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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Οι Ευρωπαίοι νέοι στη μέγγενη
της σύγχρονης φτώχειας

Μ

ια ολόκληρη γενιά Ευρωπαίων
νέων κινδυνεύει να μην ορθοποδήσει ποτέ, προειδοποιεί το Διεθνές
Σελ. 5
Νομισματικό Ταμείο.

Ευθύνη όλων η θωράκιση
της Ελληνικής Γλώσσας

Η

Ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο
το θεμέλιο των κλασσικών επιστημών αλλά αποτελεί και το σύγχρονο κλειδί για ανάπτυξη των επιστημών, της τεχνολογίας και της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2984
TIMH 0.70€

• Ενώπιον του προέδρου Αναστασιάδη τα καίρια εργασιακά - κοινωνικά ζητήματα

ΜΕΓΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κ

ορωνίδα των εισηγήσεων της ΣΕΚ
που υποβλήθηκαν κι επεξηγήθηκαν χθές στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι η ουσιαστική ενίσχυση του
κοινωνικού κράτους με δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου και
εδραίωση συνθηκών προόδου και
ευημερίας για όλους τους πολίτες.
Τονίσθηκε ιδιαίτερα η αναγκαιότητα
μεταρρύθμισης του κράτους και υιοθέτησης πολιτικών για προστασία
των εργαζομένων και των ευάλωτων

• Υπόμνημα εκτελεστικής επιτροπής ΣΕΚ στην χθεσινή πρώτη
συνάντηση της με τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, με στόχο να ανατείλει μια νέα εποχή
οικονομικής ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας
ομάδων του πληθυσμού.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας υπογράμμισε ότι ανατέλλει μια νέα εποχή οικονομικής ανάπτυξης στην μετα- κρίση περίοδο που
θα συμβάλει καταλυτικά, μέσω της

• Κορωνίδα των συνδικαλιστικών επιδιώξεων είναι
η προστασία των συλλογικών συμβάσεων και η αύξηση
των μισθών και ωφελημάτων των εργαζομένων
που επλήγησαν στην περίοδο της κρίσης

υιοθέτησης των αναγκαίων μέτρων
και πολιτικών, στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας, στη δημιουργία ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης και στη γενικότερη ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους. Σελ.9

• Απαιτούμε τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων
για περαιτέρω μείωση της ανεργίας και εφαρμογή
των αναγκαίων πολιτικών για δημιουργία
ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης

Σελ. 2, 7

Σε κινητοποίηση
οι εργαζόμενοι
στους Δήμους

Σελ. 3

Τεράστιες οι προκλήσεις για τη νέα κυβέρνηση

Τ

ο νέο υπουργικό συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα μέσα σ’ ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον
με μεγάλες προκλήσεις τόσο στο εθνικό ζήτημα όσο
και στα θέματα οικονομίας και εσωτερικής διακυβέρνησης.
Εκείνο που προέχει αυτή την ώρα είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της διαρκούς προκλητικότητας της Τουρκίας σε σχέση με τα όσα απαράδεκτα
δημιουργεί σε βάρος της Κυπριακής ΑΟΖ.
Αυτή η προκλητική συμπεριφορά θα τύχει ορθού χειρισμού αν επικρατήσει η μέγιστη ενότητα στο εσωτερικό μας μέτωπο και αν υπάρξει η μέγιστη δράση και
συναντίληψη μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας.
Κύπρος και Ελλάδα θα πρέπει με παρρησία και αποφασιστικότητα να απαιτήσουν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, (σ’ όλα τα θεσμοθετημένα όργανα π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωκοινοβούλιο κ.λ.π.), να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή γη και τις Ευρωπαϊκές

θάλασσες από την Τουρκική επιθετικότητα, είτε αυτή
εκδηλώνεται στη Μεσόγειο, είτε στο Αιγαίο.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει η διαχείριση των σοβαρών ζητημάτων στην εσωτερική διακυβέρνηση και

• Οι υπουργοί θα κριθούν με αυστηρότητα
εκ του τελικού αποτελέσματος
στην οικονομία και το νέο υπουργικό συμβούλιο θα
κριθεί εκ του αποτελέσματος.
Όμως, για κάποια ζητήματα δεν χωρούν ούτε πισωγυρίσματα, ούτε εκπτώσεις, ούτε αναβλητικότητα,
ούτε μισόλογα και ελλειμματικές αποφάσεις. Τέτοια
θέματα είναι π.χ. η εφαρμογή του ΓεΣΥ στα χρονοδιαγράμματα που έχουν ήδη τεθεί, η ρύθμιση της
αγοράς εργασίας μέσα από το σεβασμό των συλλο-

γικών συμβάσεων και μέσα από την πραγματική
πάταξη της αδήλωτης εργασίας, η αύξηση των
μισθών και των ωφελημάτων στα προ κρίσης επίπεδα, η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης φορολογικής
μεταρρύθμισης και ο εκσυγχρονισμός του κράτους
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ΣΕΚ στα πιο πάνω
θέματα αναμένει από την κυβέρνηση έγκαιρες, γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις και αποφάσεις
γιατί αυτό εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
Επαναλαμβάνουμε και σήμερα πως, ως υπεύθυνο
συνδικαλιστικό κίνημα, θα βοηθήσουμε την εκτελεστική εξουσία και τον πρόεδρο Αναστασιάδη να
αξιοποιήσουν όλες τις προοπτικές που υπάρχουν
ώστε να οδηγήσουν τον τόπο με σταθερά βήματα
ακόμα πιο μπροστά. Θα σταθούμε αρωγοί σ’ αυτή
την προσπάθεια, όμως θα κρίνουμε το έργο τους με
αντικειμενικότητα και αυστηρότητα και δεν θα
διστάσουμε να διατυπώσουμε αυστηρή κριτική
άποψη εκεί όπου τεκμηριωμένα χρειάζεται.

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

Εθνική και κοινωνική ευθύνη όλων η θωράκιση της Ελληνική Γλώσσας

πιδίωξη του μηχανισμού της ΣΕΚ στη μετα κρίση
περίοδο είναι η επίτευξη οργανωτικών αλμάτων
Είναι βέβαιον ότι με σκληρή και συγκροτημένη
δουλειά θα τα καταφέρουμε,

Ρ

όλο ακόμη μεγαλύτερο θέλει να διαδραματίσει η
ΣΕΚ σε τούτη την περίοδο της οικονομικής ανάκαμψης
Ενωμένοι μπορούμε

*

Γ

όνιμο διάλογο για τα εκκρεμούντα θέματα των
εργαζομένων αορίστου χρόνου στο δημόσιο
αξιώνουν οι συντεχνίες
Ελπίζουμε πως ο επαναδιορισθείς υπουργός
Οικονομικών θα επιληφθεί του θέματος επειγόντως

*

Α

παραίτητη θεωρούν οι συντεχνίες τη νομική
κατοχύρωση βασικών όρων των συλλογικών
συμβάσεων
Ώρα οι εργαζόμενοι που έκαναν θυσίες στην
περίοδο της κρίσης να πάρουν το λαβείν τους

*

Τ

ο αισιόδοξο οικονομικό αύριο στην Κύπρο
γεννά πολλές ευκαιρίες για όλους
Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να αισιοδοξούν για καλύτερες μέρες
κανοποιητικοί θεωρούνται οι εκτιμώμενοι δείκτες
ανάπτυξης το 2018-19
Οι εργαζόμενοι αξιώνουν να πάρουν το μερίδιο
που τους αναλογεί

*

Η

Ελληνική, λόγω των συντριπτικών πλεονεκτημάτων που
διαθέτει έναντι των άλλων άλλων
γλωσσών, καθιερώνεται σιγά αλλά
σταθερά στο διεθνές στερέωμα.
Πολλοί πιστεύουν πως δεν είναι
μακριά η μέρα που θα εδραιωθεί
ως η οικουμενική γλώσσα με αιχμή
τη χρήση της στην τεχνολογία και
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Χαραχτηριστική είναι η παραδοχή
του δισεκατομμυριούχου Μπίλ
Γκέιτ ιδρυτή και ιδιοκτήτη της διεθνούς εταιρείας Μicrosoft: «Η
Ελληνική γλώσσα έχει την καλύτερη μαθηματική δομή και θα
χρησιμοποιηθεί για την νέα γενιά
των πιο εξελιγμένων υπολογιστών˙ και αυτό, γιατί μόνον στην
Ελληνική γλώσσα δεν υπάρχουν
όρια.»
Στη Βρετανία επιφανείς επιχειρηματίες προτρέπουν τα ανώτερα

Ι

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Κ

*

αθαρές λύσεις στο θέμα της απορρύθμισης της
αγοράς εργασίας απαιτεί η ΣΕΚ
Σ αυτό το φλέγον θέμα δεν συγχωρούνται
εκπτώσεις

Η

ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους
με αιχμή το Γε.Σ.Υ είναι εκ των ων ουκ άνευ
για τη ΣΕΚ
Προς τούτο, το κίνημα δεν πρόκειται να κάνει

* ούτε σπιθαμή πίσω

Φ
*

αινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης δεν πρόκειται να ανεχθούμε
Ας το εμπεδώσουν οι εργοδότες και κυρίως οι
ξενοδόχοι

*

ρα μεγάλων αποφάσεων για τη μεταρρύθμιση
στο δημόσιο
Η ΣΕΚ στηρίζει κάθε προσπάθεια καλών προθέσεων για σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος

*

οσεί σε πολλά επίπεδα το σύστημα δημόσιων
συγκοινωνιών
Ο νεοδιορισθείς υπουργός ας το εντάξει στις
προτεραιότητες της πενταετίας

Ω
Ν
Η

ΣΕΚ θα σταθεί στο πλευρό της κυβέρνησης
Αναστασιάδη για οικονομική ανάπτυξη και
κοινωνική δικαιοσύνη
Ωστόσο, είναι σαφής η θέση ότι συνδικαλίζεται
πέραν και πάνων από εξωσυνδικαλιστικές
επιρροές

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

xenis.xenofontos@sek.org.cy

στελέχη να μάθουν Αρχαία Ελληνικά «επειδή αυτά περιέχουν μια
ξεχωριστή σημασία για τους
τομείς οργάνωσης και διαχείρισης
επιχειρήσεων».
Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη κατέληξαν ύστερα από διαπιστώσεις
Βρετανών ειδικών ότι: «Η Ελληνική
γλώσσα ενισχύει τη λογική και
τονώνει τις ηγετικές ικανότητες. Οι
υπεύθυνοι του προγράμματος
υπολογίζουν ότι οι ελληνικοί
λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90
εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής. Το ενδιαφέρον
για την Ελληνική προέκυψε από τη
διαπίστωση των επιστημόνων
πληροφορικής και υπολογιστών
ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως «νοηματική»
γλώσσα μόνον την Ελληνική. Όλες
τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν «σημειολογικές».
Εκτιμώντας τις θαυματουργικές

δυνατότητες της Ελληνικής Γλώσσας το Αμερικανικό τηλεοπτικό
κανάλι CNN "Hellenic Quest " διανέμει παγκοσμίως ένα πρόγραμμα
ηλεκτρονικής εκμάθησης της. Το
πρόγραμμα παράγεται από την
κολοσσιαία εταιρία Η/Υ "Apple",
της οποίας Πρόεδρος Τζον Σκάλι
είπε : «Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης
της Ελληνικής επειδή η κοινωνία
μας χρειάζεται ένα εργαλείο που
θα της επιτρέψει ν' αναπτύξει τη
δημιουργικότητά της να εισαγάγει

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

καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες απ'
όσες ο άνθρωπος μπορούσε ως
τώρα να ανακαλύψει».
Κοντολογίς, η Ελληνική, είναι η
μόνη γλώσσα της οποίας οι λέξεις
έχουν «πρωτογένεια», ενώ σε όλες
τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν κάτι απλά επειδή
έτσι συμφωνήθηκε μεταξύ εκείνων
που την χρησιμοποιούν.
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την Ελληνική γλώσσα «μη
οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ' αυτή
δεν υπάρχουν όρια και γι' αυτό
είναι αναγκαία στις νέες επιστήμες
όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.

Πιστεύουμε βαθύτατα πως στην
παγκοσμιοποιούμενη οικονομική
και κοινωνική «ζουγκλοποίηση», η
επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο πνεύμα και τη γλώσσα
των Ελλήνων προβάλλει ως μέγα
ζητούμενο της εποχής μας. Ήλθε η
ώρα, σε συνάρτηση με την έξοδο
της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, η επίσημη Πολιτεία σε
Κύπρο και Ελλάδα να κάνουν τα
αναγκαία διαβήματα ώστε η Ελληνική να καθιερωθεί ως η επίσημη
γλώσσα των Βρυξελλών. Το όφελος για τον Ελληνισμό, την Ευρώπη
αλλά και την παγκόσμια κοινόητα,
θα είναι σε μακροχρόνια βάση
τεράστιο.

Mε την ευκαιρία της καθιέρωσης της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας
Μέρας Ελληνικής Γλώσσας, εμείς οι κληρονόμοι της Ελληνικής, έχουμε
υπέρτατο χρέος να θωρακίζουμε συνεχώς την Ελληνική, υπενθυμίζοντας πως η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΜΑΣ. Ταυτόχρονα ας εισακούσουμε την παραίνεση του επιφανούς Φρανγκίσκου
Λιγκόρα, [σύγχρονος Ιταλός καθηγητής Πανεπιστημίου και Πρόεδρος
της Διεθνούς Ακαδημίας πρός διάδοση του πολιτισμού]
«Έλληνες να είστε περήφανοι που μιλάτε την Ελληνική γλώσσα
ζωντανή και μητέρα όλων των άλλων γλωσσών. Μην την παραμελείτε, αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και ταυτόχρονα το διαβατήριό σας για τον παγκόσμιο πολιτισμό.»

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2/2018
Τιμοθέου εν Συμβόλοις, Ευσταθίου
Αντιοχείας

νίας οσίας, Προτερίου Αλεξανδρείας Δαμιανού Εσφιγμ.
Α’ Χαιρετισμοί

ΠΕΜΠΤΗ 22/2/2018
Τω εν τοις Ευγενίου μαρτύρων
Ανθούσα & Συνετού Βαραδάτου,
Θαλάσσιος

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/2/2018
Αγίου Θεοδώρου, Α και Β εύρεσις
Τιμίας Κεφαλής Προδρόμου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/2/2018
Πολυκάρπου ιερομ. Επισκόπου
Σμύρνης, Κλήμεντος μάρτ., Γοργο-

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

Αυτές οι επιστήμες μόνο στην
Ελληνική γλώσσα βρίσκουν τις
νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως
οι Ισπανοί ευρωβουλευτές ζήτησαν
να καθιερωθεί η Ελληνική ως η
επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διότι το να μιλά κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική
είναι σα να μιλά σε έναν τυφλό για
χρώματα, όως χαραχτηριστικά
υποστήριξαν στο Ισπανικό Κοινοβούλιο.

• Κλειδί στην ανάπτυξη
των επιστημών,
της δημιουργικής οικονομίας,
της τεχνολογίας
και της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης

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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/2/2018
Α’ Κυριακή νηστιών, Ορθοδοξίας
Αλεξάνδρου μάρτ., Ρηγίνου επ.

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,

Σκοπέλου, Μαρκέλλου επισκ. Απαμείας της Κύπρου
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/2/2018
Πορφυρίου επ. Γάζης, Φωτεινής
Σαμαρείτιδος, Ιωάννου νεομ.,
Θεοκλήτου
ΤΡΙΤΗ 27/2/2018
Προκοπίου Δεκαπολίτου, Στεφάνου
γηροκόμου, Γελασίου και Νησίου
μαρτ. Θαλλελαίου μάρτυρος

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Διαχρονικά μηνύματα
για μια δίκαιη κοινωνία
• Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ

ε μια εποχή που η γυναίκα βρισκόταν στο κοινωνικό περιθώριο οι τρεις ιεράρχες αναλαμβάνουν
την υπεράσπισή της και αγωνίζονται σθεναρά να
της δώσουν τη θέση που της αρμόζει στην κοινωνία
Είναι γνωστή σε όλους μας η θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου 17 αιώνες πριν
την εποχή μας όταν στιγμάτιζε,
τη μεροληπτική υπέρ των ανδρών
νομοθεσία του κράτους.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερχόμενος σε ρήξη με τις ανδροκρατιΤης Δέσποινας
κές αντιλήψεις της εποχής του,
Ησαΐα
επιλέγει ως πρώτη μεταξύ των
Γρ. Τμήματος
συνεργατών του μια γυναίκα, τη
Εργαζομένων
μετέπειτα Αγία Ολυμπιάδα η
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy
οποία αναδεικνύεται σε
ηγέτιδα του χριστιανι√ Η προαγωγή της
κού κοινωνικού έργου.

ισότητας δεν αποτελεί
προσπάθεια υπονόμευσης της Ισότητας σε
βάρος των ανδρών.
Η προαγωγή της Ισότητας αποτελεί έννοια
δικαιοσύνης και ενσωμάτωσης της διάστασης
του φύλου σε όλες
τις αποφάσεις
και πολιτικές
που προωθούνται

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 3
Σε κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι στους Δήμους
αντιδρώντας έντονα στην αγορά υπηρεσιών
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Ο

ι εργαζόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να αντιδράσουν σε
ήδη ειλημμένες αποφάσεις αγοράς
υπηρεσιών για συνεργεία σκυβάλων ή/και εργοδότησης αυτοεργοδοτουμένων που στοχεύουν στην
αντικατάσταση μονίμων αναγκών
των Δήμων
Σε επαρχιακές κινητοποιήσεις που
θα πραγματοποιηθούν σ’ όλες τις
επαρχίες οι εργαζόμενοι των
Δήμων θα εκφράσουν την δυσαρέσκεια τους για την υποκατάσταση
μόνιμων αναγκών στους Δήμους με
την αγορά υπηρεσιών. Η πρώτη
επαρχιακή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε κοντά στο ΓΣΖ την
Παρασκευή 16/2/18. Ο γραμματέας του Σωματείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΣΕΚ Λάρνακας Χρίστος

τελευταίο διάστημα παρατηρείται
μια αυξητική τάση υποκατάστασης δραστηριοτήτων των Δήμων
με αγορά υπηρεσιών από τον
ιδιωτικό τομέα. Τονίζεται ότι

√ Οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις, ΟΗΟ-ΣΕΚ και
ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ προειδοποίησαν έγκαιρα όλους τους
Δήμους ότι η υποκατάσταση
μόνιμων αναγκών με αγορά
υπηρεσιών συγκρούεται
με τις ισχύουσες συλλογικές
συμβάσεις αλλά και
τις σχετικές οδηγίες - εγκύκλιους του ίδιου του κράτους

εισηγήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ποιοτική προσφορά δημοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες.
Έχουμε την ισχυρή άποψη ότι οι
συμπλεγματοποιημένες υπηρεσίες
αποτελούν μια αποτελεσματική
λύση που θα αποφορτίσει οικονομικά τους Δήμους και σίγουρα θα
αναβαθμίσει ουσιαστικά την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Προς το σκοπό της εξάσκησης πίεσης προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά κύρια των ίδιων
των Δήμων να προχωρήσουν στη
δημιουργία κοινών υπηρεσιών στη
περισυλλογή σκυβάλων, οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις μαζί
με τους εργαζόμενους των πιο

Η προώθηση της γυναικείας συμμετοχής είναι
ένα ζήτημα το οποίο
χρήζει μέχρι σήμερα ιδιαίτερης ανάλυσης και
μνείας αφού κάθε φορά
χρειάζεται να υπενθυμίζουμε πως μέσα στην
ευρύτερη
κοινωνία
υπάρχουν εκατοντάδες
ικανές γυναίκες που
μπορούν να φέρουν σε
πέρας το δύσκολο έργο
που αναλαμβάνουν.

