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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2983
TIMH 0.70€

9126 οι μακροχρόνια άνεργοι

• Προωθείται ο νέος σχεδιασμός του οργανωτικού γραφείου

Α

ΣΚΛΗΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΑΛΜΑΤΑ

ντιστέκεται σθεναρά η μακροχρόνια ανεργία, παρά τη γενικότερη μείωση του ποσοστού ανεργίας
με βάση τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ιανουάριου του
2018. Συνολικά, 9126 άνεργοι
ψάχνουν εργασία για περισσότερο
από ένα χρόνο ενώ στην πιο παραγωγική ηλικία συσσωρεύονται πέραν
Σελ. 8
των 20000 ανέργων.

Η

ΣΕΚ αναπροσαρμόζει και επανασχεδιάζει τη στρατηγική ανάπτυξης της με στόχο την ενδυνάμωση του
παρεμβατικού της ρόλου ενισχύοντας
τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη
στήριξη των αναγκών των εργαζομένων.
Σε συνεδρία του Κεντρικού Οργανωτικού Γραφείου που πραγματοποιήθηκε
προχθές Δευτέρα στο οίκημα της ΣΕΚ
υπό τον συντονισμό του γενικού
οργανωτικού Πανικού Αργυρίδη, στην

• Αισιόδοξη προοπτική
στον τομέα της οργανωτικής
ανάπτυξης του κινήματος
και της εγγραφής νέων μελών
στην μετά – κρίση εποχή

Περιζήτητοι οι τεχνίτες
την επόμενη δεκαετία

Α

υξημένη αναμένεται να είναι η
ζήτηση των επαγγελμάτων της
τεχνικής εκπαίδευσης για την επόμενη δεκαετία. Παρά τα όποια ταμπού
για τις σχολές με τα μεταλυκειακά
προγράμματα προβλέπεται πως οι
απόφοιτοι τους θα απορροφούνται
άμεσα στην αγορά εργασίας. Σελ. 9

παρουσία και του γενικού γραμματέα
Ανδρέα Φ. Μάτσα, τονίστηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας μιας νέας
στρατηγικής οργανωτικής ανάπτυξης
η οποία μεταξύ άλλων θα περιστρέφεται γύρω από τους ακόλουθους
τρεις άξονες:

1 Τη διατήρηση της υφιστάμενης
δύναμης της ΣΕΚ
2 Την εγγραφή νέων μελών
3 Την περαιτέρω ενδυνάμωση

της
εικόνας του Κινήματος, μέσα από τις
δράσεις και τις παρεμβατικές της
τοποθετήσεις και εισηγήσεις.

Ο σημαιοφόρος
της ΕΟΚΑ
Πετράκης
Γιάλλουρος
μας δείχνει
τον δρόμο
του αγώνα
για δικαίωση

Σελ. 5

Όπως τονίστηκε από τον γενικό
οργανωτικό της ΣΕΚ, το Κίνημα
κατόρθωσε κάτω από αντίξοες συνθήκες να διατηρήσει την οργανωτική
του δύναμη ενώ από το 2015 και
εντεύθεν παρουσιάζεται σταθερή
πορεία ανάκαμψης.
Η ΣΕΚ στη νέα εποχή της οικονομικής
ανάκαμψης, θα επιχειρήσει μέσα από
τον επανασχεδιασμό της οργανωτικής
της ανάπτυξης να ενισχύσει τον δια-

πραγματευτικό της ρόλο και λόγο
στην καθημερινή διαχείριση των
εργασιακών ζητημάτων.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας επεσήμανε πως η
οργανωτική ανάπτυξη σχετίζεται
άμεσα με τη δυναμικότερη προώθηση
των θέσεων και πολιτικών του Κινήματος που στοχεύουν στη συνεχή
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Η ΣΕΚ με ρεαλιστική διάθεση, κατέλη-

ξε, θα ιεραρχήσει προτεραιότητες, θα
καθορίσει ποιοτικούς και ποσοτικούς
στόχους και θα ενισχύσει την εσωτερική συνεργασία ανάμεσα στις δομές
της με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό και προώθηση της στρατηγικής
ανάπτυξης.

• Επιδιώκεται ενίσχυση
του διαπραγματευτικού ρόλου
της ΣΕΚ και της παρέμβασης της
στα κοινωνικοοικονομικά
και συνδικαλιστικά δρώμενα

Προέχει η νομική υπόσταση των συλλογικών συμβάσεων

Τ

α τελευταία χρόνια η κυπριακή αγορά εργασίας
ζει σε συνθήκες σοβαρής απορρύθμισης.

συμβάσεων, όπως είναι π.χ. ο μισθός, τα ωράρια, οι
υπερωρίες, το Ταμείο Προνοίας, ο 13ος μισθός.

Αρκετοί εργοδότες παραβιάζουν πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων, εφαρμόζουν το διάταγμα για
τον κατώτατο μισθό όπως οι ίδιοι θέλουν, ενώ εκατοντάδες είναι οι εργαζόμενοι που υποαμείβονται
γιατί δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις.

Ήδη προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε η
Oικοδομική Bιομηχανία με τη συνομολόγηση κατ’

Η ΣΕΚ εκφράζει την απαρέσκεια της γι’ αυτή την
κατάσταση και υπογραμμίζει πως, όλα αυτά τα
αρνητικά φαινόμενα θα εκλείψουν μόνο όταν αποκτήσουν νομική ισχύ οι βασικοί όροι των συλλογικών

• Για να εκλείψει η απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας
αρχήν συμφωνίας μεταξύ των Συντεχνιών και των
Συνδέσμων Εργολάβων για νομική κατοχύρωση των
βασικών άρθρων της συλλογικής σύμβασης, η οποία

ελεύθερα συνομολογείται ανάμεσα στα δύο μέρη.
Έχουμε την ισχυρή άποψη πως, οι αξιοπρεπείς όροι
εργασίας δεν πρέπει να αποτελούν προνόμιο μόνο
όσων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, αλλά
πρέπει να απολαμβάνονται από όλους τους εργαζόμενους σ’ όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας.
Ο λόγος για την υλοποίηση της πιο πάνω πολιτικής
ανήκει στην κυβέρνηση και στην βουλή, οι οποίες
πρέπει να κινηθούν τάχιστα προς την ορθή κατεύθυνση.

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

ίναι ώρα ευθύνης για τους πολιτικούς που
θέλουν πράγματι το καλό του τόπου
Τα μετεκλογικό σκηνικό απαιτεί ευρύτατες
συνεργασίες και αυτό θέλει η κοινωνία

Ρ

όδινα φαίνονται τα οικονομικά μας πράγματα
μετά την 7χρονή βαθειά ύφεση
Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη κοινωνική
συναίνεση αλλά και πολιτική αξιοπιστία για να
ελκύσουμε νέες επενδύσεις στη χώρα

*

Γ

όνιμο κοινωνικό διάλογο για ουσιαστική ενίσχυση των Εργασιακών Σχέσεων απαιτεί η μετεκλογική τάξη πραγμάτων
Τον έχει απόλυτη ανάγκη ο τόπος για να προχωρήσει μπροστά με σταθερά βήματα

*

Α

*

ισιόδοξο αύριο σηματοδοτεί η εκλογική νίκη
Αναστασιάδη
Χρειάζεται τη στήριξη όλων για νέα εποχή ανάπτυξηςκαι κοινωνικής συνοχής

*

ριγμές στο καθεστώς των κατεχομένων φέρει η
βάρβαρη επίθεση κατά της «Αφρίκα»
Ωρα οι Τ/Κ να πάρουν το μέλλον τους στα χέρια
τους

Τ
Ι

σχυρή οικονομική ανάπτυξη για την Κύπρο
προκρίνει η «Κομισόν» για την επόμενη διετία
Η νοικοκυρεμένη πολιτική της τελευταίας 5ετίας
φέρνει καλά μαντάτα για τους μισθωτούς
αθαρή εντολή ενότητας και προόδου έδωσε ο
λαός στον Νίκο Αναστσιάδη
Χρυσή ευκαιρία για ευρεία συναίνεση στα κρίσιμα ζητήματα

Το μέγα στοίχημα της νέας πενταετίας Αναστασιάδη

Τ

ώρα που καταλάγιασαν οι
πανηγυρισμοί και οι συναισθηματικές φορτίσεις από το
εκλογικό αποτέλεσμα, διαπιστώνουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι
οι ψηφοφόροι έδωσαν καθαρή
εντολή στον Νίκο Αναστασιάδη
που τον αναγάγει σε κυρίαρχον του
πολιτικού παιγνιδιού. Έτσι, του
παρέχεται η δυνατότητα να διαχειρισθεί τα μεγάλα ζητήματα με
λυμένα τα χέρια, χωρίς κομματικά
βαρίδια, αφού στη μάχη του δεύτερου και καθοριστικού γύρου των
εκλογών, δεν έτυχε της στήριξης
κανενός κόμματος, πλήν του
ΔΗ.ΣΥ.
Στις δηλώσεις του κατά την επίσημη τελετή ανακήρυξης του, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ερμήνευσε
την επανεκλογή του με το συντριπτικό 56% ως εντολή για συνένωΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος,

*

Κ

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Η

νέα πενταετία Αναστασιάδη θα πρέπει να στοχοπροσηλθωθεί στην ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους
Προς τούτο, η ΣΕΚ στέκει ειλικρινά κι έμπρακτα
στο πλευρό του Προέδρου

*

Φ
*

ρονούμε ότι σύντομα θα ψηφισθούν οι κανονισμοί για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης
Η ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή για πάταξη της αδήλωτης εργασίας

Ω

ρα να ανταμειφθούν οι εργαζόμενοι και οι μη
προνομιούχοι λόγω των καλών επιδόσεων της
οικονομίας
Προσδοκούμεν πως η νεά διακυβέρνηση θα επιδείξει τον αναγκαίο σεβασμό σε αυτούς που
σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης

*

Ν
*

αι, ο εργαζόμενος είναι βασικός συντελεστής
στην πορεία ανάπτυξης
Η ανοχή μας θα είναι πλέον μηδενική στις περιπτώσεις που θα πληγεί η αξιοπρέπεια του

Η

συμφωνία Εργολάβων και συντεχνιών Οικοδόμων για νομοθετική κατοχύρωση των βασικών
όρων εργοδότησης θεωρείται σημαδιακή
Το υπουργείο Εργασίας και η Βουλή καλούνται
τώρα να πράξουν το καθήκον τους

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ση δυνάμεων, τονίζοντας εμφαντικά πως έχει επίγνωση των δυσκολιών που έχουμε ως χώρα και ως
κοινωνία.
Μέσα στο νέο σκηνικό που προδιαγράφει το εκλογικό αποτέλεσμα,
μέσα στις τρέχουσες πολιτικές,
οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες
και γεωπολιτικές συγκυρίες, η πιό
πάνω τοποθέτηση του προέδρου
χαιρετίσθηκε από το σύνολο των
πολιτών ανεξαρτήτως κομματικής
προέλευσης. Ωστόσο, αυτό που
μετρά δεν είναι τα λόγια αλλά
κατά πόσον θα εφαρμοσθούν στην
πράξη οι προεκλογικές του υποσχέσεις και οι μετεκλογικές του
προσεγγίσεις. Φρονούμεν ότι στην
παρούσα χρονική συγκυρία, δίδεται μια χρυσή ευκαιρία στον πρόεδρο Αναστασιάδη να ρίξει τα σπόρια για να ανατείλει η άνοιξη στον
τόπο σε όλα τα επίπεδα της πολι-

τικής, κοινωνικής και οικονομικής
ζωής, μετά την βαρυχειμωνιά των
τελευταίων επτά ετών.

Ο 8λογος του μεγάλου
στοιχήματος
Η δεύτερη πενταετία του Νίκου
Αναστασιάδη, που θάναι και η
τελευταία όπως ρητά δεσμεύθηκε,
θα κριθεί κυρίως στα καυτά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο
και τους πολίτες, τα οποία κωδικοποιούνται στον πιο κάτω οκτάλογο:

1

Η υιοθέτηση πανεθνικής συνεννόησης στο Κυπριακό και στα
συναφή θέματα καίριας εθνικής
σημασίας όπως, ο υποθαλάσσιος
πλούτος, οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή διπλωματία, σε πλήρη και ειλικρινή
συνεργασία με την Ελλάδα

2 Ο εκσυγχρονισμός και η θωράκιση των θεσμών με παράλληλη
εμπέδωση της αξιοκρατίας, της
ισοπολιτείας, της χρηστής διοίκησης και της ταχείας απόδοσης της
δικαστικής δικαιοσύνης
3 Ο εκσυγχρονισμός των

κρατικών
δομών με ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση στην κρατική μηχανή ώστε να
καταστεί ευέλικη και αποτελεσματική, εδραιώνοντας ταυτόχρονα
τη σχέση εμπιστοσύνης πολίτη–
κράτους

4

Η εξυγίανση του πολιτικού
συστήματος ώστε τα κόμματα να
καταστούν υγιή κύτταρα του δημοκρατικού πολιτεύματος και φορείς
συνεχούς ενίσχυσης του. Προς την

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2/2018
Αυξεντίου οσ., Φιλήμονος Γάζης,
Αβραάμου, Μάρωνος

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

ΠΕΜΠΤΗ 15/2/2018
Ονησίμου αποστόλου, Μαϊωρος
μαρτ., Ευσεβίου οσίου, Ανθίμου
οσίου του εν Χίω
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2/2018
Παμφίλου, Ουάεντος, Παύλου,
Σελεύκου, Ηλία μαρτ., Φλαβιανού

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

κατεύθυνση αυτή, επιβάλλεται να
ληφθούν μέτρα για προσέλκυση
στην κομματική και εν γένει την
πολιτική ζωή οι νέοι επιστήμονες
και άφθαρτα άτομα από τη νέα
γενιά

5

Η περαιτέρω αναβάθμιση και ο
εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού
συστήματος κατά τρόπο που να
συνδέει την παρεχόμενη γνώση με
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
αλλά και της καλλιέργειας της
αρετής των μαθητών και σπουδαστών στις αξίες της αλληλεγγύης
και της φιλοπατρίας

6

Η εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα ώστε η Κύπρος να
αποκτήσει επιτέλους σύγχρονο
σύστημα
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και φροντίδας για
όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες

7 Η ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας ώστε
κανένα νοικοκυριό να μην ζεί στο
όριο της φτώχειας, ταυτόχρονα με
υιοθέτηση νομοθεσίας για εθνικό
κατώτατο μισθό και λήψη μέτρων
που θα θωρακίζουν τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας και θα ρυθμίζουν την αγορά εργασίας ώστε να
αποφεύγονται κρούσματα εκμετάλλευσης

8 Η τάχιστη επίλυση του οξύτατος
προβλήματος των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων μέσα σε λελογισμένο πλαίσιο στη βάση της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της
επαγγελματικής στέγης.

Στον απόηχο του εκλογικού αποτελέσματος και των πρώτων εξαγγελιών
του θριαμβευτή Νίκου Αναστασιάδη, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ξεκινά
μια νέα εποχή που διανοίγει ελπιδοφόρους ορίζοντες για την καθημαγμένη Κύπρο και τον λαό της. Η πρώτη πενταετία αφιερώθηκε επιτυχώς
στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας και απεγκλωβισμού από
τα επαχθή μνημόνια της τρόικας. Η δεύτερη πενταετία θα πρέπει να
στοχοπροσηλωθεί στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη με απόδοση κοινωνικής δικαιοσύνης και ουσιαστικής στήριξης των ευάλωτων ομάδων
του πληθυσμού. Σ’ αυτή την πορεία, η ΣΕΚ θα σταθεί ενεργός συμπαραστάτης στο δύσκολο έργο του προέδρου Αναστασιάδη προκειμένου να
οδηγήσει τον τόπο ακόμη πιο μπροστά με σταθερά βήματα και καρποφόρα αποτελέσματα προς όφελος των εργαζομένων και του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου.

Εορτολογιο

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:
Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Λευκωσία,
1306 Λευκωσία,
T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22-849858 (Γραφείο Tύπου)
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Κ/λεως, Φλαβιανού οσίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2/2018
Θεοδώρου Τήρωνος Μαριάμνης
ισαπ., Μαρκιανού & Πουλχερίας
βασ., Αυξιβίου, Σόλων Θεοδώρου
νεομ. του Βυζαντίου
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/2/2018
Τυρινής

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,

Λέοντος πάπα Ρώμης, Λέοντος,
Παρηγορίου μαρτύρων
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/2/2018
Καθαρά Δευτέρα
Αρχίππου, Φιλήμονος, Απφίας
αποστόλων, Φιλοθέης Αθηναίας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 3
Τέθηκε σε λειτουργία η ιστοσελίδα του καζίνο - θερέτρου στη Λεμεσό
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Ματωμένη Κύπρος

Ξεκληρίζεται κάθε χρόνο στην
άσφαλτο ένα ολόκληρο χωριό

Τ

ο αιματοκύλισμα στους Κυπριακούς δρόμους
συνεχίζεται. Εδώ και αρκετά χρόνια συνειδητοποίησα τη ζημιά που διαπράττουν καθημερινά οι
οδηγοί να προειδοποιούν τους πολίτες για την
ύπαρξη ελέγχου εκ μέρους της αστυνομίας. Πόσο
λάθος κάνουν και πόση ενδεχόμενη ζημιά μπορούν
να προξενήσουν σε αθώους από την αμελή και
απρόσεκτη οδήγηση συνανθρώπων μας. Νέοι καθημερινά αναχωρούν από τα εγκόσμια για μια στιγμιαία απροσεξία την ώρα που η
αδρεναλίνη τους ή και το μεθύσι
τους κτυπάει κόκκινο. Ας αφήσουμε
την αστυνομία να κάνει απρόσκοπτα τη δουλειά της για απαλλαχθούμε από αυτόν τον βραχνά. Κάθε
χρόνο ένα ολόκληρο χωριό σχεδόν
ξεκληρίζεται. Ο καθένας από μας
Της Δέσποινας
ας αναλάβει τη δική του μεγάλη ή
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
μικρή ευθύνη. Μη νομίζετε πως θα
Εργαζομένων
ξεγελάσατε τα «μπλε στρουφάκια».
Γυναικών ΣΕΚ
Τον εαυτό σας ξεγελάτε, αφού η
despina.isaia@sek.org.cy
μοίρα πολλές φορές
παίζει άγρια παι√ Χιλιοειπωμένο μεν
γνίδια.

αλλά πρέπει να ξαναλεχθεί εντονότερα αυτή τη
φορά: Πως η πολιτεία
οφείλει να δράσει καταλυτικά και να δώσει ένα
οριστικό τέλος στην
καθημερινή τραγωδία
που εκτρέφει ορφανά

Αυτός που ξέφυγε
του ελέγχου μπορεί
να είναι αυτός που
λίγο παρακάτω θα
είναι η αιτία για ένα
θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα εσάς η
φιλικό και συγγενικό
σας πρόσωπο.

