΕΛ με το εκπληκτικό 4-0. Στο
Λεμεσιανό στρατόπεδο πιστεύουν ότι η ομάδα τους έχει τον
πρώτο λόγο στην υπόθεση του τίτλου.
Από την πλευρά τους, οι ΑΠΟΕΛίστες που δεν θέλουν να πιστέψουν το μέγεθος της συντριβής τους την περασμένη εβδομάδα,
ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους στέλλοντας το μήνυμα ότι
«μπόρα ήταν και πέρασε».
Το ενδιαφέρον πάντως, κρατιέται στα ύψη με δεδομένο ότι
τέσσερις ομάδες κινούνται σε τροχιά τίτλου σε συνάρτηση,
πλέον, με την θεαματική άνοδο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ κατά πρώτον
λόγο και της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ κατά δεύτερον.

Σ. Αυγουστής και Γ. Δώνης (δεξιά) καλούνται να (απο)δείξουν
σήμερα Τετάρτη τις γνώσεις τους στο ποδοσφαιρικό σκάκι.
Στο σημερινό ντέρμπι ο Απόλλωνας θέλει να προτάξει το
μέγεθος της ισχύος του ενώ ο ΑΠΟΕΛ επιδιώκει να αποδείξει
ότι παραμένει κυρίαρχος στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι!

Μέχρι τη λήξη της Α’ φάσης του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν πέντε αμφίρροπα παιχνίδια, τα λεγόμενα «ντέρμπι» τα
οποία θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την κατάταξη της πρώτης
εξάδας ενόψει της Β’ φάση (PLAY OFF).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

ΑΠΟΕΛ

ΑΕΚ

Το
ισχυρό
χαρτί
του
Απόλλωνα είναι η επιθετική
του γραμμή που βγάζει φωτιές
και ανά πάσα στιγμή μπορεί
να κάνει της ζημιά σε οποιανδήποτε άμυνα. Άλλο πλεονέκτημα του είναι η ισχυρή διοίκηση η οποία επενεργεί αποτρεπτικά στη διασάλευση των
ομαλών σχέσεων μεταξύ των
σκληροπυρηνικών με τη διοίκηση, την τεχνική ηγεσία και
τους ποδοσφαιριστές.

Η επιτυχής συνέχεια του ΑΠΟΕΛ που θα τον
οδηγήσει στην 6η συνεχή κατάκτηση του τίτλου,
θα κριθεί εν πολλοίς από την αμυντική και
ανασταλτική συμπεριφορά της ομάδας. Στόχος
είναι να κρατεί το μηδέν παθητικό σε κάθε
αγώνα αξιοποιώντας την επιθετική του γραμμή η οποία είναι η παραγωγικότερη με 55 τέρματα μέχρι στιγμής. Ένα σημαντικός παράγοντας που ίσως χρειασθεί να διαχειρισθεί είναι
τα μουρμουρητά και των οπαδών που σε περίπτωση αναποδιάς μπορούν να χαλάσουν το
ήρεμο κλίμα στην ομάδα.

Με έξι βαθμούς πίσω από την κορυφή,
η ΑΕΚ δικαιούται να διατηρεί το δικαίωμα στο όνειρο. Η ομάδα διαθέτει όλα
τα φόντα να κτυπήσει τα επόμενα
ντέρμπι, καλή άμυνα, δυνατό κέντρο,
ικανή επιθετική γραμμή, καλή ψυχολογία και γενικά καλή λειτουργία ως
σύνολο. Με λίγη τύχη, περισσότερη
αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη αγωνιστική πειθαρχία, μπορεί να καλύψει
το χαμένο έδαφος απειλώντας τα
θεωρούμενα πρώτα φαβορί, τον
ΑΠΟΕΛ και τον Απόλλωνα.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ

Ξ

έφυγε το δίδυμο Ονήσιλλος και
ΜΕΑΠ μετά τις νέες τους νίκες σε
συνδυασμό με την ήττα της ΕΝΥ
Διγενής Ύψωνα που έμεινε 12 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Ο τίτλος πλέον είναι υπόθεση του πρωτοπόρου Ονήσιλλου και της ΜΕΑΠ
που τον ακολουθεί από απόσταση
βολής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΑΝΟΡΘΩΣΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΕΙΝΕ ΠΙΣΩ Η ΑΜΑΘΟΥΣ

Στα εναπομείναντα πέντε παιγνίδια
μέχρι της λήξης της Α Φάσης, η ΑΝΟ
έχει τις δυνατότητες να παραμείνει,
κατά κάποιον τρόπο, σε τροχιά
πρωταθλητισμού προσδοκώντας σε
στραπατσαρίσματα των κύριων
διεκδικητών του τίτλου. Η ομάδα
έχει κενά και αδυναμίες αλλά διαθέτει και πολλές αρετές όπως το
καλό κλίμα, το αγωνιστικό μέταλλο
που εκπέμπει, η καλή ψυχολογία, η
μη αμφισβήτηση της παρούσας
διοίκησης. Σημαντικό όπλο της, η
απουσία άγχους, καθώς δεν θα
θεωρηθεί αποτυχία η μη κατάκτηση
του τίτλου.