Η επιλογή των γυναικών
σε δημόσιες θέσεις δεν είναι σίγουρα αυτοσκοπός και
δεν είμαι της άποψης πως η επιλογή θα πρέπει να
γίνεται για χάρη της επιλογής.
Ωστόσο δεν πρέπει να διαφεύγει από κανέναν πως ο
μισός πληθυσμός της γης είναι γυναίκες και πως σε
μορφωτικό επίπεδο και εμπειρίες δεν υστερούν σε
τίποτα.
Συνεπώς δεν αποτελεί φεμινιστική προσέγγιση,
όπως πολλοί υπαινίσσονται να υπενθυμίζεις τις
κυβερνήσεις πως υπάρχουν πολύ άξιες γυναίκες που
μπορούν να υπηρετήσουν δημόσιες θέσεις και να
αναλάβουν βαριά χαρτοφυλάκια.
Η προαγωγή της ισότητας δεν αποτελεί προσπάθεια
υπονόμευσης της Ισότητας σε βάρος των ανδρών.
Η προαγωγή της Ισότητας αποτελεί έννοια δικαιοσύνης και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε
όλες τις αποφάσεις και πολιτικές που προωθούνται.

Μάμας δήλωσε στην «Ε.Φ.» πως οι
εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι
να εντείνουν την αντίδραση τους
στην περίπτωση που η πολιτεία
προσπαθήσει με πράξεις ή παραλήψεις να δημιουργήσει ιδιωτικά
καρτέλ στους Δήμους. Ο κ. Μάμας
τόνισε πρόσθετα πως θα πρέπει
να γίνουν διαδημοτικές συνεργασίες και πως ο ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι
η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όχι η αγορά υπηρεσιών
από φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΗΟ
- ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ το

Δεν κρίνω τους ανθρώπους με το φύλο τους αλλά με
την αξία την οποία θα επιδείξουν σε ώρες κρίσεων.
Τελειότατη κοινωνία ονομάζω αυτήν όπου έχει
καταργηθεί η ιδιοκτησία, έχουν εκλείψει οι προσωπικές διαφορές και έχουν εξαφανιστεί οι έριδες και
οι φιλονικίες. Είναι η κοινωνία όπου όλα είναι
κοινά, οι ψυχές, οι γνώμες, τα σώματα και όλα εκείνα με τα οποία τρέφονται τα σώματα. Κοινός είναι
ο Θεός, κοινή η ευσέβεια, κοινή η σωτηρία, κοινά τα
αγωνίσματα, κοινοί οι πόνοι, κοινά τα στεφάνια τη
δόξας. Οι πολλοί ένας είναι και αυτός ο ένας δεν
υπάρχει μόνος του, αλλά ζει μέσα στους πολλούς…»
Μ. Βασιλείου (τομ.57 σ.42-43).
Άνδρες και γυναίκες είμαστε μέρος της κοινωνίας.
Κοινοί οι στόχοι κοινοί οι αγώνες για να μπορέσει
αυτός ο τόπος να βρει τη σωτηρία του.
Ας ενώσουμε δυνάμεις και ας εμπιστευτούμε όλοι τις
δυνατότητες ο ένας του άλλου για να μπορέσουμε να
επιτύχουμε τα μεγαλύτερα δυνατά αποτελέσματα
προς όφελος της κοινωνίας μας.

αριθμός Δήμων έχει ήδη πάρει σχετικές αποφάσεις μέσα από τη διαδικασία προώθησης των προϋπολογισμών για το 2018. Οι εν λόγω
Δήμοι προτάσσοντας τα οικονομικά τους προβλήματα και την υποστελέχωση των συνεργείων, που
οφείλεται στην απαγόρευση πλήρωσης των κενών θέσεων, καταφεύγουν αδικαιολόγητα κατά την
άποψη μας, στην αγορά υπηρεσιών ως η εύκολη διέξοδος.
Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,
ΟΗΟ - ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ
προειδοποίησαν έγκαιρα όλους
τους Δήμους ότι η υποκατάσταση
μόνιμων αναγκών με αγορά υπηρεσιών συγκρούεται με τις ισχύουσες
συλλογικές συμβάσεις αλλά και τις
σχετικές οδηγίες-εγκύκλιους του
ίδιου του κράτους.
ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, διαχρονικά τα τελευταία χρόνια πρότειναν σειρά μέτρων και κατέθεσαν

πάνω συνεργείων θα πραγματοποιήσουν επαρχιακές κινητοποιήσεις ως ακολούθως
• Λάρνακα: Συγκέντρωση στο
χώρο του Δημοτικού χώρου στάθμευσης του Δήμου Λάρνακας, παρά
το νέο ΓΣΖ την Παρασκευή,
16/2/2018, και ώρα 7 π.μ.
• Λευκωσία: Συγκέντρωση στο
χώρο παρά το νέο ΓΣΠ την Τρίτη,
27/2/2018, και ώρα 10.00 π.μ.
• Αμμόχωστος: Συγκέντρωση στις
αποθήκες του Δήμου Παραλιμνίου
την Τετάρτη, 7/3/2018, και ώρα 9
π.μ.
• Λεμεσός: Συγκέντρωση στις
αποθήκες του Δήμου Λεμεσού την
Τετάρτη, 28/2/2018, και ώρα 2
μ.μ.
• Πάφος: Συγκέντρωση στα
Κεντρικά Γραφεία του Δήμου
Πάφου την Πέμπτη, 22/2/2018,
και ώρα 9π.μ.

6 στους 10 πολίτες αισιόδοξοι για τη νέα πενταετία Αναστασιάδη

Α

ισιόδοξοι αναφορικά με την
εξέλιξη της τρέχουσας θητείας
του Νίκου Αναστασιάδη εμφανίζονται έξι στους δέκα Κυπρίους,
καθώς πιστεύουν ότι θα είναι
καλύτερη από την προηγούμενη
πενταετία.
Σύμφωνα με δημοσκόπηση του
IMR/Πανεπιστημίου Λευκωσίας,
που παρουσίασε η ΣΗΜΕΡΙΝΗ της
Κυριακής, στα πλείστα ζητήματα η
πλειοψηφία αναμένει τα πράγματα

να κυλήσουν καλύτερα. Ωστόσο,
φαίνεται να υπάρχει ανησυχία
αναφορικά με τη διαχείριση των
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και
η εντύπωση πως στο Κυπριακό
επέρχεται περίοδος στασιμότητας.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
πως μόνο το 32% εκτιμούν ότι θα
υπάρξει λύση κατά τη διάρκεια
αυτής της πενταετίας.
Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις του
Προέδρου της Δημοκρατίας με τη

Βουλή, οι πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει κατά πόσον θα αποτελέσει πρόβλημα η μη εξασφάλιση
συμμαχιών, αν και φαίνεται να
έχουν πεισθεί πως ο κ. Αναστασιάδης θα επιδιώξει μεγαλύτερη
συνεργασία με την αντιπολίτευση.
Αξιολογώντας το έργο των βασικών «παιχτών» της προηγούμενης
διακυβέρνησης, το νήμα κόβει
πρώτος ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης.
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Θα απαγορευθεί σύντομα η αγορά αγαθών
με μετρητά πέραν των 10.000 ευρώ

ην απαγόρευση αγοράς με
μετρητά πέραν των δέκα χιλιάδων ευρώ, τριών κατηγοριών αγαθών, μελετά με εναρμονιστικό
νομοσχέδιο η Επιτροπή Νομικών
της Βουλής. Συγκεκριμένα, θα απαγορεύεται η αγορά μηχανοκίνητων
οχημάτων, πολύτιμων λίθων και
πολύτιμων μετάλλων και έργων
τέχνης και αντικών με μετρητά
πέραν των 10 χιλιάδων ευρώ. Αυτά
τονίσθηκαν σε πρόσφατη συνεδρία
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Νομικών κατά τη συζήτηση του
εναρμονιστικού νομοσχεδίου Περί
της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες.
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει
απαγόρευση όλων των αγορών με
μετρητά πέραν των 10 χιλιάδων
ευρώ, ωστόσο δίνει την δυνατότητα στα κράτη, να καθορίζουν
κατάλογο προϊόντων. Η Νομική
Υπηρεσία εισηγείται τον περιορισμό της απαγόρευσης, στις πιο
πάνω τρεις κατηγορίες προϊόντων.
Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα
συνεχιστεί και τις επόμενες εβδο-

μάδες ούτως ώστε εντός Μαρτίου
να οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας καθώς ο χρόνος για εναρμόνιση
εκπνέει.

η οποία ενδεχομένως να εμπεριέχουν τον κίνδυνο νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το Νομοσχέδιο καθορίζει τη διενέργεια πράξεων για διάφορα
αγαθά το ανώτατο ποσό των 10
χιλιάδων ευρώ σε μετρητά. Πλην

Πρακτικά, κάποιος δεν θα μπορείς
να αγοράσει ένα αυτοκίνητο αξίας
πέραν των 10 χιλιάδων ευρώ και
να το πληρώσει τοις μετρητοίς, ή

• Στα σκαριά εναρμονιστικός νόμος με φόντο
το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
να αγοράσει έργο τέχνης,
ή πολύτιμα μέταλλα,
χρυσαφικά τοις μετρητοίς.

όμως υπάρχει σχετική τροποποίηση η οποία κατατέθηκε από την
ΜΟΚΑΣ, με την οποία εξειδικεύονται οι πράξεις για αγορά αγαθών,

Κατά τη συζήτηση, οι
τοποθετήσεις των Βουλευτών εστιάθηκαν στην
ανάγκη επικαιροποίησης
της νομοθεσίας που
αφορά την παρεμπόδιση
και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και ξέπλυμα βρώμικου που οργιάζει στην Κύπρο.
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Προτροπή επιστημόνων προς νοικοκυρές
Χημικές ουσίες σε αντικολλητικά σκεύη,
συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας

Ο

ι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (γνωστές διεθνώς εν συντομία ως PFAS) που χρησιμοποιούνται σε αντικολλητικά σκεύη της κουζίνας
όπως τηγάνια και κατσαρόλες, καθώς επίσης σε
χαλιά ανθεκτικά στους λεκέδες, συσκευασίες τροφίμων και σε άλλα προϊόντα, συνδέονται με αυξημένο
κίνδυνο παχυσαρκίας, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Προηγούμενες μελέτες είχαν συσχετίσει τις ίδιες
ουσίες πιθανώς με καρκίνο, ορμονικές διαταραχές,
δυσλειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος και
υψηλή χοληστερίνη, ενώ η νέα έρευνα προσθέτει σε
αυτό τον κατάλογο και την παχυσαρκία. Ίσως όσοι
προσπαθούν να χάσουν κιλά, θα έπρεπε να αποφεύγουν αυτές τις ουσίες.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό
"PLoS Medicine", σύμφωνα με τις βρετανικές «Γκάρντιαν» και «Τέλεγκραφ», μελέτησαν για χρονικό διάστημα δύο ετών 621 υπέρβαρους και παχύσαρκους
ανθρώπους που προσπαθούσαν να κάνουν δίαιτα.
Διαπιστώθηκε ότι ενώ οι συμμετέχοντες έχασαν κατά
το πρώτο εξάμηνο 6,4 κιλά κατά μέσο όρο, μέσα
στους επόμενους 18 μήνες ξαναέβαλαν 2,7 κιλά κατά
μέσο όρο. Εκείνοι που είχαν ανακτήσει το μεγαλύτερο
βάρος, ήσαν όσοι είχαν στο αίμα τους τα μεγαλύτερα επίπεδα των ουσιών PFAS (Perfluoroalkyl
Substances).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΡΟΣΕΞΤΕ:

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην
κυπριακή αγορά, για έλεγχο της
περιεκτικότητας κολλών άμεσης
δράσης σε βενζόλιο, χλωροφόρμιο,
τολουόλιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο,

• Κόλλα άμεσης δράσης
(superglue) με επικίνδυνη
χημική ουσία στην
Κυπριακή αγορά
έχουν εντοπιστεί δύο ακατάλληλες
κόλλες που φαίνονται στον πίνακα
Α.

Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι περιέχουν τις επικίν-

δυνες χημικές ουσίες χλωροφόρμιο
και 1,2 διχλωροαιθάνιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο
επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία
όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά
παράβαση του σημείου 32 του
Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH.
Στον πίνακα Α που ακολουθεί,

Μη συμμορφούμενα προϊόντα

Εικόνα

Rotosonic
Barcode 5902023095009

Η συσχέτιση ήταν πιο αισθητή στις γυναίκες. Αυτές
με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των εν λόγω
ουσιών στο αίμα τους είχαν βάλει ξανά 1,7 έως 2,2
περισσότερα κιλά, σε σχέση με τις γυναίκες που
είχαν τα μικρότερα επίπεδα PFAS.
Οι υπερφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες χρησιμοποιούνται εδώ και πάνω από 60 χρόνια σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, από συσκευασίες τροφίμων
έως ρούχα και κουζινικά σκεύη. Μπορούν να συσσωρευθούν τόσο στις τροφές όσο και στο πόσιμο νερό,
ενώ παραμένουν στο ανθρώπινο σώμα για αρκετό
καιρό.

ZINA 3 second
Barcode 6955107633337

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση
των ληφθέντων δειγμάτων από το
περιλαμβάνονται οι μη συμμορφούμενες κόλλες.
Σημειώνεται ότι το χλωροφόρμιο
ταξινομείται ως χημική ουσία με
οξεία τοξικότητα, ερεθιστική για
τα μάτια και το δέρμα, καρκινογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή
και χημική ουσία που προκαλεί
βλάβες στα όργανα. Tο 1,2 διχλωροαιθάνιο ταξινομείται ως καρκινογόνο, επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης και είναι ερεθιστικό για
τα μάτια, το δέρμα και την αναπνευστική οδό.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε
περίπτωση που έχει δει ή έχει στην
κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα,
να μην τα χρησιμοποιήσει και να
ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος,
στα
τηλέφωνα
22405609,
22405637 και 22405608.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι PFAS επιβραδύνουν τον
μεταβολισμό και την άρα την ταχύτητα καύσης των
θερμίδων, με συνέπεια ένας άνθρωπος να χάνει
βάρος πιο δύσκολα.
«Συνήθως σκεφτόμαστε τις PFAS σε σχέση με πιθανά
σπάνια προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος, όμως
φαίνεται πως οι ουσίες αυτές παίζουν επίσης ρόλο
στην παχυσαρκία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η αποφυγή ή η μείωση της έκθεσης στις ουσίες αυτές μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους, ιδίως τις γυναίκες,
να διατηρήσουν ένα σταθερό σωματικό βάρος, αφότου έχουν χάσει με επιτυχία μερικά κιλά», δήλωσε
ένας από τους ερευνητές, ο καθηγητής Φίλιπ Γκράντζιαν.
'Αλλοι όμως ερευνητές, όπως ο καθηγητής τοξικολογίας 'Αλαν Μπούμπις του Imperial College του Λονδίνου, εξέφρασαν επιφυλάξεις ότι προς το παρόν είναι
αδύνατο να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι όντως αυτές
οι ουσίες ευθύνονται για την ανάκτηση των χαμένων
κιλών. Ανέφερε ότι «όπως και οι ερευνητές παραδέχονται, υπάρχει πιθανότητα ότι ορισμένα τουλάχιστον ευρήματα οφείλονται στην τύχη». Τόνισε
πάντως ότι σε κάθε περίπτωση το ζήτημα πρέπει να
ερευνηθεί περαιτέρω.
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Άρωμα γυναίκας στο νέο Υπουργικό Συμβούλιο
Μ

ε νέα πρόσωπα και έντονο
''άρωμα γυναίκας'' το νέο
Υπουργικό του επανεκλεγέντα
προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

• Υπουργός Εμπορίου: Γιώργος Λακκοτρύπης

Αναλυτικά:

• Υπουργός Εσωτερικών:
Κωνσταντίνος Πετρίδης

• Υπουργός
Οικονομικών:
Χάρης Γεωργιάδης
• Υπουργός Εξωτερικών:
Νίκος Χριστοδουλίδης
• Υπουργός Άμυνας: Σάββας
Αγγελίδης

• Υπουργός Γεωργίας: Κώστας
Καδής

• Υπουργός Δικαιοσύνης:
Ιωνάς Νικολάου
• Υπουργός Συγκοινωνιών:
Βασιλική Αναστασιάδου

√ Παραμένουν οι, Χάρης Γεωργιάδης, Γιώργος Λακκοτρύπης, Ζέτα Αιμιλιανίδου, Κωνσταντίνος Πετρίδης, Ιωνάς
Νικολάου και Κώστας Καδής οποίος μετακομίζει
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

• Υπουργός Υγείας:
Κωνσταντίνος Ιωάννου
• Υπουργός Παιδείας: Κώστας
Χαμπιαουρής
• Υπουργός Εργασίας: Ζέτα
Αιμιλιανίδου

