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ΤΕΤΑΡΤΗ

7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2982
TIMH 0.70€

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΑΥΡΙΟ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
Α

υξημένες προσδοκίες
που να σηματοδοτούν ένα αισιόδοξο αύριο τόσο στο
Κυπριακό, όσο και
στα μείζονα κοινωνικοοικονομικά
θέματα και την εσωτερική διακυβέρνηση,
έχει η ΣΕΚ από τη
δεύτερη
πενταετή
θητεία του προέδρου
Αναστασιάδη. Η ηγεσία της ΣΕΚ επισκέφθηκε χθές Τρίτη το
προεδρικό και συνεχάρη τον κ. Αναστασιάδη για την επανεκλογή του. Ο κ. Αναστασιάδης ευχαρίστησε θερμότατα τη
ΣΕΚ για τη στήριξη
της στην εκλογική διαδικασία, διαβεβαιώνοντας ότι η
επόμενη μέρα βρίσκει τον
λαό ενωμένο για σταθερά
βήματα μπροστά σε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης
και προόδου.

4 Νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής προόδου και ευημερίας
Τα μέλη της
γενικής
γραμματείας
της ΣΕΚ μετέβησαν χθες στο
προεδρικό όπου
διαβεβαίωσαν
τον πρόεδρο
Αναστασιάδη ότι
στηρίζουν την
προσπάθεια του
για συνέχιση της
οικονομικής
ανάπτυξης και

• Η νέα πενταετία θα πρέπει να στοχεύσει ιδιαίτερα
στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,
δήλωσε ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας

ενίσχυση της
κοινωνικής
συνοχής

Από την πλευρά του ο γ.γ.
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας έστειλε μήνυμα
αισιοδοξίας για καλύτερες
μέρες. Η καθαρή εντολή
που έδωσε ο λαός για ανανέωση της προεδρικής
θητείας, άνοιξε τον δρόμο
ώστε η Κύπρος να εισέλθει
σε νέα εποχή οικονομικής
ανάπτυξης,
κοινωνικής
προόδου και ευημερίας, με
μόνιμη κορωνίδα των επιδιώξεων της τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού, δηλωσε ο κ. Μάτσας.

Η

Ο χρυσός δεκάλογος
με 9+1 κορυφαίες
προτεραιότητες
1 Εφαρμογή του Γενικού

Σχεδίου Υγείας
2 Ουσιαστική στήριξη
των χαμηλοσυνταξιούχων και των ευάλωτων
ομάδων του πληθυσμού
3 Μέτρα για περαιτέρω
απόδοση
κοινωνικής
δικαιοσύνης
4 Ριζική μεταρρύθμιση
της κρατικής μηχανής
5 Θωράκιση των ανεξάρτητων θεσμών του
κράτους και πάταξη της
διαφθοράς – διαπλοκής
6 Εμπέδωση συνθηκών
ισοπολιτείας και αξιοκρατίας
7 Στοχευμένη φορολογική μεταρρύθμιση
8 Προστασία των συλλογικών συμβάσεων και
πάταξη της αδήλωτης
εργασίας
9 Περαιτέρω ενίσχυση
της Aπασχόλησης με
ποιοτικές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας,
ιδίως για τους νέους
10 Εθνική ενότητα,
λαϊκή ομοψυχία και μέγιστη συνεργασία με την
Αθήνα
Σελ. 9, 16

Καθαρή εντολή προόδου και ενότητας

Κύπρος από το βράδυ της περασμένης Κυριακής
εισήλθε σε μια νέα εποχή.

ρία για όλους και ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού.

Το αποτέλεσμα των εκλογών με την καθαρή εντολή
προς τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη να κυβερνήσει
τον τόπο για την επόμενη πενταετία, αποτελεί
σημείο αναφοράς. Το 56% δείχνει τον δρόμο για το
αύριο που πρέπει να είναι πολύ καλύτερο από το
παρελθόν, όταν η χώρα βρέθηκε στα πρόθυρα της
χρεοκοπίας.

Η νέα πενταετία θα πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, στην εμπέδωση της
αξιοκρατίας και της ακόμα μεγαλύτερης κοινωνικής
δικαιοσύνης.

Η πρώτη πενταετία Αναστασιάδη αφιερώθηκε στην
προσπάθεια διόρθωσης και ανάκαμψης της οικονομίας. Η δεύτερη θα πρέπει να αφιερωθεί στην ανάπτυξη.
Μια ανάπτυξη που θα δημιουργεί πρόοδο και ευημε-

• Η ΣΕΚ θα στηρίξει την πορεία Αναστασιάδη
προς τη νέα εποχή
Η δημιουργία ενός δυνατού εσωτερικού μετώπου με
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πολιτικών και
παραγωγικών δυνάμεων, όπως και η ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία της Λευκωσίας με την Αθήνα και τον

απανταχού Ελληνισμό, πρέπει να είναι στις άμεσες
προτεραιότητες του επανεκλεγέντα προέδρου της
Δημοκρατίας.
Αυτή η συνεργασία αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει η Κύπρος στον αγώνα
που διεξάγει για δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού προβλήματος.
Σ’ αυτή την πορεία «της καθαρής εντολής προς την
πρόοδο και την ενότητα», η ΣΕΚ συγχαίροντας τον
πρόεδρο για την επανεκλογή του, δηλώνει με απόλυτη σαφήνεια ότι θα συμμετάσχει με όλες τις δυνάμεις
της και θα δώσει οξυγόνο στήριξης και συνεργασίας
στον πρόεδρο Αναστασιάδη, για να οδηγήσει τον
τόπο με σταθερά βήματα ακόμα πιο μπροστά.

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

@

E

ίναι αδήριτη η ανάγκη, ο λαός να βγεί ενωμένος
από τις Εκλογές
Διανοίγοντας μια νέα αισιόδοξη εποχή για το
αύριο

*

ομές εύτολμες χρειάζεται τάχιστα ο κρατικός

μηχανισμός στην μετεκλογική περίοδο
Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα κόμματα θα δουν
θετικά την προωθούμενη Μεταρρύθμιση

Στην καθοριστική δεύτερη Κυριακή, η ΣΕΚ έχοντας να επιλέξει μεταξύ του Νίκου Αναστασιάδη και του

Ρ

σηματοδοτήσουν οι εκλογές της περασμένης

Κυριακής
Οι προκλήσεις του αύριο, μας θέλουν πιο ώριμους και γνωστικούς

*

Γ

εΣΥ, το μεγάλυτερο στοίχημα της διακυβέρνησης
2018-23
Ευθύνη όλων να συμβάλουμε στην υλοποίηση
του

Α

ληθεύει ότι έμεινε ακέφαλος για έναν χρόνο ο

*

ΟΑΥ επί κυβένησης Χριστόφια
Με επιπλοκές στην προώθηση του ΓεΣΥ, φυσικά

Τ
*

Προσδοκίες και διεκδικήσεις στον απόηχο
των προεδρικών εκλογών

ώρα που αρχίζει να καταλαγιάζουν οι πανηγυρισμοί και
γενικά οι συναισθηματικές φορτίσεις από το εκλογικό αποτέλεσμα
της Κυριακής, θεωρούμεν χρήσιμο
να κάνουμε ένα σύντομο απολογισμό των όσων προηγήθηκαν αλλά
και να κωδικοποιήσουμε τις προσδοκίες των εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών από τη νέα
διακυβέρνηση.
Στην εκλογική αναμέτρηση της Α’
Κυριακής, η ΣΕΚ δεν υποστήριξε
κανένα υποψήφιο καλώντας τους
ψηφοφόρους να προσέλθουν
αθρόα στις κάλπες ψηφίζοντας
εκείνον που θεωρούσαν καλύτερο
και ικανότερο να χειρισθεί τα κρίσιμα ζητήματα.

ήξη με το κακό παρελθόν προσδοκούμεν ότι θα

*

Τ

Ι

σοπολιτεία και αξιοκρατία στην πράξη αξιώνουν

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

οι πολίτες
Η μετα - κρίση εποχή έχει απόλυτη ανάγκη
αυτές τις ιερές αξίες

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Κ

οινωνοί των οξύτατων προβλημάτων της κοι-

*

νωνίας θα πρέπει να γίνουν οι πολιτικοί ταγοί
Χωρίς κομματικές παρωπίδες και ιδιοτελείς
σκοπιμότητες

Η

νεολαία καλείται να βγεί μπροστά διεκδικώ-

*

ντας δυναμικά τα δίκαια της
Ο συνωστισμός στις καφετέριες δεν αποτελεί
λύση στα προβλήματα της

Φ

ράσσουμε τον δρόμο σε κάθε μορφή εργασια-

*

κής εκμετάλλευσης
Η ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή για αξιοπρέπεια
στην εργασία

Ω

ρα ο λαός να πορευθεί ομόψυχα για διεκδίκη-

*

ση των δικαίων του
Οι επερχόμενες τεράστιες προκλήσεις το επιβάλλουν

Ν

έα εποχή για τους εργαζόμενους και τον λαό

Η Κύπρος αφήνει πίσω της τη μιζέρια της κρί-

* σης προχωρώντας αισιόδοξα μπροστά

Η

αποχή από την εκλογική διαδικασία αποτελεί

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

όνειδος για τη δημοκρατία
Ώρα εξυγίανσης του κομματικού βίου και
θωράκισης των θεσμών.

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Σταύρου Μαλά, αποφάσισε να
στηρίξει την υποψηφιότητα του
νύν προέδρου της Δημοκρατίας
θεωρώντας ότι η επιλογή αυτή
είναι η καλύτερη για τον τόπο.
Εξηγώντας την απόφαση της ετυμηγορίας της υπέρ του Νίκου Αναστασιάδη, η ΣΕΚ παρέθεσε μια
σειρά από λόγους, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών
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 επίτευξη του στόχου της
κοινωνικής συνοχής. Συγκεκριμένα,
κατά την πρώτη πενταετία της
διακυβέρνησης Αναστασιάδη:
- Απετράπη η σύνολη χρεοκοπία
του κράτους και η οικονομική
κατάρρευση. Η Κύπρος εξήλθε του
Μνημονίου σε σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα, απαλλάσσο-

ντας τον τόπο από τα επαχθή
μέτρα λιτότητας.
- Μειώθηκε αισθητά η ανεργία,
επαναλειτούργησε η ΑΤΑ, άρχισε η
οικονομική ανάκαμψη και η σταδιακή επαναφορά των μισθών και
ωφελημάτων που πλήγηκαν ανεπανόρθωτα στην περίοδο της κρίσης, ενισχύθηκαν οι συλλογικές
συμβάσεις, λήφθηκαν μέτρα επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας, εδραιώθηκε ο θεσμός του
Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήμα-

Όσον αφορά στο Κυπριακό,
λήφθηκε πολύ σοβαρά υπόψη η
συσσωρευμένη εμπειρία του Νίκου
Αναστασιάδη, σε συνάρτηση με τις
συμμαχίες που έχει πετύχει σε
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις
για ενίσχυση των προσπαθειών
επίλυσης του στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού κεκτημένου, μακριά
από εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα.

μων θέσεων εργασίας με την μέθοδο της Αγοράς Υπηρεσιών που
πλήττει βασικά εργατικά δικαιώματα και ωφελήματα, τάχιστη
αποκατάσταση των κουρεμένων
Ταμείων Προνοίας για απόδοση
δικαιοσύνης στους επηρεαζόμενους και επαναφορά της αξιοπιστίας του θεσμού, υιοθέτηση
μέτρων για αύξηση της Παραγωγικότητας - Ανταγωνιστικότητας,
προώθηση της Γαλάζιας Οικονομίας και της Πράσινη ανάπτυξης,
εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Ημικρατικών Οργανισμών και αποτροπή των αποκρατικοποιήσεων, εισαγωγή εντός
του 2018 γενικής Φορολογικής
Μεταρρύθμισης στη βάση των
δυνατοτήτων της οικονομίας με
υιοθέτηση ουσιαστικών μέτρων
για πάταξη της φοροδιαφυγής.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΘΕΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Σχεδόν δύο μήνες πριν από τις
εκλογές, η ΣΕΚ είχε χωριστές συναντήσεις με τους βασικότερους
υποψηφίους στους οποίος υπέβαλε υπόμνημα με τις θέσεις της στα
καίρια κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, ζητώντας όπως προωθηθούν από τη διακυβέρνηση της
περιόδου 2018-23. Τηλεγραφικά,
οι κυριότερες θέσεις του υπομνήματος είναι:

Στον απόηχο του εκλογικού αποτελέσματος και της ανατολής μιάς
νέας εποχής, η ΣΕΚ ως η η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση του
τόπου, διαβεβαιώνει τα μέλη της,
τους εργαζόμενους και τον λαό στο
σύνολο του, ότι θα συνεχίσει να
συνδικαλίζεται υπεύθυνα και να
πολιτεύεται υπεράνω κομμάτων
και σκοπιμοτήτων, με μοναδικό
γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων, της κοινωνίας και της
πατρίδας.

τος που θεωρείται ζωτικής σημασίας μεταρρύθμιση στον τομέα της
κοινωνικής πρόνοιας και μπήκε
στις ράγες η υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας που θεωρείται
η μεγαλύτερη κοινωνική τομή στην
ιστορική διαδρομή της Κυπριακής
Δημοκρατίας μετά το Αναλογικό
Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εφαρμογή του μονοασφαλιστικού
Γε.Σ.Υ στη βάση των νομοθεσιών

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2/2018
Παρθενίου επ. Λαμψάκου,
Λουκά εν Στειρίω, Απρίονος

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
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)

ΠΕΜΠΤΗ 8/2/2018
Τσικνοπέμπτη, Θεοδώρου
Στρατηλάτου, Ζαχαρίου προφ.,
Μακαρίου επισκόπου Πάφου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/2/2018
Νικηφόρου μ., Άμμωνος &

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

που ψηφίστηκαν ομόφωνα και
τήρηση των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, υιοθέτηση πολιτικών για βελτίωση των μισθών
και του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων με πλήρη επαναφορά
της ΑΤΑ, μέτρα για περαιτέρω μείωση της ανεργίας και δημιουργίας
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης,
πάταξη της αδήλωτης εργασίας
και κάθε μορφής παράνομης απασχόλησης, εξάλειψη του φαινομένου της επισφαλούς απασχόλησης
που αφορά αντικατάσταση μόνι-

• Η ΣΕΚ θα συνεχίσει τη διεκδικητική δράση της και την υπεύθυνη
πολιτική της με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων, της κοινωνίας και της πατρίδας

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό
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Φιλαγρίου επ. Κύπρου, Άμμωνος & Αλεξάνδρου μ. κυπρ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/2/2018
Ψυχοσάββατο, Χαράλαμπος,
Χαρίκλεια, Ζήνωνας
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/2/2018
Κυριακή της Απόκρεω, Βλάσης,
Θεοδώρα

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,

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2/2018
Μελετίου Αντιοχείας, Αντωνίου
Κ/λεως, Χρήστου νεομάρτυρος
του κηπουρού
ΤΡΙΤΗ 13/2/2018
Μαρτινιανού οσ., Ακύλα και
Πρισκίλλης αποστόλων,
Ευλογίου Αλεξανδρ.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

Με ενότητα να οδηγήσουμε
την Κύπρο σε τροχιά ανάπτυξης

Η

Δημοκρατία μίλησε: Η κοινωνία έχει ανάγκη για
τα μεγάλα και ουσιαστικά ζητήματα που ταλανίζουν τη χώρα να ενώσουμε δυνάμεις με στόχο την
προώθηση τους προς όφελος της κοινωνίας ευρύτερα.
Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Βρισκόμαστε
σήμερα εκ νέου ανάμεσα σε ανθρώπους, φίλους και
γνωστούς με διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές
αποχρώσεις.
Γελάμε μαζί τους γλεντάμε και μπορούμε βέβαια να
συνυπάρχουμε γιατί υπάρχει μεταξύ μας ο απόλυτος σεβασμός στις
εκτιμήσεις και στις κοινωνικές
αντιλήψεις του καθενός οι οποίες
διαμορφώθηκαν για χίλιους δυο
λόγους.
Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy
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Το ήθος και οι αξίες μας έχουν
ταυτοποιηθεί από τα γεννοφάσκια
μας και τον τρόπο που μάθαμε να
συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους. Με ειλικρίνεια, σεβασμό
αλλά και με καταδεκτικότητα στην
άλλη άποψη.

Από την επομένη μέρα
της εντολής του λαού για
την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας για
την επόμενη πενταετία ,
είμαστε όλοι υποχρεωμένοι με ενότητα να εστιάσουμε την προσοχή μας
στα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η κοινωνία
και να δώσουμε υπεύθυνα
τους αγώνες μας για να
μπορέσουν οι πολίτες να
ζουν υπό καθεστώς Αξιοπρέπειας, Ισότητας και
Δικαιοσύνης. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί το τρίπτυχο μέσα από το οποίο θα κινούνται όλες οι επιδιώξεις μας.