Π

αραχώρησε ισοπαλία στον Ροτσίδη
Μάμμαρι η Αμαθούς ανοίγοντας
περαιτέρω την ψαλίδα που τη χωρίζει
από την Ομόνοια Ψευδά και τον Κούρρη οι
οποίες πέτυχαν νέα τρίποντα. Η ομάδα
του Ψευδά παραμένει η μόνη αήττητη,
έχοντας σαφές προβάδισμα. Μάχες ζωής
για Φρέναρος, Κόρνο, ΑΕΝ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - F.C. INERNATIONAL
1-3
Π&Σ Ζακακίου - Α.Ε.Κ Πολεμιδίων
6-1
ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής - ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
2-1
Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
4-3
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - Π.Α.Ε Λόφου
1-3
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
4-3
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες
Πέμπτη 1.2.2018 και ώρα 7.30 μ.μ.
Α.Ε.Κ. Πολεμιδιών - Κ&Ε Τραχωνίου
Παρασκευή 2.2.2018 και ώρα 7.30 μ.μ.
F.C. INTERNATIONAL - Π & Σ Ζακακίου
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας – Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟς Απεσιάς
Σάββατο 3.2.2018 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΠΑΕ Λόφου - Θ.Ο.Ι. Πισούρι
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - ΧΡ. ΜΗΝΑ Κορφής
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στις 2 – 3 Φεβρουαρίου 2018, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο
Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2 - 3/2/18
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - Παρασκευή
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - Σάββατο
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Σάββατο
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
(Δευτέρα)
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
2-2
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
1-0
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
4-2
AEM MAΡΩΝΙΟΥ – ΚΕΝΗ
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΟ)
Τετάρτη 7/2/18 ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – E.Σ. ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

• Συνάντηση του Ν. Αναστασιάδη με την ηγεσία της ΣΕΚ στο προεδρικό

H ΣΕΚ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ
ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
• Η ΣΕΚ ανέδειξε τη θετικότατη παράμετρο της οικονομικής ανάπτυξης,
τονίζοντας την ανάγκη να προχωρήσει ομαλά η πορεία ανάκαμψης και η
περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς εργασίας συμβάλλοντας στη σταδιακή επαναφορά των μισθών και των ωφελημάτων στα προ της κρίσης επίπεδα.

Η

ΣΕΚ με απόφαση της Εκτελεστικής
της Επιτροπής, στηρίζει την υποψηφιότητα του Νίκου Αναστασιάδη
στον Β γύρο των προεδρικών εκλογών
της ερχόμενης Κυριακής που θα αναδείξουν τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επόμενη πενταετία.
Τα μέλη της γενικής γραμματείας της
ΣΕΚ με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα επισκέφθηκαν
χθές Τρίτη το προεδρικό μέγαρο όπου
είχαν συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη στον οποίο επεξήγησαν το σκεπτικό της απόφασης για στήριξη της
υποψηφιότητα του. O κ. Αναστασιάδης
αφού ευχαρίστησε τη ΣΕΚ για την απόφαση της, εξήρε την υπευθυνότητα που
επέδειξε η ΣΕΚ, [ως η μεγαλύτερη εργατική οργάνωση του τόπου ] και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα στην

αντιμετώπιση της κρίσης και της αποσόβησης της οικονομικής χρεοκοπίας
του κράτους.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Σε δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση ο πρόεδρος
Αναστασιάδης ευχαρίστησε την ΣΕΚ για
τη σημαντικότατη, όπως είπε, στήριξη
και διαβεβαίωσε πως συνεχίζει την
προσπάθεια για αντιμετώπιση των
προβλημάτων που άπτονται των εργασιακών σχέσεων.
«Θέλω θερμά να ευχαριστήσω τον ΓΓ και
τα μέλη της Γενικής Γραμματείας, για τη
σημαντικότατη στήριξη που πραγματικά δημιουργεί μια νέα δυναμική στην
προσπάθεια να είναι επιτυχής η εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής.