Κάθε μέρα κάθε
λεπτό
θρηνούμε
στους δρόμους δικούς μας ανθρώπους. Η λαιμητόμος της ασφάλτου συνεχίζει ακάθεκτη, ντύνοντας
στα μαύρα δεκάδες οικογένειες ετησίως. Παρά τις
εκκλήσεις της αστυνομίας και τις συνεχείς διαφημιστικές εκστρατείες για τα αίτια που οδηγούν στον
βίαιο θάνατο, συνεχίζουμε να ριψοκυνδινεύουμε τη
ζωή μας, εφαρμόζοντας, απειθάρχητοι, τους δικούς
μας κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Είναι λυπηρό να
χάνονται ζωές τόσο άδικα εν καιρώ ειρήνης και
παρά τις υποδείξεις των ειδικών επί των τροχαίων
ατυχημάτων συνεχίζουμε απτόητοι να διεκδικούμε
τον τίτλο του πρωταθλητή της ασφάλτου, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα όρια ταχύτητας και γράφοντας
στα παλαιότερα των υποδημάτων μας τις παραινέσεις και τις εκκλήσεις για την αναγκαιότητα χρήσης
της ζώνης ασφαλείας. Χιλιοειπωμένο μεν αλλά πρέπει να ξαναλεχθεί εντονότερα αυτή τη φορά: Η πολιτεία οφείλει να δράσει καταλυτικά και να δώσει ένα
οριστικό τέλος στην καθημερινή τραγωδία που
εκτρέφει ορφανά. Και αυτό φαίνεται πως θα το
πετύχει μόνο με την επιβολή αποτρεπτικών ποινών
και άμεση παραπομπή στον ναό της δικαιοσύνης.
Φαίνεται πως σε αυτόν τον τόπο με τα λόγια δεν
εμπεδώνεται κουλτούρα οδικής συμπεριφοράς. Χρειάζονται δυναμικότερα μέτρα μέσα από τα οποία
αργά αλλά σταθερά θα αφυπνιστούν οι απερίσκεπτοι οδηγοί δίδοντας ένα τέλος στον εφιάλτη των
οδικών δυστυχημάτων. Είναι λοιπόν εκ των ων ουκ
άνευ, η αναθεώρηση της υφιστάμενης πολιτικής για
πρόληψη των οδικών ατυχημάτων. Προσωπικά δεν
κάνω «σινιάλο» σε κανέναν πως λίγο πιο κάτω
υπάρχει έλεγχος και δε θέλω και κανένας να επιχειρήσει να με ειδοποιήσει. Ευχαριστώ δεν θα πάρω.
Καλύτερα να κλητευθώ να πληρώσω
πρόστιμο
παρά να κλητευθώ πριν την ώρα
μου να αναχωρήσω για έναν νέο
κόσμο
γεμάτο
νέους
ανθρώπους!

Σ

ε λειτουργία τέθηκε προχθές
Δευτέρα η επίσημη ιστοσελίδα
του City of Dreams Mediterranean,
του πρώτου πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου της Κύπρου.
Όπως ανακοινώθηκε, η ιστοσελίδα
είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και
στα ελληνικά στη διεύθυνση
www.cityofdreamsmed.com.cy και
παρέχει πληροφορίες για το έργο
City of Dreams Mediterranean και
την κοινοπραξία Integrated Casino
Resorts Cyprus, η οποία αποτελείται από τις εταιρείες Melco και The
Cyprus Phassouri (Zakaki) Ltd, μέλος
του Ομίλου CNS. Διαθέτει, επίσης,
Κέντρο Τύπου και ειδική κατηγορία
αφιερωμένη στην Κύπρο. Στην
ιστοσελίδα οι επισκέπτες μπορούν
ακόμη να βρουν το portal της Μelco
“Career” στο οποίο σύντομα θα
ανακοινωθούν θέσεις εργασίας.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τo
παγκοσμίου κλάσης έργο, σήμα
κατατεθέν για την Κύπρο αλλά και
την ευρύτερη περιοχή, αναμένεται
να προσελκύει 300,000 επιπρόσθετους τουρίστες ετησίως, εξέλιξη που θα λειτουργήσει θετικά ως
προς την αντιμετώπιση της εποχικότητας του τουρισμού. Κατά την
ανέγερση του καζίνο-θερέτρου στη
Λεμεσό, αναμένεται να εργοδοτηθούν 4,000 άτομα ενώ με τη λειτουργία του θα δημιουργηθούν
6,500 άμεσες και έμμεσες θέσεις
εργασίας. Μέχρι την ολοκλήρωση
του καζίνο-θερέτρου θα λειτουργεί
στη Λεμεσό ένα προσωρινό καζίνο.

√ Αναμένεται να εργοδοτηθούν 4,000 άτομα για την
ανέγερση του ενώ με τη
λειτουργία του θα δημιουργηθούν 6,500 άμεσες και
έμμεσες θέσεις εργασίας
Το
έργο περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία τεσσάρων δορυφορικών
καζίνο σε Λευκωσία, Λάρνακα,
ελεύθερη Αμμόχωστο και Πάφο. Η
συνολική επένδυση θα φθάσει τα
€550 εκατ.

ΕΠΕΝΔΥΣΗ €550 εκ.
Το καζίνο θα δημιουργηθεί στο
Ζακάκι, με μια επένδυση περίπου
€550 εκατομμυρίων.
Θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο 5
αστέρων με περισσότερα από 500

δωμάτια, σουίτες και επαύλεις,
χώρο παιγνίου έκτασης 7,500 τ.μ.
που θα περιλαμβάνει περίπου 140
τραπέζια και 1,200 παιγνιομηχανές, έντεκα παγκοσμίου κλάσης
εστιατόρια και μπαρ – καφέ, εμπορικούς χώρους περίπου 1,200 τ.μ.
που θα θυμίζουν τους δρόμους της
παλιάς Λευκωσίας, χώρους αναψυχής & ευεξίας, αθλητικούς
χώρους οι οποίοι θα περιλαμβάνουν μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου,
γήπεδο τένις, γήπεδο squash και
μονοπάτι για τζόκινγκ, εσωτερικές
και εξωτερικές πισίνες, αμφιθέατρο 1,500 θέσεων και υπαίθριο
συναυλιακό χώρο MICE (συνέδρια εκδηλώσεις) και συνεδριακό χώρο
και χώρο εκδηλώσεων και εκθέσεων πέραν των 9,600 τ.μ., ο οποίος
θα περιλαμβάνει πολυχώρο 1,500
τ.μ. και εκθεσιακό χώρο 3,000 τ.μ.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΣΕΚ

Τ

ην περασμένη εβδομάδα τελέσθηκε στα κεντρικά γραφεία της
ΣΕΚ ο καθιερωμένος αγιασμός για
το 2018 στην παρουσία των μελών
της γενικής γραμματείας, του υπαλληλικού προσωπικού, της ηγεσίας
και των οργανωτικών αξιωματούχων του Ελεύθερου Εργατικού
Κέντρου Λευκωσίας – Κερύνειας,
στελεχών και μελών του κινήματος.
Χαλυβδώθηκε η πίστη στη συνέχιση
της προσπάθειας για διάδοση των
αρχών και αξιών της ΣΕΚ.
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Το Ευρωκοινοβούλιο καταργεί τον γεωγραφικό
αποκλεισμό στις απευθείας ηλεκτρονικές αγορές

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ψήφισε την περασμένη βδομάδα κανονισμό που καταργεί
τον «γεωγραφικό αποκλεισμό»
(geo-blocking) στις online αγορές
δίνοντας στους καταναλωτές τη
δυνατότητα να επιλέγουν από
ποιον ιστότοπο επιθυμούν να
αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες
χωρίς να έρχονται αντιμέτωποι
με το μπλοκάρισμα ή την αυτόματη μεταφορά τους σε άλλη ιστοσελίδα λόγω της εθνικότητάς
τους, του τόπου διαμονής τους ή
ακόμη και της προσωρινής τους
τοποθεσίας.
Ο νέος κανονισμός αναμένεται να

• Οι έμποροι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους διαδικτυακούς
αγοραστές από άλλη χώρα της ΕΕ
με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν και τους «τοπικούς»
πελάτες τους, δηλαδή να τους
παρέχουν πρόσβαση στις ίδιες
τιμές και όρους πώλησης.
Έχει διαπιστωθεί ότι το 63% των
ιστοσελίδων που αξιολογήθηκαν
κατόπιν έρευνας, δεν επέτρεπαν
στους αγοραστές να αγοράζουν
από άλλη χώρα της ΕΕ.
Ο νέος κανονισμός για τις online
αγορές θα δώσει στους καταναλωτές μεγαλύτερη διασυνοριακή
πρόσβαση σε προϊόντα και υπη-

συσκευές, ηλεκτρονικά είδη,
ρούχα) που παραδίδονται σε ένα
κράτος μέλος στο οποίο ο έμπορος προσφέρει υπηρεσίες παράδοσης βάσει των γενικών όρων
της επιχείρησής του ή συλλέγονται σε τόπο συμφωνημένο από
τα δύο μέρη σε μια χώρα της ΕΕ
στην οποία ο έμπορος προσφέρει
αυτήν την επιλογή
• λαμβάνουν υπηρεσίες που
παρέχονται ηλεκτρονικά και δεν
προστατεύονται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud
services), υπηρεσίες αποθήκευσης
δεδομένων, φιλοξενία δικτυακών
τόπων και παροχή τειχών προστασίας αγοράζουν μία υπηρεσία
που παρέχεται στις εγκαταστάσεις του εμπόρου ή σε μια φυσική
τοποθεσία όπου ο έμπορος λειτουργεί, π.χ. κρατήσεις ξενοδοχείων, αθλητικές εκδηλώσεις,
ενοικιάσεις αυτοκινήτων, φεστιβάλ μουσικής ή εισιτήρια σε
πάρκα αναψυχής
Επίσης με την εφαρμογή του νέου
κανονισμού, θα απαγορευθούν οι
πρακτικές διαφορετικής αντιμετώπισης των αγοραστών ανάλογα με τον τόπο έκδοσης της
πιστωτικής ή χρεωστικής τους
κάρτας.

• Οι καταναλωτές δεν θα εμποδίζονται πλέον στο online
shopping ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους
• Σημαντικό βήμα προς μια ακόμη πιο ανταγωνιστική
και ολοκληρωμένη ψηφιακή ενιαία αγορά τόσο για
τους καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους
εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαικό Συμβούλιο σύντομα και θα
τεθεί σε εφαρμογή εννέα μήνες
μετά την ημερομηνία δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της
ΕΕ.
Με βάση τον νέο κανονισμό
• Οι αγοραστές θα μπορούν να
προβαίνουν σε ηλεκτρονικές αγορές στην ΕΕ χωρίς να έρχονται
αντιμέτωποι με το μπλοκάρισμα
ή την αυτόματη μεταφορά τους
σε άλλη ιστοσελίδα.

ρεσίες όπως κρατήσεις ξενοδοχείων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
Οι έμποροι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους διαδικτυακούς
αγοραστές από άλλη χώρα της ΕΕ
με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν και τους «τοπικούς»
πελάτες τους, δηλαδή να τους
παρέχουν πρόσβαση στις ίδιες
τιμές και όρους πώλησης κάθε
φορά που αυτοί:
• αγοράζουν αγαθά (π.χ. οικιακές

Η

Η εισηγήτρια Róża Thun (ΕΛΚ,
Πολωνία) δήλωσε τα εξής: «Ο
νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για
τους γεωγραφικούς αποκλεισμούς αποτελεί ένα σημαντικό
βήμα προς μια ακόμη πιο ανταγωνιστική και ολοκληρωμένη
ψηφιακή ενιαία αγορά τόσο για
τους καταναλωτές όσο και για
τους εμπόρους. Αποτελεί επίσης
εργαλείο για την καταπολέμηση
της διάκρισης των καταναλωτών
με βάση την εθνικότητα ή τον
τόπο διαμονής τους, κάτι που δεν
θα έπρεπε ποτέ να συμβαίνει
στην ενωμένη Ευρώπη μας. Έχουμε αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί να επιφέρει θετικές αλλαγές στην καθημερινότητα
των ευρωπαίων πολιτών.»

να ποντάρει σε
κάποιον που είναι
ανίδεος και θέλει να
πληρώσει
πολλά
λεφτά για ένα σπάνιο χαρτονόμισμα.

Ένας πωλητής στο διαδίκτυο,
ωστόσο, φαίνεται ότι ξέμεινε με

Αντίστοιχα
άλλοι
πωλητές, πωλούν
στο
διαδίκτυο
κυπριακές λίρες με
τη μέση τιμή να
κυμαίνεται
γύρω
στα 20 δολάρια.

• Έχετε λίρες; Στο eBay
ζητούν €2000 για £100!

200 κυπριακές λίρες, τις οποίες
και θέλει να πωλήσει μέσω διαδικτύου. Σε ποια τιμή;
Εάν θέλετε να τις αγοράσετε τις
πουλάει ανά 100 και θα πρέπει
να δώσετε 2485 δολάρια για τη

κάθε εκατοντάδα (2,016.54 euro)
(!).
Μπορεί να έχει υπερεκτιμημένη
την αξία της λίρας ο εν λόγο
πωλητής, αλλά προφανώς θέλει

ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
• Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Τ

η σημασία της καλλιέργειας υπεύθυνης στάσης,
ήθους, σεβασμού και ενσυναίσθησης, στα παιδιά,
διαμορφώνοντας ένα καλύτερο και ασφαλέστερο ψηφιακό πλαίσιο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης,
τόνισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού Κώστας
Καδής. Κηρύσσοντας έναρξη των εργασιών της Ημερίδας
Ασφαλούς Διαδικτύου με θέμα: «Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό: Ένα καλύτερο Διαδίκτυο
ξεκινά από εσένα».
Σε χαιρετισμό του σε ημερίδα με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Ασφαλούς Διαδιχτύου, 7 Φεβρουαρίου,
επεσήμανε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
προωθεί μια σειρά από πρακτικές και δράσεις, με σκοπό
την ενημέρωση των μαθητών για πιθανούς κινδύνους του
Διαδικτύου, καθώς επίσης και την ανάγκη για τη χρήση
του με έναν ηθικό, συνετό και δημιουργικό τρόπο.

Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο».
«Στα προγράμματα αυτά σχολεία, εκπαιδευτικοί και
μαθητές Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης
έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και
στην υλοποίηση δράσεων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, ενισχύοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες και συμβάλλοντας στην επιμόρφωση και στην καλλιέργεια κουλτούρας για δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου εντός και εκτός σχολικής κοινότητας», εξήγησε ο
Υπουργός Παιδείας.
Σημείωσε επίσης πως εξίσου σημαντικό θεωρείται το

Δήλωση της εισηγήτριας

ΔΥΣΕΥΡΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΛΙΡΑ
κυπριακή λίρα από το 2008
πέρασε στο "πάνθεον" της
ιστορίας των νομισμάτων, όταν η
Κύπρος καθιέρωσε το ευρώ.
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Όσο αφορά τα πεντόλιρα, τα
δεκάλιρα και τα αγαπημένα εικοσάλιρα, η τιμή τους κυμαίνεται
στα 80 δολάρια, στα 100 δολάρια
και στα 250 δολάρια αντίστοιχα.

γεγονός ότι από τον Μάιο του 2017, μέσω του Ευρωπαϊκού Έργου CyberSafety: «Ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα
παιδιά στην Κύπρο», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, λειτουργεί η Γραμμή Βοήθειας
και Καταγγελιών 1480. Η Γραμμή Βοήθειας 1480, όπως
εξήγησε, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλοι οι χρήστες, τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους θα
μπορούν να λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη σε
θέματα που σχετίζονται με την ασφαλή, υπεύθυνη και
ηθική χρήση του Διαδικτύου καθώς και άλλων ψηφιακών
μέσων.
Επίσης, πρόσθεσε, ανταποκρίνεται σε θέματα διαδικτυακού/ηλεκτρονικού εκφοβισμού, πολύωρης ενασχόλησης
με τα διαδικτυακά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, προβλημάτων σε κοινω νικά δίκτυα και άλλα.

Γραμμή καταγγελιών
«Η Γραμμή Καταγγελιών 1480 προσφέρει ένα άμεσο,
εύκολα προσβάσιμο και υπεύθυνο σημείο επαφής, όπου
οι χρήστες μπορούν να καταγγέλλουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέργειες, όπως, για παράδειγμα, περιεχόμενο
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ρατσιστικό και
ξενοφοβικό υλικό και οτιδήποτε θεωρείται ότι παραβαίνει τις σχετικές νομοθεσίες» συμπλήρωσε.
Κλείνοντας, ο Υπουργός συνεχάρη θερμά τη Διεύθυνση
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τη CYTA και την MTN για
την άρτια συνδιοργάνωση της Ημερίδας, καθώς και για
την εποικοδομητική συνεργασία που αναπτύσσουν στηρίζοντας την κοινή προσπάθεια για ασφαλή αξιοποίηση
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, όπως
επίσης και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, οι
οποίοι με τη συμμετοχή τους επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και τη βούληση να συμβάλουν στην προώθηση ενός
ασφαλέστερου και καλύτερου Διαδικτύου.
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ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

• Αφιερωμένο στην Κυπριακή νεότητα με την Ελληνική ψυχή

Π ε τ ρ ά κ η ς Γ ι ά λ λ ο υ ρ ο ς : Ο πρώτος ήρωας
μαθητής του Αγώνα της ΕΟΚΑ

Γ

εννήθηκε στο χωριό Ριζοκάρπασο, της επαρχίας Αμμοχώστου,
στις 29 Αυγούστου 1938. Φονεύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1956 στην
Αμμόχωστο από Άγγλους, κατά τη
διάρκεια μαχητικής διαδήλωσης
την οποία καθοδηγούσε. Ο Πετράκης Γιάλλουρος φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου, και
όταν φονεύθηκε, ήταν τελειόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου
Αμμοχώστου. Ψηλός, λεπτός, με
σγουρά μαλλιά και γαλανά μάτια

διάρκειά της έστησαν οδοφράγματα και λιθοβολούσαν τους Άγγλους
στρατιώτες. Εκείνοι χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά εναντίον
των διαδηλωτών. Κατά την αποχώρηση, Άγγλος στρατιώτης στόχευσε και πυροβόλησε τον σημαιο-

πρώτο ήρωα μαθητή που έπεσε
για τους σκοπούς του Αγώνα της
ΕΟΚΑ. Η κηδεία του φονευθέντος
μαθητού εγένετο αυθημερόν, εις
Ριζοκάρπασον»
Την επαύριον η εφημερίδα ο
«ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» έγραφε:

''Να αγωνιζόμαστε πρέπει, μάνα,
να αγωνιζόμαστε για την Κύπρο
μας '', συνήθιζε να λέει στη μητέρα
του. Ήταν ο υπεύθυνος των μαθητικών ομάδων του Ελληνικού
Γυμνασίου Αμμοχώστου στον
αγώνα της ΕΟΚΑ. Καθήκοντά του
ήταν η οργάνωση των μαθητών
του σχολείου του, η γραφή και
διδασκαλία τραγουδιών αγωνιστικού περιεχομένου, η διανομή φυλλαδίων, η απόκρυψη και διακίνηση
οπλισμού, η μεταφορά της αλληλογραφίας και η οργάνωση μαχητικών μαθητικών διαδηλώσεων.
Για τις δραστηριότητές του αυτές
είχε επισημανθεί από τους κατακτητές, οι οποίοι και τον κυνηγούσαν.

Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της
Σαρακοστής και παράλληλα το τέλος της Αποκριάς.
Πήρε την ονομασία της από
τους Χριστιανούς, γιατί με
την έναρξη της
νηστείας «καθαρίζονταν» πνευματικά
και
σωματικά.
Η
νηστεία διαρκεί
για 40 μέρες,
όσες ήταν και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην
έρημο.

Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες πριν από την
Κυριακή του Πάσχα.

Τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας
φόρο Πετράκη Γιάλλουρο στο
μέρος της καρδιάς. Ο Πετράκης
προχώρησε δέκα βήματα περίπου,
κραύγασε ''ζήτω η ένωση'' και
έπεσε. Ήταν ο πρώτος μαθητής
που το αίμα του πότισε τη γη της

«Ο άριστος των μαθητών της
Αμμοχώστου, επυροβολήθη χθες
και εφονεύθη υπό δυνάμεων
ασφαλείας, κατά την διάρκεια διαδηλώσεων. Η σφαίρα διέτρησε τον
πνεύμονά του. Προτού εκπνεύσει
ανεφώνησε: ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΙΣ.
Όλα τα καταστήματα Βαρωσίων έκλεισαν, εις ένδειξιν
πένθους. Λιμενεργάται ηρνήθησαν να εκφορτώσουν στρατιωτικόν υλικόν.

Από παλιά, η Καθαρά Δευτέρα πέρασε στη συνείδηση
του λαού σε Ελλάδα και Κύπρο, σαν μέρα καθαρμού.
Οι βυζαντινοί την Καθαρά Δευτέρα την ονόμαζαν
Απόθεση - Απόδοση και τελούσαν ποικίλα δρώμενα.
Τραγουδούσαν άσματα, από τα οποία έχουν σωθεί
μικρά μέρη μέχρι στις μέρες μας. «Ίδε το έαρ το καλόν
πάλιν επανατέλλει, φέρον υγείαν και χαρά και την
ευημερίαν».
Το πέταγμα του χαρταετού είναι ένα έθιμο
μεταγενέστερο. Κούλουμα ονομάζεται η

• Ο χαλβάς και οι
νηστίσημες λιχουδιές
έχουν την τιμητική του

ΧΡΕΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΙΓΜΗ
Στις 5 Φεβρουαρίου 1955 οι Άγγλοι
διέταξαν το κλείσιμο του Παγκυπρίου Γυμνασίου στη Λευκωσία και
την επόμενη μέρα του Γυμνασίου
Αμμοχώστου. Και στις δύο περιπτώσεις αιτία ήταν η πατριωτική
στάση των μαθητών απέναντι
στους κατακτητές. Στις 7 Φεβρουαρίου 1956, μεγάλη δύναμη μαθητών του Γυμνασίου και του Εμπορικού Λυκείου Αμμοχώστου συγκεντρώθηκαν στην οδό Ερμού και
οργάνωσαν διαδήλωση. Κατά τη

Η

Η ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ
ΤΟΥ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ

Την Καθαρά Δευτέρα συνηθίζεται να τρώμε λαγάνα
(άζυμο ψωμί που παρασκευάζεται μόνο εκείνη τη
μέρα), ταραμάς και άλλα νηστίσιμα φαγώσιμα,
κυρίως λαχανικά, όπως και φασολάδα χωρίς λάδι.
Επίσης, συνηθίζεται το πέταγμα χαρταετού σε όλη την
Ελλάδα, την Κύπρο, ακόμη και στο εξωτερικό που
ζούν Έλληνες.

√ Ο μικρός μας ήρωας
που λάτρευε την Ελλάδα
ονειρευόταν την ένωση
της Κύπρου με τον εθνικό κορμό

και πάντα πρώτος στα μαθήματά
του, ο Πετράκης ήταν ο σημαιοφόρος στις εκδηλώσεις του σχολείου
του. Λάτρευε την Ελλάδα και
ποθούσε να δει την Κύπρο ελεύθερη στην αγκαλιά της.

5

Ελληνικής Κύπρου. Την ίδια μέρα
το άψυχο σώμα του παραδόθηκε
στο χωριό του, το Ριζοκάρπασο, με
τη διαταγή να κηδευθεί αμέσως
χωρίς καν να περιμένουν την επιστροφή των γονιών του που έλειπαν στο εξωτερικό. Δυο χιλιάδες
κόσμος, μέσα στη βροχή, με το φως
των «λουξ» (λαμπτήρες πετρελαίου
της εποχής) συνόδευσαν τον

ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΒΕΒΗΛΩΘΗΚΕ
Το μνήμα του ήρωα στο Ριζοκάρπασο βεβηλώθηκε από τους Τούρκος
μετά την βάρβαρή τουρκική εισβολή, ενώ μνημείο του ήρωα που είχε στηθεί στην πλατεία
του χωριού του
απέναντι
τον
ναό του Αγίου
Συνεσίου, απομακρύνθηκε από
τους εισβολείς
και στην θέση
του τοποθετήθηκε μνημείο του
Κεμάλ Ατατούρκ.

Η θυσία του μαθητή Πετράκη
Γιάλλουρου θυμίζει σε όλους
το χρέος απέναντι στην πατρίδα που και σήμερα βιώνει
κατοχή μεγάλου μέρους των
εδαφών της. «Μόλις πάτησα
το Άγιο χώμα της Ελλάδος, μια
βαθειά συγκίνησης με κατακυρίευσε και δάκρυα ανέβηκαν
στα μάτια μου, αφ’ ενός λόγω
του ότι πατούσα στην Ελεύθερη Πατρίδα, αφ’ ετέρου διότι
σκέφτηκα ότι η ιδιαιτέρα μας
πατρίς Κύπρος έμενε υπόδουλη
κάτω από τον βαρύ ζυγό των
άγγλων, ενώ έπρεπε να είναι κι
αυτή ένα κομμάτι της Ελεύθερης
Ελλάδος»

καθαροδευτεριάτικη έξοδος στην εξοχή και το πέταγμα του αετού. Οι χριστιανοί, παρέες παρέες, βγαίνουν
στην εξοχή, παίρνοντας μαζί τους νηστίσιμα φαγητά
και το ρίχνουν στη διασκέδαση και το χορό.
Σε όλη η Ελλάδα και την Κύπρο οι κάτοικοι υποδέχονται τη Σαρακοστή με τα δικά της ξεχωριστά έθιμα
που ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους.

Αυτά έγραφε στον πατέρα του
από την Ελλάδα ο Πετράκης Γιάλλουρος, που βρισκόταν σε εκπαιδευτική εκδρομή παρέα με τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη.

Μερικά από αυτά:

Και συμπλήρωνε. Αγαπητέ μου
πατέρα, η ορμή του ανθρώπου
προς την ύλη, δηλαδή τον πλούτο
και την καλοπέραση και η ικανοποίηση τούτη, δεν προσφέρει την
πραγματική ευτυχία του ανθρώπου. Την απόλυτη ευτυχία προσφέρει στους ανθρώπους και
ιδίως όταν είναι Έλληνες, η ορμή
προς τα ανώτερα ιδανικά την
αγάπη προς την Πατρίδα και τον
πόθο ακόμη και να θυσιαστεί για
την ελευθερία της που είναι και
δική του ατομική ελευθερία και
αξιοπρέπεια»...

• Το έθιμο του Αγά – με ρίζες στην Τουρκοκρατία –
αναβιώνει στα Μεστά και στους Ολύμπους της Χίου. Ο
Αγάς, αυστηρός δικαστής, δικάζει και καταδικάζει με
χιούμορ και πειράγματα τους θεατές του εθίμου.

• Ο βλάχικος γάμος της Θήβας, πανάρχαιο έθιμο που
πραγματοποιείται παραδοσιακά με το ξύρισμα του
γαμπρού και το στόλισμα της νύφης, η οποία στη
πραγματικότητα είναι άνδρας.

• Στην Αλεξανδρούπολη, ένας κάτοικος μεταμφιέζεται
σε Μπέη και περιδιαβαίνει την πόλη μοιράζοντας
ευχές για το καλό.
• Το έθιμο του αλευρομουτζουρώματος συναντάμε στο
Γαλαξίδι, με τους καρναβαλιστές να χορεύουν κυκλωτούς χορούς αλευρωμένοι και μουτζουρωμένοι!
• Του Κουτρούλη ο Γάμος στη Μεθώνη – η αναβίωση
ενός πραγματικού γάμου που άφησε εποχή κατά τον
14ο αιώνα– συντελείται κάθε Καθαροδευτέρα με έντονη σατυρική διάθεση και πειράγματα για τη νύφη.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αυξήσεις 6% διεκδικούν οι
εργαζόμενοι στον δημόσιο
τομέα στην Γερμανία

Α

υξήσεις της τάξης του 6%, με ελάχιστο ποσό τα
200 ευρώ μηνιαίως, διεκδικούν οι εργαζόμενοι
στον Δημόσιο Τομέα της Γερμανίας, ενόψει της νέας
διαπραγμάτευσης της συλλογικής τους σύμβασης
που αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου.
Τα σωματεία ver.di, GEW και DBB, τα οποία εκπροσωπούν περίπου 2,3 εκατομμύρια υπαλλήλους της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των δήμων, απαιτούν επιπλέον τα επιδόματα εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης να αυξηθούν κατά 100 ευρώ
μηνιαίως και να διασφαλιστεί η πρόσληψη των
ασκουμένων εφόσον κριθεί επιτυχής η υπηρεσία
τους.
"Η οικονομία ακμάζει. Τα έσοδα του κράτους αυξάνονται. Εδώ και χρόνια έχουμε σταθερά φορολογικά
έσοδα. Πρέπει λοιπόν και οι απα• Με ελάχιστο ποσό
σχολούμενοι στο
αύξησης τα 200 ευρώ
Δημόσιο να έχουν
μηνιαίως
σε αυτό συμμετο• Καλύτεροι οι μισθοί
χή", δήλωσε ο Πρόεδρος της ver.di
στον Ιδιωτικό τομέα
Φρανκ Μπσίρσκε
της Γερμανίας
και τόνισε την ανάγκη να μειωθεί η
διαφορά
στη
μισθολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων
από αυτήν στον ιδιωτικό τομέα.
Σήμερα οι μισθοί στο Δημόσιο αυξάνονται κατά 4%
λιγότερο από ό,τι στους άλλους κλάδους.
"Αυτό το χάσμα πρέπει να κλείσει", δήλωσε ο κ.
Μπσίρσκε και πρόσθεσε ότι πρέπει ο Δημόσιος
Τομέας να καταστεί ελκυστικός εργοδότης για υψηλής εξειδίκευσης εργαζόμενους. Το συνδικάτο διεκδικεί μάλιστα το αποτέλεσμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης να ισχύσει και για τους 344.000
μόνιμους υπαλλήλους, τους Δικαστές, τους στρατιώτες και τους 182.000 αποδέκτες κοινωνικών
παροχών.
Την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από επαναλαμβανόμενες 24ωρες προειδοποιητικές απεργίες, το
συνδικάτο IG Metall των εργαζομένων μετάλλου και
ηλεκτρικού - που αφορά κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία - εξασφάλισε αυξήσεις της τάξης του
4,3%, αλλά και το δικαίωμα απασχόλησης επί 28
ώρες την εβδομάδα με πλήρεις αποδοχές για περίοδο έως και 24 μηνών, σε περίπτωση φροντίδας
παιδιών ή ηλικιωμένων.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Αιτήσεις για
πλήρωση 5 κενών θέσεων τεχνικών
Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2)
μόνιμων θέσεων Τεχνικού (Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής) και τριών (3) μόνιμων θέσεων Τεχνικού (Πολιτικής Μηχανικής/Αρχιτεκτονικής).
Μισθολογική κλίμακα: Α2, Α5 και Α7(ιι)
Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων,
στα τηλ. 22894159, 22894217
και 22894142 ή www.ucy.ac.cy/hr
Υποβολή αιτήσεων μέχρι την
Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 2:00μ.μ.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Κύπρο

Ακόμη πιο ψηλά η οικονομική ανάκαμψη την επόμενη διετία

Η

ανάπτυξη στην Κύπρο για το
2018 θα συνεχισθεί και θα
κορυφωθεί στο 3,8% την επόμενη
χρονιά, καθιστώντας την Κύπρο
"μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στη ζώνη του
ευρώ" εκτιμά η ευρωπαική επιτροπή [ Κομισιόν]
Αυτή η εξέλιξη θα επιτρέψει στην
απασχόληση, τους μισθούς και την
κατανάλωση να συνεχίσουν να
αυξάνονται, ακόμη και αν οι εξαγωγές και ο τουρισμός επιβραδυνθούν "λόγω περιορισμών της
παραγωγικής ικανότητας.
Η Κομισιόν περιλαμβάνει αυτές τις
προβλέψεις σε ειδικό κεφάλαιο για
την Κύπρο, με τίτλο «Ισχυρή ώθηση
ανάπτυξης», στο πακέτο των
ενδιάμεσων χειμερινών προβλέψε-

√ Η οικονομία στην Κύπρο θα συνεχίσει να επεκτείνεται με ρυθμούς
3,2% και 2,8% για το 2018 και το 2019 αγγίζοντας στο 3.8%
χεία δείχνουν "υγιή ανάπτυξη και
στο τέταρτο τρίμηνο".

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Η μόνη αρνητική πτυχή της ενδιάμεσης πρόβλεψης ήταν ο πληθωρισμός "που εξέπληξε αρνητικά", στο
0,7% το 2017, κάτι που οφείλεται
κυρίως στις τιμές της ενέργειας,
ενώ οι τιμές των μεταποιημένων
και των μη επεξεργασμένων τροφίμων και των βιομηχανικών
προϊόντων μειώθηκαν κατά το
δεύτερο εξάμηνο.

• Θετική ώθηση στους
μισθούς, στην απασχόληση
και κατεπέκταση
στην κατανάλωση
ων που δημοσιεύθηκε σήμερα στις
Βρυξέλλες από τον Επίτροπο Πιέρ
Μοσκοβισί.
Η DGECFIN ( Γενική Διεύθυνση στη
δομή της Κομισιόν που συνέταξε
αυτή την έκθεση) σημειώνει ότι "η
Κύπρος βιώνει πολύ ισχυρή ανάκαμψη", ενώ "η τριμηνιαία αύξηση
του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του
περασμένου έτους ήταν εξίσου
σταθερή με εκείνη του πρώτου
εξαμήνου του έτους", αναφέροντας
επιπλέον ότι "τα διαθέσιμα "μαλακά" και τα πρώιμα "σκληρά" στοι-

Ωστόσο, μετά από δύο χρόνια σε
αρνητικό έδαφος, ο "πυρήνας του
πληθωρισμού κατέστη οριακά
θετικός το 2017 λόγω των υψηλότερων τιμών των υπηρεσιών που
συνδέονται με την αύξηση των
μισθών". Ο πληθωρισμός το 2018
αναμένεται "να αυξηθεί στο 1,2%,
κυρίως λόγω των υψηλότερων
τιμών του πετρελαίου και στο 1,3%
το 2019, εν μέσω υψηλότερων πιέσεων στις εγχώριες τιμές που προκύπτουν από τη μισθολογική

δυναμική", αναφέρει η έκθεση.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ισχυρή απόδοση της οικονομίας μπορεί
να αποδοθεί "στην έντονη ιδιωτική
κατανάλωση και τη σταθερή αύξηση των εξαγωγών, καθώς και σε
κάποια στήριξη από τη δημόσια
κατανάλωση". Επιπλέον, "η ιδιωτική κατανάλωση επωφελήθηκε από
την ταχεία επέκταση της απασχόλησης σε όλους τους τομείς (γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση της ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της
μακροχρόνιας
ανεργίας) και
στην αύξηση
της αποζημίωσης ανά
εργαζόμενο".
Οι μισθοί και η
απασχόληση
"αναμένεται
να συνεχίσουν
να αυξάνονται
το 2018 και το
2019, υποστηρίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση", δηλώνει η Κομισιόν.
Εξάλλου, η Κομισιόν επισημαίνει
ότι "οι εξαγωγές υπηρεσιών ήταν
ισχυρές, ιδίως στο δεύτερο και το
τρίτο τρίμηνο του 2017, που συνδέονται με την τρέχουσα ανάπτυξη
του τουρισμού στην Κύπρο", δηλώνοντας ότι "αυτό συνέπεσε με μια
ορισμένη ανάκαμψη των εξαγωγών
αγαθών".

Σύμφωνα με έρευνα της Microsoft

Η τεχνολογία προκαλεί άγχος και μειωμένη
αποδοτικότητα στον εργαζόμενο

Α

ν και η τεχνολογία είναι συνώνυμη με την αύξηση της παραγωγικότητας, έρευνα της Microsoft
δείχνει ότι η τεχνολογία και ιδίως η
δυνατότητα διαρκούς συνδεσιμότητας μπορεί να προκαλέσει στρες
και τελικά να μειώσει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.
Η δειγματοληπτική έρευνα, η οποία
πραγματοποιήθηκε σε 21 ευρωπαϊκές χώρες με τη συμμετοχή
20.000 εργαζομένων, σύμφωνα με
το BBC, αποκαλύπτει ότι μόνο ένας
στους δέκα εργαζόμενους (11,4%)
αισθάνεται πραγματικά παραγωγικός.
Πολλοί εργαζόμενοι δήλωσαν ότι
κυρίως ο καταιγισμός μηνυμάτων
στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [emails] αλλά επίσης από SMS και
άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις
συχνά τους αποσπά την προσοχή
και τους εμποδίζει να συγκεντρωθούν, ιδίως αν συνυπολογισθούν οι
αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
«Οι σύγχρονοι εργαζόμενοι διαθέτουν μια αφθονία τεχνολογίας στα

ακροδάχτυλά τους, αλλά αυτό δεν
μεταφράζεται κατ’ ανάγκην σε
θετική επίπτωση», αναφέρουν οι
ερευνητές.

των εργαζομένων να γίνεται εκ των
πραγμάτων να ξεφεύγει από τα
τυπικά όρια. Αν και υποτίθεται ότι
οι περισσότερες ώρες εργασίας
από οπουδήποτε (στο γραφείο, στο
σπίτι, στις καφετέριες και εν κινήσει στο δρόμο) φέρνουν μεγαλύτερη
παραγωγικότητα, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
Η Microsoft προτείνει σε κάθε εταιρεία να υιοθετήσει μια σωστή
«ψηφιακή κουλτούρα», η οποία θα

√ Προτείνει σε κάθε εταιρεία να υιοθετήσει μια σωστή «ψηφιακή
κουλτούρα» η οποία θα βελτιώνει τον τρόπο που χρησιμοποιεί
την τεχνολογία και το πώς νιώθουν οι εργαζόμενοι, κάτι
που θα τους κάνει πιο παραγωγικούς
Η Microsoft επισημαίνει τους κινδύνους από τη «συνεχή συνδεσιμότητα», που έχει δημιουργήσει
προσδοκίες ότι οι εργαζόμενοι
πρέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή
να ανταποκρίνονται στα μηνύματα
και στα αιτήματα επικοινωνίας
που δέχονται μέσω ηλεκτρονικών
συσκευών όπως
smartphones,
tablets.
Αυτό έχει ως συνέπεια το ωράριο

βελτιώνει τον τρόπο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και το πώς
νιώθουν οι εργαζόμενοι, κάτι που
θα τους κάνει και πιο παραγωγικούς. Μια προϋπόθεση γι’ αυτό
είναι π.χ. να τεθούν χρονικά όρια
στο πότε μπορούν να στέλνονται
εργασιακά μηνύματα [e-mails ]
στους εργαζόμενους και ποιά χρονικά περιθώρια έχουν αυτοί για να
ανταποκριθούν στα μηνύματα.
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Ε

ίναι παγκοσμίως αποδεκτό
και επιστημονικά τεκμηριωμένο πως η Ελληνική είανι η
πιο πλούσια γλώσσα του
κόσμου. Έχει πολλά και ισχυρά
προτερήματα και υπερτερεί
έναντι οποιασδήποτε άλλης
γλώωσας. Είναι κατ' αρχήν μια
νοηματική γλώσσα, όπου, με
βάση την ετυμολογία, μπορεί
κανείς να καταλάβει το πραγματικό νόημα των λέξεων. Ένα
στοιχείο που αναδείχθηκε σχετικά πρόσφατα, είναι η ενεργειακή σημασία των γραμμάτων της ελληνικής γλώσσας.
Το «Δ» συμβολίζει την δύναμη,
το «Ρ» την Ροή, το «Υ» την
συγκεντρωμένη ενέργεια, το
«Σ» την κίνηση, κλπ. Έτσι, η
δρυς επάξια είναι το ιερό
δέντρο του Δία, αφού συμβολίζει την δύναμη, από την συγκέντρωση της ρέουσας στο
σύμπαν ενέργειας. Ομοίως,
κάθε μία ελληνική λέξη ερμηνεύεται από το σύνολο των
γραμμάτων της, με μοναδικό
και λειτουργικό τρόπο.
Από την παρατήρηση, την
συστηματική έρευνα αλλά και
την δημιουργική αμφισβήτηση
που χαρακτηρίζει το ελληνικό
πνεύμα, προέκυψαν όλες οι
Επιστήμες και η Ελληνική
γλώσσα τις ζωογόνησε με τις
βασικές λέξεις (ορολογία) που
χρησιμοποιούν. Για το λόγο
αυτό, όσοι κατέχουν την Ελληνική γλώσσα ευεργετούνται
από την νοηματική και ενεργειακή της δύναμη , όπως φαίνε-

ται και από τις επιτυχίες των
Ελλήνων επιστημόνων σε όλο
τον κόσμο.