Ο

ι νέοι της Ευρώπης κυρίως
των χωρών του Νότου,
είναι τα κατεξοχήν θύματα της
οικονομικής κρίσης. έχουν
περιορισμένες προοπτικές να
βρουν καλή θέση στην αγορά
εργασίας ενώ απειλούνται
σοβαρά να εγκλωβισθούν στη
μέγγενη της φτώχεια.
Η ζοφερή αυτή εικόνα προκύπτει ανάγλυφα μέσα από την
πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικου ταμείου,
ΔΝΤ, η οποία καταδεικνύει ότι
στη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης διευρύνθηκε το εισοδηματικό χάσμα ανάμεσα στις
γενεές, με τους συνταξιούχους
να διατηρούν σχετικά σταθερά
τα εισοδήματά τους, τις αποδοχές των εργαζομένων να
επιδεινώνονται και τους νέους
της Ευρώπης στην πλέον δεινή
θέση.
Ειδικότερα, στις χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου που επλήγησαν περισσότερο από την
παγκόσμια κρίση, το Ταμείο
διαπιστώνει μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων και
ιδιαιτέρως των νέων, με τον
έναν στους τέσσερις νέους της
Νότιας Ευρώπης να απειλείται
από τη φτώχεια.
Καθοριστική αιτία είναι η ανησυχητικά υψηλή ανεργία αλλά
και τα κενά του κράτους πρόνοιας που παρέχει σαφώς
μεγαλύτερη προστασία στους
συνταξιούχους. Οι πολιτικές
λιτότητας οδήγησαν σε συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας,
αφήνοντας τους νέους χωρίς
δίχτυ ασφαλείας όταν μένουν
άνεργοι.
Οπως τονίζει το ΔΝΤ, από το
2007 σε πολλές χώρες έχουν
επιβληθεί αυστηρότερα κριτήρια για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας. Εχει μειωθεί το

Επιρόσθετα :
• Υφυπουργός Ναυτιλίας:
Νατάσα Πηλείδου

• Αναπληρωτής Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος: Κλέλια Βασιλείου

• Επίτροπος Περιβάλλοντος:
Ιωάννα Παναγιώτου

• Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω: Βασίλης Πάλμας

• Διευθυντής Γραφείου Προέδρου: Πέτρος Δημητρίου

• Επίτροπος Εθελοντισμού και
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων; Γιάννης Γιαννάκης

• Κυβερνητικός Εκπρόσωπος:
Πρόδρομος Προδρόμου

• Προεδρικός Επίτροπος:
Φώτης Φωτίου

• Επίτροπος Ισότητας των
Φύλων; Ιωσηφίνα Αντωνίου

Προειδοποιητικό σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ

Μια ολόκληρη γενιά ευρωπαίων νέων
κινδυνεύει να μην ορθοποδήσει ποτέ
ποσοστό των άνεργων νέων
που λαμβάνει επίδομα ανεργίας, το οποίο είναι, άλλωστε,
συνήθως πολύ χαμηλότερο
από το αντίστοιχο των μεγαλύτερης ηλικίας ανέργων. Το

• Ορατός ο κίνδυνος
να συνθλιβούν πολλοί νέοι
στη μέγγενη της φτώχειας
που αιωρείται πάνω από
τον οικονομικό ουρανό
των χωρών του Νότου
Ταμείο διαπιστώνει ότι, αν δεν
ληφθούν μέτρα, μια ολόκληρη
γενιά ενδέχεται να μην ορθοποδήσει ποτέ, και συνιστά
αύξηση δαπανών για την παιδεία και την επαγγελματική
κατάρτιση, μείωση της φορολογίας στη χαμηλά αμειβόμενη
εργασία και την εργασία των
νέων, και φοροαπαλλαγές
στους επιχειρηματίες που
προσφέρουν εργασία. Συνιστά,
παράλληλα, διεύρυνση του
κοινωνικού κράτους, ώστε να
προσφέρει δίχτυ προστασίας
στους άνεργους νέους. Προτείνει, εν ολίγοις, πολιτικές αντίθετες με όσες προώθησε τα
τελευταία χρόνια στην Ευρώπη.
Από την έρευνα του ΔΝΤ προκύπτει ότι στη διάρκεια της
κρίσης μειώθηκαν τα εισοδήματα των νέων και έκτοτε δεν
έχουν αυξηθεί, σε αντίθεση με
τα εισοδήματα όσων είναι από
65 ετών και άνω που έχουν
αυξηθεί κατά 10%. Πριν από

την κρίση το ποσοστό της
φτώχειας μεταξύ των νέων
από 18 έως 24 ετών ήταν ίδιο
με το αντίστοιχο ποσοστό
μεταξύ των ατόμων τρίτης
ηλικίας, από 65 ετών και άνω.
Εκτοτε έχει αυξηθεί σημαντικά
η φτώχεια μεταξύ των νεότερων ηλικιών, και σήμερα ένας
στους τέσσερις νέους της
Ευρώπης απειλείται από

φτώχεια, με έσοδα κάτω του
60% ενός μεσαίου εισοδήματος. Οπως τονίζει το Ταμείο, η
ανεργία των νέων εκτοξεύθηκε
στα ύψη στη διάρκεια της κρίσης, και σήμερα σχεδόν ένας
στους πέντε νέους της Ευρώπης αναζητεί εργασία. Αναφερόμενο, ειδικότερα, στις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην αγορά

Νενομισμένη διαβεβαίωση
Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα δώσουν τη νενομισμένη διαβεβαίωση ενώπιον
του Προέδρου της Δημοκρατίας, την Πέμπτη, 1η Μαρτίου,
2018.

εργασίας, επισημαίνει πως
ακόμα κι όταν βρίσκουν εργασία, συχνά οι αμοιβές τους
είναι χαμηλές, ενώ οι θέσεις
τους είναι μερικής απασχόλησης και προσωρινές. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν
να αποταμιεύσουν, οπότε
αποκλείεται και η βελτίωση
του βιοτικού τους επιπέδου
στο μέλλον.
Σήμερα οι νεότερες γενιές, από
16 έως 34 ετών, συγκεντρώνουν λιγότερο από το 5% του
συνολικού πλούτου της Ευρώπης, με το μέσο επίπεδο πλούτου στα χέρια τους να μην
υπερβαίνει το 1/10 εκείνου
που κατέχουν όσοι
είναι 65 ετών και
άνω.
Εν τω μεταξύ, οι
μεταρρυθμίσεις
που αποφασίστηκαν για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα
των
ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών
ταμείων προστατεύουν
όσους
έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα
σύνταξης, και στις
περισσότερες
χώρες μεταθέτουν
στο μέλλον τις
περικοπές. Αυτό
σημαίνει ότι οι
σημερινοί
νέοι
είναι αυτοί που θα
κληθούν να εργαστούν περισσότερα χρόνια, προκειμένου
να
πάρουν συντάξεις
πολύ χαμηλότερες
από αυτές των
συνταξιούχων
πολλών χωρών.
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• Εκτιμήσεις του οίκου Fitch στον απόηχο των προεδρικών εκλογών

Ντανιέλ Νουί:

Ο κύριος κίνδυνος για την οικονομική ανάκαμψη
είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Επείγει η εξεύρεση λύσης στο θέμα
των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων

Σ

ύμφωνα με τον οίκο Fitch, η ισχυρή
οικονομική ανάπτυξη και η συνέχιση
της πολιτικής της Κύπρου υπό τον πρόσφατα επανεκλεγμένο πρόεδρό της, θα
πρέπει να στηρίξουν τα βελτιωμένα
δημόσια οικονομικά της χώρας. Ωστόσο, τονίζει, «η πολύ χαμηλή ποιότητα
του ενεργητικού στον τραπεζικό τομέα,
εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για
την ανάκαμψη».
Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1% το τέταρτο
τρίμηνο του 2017 σε τριμηνιαία βάση,
σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις
που δημοσιεύθηκαν σήμερα, καθιστώντας τον, τον ταχύτερο τριμηνιαίο
ρυθμό ανάπτυξης πέρσι. Συνολικά, το
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,9% το 2017,
καθώς η ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση
και η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών
(συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών
υπηρεσιών από τον τουρισμό) ενίσχυσαν την οικονομία.
Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χειμώνα, που δημοσιεύθηκαν
την περασμένη εβδομάδα, προβλέπουν
ότι η ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο
3,2% φέτος και στο 2,8% το 2019.

ανάκαμψη και βασική αδυναμία του
αξιόχρεου, είναι η πολύ χαμηλή ποιότητα του ενεργητικού στον τραπεζικό
τομέα, μετά την κρίση του 2013. Οι δείκτες μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPE) παραμένουν επίμονα ψηλοί (43%
των συνολικών δανείων στο τέλος του
Οκτωβρίου του 2017) και περιορίζουν
τον νέο δανεισμό.
Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώνονται, αλλά μόνο σταδιακά, παρά τη
βελτίωση της ικανότητας πληρωμών
του ιδιωτικού τομέα, καθώς αυξάνεται
η οικονομία και η απασχόληση.
Ο καθαρισμός των τραπεζικών ισολογισμών θα χρειαστεί αρκετό χρόνο με τον
τρέχοντα ρυθμό, ενώ οι προσπάθειες
για επιτάχυνση της μη ικανοποιητικής
αντιμετώπισης στεγαστικών δανείων,
θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν την
κατανάλωση των νοικοκυριών. Το ψηλό
εξωτερικό χρέος είναι μια άλλη διαρθρωτική αδυναμία που θα χρειαστεί
χρόνος για την αντιμετώπισή της.

Η

Κύπρος θα πρέπει να επισπεύσει
τις προσπάθειες ώστε να δώσει,
χωρίς άλλη καθυστέρηση, αποτελεσματικές λύσεις στην πρόκληση των κόκκινων δανείων, μετά και τη δυναμική που
έχει αναπτύξει η κυπριακή οικονομία.
Αυτή είναι η πεπτουσία των υποδείξεων της επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Ντανιέλ Νουί
στις επίσημες Κυπριακές αρχές και στις
τράπεζες.
Η εν λόγω υπόδειξη της κ. Νουί, κατά
τις πρόσφατες επαφές στη Λευκωσία,
έγινε στον απόηχο της ανακοίνωσης
της στατιστικής υπηρεσίας με βάση την
οποία η Κυπριακή οικονομία αναπτύχθηκε το περασμένο έτος κατά 4% έναντι 3% το 2016.
«Τώρα είναι η ώρα να λύσετε το πρόβλημα», τόνισε χαρακτηριστικά, στη
διάρκεια της επίσκεψης στο υπουργείο
Οικονομικών, υποδεικνύοντας ταυτόχρονα, ότι δεν πρέπει να αφεθεί να

Η πτυχή αυτή αναπτύχθηκε στις συναντήσεις της κ. Νουί από τις κυπριακές
αρχές και τους τραπεζίτες, οι οποίοι

• Θετικός αντίκτυπος στην πορεία
της οικονομίας από την
επανεκλογή Αναστασιάδη
στην προεδρία της Δημοκρατίας

Ο οίκος Fitch σημειώνει ότι η συνέχιση
της οικονομικής και δημοσιονομικής
πολιτικής είναι πιθανή μετά την επανεκλογή του Νίκου Αναστασιάδη. «Ενώ
μπορεί να είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε
ποιο βαθμό η οικονομική ανάκαμψη
μετά την κρίση είναι κυκλική και ο βαθμός στον οποίο επιφέρει αλλαγές στην
εξέλιξη της τάσης, η δύναμη της ανάκαμψης και η εμπειρία στην Ιρλανδία
και την Ισπανία, δείχνουν ότι ένας
μεσοπρόθεσμος ρυθμός ανάπτυξης του
2% είναι εύλογος», σημειώνεται.
Σε συνδυασμό με τα σταδιακά αυξανόμενα αποτελεσματικά επιτόκια και τα
συνεχιζόμενα πρωτογενή πλεονάσματα,
το χρέος προς το ΑΕΠ θα μειωθεί στο
80% περίπου το 2022.
Ο κύριος κίνδυνος για την οικονομική

Το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο προκαλεί και τις περισσότερες αντιδράσεις
κυρίως από τις χώρες του νότου που
έχουν ενώπιον τους σοβαρό πρόβλημα
με τα ΜΕΔ.
Οι ανησυχίες προκύπτουν από το γεγονός ότι σε περίπτωση που θα υιοθετηθεί ένα τέτοιο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο, τότε θα τεθεί θέμα αύξησης κεφαλαίων των τραπεζών.

Το αποτέλεσμα του 2017 και οι προβλέψεις της Επιτροπής, ευθυγραμμίζονται
σε γενικές γραμμές με τις παραδοχές
ανάπτυξης των Fitch.

Η επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης και η υποχώρηση του χρέους, ήταν
οι βασικοί κινητήριοι μοχλοί όταν ο
οίκος αναβάθμισε τον Οκτώβριο το
αξιόχρεο της κυπριακής κυβέρνησης
στο «ΒΒ» από το «BB-». Η ισχυρή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, τα πλεονάσματα του Προϋπολογισμού και η αποπληρωμή του πρώτου χρέους, έχουν
μειώσει το δημόσιο χρέος το οποίο
ανήλθε στο 103% του ΑΕΠ στο τέλος του
τρίτου τριμήνου του 2017, σημειώνοντας πτώση πάνω από 7 ποσοστιαίες
μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα. Ο δείκτης παραμένει σε
καλό δρόμο για το 2017 και έπεσε κάτω
από το 100%, όπως προέβλεπε ο οίκος
τον Οκτώβριο.

Τις συστάσεις των εποπτικών αρχών
για δραστική αντιμετώπιση των μη
εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
μετέφερε η επικεφαλής του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Ντανιέλ
Νουί στις κυπριακές αρχές και
τράπεζες, κατά την επίσκεψη της
στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα

√ Τώρα που υπάρχει ανάπτυξη
είναι καλή ευκαρία για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων διαμήνυσε σε εποπτικές αρχές και τράπεζες
ΚΥΠΡΙΑΚΟ – AOZ - OIKONOMIA
Ειδικότερα για το Κυπριακό ο διεθνής
οίκος αναφέρει ότι η επανένωση της
Κύπρου «θα δημιουργούσε μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη, αλλά επίσης θα
συνεπαγόταν βραχυπρόθεσμα κόστη και
αβεβαιότητες».
Η συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ της
Τουρκίας και της Κύπρου σχετικά με την
παρεμπόδιση από μέρους της Τουρκίας,
πλοίου που διενεργεί
γεωτρήσεις νότια της
Κύπρου καταδεικνύει
τις προκλήσεις για την
επανένωση, υπογραμμίζει ο διεθνής οίκος.
«Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει δεσμευτεί
να ξαναρχίσει τις
συνομιλίες επανένωσης, αν και δεν είναι
σαφές πόσο σημαντική πρόοδος είναι δυνατή στο εγγύς μέλλον. Η επανένωση θα δημιουργούσε
μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη,
αλλά θα συνεπαγόταν επίσης βραχυπρόθεσμο κόστος και αβεβαιότητες. Η
πρόσφατη ένταση μεταξύ της Τουρκίας
και της Κύπρου στην ΑΟΖ, καταδεικνύει
τις προκλήσεις για επανένωση», επισημαίνει ο οίκος αξιολόγησης Fitch, ο
οποίος για πρώτη φορά κάνει αναφορά,
εκτός από την κατάσταση της οικονομίας, και στο Κυπριακό.

παρατείνεται το πρόβλημα των ΜΕΔ,
διότι σε μία αναπάντεχη νέα οικονομική
κρίση, η διαχείριση της όλης πρόκλησης
θα είναι σχεδόν αδύνατη
Κατά τις συναντήσεις, η επικεφαλής
του SSM φέρεται να αναφέρθηκε σε νέες
εποπτικές ρυθμίσεις που αφορούν μία
σειρά μέτρων για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων.
Αρκετά κράτη μέλη της Ευρωζώνης,

περιλαμβανομένης και της Κύπρου,
διαβλέπουν να προκύπτουν σοβαρά
προβλήματα στο τραπεζικό τους
σύστημα, αν δεν τους δοθεί επέκταση
χρόνου για να εφαρμόσουν πλήρως τις
εν λόγω ρυθμίσεις.
Οι νέες ρυθμίσεις επισπεύδουν την αναγνώριση προβλέψεων σε μη εξασφαλισμένα και εξασφαλισμένα ΜΕΔ που θα
παραχωρούνται από την έναρξη της
ισχύος τους.

υπενθύμισαν ότι η Κύπρος έχει ιδιάζουσες συνθήκες καθώς, είναι η μοναδική
χώρα που έχει υποστεί κούρεμα και
συνεπεία αυτού του πρωτοφανούς
γεγονότος, έχει και υψηλό ποσοστό μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
Οι κύπριοι τραπεζίτες ζήτησαν όπως
για την Κύπρο δοθεί ένα μεσοπρόθεσμο
μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη
εφαρμογή της οδηγίας. Η Νουί επέδειξε
κατανόηση και άφησε ανοικτό ένα μικρό
παραθυράκι, ώστε να υπάρξει ένας πιο
ειδικός χειρισμός για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με βαρύ χαρτοφυλάκιο
ΜΕΔ. Είπε συγκεκριμένα ότι ο SSM θα
εξετάσει τα δεδομένα και ανάλογα θα
ληφθούν αποφάσεις.
Οι εκπρόσωποι των τραπεζών υπέδειξαν παράλληλα ότι το τραπεζικό
σύστημα της Κύπρου βελτιώνεται
σημειώνοντας ότι οι τράπεζες τα
τελευταία πέντε χρόνια έχουν κάνει
πολλά, γεγονός το οποίο η κ. Νουί αναγνώρισε. Στη γραπτή δήλωση που ακολούθησε των συναντήσεων της η επικεφαλής του SSM ανέφερε μεταξύ άλλων
ότι «οι προσπάθειες που καταβάλλουν
οι κυπριακές τράπεζες τα τελευταία
χρόνια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις είναι αξιέπαινες. Απαιτούνται
όμως επιπρόσθετες και επίμονες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί περαιτέρω πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων», αναφέρει η
δήλωση.
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• Αφιέρωμα στην 9η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΜΙΛΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ά

νθρωποι-σταθμοί στην πορεία του
ελληνικού πνεύματος από τους
οποίους ξεπήδησαν έννοιες όπως
δικαιοσύνη, ηθική, αρετή, στοχασμός,
φιλοσοφία, επιστήμη.
Βίας ο Πριηνεύς Ποιητής, πολιτικός,
δικαστής και στοχαστής, ο Βίας από
την Πριήνη της Ιωνίας έζησε τον 6ο
αιώνα π.Χ. και έμεινε γνωστός τόσο για
τη ρητορική του δεινότητα όσο και την
άτεγκτη δικαιοσύνη του. Ήταν τόσο
σοφός που - όπως μας παραδίδεται-

όταν κάτι αθηναίοι ψαράδες έβγαλαν
από τη θάλασσα έναν χάλκινο τρίποδα
που έφερε την επιγραφή «τω σοφώ»,
τον έστειλαν αμέσως στον Βία, πιστεύοντας πως του ανήκει. Τι έμαθε τους
αρχαίους προγόνους μας ο Βίας; Ωφελήματα όπως «Οι καλοί εύκολα εξαπατώνται», «Να επιχειρείς αργά και κατόπιν σκέψεως αυτά τα οποία πρόκειται
να κάνεις. Όταν όμως τα ξεκινήσεις, να
ενεργείς με αποφασιστικότητα»