Διαβεβαίωσα και θέλω να διαβεβαιώσω
και δημόσια τόσο δια της ΣΕΚ όσο και
όλους τους εργαζόμενους ότι στόχος
μας παραμένει πάντοτε η αντιμετώπιση
των προβλημάτων, η συνέχιση των
προσπαθειών έτσι ώστε να μειώνεται
συνεχώς μέχρι εξάλειψης η ανεργία, να
αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που
άπτονται εργασιακών σχέσεων, δικαιωμάτων και ευρύτερα πολιτικές του

κράτους που να ευνοούν τους εργαζόμενους, δηλαδή, όσο πιο έντονα θέλουμε να κάνουμε την παρουσία του κοινωνικού κράτους ώστε να ανταποκριθούμε
στις προσδοκίες του λαού μας».
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας είπε
ότι «η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ είχε
συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να του αναφέρει, να του
εκφράσει την απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΣΕΚ η οποία ήταν
ομόφωνη με την οποία στηρίζουμε την
υποψηφιότητα του για τον δεύτερο
γύρο των εκλογών.
Η απόφαση λήφθηκε αφού αξιολογήθηκαν τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και προκύψει από τον πρώτο γύρο
των εκλογών και στη βάση της ανάγκης
συνέχισης της ομαλής πορείας της
οικονομίας ώστε να μεγιστοποιηθεί η
δυνατότητα για επίτευξη περαιτέρω
ανάκαμψης η οποία δίνει τη δυνατότητα στη ΣΕΚ και στο συνδικαλιστικό
κίνημα γενικότερα να διεκδικήσει στοχευμένα και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας, περισσότερα ωφελήματα για τους εργαζόμενους και το
κοινωνικό σύνολο γενικότερα».

Ο Νίκος Αναστασιάδης νικητής του Α’ γύρου
των προεδρικών εκλογών με 35.5%
• Έτοιμος για συγκρότηση κυβέρνησης
ευρείας αποδοχής, δήλωσε αμέσως μετά
την επίσημη ανακοίνωση του αποτελέσματος

Τ

ην πρωτιά του Α’ γύρου των
προεδρικών
εκλογών
της
Κυριακής κατέκτησε ο Νίκος Αναστασιάδης με 35.50% (137.235) .
Δεύτερος αναδείχθηκε ο Σταύρος
Μαλάς με 30.25% (116.942).
Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Νικόλας
Παπαδόπουλος με 25.74% (99.519)
ενώ την 4η θέση κέρδισε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου με
5.65% (21.830). Την 5η θέση πήρε
ο Γιώργος Λιλλήκας με 2.18%. (
8.411 )
Την ερχόμενη Κυριακή θα αναμετρηθούν οι, Νίκος Αναστασιάδης ο
οποίος διεκδικεί δεύτερη θητεία και
ο Σταύρος Μαλάς ο οποίος στηρίζεται από το ΑΚΕΛ.
Την ετοιμότητά του για κυβέρνηση

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

• Από το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών
θα εξαρτηθεί κατά πόσο η χώρα
θα προχωρήσει μπροστά με σταθερότητα

√ Στη δεύτερη θέση ο Σταύρος
Μαλάς με 30.25%
Εγγεγραμμένοι:550.876
Ψήφισαν:395.915 (71.87%)
Αποχή:154.961 (28.13%)
ευρείας αποδοχής και για συνεργασία με όλους εξέφρασε σε δηλώσεις του στο Προεδρικό ο υποψήφιος για επανεκλογή στην Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, επαναλαμβάνοντας ότι
αυτή θα είναι και η τελευταία
πενταετία για την οποία διεκδικεί
το αξίωμα.
«Τα αποτελέσματα της σημερινής
εκλογικής αναμέτρησης δεν αποτελούν παρά ισχυρή εντολή για

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

συνέχιση της πορείας που μαζί
χαράξαμε τα πέντε τελευταία χρόνια», ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
«Πρωταγωνιστές της σημερινής
ημέρας είσαστε όλοι εσείς οι
Κύπριοι πολίτες», είπε.
Απευθύνθηκε «στο σύνολο του
Κυπριακού λαού και σε αυτούς που
με ψήφισαν και όσους έκαναν
άλλες επιλογές, ακόμα και σε
όσους δεν συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία».
Σύμφωνα με τον Νίκο Αναστασιάδη
«η εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενης Κυριακής είναι κρίσιμη γιατί
από τη δική σας βούληση θα εξαρτηθεί αν η χώρα θα πορευτεί με
σταθερότητα προς το μέλλον».

www.oho-sek.org.cy