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα να μιλάς και
ταυτόχρονα να συνειδητοποιείς τι ακριβώς λές, ενώ μιλάς
και εκστομίζεις την κάθε λέξη
ταυτόχρονα να σκέφτεσαι την
σημασία της. Aυτό το μαγευτικό συναίσθημα μόνο στην
Ελληνική Γλώσσα μπορείς να
το βρείς.
Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις
για έννοιες οι οποίες παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες, όπως άμιλλα,
θαλπωρή και φιλότιμο. Μόνον
η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει
τη ζωή από το βίο, την αγάπη
από τον έρωτα. Μόνον αυτή
διαχωρίζει, διατηρώντας το
ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα
από το δυστύχημα, το συμφέ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ: Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΚΑΙ Η ΜΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
• Ο μεγιστάνας του πλούτου Μπιλ Γκέιτς, ιδρυτής της πολυεθνικής εταιρείας Microsoft τονίζει
πως «η Ελληνική με τη μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας
γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ' αυτήν δεν υπάρχουν όρια»
• Η Ελληνική είναι μοναδική καθώς μιλιέται συνεχώς και στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη
ρον από το ενδιαφέρον.
Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η
Ελληνική γλώσσα μας διδάσκει
συνεχώς πώς να γράφουμε
σωστά. Μέσω της ετυμολογίας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιός είναι ο σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων
που ποτέ δεν έχουμε δει ή γράψει.

γράμματα για τον ίδιο ήχο (π.χ.
η, ι, υ, ει, οι κτλ) όχι μόνο δεν
θα έπρεπε να μας δυσκολεύει,
αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να γράφουμε πιο
σωστά, εφόσον βέβαια έχουμε
μια βασική κατανόηση της
γλώσσας μας.
Επιπλέον η ορθογραφία με την
σειρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην ετυμολογία αλλά
και στην ανίχνευση της ιστορική πορείας της κάθε μίας
λέξης. Και αυτό που μπορεί να
μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την καθημερινή μας νεοελληνική γλώσσα περισσότερο
από οτιδήποτε άλλο, είναι η
γνώση των Αρχαίων Ελληνικών.

Η ΣΟΦΙΑ
Στη γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το σημαινόμενο (την έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα αυτά τα δύο έχουν
πρωτογενή σχέση, καθώς

αρχική φάση οι Θεοί) ένα
όμορφο αρχαιοελληνικό άγαλμα η ψυχή μας ευχαριστείται,
αγάλλεται. Και από το θέαμα
αυτό επέρχεται η αγαλλίαση.
Και μια και το έφερε η «κουβέντα», η Ελληνική γλώσσα μας
λέει και τι είναι άσχημο. Από
το στερητικό «α» και την λέξη
σχήμα μπορούμε εύκολα να
καταλάβουμε τι. Για σκεφτείτε
το λίγο.

Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ
Η Ελληνική φωνή κατά την
αρχαιότητα
ονομαζόταν
«αυδή». Η λέξη αυτή δεν είναι
τυχαία αφού προέρχεται από
το ρήμα «άδω» που σημαίνει
τραγουδώ.
Όπως γράφει και ο μεγάλος
ποιητής και ακαδημαϊκός
Νικηφόρος Βρεττάκος:

Το «πειρούνι» για παράδειγμα,
για κάποιον που έχει βασικές
γνώσεις Αρχαίων Ελληνικών,
είναι προφανές ότι γράφεται
με «ει» και όχι με «ι» όπως
πολύ άστοχα το γράφουμε
σήμερα. Ο λόγος είναι πολύ
απλός, το «πειρούνι» προέρχεται από το ρήμα «πείρω» που
σημαίνει τρυπώ-διαπερνώ,
ακριβώς επειδή τρυπάμε με
αυτό το φαγητό για να το πιάσουμε.
Επίσης η λέξη «συγκεκριμένος»
φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί «συγκεκρυμμένος», καθώς
προέρχεται από το «κριμένος»
(αυτός που έχει δηλαδή κριθεί)
και όχι βέβαια από το «κρυμμένος» (αυτός που έχει κρυφτεί).
Άρα το να υπάρχουν πολλά
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«Όταν κάποτε φύγω από
τούτο το φώς θα ελιχθώ προς
τα πάνω, όπως ένα ποταμάκι
που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν
κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω
αγγέλους, θα τους μιλήσω
Ελληνικά, επειδή δεν ξέρουνε
γλώσσες. Μιλάνε μεταξύ τους
με μουσική».

• Αφιέρωμα στην 9η Φεβρουαρίου, που από φέτος
καθιερώνεται ως η Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας
αντίθετα με τις άλλες γλώσσες
το σημαίνον δεν είναι μια
τυχαία σειρά από γράμματα.
Σε μια συνηθισμένη γλώσσα
όπως τα Αγγλικά μπορούμε να
συμφωνήσουμε όλοι να λέμε το
σύννεφο car και το αυτοκίνητο
cloud, και από την στιγμή που
το συμφωνήσουμε να ισχύει.
Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι
αδύνατον. Γι' αυτό το λόγο
πολλοί διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις υπόλοιπες «σημειολογικές» γλώσσες.
Μάλιστα ο μεγάλος φιλόσοφος
και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή
την σημαντική ιδιότητα για την
οποία είχε πει «Η θητεία μου
στην αρχαία Ελληνική γλώσσα
υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην
γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα
στην λέξη και στο εννοιολογικό
της περιεχόμενο».
Αυτό που είναι πραγματικά
ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές
φορές η λέξη περιγράφει ιδιότητες της έννοιας την οποίαν
εκφράζει, αλλά με τέτοιο
τρόπο που εντυπωσιάζει και
δίνει τροφή για τη σκέψη. Για
παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολογείται από το ρήμα «φθίνω»
που σημαίνει μειώνομαι. Και
πραγματικά ο φθόνος σαν
συναίσθημα, σιγά-σιγά μας
φθίνει και μας καταστρέφει.
Μας «φθίνει» - ελαττώνει ως
ανθρώπους - και μας φθίνει
μέχρι και την υγεία μας. Και,

βέβαια, όταν αναφερόμαστε σε
κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε
να μην τελειώνει, πως το λέμε;
Μα, φυσικά, «άφθονο».
Έχουμε τη λέξη «ωραίος» που
προέρχεται από την «ώρα».
Διότι για να είναι κάτι ωραίο,
πρέπει να έλθει και στην ώρα
του. Ωραίο δεν είναι το φρούτο
όταν είναι άγουρο ή σαπισμένο
και ωραία γυναίκα δεν είναι
κάποια ούτε στα 70 της άλλα
ούτε φυσικά και στα 10 της.
Ούτε το καλύτερο φαγητό είναι
ωραίο όταν είμαστε χορτάτοι,
επειδή, σε αυτή την περίπτω-

ση, δεν μπορούμε να το απολαύσουμε.
Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευθερία» για την οποία το «Ετυμολογικόν Μέγα» διατείνεται
«παρά το ελεύθειν όπου ερά» =
το να πηγαίνει κανείς όπου
αγαπά. Άρα βάσει της ίδιας
της λέξης, ελεύθερος είσαι
όταν έχεις τη δυνατότητα να
πάς όπου αγαπάς. Πόσο
ενδιαφέρουσα ερμηνεία!!!
Το άγαλμα ετυμολογείται από
το αγάλλομαι (ευχαριστιέμαι)
επειδή όταν βλέπουμε (σε

Αλλά και ο Γίββων μίλησε για
μουσικότατη και γονιμότατη
γλώσσα, που δίνει κορμί στις
φιλοσοφικές αφαιρέσεις και
ψυχή στα αντικείμενα των
αισθήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι
οι Αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν ξεχωριστά σύμβολα για νότες, χρησιμοποιούσαν
τα ίδια τα γράμματα του
αλφαβήτου.
«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που
μαζί με τους κανόνες προφυλάττουν από την παραφωνία
μια γλώσσα κατ' εξοχήν μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη
που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι
διέσεις και υφέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες συγχορδίες», όπως σημειώνει η φιλόλογος και συγγραφεύς Α. Τζιροπούλου-Ευσταθίου.
Είναι
γνωστό
εξάλλου πως όταν
οι Ρωμαίοι πολίτες πρωτάκουσαν
στην Ρώμη Έλληνες
ρήτορες,
συνέρρεαν
να
θαυμάσουν, ακόμη
και όσοι δεν γνώριζαν Ελληνικά,
τους ανθρώπους
που «ελάλουν ώς αηδόνες».
Δυστυχώς κάπου στην πορεία
της Ελληνικής φυλής, η μουσικότητα αυτή (την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν και κράτησαν)
χάθηκε, προφανώς στα μαύρα
χρόνια της Τουρκοκρατίας.
Αξίζει να τονισθεί πως η Ελληνική γλώσσα επιβλήθηκε αβίαστα (στους Λατίνους) και χάρη
στη μουσικότητά της.
Όπως γράφει και ο Ρωμαίος
Οράτιος: «Η Ελληνική φυλή
γεννήθηκε ευνοημένη με μία
γλώσσα εύηχη, γεμάτη μουσικότητα».
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Ανθεκτική η μακροχρόνια ανεργία στην Κύπρο
αν και μικραίνει ο κατάλογος των ανέργων
Η

ανεργία αντιστέκεται έστω και αν
ο κατάλογος ανέργων μικραίνει
από χρόνο σε χρόνο. Στις 35.989
ανήλθε ο αριθμός των ανέργων τον
τρέχοντα μήνα σε σύγκριση με 42.839
τον Δεκέμβριο του 2016 και 45.969 το
Δεκέμβριο του 16 με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

Στατιστικής και Ερευνών από το σύνολο των 35.989 ανέργων οι 16.718 είναι
άνδρες και 19.271 γυναίκες. Ηλιακιακά ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων
ανδρών (4.399) είναι στην ηλικία των

√ 9126 άνεργοι ψάχνουν εργασία
για περισσότερο από ένα χρόνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος

30-39 χρόνων. Στην ίδια ηλικία οι
γυναίκες άνεργες ανέρχονται στις
5.391. Στον αντίποδα της ανεργίας και
σε μια προσπάθεια εξασφάλισης μιας
θέσης εργασίας επικρατεί συνωστισμός για μια θέση στο δημόσιο, με
εκατοντάδες πτυχιούχους να τις διεκδικούν ή να επιθυμούν να βελτιώσουν
τις εργασιακές τους συνθήκες.

ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
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«Πανικός» για 5 θέσεις
εργασίας στο Δημόσιο

Σ

ωρηδόν κατατίθενται οι αιτήσεις για
μια θέση εργασίας στο Δημόσιο από
απόφοιτους πανεπιστημίων. Κάποιοι
από αυτούς ήδη εργάζονται στο Δημόσιο
και θέλουν να βελτιώσουν την κλίμακά
τους, ενώ άλλοι είναι νεαροί πτυχιούχοι
που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και
επιδιώκουν να καλυτερεύσουν τις εργασιακές τους συνθήκες. Διότι το Δημόσιο
είναι θελκτικό για πολλούς, είτε για θέματα εργασιακής ασφάλειας είτε για τα
ωράρια, που ως γνωστό είναι πολύ πιο
ελκυστικά.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, για τρεις θέσεις μόνιμων θέσεων
λειτουργού επικοινωνίας στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, παρακάθισαν σε εξετάσεις 207 άτομα. Για τη συγκεκριμένη εξέταση, μόνο οι 79 υποψήφιοι έγραψαν
πάνω από τη βάση.

ΑΝΔΡΕΣ

16718

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 19271

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Μέχρι 15 ημέρες
15 – 3 μήνες
3 – 6 μήνες
6 – 12 μήνες
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

2003
15.321
5.563
3.976
9.126
35.989

Επίσης, για πέντε μόνιμες θέσεις ανώτερου λειτουργού Λογιστηρίου, παρακάθισαν 569 υποψήφιοι σε εξετάσεις. Από
αυτούς οι 257 έγραψαν πάνω από τη
βάση.
Τέλος, για τέσσερις μόνιμες θέσεις ανώτερου λειτουργού εκπαιδευτικού προγραμματισμού στο Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, παρακάθισαν 78 υποψήφιοι με τους 55 να έχουν γράψει πάνω
από 50.

√ Από 30 - 49 χρόνων στην πιο παραγωγική ηλικία συσσωρεύονται οι περεισσότεροι άνεργοι (21.206)

Άνεργοι και φτωχοί εργαζόμενοι στο ίδιο χαράκωμα

Η

Η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαίδευση και Καριέρα» 2018 ανοίγει
τις πύλες της και δίνει την ευκαιρία σε μαθητές, φοιτητές, γονείς και σε άλλους
ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Κύπρο και το
εξωτερικό.
Την έκθεση Εκπαίδευση και Καριέρα συνδιοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία
Εργοδοτών και Βιομηχάνων και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, σε συνεργασία με
τη Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου - ΣΕΚ, το British Council Cyprus και την
Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης Λευκωσίας, από τις 23 μέχρι
τις 25 Φεβρουαρίου 2018 στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης (Ηλία Παπακυριακού,
Μακεδονίτισσα, 2415 Έγκωμη, Λευκωσία) στη Λευκωσία.
Περισσότερα από 150 Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ελβετία, Τσεχία, Ολλανδία, Ισπανία, Σλοβακία και Ιρλανδία θα
παρέχουν πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών τους, τις
ευκαιρίες και τις προοπτικές απασχόλησης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Μπορείτε να κατεβάσετε τη λίστα των εκθετών πατώντας στο σύνδεσμο:
http://www.edufair-cyprus.eu/el/index.php?id=483
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 | 08:30 – 13:30 και 16:00 – 20:00
Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018 | 14:00 – 20:00
Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018 | 14:00 – 20:00
Χορηγός τηλεπικοινωνιών είναι η εταιρεία PrimeTel
Για περισσότερε πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 22894278
ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook Cyprus International Education and Career Exhibition
ή μέσω της ιστοσελίδας μας www.edufair-cyprus.eu

Η ΣΕΚ συμμετέχει στην έκθεση με περίπτερο
για διανομή πληροφοριακού υλικού
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

πρόληψη της φτώχειας στην εργασία θα πρέπει να γίνει κατανοητή
ως τμήμα του συνολικότερου στόχου
για την μείωση της φτώχειας στην Ε.Ε.
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναγνωρίζει τους ανέργους ως άτομα που
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο
φτώχειας.
Παρόλα αυτά, η εύρεση εργασίας δεν
είναι πάντα επαρκής συνθήκη για την
έξοδο από την φτώχεια. Ακόμη και πριν
την έναρξη της οικονομικής κρίσης του
2008, ένας σημαντικός αριθμός των
εργαζομένων στην Ευρώπη ήταν φτωχοί.
Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετέπειτα, υφίσταται ένα αυξανόμενο
χάσμα στα ποσοστά φτώχειας στην
εργασία μεταξύ των κρατών - μελών.
Το συγκεκριμένο χάσμα απαιτεί πολιτι-

κή προσοχή υπό το δεδομένο της
δέσμευσης της Ε.Ε. για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, ενταξιακή
μεγέθυνση και ανοδική οικονομική
σύγκλιση για τα κράτη - μέλη.
Τα περισσότερα κράτη - μέλη δεν αντιμετωπίζουν εξειδικευμένα την φτώχεια
στην εργασία, και τα παραδείγματα σε
αυτή την Έκθεση δείχνουν πως οι
κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι
έχουν προσεγγίσει το ζήτημα μέσω της
συζήτησης για το γενικότερο φαινόμενο
της φτώχειας, με ιδιαίτερη εστίαση σε
μέτρα για την ένταξη των ανθρώπων
στην εργασία. Συνεπακόλουθα, ο αριθμός των πολιτικών που έχουν σχεδιαστεί ρητώς για την προστασία ή τη βελτίωση της κατάστασης των εργαζομένων φτωχών είναι περιορισμένος.

Μειώθηκε κατά 16% η ανεργία τον Ιανουάριο 2018
σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους

Η

ανεργία σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017,
σημειώθηκε μείωση της τάξης των 6.850 προσώπων, ή ποσοστό της τάξης του 16%. Αυτό αποδίδεται κυρίως στους τομείες της δημόσιας διοίκησης, όπου υπήρχε μείωση της τάξης των 1546 ανέργων, των κατασκευών, όπου υπήρχε μείωση της
τάξης των 1122 ανέργων, του εμπορίου, όπου η μείωση έφτασε τους 1109 άνεργους, της μεταποίησης
με μείωση 618 ανέργων, των χρηματοπιστωτικών
και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με μείωση 556
και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας
όπου η μείωση ήταν 743 πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας, από τον Ιανουάριο του 2017
μέχρι και τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, το χαμηλότερο επίπεδο των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν του Δεκεμβρίου (30.591 εγγεγραμμένοι άνεργοι). Τα πιο
ψηλά επίπεδα καταγράφηκαν τον Ιανουάριο με 36. 604 ανέργους.
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Η

συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών
τάσεων στην αγορά εργασίας
και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν
βασικές προϋποθέσεις για τη
βελτίωση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και τη δημιουργία αποτελεσματικής και ευέλικτης
αγοράς εργασίας. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανέλαβε το
έργο της διενέργειας μακροχρόνιων προβλέψεων για τις
ανάγκες απασχόλησης στην
Κύπρο για δεκαετή περίοδο.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ ολοκλήρωσε τη διενέργεια προβλέψεων για τις ανάγκες απασχόλησης σε τομείς οικονομικής
δραστηριότητας και σε επαγγέλματα της κυπριακής οικονομίας οι οποίες καλύπτουν τη
δεκαετία 2017-2027.