χειρίστηκε. Ο Περίανδρος (668-584
π.Χ.) περιόρισε τη δουλική εργασία,
έσωσε την τάξη των μικροκαλλιεργητών και μείωσε τόσο την επιρροή όσο
και τη ρώμη της αριστοκρατίας, εκτονώνοντας τις κοινωνικές εντάσεις και
κλείνοντας την ψαλίδα των οικονομικών ανισοτήτων.
Πιττακός ο Μυτιληναίος Πολιτικός
άρχοντας και στρατιωτικός ηγέτης, ο
Πιττακός (652-570 π.Χ.) ξεχώριζε για
τη σοφία του τόσο στον πόλεμο όσο και
την ειρήνη. Η σοφία του
είχε απλωθεί βέβαια
στα πέρατα του ελληνικού κόσμου και εκείνος
έγραφε ποιήματα, ελεγείες και ωδές, αλλά και
νομικά συγγράμματα.
Διασώθηκαν μόνο μερικά γνωμικά του, όπως
τα «η εξουσία δείχνει
τον
άνδρα»,
«κάνε
σωστά τη δουλειά σου»,
«δύσκολο
να
είναι
κανείς καλός»…
Σόλων ο Αθηναίος Ήταν ένας από
τους μεγαλύτερους νομοθέτες που
πέρασαν ποτέ από τον κόσμο, αλλά και
φιλόσοφος και ποιητής. «Γηράσκω
συνεχώς και πάντοτε μαθαίνοντας»,
«Να συμβουλεύεις όχι τα πιο ευχάριστα,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΑΦΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ

Η

Ελληνική γλώσσα έχει την πιο
μακρά ιστορία από τις Ευρωπαϊκές
γλώσσες. Αυτό καταμαρτυρείται από
επιγραφές που έχουν βρεθεί στην ελληνική γη και που χρονολογούνται από
τηδεύτερη χιλιετία π.Χ καθώς και από
λογοτεχνικά κείμενα τα
οποία είναι 2500 χρόνων.
Όλες οι τέχνες και οι επιστήμες γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν κάνοντας χρήση της
γλώσσας αυτής. Τα πρώτα
κείμενα Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Νομικής,
Ιατρικής, Ιστορίας, Γαστρονομίας κ.α. γράφτηκαν στη
γλώσσα αυτή. Τα πρώτα
θεατρικά έργα, κωμωδίες και τραγωδίες, τα έργα του Ομήρου, η Καινή Διαθήκη, καθώς και Βυζαντινά λογοτεχνικά
έργα έχουν γραφτεί στην ελληνική
γλώσσα. Η πρώτη εγκυκλοπαίδεια γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα.
Στη συνέχεια όλα τα Ευρωπαϊκά αλφάβητα είναι παραλλαγές του ελληνικού
αλφαβήτου.
Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Γλώσσα
λόγω των συντριπτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει έναντι των άλλων
άλλων γλωσσών, καθιερώνεται σιγά
αλλά σταθερά στο διεθνές στερέωμα.
Πολλοί πιστεύουν πως δεν είναι μακριά

Περίανδρος ο Κορίνθιος Αυτός ο
σοφός ήταν ένα περίεργο κράμα, καθώς
μας παραδίδεται πως ήταν εξόχως
σκληρός και κακός, αν και μέσα σε όλα
πρυτάνευε η σοφία! Γιατί κατάφερε να
εξασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα
και την οικονομική ευημερία της Κορίνθου, παρά τα σκληρά μέτρα που μετα-

Ύμνος της Ελληνική Γλώσσας

1. Ο μεγάλος Γάλλος διαφωτιστής Βολ-

√ Κλειδί στην ανάπτυξη
των επιστημών, της τεχνολογίας
και της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης
ταίρος είχε πεί «Είθε η Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών».

2. Ο Γάλλος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης Κάρολος Φωριέλ
είπε «Η Ελληνική έχει ομοιογένεια σαν
την Γερμανική, είναι όμως πιο πλούσια
από αυτήν. Έχει την σαφήνεια της Γαλλικής, έχει όμως μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλύγιστη από την Ιταλική και πολύ πιο αρμονική από την
Ισπανική. Έχει δηλαδή ότι χρειάζεται
για να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα
της Ευρώπης.»
3. Η τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας
Έλεν Κέλλερ είχε πεί «Αν το βιολί είναι
το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η
Ελληνική γλώσσα είναι το βιολί του
ανθρώπινου στοχασμού.»

Θαλής ο Μιλήσιος Ο πρώτος των εφτά
σοφών, ο άνθρωπος που έστρεψε το
βλέμμα του στον ουρανό προσπαθώντας να κατανοήσει πώς δουλεύει το
σύμπαν. Στα γνωμικά που άφησε κληρονομιά, πέρα από τις σπουδαίες επιστημονικές γνώσεις που κόμισε στην
οικουμένη, περιλαμβάνονταν τα «Τι
είναι δύσκολο; Το να γνωρίσει κανείς
τον εαυτό του», «Τι είναι δύσκολο να δει
κανείς; Τύραννο που πρόφτασε να
γεράσει», «Τι είναι το πιο κοινό σε
όλους; Η ελπίδα. Γιατί και τίποτα άλλο
να μην υπάρχει, αυτή παρευρίσκεται»,
«Ασφαλής είναι η στεριά, επισφαλής η
θάλασσα, αχόρταγο το κέρδος»,
Κλεόβουλος ο Λίνδιος Του αποδίδονται τα περίφημα γνωμικά της αρχαίας
Ελλάδας «Μέτρον άριστον» (Να βάζεις
σε όλα ένα μέτρο, να ακολουθείς μια
μέση οδό), «Γλώττης κράτειν» (Να
συγκρατείς τη γλώσσα σου) και «Ηδονής κράτειν» (Να αντιστέκεσαι στις
απολαύσεις), αλλά και οι προτροπές
του «Όταν κάποιος εξέρχεται από το
σπίτι του, ας εξετάζει τι πρόκειται να
κάνει και όταν εισέλθει πάλι» «Προφύλασσε την υγεία του σώματος και της
ψυχής», «Καλύτερα να μαθαίνεις έστω
και αργά παρά να παραμένεις αμαθής»,
«Να διαλύεις την έχθρα που έχεις με
κάποιον»

λόγου Α. Meillet, υποστηρίζεται με σθένος η ανωτερότητα της Ελληνικής έναντι των άλλων γλωσσών.

4. Μάρκος Τίλλιος Κικέρων (Ο επιφανέστερος άνδρας της αρχαίας Ρώμης,
106-43 π.Χ.)
«Εάν οι θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα των Ελλήνων.»

5. Φρειδερίκος Σαγκρέδο (Βάσκος
καθηγητής γλωσσολογίας – Πρόεδρος
της Ελληνικής Ακαδημίας της Βασκωνίας)

ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ «Διπλά βλέπουν αυτοί που γνωρίζουν
γράμματα». Η φωτογραφία απεικονίζει την είσοδο στο κτίριο της γραμματείας
του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.
αλλά τα πιο ωφέλιμα», «Φίλους να μην
αποκτάς σύντομα, εκείνους όμως που
θα αποκτήσεις να μην τους αποδοκιμάζεις εύκολα»…

η μέρα που θα εδραιωθεί ως η οικουμενική γλώσσα με αιχμή τη χρήση της
στην τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Χίλων ο Λακεδαιμόνιος Ποιητής και
φιλόσοφος, αλλά και πολιτικός και
νομοθέτης, ο Χίλων (ή Χείλων) έζησε
κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. στη Σπάρτη και
τιμήθηκε τόσο από τους συμπολίτες
του. Αν και είπε ακόμα πολλά, πολλά
που έχουν επιβιώσει ως και τις μέρες
μας με τη λακωνική τους σοφία: «Εκείνον που ατύχησε να μην τον περιγελούμε», «Εκείνον που έχει πεθάνει να μην
τον κακολογείς», «Να πηγαίνεις πιο
γρήγορα στις δυστυχίες των φίλων σου,
παρά στις ευτυχίες», «Να σκέφτεσαι
πριν μιλήσεις» (Μη προτρεχέτω η γλώττα της διανοίας), «Να ξοδεύεις με σύνεση τον χρόνο σου» (Χρόνου φείδου).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΣΑΡΚΩΝΕΙ
ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΩΔΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ
• Τι είπαν ξένοι λόγιοι, και επιφανείς προσωπικότητες για την Ελληνική Γλώσσα
Επιφανείς προσωπικότητες από όλο
τον κόσμο από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα υμνούν την ομορφιά , το μεγαλείο και την χρησιμότητα της Ελληνικής
Γλώσσας για τον άνθρωπο και την
πνευματική του ανάπτυξη.
Στο έργο «Σύντομη ιστορία της Ελληνικής Γλώσσης» του διάσημου γλωσσο-

«Η Ελληνική γλώσσα είναι η καλύτερη
κληρονομιά που έχει στη διάθεσή του ο
άνθρωπος για την ανέλιξη του εγκεφάλου του. Απέναντι στην Ελληνική όλες,
και επιμένω, όλες οι γλώσσες είναι ανεπαρκείς.»
«Η αρχαία Ελληνική γλώσσα πρέπει να
γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων των
Ευρωπαίων, ειδικά των καλλιεργημένων ατόμων.»
«Η Ελληνική γλώσσα είναι από ουσία
θεϊκή.»

6. Γεώργιος Μπερνάρ Σώ (Μεγάλος
Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας, 18561950)
«Αν στη βιβλιοθήκη του σπιτιού σας δεν
έχετε τα έργα των αρχαίων Ελλήνων
συγγραφέων, τότε μένετε σε ένα σπίτι
δίχως φώς.»

7. Ζακλίν Ντε Ρομιγύ (Σύγχρονη Γαλλίδα Ακαδημαϊκός και συγγραφεύς)
«Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική γλώσσα μας
βοηθάει πρώτα από όλα να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα.»
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Η

απασχόληση στην ΕΕ εξακολούθησε
να αυξάνεται "εντονότερα από το
αναμενόμενο" κατά το τρίτο τρίμηνο του
2017, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την απασχόληση,
την οποία έδωσε την περασμένη εβδομάδα στη δημοσιότητα η Κομισιόν στις
Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με την έκθεση, η ανεργία γενικώς μειώθηκε λόγω της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και σε σύγκριση δημιουργήθηκαν επιπλέον 4 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 2,7
εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.
Τα στοιχεία που παραθέτει η Κομισιόν
δείχνουν ότι σε γενικές γραμμές οι μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση ήταν οι κύριοι συντελεστές

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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2 0 1 7 Επανήλθε η οικονομική ανάπτυξη
στην Ευρωπαική Ένωση
ανεργία στην ΕΕ προσεγγίζει τα επίπεδα πριν από την κρίση με σταθερό
ρυθμό. Η ανεργία μειώθηκε από περίπου 8,6 εκατομμύρια άτομα από την
κορυφή που σημειώθηκε τον Απρίλιο
του 2013 και παρέμεινε κάτω από 18
εκατομμύρια άτομα τον Δεκέμβριο του
2017, το χαμηλότερο επίπεδο από τον
Νοέμβριο του 2008.
Συγκεκριμένα, μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός
των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις
αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. Η

γράφει η έκθεση. Στην Κύπρο, σύμφωνα
με την έκθεση, το ποσοστό αυτό απέχει
6 μονάδες από το επίπεδο του 2008.
Αναλυτικά στα επιμέρους στοιχεία η
έκθεση καταγράφει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ βελτιώθηκε

Η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών
συνέχισε να βελτιώνεται με ρυθμό ανάπτυξης 1,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω
αύξησης του εισοδήματος από την εργασία

√ Μεγάλη η αύξηση της απασχόλησης- ιδιαίτερα αισθητή στη Ρουμανία
(5,2%) και στην Κύπρο (3,4%)
√ Η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ βελτιώθηκε κατά 0,8%
αυτής της επέκτασης των ποσοστών
απασχόλησης (κατά 1,7 σε ετήσια
βάση). Η απασχόληση το τρίτο τρίμηνο
του 2017 ήταν υψηλότερη από ό, τι το
τρίτο τρίμηνο του 2016 σε όλα τα κράτη
μέλη εκτός της Λιθουανίας. Η αύξηση
αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στη Ρουμανία (5,2%) και στην Κύπρο (3,4%).
Παρ `όλα αυτά, σημειώνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των Κρατών Μελών. Τα εθνικά ποσοστά απασχόλησης κυμαίνονταν
από 58% στην Ελλάδα έως 82% στη Σουηδία. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η

αύξηση αυτή είναι τριπλάσια από την
αύξηση των προσωρινών συμβάσεων
(900.000). Ο αριθμός των εργαζομένων
με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά
περίπου 3 εκατομμύρια, φτάνοντας τα
181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με
μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά
περίπου 300.000 στα 42,7 εκατομμύρια.
Επιπλέον το ποσοστό απασχόλησης
στην ΕΕ των προσώπων μεταξύ 20-64
ετών έχει αυξηθεί σταθερά τα τελευταία
τρία χρόνια, φθάνοντας στο 72,3% το
τρίτο τρίμηνο του 2017, "το υψηλότερο
ποσοστό που επιτεύχθηκε ποτέ", κατα-

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 τον κατάλογο 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

Η συντελούμενη οικονομική ανάπτυξη να αποβεί προς όφελος των εργαζομένων
και των πολιτών γενικότερα διαμήνυσε η αρμόδια Επίτροπος Μαριάν Τάισεν
κατά 0,8% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση
σημειώθηκε στη Λετονία, τη Λιθουανία,
την Πολωνία και τη Ρουμανία (3% ή
περισσότερο από έτος σε έτος). Σύμφωνα με την έκθεση η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών της ΕΕ συνέχισε να
βελτιώνεται με ρυθμό ανάπτυξης περίπου 1,5% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω
αύξησης του εισοδήματος από την
εργασία. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη
συνέχισαν να καταγράφουν αύξηση του
εισοδήματος των νοικοκυριών κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2017.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο "ρυθμός δραστηριότητας" συνέχισε να αυξάνεται
σταθερά και έως το τρίτο τρίμηνο του
2017, τα περισσότερα κράτη μέλη
παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά δρα-

Η έκθεση καταγράφει ότι καθώς η ζήτηση εργασίας και η έλλειψη εργατικού
δυναμικού συνέχισαν να αυξάνονται το
συνολικό ποσοστό κενών θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ έφθασε το 2% το
τρίτο τρίμηνο του 2017 (1,4 στην
Κύπρο) και ήταν υψηλότερο στις υπηρεσίες από ό, τι στη βιομηχανία και τις
κατασκευές.

Η Επίτροπος Απασχόλησης
Σημειώνεται ότι 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

√ Ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε
κατά 3 εκατομμύρια και οι προοπτικές προδιαγράφονται ευοίωνες

στηριότητας και ορισμένα κράτη μέλη
παρουσίασαν ισχυρές ετήσιες αυξήσεις,
όπως η Βουλγαρία (3,5%) και η Σλοβενία
(3,3%), ενώ η Ιρλανδία και η Δανία
παρουσίασαν σημαντικές μειώσεις από
το 2008. Στην πλειονότητα των χωρών,
η υποαπασχόληση του εργατικού δυναμικού μειωνόταν σταθερά με την εξέλιξη
της ανεργίας, με μέτριο ρυθμό αλλά
σταθερά. Παρ `όλα αυτά, υπήρχαν
χώρες με υψηλά ποσοστά ατόμων που
υποαπασχολούνται, όπως η Ιταλία
(11,4%) και η Κύπρος (6,7%).

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".
"Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να
εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες και
οι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν
από τις θετικές αυτές εξελίξεις στην
αγορά εργασίας", κατέληξε η Μαριάν
Τάισεν.
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Υπόμνημα εισηγήσεων ΣΕΚ προς τον επανεκλεγέντα
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη
Τ

α κυριότερα σημεία του
υπομνήματος που υπέβαλε
η εκτελεστική γραμματεία της
ΣΕΚ στην χθεσινή συνάντηση
της με τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη, παρατίθενται
κατωτέρω.
• Εφαρμογή του Γε.Σ.Υ στη
βάση των νομοθεσιών που
ψηφίστηκαν ομόφωνα και
τήρηση των συμφωνηθέντων
χρονοδιαγραμμάτων
Η υλοποίηση της απόφασης
για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας στη βάση του
μονοασφαλιστικού, καθολικού
και αλληλέγγυου σχεδιασμού
αποτελεί για τη ΣΕΚ αδιαπραγμάτευτο στόχο. Επιπρόσθετα,
θα πρέπει να τηρηθούν τα
συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να αρθεί η αδικία εις βάρος ενός μεγάλου
πληθυσμού της Κυπριακής
κοινωνίας.
Η επίσπευση όλων των διαδικασιών για την έγκαιρη αυτονόμηση των νοσοκομείων,
όπως και η προώθηση βελτιωτικών μέτρων για παροχή ποιοτικότερης και πιο έγκαιρης
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,
αποτελούν
βασικές
παραμέτρους της όλης προσπάθειας για θετική ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες
της κοινωνίας.