√ Η ΣΕΚ με γνώμονα
το καλώς νοούμενο
συμφέρον των εργαζομένων θα συνεχίσει
τεκμηριωμένα και
συνετά με τη φωνή της
προσηλωμένη στη
λογική να αγωνίζεαι
για καλύτερες μέρες

Οφείλουμε να συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες για να
δούμε τη χώρα μας επανενωμένη χωρίς εγγυήσεις και
στρατεύματα κατοχής.
Οφείλουμε να συνεχίσουμε ακατάπαυστα την προσπάθεια το Γενικό Σχέδιο Υγείας να εισέλθει σε τροχιά υλοποίησης, χωρίς προσκόμματα ώστε οι πολίτες πολύ σύντομα να αισθανθούν πως δεν είναι επί
ξύλου κρεμάμενοι για τα θέματα υγείας.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε υποχρέωση να
παλέψουμε για την περεταίρω ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων διεκδικώντας σταδιακή αποκατάσταση μισθών και ωφελημάτων εφόσον η οικονομία και οι δείκτες της το επιτρέπουν.
Έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε τις ευάλωτες
ομάδες του πληθυσμού να προάξουμε την ισότητα
των φύλων και την Ίση μεταχείριση στην εργασία.
Να ενισχύσουμε περαιτέρω τους θεσμούς και να διαφυλάξουμε την αξιοκρατία ως κόρη οφθαλμού.
Η Κύπρος κατόρθωσε να εισέλθει σε πορεία ανάκαμψης και το παρά πέρα βήμα που θα αποτελέσει
στοίχημα για τη Κυβέρνηση αυτή την πενταετία
είναι η δημιουργία υποδομών ανάπτυξης ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την περαιτέρω συρρίκνωση της ανεργίας.
Η ΣΕΚ με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των
εργαζομένων θα συνεχίσει τεκμηριωμένα και συνετά
με τη φωνή της προσηλωμένη στη λογική να αγωνίζεαι για καλύτερες μέρες. Δεν έχουμε περιθώρια ούτε
για λάθη, ούτε για αντιπολιτευτικές ενέργειες. Αξιώνουμε τα πάντα μέσα από τον φακό των επιχειρημάτων και της διεκδίκησης.
Θα είμαστε συμπαραστάτες σε κάθε πολιτική που
ενισχύει τους πολίτες και τους εργαζόμενους.
Θα είμαστε παράλληλα αυστηροί σε ενέργειες ή
παρενέργειες λανθασμένων προσεγγίσεων και επιλογών που θα στοχοποιούν τον πολίτη στην καθημερινότητα του.
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Η οικονομία να παραμείνει σε τροχιά ανάπτυξης

Η

απαξίωση της κοινωνίας και
ιδιαίτερα των νέων σε ότι
αφορά τη συμμετοχή στα κοινά,
αποτελεί μία αναντίλεκτη πραγματικότητα για την Κυπριακή κοινωνία. Η συνέχιση της κατοχής και η
μη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, από τη μια και οι συνέπειες που έχει επιφέρει η οικονομική καταστροφή από την άλλη,
οδηγούν ένα σημαντικό ποσοστό
ψηφοφόρων μακριά από τη διεκδίκηση του ρόλου της κοινωνίας των
πολιτών στη συμμετοχική δημοκρατία.
Παρά ταύτα, ο πρώτος γύρος των
εκλογών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για συνεισφορά των υποψηφίων στην εδραίωση της δημοκρατίας και του πλουραλισμού,
μέσα από την προώθηση θέσεων
και απόψεων σε ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων και ιδεολογικών προσεγγίσεων. Στη βάση αυτού του δεδομένου και αναδεικνύοντας το ρόλο
του συνδικαλιστικού κινήματος
στη διαχείριση πολιτικών και συνδικαλιστικών προτεραιοτήτων, η
ΣΕΚ έθεσε ενώπιον των υποψηφίων με τους οποίους και συζήτησε ισότιμα, τις θέσεις της σε ότι
αφορά τα εργασιακά θέματα και τη
γενικότερη κοινωνικοοικονομική
πολιτική.
Στη βάση των αποτελεσμάτων της
περασμένης Κυριακής, ο δεύτερος
γύρος των εκλογών παρουσίασε τα
δικά του χαρακτηριστικά και δεδομένα και αποτέλεσε την τελευταία
ευκαιρία των ψηφοφόρων για επιλογή του Προέδρου που θα διαχειριστεί τα προβλήματα και θα δημιουργήσει τις περαιτέρω προοπτικές για την επόμενη πενταετία.
Δυστυχώς, οι ψηφοφόροι δεν
ανταποκρίθηκαν θετικά στο δημοκρατικό τους δικαίωμα για μαζική
συμμετοχή στην εκλογή του νέου
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς η αποχή δεν συμβάλλει στην εδραίωση της συμμετοχικής δημοκρατίας και δίνει το
άλλοθι στους πολιτικούς για να
λαμβάνουν αποφάσεις μακριά από
τις ανάγκες και τις επιλογές του
συνόλου της κοινωνίας.
Το αποτέλεσμα όμως της Κυριακής, βρίσκεται σε συνάρτηση με
την ανάγκη αλλά και τη δυνατότητα για συνέχιση της πορείας ανάκαμψης της οικονομίας, σε συνθήκες ανάπτυξης και σταθερότητας
και τη δυνατότητα στήριξης των
εργαζομένων και του κοινωνικού
συνόλου σε μια ισόρροπη βάση στο

πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Στο πλαίσιο
αυτό, θα πρέπει να κατοχυρώνονται, ανάμεσα σε άλλα, οι πιο
κάτω αρχές και δυνατότητες:
• Ολοκλήρωση της διαδικασίας για
πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ στο
πλαίσιο του μονοασφαλιστικού,
καθολικού και αλληλέγγυου χαρακτήρα του και μέσα στα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα, έτσι
ώστε να ολοκληρωθεί η ύψιστη
κοινωνική μεταρρύθμιση.
• Προώθηση στοχευμένης φορολογικής μεταρρύθμισης στο πλαίσιο
των δυνατοτήτων και προοπτικών
της οικονομίας, με τρόπο που θα
περιορίζεται η επιβάρυνση της
εργασίας, θα παρέχονται κίνητρα

Του Αντρέα Φ.
Μάτσα
Γενικού
Γραμματέα ΣΕΚ

√ Να διαφυλαχθεί η
εργατική ειρήνη και
η αξιοπρεπής απασχόληση

στις επιχειρήσεις και θα δίνεται
ώθηση στην πράσινη φορολογία.
• Περαιτέρω επαναρύθμιση της
αγοράς εργασίας και συνέχιση της
πτωτικής τάσης που παρουσιάζει
η ανεργία, αξιοποιώντας τους
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για
πλήρη επαναφορά των μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων
που προβλέπονται μέσα από τις
συλλογικές συμβάσεις, μεγιστοποιώντας παράλληλα τη δυνατότητα αξιοποίησης του κοινωνικού
διαλόγου (όπως έγινε στο πλαίσιο
επαναφοράς της Α.Τ.Α).
• Ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του
θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος, στη βάση της στόχευσης της κοινωνικής πολιτικής
και της επανένταξης ανέργων στην
αγορά εργασίας, αίροντας το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας.
• Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός
των ημικρατικών οργανισμών,
αξιοποιώντας τις εμπειρίες και
την τεχνογνωσία του ανθρώπινου
δυναμικού, αποτρέποντας οριστικά τη λογική των αποκρατικοποιήσεων που προωθήθηκαν κατά την
περίοδο του Μνημονίου.

• Συνέχιση της σταθερής Ευρωπαϊκής πορείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναδεικνύοντας το ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει στην
επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, όπως και στην επέκταση
της κοινωνικής πολιτικής, στο
πλαίσιο και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα
• Συνέχιση της προσπάθειας για
επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στη βάση της εφαρμογής
των αρχών και αξιών της Ε.Ε,
χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά
στρατεύματα.
Η ΣΕΚ, ως η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στον τόπο μας,
διατηρεί την πολιτική και συνδικαλιστική της αυτονομία και ανεξαρτησία, έχοντας τη δυνατότητα να
διεκδικεί και να κατοχυρώνει ελεύθερα, τεκμηριωμένα και χωρίς
προδεσμεύσεις τα δικαιώματα των
εργαζομένων.
Με συνέπεια προς τα μέλη της και
το σύνολο των εργαζομένων, αλλά
και με σεβασμό προς τους υποψηφίους και τα πολιτικά κόμματα, η
ΣΕΚ πιστεύει πως η πορεία ανάκαμψης της οικονομίας θα πρέπει
να συνεχιστεί απρόσκοπτα, έτσι
ώστε να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα διεύρυνσης των κοινωνικών
παροχών και της πλήρους επαναφοράς μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων προς όφελος
των εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας.
Οι ψηφοφόροι, μέσα από τη ψήφο
τους, έχουν καταθέσει το δικό τους
πολιτικό μήνυμα σε σχέση με την
ανάγκη για συνέχιση και ενίσχυση
της σταθερής πορείας ανάκαμψης.
Ταυτόχρονα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, θα πρέπει να δημιουργήσει
ακόμα μεγαλύτερη σύνθεση απόψεων και μια πιο ξεκάθαρη προοπτική για την κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνθήκες εργατικής
ειρήνης, ποιοτικής και αξιοπρεπούς απασχόλησης και πλήρους
επαναρύθμισης των εργασιακών
σχέσεων.
Η ΣΕΚ, συγχαίρει τον Πρόεδρο για
την επανεκλογή του, υπενθυμίζοντας πως, θα συνεχίσει να πολιτεύεται και να συνδικαλίζεται το
ίδιο υπεύθυνα και τεκμηριωμένα,
αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο
του κοινωνικού διαλόγου, προς
όφελος των μελών της και του
συνόλου των εργαζομένων και της
κοινωνίας.

Αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα

Ά

εκπρόθεσμες αιτήσεις
θα απορρίπτονται.

Τονίζεται ότι η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2018, για
υποβολή αιτήσεων για παροχή κρατικής φοιτητικής
μέριμνας, θα τηρηθεί αυστηρά και οποιεσδήποτε

Τα έντυπα αιτήσεων για
την κρατική φοιτητική
μέριμνα
(φοιτητική
χορηγία και φοιτητικό
πακέτο) είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Υπηρεσίας
Φοιτητικής Μέριμνας (Τεύκρου 6, Λευκωσία), τα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), τα
Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ) που στεγάζονται στα
Κεντρικά Επαρχιακά Ταχυδρομεία, καθώς και από την
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού,
www.moec.gov.cy.

ρχισε χθές η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το
φοιτητικό επίδομα. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, οι οικογένειες φοιτητών, οι οποίες εμπίπτουν
στις πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας
Νόμου του 2015, θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους για κρατική φοιτητική μέριμνα για το ακαδημαϊκό έτος 2017/2018, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου
2018, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Φοιτητικής
Μέριμνας (ΥΦΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
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Κύπρος 2018 : Διαπλοκή – διαφθορά βήματα μπροστά

Θεσπίστηκε πρότυπο ενάντια στη διαφθορά

ο Διεθνές πρότυπο ενάντια στη δωροδοκία
έχει υιοθετηθεί από τις 12 Ιανουαρίου 2018
ως κυπριακό «CYS ISO 37001:2018». ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), ανταποκρινόμενος σε επιθυμία αρκετών φορέων του δημοσίου, του ιδιωτικού τομέα και ανεξαρτήτων Υπηρεσιών.

Τ

της δωροδοκίας με σκοπό να καλλιεργήσει μια
κουλτούρα εντός του οργανισμού για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και την εφαρμογή
κατάλληλων μέτρων, τα οποία με τη σειρά τους
θα αυξήσουν την πιθανότητα εντοπισμού της
δωροδοκίας και τη μείωση της συχνότητας
εμφάνισής της εξαρχής.

Η Κύπρος, αποτελεί ένα από τα παραδείγματα
χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο, που υιοθέτησε ως
Εθνικό το διεθνές πρότυπο ISO 37001,σύμφωνα
με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS)

Τον καθιστά, ακόμη σημειώνεται, πιο αξιόπιστο,
με αποτέλεσμα να υπογράφει ευκολότερα συμφωνίες με άλλους οργανισμούς. Αυξάνει την ικανότητά του οργανισμού να ανιχνεύει κάποια
απάτη και να βελτιώνει τις οικονομικές του επιδόσεις με το να αρνείται να πληρώσει δωροδοκίες, να μην χρειάζεται να πληρώσει πρόστιμα
και να εφαρμόζει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την παρακολούθηση των συναλλαγών.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Οργανι-

• Ετοιμότητα Κυπριακού Οργανισμού
Τυποποίησης για άμεση εφαρμογή του τόσο
σε Υπηρεσίες του Δημοσίου όσο και
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

σμού, τα τελευταία χρόνια, η δωροδοκία βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα των σοβαρών
προβλημάτων των διαφόρων κυβερνήσεων, ενώ
έχουν γίνει πολυάριθμες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί μέσω εθνικών νομοθεσιών, καθώς και
διεθνών συμφωνιών, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς.
Παρά τις εθνικές και διεθνείς προσπάθειες για
την καταπολέμησή της, εξακολουθεί να είναι
ευρέως διαδεδομένη. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι πάνω από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια
κάθε χρόνο δαπανώνται σε δωροδοκίες με καταστροφικές συνέπειες, όπως η αναταραχή της
πολιτικής σταθερότητας, με συνέπεια την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων
και της παγκόσμιας φτώχειας. Το CYS ISO 37001
είναι ένα διεθνές πρότυπο, το οποίο θέτει τις
απαιτήσεις για έναν οργανισμό να αναπτύξει
ένα σύστημα διαχείρισης της καταπολέμησης

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
Στην Κύπρο ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS), στο πλαίσιο της αποστολής του για
διάδοση της εφαρμογής των προτύπων στην
κοινωνία, εφάρμοσε στρατηγική δράση για γνωριμία του εν λόγω προτύπου σε Υπηρεσίες και
φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού
τομέα σε ανώτατο επίπεδο. Η ανταπόκριση από
τους φορείς ήταν καθολικά θετική, ενώ σε μερικές περιπτώσεις εκφράστηκε η ετοιμότητα για
άμεση εφαρμογή του τόσο σε Υπηρεσίες του
Δημοσίου όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και
οργανισμούς. Παράλληλα, με σκοπό τη διαφώτιση αναφορικά με το σκεπτικό εκπόνησής του, τις
ανάγκες της αγοράς που έρχεται να καλύψει το
πρότυπο, τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις του
για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Δημοσίου, ο Κυπριακός
Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) διοργάνωσε με
μεγάλη επιτυχία ημερίδα με τίτλο «Διεθνές Πρότυπο CYS ISO 37001 Σύστημα Διαχείρισης κατά
της Δωροδοκίας - Ένα Αποτελεσματικό Εργαλείο
κατά της Διαφθοράς». Άλλη μια απόδειξη ότι το
διεθνές πρότυπο CYS ISO 37001 προβάλλει ως
πολύτιμο εργαλείο για τη διαχείριση και πρόληψη της δωροδοκίας αποτέλεσε και η συμπερίληψη του εν λόγω προτύπου στην Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς, η οποία ετοιμάστηκε
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας
Τάξης.
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Ηλεκτρονική Υγεία και στην
Κύπρο με Ευρωπαϊκή εμβέλεια

Τ

ην πορεία υλοποίησης του Γενικού Συστήματος Υγείας διασφαλίζουν τα δύο ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα
στα οποία η Κύπρος συμμετέχει και αφορούν την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής υγείας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.
Τα δύο αυτά προγράμματα καθώς και το νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Υγεία το οποίο προ δεκαπενθημέρου εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο και παίρνει πλέον το δρόμο για τη Βουλή
παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα σε δημοσιογραφική
διάσκεψη που δόθηκε από το υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Το ένα από τα δύο προ- • Εργαλείο – κλειδί στην προσπάγράμματα, έχει τον
θεια εφαρμογής του Γε.Σ.Υ
τίτλο «ανάπτυξη γενι• Δημιουργία ηλεκτρονικού
κών υπηρεσιών διασυφακέλου υγείας με τη γέννηση
νοριακής ηλεκτρονικής
κάθε τέκνου
υγείας» και στοχεύει
στην ανταλλαγή πληροφοριών του ασθενούς διασυνοριακά σε
κοινή μορφή και μέσω
ενός ασφαλούς δικτύου
πρόσβασης το οποίο
περιλαμβάνει τη δημιουργία περιληπτικού
ιατρικού ιστορικού του
ασθενούς και εφαρμογή
για την ηλεκτρονική
συνταγογράφηση. Το έργο αυτό αναπτύσσεται σε 17 χώρες μέλη
του e-health Νetwork, μεταξύ αυτών και η Κύπρος
Στην πράξη, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του προγράμματος
γίνεται μεταξύ δύο χωρών, οι οποίες, βάσει των κανονισμών,
υπογράφουν μεταξύ τους συμφωνία αφού προηγηθεί σχετικός
έλεγχος για την ασφάλεια των συστημάτων τους.
Για την εφαρμογή του προγράμματος αναπτύχθηκε διαδικτυακό
σύστημα μέσω του οποίοι οι γιατροί δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δεδομένα
αυτά ηλεκτρονικά και ταυτόχρονα θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών τους.
Το πρόγραμμα και η δομή για τη λειτουργία του θα είναι αρμοδιότητα της Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας η οποία περιλαμβάνεται
στο νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Υγεία και θα ιδρυθεί αμέσως
μετά την ψήφιση του σε νόμο από τη Βουλή. Παράλληλα, βασίζεται στην αρχή της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
ασθενών όπως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία.
Η υλοποίηση του προγράμματος κρίθηκε αναγκαία και εμπίπτει
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου για την ηλεκτρονική υγεία
και την εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας. Πρόκειται με
απλά λόγια για μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών των
ασθενών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Το δεύτερο πρόγραμμα, που φέρει τον τίτλο «Κυπριακή ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης θα τεθεί σε
εφαρμογή από τον Μάρτιο του 2018. Αυτό το πρόγραμμα, έχει
διπλό στόχο αφού καλύπτει τόσο τον τομέα της υγείας όσο και
τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης. Σκοπός του είναι η κάλυψη του Κύπριου πολίτη που διακινείται στην Ευρώπη αλλά και
την κάλυψη του Ευρωπαίου πολίτη που επισκέπτεται την Κύπρο
προσφέροντας την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών υγειονομικής
περίθαλψης
και
πληροφοριών
κοινωνικής
ασφάλισης.Την υλοποίηση και των δύο προγραμμάτων έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό τον συντονισμό του υπουργείου Υγείας.

Ηλεκτρονικά δεδομένα του ασθενούς στο ΓεΣΥ
Σημαντικό για την πορεία υλοποίησης του Γενικού Συστήματος
Υγείας θεωρείται και το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική υγεία το
οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίζει τη λειτουργία ηλεκτρονικού φακέλου υγείας των πολιτών στην Κύπρο και διασυνοριακά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παράλληλα προνοεί την ίδρυση της Αρχής
Ηλεκτρονικής Υγείας η οποία θα λειτουργεί και ως εποπτικό
όργανο. (ePrescription).
Το νομοσχέδιο προνοεί την ίδρυση Αρχής, υπό την επωνυμία
«Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας», η οποία αποτελεί νομικό
πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ενώ από τις πιο βασικές πρόνοιές
του είναι η αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου υγείας με
τη γέννηση κάθε τέκνου στη Δημοκρατία. Διορίζεται επίσης Επίτροπος Εποπτείας Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.
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Στη δίνη του παραλογισμού
η εργασιακή απορρύθμιση

ΙΣΠΑΝΙΑ:

Τ

ις απορρυθμιστικές τάσεις
στον τομέα της αγοράς εργασίας, ακόμη και σε υπηρεσίες του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, έρχεται
να επιβεβαιώσει έκθεση της ισπανικής Επιθεώρησης Εργασίας, η
οποία σύμφωνα με την ηλεκτρονική εφημερίδα El Publico, διαπιστώνει πως τα κρατικά Ταχυδρομεία
της χώρας (Correos) προέβαιναν τα
τελευταία χρόνια σε εκτεταμένες
προσλήψεις με παράνομα συμβό-

ων», που βασιζόταν στην προσωρινή παύση των εργαζομένων την
Παρασκευή και την επαναπρόσληψή τους την επόμενη Δευτέρα,
εξοικονομώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο τα χρήματα που θα απέδιδε
και τις κρατήσεις για εισφορές
στην Κοινωνική Ασφάλιση για τις
ημέρες του Σαββατοκύριακου και

Τα Ταχυδρομεία παραδέχθηκαν τα
πρόστιμα και τις αποζημιώσεις
που όφειλαν να καταβάλουν στους
πληττόμενους εργαζόμενους. Από
τα πρακτικά της έκθεσης προκύπτει πως οι συμβάσεις αυτές
συνάπτονταν κατ’ εξακολούθηση
στο Αλικάντε για την αποφυγή
καταβολής των εισφορών για την

√ Δικαιώθηκε το Συνδικάτο
«Αλληλεγγύη Ταχυδρομείων
(SSP)»

Σύμφωνα με το πόρισμα της έκθεσης, η διοίκηση των Ταχυδρομείων
επί πολλά έτη διατηρούσε ένα
«σύστημα παράνομων συμβάσε-

τις αργίες.