12540
Αυξημένη αναμένεται να είναι
η ζήτηση των επαγγελμάτων
της τεχνικής εκπαίδευσης την
ερχόμενη δεκαετία, έναντι εκείνων της ανώτατης. Παρά τα
όποια ταμπού υπάρχουν ως
προς τις σχολές και τα μεταλυκιακά προγράμματα, προβλέπεται ότι οι απόφοιτοί
τους θα απολαμβάνουν άμεση
απορρόφηση.
Το λιανικό εμπόριο, η εστίαση,
η εκπαίδευση και η υγειά διαπρέπουν
ανάμεσα
στους
τομείς της οικονομίας. Ταυτόχρονα, αυξημένη ζήτηση αναμένεται ότι θα παρουσιάζουν
οι ταμίες καταστημάτων και
έκδοσης εισιτηρίων, γραφείς
γενικών καθηκόντων, τραπεζοκόμοι, πωλητές σε καταστήματα, ενώ καλά επίπεδα
σημειώνουν και οι βοηθοί λογιστών και οι νομικοί.
Πρόκειται για τις προβλέψεις
αναγκών απασχόλησης στην
κυπριακή οικονομία για το
2017 - 2027, όπως παρουσιάζονται σε μελέτη από την Αρχή
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με στόχο να συμβάλει
στον προγραμματισμό και την
υλοποίηση δραστηριοτήτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τονίζεται πάντως ως ιδιαίτερα σημαντικό οι επαγγελματίες
να συνεχίζουν την καλλιέργεια
νέων δεξιοτήτων και να επιμορφώνονται, καθώς και να
αναπτύσσουν κριτική σκέψη
και ευελιξία.
Λίστες με τους περιζήτητους
τομείς οικονομικής δραστηριότητας καθώς και με τα επαγγέλματα ανώτερης αλλά και
τεχνικής εκπαίδευσης, όπως
αυτές διαμορφώνονται για το
διάστημα 2017-2027, παρουσιάζει η μελέτη.
Πρώτο στην κατάταξη βρίσκεται το λιανικό εμπόριο, με τις
ανάγκες της αγοράς να υπολογίζονται στα 1.797 άτομα τον
χρόνο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Περιζήτητοι οι τεχνίτες
την επόμενη δεκαετία
Ακολουθούν τα εστιατόρια με
1.588 άτομα, η εκπαίδευση με
1.224 άτομα, η υγεία και κοινωνική μέριμνα 1.131 άτομα,
οι κατασκευές με κατασκευές
με 1.084 άτομα.
Τη δεκάδα συμπληρώνουν οι
τομείς των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων στα
934 άτομα τον χρόνο και ακολουθούν τα ξενοδοχεία 882
άτομα, το χονδρικό εμπόριο
858, η δημόσια διοίκηση και

● υπεύθυνοι δανείων
πιστώσεων (118 άτομα),

● μπάρμαν (114),

● εμπορικοί αντιπρόσωποι
(112 άτομα),

● πελεκάνοι και ξυλουργοί
(110).
Τέλος στα δέκα επαγγέλματα
ανώτερης εκπαίδευσης με τις
μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης ανά έτος για την περίοδο 2017-2027, κατατάσσονται:
●

βοηθοί

λογιστών

(461

√ Προβλέψεις ΑνΑΔ για τις ανάγκες απασχόλησης
στην Κυπριακή οικονομία 2017 - 2027
άμυνα 820 και οι τέχνες, διασκέδαση, ψυχαγωγία στα 477
άτομα ανά έτος.
Ως προς τα 20 επαγγέλματα
μέσου επιπέδου με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης
τον χρόνο για την αντίστοιχη
περίοδο (2017-2027), αναφέρονται:

● ταμίες καταστημάτων και
έκδοσης εισιτηρίων (617 τον
χρόνο),
● γραφείς γενικών καθηκόντων
(595 άτομα),
● τραπεζοκόμοι (567),
● πωλητές σε καταστήματα
(535),
● οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί,
βαν και μοτοσυκλετών (288
άτομα),
● αποθηκάριοι και γραφείς
μεταφορών και παραγωγής
(268),
● οικοδόμοι κατοικιών (251),
● μάγειροι (244 άτομα),
● ιδιαιτέρες γραμματείς (234)
και
● οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων (228 άτομα).
Ενώ, ως τα επόμενα δέκα
επαγγέλματα της εικοσάδας
ακολουθούν:
● καταστηματάρχες (203),
● κομμωτές (189 άτομα),
● αστυνομικοί (172 - εκτός
αξιωματούχοι και ντετέκτιβ),
● αισθητικοί (146 άτομα),
● φροντιστές κτηρίων (142),
● μηχανικοί αυτοκινήτων (138
άτομα),
● τεχνικοί εγκατάστασης και
επισκευής εξοπλισμού τεχνο-

γκαία.

λογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (134),
● παιδοκόμοι (111),

άτομα),
● νομικοί (254 άτομα),
● νοσηλευτές και μαίες (230
άτομα),
● λογιστές (157 άτομα),
● καθηγητές δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (141),
● άλλοι εκπαιδευτικοί (136),

9

και

● δημοσιογράφοι (101 άτομα),
● διευθυντές εμπορίου (100
άτομα).

Αλλαγές στην αγορά και
στα προσόντα
Σημαντικές αλλαγές έχουν
επέλθει σύμφωνα με την έκθεση, στην αγορά εργασίας και
στα επαγγέλματα. Ως κύριες
αιτίες αναφέρονται η πρόσφατη οικονομική κρίση, η
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις
ως απόρροια της τέταρτης
βιομηχανικής επανάστασης
και οι δημογραφικές αλλαγές
με τη γήρανση του πληθυσμού.
Έτσι, στο μέλλον οι σημαντικές
γνώσεις και δεξιότητες θα
είναι διαφορετικές και η συνεχής αναπροσαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων, ανα-

Σημειώνεται πως σύμφωνα με
το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ, το 2020 οι δέκα κύριες
δεξιότητες θα είναι: επίλυση
σύνθετων/πολύπλοκων προβλημάτων, κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα, διαχείριση
ανθρώπινου
δυναμικού,
συντονισμός με άλλους, συναισθηματική νοημοσύνη, κρίση
και λήψη αποφάσεων, προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση,
διαπραγμάτευση και γνωστική
ευελιξία.
Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες
εκτιμούν ότι περίπου τα 2/3
των παιδιών που εισέρχονται
τώρα στην εκπαίδευση θα
εργάζονται σε επαγγέλματα
που σήμερα δεν υπάρχουν. Το
1/3 των βασικών δεξιοτήτων
θα αλλάξουν μέχρι το 2020.
Ακόμη ότι, 4 στους 10 εργαζόμενους άλλαξαν πρόσφατα τις
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν στον εργασιακό χώρο
καθώς και πως θα είναι μειωμένη η ανάγκη για εργασίες
ρουτίνας (και όχι μόνο), οι
οποίες θα αντικατασταθούν
από τεχνολογίες.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα
του ατόμου αναδεικνύεται ότι διαδραματίζει το
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρα καθώς και οι
επιλογές του ατόμου. Όπως υπογραμμίζεται,
τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
πρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιπρόσθετα,
είναι απαραίτητη και η δια βίου μάθηση των
εργαζομένων και ανέργων, αφού οι γνώσεις και
δεξιότητες που απέκτησαν δεν αρκούν για τον
εργασιακό βίο τους.
Η συνεχής δια βίου επαγγελματική καθοδήγηση
και ενημέρωση, χαρακτηρίζεται ως απαραίτητη, ενώ αναφέρεται πως σημαντική ευθύνη
έχουν φορείς όπως το Υπουργείο Παιδείας, το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και οι επιχειρήσεις.
«Τα άτομα πρέπει να αναλάβουν το δικό τους
μερίδιο ευθύνης και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην
αγορά εργασίας».

Επικρατούν επαγγέλματα μέσου επιπέδου
Τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης παρουσιάζουν και αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να
παρουσιάζουν τα επαγγέλματα μέσου επιπέδου. Ειδικότερα, το 2017 απασχολήθηκε το
48,8%, δηλαδή 181.610 εργαζόμενοι στα εν
λόγω επαγγέλματα, ενώ σε εκείνα του ανωτέρου
επιπέδου, εργάσθηκε το 36%, δηλαδή 135.438
άτομα.
Ακολουθούν με μεγάλη απόκλιση τα επαγγέλματα κατωτέρου επιπέδου, όπου απασχολήθηκε το
14,7%, δηλαδή 54.593 άτομα. Σύμφωνα με τις
προβλέψεις, τα εν λόγω ποσοστά θα παραμείνουν σταθερά σε βάθος δεκαετίας, τουλάχιστον
μέχρι και το 2027.

Επιπλέον, σημειώνεται πως, περίπου το 80%
των εργαζόμενων απασχολούνται στον τριτογενή τομέα, δηλαδή στην παροχή υπηρεσιών.
Λιγότεροι βρίσκονται στον δευτερογενή τομέα
και ελάχιστοι ασχολούνται με τον πρωτογενή,
τη γεωργία, κτηνοτροφία.
Συγκεκριμένα, το 2012 απασχολούνταν 76,9%
στον τριτογενή, 19,9% στον δευτερογενή και 3,2%
στον πρωτογενή, μία πενταετία αργότερα, το
2017, ο τριτογενής ενισχύει το ποσοστό του μειώνοντας τα επίπεδα στου άλλους δύο τομείς.
Έτσι στην παροχή υπηρεσιών απασχολήθηκε το
79,5%, στον δευτερογενή το 16,7% και στον
πρωτογενή το 3,8%.
Στο μέλλον δεν προβλέπεται να υπάρξει αλλαγή
στις τάσεις απασχόλησης, με αποτέλεσμα το
2027 στον τριτογενή να βρίσκεται το 80,9%,
στον δευτερογενή το 15,6% και στον πρωτογενή
το 3,5%.
Ως προς τα επίπεδα απασχολησιμότητας για
τις περιόδους 2010 - 2027, τα χαμηλότερα
παρατηρούνται στα μέσα του 2015, όπου εργάζονταν 358.202 άνθρωποι, ενώ τα υψηλότερα
εκτιμάται ότι θα καταγραφούν το 2027.
Σύμφωνα με σχεδιάγραμμα, η πτώση του 2015
ξεκινά από το 2011, όπου τότε εργάζονταν
40.012 περισσότερα άτομα, δηλαδή 398.214.
Πάντως, αμέσως μετά το 2015 παρατηρείται
αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων, με
αποτέλεσμα το 2017 να υπολογίζονταν στους
363.060, δηλαδή 4.858 ανθρώπους στην αγορά
εργασίας. Η εν λόγω άνοδος προβλέπεται ότι θα
συνεχίζεται με σταθερούς ρυθμούς έως και το
2027, φτάνοντας στους 449.262 εργαζόμενους,
δηλαδή αύξηση των 86.202 ατόμων.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ
ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τ

α τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξημένο
ενδιαφέρον για την βελτίωση απόδοσης
και την πρόληψη τραυματισμών στους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με το
Κέντρο Ερευνών Ιατρικής Αξιολόγησης της
FIFA (F-MARC) ο τραυματισμός έχει οριστεί
ως το οποιοδήποτε φυσικό παράπονο που
εκφράζει ένας ποδοσφαιριστής, το οποίο
προκύπτει είτε από ένα ποδοσφαιρικό
αγώνα είτε από την προπόνηση, ανεξάρτητα
από την ανάγκη για ιατρική φροντίδα ή
απώλειας χρόνου από τις δραστηριότητες
του ποδοσφαίρου.
Της Ελένη Θεοδώρου
B.Sc., M.A., Ph.D.
Candidate, Α.Α.Α. Κίνηση & Παιδί - Κέντρο
Φυσικής Αποκατάστασης Παιδιών και Εφήβων, Κινησιολόγος
Ειδικευθείσα στην Αμερική για την Φυσική
Αποκατάσταση Παιδιών & Εφήβων
Συνεργάτης με τα ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Σ.Ε.Κ.

• Οι νεαροί ποδοσφαιριστές
(grassroots και αγωνιστικές κατηγορίες) θα πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για ασυμμετρίες στη στάση
σώματος και δυσλειτουργίες στο κινητικό έλεγχο και στο μυϊκό σύστημα

Πολλοί ερευνητές μελέτησαν τη στάση του
σώματος νεαρών ποδοσφαιριστών και την
συσχέτιση πιθανών επιπτώσεων στην απόδοση και την προδιάθεση τραυματισμών.
Φάνηκε συσχέτιση απόδοσης και τραυματισμών σε περιπτώσεις όπου είχαν παρατηρηθεί σωματικές ασυμμετρίες ή/ και μυϊκές
δυσλειτουργίες (Hennessy and Watson, 1993,
Ribeiro et al, 2003, Chałka-Lizis et al, 2008 &
Grabara M., 2012).
Στην Κύπρο διεκπεραιώσαμε δυο καινοτόμες
έρευνες, για τα κυπριακά δεδομένα, σε νεαρούς ποδοσφαιριστές στο Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, με υποστηρικτές τους ακόλουθους αθλητικούς φορείς και οργανισμούς:
Ε.Σ.Υ.Α.Α. (Εθνικό Σχέδιο Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού) του Κ.Ο.Α., Σύνδεσμος Κυπρίων Προπονητών Ποδοσφαίρου,
ΠΑ.Σ.Π. (Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών) και Α.Α.Α. Κίνηση και Παιδί - Κέντρο
Αποκατάστασης Παιδιών και Εφήβων.
Για τους σκοπούς των ερευνών δημιουργήθηκε το πρόγραμμα αξιολόγησης KickStr8 το
οποίο συμπεριλαμβάνει: τεστ προ-συμπτωματικού ελέγχου (screening), έγκαιρη αναγνώριση δυσλειτουργιών του κινητικού ελέγχου, οργάνωση και εφαρμογή μετρήσεων στο

γήπεδο και εφαρμογή ατομικών διορθωτικών προγραμμάτων αποκατάστασης.

ΠΡΩΤΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η σκοπός της πρώτης έρευνας ήταν ο εντοπισμός πιθανών μυϊκών δυσλειτουργιών και
ασυμμετριών στην στάση σώματος σε 600
νεαρούς ποδοσφαιριστές, ηλικίας 5 μέχρι 18
χρονών, στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα
δίνουν νέες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο και τα
χαρακτηριστικά κάθε ηλικιακής κατηγορίας
όπως βράχυνση σε μυς των κάτω άκρων και
ασυμμετρίες στην σπονδυλική στήλη (σκολιωτική, κυφωτική και λορδωτική στάση). Η
ανάπτυξη επιφέρει αλλαγές στο σώμα όλων
των παιδιών και πόσο μάλλον σε αθλητές
που προπονούνται από νεαρή ηλικία και
ειδικότερα σε αγωνιστικές κατηγορίες. Τα
αποτελέσματα της πρώτης έρευνας παρουσιάστηκαν τον περασμένο Μάιο στο 26o Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Αποκατάστασης
και Τραυματολογίας “The Future of Football
Medicine” που διοργανώνεται κάθε χρόνο
από το Isokinetic Medical Group και τη FIFA
(Football for Health F-MARC ) και πέρσυ φιλοξενήθηκε από την FCBARCELONA στο Camp
Nou και στο περασμένο συνέδριο της Αθλητιατρικής Εταιρείας Κύπρου. Επιπρόσθετα
θα παρουσιαστούν και στο επερχόμενο 12ο
Πανελλαδικό συνέδριο της Αθλητιατρικής
Εταιρείας Ελλάδος τον Μάρτιο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στην δεύτερη έρευνα έλαβαν μέρος 100 νεαροί ποδοσφαιριστές ηλικίας 7-18 χρονών
και βάση των αποτελεσμάτων της ατομικής
αξιολόγησης (screening) του προγράμματος
KickStr8 δημιουργήθηκε ατομικό διορθωτικό
πρόγραμμα αποκατάστασης, βασισμένο
στις ανάγκες κάθε νεαρού ποδοσφαιριστή.
Σκοπός του κάθε ατομικού διορθωτικού
προγράμματος ήταν η βελτίωση στάσης
σώματος και η διόρθωση των μυοσκελετικών
δυσλειτουργιών. Τα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας έδειξαν μείωση τραυματισμών
στο 20%, βελτίωση στο κινητικό έλεγχο,
βελτίωση στις ασυμμετρίες της σπονδυλικής
στήλης (σκολιωτική, κυφωτική και λορδωτική στάση) καθώς και βελτίωση στην ευκαμψία των μυών κάτω άκρων όπως: οπίσθιοι
μηριαίοι (δικέφαλος), απαγωγοί και προσαγωγοί ισχίου και τετρακέφαλοι και στις δυο
πλευρές.
Οι νεαροί ποδοσφαιριστές (grassroots και
αγωνιστικές κατηγορίες) θα πρέπει να ελέγχονται συστηματικά για ασυμμετρίες στη
στάση σώματος και δυσλειτουργίες στο
κινητικό έλεγχο και στο μυϊκό σύστημα. Το
ιδανικό θα ήταν να γίνονται κάθε 3 μήνες οι
αξιολογήσεις (screening) λόγω των αναπτυξιακών αλλαγών που επέρχονται. Τα προγράμματα διορθωτικών ασκήσεων θα πρέπει
να προσαρμόζονται στα αποτελέσματα της
αξιολόγησης έτσι ώστε να ενισχύουν τους
αδύναμους μύες, να τεντώνουν τους βραχύτερους μύες και να ομαλοποιούν το μοτίβο
του κινητικού ελέγχου, μειώνοντας έτσι τον
κίνδυνο τραυματισμού και βελτιώνοντας την
απόδοση και τον κινητικό έλεγχό τους.
Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη και
συχνές αξιολογήσεις και παρεμβάσεις έδειξαν μείωση τραυματισμών. Άρα ο ποδοσφαιριστής είναι στην διάθεση του προπονητή του, χωρίς να χάνει πολύτιμο χρόνο
από τις προπονήσεις και σημαντικά παιχνίδια της ομάδας του. Επιπρόσθετα, η οικογένεια ή/και η ακαδημία δεν επιβαρύνεται με
το οικονομικό κόστος και τις ψυχολογικές
επιπτώσεις ενός τραυματισμού.
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Τελικά η ευτυχία δεν είναι
άπιαστο όνειρο

Η

συνταγή για την ευτυχία είναι πολύ απλή κι έρχεται από τον βορρά,
από τον Meik Wiking, πρόεδρο του Ινστιτούτου Ερευνών για την
Ευτυχία, στην Κοπεγχάγη, και συγγραφέα του διάσημου «Το βιβλίο του
hygge».
Το νέο του βιβλίο ονομάζεται «Βιβλίο του lykke» και ο συγγραφέας
περιγράφει τις συνήθειες, σε όλο τον κόσμο, που βοηθούν για τον
δρόμο προς την ευτυχία. Το «Βιβλίο του Hygge, ζήστε καλύτερα, η μέθοδος της Δανίας», μεταφράστηκε ήδη σε 31 γλώσσες. Το βιβλίο εκδόθηκε το 2016 και προσφέρει τις βασικές αρχές της ευτυχίας. Στο νέο
βιβλίο του, ο συγγραφέας κάνει τον γύρο του κόσμου «των ευτυχισμένων ανθρώπων».
Σε αυτό το έργο, ο Meik Wiking προσπαθεί να καταλάβει τι κάνει τους
ανθρώπους ευτυχισμένους, στις διάφορες χώρες. Για να απαντήσει
στο ερώτημα, ο συγγραφέας δεν περιορίζεται μόνο στη συνταγή των
Δανών, αλλά θέτει ερωτήματα που απασχολούν τους πολλούς: τα χρήματα φέρνουν την ευτυχία; Πόσες ώρες πρέπει να εργαζόμαστε; Η πόλη
μας κάνει πιο δυστυχισμένους; Γύρω από έξι μεγάλα θέματα -φιλία,
χρήμα, υγεία, ελευθερία, εμπιστοσύνη και καλωσύνη- το βιβλίο
√ Το μυστικό όλων των
παραθέτει στατιστικές για την
ευτυχισμένων ανθρώπων
ευτυχία σε όλο τον κόσμο.