• Αποτροπή Αποκρατικοποιήσεων
και
επείγουσα
ανάγκη εκσυγχρονισμού των Ημικρατικών Οργανισμών

• Στόχευση πολιτικών για
βελτίωση των μισθών και του
βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων
Οι μισθοί αποτελούν βασική
συνιστώσα στη διαδικασία
ανάκαμψης της οικονομίας και
στήριξης της πραγματικής
οικονομίας. Οι μειώσεις που
έχουν επέλθει στους μισθούς
και σε παρεμφερή ωφελήματα,
ως απότοκο της οικονομικής
κρίσης και της απορρύθμισης
της αγοράς εργασίας, έχουν
δημιουργήσει αρνητικές επιπτώσεις και μείωσαν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων,
με αρνητικό αντίκτυπο στην
οικονομική τους θέση.
Σήμερα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται και χρειάζονται καλύτερους μισθούς και πιο αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Η
βελτίωση των μισθών των
εργαζομένων θα τονώσει
παράλληλα τη ζήτηση στην
αγορά και θα ενισχύσει περαιτέρω τις επιχειρήσεις και την
οικονομία του τόπου.
Στη βάση αυτής της προοπτικής, θα πρέπει να ενισχυθεί το
σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, περιορίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος εκτοξεύτηκε
στα ύψη κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης.
Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να
ρυθμιστούν νομοθετικά οι
βασικοί όροι απασχόλησης σε

μεγάλες κλαδικές συμβάσεις,
έτσι που να επεκτείνεται καθολικά η εφαρμογή τους και να
καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι του τομέα, και ιδιαίτερα οι
νέοι που απασχολούνται σε
επισφαλείς θέσεις απασχόλησης με πολύ χαμηλούς
μισθούς.
• Περαιτέρω ενίσχυση πολιτικών και αξιοποίηση θετικής
πορείας οικονομίας για
ακόμα μεγαλύτερη αναχαίτιση της ανεργίας
Παρά το γεγονός ότι, η
κυπριακή οικονομία καταγράφει συνεχείς θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης, η πραγματική
οικονομία απειλείται από τη
ψηλή ακόμα ανεργία, παρά την
πτωτική τάση που ακολουθεί.
Θα πρέπει να υπάρξει εντατικοποίηση των προσπαθειών
για περαιτέρω περιορισμό της
ανεργίας και μακριά από γραφειοκρατικές διαδικασίες να
προωθηθούν πιο δραστικές
αναπτυξιακές πολιτικές που
θα δημιουργούν νέες ποιοτικές
θέσεις εργασίας.
• Αγορά Υπηρεσιών
Τα τελευταία χρόνια, μια νέα
μορφή επισφαλούς απασχόλησης έχει εισαχθεί παράτυπα

στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα να πλήττονται τα
δικαιώματα των εργαζομένων
και να δημιουργούνται επισφαλείς θέσεις εργασίας με
δυσμενέστερους όρους απασχόλησης. Η αγορά υπηρεσιών
σε θέσεις εργασίας που αντικαθιστούν μόνιμες και διαρκείς
ανάγκες απασχόλησης, μόνο
προβλήματα δημιουργεί στην
αγορά εργασίας και είναι επιζήμια για όλους τους εργαζομένους, γιατί τους στερεί βασικά εργασιακά δικαίωμα όπως,
του ανεργιακού επιδόματος,
του δικαιώματος της πληρωμής άδειας ανάπαυσης, τις
εισφορές στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις και γενικά όλων
των εργασιακών δικαιωμάτων
και ωφελημάτων που απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις και τις σχετικές νομοθεσίες για τον κάθε εργαζόμενο
μισθωτό στην Κύπρο. Το φαινόμενο αυτό είναι κοινωνικά
και εργασιακά απαράδεκτο,
ενώ στις πλείστες περιπτώσεις συμβάλλει και στον περιορισμό της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών, σε
συνθήκες επισφάλειας και επικινδυνότητας και γι’ αυτό θα
πρέπει να εκλείψει τάχιστα.

Αυτή την ώρα η
πολιτεία οφείλει
να προχωρήσει σε αποφάσεις
εκσυγχρονισμού των Ημικρατικών Οργανισμών, διατηρώντας τον δημόσιο χαρακτήρα
τους, κατά τρόπο που να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα
τους προς όφελος της χώρας
και του κοινωνικού συνόλου.
• Φορολογική Μεταρρύθμιση
Επιβάλλεται η έναρξη ενός
δομημένου κοινωνικού διαλόγου με στόχο, πάντοτε στο
πλαίσιο των οικονομικών
δυνατοτήτων του τόπου, τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση
μιας γενικής φορολογικής
μεταρρύθμισης
προς
την
κατεύθυνση της δικαιότερης
κατανομής του εθνικού εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη
ότι η οικονομική κρίση έχει
πλήξει περισσότερο τους
μισθωτούς και έχει αυξήσει τις
κοινωνικές και οικονομικές
ανισότητες.
• Δημιουργία Υφυπουργείου
Τουρισμού και ενίσχυση της
Τουριστικής βιομηχανίας –
μέσω και της ένταξης ντόπιου εργατικού δυναμικού στην
αγορά εργασίας
Η ΣΕΚ πιστεύει πως, η δημιουργία υφυπουργείου Τουρισμού βρίσκεται προς την ορθή

κατεύθυνση, καθώς επιβάλλεται ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός και η τελική διαμόρφωση
μιας νέας και πολυδιάστατης
τουριστικής στρατηγικής.
Η ΣΕΚ υποστηρίζει ξεκάθαρα
τη μετεξέλιξη του Κυπριακού
Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ)
σε Υφυπουργείο ως ένας ενιαίος φορέας άσκησης τουριστικής πολιτικής, θεωρώντας ότι
η επιλογή διατήρησης δύο
φορέων που θα εμπλέκονται
στις πολιτικές για τον Τουρισμό δεν εξυπηρετεί τις ιδιαιτερότητες του τόπου και ως εκ
τούτου την αποτελεσματική
λειτουργία και ανάπτυξη του
τομέα.
• Ενίσχυση των Δημοσίων
υπηρεσιών και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Η ΣΕΚ θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των Δημοσίων Υπηρεσιών θα πρέπει να
προωθηθούν ως μια σημαντική εθνική προτεραιότητα στοχεύοντας τον εκσυγχρονισμό,
απλοποίηση και ενίσχυση της
αποδοτικότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών, παρέχοντας
ποιοτικές και αναβαθμισμένες
υπηρεσίες στους πολίτες.
Καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια ενίσχυσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες θα
διαδραματίσει και η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, διασφαλίζοντας τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά
ωφελήματα του προσωπικού.
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H μοναξιά δεν είναι απλώς η συνέπεια
του να μην έχει κάποιος φίλους
Ο

ι άνθρωποι που νιώθουν μόνοι,
συχνά παλεύουν με τις αγχώδεις
διαταραχές και την κατάθλιψη που
τους καθιστούν ανασφαλείς και
απαισιόδοξους όσον αφορά την ικανότητά τους να δημιουργούν ουσιώδεις διαπροσωπικές σχέσεις.
«Η φτωχή αυτοεκτίμηση και μια υποανεπτυγμένη αίσθηση αυτοαξίας,
αρεστότητας και ελκυστικότητας
εμποδίζουν το μοναχικό άτομο να
διακινδυνεύσει να κάνει νέες γνωριμίες και σχέσεις», λέει ο νευρολόγοςψυχίατρος Δρ. Νίκος Ε. Δέγλερης,
διδάσκων Ψυχοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο ParisV, στη Γαλλία. «Έτσι,
δεν έχει την αυτοπεποίθηση αλλά
ούτε και την συναισθηματική ενέργεια
για να διεκδικήσει νέες σχέσεις ή για
να καλλιεργήσει τις ήδη υπάρχουσες».

10+1 λόγοι καταπολέμησης
Δεδομένου ότι η μοναξιά είναι μια
βαθιά ριζωμένη ψυχολογική κατάσταση, η καταπολέμησή της είναι
αρκετά δύσκολη. Ο Δρ. Δέγλερης έχει
μερικές συμβουλές που μπορεί να
βοηθήσουν τους πάσχοντες:
1. Εντοπίστε τις εσωτερικές φωνές
που σας σαμποτάρουν. Ο τρόπος που
σκέφτεται το άτομο για τον εαυτό του
μπορεί ακούσια να το υπονομεύει.
Επιζήμιες είναι οι σκέψεις όπως
«μακάρι να είχα χιούμορ και κάτι

• Το αίσθημα της μοναξιάς είναι βαθύ και ουσιαστικό
και ανεξάρτητο από το αν ζει κάποιος μόνος ή όχι
• Η μοναξιά είναι μια χρόνια κατάσταση που εξαντλεί συναισθηματικά
και ψυχολογικά τους πάσχοντες - Δύσκολη καταπολέμηση της

Οι μοναχικοί άνθρωποι συχνά υποφέρουν σιωπηρά και σε πολλές περιπτώσεις κρύβουν την μοναξιά τους
πίσω από ένα προσωπείο φυσιολογικότητας. «Μπορεί να χαμογελούν και
να μοιάζουν ότι διασκεδάζουν, αλλά
μέσα τους να νιώθουν ολομόναχοι»,
λέει ο Δρ. Δέγλερης. «Για πολλούς από
αυτούς, η μοναξιά δεν αποτελεί αντανάκλαση όσων συμβαίνουν στην προσωπική τους ζωή, αλλά όσων μυστικά και σιωπηρά συμβαίνουν στην
ψυχή τους. Όταν βρίσκονται με άτομα
που γνωρίζουν, παριστάνουν ότι
είναι χαρούμενοι, εξωστρεφείς και
αισιόδοξοι, ενώ στην πραγματικότητα αισθάνονται ανάξιοι και ανασφαλείς, και έχουν βαθιά αισθήματα
ντροπής».
Γιατί όμως νιώθουν έτσι; «Οι αιτίες
της μοναξιάς είναι ποικίλες και
πολυδιάστατες, και συμπεριλαμβάνουν κοινωνικούς, ψυχολογικούς και
σωματικούς παράγοντες που συχνά
ανάγονται στην παιδική ηλικία»,
απαντά. «Αν, για παράδειγμα, δεν
αναπτυχθεί ουσιαστικό δέσιμο ανάμεσα στο παιδί και στους γονείς ή/και
τους παππούδες, η μοναξιά καραδοκεί μετά την ενηλικίωση. Το ίδιο και
όταν το παιδί πέσει νωρίς στη ζωή
θύμα παραμέλησης, κακοποίησης ή
εγκατάλειψης».

6. Ανοιχτείτε και διακινδυνεύστε. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να είναι ευάλωτος, εξωτερικεύοντας τις εμπειρίες, τα συναισθήματα, τις αναμνήσεις, τα όνειρα, τις επιθυμίες σας
κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο θα αρχίσετε
να νιώθετε ότι οι άλλοι σας γνωρίζουν καλύτερα και σας καταλαβαίνουν.
7. Ζητήστε αυτό που στ’
αλήθεια χρειάζεστε. Πείτε
στους άλλους τι χρειάζεστε για να μειωθεί η
μοναξιά σας. Οι αληθινοί
φίλοι έχουν την τάση να
ανταποκρίνονται αμέσως
στα μηνύματα για βοήθεια
και στήριξη. Δοκιμάστε το
και μπορεί να εκπλαγείτε.

Η μοναξιά είναι μια χρόνια κατάσταση που εξαντλεί συναισθηματικά και
ψυχολογικά τους πάσχοντες. «Σε
αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, η
μοναξιά δεν είναι απλώς η συνέπεια
του να μην έχει κάποιος φίλους»,
συνεχίζει ο ειδικός. «Είναι ένα βαθύ-

τερο πρόβλημα που προκαλείται από
σκέψεις και αισθήματα ανεπάρκειας,
ατέλειας και ντροπής. Επιπλέον, οι
πάσχοντες συχνά νιώθουν ότι είναι
ζοφερές οι προοπτικές να βρουν
συντροφιά, να δημιουργήσουν κοινωνικούς δεσμούς και να αποκτήσουν
υποστηρικτικές σχέσεις».

αρκετό για να αρχίσετε (πάρτε, π.χ.,
τηλέφωνο κάποιον συγγενή ή γνωστό
που σας είχε τηλεφωνήσει για να δει
τι κάνετε). Μην υποτιμάτε τη σημασία
όσων έχετε να προσφέρετε.

ενδιαφέρον να πω», «είμαι πολύ
χοντρός (-ή), άσχημος (-ή) για να
θέλει κάποιος να βγει μαζί μου»,
«σιγά μην καταλάβουν τι θέλω να
πω».
2. Αντικαταστήστε τις αρνητικές
φωνές με θετικές. Όποτε ξεπηδά στο
μυαλό σας μια αρνητική σκέψη, να
την διακόπτετε και να σκέφτεστε μία
θετική. Παραδείγματος χάριν, «είμαι
μια χαρά άνθρωπος», «είμαι αγαπητός (-ή) όπως είμαι», «αξίζω να έχω
αγάπη, φίλους και υποστήριξη στη
ζωή μου», «είμαι αυτός που είμαι και
σ’ όποιον αρέσω».
3. Αντισταθείτε στην παρόρμηση της
απομόνωσης. Η απομόνωση επιβεβαιώνει τους φόβους σας ότι δεν αξίζετε αγάπη και υποστήριξη. Μερικές
φορές πρέπει να πιέζετε τον εαυτό
σας για να κάνει αυτό που φοβάται.
Φροντίστε λοιπόν να συμμετέχετε στις
κοινωνικές εκδηλώσεις (π.χ. του σχολείου, της δουλειάς, της γειτονιάς,
του δήμου κ.λπ.).
4. Απομακρυνθείτε από τις τοξικές
σχέσεις. Αν έχετε στη ζωή σας άτομα
που συνηθίζουν να σας μειώνουν με
τα σχόλια ή/και τη συμπεριφορά
τους, πρέπει να τα παραμερίσετε για
να αφήσετε χώρο για ανθρώπους που
θα σας κάνουν να νιώθετε καλά για
τον εαυτό σας. Μην διατηρείτε τις
τοξικές σχέσεις φοβούμενοι ότι δίχως
αυτές θα νιώσετε ακόμα χειρότερη
μοναξιά. Να θυμάστε ότι στην πραγματικότητα οι σχέσεις αυτές την καλλιεργούν και την εντείνουν.
5. Καλλιεργήστε τις υπάρχουσες θετικές σχέσεις σας. Ακόμα κι ένα καλοπροαίρετο άτομο να γνωρίζετε, είναι

8. Γίνετε εθελοντές. Πολλές μελέτες έχουν δείξει
πως όταν προσφέρουμε
στους άλλους βελτιώνεται
η ψυχική υγεία μας, αφού χαιρόμαστε
με τη χαρά τους και ταυτοχρόνως
νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας.
Ειδικά για τους μοναχικούς ανθρώπους, η ευσπλαχνία θα δράσει αμφίδρομα, αφού τα «ευχαριστώ» που θα
ακούσουν είναι αρκετά για να τονώσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους και δεν πειράζει
καθόλου που η προσφορά τους θα
έχει και λίγο εγωιστικά κίνητρα.
9. Φροντίστε τις βασικές ανάγκες σας.
Η σωστή διατροφή, ο καλός ύπνος
και η συστηματική άσκηση έχουν
ζωτική σημασία (και) για την ψυχική
υγεία. Αν δεν φροντίζετε τις βασικές
ανάγκες σας, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να ενταθούν τα αρνητικά
συναισθήματα που βιώνετε. Προσπαθήστε, λοιπόν, να μην μένετε ξάγρυπνοι τις νύχτες αλλά ούτε και να είστε
όλη μέρα στο κρεβάτι, να μην παραλείπετε γεύματα, να πηγαίνετε καθημερινά για περπάτημα αντί να κάθεστε ακίνητοι μπροστά στην τηλεόραση, καθώς και να μαγειρεύετε θρεπτικό φαγητό αντί να τρώτε ό,τι βρίσκετε μπροστά σας.
10. Προσέξτε τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Αν και μοιάζουν ιδανικά
για παρέα και φίλους, δεν υπάρχει
κάτι χειρότερο για τους μοναχικούς
ανθρώπους από το να βλέπουν πόσο
καλά περνούν οι άλλοι. Προσπαθήστε
λοιπόν να διατηρήσετε την επαφή με
κάποιους φίλους και συγγενείς μέσω
Facebook, Twitter κ.λπ. αλλά χωρίς να
ελέγχετε τι κάνουν οι άλλοι. Να αποφεύγετε επίσης να συγκρίνετε τον
εαυτό σας και τη ζωή σας με τους
διαδικτυακούς σας φίλους.
11. Ζητήστε βοήθεια από έναν ειδικό.
Η συμβουλευτική μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε και να ξεπεράσετε τις αυτομειωτικές συμπεριφορές που επιδεινώνουν την μοναξιά
σας και σας εμποδίζουν να ζήσετε τη
ζωή που θέλετε.
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ΕΡΕΥΝΑ

Απλό μυστικό αδυνατίσματος

Ό

σοι τρώνε γρήγορα, χρειάζονται
περισσότερο χρόνο για να νιώσουν
χορτασμένοι, ενώ αντίθετα όσοι τρώνε
αργά χορταίνουν και αυτό βοηθάει στο να
περιορίσουν την καθημερινή κατανάλωση
θερμίδων, λένε οι επιστήμονες. Επιπλέον, οι
άνθρωποι που αποφεύγουν να τρώνε δύο
ώρες πριν πάνε για ύπνο, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μειώσουν το βάρος
τους.

Παχυσαρκία ενόψει
Οι άνθρωποι που τρώνε με αργό ρυθμό,
που δεν τρώνε μέσα στο προηγούμενο
δίωρο πριν πέσουν για ύπνο και όσοι
κόβουν το επιδόρπιο μετά το φαγητό, έχουν
μεγαλύτερες πιθανότητες να μειώσουν το
βάρος τους, σύμφωνα με μια νέα ιαπωνική
επιστημονική έρευνα.
Όσοι άνθρωποι κάνουν κάποιο από τα
παραπάνω • Όσοι τρώνε με αργό ακόμη καλύτερυθμό και αποφεύγουν ρα και τα τρία
- έχουν σε
να φάνε δύο ώρες
μικρότερο
προτού κοιμηθούν,
π ο σ ο σ τ ό
χάνουν εύκολα κιλά
παχυσαρκία,
ελέγχουν
καλύτερα το δείκτη μάζας του σώματός
τους και διαθέτουν μικρότερη περιφέρεια
μέσης.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Χαρουχίσα Φουκούντα της Σχολής Ιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κιούσου, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Open», ανέλυσαν
στοιχεία για σχεδόν 60.000 άτομα που έκαναν τακτικά έλεγχο.
Από τους ανθρώπους αυτούς, οι 33.455
έτρωγαν με κανονικό ρυθμό, οι 22.070 το
καταβρόχθιζαν στα γρήγορα και οι 4.192
έτρωγαν αργά. Διαπιστώθηκε ότι αυτή η
τελευταία ομάδα ήσαν πιο υγιείς από τις
άλλες δύο ομάδες. Σε σχέση με όσους έτρωγαν με...ρυθμό πολυβόλου, όσοι έτρωγαν με
κανονικό ρυθμό, είχαν 29% μικρότερη πιθανότητα να είναι παχύσαρκοι, ενώ όσοι
έτρωγαν αργά, είχαν 42% μικρότερη πιθανότητα.