Κοινωνική Ασφάλιση.

Μολονότι οι καταγγελίες αφορούσαν αρχικά την τακτική των Ταχυδρομείων στο Αλικάντε (νότια), η
Επιθεώρηση μετά την έρευνά της
διαπίστωσε πως η τακτική αυτή
των συμβάσεων «είχε μετατραπεί
σε συνήθη πρακτική των Ταχυδρομείων» σε όλα τα υποκαταστήματα
κι υπηρεσίες τους στη χώρα.

Σύμφωνα με το SSP, η έκθεση «επιβεβαιώνει την ύπαρξη των παράνομων αυτών μορφών συμβάσεων
και μη καταβολής των κοινωνικών
εισφορών, που αποδείχθηκε περίτρανα ότι αποτελούν μία χρόνια,
γενικευμένη και εξακολουθητική
πρακτική».

Κύπρος: Στο 11,3% η ανεργία τον Δεκέμβριο
από 12.8% τον ίδιο μήνα του 2016

Τ

ο εποχικά διορθωμένο ποσοστό
ανεργίας στην Κύπρο έφτασε το
11,3% τον Δεκέμβριο του 2017, από
11,1% τον Νοέμβριο του 2017, αλλά
μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το
επίπεδο του 12,8% που ήταν τον
Δεκέμβριο του 2016.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, 49.000
άνδρες και γυναίκες ήταν άνεργοι
τον Δεκέμβριο του 2017 στην
Κύπρο, 1000 περισσότεροι από
τον Νοέμβριο του 2017 (48.000),
αλλά 5.000 λιγότερο από τον
Δεκέμβριο του 2016 (54000). Η
ανεργία μεταξύ ανδρών ανήλθε
στο 11,1% και στις γυναίκες στο
11,3%.

Τεράστια πρόκληση για την Ευρώπη
η έξοδος της Ελλάδας από το Μνημόνιο

Η

έξοδος της Ελλάδας από το μνημόνιο μέσα στο
τρέχον έτος θεωρείται μια από τις μεγάλες προκλήσεις της ευρωζώνης αλλά και της ΕΕ, μαζί φυσικά
με την αποχώρηση της Μ. Βρετανίας [Brexit]. Πολιτικοί
και οικονομκοί αναλυτές εκτιμούν ότι η διαδικασία για
ολοκλήρωση του brexit, η εξεύρεση κοινού τόπου στον
τρόπο αντιμετώπισης προσφυγικών κρίσεων, οι
αλλαγές στην ευρωζώνη, αλλά και η εξεύρεση λύσης
στην διένεξη μεταξύ των Βρυξελλών και της Πολωνικής κυβέρνησης, σε συνάρτση πάντοτε με την έκβαση
του Ελληνικού Μνημονίου, θα προκρίνουν τα επόμενα
Ευρωπαικά βήματα.
Η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της βρετανικής κυβέρνησης τον περασμένο μήνα φαίνεται ότι οδηγεί σε μια
συντεταγμένη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτό
σε συνδυασμό με την πολύ καλή πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας έχει δημιουργήσει ένα καλό πολιτικό
κλίμα στην Ευρώπη, που διευκολύνει την αντιμετώπιση των άλλων προκλήσεων.

√ Υπάλληλοι απολύονταν
Παρασκευή και προσλαμβάνονταν Δευτέρα

λαια και σχέσεις απασχόλησης. Με
την έκθεσή της αυτή, η Επιθεώρηση δικαίωσε το Συνδικάτο Αλληλεγγύης Ταχυδρομείων (SSP), το
οποίο είχε καταγγείλει πως τα
Ταχυδρομεία απέλυαν εργαζομένους την Παρασκευή και τους επαναπροσλάμβαναν τη Δευτέρα.
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Στη ζώνη του ευρώ (EA19), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας ήταν 8,7% τον Δεκέμβριο του
2017, σταθερό σε σύγκριση με τον
Νοέμβριο του 2017 και μειωμένο
από το επίπεδο του 9,7% τον
Δεκέμβριο του 2016. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό που
παρατηρείται στη ζώνη του ευρώ
από τον Ιανουάριο του 2009. Το
ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν
7,3% τον Δεκέμβριο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με τον Νοέμβριο
του 2017 και μειωμένο από 8,2%
τον Δεκέμβριο του 2016. Αυτό
παραμένει το χαμηλότερο ποσοστό
στην ΕΕ28 από τον Οκτώβριο του
2008.

Πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην ανεργία των νέων
κάτω των 25 ετών, είναι η Ελλάδα. Σε Ελλάδα και
Ισπανία το ποσοστό ανεργίας για νέους κάτω των
25 παραμένει συγκλονιστικό για ανεπτυγμένες
οικονομίες. Στην Ελλάδα κυμάνθηκε στο 40%
ενώ στην Ισπανία άγγιξε το 36%

17.961.000 άνδρες
και γυναίκες στην
ΕΕ28, εκ των οποίων τα 14.137.000
στη ζώνη του
ευρώ, ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο
του
2017.
Σε
σύγκριση με τον
Νοέμβριο
του
2017, ο αριθμός
των ανέργων μειώθηκε
κατά
165.000 στην ΕΕ28
και κατά 134.000
στη ζώνη του
ευρώ.
Σε σύγκριση με τον

Δεκέμβριο του 2016, η ανεργία μειώθηκε κατά 2.066.000 άτομα στην
ΕΕ28 και κατά 1.536.000 άτομα
στη ζώνη του ευρώ. Μεταξύ των
κρατών μελών, τα χαμηλότερα
ποσοστά ανεργίας τον Δεκέμβριο
του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (2,3%), τη Μάλτα
και τη Γερμανία (3,6%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (20,7% τον
Οκτώβριο του 2017) και στην
Ισπανία (16,4%).

ΝΕΟΛΑΙΑ
Σύμφωνα με τη Eurostat, τον
Δεκέμβριο του 2017, 3.654.000 νέοι
(κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι
στην ΕΕ28, εκ των οποίων
2.574.000 στη ζώνη του ευρώ. Σε
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2016, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 411.000 στην ΕΕ28 και
κατά 301.000 στη ζώνη του ευρώ.
Τον Δεκέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 16,1%
στην ΕΕ28 και 17,9% στη ζώνη του
ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2017, τα
χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία
(4,9%), τη Γερμανία (6,6%) και την
Εσθονία (6,8% τον Νοέμβριο του
2017), ενώ το υψηλότερο ποσοστό
καταγράφηκε στην Ελλάδα (40,8%
τον Οκτώβριο του 2017), στην
Ισπανία (36,8%) και στην Ιταλία
(32,2%).

Κρίσιμο θεωρείται το πρώτο εξάμηνο του
2018, δεδομένου ότι
θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί
η κρίση με την
πολωνική
κυβέρνηση,
στην οποία οι
Βρυξέλλες
προσάπτουν
ότι επιδιώκει
να θέσει υπό τον έλεγχό της τη δικαιοσύνη,
• Σημαδιακό έτος
που
θεωρείται
ο
το 2018 για την Ελλάδα
πυλώνας του κράτους
δικαίου. Θα πρέπει με ευοίωνες προοπτικές
για την οικονομία
επίσης να βρεθεί λύση
μέχρι τον Ιούνιο ως
της χώρας
προς την αναθεώρηση
• Και το Brexit μέγα
του κανονισμού του
στοίχημα για την Ε.Ε
Δουβλίνου, ώστε όλα
τα κράτη-μέλη να επιδεικνύουν αλληλεγγύη
στις λεγόμενες χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η
Ελλάδα και η Ιταλία.

Θετικές προοπτικές για την Ελλάδα
Σε επίπεδο ευρωζώνης, στη σύνοδο του Ιουνίου πρέπει να δρομολογηθούν σημαντικές αλλαγές, όπως η
σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, η
ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η πρόβλεψη
ενός προϋπολογισμού, που θα χρηματοδοτεί την οικονομία χωρίς απρόβλεπτες κρίσεις.
Το 2018 είναι σημαντικό έτος και για την Ελλάδα,
αφού με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης στις
22 Ιανουαρίου έχει ξεκινήσει και η προετοιμασία της
εξόδου της χώρας από το μνημόνιο, η οποία προβλέπεται για τον Αύγουστο, ενώ θα περιλαμβάνει και το
ζήτημα της περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους.
Όπως επισημαίνουν κοινοτικοί παράγοντες στις Βρυξέλλες οι προοπτικές είναι ενθαρρυντικές για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων σε σχέση με την ΕΕ,
την ευρωζώνη και την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση
σχηματισμού σταθερής κυβέρνησης στη Γερμανία το
συντομότερο δυνατόν.

ERG_6-6_inn_8 & 9 2/6/18 11:07 AM Page 1

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Ευρώπη στον αστερισμό
της «οικονομίας της τρίτης ηλικίας»

ΚΟΕ:

Στο 3,6% η πραγματική ανάπτυξη
του ΑΕΠ στο τρέχον έτος

Μ

ε ρυθμό 3,6% θα τρέξει η Κυπριακή οικονομία το 2018,
εκτιμά το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς οι προοπτικές διαμηνύονται πιο αισιόδοξες λόγω της προς τα πάνω αναθεώρησης
στοιχείων για το ΑΕΠ (σταθερές τιμές).
Οι παράγοντες για καλύτερες προοπτικές από τις προβλεπόμενες σχετίζονται με δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές
και ιδιωτικές επενδύσεις, κυρίως στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και των κτηματομεσιτικών, καθώς και με
καλύτερη οικονομική επίδοση από την αναμενόμενη στην ΕΕ
και στη Ρωσία.

• Κύριοι παράγοντες θεωρούνται, η σταθερή
βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία
τρίμηνα σε δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας και της αγοράς εργασίας, τα ψηλά
επίπεδα εγχώριας οικονομικής εμπιστοσύνης,
το ευνοϊκό εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον
και οι σχετικά χαμηλοί ρυθμοί πληθωρισμού
• Ενέργεια, τουρισμός και ιδιωτικές επενδύσεις
κρατούν το κλειδί της οικονομικής ανάπτυξης

Σύμφωνα με το ΚΟΕ, η πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο αναμένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς κατά το 2018. Το 2017, το ΑΕΠ
(σε σταθερές τιμές) εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ
παράλληλα το 2018 η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται σε 3,6%. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη κατά το
πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του 2018 εκτιμάται σε 3,7% και
3,5% αντίστοιχα.

Οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στην προβλεπόμενη άνοδο του ΑΕΠ περιλαμβάνουν: τη σταθερή βελτίωση που καταγράφεται τα τελευταία τρίμηνα σε δείκτες της
οικονομικής δραστηριότητας και της αγοράς εργασίας, τα
ψηλά επίπεδα εγχώριας οικονομικής εμπιστοσύνης, το
ευνοϊκό εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον και οι σχετικά
χαμηλοί ρυθμοί πληθωρισμού. Άλλες εγχώριες εξελίξεις,
όπως η βελτιωμένη δημοσιονομική επίδοση, τα χαμηλά
επίπεδα δανειστικών επιτοκίων, η αύξηση των καταθέσεων και η απομόχλευση έχουν επίσης συνεισφέρει στη διαμόρφωση αισιόδοξων προβλέψεων.
Το ΚΟΕ εκτιμά ότι κίνδυνοι για χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη περιλαμβάνουν: την αργή πρόοδο στη
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την αναποτελεσματική επίλυση προβληματικών δανείων και την
απουσία δυναμικής στην ολοκλήρωση παλιών και στην
εισαγωγή νέων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
«Αυτοί οι κίνδυνοι, οι οποίοι πηγάζουν από τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους και μη εξυπηρετούμενων δανείων
καθώς και από το ψηλό δημόσιο χρέος, ενδέχεται να περιορίσουν τις προοπτικές ανάπτυξης υπονομεύοντας την
οικονομική εμπιστοσύνη, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών» αναφέρει το ΚΟΕ. Τέλος, επισημαίνεται ότι κίνδυνοι που πηγάζουν από το εξωτερικό περιβάλλον σχετίζονται με χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους αναμενόμενους στο
Ηνωμένο Βασίλειο, την αβεβαιότητα που σχετίζεται με το
Brexit και την υποτίμηση της στερλίνας.
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Η

εντεινόμενη
δημογραφική
γήρανση στην Ευρώπη και σε
άλλες ισχυρές οικονομίες της
Δύσης, οδηγεί στην αύξηση της
ζήτησης για επιστήμονες υγείας
και άτομα που παρέχουν φροντίδα σε αυτό που ονομάζεται
silver economy, «ασημένια οικονομία» ή «οικονομία της τρίτης
ηλικίας».
Η έννοια της «ασημένιας οικονομίας» διαμορφώνεται από ένα
πλήθος διαφορετικών αλλά
αλληλένδετων συνιστωσών, οι
οποίες από κοινού είναι σε θέση
να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής των ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας (πληθυσμός σε γήρανση), να συμβάλουν στην ένταξή
τους στην κοινωνία και στη συμμετοχή τους στις οικονομικές
δραστηριότητες. Τούτο μπορεί
να επιτευχθεί με την ανάπτυξη
καινοτόμων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών που θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες
τους ενώ θα συνεισφέρουν στην
ανάπτυξη και στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.
Αν και γενικώς η γήρανση του
πληθυσμού δημιουργεί προβλήματα, ταυτοχρόνως προσφέρει
και ευκαιρίες. Το Euromonitor
προβλέπει ότι παγκοσμίως μέχρι
το 2020 η αγοραστική δύναμη
των ατόμων ηλικίας 60+ θα
φθάσει τα 15 τρισ. δολάρια.
Αντιστοίχως προβλέπεται
ότι οι ετήσιες κρατικές
δαπάνες για τα γηραιότερα άτομα (σήμερα περίπου
20% του ΑΕΠ στην ΕΕ) θα
αυξηθούν κατά 1,8% έως
το 2060.
Η ιδέα της «ασημένιας
οικονομίας» διερευνά την
πορεία της γήρανσης και
των ευκαιριών που προσφέρει, οι οποίες θα έχουν
επίπτωση μελλοντικά στη
διαμόρφωση διαφόρων
πολιτικών, όπως αυτές
που αφορούν στο δομημένο
περιβάλλον (κατοικίες με διευκολύνσεις για ηλικιωμένους κ.λπ.),
στην απασχόληση της ηλικίας
50+, στη διά βίου μάθηση και
στην ιατρική φροντίδα και πρόληψη ασθενειών. Επιπλέον αναζητεί τρόπους ενσωμάτωσης
των νέων τεχνολογιών (π.χ. εξ
αποστάσεως παρακολούθηση
υγείας, έξυπνα σπίτια, οχήματα
άνευ οδηγού και ρομποτικές
εφαρμογές φροντίδας) και χρήσης αυτών ώστε να υπάρξει μείωση των δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού και να βελτιωθεί η ζωή
των πολιτών μεγαλύτερης ηλικίας ενώ ταυτόχρονα θα στηρίζεται η οικονομία.Επιπροσθέτως, η «ασημένια οικονομία»
προσπαθεί να συνδυάσει και να
αξιοποιήσει τις υπάρχουσες
απόψεις και τους τομείς εργασίας, όπως είναι οι προσπάθειες προώθησης μιας ενεργούς και
υγιούς γήρανσης, οι στόχοι
αύξησης του ποσοστού απασχόλησης των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (π.χ. ηλικίας 5564) και ευκαιρίες απασχόλησης

√ Η γήρανση του πληθυσμού προκαλεί μεν κοινωνικοοικονμικά προβλήματα, αλλά ταυτοχρόνως δημιουργεί
προοπτικές για νέες θέσεις εργασίας
√ Στο προσκήνιο η «ασημένια οικονομία» που βελτιώνει
την ποιότητα ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας

που θα προκύψουν στο μέλλον
δεδομένου ότι θα χρειάζονται
περισσότεροι
επαγγελματίες
υγείας και θα αυξηθούν οι ανάγκες υπηρεσιών φροντίδας για
ηλικιωμένα άτομα.

Περισσότερες ευκαιρίες
Για τα ίδια τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η αύξηση του
προσδόκιμου ζωής και το γεγονός ότι θα αντιπροσωπεύουν
ένα συνεχώς μεγαλύτερο τμήμα
του πληθυσμού τούς δίνει έναν

ηλικία. Συνεπώς η αγορά τροφίμων και υπηρεσιών θα ελαχιστοποιείται ενώ ο τομέας διαχείρισης και άμβλυνσης των εν
λόγω διαταραχών θα μεγαλώνει.
Το Euromonitor προβλέπει ότι η
συνολική αγοραστική δύναμη
των ατόμων ηλικίας 60 και άνω
θα φθάσει το 2020 τα 15 τρισ.
US$.
Σύμφωνα με την έκθεση «Η Ασημένια Οικονομία στη Νοτιοδυτική Ευρώπη» του προγράμματος

• Ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης γηράσκει λόγω της
επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής και της μείωσης των γεννήσεων. Η Επιτροπή στην έκθεση της περί Δημογραφικής
Γήρανσης (2015) προβλέπει ότι ενώ το 2013 σε κάθε άτομο
ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν τέσσερα άτομα
ηλικίας 15 έως 64 το 2060 θα αντιστοιχούν μόνο δύο!
πιο σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στην οικονομία. Οσοι
επιθυμούν και έχουν τις ικανότητες μπορούν να ελπίσουν σε
καλύτερες ευκαιρίες παραμονής
επί μακρότερο στην αγορά εργασίας, υποστηριζόμενοι από
περισσότερες επιλογές ευέλικτης
συνταξιοδότησης, χώρους εργασίας καλύτερα διαμορφωμένους,
προγράμματα διά βίου μάθησης
και δράσεις καταπολέμησης των
ηλικιακών διακρίσεων.
Οι νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, για παράδειγμα οι κυτταρικές θεραπείες, η παρακολούθηση της υγείας, η προληπτική ιατρική, τα οχήματα άνευ
οδηγού (driverless vehicles), είναι
σε θέση να βοηθήσουν τα άτομα
μεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσουν να είναι ενεργά και υγιή,
και αυτό θα τους επιτρέψει να
παραμείνουν δραστήρια στην
αγορά εργασίας.