βρίσκεται στις παρέες τους

√ Δανός διάσημος συγγραφέας υποστηρίζει πως η
αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι οι καλύτεροι
τρόποι για να εκτιμήσουμε
τη ζωή που ζούμε

Ο συγγραφέας εκτιμά ότι είναι
περιττό να αλλάξεις ριζικά την
καθημερινότητά σου για να ευτυχήσεις. Όπως αναφέρει, το μυστικό όλων των ευτυχισμένων
ανθρώπων βρίσκεται στις παρέες
τους.

«Οπου κι αν κατοικεί κάποιος, αν
έχει στέρεες ανθρώπινες σχέσεις
στις οποίες μπορεί να βασιστεί, τότε νιώθει πιο ευτυχισμένος. Αν έχουμε φίλους που μας αποδέχονται όπως είμαστε και μας βοηθούν να
γίνουμε αυτοί που θέλουμε, τότε έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε», υπογραμμίζει.
Και τα χρήματα, τι ρόλο παίζουν; «Αν έχουμε αρκετά χρήματα για την
κατοικία και την τροφή μας, τότε δεν χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα.
Αλλά κοιτάζοντας τι έχει ο γείτονας, τότε έχουμε την εντύπωση ότι μας
λείπουν», αναφέρει.
Σύμφωνα με τον Meik Wiking, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός είναι οι
καλύτεροι τρόποι για να εκτιμήσουμε την ζωή που ζούμε. Λέει χαρακτηριστικά: «Το να βοηθάς τους άλλους επιτρέπει να νιώσεις χρήσιμος
και να είσαι ευγνώμων για όσα έχεις».

Οι συμβουλές του Meik Wiking
Κάντε σωματική δραστηριότητα. «Ολοι δεν έχουν την δυνατότητα να
πηγαίνουν στη δουλειά με το ποδήλατο. Πρέπει να αναζητούμε εναλλακτικούς τρόπους για να ασκηθούμε. Για παράδειγμα, εγώ πίνω πολλούς καφέδες. Εκεί που εργάζομαι, η μηχανή του καφέ είναι πολύ αργή.
Ε, λοιπόν, περιμένοντας να γεμίσει το φλυτζάνι μου, ανεβαίνω τα τέσσερα πατώματα του κτιρίου με τα πόδια. Μέσα σε μια εβδομάδα, είναι
σαν να έχω ανέβει το Empire State Building».
Αφήνω το τηλέφωνο. «Οταν βρίσκομαι με την οικογένειά μου, κλείνουμε τα τηλέφωνα, μεταξύ 6 και 8 το βράδυ, την ώρα που οι Δανοί δειπνούμε. Αυτό μας επιτρέπει να μιλάμε μεταξύ μας και να νιώθουμε
πραγματική οικογένεια», αναφέρει. Ο συγγραφέας είναι εντελώς αρνητικός με τα social media, τα οποία, όπως λέει, μας κάνουν δυστυχισμένους γιατί μας ωθούν να συγκρίνουμε τη ζωή μας με αυτή των άλλων,
συνεχώς.
Διαλογισμός. «Οταν δεν εργάζομαι, προσπαθώ να βρω κάποιες στιγμές διαλογισμού, Στο Μπουτάν υπάρχουν σχολές που μαθαίνεις να
διαλογίζεσαι, σιωπώντας για ένα λεπτό. Πάνω από 8 000 μαθητές
συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη, και οι επιστήμονες κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι ομάδες που έκαναν την άσκηση διαλογισμού είχαν
πιο ευτυχισμένους ανθρώπους».
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διασφαλίζεται η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ
μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επι-

κοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Σε εστιατόριο στη Λευκωσία ζητούνται
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (πρωινή και απογευματινή)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ σε εργοστάσιο επεξεργασίας
ψαριών
Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ σε εργοστάσιο
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΖΗ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ AIR CONDITION
Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να
προσλάβει:
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
(Λεμεσός)
- SERVICE ADVISORS (Λάρνακα)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- IT MANAGER
- ELECTRICAL ENGINEER
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ (σε αντικανονικό
ωράριο εργασίας)
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη με σύστημα
βάρδιας:
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ή
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΕΣ
Νικηφόρο Παφίτη 99869721.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής μετάλλου με
οξυγόνο
- ΠΩΛΗΤΗΣ με επαγγελματική άδεια φορτηγού
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Ζητούνται για πρόσληψη:

Π

αρουσίαση δύο προγραμμάτων
στα οποία συμμετέχει η Κύπρος
και είναι χρηματοδοτούμενα από την
Ευρωπαϊκή επιτροπή παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου. Τα προγράμματα αυτά θα
διασφαλίσουν και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο την πορεία υλοποίησης του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ).
Όπως τονίστηκε στην διάσκεψη το
Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ) έχει ανεπίστρεπτη πάρει την πορεία και ότι
τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει ούτε
να επιβραδύνει την πορεία αυτή. Τα
πιο βασικά έργα υλοποίησης πέραν
των δύο βασικών νομοθεσιών της
αυτονόμησης και του ΓεΣΥ που έχουν
ψηφιστεί ομόφωνα από της Βουλή,
είναι όπως λέχθηκε η ολοκλήρωση του
λογισμικού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Η ψηφιοποίηση όλων των
ιατρικών φακέλων,. Η μηχανοργάνωση
όλων των νοσηλευτηρίων και η διαλειτουργικότητα τους σε Εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η
ψήφιση από την Βουλή του περί Ηλεκτρονικής Υγείας Νόμου που θα ρυθμίζει την συλλογική λειτουργία όλων
των πιο πάνω συστημάτων ηλεκτρονικά.
Η συμμετοχή μας ως χώρα στα δύο
αυτά προγράμματα διασφαλίζει την
πορεία και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης που έχουμε θέσει γιατί απλά
μας δεσμεύουν να εναρμονιστούμε
υλοποιώντας συστήματα συλλογικά
με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες τα οποία
να είναι τεχνικά και νομικά συμβατά με
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου όπως λέχθηκε κατά τη διάσκεψη θα είναι ο συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος
του πρώτου έργου σε τοπικό επίπεδο.
Ο γενικός συντονιστής γι αυτό το έργο
είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ονομασία
eHealthNetwork. Τα έργα αυτά στοχεύουν στο κτίσιμο της κατάλληλης υποδομής και τη δημιουργία προτύπων
για την υλοποίηση της Διασυνοριακής
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και
την διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Η υλοποίηση της τεχνικής υποδομής του ΓεΣΥ πρέπει να εναρμονιστεί
με αυτά τα έργα. Το πρώτο έργο ξεκίνησε εδώ και ένα χρόνο και τα πρώτα
του παραδοτέα παρουσιάστηκαν την
περασμένη βδομάδα σε συνάντηση της
Ομάδας Έργου και χρηστών του

- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- RECEPTIONIST με προϋπηρεσία
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849
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συστήματος που έγινε στο Υπουργείο
Υγείας. Το δεύτερο έργο ξεκινά την 1η
Μαρτίου 2018 και έρχεται συμπληρωματικά να ενισχύσει το πρώτο με την
ανταλλαγή πληροφοριών υγειονομικής περίθαλψης και πληροφοριών
κοινωνικής ασφάλισης.

φοριών των ασθενών μεταξύ των κρατών μελών του δικτύου. Ο κύριος στόχος αυτής της εφαρμογής είναι η
ανταλλαγή των πληροφοριών του
ασθενή διασυνοριακά σε κοινή μορφή
και μέσω ενός ασφαλούς δικτύου πρόσβασης.

Παράλληλα με τα πιο πάνω εκπονήθηκε στρατηγικό πρόγραμμα για την ηλεκτρονική υγεία και ετοιμάστηκε υπό
την εποπτεία του Συμβούλου του Προέδρου και αντίστοιχο ειδικό Νομοσχέδιο. Το Νομοσχέδιο εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργικό Συμβούλιο
και με την ψήφιση του από τη Βουλή
θα αποτελέσει τον Νόμο Περί Ηλεκτρο-

Το έργο αναπτύσσεται ταυτόχρονα
από 17 χώρες μέλη του eHealth
Network ενώ οι υπόλοιπες χώρες θα
προχωρήσουν σύντομα αφού τύχουν
θετικής αξιολόγησης. Η ανταλλαγή
πληροφοριών θα γίνεται μεταξύ δύο
χωρών αφού πρώτα περάσουν από
σχετικό έλεγχο και αφού υπογράψουν
συμφωνία μεταξύ τους.

Ο γενικός συντονιστής του έργου
είναι το θεσμικό όργανο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την
ονομασία eHealthNetwork
νικής Υγείας που θα καθορίζει το
περιεχόμενο, και θα ρυθμίζει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου
Υγείας του Πολίτη στην Δημοκρατία
και διασυνοριακά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Νόμος αυτός θα διασφαλίζει
επίσης την εμπιστευτικότητα των
προσωπικών και ιατρικών δεδομένων,
την πρόσβαση σε αυτά από τους
πάροχους υπηρεσιών υγείας, καθώς
επίσης το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
δεδομένων με σαφή την ασθενοκεντρική προσέγγιση.

Τα δύο έργα
Ανάπτυξη γενικών υπηρεσιών διασυνοριακής ηλεκτρονικής υγείας στην
Κύπρο
Μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
δικτύου για την ηλεκτρονική υγεία,
eHealth Network, του οποίου η Κύπρος
είναι μέλος, και για συμμόρφωση προς
την Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής
των δικαιωμάτων των ασθενών στο
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, αποφασίστηκε, για
διευκόλυνση της διασυνοριακής περίθαλψης, η δημιουργία μιας κοινής
πλατφόρμας για ανταλλαγή πληρο-

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε διαδικτυακό σύστημα μέσω του οποίου οι
γιατροί του δημοσίου ή του ιδιωτικού
τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να
δημιουργήσουν τα δεδομένα αυτά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία αυτή πρέπει
να ικανοποιεί επίσης και την νέα
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κυπριακή ηλεκτρονική ανταλλαγή
δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης
Κύριος στόχος του προγράμματος
αυτού είναι να υποστηρίξει τις προσπάθειες της ψηφιακής στρατηγικής
της Κύπρου για προσφορά υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τον Κύπριο και Ευρωπαίο πολίτη. Πιο συγκεκριμένα, το
έργο θα καλύπτει τον Κύπριο πολίτη
που διακινείται στην Ευρώπη, και τον
Ευρωπαίο πολίτη που διακινείται
στην Κύπρο προσφέροντας την δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών
υγειονομικής περίθαλψης και πληροφοριών κοινωνικής ασφάλισης.
Τα οφέλη της υλοποίησης του έργου
αναμένεται ότι θα είναι τα ακόλουθα:
(i) απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση μέσω του Ευρωπαϊκού δικτύου υποστηρίζοντας κυρίως
την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών
πληροφοριών, διευκολύνοντας με
αυτό τον τρόπο την παροχή εγκαίρως
των απαραίτητων πληροφοριών στον
πολίτη, και (ii) συμβολή στην ασφάλεια των πληροφοριών μειώνοντας τη
συχνότητα των σφαλμάτων και των
καθυστερήσεων και παρέχοντας γρήγορη πρόσβαση στον πολίτη, αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα και την
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς το κοινό.

Επιχορήγηση ηλεκτρονικού υπολογιστή για μαθητές

T

ην παραχώρηση χορηγίας €400 για
αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μαθητές της Β` τάξης
δημοσίων γυμνασίων και ιδιωτικών
σχολείων μέσης εκπαίδευση και σε
μαθητές της προπαρασκευαστικής
τάξης των εσπερινών γυμνασίων λυκείων, οι οικογένειες των οποίων
λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου
550, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
«παραμένει προσηλωμένο στον βασικό
στόχο της αναβάθμισης του εκπαιδευ-

τικού συστήματος και τους παροχής
ποιοτικής παιδείας τους νέους». «Ο
στόχος αυτός αποτελεί και µία από
τους βασικότερες και συνεχείς προ-

• Αφορά μαθητές της β΄ τάξης
γυμνασίου των οποίων οι οικογένειες
τους λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα
κλήσεις, στις οποίες καλούνται να
ανταποκριθούν και να δώσουν λύσεις
οι σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι νέοι
καλούνται να προετοιμαστούν για ένα
ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνι-

στικό εργασιακό περιβάλλον», προστίθεται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τις τεχνικές προδιαγραφές
του

υπολογιστή

στο

τηλέφωνο

22306030 και για τη διαδικασία στον
Λειτουργό της Διεύθυνσης Μέσης
Εκπαίδευσης Ιωάννη Ιωάννου στο
τηλέφωνο 22800667. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση registry@moec.gov.cy.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Γιατί οι Σκανδιναβοί βάζουν τα παιδιά τους να κοιμούνται στο κρύο

Η

μέθοδος, που εφαρμόζεται σε έναν παιδικό
σταθμό στο Σάσεξ με δίδακτρα 8 λίρες την ώρα, βγάζει τα μωρά για ύπνο έξω
στο κρύο ανάμεσα σε
σωρούς
από
κορμούς
δέντρων.

Οι γονείς, με τη σειρά τους,
επιμένουν ότι βοηθά στο να
μην αρρωσταίνουν τα παιδιά τους – ενώ κάποιοι λένε
ότι τα βοηθά να κοιμούνται
και για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
Οι
ειδικοί
πάντως, τονίζουν πως το
πιο σημαντικό είναι το
μωρό να είναι τυλιγμένο καλά
μέσα στο κρύο.
Η Χάνα Ροζαλί, ιδιοκτήτρια και
διευθύντρια του παιδικού Paddock
Wood, έχει αναβιώσει την σκανδιναβική αυτή τάση με οκτώ γονείς
να την πληρώνουν για να αποκτήσουν τα μωρά τους την δασική
εμπειρία. Όπως λέει η ίδια, ήταν

το «επόμενο φυσικό βήμα» και
πως οι ντόπιοι ήταν πολύ υποστηρικτικοί.
«Πάντα αγαπούσα την ύπαιθρο
όπως και τα παιδιά μου, τα
οποία πάντα κοιμούνται έξω.

Πάντα κοιμόντουσαν καλά και
ήταν πολύ υγιή. Είμαι δάσκαλα
που αγαπώ το δάσος και ακολουθούμε πολλές από αυτές τις αρχές
μέσα στο παιχνίδι και τις ανακαλύψεις μας. Ήταν το επόμενο
φυσικό βήμα για εμάς, τα μωρά
να κοιμούνται και σε εξωτερικούς
χώρους. Έχω επενδύσει σε κάποια
πολύ καλής ποιότητας καροτσάκια που γίνονται εντελώς επίπεδα, σε υψηλής ποιότητας υπνό-

Τι σημαίνει η λέξη «ζαβαρακατρανέμια»
στο τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη
«Ζαβαρακατρανέμια»: Το τραγούδι γράφτηκε στα
χρόνια της Χούντας και το μήνυμά του ήταν αντιδικτατορικό.
Τους στίχους και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης
Μαρκόπουλος και το τραγούδησε για πρώτη φορά
ο αείμνηστος Νίκος Ξυλούρης το 1968 στο δίσκο
«Επιχείρησις Απόλλων».
Τα λόγια του είναι για τους περισσότερους από
εμάς ακατανόητα, πολλές άγνωστες λέξεις, που δεν
υπάρχουν καν σε λεξικό. Είναι η ντοπιολαλιά της
κρητικής γης και ο ίδιος ο δημιουργός του τραγουδιού έχει δώσει εξήγηση για καθεμία λέξη αυτού του
ιστορικού επαναστατικού ύμνου του Ξυλούρη.

σακους και πολλές θερμικές κουβέρτες».
Και συνεχίζει: «Οι οικογένειες στη
Νέα Ζηλανδία ήταν πολύ υποστηρικτικές. Η θεία μου, που είχε τρία
παιδιά, ήταν φανατική πιστός
του ύπνου στην ύπαιθρο, όπως
και πολλοί ντόπιοι γείτονες που
θυμούνται αυτή την πρακτική από
τότε που και οι ίδιοι έβαζαν τα
δικά τους μωρά».
Η Ροζαλί ισχυρίζεται επίσης ότι
υπάρχουν τεράστια οφέλη από
τον ύπνο σε εξωτερικούς χώρους.
«Οι οπαδοί της μεθόδου Gina Ford
(που θέλει πλήρη σκοτάδι και
σιωπή για τον ύπνο των μωρών)
θα αντιδράσουν, αλλά πραγματικά είναι πολύ πιο φυσικό τα
μωρά να νανουρίζονται κάτω
από τα δέντρα και να ξυπνούν με
τον ήχο των πουλιών.
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Το savoir vivre της υγείας μας
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τρόπος που χαιρετάμε, που φτερνιζόμαστε,
που φυσάμε τη μύτη μας, που τσουγκρίζουμε
τα ποτήρια μας δεν είναι τυχαίος. Οι καλοί
τρόποι ανέκαθεν καθόριζαν ως έναν μεγάλο
βαθμό τις αντιλήψεις – συνήθως της αριστοκρατίας– περί υγιεινού και ασφαλούς. Ο,τι
ήταν βλαβερό εξοριζόταν από το πρωτόκολλο ως «αγενές». Τι έχει επιβιώσει όμως μέχρι
σήμερα και τι έχει αλλάξει; Τι επιβάλλεται να
κάνουμε για να είμαστε υγιείς και γεμάτοι
ενέργεια και ευεξία;
Απόσταση ευγενείας Ή ασφαλείας;

Η απόσταση που τηρούμε ενστικτωδώς ο
ένας από τον άλλον ποικίλλει. Είναι μεγάλη
στους βόρειους λαούς και μικρότερη στους
Αραβες. Ομως, κατά μέσο όρο στις περισσότερες χώρες του κόσμου, από την αρχαιότητα, είναι γύρω στα 70-80 εκατοστά.

Στις σκανδιναβικές χώρες είναι
συνηθισμένο να αφήνουν τα μωρά
να κοιμούνται έξω στο κρύο και
από τη μικρή ηλικία των 2 εβδομάδων.

Δέκα εκατομμύρια ελαιόδεντρα
θα φυτευτούν στην Τυνησία
σε τρία χρόνια

Τ

έσσερα εκατομμύρια ελαιόδεντρα φυτεύτηκαν
το 2017 στην Τυνησία, στο πλαίσιο προγράμματος της Κυβέρνησης για φύτευση δέκα εκατομμυρίων ελαιόδεντρων σε τρία χρόνια.
Ο Υπουργός Γεωργίας της χώρας Samir Taieb, είπε
ότι το σχέδιο της Κυβέρνησης είναι να δοθεί προτεραιότητα σε απομονωμένες περιοχές στα βορειοανατολικά της χώρας καθώς και στα σύνορα.
Σημειώνεται ότι η Τυνησία αποτελεί τη δεύτερη
χώρα παραγωγής ελαιόλαδου στον κόσμο, μετά
την Ισπανία.