Περιορίστε την κατανάλωση θερμίδων
Όσοι έτρωγαν επιδόρπιο μετά το φαγητό,
ιδίως το βραδινό, καθώς και όσοι δεν

έτρωγαν τίποτε το προηγούμενο δίωρο
πριν τον ύπνο, είχαν επίσης μικρότερες
πιθανότητες παχυσαρκίας. Δεν ίσχυε το
ίδιο για εκείνους που παρέλειπαν το πρωινό (προηγούμενες μελέτες έχουν πάντως
δείξει ότι η παράλειψη του πρωινού αυξάνει την πιθανότητα παχυσαρκίας, επειδή
μεταθέτει την κατανάλωση φαγητού χρονικά προς το τέλος της μέρας).
Όσοι τρώνε στα γρήγορα, χρειάζονται
περισσότερο χρόνο για να νιώσουν χορτασμένοι, ενώ αυτό συμβαίνει πιο νωρίς σε
όσους τρώνε αργά, βοηθώντας έτσι να
περιορίσουν την καθημερινή κατανάλωση
θερμίδων, σύμφωνα με τους ερευνητές.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Οδηγός λεωφορείου του ΟΣΕΛ επέστρεψε
το πορτοφόλι ηλικιωμένου με 10.000 ευρώ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

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

κοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ (σε αντικανονικό
ωράριο εργασίας)
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• 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:

Η

εντιμότητα και ο επαγγελματισμός
δεν εξέλειπε ευτυχώς και αυτό
αποτελεί ισχυρή ένδειξη πως μπορούμε να ελπίζουμε ως κοινωνία για
καλύτερες μέρες.

πολύ με τον ηλικιωμένο
άνδρα στον οποίο άνηκε
το τσαντάκι, αμέσως
τον πλησίασε και έπειτα από σύντομη κουβέντα, κατάλαβε ότι είναι
ο κάτοχος της μικρής
τσάντας.

Ο Κώστας Τάνος οδηγός λεωφορείου
του ΟΣΕΛ, μέλος του σωματείου μεταφορών ΣΕΚ επέστρεψε πορτοφόλι με
10000 ευρώ που βρήκε ξεχασμένο στο
Λεωφορείο του και ανήκε σε ηλικιωμένο.

• Το σωματείο μεταφορών ΣΕΚ
συνεχάρηκε το μέλος του
για την εντιμότητα και
τον επαγγελματισμό του

- ΕΡΓΑΤΕΣ σε εργοστάσιο επεξεργασίας
ψαριών
Χρίστο Μαύρο 99611800.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ σε εργοστάσιο
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΖΗ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ AIR CONDITION
Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να
προσλάβει:

Ο 54χρονος οδηγός, ενώ έκανε διάλλειμα από τα δρομολόγια, διαπίστωσε
πως κοντά στο διαχωριστικό στη θέση
του οδηγού, υπήρχε ένα τσαντάκι, το
οποίο περιείχε πολλά χαρτονομίσματα, χαρτιά τράπεζας και άλλα.
Τότε ο οδηγός θυμήθηκε πως ένας ηλικιωμένος επιβάτης, ο οποίος ανέβηκε
στα μέσα της διαδρομής, κρατούσε ένα
τσαντάκι και όπως φάνηκε το ξέχασε
εκεί όταν πλήρωσε το εισιτήριο. Ο
οδηγός ενημέρωσε τον υπεύθυνο δρομολογητής των διαδρομών και συμ-

- 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 με σύστημα
βάρδιας:
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ή

ερισσότερα χρήματα δαπάνησαν την περίοδο 20152016 τα νοικοκυριά με άνεργους,
για την αγορά των αγαθών πρώτης ανάγκης, από ό,τι τα νοικοκυριά τα μέλη των οποίων εργάζονταν.

οξυγόνο

Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- RECEPTIONIST με προϋπηρεσία
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.

- Εργάζονται δύο μέλη
του νοικοκυριού εκτός
από τον υπεύθυνο και
σύζυγο, και δαπανούν
€1.856

- Άνεργοι δαπάνησαν €2.170 ανά
€10 χιλ.

- Μόνο υπεύθυνος του νοικοκυριού και

γού

Ο γραμματέας του σωματείου Μεταφορών ΣΕΚ Λευκωσίας Χαράλαμπος
Αυγουστή (φωτό) συνεχάρη τον οδηγό
για την πράξη του όσο και τον δρομολογητή Άκη Ευθυβούλου οι οποίοι
έδρασαν άμεσα για εντοπισμό του ηλικιωμένου.

- Εργάζονται ο υπεύθυνος και η σύζυγος,
με τη δαπάνη να φτάνει τα €1.340

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία η κατανομή των καταναλωτικών δαπανών ανά €10 χιλ.
για την αγορά ειδών διατροφής
και μη οινοπνευματωδών ποτών
έγινε ως εξής:

- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής μετάλλου με
- ΠΩΛΗΤΗΣ με επαγγελματική άδεια φορτη-

Ο 54χρονος, στη στάση του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας, όπου κατέβηκε ο ηλικιωμένος κύριος, έψαχνε τα
πρόσωπα των περαστικών μήπως και
αναγνωρίσει τον ηλικιωμένο κύριο.
Όταν εντόπισε ένα κύριο που έμοιαζε

Π

• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:

Νικηφόρο Παφίτη 99869721.

φώνησαν όπως ξεκινήσει το επόμενο
δρομολόγιο, έτσι ώστε να παραδώσει
στην Αστυνομία το τσαντάκι.

Ο ηλικιωμένος άνδρας
αρχικά δεν αντιλήφθηκε
ότι δεν είχε μαζί του το
τσαντάκι με το χρηματικό ποσό, ωστόσο όταν
το κατάλαβε συγκινήθηκε από την εντιμότητα
του οδηγού, καθώς στο
τσαντάκι υπήρχαν όλες
οι οικονομίες του. Ο
άνδρας πρότεινε σημαντική χρηματική αμοιβή
στον 54χρονο, την
οποία ο οδηγός αρνήθηκε και με μια χειραψία
χώρισαν οι δρόμοι τους.

Οι άνεργοι ξοδεύουν περισσότερα για διατροφή

- Υπεύθυνος του νοικοκυριού
είναι ο/η σύζυγος και άλλα μέλη της
οικογένειας που εργάζονται δαπάνησαν €1.303
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η σύζυγος οι οποίοι εργάζονται
ξόδευσαν €1.286
- Ο υπεύθυνος του νοικοκυριού ή
σύζυγος και άλλα μέλη που εργάζονται δαπάνησαν €1.615

- Εργάζεται μόνο το
ένα μέλος της οικογένειας εκτός από τον
υπεύθυνο του νοικοκυριού και τη σύζυγο,
οι
δαπάνες
ήταν
€1.944.
Στο μεταξύ, οι μέσες ετήσιες αποταμιεύσεις και οι πληρωμές για την περίοδο 2015 - 2016 που κατέβαλαν τα
νοικοκυριά ανήλθαν στις €6.654.

Η νέα εκστρατεία για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας ξεκινά 24 Απριλίου

Ο

ι επικίνδυνες ουσίες εξακολουθούν
να αποτελούν μείζον ζήτημα
ασφάλειας και υγείας καθώς προσβάλλουν την υγεία εκατομμυρίων
εργαζομένων στην Ευρώπη. Η έκταση,
ωστόσο, της έκθεσης και οι κίνδυνοι
που σχετίζονται με τις ουσίες αυτές
συχνά υποτιμούνται ή παραβλέπονται.Αντικείμενο
της
προσεχούς
εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς
Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών» του EU-OSHA θα αποτελέσει η αποκατάσταση κοινών
εσφαλμένων αντιλήψεων, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους
και η διάδοση καλών πρακτικών και
πόρων για την αποτελεσματική διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στους

• θέμα της εκστρατείας
η Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών
χώρους εργασίας.
Η

εκστρατεία

θα

ξεκινήσει

στις

24.04.2018 και θα συμμετάσχουν σε
αυτή εκατοντάδες εταίροι, μεταξύ των
οποίων και το τριμερές μας δίκτυο, το
οποίο απαρτίζεται από κυβερνήσεις,
εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

O άντρας που μπορεί να συντηρήσει την Κύπρο εάν χρεοκοπήσει

Π

όσες ημέρες θα μπορούσε μια κυβέρνηση να
λειτουργεί εάν ο πλουσιότερος πολίτης της κάθε
χώρας πλήρωνε; Το πρακτορείο
ειδήσεων
bloomberg επιχειρεί να
απαντήσει σε αυτή την
ερώτηση με παραδείγματα
από 49 χώρες, μέσα στις
οποίες και η Κύπρος.

Έτσι στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται 49 χώρες με
διαφορετικά
πολιτικά
συστήματα και οικονομικές
ανάγκες και συγκρίνει τις
ημερήσιες ανάγκες τους,
όπως είχαν διαμορφωθεί στο
τέλος του Δεκεμβρίου του 2017.
Το άρθρο συγκρίνει την καθαρή
αξία του πλουσιότερου ατόμου
της κάθε χώρας με τις δαπάνες
της κυβέρνησής του. Έτσι, υποθετικά, εάν μια κυβέρνηση χρεοκοπήσει εξετάζεται πόσες ημέρες

Τ

μπορεί να αντέξει με τους πόρους
του πιο πλούσιου άντρα και πιο
συγκεκριμένα ο δείκτης υπολογίζει πόσο καιρό μπορεί αυτή η
"χρηματοδότηση" να εμποδίσει
την αντίστοιχη κυβέρνηση από το
κλείσιμο γραφείων και οργανισμών.

Η περίπτωση της Κύπρου αποτελεί
παράδειγμα
για
το
bloomberg, αφού στην περίπτωση χρεοκοπίας μπορεί να αντέξει
με τα λεφτά του πιο πλούσιου
πολίτης της μέχρι και 441 ημέρες.
Συγκεκριμένα, ο πιο πλούσιος
πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι άλλος από τον John
Fredriksen σύμφωνα με το ίδιο

δημοσίευμα.
Έτσι με προβλεπόμενες δαπάνες
ύψους 23,6 εκατομμυρίων δολαρίων, με ένα μικρό πληθυσμό και
συνεπώς με μικρότερο κόστος
κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας, με οικονομικά
συμφέρουσες φορολογικές πολιτικές και με μια οικονομία επικεντρωμένη στον τουρισμό και στις
υπηρεσίες, η Κύπρος θα επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από την περιουσία της
Fredriksen ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αντίθετα, οι πιο πολυέξοδες
κυβερνήσεις είναι της Ιαπωνίας,
της Πολωνίας, των ΗΠΑ και της
Κίνας, η οποία με την περιουσία
των 47.8 δισεκατομμυρίων του
Jack Ma, του 16ου πιο πλούσιου
ανθρώπου του κόσμου θα μπορούσε να επιβιώσει για μόλις τέσσερις ημέρες.

Οι «ρίζες» όλων των εσπεριδοειδών της Γης βρίσκονται στους
νοτιοανατολικούς πρόποδες των
Ιμαλαΐων, όπως αποκαλύπτει μια
νέα διεθνής γενετική επιστημονική
έρευνα, που ανέλυσε το DNA από
δεκάδες διαφορετικά εσπεριδοειδή από διάφορες περιοχές του
πλανήτη.
Τα πρώτα εσπεριδοειδή εκτιμάται
ότι εμφανίσθηκαν πριν από περίπου οκτώ εκατομμύρια χρόνια και
στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σταδιακά σε όλο τον κόσμο. Τελικά,
εξελίχθηκαν τα γνώριμα δέντρα,
από όπου οι άνθρωποι παίρνουν
τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και τα
άλλα εσπεριδοειδή, τα οποία
είναι σήμερα ανάμεσα στις δημοφιλέστερες καλλιέργειες διεθνώς.
Παρά τη διάδοσή τους όμως, η
έως τώρα η εξελικτική ιστορία
τους δεν ήταν ξεκάθαρη. Οι ερευνητές από τις ΗΠΑ και την Ισπανία, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature",
σύμφωνα με το BBC, ανέλυσαν τα
γονιδιώματα άνω των 50 ποικι-

λιών εσπεριδοειδών και συμπέραναν ότι η κοιτίδα τους είναι μια
περιοχή που περιλαμβάνει το
ανατολικό 'Ασαμ της Ινδίας, τη
βόρεια Μιανμάρ και το δυτικό
Γιουνάν της Κίνας.

Τα σημερινά εσπεριδοειδή αποτελούν συνεπώς την κατάληξη μιας
μακράς φυσικής εξελικτικής
πορείας στο χρόνο και στο χώρο,
καθώς και χιλιάδων ετών καλλιέργειας και διασταυρώσεων

ινέζα δεν ήθελε να αποχωριστεί την τσάντα της στη διάρκεια ελέγχου που έγινε στην είσοδο σιδηροδρομικού σταθμού και
την ακολούθησε μέσα στο μηχάνημα που ελέγχει τις αποσκευές,
σε ένα βίντεο που έκανε σούσουρο
στο Διαδίκτυο.
Στο βίντεο που τραβήχτηκε την
Κυριακή στον σιδηροδρομικό
σταθμό της πόλης Ντονγκάνγκ
στη νότια Κίνα, φαίνεται η γυναίκα να γονατίζει στον κυλιόμενο

2. Αντικαταστήστε τις αρνητικές φωνές με
θετικές. Όποτε ξεπηδά στο μυαλό σας μια
αρνητική σκέψη, να την διακόπτετε και να
σκέφτεστε μία θετική. Παραδείγματος χάριν,
«είμαι μια χαρά άνθρωπος», «είμαι αγαπητός
(-ή) όπως είμαι», «αξίζω να έχω αγάπη,
φίλους και υποστήριξη στη ζωή μου», «είμαι
αυτός που είμαι και σ’ όποιον αρέσω».
3. Αντισταθείτε στην παρόρμηση της απο-

μόνωσης. Η απομόνωση επιβεβαιώνει τους
φόβους σας ότι δεν αξίζετε αγάπη και υποστήριξη.

4. Απομακρυνθείτε από τις τοξικές σχέσεις. Αν
έχετε στη ζωή σας άτομα που συνηθίζουν να σας
μειώνουν με τα σχόλια ή/και τη συμπεριφορά τους,
πρέπει να τα παραμερίσετε για να αφήσετε χώρο
για ανθρώπους που θα σας κάνουν να νιώθετε
καλά για τον εαυτό σας.
5. Καλλιεργήστε τις υπάρχουσες θετικές σχέσεις
6. Ανοιχτείτε και διακινδυνεύστε. Επιτρέψτε στον
εαυτό σας να είναι ευάλωτος, εξωτερικεύοντας τις
εμπειρίες, τα συναισθήματα, τις αναμνήσεις, τα
όνειρα, τις επιθυμίες σας κ.λπ.

7.

Ζητήστε αυτό που στ’ αλήθεια χρειάζεστε.
Πείτε στους άλλους τι χρειάζεστε για να μειωθεί η
μοναξιά σας. Οι αληθινοί φίλοι έχουν την τάση να
ανταποκρίνονται αμέσως στα μηνύματα για βοήθεια και στήριξη. Δοκιμάστε το και μπορεί να
εκπλαγείτε.

8.

Φροντίστε τις βασικές ανάγκες σας. Η σωστή
διατροφή, ο καλός ύπνος και η συστηματική άσκηση έχουν ζωτική σημασία (και) για την ψυχική
υγεία. Αν δεν φροντίζετε τις βασικές ανάγκες σας,
το μόνο που θα καταφέρετε είναι να ενταθούν τα
αρνητικά συναισθήματα που βιώνετε.

9.

Προσέξτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν
και μοιάζουν ιδανικά για παρέα και φίλους, δεν
υπάρχει κάτι χειρότερο για τους μοναχικούς
ανθρώπους από το να βλέπουν πόσο καλά περνούν
οι άλλοι.

Όταν πριν μερικά εκατομμύρια
χρόνια άλλαξε το κλίμα εκείνης
της περιοχής, με αποτέλεσμα οι
μουσώνες να γίνουν πιο ήπιοι και
ο καιρός πιο ξηρός, τα εσπεριδοειδή εξαπλώθηκαν από τα Ιμαλάια προς τη νοτιοανατολική
Ασία. Από εκεί, έφθασαν στην
υπόλοιπη Γη, έως και την
Αυστραλία, πριν περίπου τέσσερα
εκατομμύρια χρόνια.

από ανθρώπους.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η γενετική τεχνολογία ανοίγει τον δρόμο
για να δημιουργηθούν πλέον νέες
ποικιλίες εσπεριδοειδών, πιο
ανθεκτικές στις αρρώστιες και
στις αντιξοότητες του περιβάλλοντος, καθώς και πιο νόστιμες
(αλλά αυτό το τελευταίο πρέπει
να το γευτούμε για να το πιστέψουμε...).

Πέρασε από ανιχνευτή για να μη χάσει τη τσάντα της

Κ

1. Ο τρόπος που σκέφτεται το άτομο για τον
εαυτό του μπορεί ακούσια να το υπονομεύει. Επιζήμιες είναι οι σκέψεις όπως «μακάρι να είχα
χιούμορ και κάτι ενδιαφέρον να πω», «είμαι
πολύ χοντρός (-ή), άσχημος (-ή) για να θέλει
κάποιος να βγει μαζί μου», «σιγά μην καταλάβουν τι θέλω να πω».

σας. Ακόμα κι ένα καλοπροαίρετο άτομο να γνωρίζετε, είναι αρκετό για να αρχίσετε

Η περιοχή που έστειλε τα εσπεριδοειδή
στα μήκη και πλάτη του πλανήτη

α εσπεριδοειδή γενικότερα
είναι η κατάληξη μιας μακράς
φυσικής εξελικτικής πορείας στο
χρόνο και στο χώρο.
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10. Ζητήστε βοήθεια από έναν ειδικό. Η συμβουλευτική μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε
και να ξεπεράσετε τις αυτομειωτικές συμπεριφορές
που επιδεινώνουν την μοναξιά σας και σας εμποδίζουν να ζήσετε τη ζωή που θέλετε.

Γιατί πρέπει να βάζουμε αλάτι στον καφέ μας

Τ

ο να προσθέσουμε ζάχαρη στο καφέ είναι κάτι
σύνηθες. Πόσοι όμως από εσάς προσθέτετε
αλάτι;
Σύμφωνα
με
δημοσίευμα
του
koutipandoras.gr, ερευνητές απέδειξαν πως μια
πρέζα αλάτι στον καφέ βελτιώνει τη γεύση του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, το αλάτι καταστέλλει την
πίκρα που βγάζει ο καφές και ενισχύει την γεύση
του. Έτσι, την επόμενη φορά
που θα παραγγείλετε καφέ
και αυτός θα σας φανεί
πικρός, θυμηθείτε να προσθέσετε λίγο αλάτι αντί για
ζάχαρη.

διάδρομο του ανιχνευτή (σκάνερ),
να μπαίνει μέσα σε αυτό κρατώντας την τσάντα της και στη
συνέχεια να βγαίνει από την άλλη
πλευρά του μηχανήματος μπροστά στα έκπληκτα μάτια των
άλλων επιβατών.

Οι περισσότεροι χρήστες του Δια-

Η γυναίκα εξήγησε, μιλώντας
στην
εφημερίδα
Yangcheng
Wanbao, ότι φοβόταν ότι θα της
κλέψουν τα χρήματα την ώρα που
η τσάντα της θα περνά από το
μηχάνημα ελέγχου.