Η αγορά προσαρμόζεται
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ευρωπαίοι άνω των 65
ετών έχουν
αγοραστική ισχύ
άνω των 3 τρισ. ευρώ και αυτή η
κατηγορία της αγοράς συνεχώς
μεγαλώνει. Δεδομένου ότι ο
αριθμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας συνεχώς αυξάνεται,
θα αυξάνεται αντιστοίχως και ο
αριθμός των ατόμων με αναπηρίες οι οποίες έχουν σχέση με την

SilverSUDEO, «Με 420 δισ. ευρώ
στην Ευρώπη, η αγορά για την
Ασημένια Οικονομία είναι η αρχή
σημαντικών εξελίξεων». Στη
Γαλλία μελέτη εκτιμούσε ότι 53%
της οικονομικής ζήτησης το
2015 προερχόταν από τους ηλικιωμένους. Στη Γερμανία η εκτιμώμενη αγοραστική δύναμη των
ηλικιωμένων ανερχόταν στα 316
δισ. ευρώ. Οι νέες τεχνολογίες
που αναπτύχθηκαν για τις αγορές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν μελλοντικά εξαιρετικά
επιτυχημένα
επιχειρηματικά
εγχειρήματα και να έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην
επιτυχία της οικονομίας της ΕΕ
ευρύτερα.

Προοπτική απασχόλησης
Εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν να θεωρηθούν τα
άτομα της ηλικιακής ομάδας 5564. Ομως στο πλαίσιο της ασημένιας οικονομίας κατά καιρούς
έχουν συζητηθεί και άλλες ηλικιακές ομάδες στις οποίες περιλαμβάνονται τα άτομα ηλικίας
50+ και/ή ηλικίας 65+. Εκθεση
του Eurofound δίνει παραδείγματα από πρωτοβουλίες με τη
συμμετοχή εθνικών κυβερνήσεων
και κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
χρησιμοποιούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
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Μ

ε απόφαση της Ελληνικής
Κυβέρνησης στις 24.04.
2017, καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνικής
Γλώσσας, η 9η Φεβρουαρίου,
επέτειος θανάτου του εθνικού
μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού. Η απόφαση χαροποίησε
τους όπου γής Ελληνες, Φιλέλληνες και Ελληνόφωνους.
Φέτος, πρώτη χρονιά εορτασμού της Παγκόσμιας Μέρας
Ελληνικής Γλώσσας θα πραγματοποιηθούν δράσεις και
εκδηλώσεις σε όλα τα Ελληνικά
σχολεία σε όλες τις ηπείρους
και στις Ομογενειακές κοινότητες
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην
προσπάθεια της Ομογένειας
και της Εκκλησίας να κρατήσουν ζωντανή την Ελληνική
γλώσσα καθώς που σε πολλά
κράτη έχει φτάσει στην έκτη
και έβδομη γενιά. Ξεχωριστό
ενδιαφέρον παρουσιάζει η
προσπάθεια διάδοσης της
Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας από τους Ελληνόφωνες της Κάτω Ιταλίας, στην
περιοχή της Μεγάλης Ελλάδας,
[MAGNA GRECIA ], που κάνουν
τιτάνειο αγώνα για να κρατήσουν ζωντανή τη Ελληνική
γλώσσα. Μάλιστα Ιταλοί
μαθητές συμμετέχουν ενεργά
στην Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας.
Το Υπουργείο Παιδείας της
Ιταλίας καλεί τους μαθητές

9η Φεβρουαρίου Παγκόσμια
Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
• Εκδηλώσεις και δράσεις σε όλο τον κόσμο για στήριξη και διάδοση
της πλουσιότερης και ομορφότερης Γλώσσας του πλανήτη
• Στο πλαίσιο των δράσεων για διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας οι οποίες ξεκινούν
επίσημα φέτος με την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ θα παρουσιάσει ειδικά αφιερώματα σε όλες τις εκδόσεις Φεβρουαρίου
τη λέξη που διάλεξαν μέσω
μιας θεατρικής εκτέλεσης ή
μέσω της μουσικής.

ΜΑΚΡΑΙΩΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Η Ελληνική γλώσσα έχει την
πιο μακρά ιστορία από τις
Ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό
καταμαρτυρείται από επιγραφές που έχουν βρεθεί στην
ελληνική γη και που χρονολογούνται από τηδεύτερη χιλιετία π.Χ καθώς και από λογοτεχνικά κείμενα τα οποία είναι
2500 χρόνων. Όλες οι τέχνες
και οι επιστήμες γεννήθηκαν
και αναπτύχθηκαν κάνοντας
χρήση της γλώσσας αυτής. Τα
πρώτα κείμενα Μαθηματικών,
Φυσικής, Αστρονομίας, Νομικής,
Ιατρικής,
Ιστορίας,
Γαστρονομίας κ.α. γράφτηκαν
στη γλώσσα αυτή. Τα πρώτα
θεατρικά έργα, κωμωδίες και
τραγωδίες, τα έργα του Ομήρου, η Καινή Διαθήκη, καθώς
και Βυζαντινά λογοτεχνικά
έργα έχουν γραφτεί στην ελληνική γλώσσα. Η πρώτη εγκυ-

παρουσιάστηκε το πρώτο
αλφάβητο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από
τους Ρωμαίους από τους οποίους και πέρασε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα τα
Ευρωπαϊκά αλφάβητα είναι
παραλλαγές του ελληνικού
αλφαβήτου.
Η Ελληνική γλώσσα είναι μια
από τις ελάχιστες στον κόσμο
που παρουσιάζει ομοιογενή
εξέλιξη και αποτελεί φαινόμενο σπάνιο στη γλωσσολογική
ιστορία του ανθρώπινου

κλοπαίδεια γράφτηκε
ελληνική γλώσσα.

στην

Το πλέον αξιοσημείωτο γεγονός πάντως είναι ότι το 1100
π.Χ. οι Έλληνες είχαν τη μεγαλοφυή ιδέα να δημιουργήσουν
κάποια γραπτά σύμβολα κάθε
ένα από τα οποία να αντιπροσωπεύει μόνο ένα φθόγγο (σε
αντίθεση με το Φοινικικό
αλφάβητο που ήταν συμφωνικό/ φθογγογραφικό). Αυτή η
μία προς μία αναλογία γραμμάτων και φθόγγων άλλαξε το
ρου της ιστορίας αφού η
εφαρμογή της ιδέας αυτής
αποτελεί αυτό που ονομάστηκε'αλφάβητο'. Στην αρχή έγραφαν μόνο με κεφαλαία γράμματα, χωρίς κενά ανάμεσα στις
λέξεις και δεξιόστροφα. Αυτό
όμως τον 5ο π.Χ. αιώνα έδωσε
τη θέση του στον αριστερόστροφο τρόπο γραφής. Έτσι,

Σύμπτωμα- Symptom
Θεραπεία- Therapy
Ξενοφοβία-Xenophobia
Οι πρώτοι Χριστιανικοί ύμνοι
γράφτηκαν στα Ελληνικά. Όλα
τα βιβλία της Καινής Διαθήκης
και τα Ευαγγέλια γράφτηκαν
στα Ελληνικά. Ο Απόστολος
Παύλος έγραψε τις 'Επιστολές'
του στα ελληνικά.
Η πρώτη εγκυκλοπαίδεια γράφτηκε στα Ελληνικά.
Η ιστορία της λεξικογραφίας
έχει την αρχή της 2000 χρόνια
πριν στην Αρχαία Ελλάδα. Τον
5ο αιώνα π.Χ. ο Πρωταγόρας
πρώτος συνέταξε ένα γλωσσάριο που περιείχε τις σπάνιες
λέξεις που συναντώνται στα
έργα του Ομήρου.
Τα πρώτα φιλοσοφικά έργα
για τη γέννηση της γλώσσαςγράφτηκαν από τον Πλάτωνα (427-347 BC).
Η πρώτη Γραμματική, η Γραμματική της Ελληνικής Γλώσσας
ήταν έργο του Διονυσίου
Θράκα το 100 π.Χ.
Τα αριστουργήματα του Όμηρου, του Αριστοτέλη, τουΠίνδαρου, του Ευριπίδη, του
Σοφοκλή,
του
Αισχύλου,
τουΘαλή, του Αριστοφάνη, του
Μένανδρου και τόσων άλλων
γράφτηκαν στα Ελληνικά.
Ρωμαίοι αυτοκράτορες, όπως
ο Μάρκος Αυρήλιος, έγραψαν
στα Ελληνικά. Οι ρωμαίοι
ρήτορες στο 'Αθήναιον' της
Ρώμης εκφωνούσαν τους
λόγους τους στα Ελληνικά.

γένους διότι ομιλείται επί
χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή. Η σύγχρονη ελληνική
γλώσσα διατηρεί την αρχαία
γραφή και ορθογραφία των
λέξεων και το 75% του λεξιλογίου της βασίζεται στην
αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι
μια γλώσσα με μοναδικές αρετές: διαθέτει εκφραστικότητα,
ευλυγισία, δύναμη συνθετική
και ικανότητα παραγωγική
ώστε ανάλογα με τις ανάγκες
να παράγει και να συνθέτει
νέες λέξεις.
Κλασικών Λυκείων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας
Ελληνικής Γλώσσας να εμπνευστούν από μία Ελληνική λέξη η
οποία διαμόρφωσε το ευρωπαϊκό λεξιλόγιο . Σε εγκύκλιο
που εκδόθηκε αναφέρεται ότι η
πρωτοβουλία για τον εορτασμό ανήκει στην Ελληνική Κοινότητα
Νεαπόλεως
και
Καμπανίας, υπό την αιγίδα του
Δήμου Νάπολης. Στο πλαίσιο
αυτό, θι μαθητές θα πρέπει να
πάρουν μία λέξη ή μία έννοια
(χαρακτηριστικά προτείνονται
η «δημοκρατία», η «φιλοσοφία», η «φυσική», η «πολιτική», αλλά και η «μανία» και ο
«φόβος»), και να κάνουν μια
εργασία. Στην εργασία τους αν
θέλουν να μπορούν να έχουν
κείμενα από συγγραφείς ή κείμενα που έχουν γράψει οι ίδιοι,
είτε ακόμα να παρουσιάσουν

Τεχνολογία- Technology
Ουτοπία- Utopia ' A γ γ ε λ ο ς Angel
Βιβλιογραφία- Bibliography
Κύβος- Cube
Εθνικός- Ethnic
Γεωγραφία- Geography
Ιστορία- History
Χιλιόμετρο- Kilometer
Μηχανή- Machine
Μοναστήρι- Monastery
Νεύρωση- Neurosis
Πολιτική- Politics
Πρόβλημα- Problem
Σαρκαστικός- Sarcastic
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Όλες οι γλώσσες χρησιμοποιούν λέξεις άλλων γλωσσών. Η
ελληνική γλώσσα επέδρασε
στη διαμόρφωση των γλωσσών πολλών λαών. Η Αγγλική
γλώσσα, για παράδειγμα,
χρησιμοποιεί σήμερα πάνω
από 50.000 λέξεις Ελληνικής
προέλευσης. Μερικά παραδείγματα:
Αλφάβητος- Alphabet
Βίβλος- Bible
Σινεμά- Cinema
Διάλογος- Dialogue
Φαντασία- Fantasy
Γραμματική- Grammar
Είδωλο- Idol
Λεξικό- Lexicon
Μαθηματικά- Mathematics
Μυωπία- Myopia
Πειρατής- Pirate
Πρόγραμμα- Program
Ραψωδία- Rhapsody
Σύμβολο- Symbol

Η ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ ΓΛΩΣΣΑ
Η Ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν κάποτε μία από τις σημαντικότερες γλώσσες στην Ευρώπη και την Ασία. Από την αρχαιότητα και για πολλούς αιώνες μορφωμένος εθεωρείτο μόνο
εκείνος ο άνθρωπος, που κατείχε άψογα την Ελληνική.
Σήμερα, η Ελληνική γλώσσα δεν είναι πλέον πολύ διαδεδομένη,
ομιλείται από περίπου δώδεκα (12) εκατομμύρια ανθρώπους.
Πρόκειται για τον πληθυσμό της Ελλάδας, ποσοστό λίγο
περισσότερο από το 80 % του πληθυσμού της Κύπρου, καθώς
και την Ελληνική Ομογένεια , διάσπαρτη ανά τον κόσμο - στις
ΗΠΑ , την Αυστραλία, τον Καναδά, τις χώρες της Παρευξείνιας
Ζώνης και τη Ρωσία. Όμως, παρά το γεγονός ότι, αν και η
Ελληνική, με κριτήριο τον αριθμό των φορέων της, δε δύναται
να ανταγωνιστεί άλλες, περισσότερο διαδεδομένες γλώσσες,
είναι αδύνατο να διανοηθεί κανείς το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό χωρίς την ελληνική γλώσσα . Ως μια γλώσσα, στην οποία
αναπτύχθηκε η πρώτη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, η φιλοσοφία, οι
θεωρητικές επιστήμες και η ιατρική, η ελληνική γλώσσα σε
σημαντικό βαθμό προσδιόρισε τον τρόπο σκέψης, τη νοοτροπία των πληθυσμών της Ευρώπης.
Ελληνική γλώσσα - η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, η γλώσσα,
στην οποία οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές διακήρυξαν στον
κόσμο τον ερχομό του Χριστού, το Λόγο του Κυρίου. Πρόκειται
για τη γλώσσα, που λειτούργησε ως όχημα κατά τη διάδοση
του Χριστιανισμού, στην οποία αποτυπώθκαν, συντάχθηκαν
και διαδόθησαν τα σπουδαιότερα μνημεία της Ορθόδοξης σκέψης - ανεξάντλητου βάθους και πλούτου έργα πνευματικού και
φιλοσοφικού περιεχομένου, που δίκαια κατατάσσονται στους
θησαυρούς της παγκόσμιας πολιτιστικής και πνευματικής
κληρονομιάς.
Πρόκειται για τη γλώσσα με πολύτιμη, μοναδική συμβολή στον
εμπλουτισμό του λεξιλογίου άλλων γλωσσών. Μία από τις
αρχαιότερες γραπτές γλώσσες του κόσμου και η αρχαιότερη
γραπτή γλώσσα με πλούσια λογοτεχνική παράδοση στην
Ευρωπαϊκή επικράτεια, η Ελληνική είχε και εξακολουθεί να έχει
ποικίλες άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις σχεδόν σε όλες τις
γλώσσες της Ευρώπης, και, μέσω αυτών, σε πολλές γλώσσες
του πλανήτη.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η εργατική νομοθεσία τέθηκε στο μικροσκόπιο
σεμιναρίου για τον μηχανισμό της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ

Σ

το πλαίσιο της προσπάθειας
που καταβάλλει η ΣΕΚ μέσω της
συνδικαλιστικής σχολής για επιμόρφωση των στελεχών και του
μηχανισμού του Κινήματος με
στόχο να τους παρέχει ένα μεγάλο
οπλοστάσιο γνώσεων για ενδυνάμωση της δυνητικής ικανότητας
για διεκδίκηση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων, την περασμένη
εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της Σχολής σεμινάριο για την εργατική νομοθεσία.
Τις νομοθεσίες ανέλυσαν οι Δημήτρης Μιχαηλίδης εκ μέρους του
Τμήματος Εργασίας τον προϊστάμενο της υπηρεσίας για
πάταξη της αδήλωτης απασχόλησης ο Άντης Αποστόλου και ο

Μιλτιάδης Μιλτιάδους, γ.γ. ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ:
«Η προσπάθεια του Κινήματος είναι να
δίδονται επαρκή εργαλεία στον μηχανισμό ώστε να μπορεί να ενισχυθεί
περαιτέρω η προσπάθεια του Κινήματος να παρέχει στα μέλη και στα μη
μέλη την απαραίτητη και απαιτούμενη
καθοδήγηση για τεκμηριωμένη διεκδίκηση.
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Υπηρεσία Επιθεωρήσεων (Υ.Επ.)
• τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Αρμόδιας Αρχής (Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
• προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία εξέταση σε
κάθε ιδιωτικό ή Δημόσιο χώρο προκειμένου να διασφαλίσει την εφαρμογή των διατάξεων διαφόρων
νόμων.
• παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και εκπαίδευση
στους εργοδότες και εργαζόμενους για τις διατάξεις
των νόμων καθώς και για τον τρόπο εφαρμογής
τους.

Ο ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Αποτελεί όπως εξήγησε σημαντικό
κομμάτι της δουλειάς μας η γνώση των
νομοθεσιών που προστατεύουν και
θωρακίζουν τον εργαζόμενο να μην
θυματοποιείται στον χώρο εργασίας τους.

• Μπορεί να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας εκτός οικιών, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο ή σε
οποιοδήποτε χρόνο θεωρεί πρόσφορο

Η Ομοσπονδία κατέληξε θα συνεχίσει αυτά τα σεμινάρια για να μπορέσει να δώσει και στα στελέχη της τη δυνατότητα να επενδύσουν στην
εργασίας τους μέσα από τη γνώση».

• Να απαιτεί την παρουσίαση οποιουδήποτε μητρώου, αρχείου, πιστοποιητικού ή εγγράφου

• Να ζητά τη συνδρομή οποιασδήποτε δημόσιας
υπηρεσίας η οποία υποχρεούται να του την παρέχει

• Να απαιτεί πληροφορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο έχει εύλογη αιτία να το ζητήσει

√ Μέσα από τον συνεχή εμπλουτισμό των γνώσεων
οι συνδικαλιστές ενισχύουν τεκμηριωμένα τη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων των εργαζομένων
Νομικός Ζένιος Νικολάου.
Ο κ. Ζένιος Νικολάου ανέλυσε τους
νόμους περί μεταβίβασης επιχειρήσεων, περί μερική απασχόληση
περί ενημέρωσης των εργαζομένων για τους όρους που διέπουν
την εργασιακή σχέση περί προστασίας των μισθών περί θέσπισης
γενικού πλαισίου ενημέρωσης και
διαβούλευσης περί εργασίας ορι-

492/2011 και ο Άντης Αποστόλου
επεξήγησε Δικαιώματα και εξουσίες επιθεωρητών εργασίας και
παρουσίαση νομοθεσίας που
άφορα την αδήλωτη εργασία.