«αλληλούια» = αλληλουχία, «ζάβαρα» = λάβαρα,
«κάτρα» = μαύρα, «νάμα» = βάπτισμα,

Χαίρω πολύ…
Η χειραψία οφείλει τη γέννησή της σε λόγους
ασφαλείας και, κατ’ επέκταση, υγείας.
Χθες: Οταν ένας άνδρας προέκτεινε σε κάποιον το
χέρι του για να τον χαιρετήσει, έδειχνε ότι (τουλάχιστον στο δεξί) δεν κρατούσε όπλο. Για αυτό και με
το πέρασμα των χρόνων επικράτησε να δίνουμε το
δεξί μας χέρι όταν χαιρετάμε (είναι το «δυνατό»
χέρι, που άλλοτε κρατούσε συνήθως και το όπλο).
Σήμερα: Πολλοί ειδικοί σήμερα συνιστούν να
καταργήσουμε τη χειραψία για λόγους υγείας. Αυτό
βέβαια μπορεί να είναι κάπως υπερβολικό, εννοείται όμως ότι δεν κάνουμε χειραψίες ούτε αγκαλιάζουμε όποιον είναι εμφανώς συναχωμένος
Για καλό και για κακό: Το σημαντικότερο ίσως
μέτρο για την αποφυγή της μετάδοσης των ιών
είναι το καλό πλύσιμο των χεριών για τουλάχιστον
20’’ με σαπούνι και νερό. Επίσης, δεν πρέπει να
ακουμπάμε με τα χέρια το πρόσωπό μας, γιατί όσο
πιο συχνά το ακουμπάμε τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες μετάδοσης ιών από τα χέρια στη μύτη και
στο στόμα, στις «πύλες εισόδου» δηλαδή των ιών.

«λάμα» = το μαχαίρι, «νέμια» = Ανέμισαν,
«ίλεος» = Έλεος.

Σοβαρά … αστειάκια

12χρονος έχασε δάχτυλο και μάτι όταν εξερράγη το κινητό του

Σ

ύμφωνα με κινεζικά ΜΜΕ. ο
12χρονος πήγε να πιάσει το
κινητό του τηλέφωνο, μάρκας Hua
Tang VT-V59, όταν αυτό εξερράγη. Σε επέμβαση διάρκειας πέντε
ωρών χρειάστηκε να υποβληθεί
ένα 12χρονο αγόρι στην
Κίνα, μετά τον σοβαρό
τραυματισμό του όταν
εξερράγη το κινητό του
τηλέφωνο.
Σύμφωνα με κινεζικά
ΜΜΕ, ο 12χρονος πήγε να
πιάσει το κινητό του
τηλέφωνο, μάρκας Hua
Tang VT-V59, όταν αυτό
εξερράγη.
Αποτέλεσμα

ήταν

το

μικρό αγόρι να χάσει τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, αλλά
και να τυφλωθεί στο δεξί μάτι.

κόπηκε με την έκρηξη, ενώ το μάτι
του τραυματίστηκε από ένα κομμάτι πλαστικό.

Οι ακτινογραφίες του 12χρονου
δείχνουν το μέγεθος των τραυμάτων του, καθώς ο αντίχειρας

Η αδερφή του είπε ότι άκουσε
έναν μεγάλο θόρυβο και είδε τον
12χρονο, που είχε ήδη χάσει τις
αισθήσεις
του,
γεμάτο με αίματα
όταν μπήκε στο
δωμάτιό του.
Η μητέρα του αγοριού αποκάλυψε ότι
το κινητό ήταν «ηλικίας» δύο ετών και
του το είχε δώσει η
ίδια όταν αγόρασε
ένα καινούργιο

ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΗ

Έ

να φτωχό παιδάκι στέλνει γράμμα στον Αγ.
Βασίλη. Στα ΕΛΤΑ όμως ανοίγουν το γράμμα
και διαβάζουν:
- Είμαστε πολύ φτωχοί. Δεν έχουμε να φάμε και
τα ρούχα μας είναι παλιά. Σε παρακαλώ στείλε
μας 1.000.000 δρχ. να περάσουμε καλά Χριστούγεννα.
Συγκινημένοι οι υπάλληλοι κάνουν έρανο, μαζεύουν 500.000δρχ. και τις στέλνουν στη διεύθυνση
του φτωχού παιδιού.
Την επόμενη χρονιά ξανά το παιδί γράφει γράμμα, το ανοίγουν ξανά και διαβάζουν:
- Αγ. Βασίλη για τα χρήματα που έστειλες πέρυσι. Αν μου στείλεις και φέτος, σε παρακαλώ να
μου τα στείλεις σε τραπεζική επιταγή γιατί οι
κλέφτες στα ΕΛΤΑ μου έφαγαν 500.000 δρχ.
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Καταναλώστε τροφές εναντίον του άγχους

Μ

ια περίοδος έντονου στρες
μπορεί να μας παρασύρει
μπροστά σε ανοιχτά ψυγεία. Το
φαγητό, άλλωστε, αποτελεί συχνά
μια διέξοδο για εκτόνωση από τη
στενοχώρια και την πίεση. Στην
πραγματικότητα, όμως, το «συναισθηματικό» φαγητό προσφέρει
απλώς μια προσωρινή αίσθηση
ανακούφισης, βάζοντάς μας σε
έναν φαύλο κύκλο που μόνο αρνητικά δρα στην ψυχική μας ισορροπία, αλλά και στο βάρος μας.

Αβοκάντο κατά του στρες
Το κρεμώδες αυτό φρούτο, το
οποίο περιέχει μεταξύ άλλων λουτεΐνη, β-καροτένιο, βιταμίνη Ε και
φυλλικό οξύ, θωρακίζει τον οργανισμό μας απέναντι στο έντονο
στρες. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά
απαραίτητο να το εντάξουμε στην
καθημερινή μας διατροφή, προσέχοντας να μην το παρακάνουμε με
την ποσότητα, αφού το αβοκάντο
έχει πολλές θερμίδες επειδή είναι
πλούσιο σε λιπαρά (σε ωφέλιμα
μονοακόρεστα λιπαρά).

Βρώμη, η ηρεμιστική
Οι σύνθετοι υδατάνθρακες που
περιέχει η βρώμη αυξάνουν τα επίπεδα σεροτονίνης -του νευροδιαβιβαστή της χαράς- και μας βοηθούν να νιώθουμε πιο ήρεμοι.
Έρευνες, μάλιστα, δείχνουν ότι τα
παιδιά που τρώνε συστηματικά
βρώμη για πρωινό παραμένουν
πνευματικά δραστήρια όλο το
πρωί. Ένα μπολ με γάλα και λίγες
κουταλιές βρώμης αποτελεί το
ιδανικό πρωινό γεύμα για ολόκληρη την οικογένεια.

Καρύδια για ήρεμο ύπνο
Το στρες μάς κάνει να χάνουμε τον
ύπνο μας. Τα καρύδια, εκτός του
ότι αποτελούν μια θρεπτική τροφή
που ωφελεί ποικιλοτρόπως τον
εγκέφαλό μας (π.χ. βελτιώνει τη
μνήμη και τη συγκέντρωση),
παράλληλα μπορούν να μας χαρίσουν ήρεμο ύπνο. Κατ’ αρχάς,
περιέχουν μελατονίνη, η οποία
φαίνεται να αυξάνει τις συγκεντρώσεις της συγκεκριμένης ορμόνης στο αίμα, βοηθώντας τον
οργανισμό να «γνωρίζει» πότε
είναι ώρα να κοιμηθούμε και πότε
να ξυπνήσουμε. Πέρα από μελατονίνη, όμως, περιέχουν και τρυπτο-

Μαύρη σοκολάτα για ευφορία
Η μαύρη σοκολάτα δεν είναι απλώς
πλούσια σε υγιεινά αντιοξειδωτικά, τα οποία την κατατάσσουν
στις τροφές που αγαπάει περισσότερο η καρδιά μας, αλλά συνδέεται άμεσα και με την καλή μας
διάθεση. Δεν είναι τυχαίο ότι αρκεί
μια μικρή σοκολατένια μπουκιά για
να μας κάνει να αισθανθούμε αμέσως ευχάριστα.

Μούρα, τα χαλαρωτικά
Όλα τα είδη μούρων, όπως οι
φράουλες, τα μύρτιλα και τα βατόμουρα, είναι πλούσια σε βιταμίνη
C, η οποία φαίνεται να συνδέεται
με την καταπολέμηση του στρες.
Πράσινο τσάι για καλή διάθεση

H μπανάνα είναι και πηγή τρυπτοφάνης, ενός αμινοξέος που σχετίζεται με την εγκεφαλική ηρεμία.
Μια ιδέα για τις… δύσκολες στιγμές είναι να χαράξουμε κατά μήκος
στη μέση μια μπανάνα και να τη
γεμίσουμε με λιωμένη μαύρη σοκολάτα (την οποία έχουμε λιώσει σε
μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων).
Προσοχή
• Τα μαγειρεμένα φαγητά, αν δεν
καταναλωθούν αμέσως, πρέπει να
μπαίνουν στο ψυγείο, αφού κρυώσουν, σε μπολ με καπάκι. Η παραμονή τους στη συντήρηση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3-4 ημέρες.
• Σε περίπτωση που ξαναζεστάνετε το φαγητό, προκειμένου να είστε
σίγουροι για την ασφαλή κατανάλωσή του, περιμένετε μέχρι να
αχνίσει και μετά βγάλτε το από τη
φωτιά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η επιτυχία θα είναι όλη δική
σου!! Να περιμένεις διαφόρων ειδών
εξελίξεις, που αν τις χειριστείς
κατάλληλα, θα προωθήσεις τόσο την
καριέρα σου όσο και την ερωτική σου
ζωή. Μην ξεχνάς ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται αρκετός προγραμματισμός και μεθοδικότητα, γι’
αυτό μην ξεχνιέσαι και μην παρασύρεσαι από τον ενθουσιασμό σου.
Ταύρος: Μπορεί μερικά πράγματα και
κάποιες αλλαγές να γίνονται αργά,
αλλά πρέπει να ξέρεις ότι οι εξελίξεις
θα είναι πολύ θετικές. Μπορείς να
λύσεις παρεξηγήσεις και προβλήματα
που μπορεί να έχεις με άτομα του
οικογενειακού σου περιβάλλοντος.
Κοίταξε λίγο περισσότερο τον εαυτό
σου, γιατί τον τελευταίο καιρό τον
έχεις αμελήσει. Η πολλή κούραση,
αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα
φέρει προβλήματα.
Δίδυμοι: Είναι η κατάλληλη μέρα για
να έρθεις σε επαφή με δικά σου
άτομα και να ξεκουραστείς. Η συνεχής επαφή και συζήτηση μπορεί να
βελτιώσουν κάθε είδους συνεργασία.
Μπορείς να αρχίσεις να υλοποιείς τα
σχέδιά σου και να τακτοποιήσεις τις
εκκρεμότητές σου, με την βοήθεια που
θα σου χαρίσουν οι δικοί σου άνθρωποι και οι στενοί σου συνεργάτες.
Καρκίνος: Θα έχεις μια αφθονία ενέργειας και αυτοπεποίθησης οπού θα
σε τροφοδοτεί, ώστε να ασχοληθείς
με πάρα πολλά πράγματα και να
αναλάβεις σχέδια, που θα ολοκληρώσεις εύκολα και άνετα. Θα έχεις την
αίσθηση ότι διαθέτεις απίστευτη
δυναμικότητα και δεν έχεις ανάγκη
κανένα. Κινήσου με τον τρόπο που
ξέρεις και οι επιβεβαιώσεις δεν θα

SUDOKU

Το πράσινο τσάι έχει αποδειχθεί
επιστημονικά ότι επηρεάζει τα
επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο, τα οποία ευθύνονται για την
καλή μας διάθεση. Δύο φλιτζάνια
πράσινο τσάι την ημέρα είναι ιδανικά!

Μπανάνα για
εγκεφαλική ηρεμία

φάνη, ένα αμινοξύ που μετατρέπεται σε σεροτονίνη, η οποία σχετίζεται μεταξύ άλλων με τη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και
βοηθά τον ύπνο. Εκτός από ιδανικό
σνακ, τα καρύδια, αν καβουρδιστούν ελαφρώς, μπορούν να
δώσουν έξτρα γεύση στις πράσινες
σαλάτες μας.

αργήσουν να έρθουν.
Λέων: Αστάθμητοι παράγοντες έρχονται στο προσκήνιο, για να σε επηρεάσουν αρνητικά, αν βέβαια το επιτρέψεις. Μην δώσεις λοιπόν το περιθώριο σε τίποτα και σε κανέναν να σε
βγάλει από την πορεία, που τόσο
επίπονα και κοπιαστικά έχεις προγραμματίσει. Οι αποφάσεις που έχεις
πάρει είναι όντως σωστές και δεν
επιδέχονται επηρεασμούς από κανένα, όποιο και αν είναι αυτό το πρόσωπο.
Παρθένος: Έχουν συσσωρευτεί τόσες
πολλές υποχρεώσεις από το παρελθόν, που είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να τις τακτοποιήσεις το συντομότερο δυνατόν. Η μέρα προσφέρεται
γι’ αυτό, αφού και αισιόδοξη διάθεση
θα έχεις και ευκαιρίες θα σου δοθούν.
Ο δυναμισμός και η ενέργειά σου
άλλωστε, θα είναι στα ύψη τους. Με
ο,τι και αν ασχοληθείς σήμερα, θα τα
καταφέρεις περίφημα!
Ζυγός: Θα έρθουν πολλές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες στο προσκήνιο
και χρειάζονται μεγάλες δόσεις δυναμισμού, για να τις ξεπεράσεις και να
τις διευθετήσεις. Πρόσεξε μην δώσεις
αναβολές και ξεμπέρδευε μια και
καλή μαζί τους. Οι φίλοι θα σου
συμπαρασταθούν και θα σε στηρίξουν στις δύσκολες στιγμές σου.
Σκορπιός: Φρόντισε να οργανώσεις
καλύτερα το χρόνο σου και να βάλεις
κάποια θέματα σε μια σειρά, ώστε να
ξεμπερδεύεις από εκκρεμότητες του
παρελθόντος, που σε αγχώνουν. Εάν
βλέπεις ότι δεν τα βγάζεις πέρα
μόνος σου, μην διστάσεις να ζητήσεις
την υποστήριξη των δικών σου.
Τοξότης: Αν βάλεις τα δυνατά σου,
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όλα θα πάνε καλά, μια που οι πλανητικοί συνδυασμοί επηρεάζουν θετικά
την διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων
σου και την πραγματοποίηση των
στόχων σου. Καλείσαι να πάρεις
σημαντικές αποφάσεις, για να βελτιώσεις την ποιότητα της ζωής σου.
Φρόντισε να αρπάξεις οποιαδήποτε
ευκαιρία σου παρουσιαστεί και μην
χάνεις άδικα τον χρόνο σου, προσπαθώντας να καταλάβεις αν είναι
σωστή ή όχι. Στη βράση κολλάει το
σίδερο, όπως λέει και η παροιμία.
Αιγόκερως: Απόφυγε άτομα που σε
κουράζουν ψυχικά. Έχεις αρκετά δικά
σου προβλήματα και δεν χρειάζεται
να φορτώνεσαι και ξένες σκοτούρες.
Μίλα με τα δικά σου άτομα, για να
διαλευκάνεις κάποια θέματα που σε
προβληματίζουν. Υπάρχουν αρκετά
ζητήματα, που τον τελευταίο καιρό
πρέπει να τα συζητήσεις, για να ηρεμήσεις και να χαλαρώσεις.
Υδροχόος: Οι εξελίξεις γύρω σου τρέχουν πολύ γρήγορα, ενώ εσύ παραμένεις σε μια στασιμότητα. Αισθάνεσαι
ότι όλα γύρω σου σε πνίγουν κι εσύ
δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Φρόντισε να χαλαρώσεις και να βρεις τον
εαυτό σου. Οι δυνατότητες που έχεις
είναι πάρα πολλές. Θα επικρατήσει
μεγάλος προβληματισμός για κάποια
γεγονότα, που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα.
Ιχθείς: Μπορεί να εκραγείς και να
δημιουργήσεις μια μικρή καταστροφή
γύρω σου μέσα σε μία στιγμή, λόγω
του έντονου στρες που σε διακατέχει
από τις πολυάριθμες υποχρεώσεις
που έχεις αναλάβει. Επιβάλλεται να
κρατήσεις την ψυχραιμία σου και μην
ενδώσεις στον πανικό ό,τι κι αν γίνει.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Τυρόπιτα φανταστική
Υλικά:
1 πακέτο χωριάτικο φύλλο
ή 6 σπιτικά χωριάτικα φύλλα
6 αυγά (ή 4 αν προτιμάτε)
3 ½ φλ. γάλα φρέσκο
1/2 φλ. ελαιόλαδο
λίγο αλάτι, πιπέρι
200 γραμ. κεφαλογραβιέρα
600 γραμ. φέτα βαρελίσια σκληρή
1/4 φλ. ελαιόλαδο για τα φύλλα
Εκτέλεση:
Για την τυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο και φέτα, θα
χρησιμοποιήσουμε ένα ρηχό ταψί για πίτα, 40 ή 42
εκατοστών και θα ψήσουμε στην κάτω σχάρα. Λαδώνουμε το ταψί και προθερμαίνουμε το φούρνο στους
180 βαθμούς C στις αντιστάσεις.
Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με σύρμα. Προσθέτουμε
το γάλα και το ελαιόλαδο. Τα χτυπάμε λίγο. Προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι. Θρυμματίζουμε τα τυριά.
Ανοίγουμε το χωριάτικο φύλλο, στρώνουμε 2 φύλλα
κάτω, ραντίζουμε με περίπου 3/4 φλ. μείγμα γάλα –
αυγό και πασπαλίζουμε με τα τυριά την επιφάνεια.
Στρώνουμε το τρίτο φύλλο, ραντίζουμε με 3/4 φλ. μείγμα γάλα-αυγό και πασπαλίζουμε με τα τυριά. Καλύπτουμε με το 4ο και το 5ο φύλλο, ακολουθώντας την
ίδια διαδικασία. Ραντίζουμε δηλαδή με το υγρό μείγμα
και πασπαλίζουμε, ενδιάμεσα, με τα υπόλοιπα τυριά.
Γυρνάμε τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα, πάνω
στην πίτα. Τέλος, καλύπτουμε την πίτα με το τελευταίο
φύλλο. Τρυπάμε την επιφάνεια με πιρούνι, χωρίς να
φτάσουμε στη βάση. Περιχύνουμε με το υπόλοιπο μείγμα γάλα-αυγό και ραντίζουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Ψήνουμε για περίπου 1 ώρα και 10′, μέχρι να ροδίσει καλά η πίτα.
Εάν δεν έχετε τόσο μεγάλο ταψί, τότε ελαττώστε το
μείγμα κατά 2
αυγά. Να ξέρετε
ότι οι ωραίες,
αυθεντικές πίτες,
ποτέ δεν ξεπερνούν σε πάχος τα
3 εκατοστά.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 270 - 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 1954

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Ποτέ μην αρχίζεις
μια δουλειά, μια
μάχη, μια ερωτική
σχέση αν ο φόβος
της ήττας επισκιάζει την προοπτική
της νίκης.