χρήματα από την υγεία της. Οι

Μία γυναίκα ρωτάει τον άνδρα της:

ισχυρές ακτίνες Χ που χρησιμοποιούν τα σκάνερ των αποσκευών

- Γιώργο, αν ένα λιοντάρι ορμούσε πάνω σε μένα
και στη μητέρα μου, ποιον θα έσωζες πρώτον;

είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για

Κι ο άνδρας της απαντά:

τους ανθρώπους.

- Μα και βέβαια το λιοντάρι!!!

δικτύου που είδαν το βίντεο σχολίασαν ότι η επιβάτης είναι
«εκκεντρική» ή ακόμη και «τρελή»,
ενώ εξέφρασαν την έκπληξή τους
που θεώρησε πιο σημαντικά τα

Σοβαρά … αστειάκια
ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ, ΒΕΒΑΙΑ!
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To «μενού» της αντιγήρανσης

Μ

ία από τις σημαντικότερες
αναζητήσεις του ανθρώπου,
ίσως από τη στιγμή της ύπαρξής
του, έχει να κάνει με την αναζήτηση του μυστικού της μακροζωίας.
Μειώστε τις θερμίδες που παίρνετε: Ίσως πρόκειται για την
ουσιαστικότερη σύσταση που
μπορούμε να κάνουμε. Στις σημερινές, δυτικού τύπου κοινωνίες,
όπου βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από μηνύματα που αφορούν
fast-food, γλυκίσματα και γενικά
τροφές υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, η μείωση των καθημερινών
προσλαμβανόμενων
θερμίδων
αποκτά ζωτική σημασία.
Βάλτε πράσινο στην καθημερινότητά σας: Δεν θα ήταν υπερβολή
αν λέγαμε ότι τα πράσινα – φυλλώδη ή μη – λαχανικά αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο για έναν υγιεινό και ισορροπημένο τρόπο
ζωής. Προστατεύουν τον οργανισμό από καρδιαγγειακές παθήσεις,
είναι ισχυροί σύμμαχοι όσων επιθυμούν την επίτευξη και διατήρηση
ενός υγιούς βάρους και έχουν έντονη αποτοξινωτική δράση.
Φάτε ψάρι: Το ψάρι κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεσογειακή
διατροφή, καθώς αποτελεί πηγή
πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής
αξίας, βιταμίνης D αλλά και ω-3
λιπαρών οξέων, των οποίων η
ευεργετική δράση έχει διερευνηθεί
από πληθώρα μελετών.
Επιλέξτε ελαιόλαδο: Άλλος ένας
«πυλώνας» της μεσογειακής δια-

τροφής είναι και το ελαιόλαδο, και
όχι άδικα, αφού τα πολλαπλά
οφέλη που προσφέρει στην υγεία
μας είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα. Είναι πλούσιο σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, που σε αντίθεση
με τα κορεσμένα και τα trans λιπαρά, θεωρούνται ευεργετικά για τον
οργανισμό, αφού έχουν προστατευτικό ρόλο ενάντια στην εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων και
εγκεφαλικών επεισοδίων.

Απολαύστε τον ελληνικό καφέ,
όπως οι Ικαριώτες! Ο ελληνικός
καφές είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικά, όπως οι πολυφαινόλες,
που προασπίζουν το καρδιαγγειακό μας σύστημα και συμβάλλουν
στη βελτίωση της συνολικής υγείας
μας. Μάλιστα, σύμφωνα με μια
μελέτη που διεξήχθη σε ηλικιωμένους στην Ικαρία, η οποία φημίζεται παγκοσμίως για τη μακροζωία
των κατοίκων της, όσοι συνήθιζαν
να απολαμβάνουν ελληνικό καφέ

σε καθημερινή βάση

Ταύρος: Απόφυγε κάθε σχόλιο ή
γνώμη που θα σε αποσυντονίσει από
το πρόγραμμα που ακολουθείς και
δείξε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί
‘‘καλοθελητές’’, που προσπαθούν να
βάλουν εμπόδια στην εξέλιξή σου και
πρέπει να προσέχεις σε ποιους μιλάς
και ποιους εμπιστεύεσαι.
Δίδυμοι: Η ενέργεια που αισθάνεσαι
θα σε κάνει υπερδραστήριο και με
κάθε σου κίνηση θα προσπαθείς να
δώσεις τη λύση σε οτιδήποτε σε απασχολεί. Πρόσεξε μόνο να μην οδηγηθείς σε παρορμητικές αποφάσεις και
κυρίως να μη βρεθείς σε αντιπαράθεση με τους δικούς σου ανθρώπους,
εξαιτίας της ισχυρογνωμοσύνης σου.
Καρκίνος: Οι δυνατότητες που έχεις
είναι πάρα πολλές και η ενεργητικότητά σου θα είναι στα ύψη. Καλό θα
είναι να βάλεις ένα πρόγραμμα και
μην τα πιάνεις όλα μαζί, ώστε να
προλάβεις να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες που θα σου δοθούν στο έπακρο.
Η δυναμικότητά σου θα είναι μεγάλη
και κανένας δεν θα μπορεί να σου
αντισταθεί. Απόφυγε τις βιαστικές
κινήσεις.
Λέων: Μην δώσεις βάση σε σχόλια
που μπορεί να γίνουν και δεν έχουν
μεγάλη σημασία για εσένα. Η συναισθηματικότητά σου θα είναι στα ύψη,

γι’ αυτό φρόντισε να την περιορίσεις
και να δεις τις καταστάσεις ρεαλιστικά. Καλό είναι να διατηρήσεις ξεκάθαρη την σκέψη σου, ώστε να εξασφαλίσεις τις καλύτερες επιλογές για
την άνοδο σου.
Παρθένος: Θέλεις να ξεφύγεις από
την καθημερινότητα, γιατί η ρουτίνα
σε έχει κουράσει αρκετά με τα τόσα
προβλήματα που συνεχώς ξεπροβάλλουν από το πουθενά και αυτό πρέπει
να ξεκινήσεις να κάνεις. Μπορείς να
περάσεις καλά κάνοντας θετικές και
αισιόδοξες σκέψεις. Κοινωνικές επαφές και η διάθεσή σου θα είναι επίσης πολύ καλή. Φρόντισε να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις και να δεις τις
καταστάσεις ρεαλιστικά.
Ζυγός: Η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να ανασύρεις τις ικανότητές σου,
που είναι πολλές, αγαπητέ Ζυγέ, για
να προωθήσεις τα σχέδιά σου και να
κινηθείς στο δρόμο της επιτυχίας. Θα
αποφασίσεις ότι δεν μπορείς να
αφήνεις τίποτα στην τύχη του και θα
πάρεις τις καταστάσεις στα χέρια
σου. Μόνο προσοχή να μην κάνεις
ενθουσιώδεις κινήσεις από την υπερβολική αισιοδοξία σου.
Σκορπιός: Η μέρα, σου φέρνει αρκετή
ανασφάλεια και το μυαλό σου δε λειτουργεί σωστά, για να κρίνεις αντικειμενικά τις καταστάσεις αλλά και
τα πρόσωπα που σε περιβάλουν.
Πάντως, η μέρα ευνοεί τα ξεκαθαρίσματα και τις αποφάσεις, που θα σε
βοηθήσουν να βάλεις μια σειρά σε
διάφορους τομείς που σε απασχολούν.
Τοξότης: Ανοίγει ο δρόμος για να εξε-

SUDOKU

Προσθέστε ξηρούς καρπούς και
σπόρους στη διατροφή σας: Οι
ξηροί καρποί και οι σπόροι, αν και
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
λίπος, αποτελούν τρόφιμα με
υψηλή θρεπτική αξία και πολλαπλά οφέλη για την υγεία. Τα καρύδια, οι σπόροι chia και οι κολοκυθόσποροι είναι πολύ καλή πηγή ω3 λιπαρών οξέων, που συμβάλλουν
στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους καθώς και
στη βελτίωση της υγείας
του εγκεφάλου και της
καρδιάς.
Μην ξεχνάτε να ενυδατώνεστε: Το νερό αποτελεί πηγή ζωής για το
ανθρώπινο σώμα. Η
κάλυψη των ημερήσιων
αναγκών μας – μέσω της
κατανάλωσης άφθονων
υγρών και τροφίμων με
υψηλή περιεκτικότητα σε
νερό, όπως τα φρούτα και τα
λαχανικά – εξασφαλίζει τη σωστή
ενυδάτωση του οργανισμού και τη
διατήρηση ενός υγιούς δέρματος,
κάνοντάς μας να μοιάζουμε αλλά
και να αισθανόμαστε νεότεροι
Εκτός από τις κατάλληλες διατροφικές επιλογές, θα ήταν καλό
να επιδιώξετε να εντάξετε στην
καθημερινότητά σας κάποια
μορφή άσκησης που ενισχύει την
καρδιά, όπως για παράδειγμα
ένα γρήγορο περπάτημα 30
λεπτών.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα καταφέρεις να γίνεις δυναμικός και να πάρεις δραστικές αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου.
Κάνε τις κινήσεις που θέλεις με ηρεμία και χωρίς πανικό και σιγά-σιγά
θα δεις ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα νιώσεις καλύτερα.
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λίξεις πάρα πολλά πράγματα, που
μέχρι τώρα βρίσκονταν σε στασιμότητα. Θα έχεις πολλές ευκαιρίες για
να υλοποιήσεις τα σχέδια σου. Μην
τις αφήσεις ανεκμετάλλευτες! Η επικοινωνία σου θα είναι στο μέγιστό
της βαθμό. Θα λες τα πράγματα με το
όνομά τους και θα ξέρεις τι ζητάς.
Μπορείς να περάσεις το βράδυ σου
χαλαρά, κάνοντας τα σχέδια σου για
το μέλλον και αφιερώνοντας χρόνο
στους δικούς σου ανθρώπους.
Αιγόκερως: Πολλές καταστάσεις σε
προβληματίζουν ιδιαίτερα, γιατί
ίσως τις βλέπεις πιο τραγικές απ’
όσο είναι. Καλό είναι να χαλαρώσεις
και να δεις όσα συμβαίνουν στις
πραγματικές τους διαστάσεις. Έτσι
θα μπορέσεις να δώσεις και τις
κατάλληλες λύσεις. Πάντως η μέρα
είναι ευνοϊκή για να διευθετήσεις
αρκετά ζητήματα.
Υδροχόος: Τα πράγματα δεν πάνε
ακριβώς όπως τα σχεδιάζεις και
σήμερα κάποιες εξελίξεις θα σε βγάλουν από το πρόγραμμα που έχεις
φτιάξει. Η εξυπνάδα σου όμως θα σε
βοηθήσει να προσαρμοστείς αναλόγως και να είσαι ευέλικτος, για να
αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά τις
ανατροπές.
Ιχθείς: Η μέρα είναι πολύ καλή, γιατί
θα καταφέρεις να συγκροτηθείς και
θα οργανώσεις τα επόμενα βήματα
σου με μεθοδικότητα και ρεαλισμό.
Κράτησε αυτή την τακτική για να
λύσεις διάφορα θέματα που έχουν
προκύψει και σε έχουν αγχώσει και
μην κινείσαι βιαστικά και επιπόλαια.
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ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕ ΜΑΣ
Νηστίσιμη μπουγάτσα
Υλικά: 1 λίτρο γάλα καρύδας, 300 γρ. ζάχαρη
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας, 250 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
30 γρ. μαργαρίνη, ξύσμα από 2 λεμόνια
2 κ.σ. μπέικιν πάουντερ, 2 φύλλα σφολιάτας
50 γρ. ζάχαρη άχνη, 50 γρ. καρύδα, τριμμένη
½ κ.γ. κανέλα σκόνη
Εκτέλεση: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190° C
στον αέρα. Τοποθετούμε μια κατσαρόλα σε μέτρια
φωτιά και βάζουμε το γάλα καρύδας και τη ζάχαρη.
Ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα μέχρι να λιώσει η
ζάχαρη. Στην συνέχεια προσθέτουμε τη βανίλια και το
σιμιγδάλι λίγο λίγο. Ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός
συνέχεια μέχρι να δέσει η κρέμα, προσέχοντας να μην
μας κολλήσει. Αφαιρούμε από τη φωτιά και
προσθέτουμε τη μαργαρίνη και το ξύσμα από
τα λεμόνια, το μπέικιν
πάουντερ και ανακατεύουμε με μία κουτάλα
μέχρι να λιώσει η μαργαρίνη. Σε ένα αντικολλητικό ταψάκι 20x30 εκ. στρώνουμε το 1 φύλλο της σφολιάτας. Απλώνουμε την
κρέμα και καπακώνουμε με το 2ο φύλλο σφολιάτας.
Γυρίζουμε τις άκρες με τα δάχτυλα γύρω γύρω να κλείσει καλά η σφολιάτα. Ψήνουμε για 30-40 λεπτά μέχρι
να πάρει το γλυκό μας ένα χρυσαφένιο χρώμα. Αφαιρούμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει λίγο
για 5 λεπτά. Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε τη ζάχαρη
άχνη, την τριμμένη καρύδα και την κανέλα και πασπαλίζουμε την μπουγάτσα. Σερβίρουμε ζεστή.

Χούμους
Υλικά: 2 φλ.μαγειρεμένα ρεβυθια, 1-3 σκ. σκόρδο
(ανάλογα την ένταση που θέλετε), 4 κ.σ. ταχίνι, 6 κ.σ.
ελαιόλαδο, χυμό από 1 μέτριο λεμόνι, 2 πρέζες κύμινο,
2 πρέζες γλυκιά πάπρικα, αλάτι, πιπέρι, 2-3 κ.σ νερό
(για πιο κρεμώδες και λείο αποτέλεσμα)
Για το σερβίρισμα: λίγη πάπρικα, λίγο ελαιόλαδο
Εκτέλεση: Για το χούμους, χρησιμοποιούμε μαγειρεμένα
ρεβύθια. Εναλλακτικά, έχουμε βάλει, ιδανικά από το
προηγούμενο βράδυ, τα ρεβύθια να μουλιάζουν σε
νερό. Τα σουρώνουμε και τα βράζουμε σε δυνατή
φωτιά. Ξαφρίζουμε την επιφάνεια και μειώνουμε την
ένταση της εστίας, για να τα αφήνουμε να βράσουν
μέχρι να μαλακώσουν, σχεδόν να λιώσουν. Σουρώνουμε καλά τα ρεβύθια και τα μεταφέρουμε στον πολτοποιητή, όπου τα χτυπάμε με όλα τα υπόλοιπα
υλικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Σερβίρουμε με
έξτρα ελαιόλαδο, φρέσκο ψιλοκομμένο κρεμμύδι και λεμόνι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 271 - 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1954

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 4/2018 14/2/2018
50.000 ................32311
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ..................24063
400 .....................49011
400 .....................51195
400 .....................16463
200 .....................41409
200 .....................26390
200 .....................48504
200 .....................21366
200 .....................51185
200 .....................44602
200 .....................48375
200 .....................50309
200 .....................18733
200 .....................53671
100 .....................56657
100 .....................21218
100 .....................19781

100 .....................59801
100 .....................24136
100 .....................36222
100 .....................20352
100 .................... 35867
100 .................... 32402
100 .................... 19442
100 .................... 12963
100 .................... 38665
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
2762, 9486
Από €20 οι λήγοντες σε
346
Από €10 οι λήγοντες σε
714, 425
Από €4 οι λήγοντες σε
67, 59

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Ό,τι είναι ο νους
και η καρδιά για
τον άνθρωπο,
είναι και η Ελλάδα
για την οικουμένη.
Βόλφγκανγκ
Γκαίτε, 17491832, Γερμανός

Ακατάλληλες θερμοφόρες νερού

Η

Υπηρεσία
Προστασίας
Καταναλωτή, έχοντας ως
πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση
της υγείας και ασφάλειας των
καταναλωτών, πραγματοποίησε
την περίοδο 8/1 έως 1

9/1/2018, εκστρατεία ελέγχου
και ενημέρωσης για τις θερμοφόρες νερού, των οποίων η ζήτηση
και η χρήση είναι αυξημένη κατά
τη χειμερινή περίοδο.
Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια
112 καταστήματα πώλησης θερμοφόρων νερού, στα οποία
πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι
έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό
μη συμμορφούμενων προϊόντων
και τη λήψη αναλογικών μέτρων.
Σε 5 περιπτώσεις εντοπίστηκαν
προϊόντα τα οποία δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις
ασφάλειας και δόθηκαν οδηγίες
για να ληφθούν διορθωτικά
μέτρα και σε 9 περιπτώσεις έγινανπροφορικές προειδοποιήσεις
για να τοποθετηθούν σε προϊόντα οι απαιτούμενες πληροφορίες. Περαιτέρω, σε άλλες 4 περιπτώσεις ζητήθηκαν γραπτώς
πληροφορίες για διαπιστωθεί η
συμμόρφωση των προϊόντων με
τις απαιτήσεις ασφάλειας.
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία

Προστασίας Καταναλωτή, θα
συνεχίσει να πραγματοποιεί
ελέγχους σε καταστήματα πώλησης θερμοφόρων νερού στα
πλαίσια των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για
προϊόντα που εμπεριέχουν κινδύνους
και
αποσύρονται.
Παράλληλα, επιθυμεί να ενημερώσει τους καταναλωτές όπως:
- Επιλέγουν θερμοφόρες που
φέρουν τη σήμανση CE, όταν
αυτές θα χρησιμοποιηθούν για
θεραπευτικούς σκοπούς (πάντα
μετά από ιατρική
συμβουλή).
- Αγοράζουν θερμοφόρες από

αξιόπιστα σημεία πώλησης.
- Ακολουθούν πάντοτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Ελέγχουν προσεχτικά τη θερμοφόρα πριν από κάθε χρήση, για
τυχόν φθορές και ζημιές.
Τέλος υπενθυμίζονται οι καταναλωτές ότι στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας
(www.consumer.gov.cy) είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό έντυπο με
τίτλο «Θερμοφόρες Νερού –
Συμβουλές στους Καταναλωτές»
το οποίο περιέχει αναλυτικές
πληροφορίες για την ασφαλή
χρήση των θερμοφόρων νερού.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ

ποιητής &

ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ

φιλόσοφος

ΦΩΝΗ»

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

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

Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο

Σ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Αύξηση εσόδων κατά
την περίοδο της οικονομικής
ύφεσης 2010-16

ταδιακή και σταθερή αύξηση των εσόδων των πλείστων
ποδοσφαιρικών συλλόγων της Ευρώπης καταγράφεται
στην έκθεση για τα οικονομικά στοιχεία την περίοδο 20102016, που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαική
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου [UEFA] Τη μεγαλύτερη αύξηση
εσόδων έχουν οι ομάδες του Καζαχστάν με 92%, της Αγγλίας
με 82% και της Γερμανίας με 64%. Ωστόσο, υπάρχουν και
ομάδες που είδαν τα έσοδα τους να μειώνονται, όπως στην
Ελλάδα με 49%, Σκωτία με 29% και Νορβηγία με 13%.
Αξιοσημείωτα ευρήματα της έκθεσης είναι τα εξής:

• Τα έσοδα των συλλόγων
της Ελλάδας μειώθηκαν
σε αντίθεση με ό,τι συνέβη
στην υπόλοιπη Ευρώπη:
• Το οικονομικό χάσμα μεταξύ
των μεγάλων πρωταθλημάτων
και των υπόλοιπων, δημιουργείται
λόγω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων

• Οι 700 κορυφαίοι σύλλογοι
παρουσιάζουν
ετήσια αύξηση
εσόδων περίπου
10%, με ταχύτερο
ρυθμό αύξησης
εσόδων
να
παρατηρείται το
2002.