√ Η γνώση της νομοθεσίας
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για ενίσχυση
της διεκδικητικής ικανότητας
σμένου χρόνου περί αναγνώρισης
της συνδικαλιστικής οργάνωσης
και τον περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Ο κ. Μιχαηλίδης παρουσίασε τη
νομοθεσία που προνοεί για την
εφαρμογή των μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο
της ελεύθερης κυκλοφορίας των
εργαζομένων και κανονισμοί

Διατάξεις Νόμων για την παράβαση των οποίων
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
Άρθρα 4 και 8 του περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο
Παροχής Υπηρεσιών Νόμου.
Άρθρα 4 και 4Α του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.
Άρθρο 6 του περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμου.
Άρθρα 5, 8 μέχρι 13 και 15 μέχρι 17 του περί Προστασίας των Νέων
κατά την Απασχόληση Νόμου.

√ Η υπηρεσία επιθεωρήσεων
διασφαλίζει την εφαρμογή
των νόμων και αποτελεί
ισχυρό εργαλείο στα χέρια
των συνδικαλιστών

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΩΝ
• Η παράβαση των διατάξεων των Νόμων που περιγράφονται στον Πίνακα συνεπάγεται την επιβολή
διοικητικού προστίμου πεντακοσίων ευρώ (€500)
για κάθε επηρεαζόμενο εργοδοτούμενο
• Το συνολικό ποσό προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης

ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ:

Άρθρο 17 του περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Aνωτέρας
Bίας Nόμου.

• Αρνείται να απαντήσει ή απαντά
ψευδώς

Άρθρα 4 μέχρι 6 του περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον
Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόμου.

• Παραλείπει να παρουσιάσει
οποιοδήποτε αρχείο

Άρθρο 12Δ του περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου.
Άρθρο 5Α του περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμου.
Κανονισμός 7 των περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών.

ΔΙΑΠΡΑΤΕΙ ΑΔΙΚΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΠΟΙΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΧΡΟΝΙΑ Ή ΣΕ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ
ΤΙΣ
ΠΕΝΤΕΜΙΣΗ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (€5,500) Ή ΚΑΙ ΤΙΣ
ΔΥΟ ΠΟΙΝΕΣ
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• Ο Νίκος Αναστασιάδης κέρδισε άνετα τον ανθυποψήφιο του Σταύρο Μαλά

ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

Ο

Νίκος
Αναστασιάδης
καλείται να διαχειρισθεί τα
μεγάλα ζητήματα του τόπου με
λυμένα τα χέρια και χωρίς κομματικά βαρίδια για συναλλαγές, με σημαία τη σημαντική
εξαγγελία του τη νύχτα της
ανακήρυξης του σε 8ο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτατης αποδοχής.
Ο λαός που του ανανέωσε την
εντολή για άλλα πέντε χρόνια
με ευρεία πλειοψηφία, προσδοκεί σε επίλυση του χρονίζοντος Κυπριακου προβλήματος
με εθνικά αποδεκτή λύση και
εδραίωση των συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης με απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης.
Μέγα σημαδιακό στοιχείο της
εκλογικής αναμέτρησης της
Κυριακής είναι ότι τα κόμματα
του λεγόμενου ενδιάμεσου
χώρου που στήριξαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο στον Α γύρο,
άφησαν τους ψηφοφόρους
τους να προσέλθουν στην
κάλπη κατά βούληση στον Β’
γύρο.

Στην ομιλία του αμέσως μετά
την επίσημη ανακήρυξη του, ο
κ. Αναστασιάδης ερμήνευσε
την επανεκλογή του ως εντολή
για συνένωση δυνάμεων τονίζοντας πως έχει επίγνωση των
δυσκολιών που έχουμε ενώπιον
μας ως χώρα και ως κοινωνία.
Λίγο νωρίτερα, σε χαιρετισμό
του στο εκλογικό του επιτελείο
υπέδειξε στους οπαδούς του

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΜΑΛΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΩΝ 2018
ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

√ Υποσχέθηκε συγκρότηση κυβέρνησης ευρύτερης
κοινωνικής συνεργασίας

και στα κομματικά στελέχη του
ΔΗ.ΣΥ ότι δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχει,
σημείωσε εμφαντικά, μόνον η
Κύπρος μας που κερδίζει και
την οποία θέλουμε να πάρουμε
μπροστά.
Άξια μνείας είναι τα καταλη-

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΠΑΦΟΣ
κτικά λόγια του προέδρου, ό,τι
κι αν ελέχθη στην προεκλογική
εκστρατεία διαγράφονται. Από
αύριο ξεκινά μια νέα εποχή
όπου ο λαός μας απαιτεί

συνεργασία και ενότητα, γιατί
μόνον έτσι θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον
μας.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ
Η ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Α

φιερώνω την ομιλία μου
στον Έλληνα που μας έβγαλε
από τον οθωμανικό ζυγό και που
έφερνε σαν σήμερα 4 Φλεβάρη
1843 τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Εγώ δεν ντρέπομαι όπως οι
εθνομηδενιστές που μας κυβερνούν να παραμένω πιστός στις
ιερές σκιές των προγόνων μας
που μας δίδαξαν την αγάπη για
την πατρίδα και το έθνος. Μια
πατρίδα που σέβεται και αγαπά
όλες τις πατρίδες του κόσμου. Σε
μια κρίσιμη συγκυρία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ τα προβλήματα
αυτά.
Αυτά τόνισε στην αρχή της ομιλίας του την Κυριακή ο Μίκης Θεοδωράκης απευθυνόμενος στη λαοθάλασσα της Πλατείας Συντάγματος και των γύρω δρόμων. Με
όχημα το όνομα Μακεδονία, τα
Σκόπια παραποιούν σε βαθμό
γελοιότητας τα ιστορικά δεδομένα. Δεν μας επιτρέπεται να συμφωνήσουμε με αυτή την παραχάραξη γιατί τότε γινόμαστε συνένοχοι με τις δυνάμεις που στοχεύουν
κατά της εδαφικής μας ακεραιότητας, σημείωσε.
Τυχόν υποχώρηση από αυτή την
αρχή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα για το μέλλον της χώρας. Αν

• Μίκης Θεοδωράκης: Δεν χαρίζουμε σε κανένα το όνομα
Μακεδονία. Αν το κάνουμε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας
• Υπάρχουν δυνάμεις που επιδιώκουν περαιτέρω
σαλαμοποίηση των Βαλκανίων
υποχωρήσουμε από τη θέση μας
για το όνομα, είναι σαν να ανοίγουμε διάπλατα τα σύνορά μας σε
αυτούς που μας απειλούν ξεδιάντροπα μέσα από το Σύνταγμά
τους. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε
για την υπεράσπιση της εθνικής
μας ακεραιότητας δεδομένου ότι

ειρηνικής συνύπαρξης αλλά δεν
θα δώσουμε όμως τη συναίνεσή
μας να γίνουν μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η κυβέρνηση
υποχρεωμένη να ρωτήσει τον λαό
αν διανοηθεί να υπογράψει για
όνομα που θα περιέχει τον όρο
Μακεδονία

O επιφανής Καθηγητής Ιστορίας Οξφόρδης ξεκαθαρίζει:

«Η Μακεδονία είναι Ελληνική»
«Η Μακεδονία είναι Ελληνική» ξεκαθαρίζει ο καθηγητής Ρόμπιν Λέιν Φοξ, που θεωρείται από τους
επιφανέστερους μελετητές της Αρχαίας Ιστορίας
της
Μακεδονίας
στον κόσμο.
«Η Μακεδονία είναι
ένα
ελληνόφωνο
βασίλειο της Βορείου Ελλάδας, που
κατοικείται
από
ανθρώπους
που
χρησιμοποιούν
ελληνικά ονό ματα, έχουν το ελληνικό ημερολόγιο
τη λατρεία των αρχαίων Ελλήνων», εξηγεί ο Ρόμπιν
Λέιν Φοξ. Μάλιστα, ο καθηγητής χαρακτήρισε εξωφρενικές τις αιτιάσεις των Σκοπίων. «Εκείνοι που
ζουν στα Σκόπια και υποστηρίζουν ότι εκεί είναι η
Μακεδονία, η πατρίδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου
είναι αμαθείς και εξωφρενικοί», σημειώνοντας με
νόημα: «Είναι σαν να πει κανείς ότι το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει τις ρίζες του στη Λευκορωσία κι ότι η Οξφόρδη ήταν το Μινσκ».

Στου Φιλίππου το ταφικό ανάκτορο
Ω Μακεδόνων ουρανόσταλτο ιστόρημα,
στο αποτύπωμα μιας άλλης διαδρομήςωσάν κραυγή αιώνιας ύπαρξης
στην ύβρη του δεκάτου - τρίτου Θεού
υπάρχουν διεθνείς δυνάμεις που
θέλουν τη σαλαμοποίηση των
Βαλκανίων. Μετά τη Γιουγκοσλαβία το επόμενο βήμα είναι η χώρα
μας. Τα μαύρα σύννεφα
που μας απειλούν γίνονται ολοένα και περισσότερο ορατά. Θα είμαστε
άξιοι της μοίρας μας αν
επιτρέψουμε να περάσει
ένα τραγικό ψέμα. Εμείς
ως υπεύθυνος λαός κληρονόμος μιας μεγάλης
ιστορίας θα ακολουθήσουμε την πολιτική της

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη
από πατριώτες»
Κλείνοντας την ομιλία του επισήμανε «Όποιος υπερασπίζεται τα
δίκαια του λαού του δεν είναι εθνικισμός αλλά πατριωτισμός. Και η
Ελλάδα έχει περισσότερο από κάθε
φορά την ανάγκη από πατριώτες.
Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι
δίνουν ομόψυχοι την απάντηση
από την πλατεία Συντάγματος: η
Μακεδονία είναι μια, ήταν, είναι
και θα είναι πάντα ελληνική. Ζήτω
ο Ελληνικός λαός».

Οι πύλες κλείνουν στο ταφικό ανάκτορο
η λάρνακα με το αστέρι σου, μια αγκαλιά
τα οστά της Βασιλείας σου, δικά μας
της οικουμένης όλης προσκύνημα, Αλεξάνδρου όραμα
Της πανοπλίας η αφήγηση, περιφανής
αρμονικά με του σπαθιού τη σκιαγράφηση,
αλαλαζόντων βαρβάρων, μη ζώντων νεκρών
του Βασιλείου στερέωμα, γη Ελλήνων μαχητών
Θαρρώ, πως στης ανάσας σου το αφούγκρασμα
συλλαβιστά ηχούσε η προσμονή ανάστασης
επιστροφή στο ίδιο ένδοξο παρελθόν
ομοίως και το βλέμμα αυστηρά ξεκάθαρο- προσδοκώ

(Βεργίνα, 18/11/2017)- Ανδρέας Φ. Μάτσας
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Διαχειρισθείτε σωστά τον εργασιακό σας χρόνο
Ο

μεγάλος φόρτος εργασίας, οι
πολλές υποχρεώσεις κατά την
διάρκεια της ημέρας, τα τηλέφωνα
που χτυπούν ασταμάτητα πιθανόν
να προκαλούν άγχοςστην δουλειά
σας με επικίνδυνες επιπτώσεις στην
υγεία σας.

• Άγχος, πίεση, νεύρα στον
χώρο εργασίας σας, τέλος.
Η σωστή οργάνωση του χρόνου
στο εργασιακό περιβάλλον
απαιτεί ιδιαίτερη αφοσίωση
και πειθαρχία. Διαβάστε
την πιο κάτω δέσμη συμβουλών
και θα βγείτε κερδισμένοι

Για να αποφύγετε ή να περιορήσετε
τα δυσάρεστα, οργανώστε αποτελεσματικότερα τον εργασιακό σας
χρόνο, ακολουθώντας μερικά βασικά
κόλπα.
Συμβουλή 1η : Ασχοληθείτε με ένα
αντικείμενο την φορά
Μπορεί για αρκετούς η λογική του
'τα κάνω όλα και συμφέρω' να αποτελεί εργασιακό χάρισμα και προσόν, αλλά τις περισσότερες φορές
κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στην
πλήρη αποδιοργάνωση του χρόνου
σας και να έχει ως συνέπεια να
παραμεληθούν πολλές σημαντικές
υποχρεώσεις.
Ελάχιστοι είναι αυτοί που είναι
αποδοτικοί όταν ασχολούνται ταυτόχρονα με πολλά αντικείμενα και το
καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι
να αναλαμβάνετε να τα φέρνετε εις
πέρας ένα – ένα. Αν δεν έχετε άλλη
επιλογή, προσπαθήστε να τα ταξινομήσετε ανάλογα με τον βαθμό
σημασίας τους.
Είναι σίγουρο πως θα νιώσετε
περισσότερο ανακουφισμένοι και
οργανωμένοι αν επικεντρωθείτε σε
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο την
φορά. Για περισσότερη ευκολία και
για να μην 'πελαγώσετε', μπορείτε
επίσης να φτιάξετε μια λίστα με
όλες τις ημερήσιες υποχρεώσεις

σας.
Συμβουλή 2η: Χρησιμοποιήστε τη
μέθοδο της «σαλαμοποίησης»
Σε περιπτώσεις απαιτητικής θεματικής εργασίας, είναι αρκετά δύσκολο να μπορέσετε να προσδιορίσετε
με ακρίβεια και να οργανώσετε
κατάλληλα τον χρόνο που θα χρειαστεί για
να τα φέρετε
εις πέρας.
Έ ν α ς
π ο λ ύ
κ α λ ό ς
τρόπος
για
να
υπολογίσετε
με
σχετική
ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο θα την
ολοκληρώσετε με επιτυχία.
Αν για παράδειγμα, το χωρίσετε σε
πέντε μέρη, τότε θα έχετε πέντε επιμέρους στόχους να ολοκληρώσετε, η
επίτευξη των οποίων θα σας δώσει
και την σχετική ικανοποίηση
Συμβουλή 3η: Μην αναβάλλετε τις
υποχρεώσεις σας
Ο συνηθέστερος λόγος που μπορεί
να φέρει τα πάνω κάτω στην διαχείριση του εργασιακού σας χρόνου
είναι η αναβλητικότητα. Και μπορεί
η συγκεκριμένη στάση να εξυπηρετεί
αρκετούς εργαζόμενους, εμείς όμως
υποστηρίζουμε ακράδαντα το μότο
«μην αφήνεις για αύριο ο,τι μπορείς
να τελειώσεις σήμερα» και σας
συνιστούμε να 'κρατήσετε' την αναβολή για όταν πραγματικά την χρειαστείτε.
Αν τύχει λοιπόν, να αναλάβετε ένα
project που πρέπει να ολοκληρωθεί
για παράδειγμα μέσα σε δύο εβδομάδες, προσπαθήστε τουλάχιστον
να ξεκινήσετε το πρώτο μέρος του
(βλ. παραπάνω) στις πρώτες τρεις
μέρες αφού σας ανατέθηκε.
Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμα και
αν το αφήσετε για μερικές μέρες,
τουλάχιστον θα έχετε κάνει ένα
σημαντικό κομμάτι του. Στην θεωρία

Συμβουλή 4η: Μάθετε να λέτε 'όχι'...
...όταν σας ανατεθεί μια δραστηριότητα την οποία θεωρείτε πως δεν θα
μπορέσετε να φέρετε εις πέρας,
χωρίς να νιώσετε άσχημα με τον
εαυτό σας. Η άρνηση δεν είναι προς
το άτομο που σας την πρότεινε,
αλλά προς την ίδια την δραστηριότητα.
Είναι προτιμότερο να την αρνηθείτε
και να διαθέσετε τον χρόνο σας σε
κάτι στο οποίο μπορείτε να αντεπεξέλθετε με σχετική ευκολία, παρά σε
κάτι που υπερβαίνει τις δυνατότητές σας και στο οποίο είναι πολύ
πιθανό να σπαταλήσετε – άσκοπα –
πολύτιμο χρόνο.
Συμβουλή 5η: Κάντε αυτοαξιολόγηση

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως
Στέγης ανακοινώνει ότι, για την
κάλυψη έκτακτων αναγκών του σε
σχέση με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των δανείων, προτίθεται
να απασχολήσει μέχρι 20 άτομα,
για περιορισμένο χρονικό διάστημα,
με καθεστώς αγοράς υπηρεσιών. Η
διάρκεια της Σύμβασης θα είναι 12
μήνες, με προοπτική επέκτασής της
για επιπλέον 10 μήνες. Ο ενδεικτικός αριθμός ατόμων, ανά Επαρχία,
είναι ως ακολούθως:
Λευκωσία: 10, Λεμεσός: 3, Πάφος: 2,
Λάρνακα: 3, Παραλίμνι: 2

Ελάχιστα Προσόντα
και Προϋποθέσεις
• Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας με βαθμό 16/20 και άνω, ή
80% και άνω, σε περίπτωση Ιδιωτικού Σχολείου. Στο Απολυτήριο να

περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο
από τα μαθήματα Λογιστικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, με βαθμό 16/20 και
άνω, ή 80% και άνω, σε περίπτωση
Ιδιωτικού Σχολείου,

• Η διάρκεια της Σύμβασης
θα είναι 12 μήνες, με
προοπτική επέκτασής της
για επιπλέον 10 μήνες
• Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στους
τομείς των Χρηματοοικονομικών,
Λογιστικών, Νομικών ή Θετικών
Επιστημών αναγνωρισμένο από το
ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.,
• Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών/Microsoft Office.
Προϋπολογισμός έργου και άλλες
διευθετήσεις
• Η τιμή για την αγορά των υπηρε-

Α

ν αισθάνεσθαι ότι το εργασιακό σας περιβάλλον σας ''πνίγει'' προκαλώντας δυσάρεστες καταστάσεις στην υγεία σας, καλό είναι
να διαβάσετε τους πιο κάτω απλούς αποτελεσματικούς τρόπους. Αν τους εφαρμόσετε είναι
βέβαιον ότι θα νοιώσετε καύτερα.
Σηκωθείτε: Το πολύωρο καθισιό επηρεάζει
αρνητικά τόσο το μυοσκελετικό σύστημα όσο
και τον οργανισμό μας. Η όρθια θέση, αντίθετα, δυναμώνει τους μύες του κορμού και
«καίει» περισσότερες θερμίδες. Αν έχετε τη
δυνατότητα λοιπόν, ανά μία ώρα κάντε μια
βόλτα στον εξωτερικό χώρο του γραφείου.
Εναλλακτικά, «ξεμουδιάστε» αστραγάλους και
πόδια τεντώνοντάς τα, σφίγγοντας τους
γλουτούς και τους μύες της κοιλιάς.
Πάρτε αέρα: Αντί να φάτε το γεύμα σας στο
γραφείο, δοκιμάστε να βγείτε έξω. Ο φρέσκος
αέρας θα αναζωογονήσει τα πνευμόνια σας
και θα βοηθήσει στην καλύτερη κυκλοφορία
του αίματος.
Αφήστε το ασανσέρ: Και πάρτε τις
σκάλες. Αν δεν
δουλεύετε
σε…
ουρανοξύστη,
ακόμα και για τον τρίτο-τέταρτο όροφο οι
σκάλες δεν είναι δα και τεράστια απόσταση.
Με αυτόν τον τρόπο και περισσότερες θερμίδες
θα κάψετε και τους μύες σας θα δυναμώσετεκαι τις αρθρώσεις σας το ίδιο.