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 3/2018 7/2/2018
50.000 ................55694
1.000 ..................14954
400 .....................50401
400 .....................17305
400 .....................49075
200 .....................15871
200 .....................24458
200 .....................53622
200 .....................20880
200 .....................57672
200 .....................17298
200 .....................54370
200 .....................31624
200 .....................58593
200 .....................31455
100 .....................45037
100 .....................30240
100 .....................56595

Αριστοτέλης Ωνάσης

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή
18 Φεβρουαρίου 2018
στην εκκλησία, Τιμίου
Σταυρού Ακρωτηρίου
το 2ο ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς
και αδελφής
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100 .....................30011
100 .....................14323
100 .....................23287
100 .....................42165
100 .................... 50449
100 .................... 39383
100 .................... 45839
100 .................... 35659
100 .................... 50541
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
5786, 4540
Από €20 οι λήγοντες σε
859
Από €10 οι λήγοντες σε
037, 073
Από €4 οι λήγοντες σε
98, 31

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΦΕΒΡΩΝΙΑΣ ΑΒΡΑΑΜ
- ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
και παρακαλούμε
όσους τιμούν
την μνήμη της
όπως παραστούν
Οι τεθλιμένοι:
Τα παιδιά, αδέλφια,
εγγόνια, δισέγγονα
και λοποί συγγενείς

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
KΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ
5-1
Κ. & Ε Τραχωνίου - ΛΕΝΑΣ Λεμεσού
0-3
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιακας - Σ & Π Ζακακίου
5-1
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - Π.Α.Ε. Λόφου
2-3
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - Θ.Ο.Ι ΠΎΡΓΟΥ
2-3
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες.
Παρασκευή 13.2.2018 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
F.C. INTERNATIONAL - K & E Tραχωνίου

Σάββατο 14.2.2018 και ώρα 2.30 μ.μ.
Π & Σ Ζακακίου - Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - Θ.Ο.Ι. Πισσουρίου
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟς Απεσιάς
Κυριακή 15.2.2018 και ώρα 2.30 μ.μ.
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσαςς - Α.Ε. Τρασχωνίου
Δευτέρα 16.2.2018 και ώρα 7.30 μ.μ.
Θ.Ο.Ι Πύργου - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης και
Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την 11
Φεβρουαρίου 2018, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρ. Σκυλλούρας 3 - 0
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου 3 - 0
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
4-3

ΘΟΙ Καπέδων – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
3-1
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
3-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
0-3
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας 4 - 2
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΟΧΕΝ Περιστερώνας ΔΙΕΚΟΠΗ (4 – 1)
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 1 - 6

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

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στις 17 – 18 Φεβρουαρίου 2018, συνεχίζεται το
Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με
τους πιο κάτω αγώνες:
16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16 – 17/2/18
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - Σάββατο
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ - ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - Σάββατο
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - Παρασκευή
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 10 – 11/2/17
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ (Δευτέρα)
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1-7
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
4-0
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ (Δευτέρα)
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (ΟΛΥΜΠΙΟ)
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0–8
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
0-3
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
5-1
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-3
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΟΥΡΣΑ ΤΙΤΛΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΨΗΛΑ ΔΩΜΑΤΑ

Α

ναλλοίωτο το σκηνικό στην κορυφή με τον Ονήσιλλο και την ΜΕΑΠ
να συγκατοικούν στο ρετιρέ.
Αναζωπύρωση παρατηρείται στην
μάχη για την 3η θέση μετά το στραβοπάτημα του Ύψωνα σε συνάρτηση
με τα τρίποντα Πέγειας και Ακριτά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Φαβορί ΑΠΟΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - Έμεινε πολύ πίσω η ΑΕΚ
• Νίκη με την ψυχή στο στόμα για τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ
• Τρίποντο τίτλου για Απόλλωνα, ήττα «εκτός
τροχιάς» για ΑΕΚ
• Άλμα στη 3η θέση για ΑΝΟ, Ευρωπαϊκές
ματιές ρίχνει η Ομόνοια

Ξ

εκαθαρίζει σιγά - σιγά το τοπίο
στην κορυφή με τον ΑΠΟΕΛ και τον
Απόλλωνα να έχουν πλέον τον πρώτο
λόγο για τον τίτλο. Η ΑΕΚ έμεινε αρκετά
πίσω και χρειάζεται μικρό θαύμα για να
ξαναμπεί σε σταθερή τροχιά τίτλου.
Ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ πήρε τη νίκη στο
Παφιακό στο 90+3’ προβληματίζοντας
για άλλη μια φορά τους πολυπληθείς
φίλους τους. Στον αντίποδα, ο
Απόλλωνας καθάρισε στην εκπνοή του
αγώνα το ντέρμπυ με την ΑΕΚ, στέλλοντας ισχυρό πλέον το μήνυμα ότι φέτος
είναι η χρονιά του. Παρά την ήττα, ο Ι.
Ιδιάκεδ παραμένει αισιοδόξος για τη
συνέχεια δηλώνοντας ότι η ΑΕΚ θα επανέλθει δριμύτερη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Σ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Καμπανάκι κινδύνου για Ολυμπιακό, ξανά
συναγερμός στην Νέα Σαλαμίνα
• Βαθύτατες βαθμολογικές ανάσες για τον
ΕΡΜΗ και την ΔΟΞΑ
• Καρδιοκτύπησε η ΑΕΛ παρά τη νίκη της,
καλή πορεία και ατυχία για την ΑΛΚΗ

Το πρόσωπο
Μιχαήλ Ντουρις
Με τα δύο
πρώτα του
τέρματα
ο Μιχαήλ
Ντούρις
οδήγησε την
«Μεγάλη
Κυρία» στην
3η θέση
«υποχρεώνοντας» την
ομάδα της
Αμμοχώστου να κάνει κρυφά όνειρα
πρωταθλητισμού.

Χαράς ευαγγέλια στην Ανόρθωση. Η
ομάδα σκαρφάλωσε στην 3η θέση και
μπαίνει αθόρυβα σε τροχιά τίτλου, αναμένοντας στραπατσάρισμα των δύο
πρωτοπόρων.

τότητα της, αποκτώντας πλέον το
δικαίωμα να σκέφτεται Ευρωπαϊκά.

Επανήλθε για τα καλά η αισιοδοξία στο
«πράσινο» στρατόπεδο. Η Ομόνοια με
τον Ι. Πέτεφ στο τιμόνι έχει βρει την ταυ-

Με έντονη την σφραγίδα του Κ. Καϊάφα
ο ΕΡΜΗΣ επανασυγκόλλησε τα φτερά
του διαγράφοντας ξανά υψηλές πτή-

σεις. Στη Νέα Σαλαμίνα που περνά
περίοδο ανάκαμψης, δεν τα βάζουν
κάτω μετά την ήττα από τον Ερμή,
καθώς έχουν βαθιά πίστη στις δυνατότητες της ομάδας.
Καμπανάκι συναγερμού κτύπησε στον
«Τακτακαλά» καθώς η ομάδα έπεσε στην
επικίνδυνη ζώνη.
Στην Πάφο νοιώθουν περηφάνια για την
απόδοση τους έναντι του πρωτοπόρου
ΑΠΟΕΛ.
Σ’ ένα αγώνα για καρδιακούς, η ΑΕΛ
κατέβαλε την ΑΛΚΗ επέστρεψε στην 5η
θέση πλησιάζοντας την 4η ΑΕΚ κατά
τέσσερις βαθμούς.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΣΚΟΝΤΑΨΕ Ο ΚΟΥΡΡΗΣ

κόντψε ο Κούρρης εντός αφήνοντας
μόνησ το ρετιρέ την Ομόνοια Ψευδά
που απόδρασε με το διπλό από το
Μάμμαρι. Εκτός έδρας τρίποντα για
Ορφέα, Αμαθούντα και Ηρακλή.
Αξιοσημείωτη η εκτός έδρα ισοπαλία
της Δόξας Παλιομετόχου.

1

Στην κορυφή το σκηνικό ξεκαθαρίζει με τον ΑΠΟΕΛ και τον
Απόλλωνα να έχουν αισθητό προβάδισμα στο κυνήγι του τίτλου

2

ΑΕΚ και Ανόρθωση χωρίς να χάνουν τις κρυφές ελπίδες τους για
πρωταθλητισμό, εστιάζουν την προσοχή τους στην 3η θέση

3

Στο κόλπο της Ευρώπης άρχισε να μπαίνει σιγά - σιγά και η
Ομόνοια ξαναθυμίζοντας παλιές - καλές εποχές

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΣΤΑ ΨΗΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ

Α

πόδρασε με το τρίποντο από το
«Κερύνεια
Επιστροφή»
η
Αναγέννηση Δερύνειας και εκμεταλλευόμενη την ισοπαλία Ένωσης Οθέλλου σκαρφάλωσε στην 2η θέση.
Η Άσσια με τη 2η συνεχή νίκη της
κρατάει ζωντανό το όνειρο της
παραμονής, προκαλώντας κατάσταση συναγερμού στα χαμηλά διαζώματα.

15

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Παρασκευή 16/2/2018 ώρα 19.00
Ε. Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ- ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜ.
Σάββατο 17/2/2018 ώρα 15.00
ΕΝΩΣΗ - Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ - ΑΓ. ΝΑΠΑ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡΟΚΛ. - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Εργαζόμενοι Αορίστου Χρόνου

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Καθυστερεί πολύ ο διάλογος ανησυχώντας
τις συντεχνίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Χάρης Γεωργιάδης
υπουργός Οικονομικών:

Χαράσσεται Στρατηγική
για διαχείριση οφειλών

Η

κυβέρνηση προωθεί νέα ενιαία πολιτική
διαχείρισης οφειλών την οποία το
Τμήμα Φορολογίας καλείται να εφαρμόσει
βάσει συγκεκριμένων οδηγιών του υπουργού Οικονομικών.

1

Τρεις βασικοί στόχοι. Ο στρατηγικός
σχεδιασμός για τη διαχείριση φορολογικών
οφειλών εδράζεται σε 3 βασικούς στρατηγικούς στόχους,
Πρώτος στόχος είναι η εφαρμογή ενιαίας
θεώρησης των οφειλών ανεξάρτητα από το
σύστημα φορολογίας από το οποίο προκύπτουν οι φόροι.

Τ

ο συνδικαλιστικό κίνημα διαβεβαιώνει τους εργαζόμενους
Αορίστου Χρόνου στον ευρύ δημόσιο
τομέα, ότι εντείνει τον αγώνα για
περαιτέρω βελτίωση των όρων
απασχόλησης του και άρση των
υφιστάμενων αδικιών.

Αυτή η θετική προοπτική τερματίστηκε στις αρχές του 2016 όταν Υπουργείο Οικονομικών και η Ελεγκτική
Υπηρεσία απαίτησαν το πάγωμα
τέτοιων προσπαθειών προκειμένου
το ζήτημα να συζητηθεί σε κεντρικό
επίπεδο.

Η Ομοσπονδία Ημικρατικών Οργανισμών (ΟΗΟ-ΣΕΚ) και η αντίστοιχη
συντεχνία της ΠΕΟ σε προχθεσινή
κοινή ανακοίνωση τους τονίζουν

Επιδιώξαμε διάλογο με την Κυβέρνηση για επίλυση του θέματος μέσω
διαπραγμάτευσης με το κράτος σε

Δεύτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση των
οφειλετών ανάλογα με το προφίλ συμμόρφωσης που έχουν και επίδειξη ευελιξίας
προς όσους έχουν θετικό ιστορικό συμμόρφωσης και φαίνεται ότι έχουν πρόθεση να
συμμορφωθούν αλλά αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες.

«Πρόσφατα το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημέρωσε τις
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΟΗΟΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ ότι το αίτημα
για εξομοίωση των αδειών ανάπαυσης και αδειών ασθενείας των εργαζομένων αορίστου χρόνου με τους
μόνιμους υπαλλήλους έχει ικανοποιηθεί και θα τύχει άμεσης εφαρμογής
αμέσως μόλις εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τρίτος στόχος είναι η εφαρμογή όλων των
εργαλείων επιβολής συμμόρφωσης εναντίον όσων φορολογουμένων έχουν αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης και δεν ανταποκρίνονται θετικά στις προσπάθειες που
καταβάλλει το τμήμα φορολογίας για διακανονισμό των οφειλών τους.

Ήταν και παραμένει διαχρονική θέση
των Οργανώσεων μας η σταδιακή
ταύτιση των όρων εργοδότησης των
Αορίστου Χρόνου εργαζομένων με
αυτούς των μονίμων υπαλλήλων που
ασκούν ίδια ή/και αντίστοιχα καθήκοντα.

Σταδιακή εξόφληση. Πάγια πολιτική
του Τμήματος Φορολογίας είναι να παραχωρεί χρονοδιαγράμματα σταδιακής εξόφλησης σε όσους φορολογουμένους αντιμετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες για
πλήρη εξόφληση.

Προς αυτή την κατεύθυνση συμπεριλάβαμε σε αριθμό συλλογικών συμβάσεων που υπογράψαμε με Ημικρατικούς Οργανισμούς και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, πρόνοιες που διασφάλιζαν τη βελτίωση των ωφελημάτων
των εργαζομένων αορίστου χρόνου
προκειμένου να εναρμονιστούν με τα
αντίστοιχα ωφελήματα των μονίμων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δημιουργία Ταμείου Προνοίας (αντί φιλοδωρήματος) με ικανοποιητικό ποσοστό συνεισφοράς του εργοδότη, σε
όλους τους Δήμους και σε αριθμό
Ημικρατικών Οργανισμών.

2

Η παραχώρηση χρονοδιαγραμμάτων σταδιακής εξόφλησης για φορολογικές οφειλές
μέχρι τις 31.12.2015, έχει ρυθμιστεί νομοθετικά με τον περί της διαδικασίας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών
νόμο του 2017 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

3 Η μη συμμόρφωση. Στις περιπτώσεις
φορολογουμένων που δεν επιδεικνύουν
πρόθεση φορολογικής συμμόρφωσης, μπορούν να εφαρμοστούν οι εξουσίες του εφόρου φορολογίας για την είσπραξη οφειλών
όπως αυτές περιλαμβάνονται στις σχετικές
νομοθετικές
ρυθμίσεις
του
2014
[Ν.80(Ι)/2014 και Ν.81(Ι)/2014] και αφορούν στην εγγραφή εμπράγματου βάρους
σε ακίνητη περιουσία ή και δέσμευση και
κατάσχεση ποσών που βρίσκονται κατατεθειμένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
4 Ποινική δίωξη. Ανάλογα με τα δεδομένα

κάθε υπόθεσης, το Τμήμα Φορολογίας έχει
τη δυνατότητα να προχωρεί σε άσκηση
ποινικής δίωξης και έγερση αστικής διαδικασίας.

κεντρικό επίπεδο. Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε τις θέσεις του, τον
Οκτώβριο του 2017. Στις 21 Νοεμβρίου 2017 καταθέσαμε ξανά τα αιτήματα μας για ταύτιση των ωφελημάτων
των Αορίστου Χρόνου ως οι αντίστοιχοι μόνιμοι με πλήρη αιτιολόγηση
τους. Διαπιστώνεται και καταγράφεται καθυστέρηση στην προώθηση του
διαλόγου γεγονός που δικαιολογημέ-

Αυξήθηκε σημαντικά η απασχόληση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017
• Ώρα να επωφεληθούν οι εργαζόμενοι
από τις συντελούμενες θετικές εξελίξεις
στην αγορά εργασίας

Η

απασχόληση στην ΕΕ εξακολούθησε να αυξάνεται "εντονότερα από το αναμενόμενο" κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με την πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαικής Επιτροπής. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανεργία γενικώς μειώθηκε λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργήθηκαν επιπλέον 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.

www.sek.org.cy,

να δυσαρεστεί τους επηρεαζόμενους
εργαζόμενους.
Ως συνδικαλιστικές οργανώσεις που
εκπροσωπούμε τη μεγάλη πλειοψηφία των αορίστου χρόνου εργαζομένων στα ΝΠΔΔ, καλούμε για άλλη μια
φορά το Υπουργείο των Οικονομικών,
όπως συνεχίσει άμεσα τον διάλογο
για κατάληξη σε τελική συμφωνία.
Περαιτέρω καθυστέρηση στη συζήτη-

√ Οι συντεχνίες αξιώνουν όπως σύντομα ξεκινήσει ο διάλογος
για να εναρμονιστούν τα ωφελήματα των εργαζομένων
αορίστου χρόνου με αυτά των μονίμων υπαλλήλων

Η αρμόδια Επίτροπος Μαριάν Τάισεν σχολίασε
πως "η ανάπτυξη επανήλθε στην Ευρώπη" και "η
απασχόληση στην ΕΕ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ με περισσότερους
από 236 εκατομμύρια ανθρώπους σε θέσεις εργασίας". Τόνισε δε ότι "πρέπει να αξιοποιήσουμε
αυτή τη θετική οικονομική συγκυρία και να πραγματώσουμε τα νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα των πολιτών που ορίζει ο ευρωπαϊκός
πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αξιοπρεπής κοινωνική προστασία".

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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ση τους μόνο προβλήματα δημιουργεί
και καθιστά την
επίλυση
τους
δυσκολότερη αφού
ενδεχομένως
να
συσσωρεύεται και
αναδρομική υποχρέωση των Οργανισμών ως εργοδότες. Διαβεβαιώνουμε τους εργαζόμενους αορίστου χρόνου ότι θα συνεχίσουμε ακόμα πιο
δυναμικά και εντατικά τις προσπάθειες μας για την ολοκληρωτική ταύτιση ή και εναρμόνιση των ωφελημάτων τους με τους αντίστοιχους μόνιμους υπαλλήλους που ασκούν ίδια
η/και παρόμοια καθήκοντα. Καταλήγοντας, τονίζουμε ότι προσβλέπουμε
σε πλήρη επίλυση του θέματος προκειμένου να αρθεί μια διάκριση πολλών χρόνων που αφορά τα εργασιακά
ζητήματα του τόπου.»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, σε συνεργασία με το Συμβούλιο
Ιστορικής Μνήμης Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α. 55-59,
τους Συνδέσμους Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α., την
Σ.Ε.Κ., τον Δήμο Λύσης και την οικογένεια
του ήρωα, τελεί την Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2018 και ώρα 9:00 π.μ., στην Ιερά
Μονή Μαχαιρά, το ετήσιο μνημόσυνο του
ήρωα υπαρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. και πρώτου
Κύπριου Εφέδρου Αξιωματικού

ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΙΕΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ
και καλούν τον Ελληνικό Κυπριακό Λαό όπως παραστεί και
αποτίσει φόρο τιμής στο άξιο τούτο τέκνο της Πατρίδας.
Του μνημοσύνου θα προστεί ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής
Μαχαιρά, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λήδρας κ. Επιφάνιος.
Τον επιμνημόσυνο λόγο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρης Συλλούρης
Μετά την τέλεση του θρησκευτικού μνημοσύνου, θα ακολουθήσει τρισάγιο στο τόπο της θυσίας του ήρωα, στο κρησφύγετο του. Ακολούθως η Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων
Αξιωματικών σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, θα προβούν στην αναπαράσταση της ιστορικής μάχης του Μαχαιρά και των τελευταίων στιγμών της θυσίας του Αυξεντίου,
βάση αφήγησης του συναγωνιστή του Αυγουστή Ευσταθίου.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:
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