• Τα τελευταία
χρόνια
(2010• Τι επισημαίνεται στην έκθεση
2016) οι ευρωαναφορικά με τα οικονομικά
παϊκοί σύλλογοι
στοιχεία των συλλόγων κατά
δεν στηρίζονται
την περίοδο 2010-2016,
τόσο σε επιχορηγήσεις οι οποίες
που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή
μειώθηκαν κατά
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου [UEFA]
12%. Τα έσοδα
από τα εισιτήρια
έχουν
αυξηθεί
κατά 9%, τα έσοδα από διαφημίσεις κατά 58%, τα έσοδα
από τηλεοπτικά δικαιώματα κατά 64%, ενώ υπάρχει κατακόρυφη αύξηση τόσο στα έσοδα από μεταγραφές (105%)
όσο και από διάφορα έσοδα που προέρχονται από την UEFA
(106%).
• Παρά την αύξηση των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών
από το 2010, τα κέρδη των ομάδων ξεπέρασαν τα 800 εκατ.
ευρώ το 2016.
• Οι απώλειες των ομάδων από τα μεταγραφικά έσοδα
(π.χ. λόγω φόρων) μειώθηκαν στα 269 εκατ. ευρώ.
• Συνολικά, 26 πρωταθλήματα παρουσίασαν κέρδη μέσα
στο 2016, ενώ το 2011 που δεν είχε εφαρμοστεί το Financial
Fair Play μόλις εννέα πρωταθλήματα ήταν κερδοφόρα.
• Το καθαρό χρέος των ομάδων μειώνεται σταδιακά, αντιστοιχώντας περίπου στο 40% των κερδών τους, όταν το
συγκεκριμένο ποσοστό το 2011 ήταν 65%.
• Η διαφορά μεταξύ των μεγάλων πρωταθλημάτων και των
υπόλοιπων δημιουργείται λόγω των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν έσοδα που
είναι 11 φορές περισσότερα από αυτά που παρουσιάζουν
τα υπόλοιπα 48 πρωταθλήματα.
• Επίσης, η διαφοροποίηση
των ομάδων δημιουργείται
από τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούν το όνομα που
έχουν χτίσει. Συγκεκριμένα, οι
12 μεγαλύτεροι σύλλογοι της
Ευρώπης που έχουν τεράστια
επιρροή παγκοσμίως έχουν
παρουσιάσει αύξηση στις
εμπορικές τους συμφωνίες
ύψους 1,53 δισ. ευρώ, με τους
υπόλοιπους να έχουν αυξήσει
το αντίστοιχο ποσό στα 700
εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ για το 2016 ήταν
689 εκατ. ευρώ, έναντι 521
εκατ.
ευρώ
το
2015.
Ακολουθούν η Μπαρτσελόνα
και η Ρεάλ Μαδρίτης (αμφότερες με 620 εκατ.).
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Eξωφρενικά οικονομικά σκάνδαλα ταλανίζουν
την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου

Σ

κοτεινή θεωρείται η οικονομική εικόνα της Παγκόσμιας
Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου
[FIFA] κατά την περίοδο της
αυτοκρατορίας,
του
Σεπ
Μπλάτερ, [φωτο] ο οποίος αποκαθηλώθηκε για διαφθορά τόσο
του ίδιου, όσοκαι του στενού του
συνεργάτη του, πρώην γενικού
γραμματέα, Τζερόν Βάλκε, όπως
προκύπτει από την έκθεση που
έδωσε πρόσφατα η FIFA στη
δημοσιότητα και η οποία καλύπτει την περίοδο 2006-2015.
Η έκθεση παραγγέλθηκε από τον
Τζιάνι Ινφαντίνο μετά την εκλογή του ως προέδρου της παγκόσμιας συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου και διενεργήθηκε από
την εταιρεία BDO, η οποία προσφέρει υπηρεσίες ελέγχου και
διασφάλισης.

«Φαίνεται ότι υπήρξε ελλιπής
επίβλεψη αυτών των λογαριασμών παρότι είχαν καταγραφεί
στα οικονομικά αρχεία της FIFA»,
αναφέρει η έκθεση.
Μεταξύ του 2006 και του 2014
«ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της FIFA» («φωτογραφίζεται» ο Μπλάτερ), έδωσε «πάνω
από 2,5 εκατ. δολ. σε πολυάριθμα ιδρύματα και σε φιλανθρω-

• Την περίοδο της προεδρίας Μπλάτερ δαπανήθηκαν
κατά μέσον όρο 4,9 εκατ. δολ. ετησίως για χρήση
ιδιωτικών τζετ από το 2010 ώς το 2014.
• Έκθεση αποκαλύπτει τις σκοτεινές διαδρομές
ποδοσφαιρικού χρήματος πολλών εκατομυρίων

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση
γίνεται αναφορά σε πώληση
εισιτηρίων στη μαύρη αγορά,
πανάκριβες μετακινήσεις με
ιδιωτικά τζετ και τραπεζικούς
λογαριασμούς που γέμιζαν με
χρήματα από τη FIFA και χωρίς
τον απαιτούμενο έλεγχο πήγαιναν σε «φιλανθρωπικούς σκοπούς».
Συγκεκριμένα:
• Η έκθεση υπογραμμίζει τις
πωλήσεις εισιτηρίων στη μαύρη
αγορά σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και την πιθανότητα κατάχρησης της χρηματοδότησης
των παγκόσμιων αναπτυξιακών
προγραμμάτων της FIFA, αφού
δεν υπήρξε επιτήρηση.
• Υπογραμμίζει επίσης την
έλλειψη οποιασδήποτε «διαδικασίας έγκρισης για τη χρήση
ιδιωτικών τζετ», ιδιαίτερα από
τον Βάλκε. Η FIFA δαπανούσε
κατά μέσον όρο 4,9 εκατ. δολ.
ετησίως για χρήση ιδιωτικών
τζετ από το 2010 ώς το 2014 και
7,9 εκατ. δολ. μόνο το 2014.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το
2016, το πρώτο έτος της προεδρίας του Ινφαντίνο, «οι δαπάνες για ιδιωτικές αεροπορικές

πτήσεις μειώθηκαν κατά 88%» σε
σύγκριση με την περίοδο 201014 αναφέρει η έκθεση.
• Μέχρι το 2014, ο Μπλάτερ και
ο Βάλκε είχαν ο καθένας τον
αποκλειστικό έλεγχο ενός τραπεζικού λογαριασμού στον
οποίο η FIFA κατέβαλε χρήματα
προκειμένου να τα δωρίζουν σε
φιλανθρωπικούς οργανισμούς
και σε οργανισμούς της επιλογής τους.
Ο πρώην πρόεδρος της FIFA χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό τα
χρήματα του συγκεκριμένου
λογαριασμού για να χρηματοδοτήσει το «Ιδρυμα Μπλάτερ» στη
γενέτειρά του, στην Ελβετία.

πικές οργανώσεις στη γενέτειρά
του».
Χωρίς να αναφέρονται ονόματα,
από την έκθεση προκύπτει ότι
«δύο
πρώην
μέλη
της
Εκτελεστικής Επιτροπής της FIFA
αποζημιώθηκαν για δαπάνες
συνολικού ύψους άνω των
780.000 δολ. (632.000 ευρώ) και
390.000 δολ., αντίστοιχα, που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια μόλις ενός έτους». Κατά
τη διάρκεια μιας πενταετίας
«ένας πρώην υψηλόβαθμος
αξιωματούχος της FIFA αποζημιώθηκε για έξοδα ταξιδιού
συνολικού ύψους άνω των
300.000 δολ.». Ο Τσακ Μπλέιζερ,
μέλος
της
Εκτελεστικής
Επιτροπής της FIFA από τις ΗΠΑ,
μέχρι να κατηγορηθεί για διαφθορά το 2013 είχε μετατραπεί
σε πληροφοριοδότη του FBI.
Ακόμη κι αν είχε αποκομίσει εκατομμύρια δολάρια από τις συμβάσεις τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως αναφέρθηκε στα
αμερικανικό δικαστήριο πέρυσι,
ο Μπλέιζερ φέρεται να αποζημιώθηκε για δύο πτήσεις επιστροφής ενώ είχε κάνει μόνο μία.
Τα ανύπαρκτα εισιτήρια κόστιζαν 13.000 δολ. παραπάνω.
Ο Αλφρέντο Σάσο γιος ενός
πρώην μέλους της Εκτελεστικής
Επιτροπής, του Ισαάκ Σάσο από
την Κόστα Ρίκα, έλαβε 15.000
δολ. ως αποζημίωση για έξοδα
σε μία εκδήλωση της FIFA, στην
οποία ο πατέρας του δεν παρέστη ποτέ.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

20η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μ

ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των Ηνωμένων Εθνών η 20ή Φεβρουαρίου καθιερώθηκε ως ετήσια Παγκόσμια
Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Πότε λήφθηκε η απόφαση για καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης; Η απόφαση ελήφθη
στις 26 Νοεμβρίου 2007. Η εφαρμογή της
άρχισε το 2009 ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO).
Ποιος ο βασικός στόχος; Κεντρικός στόχος είναι η παγκόσμια κινητοποίηση για
την καταπολέμηση της φτώχειας, της
ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού
και επικράτησης της κοινωνικής ισότητας. Οι κοινωνικές πληγές δεν είναι μόνο
«προνόμιο» των φτωχών χωρών, αλλά
και των λεγόμενων ανεπτυγμένων, όπως
οι ΗΠΑ και οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Υπάρχουν πόροι για όλο τον πληθυσμό
του πλανήτη; Επειδή κάποιοι αποδίδουν
τα κοινωνικά προβλήματα στην έλλειψη
πόρων, καλούμαστε την ημέρα αυτή να
διακηρύξουμε ότι δεν είναι φτωχός ο
σημερινός κόσμος. Ο παραγόμενος πλούτος παγκοσμίως αρκεί για να εξασφαλίσει την οικονομική ευημερία σε όλους
τους λαούς και τους ανθρώπους του
πλανήτη μας. Το πρόβλημα είναι ότι η
σημερινή παγκόσμια τάξη της είναι άδικη
και άνιση. Το μοντέλο ανάπτυξης που
ακολουθείται πέραν των κοινωνικών και
περιφερειακών ανισοτήτων έχει πολλά
προβλήματα συνδεδεμένα με τη διαφθορά και τη διαπλοκή
Ποιο το μέγα ζητούμενο; Το ζητούμενο
είναι η γενναία ανακατανομή του παγκόσμιου πλούτου τόσο ανάμεσα στις χώρες
και τις περιφέρειες όσο και εντός των
κοινωνιών. Μια κοινωνία που θέλει να
βρίσκεται σε τροχιά κοινωνικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να είναι ανεκτική στις
κάθε λογής διακρίσεις, είτε αυτές αφορούν τους ντόπιους, είτε τους μετανάστες. Φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού
τροφοδοτούν την εγκληματικότητα.
Που πρέπει να θεμελιωθεί η κοινωνική
δικαιοσύνη; Στην κοινωνική συνοχή και
την ισότητα σε όλες τις εκφάνσεις της
καθημερινής ζωής, λόγω φύλου, ηλικίας,
φυλής, εθνικότητας, θρησκείας κλπ.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ανεστάλη η 12ωρη απεργία στο Μακάρειο Νοσοκομείο
Κ
αταλυτική ήταν η παρέμβαση του
Υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη στην εργατική διαφορά που
προέκυψε στο Μακάρειο Νοσοκομείο,
λόγω της υποστελέχωσης σε ωρομίσθιο Κυβερνητικό προσωπικό.

Μετά την εξέλιξη αυτή το Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’
αποφάσισε σε συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018, να αναστείλει την 12ωρη
απεργία.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός με παρέμβαση του, υποσχέθηκε να θέσει στη
χθεσινή συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου την άμεση αποδέσμευση

σκοπό να επιλυθούν εντός 15 ημερών.

Η απόφαση για τη δυναμική αντίδραση λήφθηκε την Τετάρτη 14/2/2018
το πρωί σε συνέλευση του προσωπικού και ήταν ομόφωνη. Υπήρξε προειδοποίηση γραπτώς από τις 29
Ιανουαρίου 2018 για δυναμικά μέτρα
μετά την αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στην επίλυση των προβλημάτων που
τέθηκαν από την περσινή χρονιά. Σε
επιστολή της γενικής διευθύντριας
του Υπουργείου Υγείας με ημερομηνία
16/5/2017 δόθηκαν υποσχέσεις για
διευθέτηση των προβλημάτων χωρίς
όμως να υπάρχει καμία ενέργεια για
επίλυση τους.

αμέσως μετά απασχολούνται στη
κουζίνα του Νοσοκομείου για να
παρασκευάζουν φαγητό, παραβιάζοντας με αυτό τον τρόπο όλους τους
κανόνες υγιεινής.
Προβλήματα στελέχωσης και πεπαλαιωμένου εξοπλισμού που είναι
εκτός λειτουργίας υπάρχουν στο
τμήμα αποστείρωσης χειρουργικών
εργαλείων, στην αιμοληψία, τους
καθαριστές, στο αρχείο, τους κλητήρες και στα αστικά ιατρικά κέντρα.
Το προσωπικό του Νοσοκομείου και
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που
το εκπροσωπούν, εκφράζουν την
συμπάθεια τους προς τους ασθενείς

√ Καταλυτική η παρέμβαση
του Υπουργού Υγείας
Γιώργου Παμπορίδη

10 θέσεων για να καλυφθούν οι πιο
επείγουσες ανάγκες και σε μεταγενέστερο στάδιο να προχωρήσει η πλήρωση των υπολοίπων θέσεων εργασίας.
Για τα υπόλοιπα προβλήματα που
αφορούν τον εξοπλισμό, τα πιλοτικά
προγράμματα μείωσης των καταλόγων αναμονής, τις χρονοβόρες διαδικασίες και την υγιεινή ασθενών, θα
συζητηθούν άμεσα με τη Διεύθυνση
του Νοσοκομείου, τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και τα αρμόδια Υπουργεία, Υγείας και Οικονομικών, με

Τα προβλήματα κρίνονται ως πολύ
σοβαρά και επηρεάζουν την υγεία
των ασθενών που νοσηλεύονται στο
Νοσοκομείο.
Οι καθαρίστριες λόγω υποστελέχωσης, ειδικά τα βράδια, καθαρίζουν και
απολυμαίνουν τα χειρουργεία και

που ταλαιπωρήθηκαν. Δυστυχώς το
προσωπικό υποχρεώθηκε να λάβει
δυναμικά μέτρα τα οποία έχουν κύριο
μέλημα τους την προστασία των
ασθενών. Για τους ασθενείς που
νοσηλεύονται, είχε διευθετηθεί και
εργάστηκε προσωπικό ασφαλείας.

Η αυτοαπασχόληση και οι άτυπες μορφές
απασχόλησης στο μικροσκόπιο της ETUC
Η

αυτοαπασχόληση και οι άτυπες
μορφές απασχόλησης τέθηκαν
στο μικροσκόπιο της 3ης συνάντησης
της επιτροπής των ευρωπαϊκών
συνδικάτων που πραγματοποιήθηκε
την περασμένη εβδομάδα στην
Ολλανδία. Οι άτυπες μορφές απασχόλησης αποτελούν μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον της αγοράς εργασίας. Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης και να καλύπτονται από κοινωνικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα
στην κατάλληλη αμοιβή, σε δίκαιες
συνθήκες εργασίας, το δικαίωμα στην
εκπαίδευση και κατάρτιση, στην προστασία της ανεργίας και στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ΣΕΣ - ETUC) δεν επιδιώκει να «δημιουργήσει» μια νέα κατηγορία εργασίας διαφορετική από την τυπική
σχέση εργοδότη – εργαζόμενου, αλλά
στόχος της είναι να αναγνωριστεί
πως αρκετοί αυτοαπασχολούμενοι
είναι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν εργασιακές δυσκολίες σε σχέση
με τα δικαιώματα τους, τους μισθούς
και την κοινωνική προστασία τους. Η
εικονική αυτοαπασχόληση, όπως
περιγράφεται στη σύσταση της ΔΟΕ
198, αναφέρεται σε συγκεκαλυμμένη
σχέση εργασίας και η ΣΕΣ επιμένει

www.sek.org.cy,

• Μεγάλη η πρόκληση για
τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα

στην ανάγκη καταπολέμησης αυτού
του απαράδεκτου φαινομένου. Επιτήδειοι εργοδότες, αντί να προσλαμβάνουν εργαζόμενους στην τυπική
μορφή απασχόλησης, επιλέγουν την
αγορά υπηρεσιών και δεν καταβάλουν
τις απαιτούμενες συνεισφορές και
δικαιώματα στους εργαζόμενους. Οι
αυτοαπασχολούμενοι συχνά δεν έρχονται σε επαφή με συνδικάτα (ή δεν
μπορούν / δεν επιτρέπεται από το
νόμο να συμμετάσχουν), δεν έχουν
δικαίωμα στην κατάλληλη κοινωνική
προστασία και ακόμη δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις ούτε
είναι σε θέση να συμμετέχουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις. Μία από

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

τις κύριες προκλήσεις για το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ευρώπη είναι η
προστασία των εργαζομένων που
βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας.
Ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης (φωτό) που εκπροσώπησε το Κίνημα στη συνεδρία των
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων επεσήμανε
πως οφείλουμε να εξασφαλίσουμε
πως οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να καλύπτονται από
κοινωνικά και εργατικά δικαιώματα,
λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες
δομές συλλογικών διαπραγματεύσεων.

www.oho-sek.org.cy