√ Σας ταλαιπωρεί η
δουλειά; Πώς θα
νιώσετε καλύτερα

Διαθέστε λίγο από τον χρόνο σας
ανά τακτά χρονικά διαστήματα για
να αξιολογήσετε τον εαυτό σας.
Αναλύοντας την έκβαση των εκάστοτε projects στο μυαλό σας, θα
είστε σε θέση να προσδιορίσετε τι
πήγε καλά και τι όχι. Η αυτό- αξιολόγηση θα σας κάνει περισσότερο
αποτελεσματικούς/ες μακροπρόθεσμα, ενώ η 'διάρκειά' της είναι ελάχιστη.

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: 20 Κενές Θέσεις Εργασίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οδηγός επιβίωσης
στον χώρο εργασίας

η συγκεκριμένη στρατηγική δείχνει
καλή, τι γίνεται όμως στην πράξη;
Και πως μπορείτε να την πραγματοποιήσετε αν είστε...
εκ γενετής αναβλητικός χαρακτήρας;
Όπως αναφέραμε και πιο πάνω,
ξεκινώντας το project 'σπάστε' το σε
μικρότερα 'κομμάτια' έχοντας πάντα
υπ’ όψιν το timeline. Μπορείτε επίσης, να βάλετε στον εαυτό σας
μικρότερες χρονικές προθεσμίες,
ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο
να ξεφύγετε από τον βασικό σας
στόχο.
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σιών ορίζεται στα €45 ημερησίως.
• Για τυχόν εργασία που θα ανατεθεί για εκτέλεση σε χρόνο εκτός του
κανονικού ωραρίου λειτουργίας του
Οργανισμού η αποζημίωση θα
ανέρχεται σε €10 ανά ώρα.

Διαδικασία κατακύρωσης
Προσφορών
Η επιλογή των προσώπων που
πληρούν τα πιο πάνω προσόντα θα
γίνει με δημόσια κλήρωση
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018. μέσω
της Ιστοσελίδας του Οργανισμού
Χρηματοδοτήσεως
Στέγης
www.hfc.com.cy
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα και
στα τηλέφωνα 22503507 και
22503333, από Δευτέρα μέχρι
Παρασκευή, από τις 10.00π.μ. μέχρι
τις 2.00μ.μ., ή στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, hfc@hfc.com.cy

Ξεκουράστε το βλέμμα σας: Αν δουλεύετε σε
υπολογιστή, θα πρέπει ανά τακτά χρονικά
διαστήματα να ξεκουράζετε το βλέμμα σας
κοιτώντας μακριά από την οθόνη. Όσο πιο
μακριά τόσο το καλύτερο. Οι αλλαγές στην
εστίαση βοηθούν και ξεκουράζουν τα μάτια,
όπως επίσης και το άνοιγμα- κλείσιμο. Το
τελευταίο μάλιστα τείνει να λιγοστεύει όταν
είμαστε μπροστά από την οθόνη, γεγονός που
προκαλεί ξηροφθαλμία και κούραση.
Κοιμηθείτε καλά: Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για να είστε υγιείς εν ώρα εργασίας –
και όχι μόνο. Πολυάριθμες έρευνες τονίζουν τη
σημασία του ύπνου στην αποδοτικότητα αλλά
και στη νοητική λειτουργία.
Πίνετε νερό: Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
μήνες, η ζέστη αλλά και ο υπερβολικός κλιματισμός προκαλούν αφυδάτωση. Η αφυδάτωση
αφ’ ενός μας γερνά πιο γρήγορα αφ’ ετέρου
προκαλεί ρυτίδες. Επομένως, το νερό είναι
απαραίτητο για να… λιπάνει το σώμα μας.
Έχετε πάντα κοντά σας ένα ποτήρι νερό ή
ακόμα καλύτερα ένα μπουκάλι.
Ενεργήστε αλτρουιστικά: Η σωματική υγεία
δεν είναι και η μοναδική μορφή υγείας που
πρέπει να έχουμε. Οι άνθρωποι τείνουν να
νιώθουν πιο υγιείς όταν είναι αλτρουιστές.
Είτε λοιπόν μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον να
περάσει το δρόμο είτε μπορείτε να ξεκουράσετε κάποιον συνάδελφο αναλαμβάνοντας
κάποια υποχρέωσή του – αν έχετε χρόνο –
κάντε το. Θα νιώσετε καλύτερα.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας
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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 επεξεργασίας ψαριών
Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ σε εργοστάσιο χρωμάτων
Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε εργοστάσιο
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει
στη Λευκωσία:
- ΕΜΠΕΙΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ AIR CONDITION
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη με σύστημα βάρδιας:
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ή ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ /
ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΕΣ
Νικηφόρο Παφίτη 99869721.
• 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.
• 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:
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- RECEPTIONIST με προϋπηρεσία
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.

Τ

ον Ιανουάριο 2018, το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση με τον Δείκτη Οικονομικής
Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται
κατά 3,3 μονάδες σε σύγκριση με
τον Δεκέμβριο 2017 σύμφωνα με
την έκθεση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΚΟΕ). Η αύξηση οφείλεται
στην ενίσχυση του επιχειρηματικού
κλίματος στις υπηρεσίες και, σε
μικρότερο βαθμό, σε ενδυνάμωση
της εμπιστοσύνης στους τομείς
της μεταποίησης και των κατασκευών καθώς και ανάμεσα στους
καταναλωτές. Η καλυτέρευση του
κλίματος στις υπηρεσίες ήταν
αποτέλεσμα πιο ευνοϊκών αξιολογήσεων της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης και της ζήτησης των
επιχειρήσεων, καθώς και προς τα
πάνω αναθεώρησης των προσδοκιών για τον κύκλο εργασιών το
επόμενο τρίμηνο. Η οριακή βελτίωση του κλίματος στις κατασκευές
σχετίζεται με πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για την απασχόληση στον
κλάδο το επόμενο τρίμηνο. Το θετι-

Τ

κότερο κλίμα στη μεταποίηση
οφείλεται σε λιγότερο δυσμενείς
αξιολογήσεις για τις τρέχουσες
παραγγελίες και προς τα πάνω
αναθεώρηση των εκτιμήσεων για
την παραγωγή του επόμενου τρι-

αλλά και της χώρας γενικότερα,
καθώς και σε προσδοκίες των
καταναλωτών για περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών στην αγορά
εργασίας κατά τους επόμενους 12
μήνες. Το επιχειρηματικό κλίμα στο

• Η καλυτέρευση του κλίματος στις υπηρεσίες
ήταν αποτέλεσμα πιο ευνοϊκών αξιολογήσεων
της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης

μήνου. Η ενδυνάμωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη οφείλεται
σε ευνοϊκότερες απαντήσεις αναφορικά με τη μελλοντική οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού

λιανικό εμπόριο υποχώρησε ελαφρώς λόγω δυσμενέστερων αξιολογήσεων για τις τρέχουσες πωλήσεις και τα αποθέματα.

Ενσωματώνεται ηλεκτρονική διακυβέρνηση
στην Κυπριακή εκπαίδευση

ο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), έχοντας θέσει ως
στρατηγικό στόχο την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government) στην κυπριακή
εκπαίδευση, προκήρυξε διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών Συμβούλων
για το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο
«Σύστημα Υπηρεσιών Υποστήριξης
(ΣΥΥ)». Η προκήρυξη του εν λόγω
διαγωνισμού σηματοδοτεί την
έναρξη υλοποίησης ενός μείζονος
σημασίας έργου για την κυπριακή
εκπαίδευση, το οποίο, μέσω ενός
προηγμένου
πληροφοριακού
συστήματος, θα βελτιώσει τη διαχείριση πληροφοριών και τον
αυτοματισμό των διαδικασιών των
Σχολικών Μονάδων, θα επιταχύνει
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες,
θα διευκολύνει την επικοινωνία και
θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Παράλληλα, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά διάφορα είδη
αιτήσεων (εγγραφές/μετεγγραφές

κ.λπ.), αλλά θα μπορούν να πραγματοποιούν και τις οικονομικές
τους συναλλαγές με το σχολείο. Οι
μαθητές, από την άλλη, θα έχουν
άμεση πρόσβαση στο σχολικό τους
πρόγραμμα, στο βαθμολόγιο, στα
προγράμματα διαγωνισμάτων /
εξετάσεων, καθώς και σε κάθε

νικής υποβολής αιτήσεων (άδειες,
απουσίες, τοποθετήσεις, μετακινήσεις), ενστάσεων, αναφορών
προβλημάτων κ.λπ. Το ΣΥΥ αναμένεται ότι θα αλλάξει και τον τρόπο
λειτουργίας των σχολικών μονάδων με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διοίκησης, ενώ θα παρέχει,

• Με την εφαρμογή του ΣΥΥ οι γονείς θα μπορούν άμεσα, όλο το
24ωρο, να ενημερώνονται σχετικά με τις παρουσίες και τα αποτελέσματα των εξετάσεων/διαγωνισμάτων των παιδιών τους
είδους πληροφόρηση για τις σχολικές τους δραστηριότητες (εκδρομές, επισκέψεις, συμμετοχή σε ομίλους κ. λπ.). Το ΣΥΥ θα αποτελέσει
ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο και για
τους εκπαιδευτικούς, αφού θα
τους παρέχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε διαδραστικό
βαθμολόγιο, σε παρουσιολόγιο
μαθητών σε πραγματικό χρόνο,
καθώς και τη δυνατότητα ηλεκτρο-

παράλληλα, χρήσιμα στατιστικά
στοιχεία σχετικά με την επίδοση
και τις απουσίες των μαθητών, την
παραβατική συμπεριφορά, τη σχολική αποτυχία κ.λπ. Σημαντικό
χαρακτηριστικό στοιχείο του ΣΥΥ
είναι ότι η πρόσβαση σε αυτό θα
γίνεται από όλα τα είδη συσκευών
(έξυπνα κινητά, ταμπλέτες, ΗΥ
κ.ά.), χωρίς κανένα περιορισμό
στην τεχνολογία.

Αγιασμός στο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού

Π

ρόσφατα
στο
οίκημα της ΣΕΚ
Λεμεσού στην παρουσία της ηγεσίας και
όλου του μηχανισμού
του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου τελέστηκε αγιασμός από
τον
Μητροπολίτη
Λεμεσού κ.κ. Αθανάσιο. Ο μητροπολίτης
ευχήθηκε για το νέο
έτος, η ΣΕΚ να συνεχίσει το αξιόλογο
έργο που επιτελεί
προς όφελος των
εργαζομένων και της
κοινωνίας ευρύτερα.
Ευχαρίστησε το Κίνημα για την ηθική και οικονομική στήριξη που παρέχει στους πάσχοντες
συνανθρώπους μας και στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Συμβουλές της Αστυνομίας για έξυπνα κινητά και εφαρμογές

Η

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Αστυνομία
Κύπρου,
συμβουλεύει το κοινό
για τυχόν απειλές και
απρόβλεπτες
συνέπειες
που αντιμετωπίζουμε με τα
λογισμικά από έξυπνα
κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές ταμπλέτες:

«Οι περισσότεροι από εμάς
χρησιμοποιούμε καθημερινά έξυπνα κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές ταμπλέτες. Ως χρήστες των
συσκευών αυτών όμως, θα
πρέπει να γνωρίζουμε ότι
οι συσκευές μας και κατ’
επέκταση εμείς, βρισκόμαστε υπό την διαρκή απειλή κακόβουλων λογισμικών και επιτηδείων. Ακόμα περισσότερο όμως, θα
πρέπει να μάθουμε, πως μια
σειρά από μέτρα και πρακτικές,
μπορούν να μας κρατήσουν

ασφαλείς απέναντι σε αυτές τις
απειλές.
Κάποιες από αυτές τις απειλές,
μπορεί να αφορούν ή να προέρχονται από τις διάφορες εφαρμογές
(applications) που εγκαθιστούμε

στις συσκευές μας. Γι’ αυτό εγκαθιστούμε εφαρμογές, μόνο μέσω
των επίσημων καταστημάτων
εφαρμογών.
Προτού εφαρμόσουμε οποιαδήποτε εφαρμογή, είναι σοφό να
βρούμε πρώτα πληροφορίες τόσο
για αυτή, όσο και για τους δημι-

ουργούς της, να ελέγξουμε τις
κριτικές και τις βαθμολογίες
άλλων χρηστών και να διαβάσουμε προσεκτικά τις άδειες πρόσβασης που ζητά.
Ιδιαίτερη προσοχή, θα πρέπει να
δώσουμε σε συνδέσμους, που
λαμβάνουμε μέσω email ή sms, τα
οποία μπορούν να μας παραπλανήσουν ώστε να εγκαταστήσουμε
εφαρμογές από τρίτες ή μη έμπιστες πηγές.
Τέλος, καλό θα ήταν να εγκαταστήσουμε στις συσκευές μας, μια
εφαρμογή ασφαλείας για φορητές
συσκευές. Η εφαρμογή αυτή θα
εξετάσει όλες τις εφαρμογές μας,
καθώς και κάθε επόμενη εφαρμογή που θα εγκαταστήσουμε και θα
μας προειδοποιεί σε περίπτωση
εντοπισμού κακόβουλου λογισμικού.»

Περίεργες αλήθειες για τα μάτια μας

Ο

ι φωτεινές ακτίνες από ένα
αντικείμενο καταλήγουν στο
μάτι, αφού περάσουν από τον
κερατοειδή χιτώνα και την κόρη
του ματιού, και συγκεντρώνονται
πίσω στον αμφιβληστροειδή
χιτώνα. Αυτό το σημείο είναι
γεμάτο νευρικά κύτταρα, τα οποία
στέλνουν μηνύματα μέσω των
οπτικών νευρών στον εγκέφαλο
μας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι
ακριβώς βλέπουμε.Πολλές φορές
ξεχνάμε ότι τα μάτια μας είναι
εξαιρετικά ευαίσθητα, και εντελώς μοναδικό όργανο, το οποίο οι
επιστήμονες δεν έχουν ακόμα
πλήρως κατανοήσει την πολυπλοκότητα του.

ρου μια γρατσουνιά του κερατοειδούς. Ο ανθρώπινος κερατοειδής
μοιάζει πολύ με τον κερατοειδή
του καρχαρία και έχει χρησιμοποιηθεί ως υλικό σε χειρουργείο
ανθρώπινου ματιού.

Ρίξτε μια ματιά σε μερικά απίστευτα γεγονότα σχετικά με το
ανθρώπινο μάτι – και μην ξεχνάτε
να τα αφήνετε να ξεκουραστούν:

αχρωματοψία. Το ανθρώπινο
μάτι αντιλαμβάνεται μόνο τρία
χρώματα: κόκκινο, μπλε και πράσινο. Όλα τα άλλα χρώματα είναι
συνδυασμοί αυτών.

Τα μάτια σας άρχισαν να αναπτύσσονται μόλις δύο εβδομάδες
μετά τη σύλληψή σας.
Τα μάτια χρησιμοποιούν περίπου
το 65% του εγκεφαλικής λειτουργίας, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος.
Τα μάτια επουλώνονται γρήγορα.
Με την κατάλληλη φροντίδα, χρειάζεται περίπου 48 ώρες για το
μάτι να επιδιορθώσει εξ ολοκλή-

Κάθε μάτι περιέχει 107 εκατομμύρια κύτταρα, και όλα τους είναι
ευαίσθητα στο φως.
Ένας στους 12 ανθρώπους έχει

έχει 256. Αυτός είναι ο λόγος οι
σαρώσεις του αμφιβληστροειδούς
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για λόγους ασφαλείας.
Οι άνθρωποι λένε «εν ριπή
οφθαλμού», επειδή είναι ο ταχύτερος μυς στο σώμα. Ένα βλεφάρισμα διαρκεί συνήθως 100 έως
150 χιλιοστά του δευτερολέπτου,
και είναι δυνατόν να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια πέντε φορές σε
ένα δευτερόλεπτο.
Τα μάτια κατά μέσο όρο ανοιγοκλείνουν 17 φορές ανά λεπτό,
14.280 φορές την ημέρα, και 5,2
εκατομμύρια φορές ανά έτος.

Τα μάτια σας έχουν περίπου 2,5
εκατοστά διάμετρο και ζυγίζουν
περίπου 8 γραμμάρια. Μόνο το
ένα έκτο του ανθρώπινου βολβού
του ματιού είναι εκτεθειμένο.
Σε μια μέση διάρκεια ζωής, τα
μάτια βλέπουν 24 εκατομμύρια
διαφορετικές εικόνες. Ενώ ένα
δακτυλικό αποτύπωμα έχει 40
μοναδικά χαρακτηριστικά, η ίριδα

Τα μάτια μπορούν να επεξεργαστούν περίπου 36.000 bits πληροφορίας ανά ώρα.
Από το σύνολο των μυών στο
σώμα μας, οι μύες που ελέγχουν
τα μάτια είναι οι πιο δραστήριοι.
Κάθε βλεφαρίδα έχει διάρκεια
ζωής περίπου 5 μήνες.
Η διάγνωση της σχιζοφρένειας
μπορεί να γίνει με ακρίβεια 98,3%,
κάνοντας ένα απλό τεστ ματιών.
Όλα τα μωρά έχουν αχρωματοψία
όταν γεννιούνται.
Η κόρη του ματιού μας μπορεί να
διασταλεί μέχρι και 45% όταν κοιτάζουμε κάποιον που αγαπάμε.
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Σημάδια που μας προειδοποιούν για
την υπερκατανάλωση ζάχαρης
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει
μόνο το 5% της ημερήσιας πρόσληψης θερΟ
μίδων να προέρχεται από ζάχαρη, που ισού-

ται με συνολικά 6 κουταλάκια της σούπας την
ημέρα, όμως ο μέσος Αμερικάνος, για παράδειγμα, καταναλώνει σχεδόν 22 κουταλάκια
ζάχαρης την ημέρα, μια αύξηση τρομακτική,
θα λέγαμε.
Τα παρακάτω σημάδια είναι σημαντικά στοιχεία που σας προειδοποιούν ότι ήρθε η ώρα
να μειώσετε την ποσότητα της ζάχαρης
1. Έχετε έλλειψη ενέργειας. Αν νιώθετε συνεχώς κόπωση, πιθανότατα να αποτελεί ένα
από τα πρωταρχικά σημάδια ότι καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Αν και στην
αρχή μπορεί να σας τονώνει απότομα, είναι
μόνο προσωρινό. Η πτώση είναι αρκετά απότομη και δεν αξίζει.
2. Λαχταράτε συχνότερα γλυκά. Αν νιώθετε συχνά
λαιμαργίες για γλυκά, οφείλεται στον φαύλο αυτό
κύκλο: όσο πιο πολλή ζάχαρη καταναλώνετε, τόσο
πιο πολύ την λαχταράτε. Στην ουσία αυτός ο κύκλος
είναι εθιστικός, καθώς η απότομη αύξηση και
πτώση της ενέργειας μοιάζει με την επίδραση μιας
ναρκωτικής ουσίας.
3. Έχετε άσχημη διάθεση και/ή είστε αγχωμένοι.
Πολυάριθμες έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει ισχυρή
συσχέτιση ανάμεσα στην ποσότητα της ζάχαρης
που καταναλώνετε και στον κίνδυνο εμφάνισης
κατάθλιψης, συμπεριλαμβανόμενου όμως και τους
στρες, της κοινωνικής απομόνωσης και του λήθαργου.
4. Παλεύετε να κουμπώσετε το τζιν σας. Αν και
μπορεί να φαίνεται προφανές, να θυμάστε, ότι αν
και η ζάχαρη δεν περιέχει λιπαρά, αυτό δεν σημαίνει
ότι δεν παχαίνετε όσο περισσότερη καταναλώνετε.
5. Ταλαιπωρείστε από συχνά κρυολογήματα ή
ιώσεις. Αν αρρωσταίνετε συχνά, μπορεί να οφείλεται
στην υπερβολική ποσότητα ζάχαρης στο πρόγραμμά
σας. Η πολλή ζάχαρη αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, αφήνοντας τον οργανισμό σας εκτεθειμένο σε ιώσεις, κρυολογήματα, ακόμα και χρόνιες
παθήσεις.
6. Η επιδερμίδα σας φαίνεται θαμπή. Αν συχνά
ταλαιπωρείστε από εκρήξεις ακμής, ήρθε η ώρα να
επανεκτιμήσετε το διατροφικό σας πρόγραμμα. Η
ζάχαρη δεν είναι μόνο φλεγμονώδης, συνεισφέροντας σε δερματικές παθήσεις όπως έκζεμα και ακμή,
αλλά επίσης κάνει την επιδερμίδα πολύ λιπαρή ή
πολύ ξηρή.
7. Τίποτα δεν είναι τόσο γλυκό όσο ήταν κάποτε.
Μετά από χρόνια, μεγάλη κατανάλωση ζάχαρης,
χρειάζεστε όλο και περισσότερη ποσότητα για να
ικανοποιηθείτε. Όταν πρωτοκόψετε τη ζάχαρη, μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά μετά από λίγο, θα δείτε
ότι πολλά πράγματα που νομίζατε ότι είναι ελάχιστα γλυκά, πια δεν θα μπορείτε να τα φάτε.
8. Η επίσκεψη στον οδοντίατρο δεν είναι και τόσο
ευχάριστη, Τώρα ξαναθυμάστε αυτό που σας επαναλάμβαναν οι γονείς σας: ότι η ζάχαρη κάνει κακό
στα δόντια. Αν επισκέπτεστε πολύ συχνά πια τον
οδοντίατρό σας, ίσως η ζάχαρη να είναι ένοχη. Όταν
αυτή κάθεται πάνω και ανάμεσα στα δόντια, παράγεται περισσότερο οξύ, οδηγώντας σε φθορά.

Σοβαρά … αστειάκια

Mε το βραβείο Bowdoin του Harvard βραβεύτηκε Kύπρια!

Μ

ε το βραβείο Bowdoin του
πανεπιστημίου Harvard τιμήθηκε η Κύπρια ερευνήτρια και
σκηνοθέτης Αργυρώ Νικολάου για
την εργασία της «Τώρα που Έγινε
ο Κόσμος ένα Απέραντο Ξενοδοχείο»: Αφηγήσεις Ευρωπαίων
Προσφύγων στη Μέση Ανατολή
Κατά τη Διάρκεια του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου».
Σύμφωνα με ανακοίνωση, «τα
βραβεία Bowdoin, από τα παλαιότερα και πλέον περίβλεπτα φοιτητικά βραβεία του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, έχουν στόχο να

αναγνωρίζουν εργασίες υψηλής
λογοτεχνικής αξίας και πρωτότυπων ιδεών, γραμμένες με τρόπο

που να απευθύνονται σε ευρύ
αναγνωστικό κοινό».
«Τα βραβεία καθιερώθηκαν το

1791, κι έχουν απονεμηθεί σε
πολλούς αξιόλογους απόφοιτους
του Χάρβαρντ, όπως τον Αμερικάνο φιλόσοφο Ralph Waldo
Emerson, τους προέδρους του
Χάρβαρντ Charles Eliot και Nathan
Pusey, και τον συγγραφέα John
Updike», προστίθεται. Αναφέρεται ακόμη ότι «η βραβευμένη
εργασία πραγματεύεται μαρτυρίες Ευρωπαίων προσφύγων στη
Μέση Ανατολή – ανάμεσά τους κι
ο Γιώργος Σεφέρης – κατά τη
διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου».

ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ
Ο Κώστας και ο Γιώργος ανεβαίνουν ένα κατακόρυφο βράχο σε ένα βουνό. Από κάτω γκρεμός. Εκεί που
προχωράνε μια χαρά, σπάει ο γάντζος του Κώστα
και πέφτει. Πανικοβλημένος ο Γιώργος δεν ξέρει τι
να κάνει και φωνάζει :
- ΚΩΣΤΑ !
- ΕΛΑ !
Έκπληκτος ο Γιώργος ξαναφωνάζει :
- ΕΙΣΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ;
- ΕΠΕΣΑ!
- ΕΧΕΙΣ ΣΠΑΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ;
- ΟΧΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ !
- ΤΙ ΛΕΣ ΡΕ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ;
- ΑΚΟΜΑ ΠΕΦΤΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ !
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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Ρόδι: Καρπός ζωής και καλοτυχία

Σ

την ελληνική παράδοση, είναι
σύμβολο γονιμότητας και αιωνιότητας, γι’ αυτό σε γάμους και
την Πρωτοχρονιά σπάμε ρόδια.
Μυηθείτε κι εσείς στα μυστικά του
ροδιού και μάθετε γιατί τόσοι
πολιτισμοί και τόσες θρησκείες
έχουν το ρόδι ως σύμβολο γονιμότητας και καλοτυχίας.
Το ρόδι είναι ένα φρούτο πλούσιο
σε θρεπτικά συστατικά
και ιδιότητες που το
καθιστά δημοφιλές
σε όλο τον κόσμο. Οι
σπόροι του ροδιού είναι
πλούσιοι σε βιταμίνη C και αποτελούν
πηγή φυτικών ινών. Χάρη στις
αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις, αντιβηχικές, στυπτικές, επουλωτικές και αντιδιαρροϊκές του
ιδιότητες, ο χυμός του ροδιού χρησιμοποιείται για θεραπευτικούς
σκοπούς εδώ και αιώνες
Δείτε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ξεκινήσετε να καταναλώνετε ρόδια:
1. Επιβραδύνει τη γήρανση.
Περιέχει μεγάλο ποσοστό αντιοξειδωτικών που απομακρύνουν τις
ελεύθερες ρίζες από το δέρμα.
2. Προστατεύει τα νεφρά. Νέα
έρευνα που δημοσιεύθηκε έδειξε ότι
ένα εκχύλισμα ροδιού προστατεύει
τα νεφρά από τις επιβλαβείς τοξίνες .
3. Αναζωογονεί το ήπαρ. Επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι ο χυμός του ροδιού όχι μόνο
προστατεύει το συκώτι αλλά

βοηθά στην αναγέννησή του.
4. Ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα. Η βιταμίνη C που περιέχει αποτελεί ασπίδα κατά των
ιώσεων και των κρυολογημάτων.
5. Έχει αντιαλλεργική δράση. Τα
ρόδια έχουν υψηλή περιεκτικότητα
σε ουσίες γνωστές ως πολυφαινόλες που έχει
αποδειχθεί
ότι μειώνουν
τις
βιοχημικές
διεργασίες
που συνδέονται
με
αλλεργίες .
6. Αποτρέψει τις καρδιακές
παθήσεις. Νέα έρευνα που δημοσιεύεται καταδεικνύει ότι το ρόδι
βελτιώνει την ικανότητα του οργανισμού να συνθέσει τη χοληστερόλη και απομακρύνει τις ελεύθερες
ρίζες από το αγγειακό σύστημα .
7. Προλαμβάνει τον καρκίνο του
προστάτη. Ο χυμός ροδιού και το
εκχύλισμά του θωρακίζει τους
άντρες έναντι του καρκίνου του
προστάτη.
8. Δρα κατά του καρκίνου μαστού.
Οι επιστήμονες μελέτησαν τις επιδράσεις του χυμού του ροδιού και
τα θρεπτικά συστατικά του κατά
του καρκίνου του μαστού και στα
δημοσιεύματά τους αναφέρουν ότι
η κατανάλωσή τους είναι δυνητικά
μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία για την πρόληψη του εν λόγω
καρκίνου.
9. Δρα προστατευτικά στον καρ-

Ταύρος: Υπάρχουν σκέψεις καλά κρυμμένες μέσα σου, καθώς και συναισθήματα,
που θα σου χτυπήσουν την πόρτα και θα
κάνουν την παρουσία τους αισθητή. Όσο
και αν αρνείσαι να τα δεις, θα τα φέρνει
στην επιφάνεια για να τα δεις και να τα
αντιμετωπίσεις με θάρρος. Η γνώση που
θα λάβεις θα σου ανοίξει νέους ορίζοντες
και νέες προοπτικές. Η εξέλιξη προϋποθέτει τη δραστηριοποίηση. Ήρθε η ώρα
να ξεβολευτείς από αυτά που είχες μάθει.
Δίδυμοι: Η σκέψη και η αντίληψη αποκτάει πνευματικότητα. Η τάση προόδου
θα χαρακτηρίσει την δράση σου. Η αντικειμενική σκέψη θα σε βοηθήσει να κρατήσεις τις ισορροπίες και στην προσωπική και στην επαγγελματική σου ζωή. Η
σκέψη δεν πέφτει σε παγίδες και δεν υποκύπτει σε αρνητικά συναισθήματα. Καταφέρνει να επικρατήσει, να ελέγξει και να
καθοδηγήσει την συμπεριφορά με αποτελεσματικότητα και συνοχή.
Καρκίνος: Η διαύγεια του νου σε βοηθάει
να επιτύχεις την συναισθηματική ισορροπία και την απόλυτη αρμονία. Γνωρίζοντας τί πραγματικά χρειάζεσαι από τη
ζωή, είσαι σε θέση να το επιδιώξεις και
να το κατακτήσεις. Η κατάκτηση αυτή
είναι που θα σου προσφέρει βαθιά ικανοποίηση και θα φωτίσει τις σκοτεινές
πλευρές της ψυχής σου. Επίσης, με την
αφοπλιστική σου ειλικρίνεια καταφέρνεις
να ξεκαθαρίσεις κάποιες καταστάσεις,
χωρίς φωνές, εντάσεις και ανακατωσούρες. Απλά και όμορφα τα πράγματα
μπαίνουν στη θέση τους.

Λέων: Έρχονται στην επιφάνεια συναισθήματα που κρύβονταν καλά μέσα σου
από καιρό. Με αφορμή κάποια γεγονότα
είσαι σε θέση να δεις καθαρά χωρίς
παρωπίδες. Διώχνεις τις ψυχολογικές
πιέσεις και ανησυχίες και καταφέρνεις να
δεις τον κόσμο γύρω σου στις πραγματικές του διαστάσεις, απαλλαγμένος από
σκιές και φόβους. Οι ανατροπές όσο
δύσκολες και αν φαίνονται στην αρχή
έχουν να σου δώσουν πολλή γνώση και
μεγάλο όφελος.
Παρθένος: Κάποιες εκπλήξεις ή απρόοπτα γεγονότα θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις κάποια συναισθήματα ή ανησυχίες. Οι σκοτεινές πτυχές φωτίζονται και
η αλήθεια επικρατεί. Ακόμη και αν υπάρξουν στιγμές που θα σου φανεί αβάσταχτη, να ξέρεις ότι μόνο με αυτή μπορείς
να πορευτείς και να χτίσεις γερές βάσεις
για το μέλλον.
Ζυγός: Είσαι σε θέση να λύσεις απαιτητικές καταστάσεις χρησιμοποιώντας το
μυαλό σου. Όποιο εμπόδιο και αν προκύψει θα το ξεπεράσεις με ευκολία και
ψυχραιμία. Μέσα από συζητήσεις με
αγαπημένα πρόσωπα θα μπορέσεις να
βρεις απαντήσεις σε ζητήματα που σε
απασχολούν. Η επικοινωνία διευκολύνεται και καταφέρνεις να βγεις από τα
συναισθηματικά αδιέξοδα.
Σκορπιός: Χαοτικές σκέψεις σε παρασύρουν στη δίνη από καιρό σε καιρό. Τώρα
είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις τις χαρές
της ζωής, να τις γευθείς απαλλαγμένος
από φοβίες και σκοτεινά συναισθήματα.
Η λογική παίρνει τα ηνία και σε ελευθερώνει από τα δεσμά του εαυτού σου.
Έτσι, είσαι σε θέση να απολαύσεις τις
απλές στιγμές χαράς καθώς και τις μεγάλες εκπλήξεις που αναμένονται να έρθουν
στη ζωή σου.
Τοξότης: Παγίδες σε κάνουν να χάνεις
πρόσκαιρα την αισιοδοξία σου. Βρίσκεις
εμπόδια στην πορεία σου και νιώθεις ότι

SUDOKU

κίνο του δέρματος. Η κατανάλωση
ροδιού συσχετίστηκε με την υποχώρηση των δύο βασικών τύπων
καρκίνου του δέρματος: Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, σύμφωνα
με νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε σε
περιοδικό δερματολογίας.
10. Προστατεύει το DNA. Τα φυτοθρεπτικά και αντιοξειδωτικά
συστατικά του ροδιού φαίνεται να
αλληλεπιδρούν με το γενετικό υλικό
του σώματος και να το προστατεύουν.
11. Ομαλοποιεί την αρτηριακή
πίεση. Πρώιμη έρευνα διαπίστωσε
ότι το εκχύλισμα του ροδιού μπορεί
να βοηθήσει στην πρόληψη της
αύξησης της αρτηριακής πίεσης.
12. Ρυθμίζει το μεταβολικό σύνδρομο. Έρευνες απέδειξαν ότι το
ρόδι συμβάλλει στη ρύθμιση του
σακχάρου στο αίμα, βελτιώνει την
ευαισθησία στην ινσουλίνη, καταπολεμά τη φλεγμονή και βελτιώνει
πολλούς άλλους παράγοντες που
εμπλέκονται στο μεταβολικό σύνδρομο.
13. Προστατεύει από τη νόσο του
Αλτσχάιμερ. Αυτό το φρούτο μπορεί να αποτρέψει ή να επιβραδύνει
την εξέλιξη της νόσου, σύμφωνα με
πειράματα που έγιναν σε ποντίκια.
14. Προστατεύει από την οστεοαρθρίτιδα. Τα ρόδια έχουν αποδειχθεί ευεργετικά για την οστεοαρθρίτιδα, καθώς περιέχουν ελλαγικό
οξύ και πολυφαινόλες που αποτελούν τα φυτοθρεπτικά συστατικά
της επούλωσης των οστών.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ηπειρώτικη κρεατόπιτα
Υλικά:
1 πακέτο χωριάτικο φύλλο
150 γραμ. βούτυρο Ηπείρου λιωμένο
1 κοτόπουλο (κατά προτίμηση ελευθέρας βοσκής)
500 γραμ. χοιρινό κρέας χωρίς πολύ λίπος
1 μικρό κρεμμύδι, 1 κλωνάρι σέλερι, 1 κομμάτι πράσο
1 καρότο, 1 δαφνόφυλλο, 5-6 κόκκοι πιπέρι
Για τη γέμιση
2 κ.σ. βούτυρο Ηπείρου, 2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 φλ. τραχανά, 400 γραμ. φέτα σε τρίμματα
φρέσκο πιπέρι, αλάτι
Εκτέλεση:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα βγουν στην επιφάνεια συναισθήματα που θα σε κάνουν να συνειδητοποιήσεις τις καταστάσεις γύρω σου. Η
αντίληψή σου διαφοροποιείται και διαμορφώνεις μια νέα εικόνα της δικής σου
πραγματικότητας. Ακόμη και αν δυσκολευτείς να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα, σύντομα θα καταλάβεις την αξία
των αλλαγών αυτών. Φρόντισε να πάρεις
όσα περισσότερα μπορείς.
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δυσκολεύεσαι να προχωρήσεις όπως επιθυμείς. Όμως, μην ανησυχείς, γιατί η
σκέψη σου αποκτάει φως και αυτογνωσία. Καταφέρνεις να δεις την αλήθεια και
τρόπους να ελιχθείς προκειμένου να φτάσεις στον στόχο σου. Είναι καλή ημέρα
για να καταφέρεις μικρές αλλά και μεγάλες νίκες.
Αιγόκερως: Είναι καλή ημέρα για να
πάρεις μια ανάσα διασκεδάζοντας και
χαλαρώνοντας με καλή παρέα. Θα δεις
ότι κάθε φορά που θα βρίσκεσαι ανάμεσα
σε κόσμο θα προσπαθήσεις να κάνεις το
κλίμα πιο χαρούμενο και λιγότερο πιεστικό. Στην δουλειά θα είσαι αυτός που θα
λέει τα αστεία διακόπτοντας την ροή της
εργασίας. Θα είσαι το σκανδαλιάρικο
παιδί που προκαλεί χαμόγελα και ευχάριστη διάθεση.
Υδροχόος: Το πλανητικό σκηνικό ασκεί
επάνω σου σημαντικές πιέσεις, όχι για να
σου δυσκολέψει τη ζωή με εμπόδια, αλλά
για να σε βοηθήσει να πας παρακάτω.
Από τη μια σε φέρνει σε επαφή με τους
φόβους σου και σε βοηθάει να τους ξεπεράσεις, ενώ από την άλλη ο Ερμής μπαίνει στο ζώδιό σου και σε βοηθάει να
κυνηγήσεις τα όνειρά σου, όσο μεγαλεπήβολα και αν είναι. Είναι κομβικής σημασίας η ημέρα για αυτό αξιοποίησε κάθε
λεπτό.
Ιχθείς: Καλό είναι να φανείς δυνατός και
να βγάλεις μπροστά την εμπειρία που
σου έχει δώσει η ζωή. Θα προκύψουν
αλλαγές και αυτές φαίνεται πως θα προέλθουν από εσένα τον ίδιο. Οι αφορμές
που θα υπάρξουν θα σε κάνουν να πάρεις
αποφάσεις που θα σε ξεβολέψουν, αλλά
θα σου χαρίσουν και μεγάλα οφέλη. Μην
φοβηθείς να πάρεις πρωτοβουλία και να
επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου εκεί που
πρέπει. Στα αισθηματικά θα έχεις την
ευκαιρία να μιλήσεις με ευθύτητα στον
σύντροφό σου και να ρίξεις φως σε
κάποιες καταστάσεις που μέχρι τώρα
προσπαθούσες να αποφύγεις.

Ξεκινάμε να φτιάξουμε την ηπειρώτικη κρεατόπιτα με
χοιρινό και κοτόπουλο, βάζοντας σε μία κατσαρόλα το
κοτόπουλο, το κρέας, το κρεμμύδι, το σέλερι, το πράσο,
το καρότο, το δαφνόφυλλο και το πιπέρι. Καλύπτουμε
με νερό και από την ώρα που θα πάρει βράση, βράζουμε για περίπου 40΄. Ξαφρίζουμε όποτε εμφανίζονται
αφροί στην επιφάνεια. Βγάζουμε το κοτόπουλο και το
κρέας από το ζωμό και σουρώνουμε. Αφού κρυώσουν,
ξεκοκαλίζουμε το κοτόπουλο και ψιλοκόβουμε το χοιρινό. Ζεσταίνουμε βαθύ τηγάνι και προσθέτουμε το βούτυρο. Σε μέτρια φωτιά αφήνουμε το κρεμμύδι να μαραθεί για 7΄-8΄, όχι να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το
κοτόπουλο και το χοιρινό, ανακατεύουμε και αφήνουμε
να σιγοψηθεί για 5΄-6΄. Προσθέτουμε τον τραχανά και
τα 3/4 φλ. ζωμό (με τον οποίο βράσαμε τα κρεατικά),
αλατοπιπερώνουμε τη γέμιση και σιγοβράζουμε για
10-12′, μέχρι η γέμιση να πιεί τα υγρά της.
Αφού κρυώσει προσθέτουμε τη φέτα και ανακατεύουμε.
Βουτυρώνουμε ένα ταψί για πίτα, με διάμετρο 40 εκατοστών. Απλώνουμε 3 φύλλα κιχί ακτινωτά ώστε να
εξέχουν, ραντίζοντάς τα με λιωμένο βούτυρο. Αδειάζουμε τη γέμιση. Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα ραντίζοντάς τα ενδιάμεσα με λιωμένο βούτυρο και γυρίζουμε
τις άκρες προς τα μέσα.
Χαράζουμε τη βασιλόπιτα σε κομμάτια μπακλαβαδωτά
και περιχύνουμε με το υπόλοιπο βούτυρο. Ραντίζουμε
με λίγο ζωμό και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο
φούρνο στους 180 βαθμούς C, στις αντιστάσεις, για 1
ώρα μέχρι να ροδίσει καλά.

• Ο τραχανάς κάνει την πίτα λίγο πιο αφράτη και συγχρόνως μαζεύει τα περιττά υγρά.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 2/2018 31/1/2018

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

50.000 ................33927

100 .....................57011

1.000 ..................49756

100 .....................40397

400 .....................51738

100 .....................25241

400 .....................15447

100 .....................10548

400 .....................21390

100 .................... 36360

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

200 .....................31970

100 .................... 43239

200 .....................15568

100 .................... 14396

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 269 - 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1954

200 .....................54502

100 .................... 52086

200 .....................15053

100 .................... 59200

200 .....................28362

Άλλα ποσά

200 .....................31446

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .....................52785

5880, 2575

200 .....................33011

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................39196

293

200 .....................46332

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................55680

952, 352

100 .....................11342

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................59454

21, 93

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

Άριστη δημοκρατία είναι εκείνη
που δεν έχει ούτε
πάρα πολύ πλούσιους ούτε πάρα
πολύ φτωχούς
πολίτες
Θαλής ο Μιλήσιος,
643-548 π.Χ.,
Αρχαίος Έλληνας
φιλόσοφος

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 11/02/2018 στον
Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας
Παντάνασσας (ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ) το 8ον ετήσιο
μνημόσυνο του αξέχαστου μας συζύγου,
πατέρα και παππού.

ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
(Τέως Επαρχ. Γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού)
Καλούμε όσους τιμούν την μνήμη του
όπως παραστούν

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Τ

ώρα που τέλειωσαν τα ψέματα και οι κάθε λογής
ειδήμονες επί παντός επιστητού, θα αποσυρθούν
σε χειμερία νάρκη μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές,
δεν θα ακούσετε για αύξηση των συντάξεων και των επιδομάτων στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, για το άδειο
καλάθι της νοικοκυράς, για την ακρίβεια στα καύσιμα και των
ειδών πρώτης ανάγκης, για την γρήγορη εφαρμογή του ΓΕΣΥ,
για την αύξηση της απασχόλησης, για τη μείωση της ανεργίας, των μεταναστών, της εγκληματικότητας, του χουλιγκανισμού, της ηχορύπανσης, των σκανδάλων, της διαφθοράς,
της απονομής της δικαιοσύνης, της παραπαιδείας, της
αισχροκέρδειας, της λαθροθηρίας και του καπνίσματος σε
κλειστούς χώρους.

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

Τώρα θα παραμείνουν στις επάλξεις, αυτοί που δεν φείδονται χρόνου και κόπου και δεν προσδοκούν σε αξιώματα ή
ανταλλάγματα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο
κοινωνικό σύνολο.
Τώρα που τέλειωσαν τα ψέματα θα πρέπει να αρχίσετε να
αντιλαμβάνεστε ότι το μοναδικό σας στήριγμα σ’ αυτή την
πρόσκαιρη ζωή είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός...
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Α Π Ο Ε Λ : ΞΕΠΛΥΝΕ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΓΟΗΤΡΟ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΣΣΙΑ

Τ

ην πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε ο Εθνικός Άσσιας
προκαλώντας αναστάτωση στα
κάτω διαζώματα του βαθμολογικού
πίνακα. Στα ψηλά δώματα επικράτησε ο νόμος των φαβορί με τρίποντα
για την Ένωση, τον Οθέλλο και την
Αναγέννηση. Αξιοσημείωτη η νίκη
της Καρμιώτισσας στην Αραδίππου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Π

έντε στροφές πριν από το πέσιμο της αυλαίας της Α’ φάσης του Παγκυπρίου
Πρωταθλήματος Α’ κατηγορίας, το ενδιαφέρον τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά
δώματα παραμένει έντονο. Ο ΑΠΟΕΛ έκανε τη μεγάλη ανατροπή στο «Τσιρείο» υποχρεώνοντας τον Απόλλωνα στην πρώτη του ήττα, η οποία ωστόσο δεν απογοήτευσε τους
Λεμεσιανούς. Τουναντίον, χαλύβδωσε την πίστη τους για συνέχιση της σοβαρής δουλειάς, η οποία όπως πιστεύουν, θα ανθοφορήσει.

• Πίστη στις μεγάλες δυνατότητες
τους δηλώνουν οι ΑΠΟΛΩΝίστες

Στα χαμηλά δώματα, Δόξα, Ολυμπιακός, Νέα Σαλαμίνα, Πάφος, Αλκή και Ερμής εντείνουν την προσπάθεια για δύο θέσεις στον ήλιο.

Σ

’ ένα αγώνα που θύμιζε περισσότερο σκάκι μεταξύ των πάγκων, ο ΑΠΟΕΛ
ξέπλυνε την ντροπή του βαρύτατου 04, αποκαθιστώντας το γόητρο των
πρωταθλητών. Την ίδια ώρα η ομάδα
του Γιώργου Δώνη (φωτό) στρογκυλοκάθησε στην κορυφή του Ολύμπου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Στην Ανόρθωση τα πράγματα είναι
ευοίωνα καθώς τον Ιανούριο η ομάδα
του Ρόνι Λέβι πραγματοποίησε πορεία
πρωταθλήματος μαζεύοντας 11 βαθμούς σε πέντε αγώνες. Στην ΑΕΚ που
απέχει πέντε πόντους από την κορυφή
επικρατεί αισιοδοξία για το αύριο
καθώς όλοι πιστεύουν πως υπάρχουν
οι προυποθέσεις για κάλυψη του
χαμένου εδάφους.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π

ΡΕΤΙΡΕ ΓΙΑ ΔΥΟ

ατατράκ στη Σωτήρα. Ο πρωτοπόρος Ονήσιλλος έχασε από την
Πέγεια συγκατοικώντας τώρα στο
ρετιρέ με την ΜΕΑΠ που απέδρασε με
το χρυσοφόρο τρίποντο από τα
Λύμπια. Το Πεγειώτικο συγκρότημα
εισήλθε τώρα σε τροχιά ανόδου.
Σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Διγενή
Ύψωνα στο Λιοπέτρι.

Αξιοσημείωτη θεωρείται η ολική ανάκαμψη της Ομόνοιας που με τον
Ιβάιλο Πέτεφ στο τιμόνι ανέτειλε μια
νέα αισιόδοξη περίοδος για τους
«Πράσινους, αφήνοντας πίσω τους
μια μακραίωνη απογοητευτική πορεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα χαμηλά ο Εθνικός Άχνας αποχαιρέτησε τα σαλόνια ενώ έξι τουλάχιστον ομάδες δίνουν μάχη ζωής.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Στο στρατόπεδο των Απολλωνιστών
παρά την ήττα, η ψυχολογία παραμένει σε ψηλά επίπεδα καθώς όλοι
πιστεύουν στις μεγάλες δυνατότητες
τους, θεωρώντας ότι το συγκρότημα
του Σωφρόνη Αυγουστή έχει τα φόντα
για κατάκτηση του τίτλου.

Σ

ΧΕΡΙ - ΧΕΡΙ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

το ντέρπι κορυφής, ο
Κούρρης
Ερήμης
άλωσε το κάστρο του
Ψευδά σπάζοντας το
αήττητο της τοπικής
Ομόνοιας με τις δύο
ομάδες να μοιράζοντα
τώρα το βαθμολογικό
ρετιρέ. Σημαντική εκτός
έδρα νίκη της Ελιάς
στην Αμαθούντα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στις 10 – 11 Φεβρουαρίου 2018, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο
Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10 – 11/2/17
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - Σάββατο
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - Σάββατο
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - Κυριακή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - Κυριακή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΚΕΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 14ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΚΕΝΗ

3-0
1-5
3-2
1-2

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΟ)
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΘΟΪ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, γήπ. Αγ. Θεοδώρου 7/2/18
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ, γήπ. Τερσεφάνου, 6/2/18
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ, γήπεδο Περβολιών, 7/2/18
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, γήπεδο Κοφίνου, 7/2/18
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ο εργαζόμενος βασικός συντελεστής
στην πορεία ανάπτυξης

Η

ΣΕΚ έχει επιτύχει, μέσα από τον τρόπο που
συνειδητά πολιτεύτηκε κατά την προεκλογική
περίοδο να αναδείξει το ρόλο και τη σημασία του
Συνδικαλιστικού
Κινήματος
στην
εξελικτική πορεία
των κοινωνικοοικονομικών θεμάτων και των εργασιακών σχέσεων.

Με βάση τα αποτελέσματα
του
√ Μετεκλογική δήλωση πρώτου γύρου
εκλογών,
γ.γ ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα των
ήταν σαφές πως
η
επανεκλογή
Νίκου Αναστασιάδη ήταν η επιλογή συνέχισης της
σταθερής πορείας ανάκαμψης, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προοπτικές ανάπτυξης μέσα από
τις οποίες θα τεκμηριώνεται η δυνατότητα της
ΣΕΚ και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα
να διεκδικεί και να κερδίζει στοχευμένα, περαιτέρω ωφελήματα για τους εργαζόμενους. Επαναλαμβάνεται για ακόμη μία φορά πως η ΣΕΚ θα
αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη δυνατότητα που δημιουργείται, μέσα από το θεσμικό
πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων και του κοινωνικού διαλόγου, για διατήρηση της εργατικής
ειρήνης.
Η επόμενη ημέρα των εκλογών θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη συναίνεση και συνεργασία ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα αλλά και τους κοινωνικούς εταίρους.
Θεωρούμε πως η επόμενη πενταετία θα έχει
σίγουρα πολλές προκλήσεις οι οποίες θα χρειαστεί να τύχουν διαχείρισης ενώ την ίδια στιγμή
δημιουργείται και μία νέα δυναμική και προοπτική στην οποία κεντρικός άξονας προτεραιότητας
θα πρέπει να είναι ο εργαζόμενος ως βασικός
συντελεστής στην πορεία ανάπτυξης σε μια ισόρροπη πορεία με τις επιχειρήσεις, όπως και η προώθηση ενός κοινωνικού κράτους πρόνοιας, όπως
εύστοχα έχει δηλώσει ο ίδιος ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Χειρόφρενο χθές στα λεωφορεία της Λεμεσού
Σ

ε 24 ωρη προειδοποιητική
απεργία κατήλθαν χθές Τρίτη οι
εργαζόμενοι της Εταιρείας Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (ΕΜΕΛ
ΛΤΔ) οι οποίοι διαμαρτύρονται για
τη μη εφαρμογή της Συλλογικής
Σύμβασης του 2013.

Η συμμετοχή των εργαζομένων
στην εταιρεία ήταν καθολική,
στέλλοντας το μήνυμα πως είναι
ορατό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης
των μέτρων σε περίπτωση που η
εργοδοτική πλευρά συνεχίζει να
αθετεί τη συμφωνία.

• Καθολική η συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της ΕΜΕΛ
• Ορατό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των απεργιακών μέτρων
• Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για μη εφαρμογή
της Συλλογικής Σύμβασης του 2013
Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν
υπέβαλε οποιαδήποτε πρόταση
για επίλυση της διαφοράς, κάτι
που θα ληφθεί πολύ σοβαρά

υπόψη στη σημερινή απόφαση
της γενικής συνέλευσης των
απεργών η οποία θα καθορίσει
τα επόμενα μέτρα, σημείωσε.

Ο γραμματέας του Σωματείου
Μεταφορών ΣΕΚ Λεμεσού Γιάννης
Τσουρής δήλωσε ότι οι συντεχνίες προειδοποίησαν έγκαιρα
την εργοδοτική πλευρά για την
απόφαση τους για πραγματοποίηση 24 ωρης απεργίας, χωρίς
ωστόσο να υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της για
αποτροπή της.

• Καταρχήν συμφωνία στην Οικοδομική Βιομηχανία

Νέα εποχή στα εργασιακά δρώμενα με την επικειμένη
νομοθετική κατοχύρωση βασικών άρθρων της ΣΣ

Σ

ε μια νέα πιο αισιόδοξη εποχή
εισέρχεται η Οικοδομική βιομηχανία μετά την καταρχήν συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 30 Ιανουαρίου μεταξύ συντεχνιών και Ομοσπονδίας Συνδέσμων εργολάβων
για νομική κατοχύρωση βασικών
άρθρων της συλλογικής σύμβασης.
Η καταρχήν συμφωνία υπεγράφη
στην παρουσία του Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στα εργασιακά δρώμενα σε ένα τομέα της Βιομηχανίας στον οποίο κυριαρχούσε,
όπως δήλωσε στην Εργατική Φωνή
ο γγ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων
ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου, το μήνυμα, η απασχόληση να βασίζεται
στο φτηνό εργατικό δυναμικό.
Ο κ. Ιωάννου τόνισε παράλληλα
πως το προσχέδιο της νομοθεσίας
θα προωθηθεί για ψήφιση στο
Κοινοβούλιο και μέχρι τότε οι
εργαζόμενοι θα καλύπτονται για
έναν χρόνο από την υπογραφή της
ειδικής συμφωνίας.

είναι αποτέλεσμα πολύχρονων και
σθεναρών διεκδικήσεων από την
Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ και το
υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα,
για νομοθετική κατοχύρωση βασικών άρθρων της συλλογικής σύμβασης που θα αφορά μισθούς,
ωράριο εργασίας,ταμεία προνοίας, φιλοδώρημα κα.
Σε κατοπινό στάδιο θα ορισθούν
γενικές συνελεύσεις εργαζομένων
για να ανάψουν το πράσινο φως
στην καταρχήν συμφωνία.

• Η απασχόληση
στην οικοδομική
βιομηχανία
να ΜΗΝ
στηρίζεται
πλέον στα
φτηνά εργατικά
χέρια

Σημειώνεται πως η εξέλιξη αυτή

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕΚ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Η

ΣΕΚ με επιστολή που απέστειλε χθές ο γ. γ Ανδρέας Φ.
Μάτσας στο προεδρικό, συνεχάρη
τον πρόεδρο Αναστασιάδη για
την επανεκλογή του.
Η επιστολή αναφέρει:
Η Εκτελεστική Επιτροπή, τα στελέχη και οι χιλιάδες των μελών της
ΣΕΚ σας συγχαίρουν για την επανεκλογή σας στην Προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

Είμαστε βέβαιοι πως το ξεκάθαρο
αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να συνεχίσετε με επιτυχία
την προσπάθεια για περαιτέρω
οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να ενισχύσετε το κοινωνικό
κράτος, δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για αξιοπρεπείς
και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης
για το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Παράλληλα ευελπιστούμε πως θα
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που
θα προκύψουν, με τρόπο που να
δημιουργούνται οι απαιτούμενες
συνθήκες για την επίτευξη μιας
δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο
εθνικό μας πρόβλημα. Σας διαβεβαιώνουμε κύριε Πρόεδρε πως, η
ΣΕΚ θα συνεχίσει να πολιτεύεται με
τον ίδιο δημιουργικό και υπεύθυνο
τρόπο.

www.oho-sek.org.cy

