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«Σ

τη γραμμή των μεταρρυθμίσεων που προωθεί
η κυβέρνηση πρέπει να πάρει
θέση και η μεταρρύθμιση του
φορολογικού συστήματος.
Η Κύπρος χρειάζεται ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα
που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, θα προσελκύει επενδύσεις και θα βελτιώνει την
κατανομή του εθνικού εισοδήματος.»
Τα πιο πάνω δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή» ο Γενικός
Γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας, ο οποίος εξήγησε
πως, ένα καινούριο φορολογι-

ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΕΚ ΣΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Για ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα
• Στόχος η κατανομή του εθνικού εισοδήματος,
η προσέλκυση επενδύσεων και η πάταξη της φοροδιαφυγής
κό σύστημα, θα πρέπει ανάμεσα σ’ άλλα να υπηρετεί τα πιο
κάτω:
• Να είναι απλό, σταθερό και
δίκαιο. Όσο πιο πολύπλοκο
είναι τόσο περισσότερο ευνοεί
τη φοροδιαφυγή και δυσκολεύει τους μηχανισμούς ελέγχου και είσπραξης.

ΠΑΙΔΕΙΑ: Ευαρέσκεια
για την θετική εξέλιξη

Η

ΣΕΚ εκφράζει την ευαρέσκεια της
για τη θετική εξέλεξη που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη
σοβαρή εκκρεμότητα που υπήρχε στον
νευραλγικό χώρο της εκπαίδευσης. Η
απόφαση του υπουργείου Παιδείας και
των Εκπαιδευτικών συνδικαλιστικών
οργανώσεων για αξιοποίηση του
θεσμικού διαλόγου για επίλυση της διαφοράς, είναι η καλύτερη οδός για άρση
του αδιεξόδου που ταλάνιζε για αρκετές ημέρες την Παιδεία του τόπου και
την κοινωνία ευρύτερα.
7Η Οκτωβρίου: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η

αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος
ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη
φτώχεια και αποτελεί παράγοντα
καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της κοινωνικής συνοχής. Η ΣΕΚ
συνεχίζει ακατάπαυστα την προσπάθεια για Αξιοπρέπεια στην Εργασία για
όλους ανεξαιρέτως.
Σελ. 3

• Να λειτουργεί αποτρεπτικά
απέναντι στη ροπή προς τη
φοροδιαφυγή, με βασικό κίνητρο τη χαμηλή φορολόγηση
εταιρειών και φυσικών προσώπων.
• Να προβλέπει ιδιαίτερα
αυστηρές ποινές στους κατά
συνείδηση και κατά σύστημα

φοροφυγάδες.
• Να λειτουργεί με κυρίαρχο
πυλώνα την πληροφορική και
τη διασύνδεση και διασταύρωση δεδομένων των ηλεκτρονικών συστημάτων.
• Να διαθέτει αποτελεσματικούς
φοροεισπρακτικούς
μηχανισμούς που θα αποτρέπουν τη φοροδιαφυγή.
• Να καλλιεργεί τη φορολογική
συνείδηση μέσα από στοχευμένη πολιτική.
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• Να ευνοεί την ανάπτυξη και
τις επενδύσεις.
Οι ψηλές
φορολογίες πολλές φορές
αποτρέπουν την ανάπτυξη και
μειώνουν τα διαθέσιμα έσοδα
των νοικοκυριών για κατανάλωση και αποταμίευση, όπως
και των επιχειρήσεων για επανεπένδυση και ανάπτυξη.
Καταληκτικά υπενθύμισε πως
η ΣΕΚ για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης έχει
συνεδριακή απόφαση την
οποία επέδωσε ήδη προς την
κυβέρνηση και βρίσκεται σε
αναμονή εξελίξεων για την
παραπέρα διαχείριση του
θέματος αυτού.

• Συμφωνία συντεχνιών και Ελληνικής Τράπεζας για το προσωπικό της ΣΚΤ

Σφραγίζεται επίσημα η συνδικαλιστική δράση
ΣΕΚ και ΠΕΟ στον τραπεζικό τομέα
Υ

πογράφτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου
2017, για πρώτη φορά, συμφωνία
μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Με την
υπογραφή της συμφωνίας επιβεβαιώνεται και επίσημα η συνδικαλιστική
δραστηριότητα των συντεχνιών ΣΕΚ
και ΠΕΟ στον τραπεζικό τομέα.

συμφωνιών που έγιναν με την ΣΚΤ και
οι οποίες τώρα μεταφέρονται στην
Ελληνική Τράπεζα.
Επίσης, με βάση την υπογραφείσα
συμφωνία, (φωτό) τις πρόνοιες της
σχετικής νομοθεσίας και του Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων, διασφαλίζεται

ο διάλογος για την πλήρη κατοχύρωση
των δικαιωμάτων του μεταβιβαζόμενου προσωπικού στην Ελληνική Τράπεζα. Οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, θα
συνεχίσουν έμπρακτα να είναι στη
διάθεση των μελών τους με υπευθυνότητα, ωριμότητα και συνέπεια.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα
εντατικοποιηθεί ο διάλογος μεταξύ
των δύο μερών για την εργασιακή διασφάλιση και βελτίωση των ωφελημάτων του προσωπικού στη βάση των
συμφωνιών που ίσχυαν στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ).
Με τη συμφωνία, επιβεβαιώνεται και
κατοχυρώνεται ο ρόλος και η δραστηριοποίησή των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ
στα εργασιακά δρώμενα της Ελληνικής
Τράπεζας. Οι δύο συντεχνίες, αναγνωρίζονται πλέον ως ισότιμοι εκπρόσωποι του προσωπικού για να συζητούν
όλα τα εργασιακά θέματα, βάσει των

Προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών – σχολείων

Η

απάνθρωπη απαγωγή δύο ανυποψίαστων μαθητών από την αυλή Δημοτικού Σχολείου στη Λάρνακα θέτει τα θέματα που αφορούν «το κεφάλαιο
Παιδεία» σε μια εντελώς διαφορετική βάση.
Αυτή την ώρα, το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι αυτό που αφορά την ασφάλεια, την υγεία
και τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών στους
σχολικούς χώρους. Τα υπόλοιπα, όπως είναι π.χ. η
γνώση, η μεταρρύθμιση, τα αιτήματα, τα ωράρια, οι
απαλλαγές και οι όποιες διεκδικήσεις έπονται.
Ύψιστη λοιπόν προτεραιότητα, η ασφάλεια των
παιδιών μας, όχι μόνο από αδίστακτους απαγωγείς,
(που δεν ξέρουμε πόσοι όμοιοι του συγκεκριμένου
κυκλοφορούν ανάμεσα μας), αλλά και από τα ναρκωτικά, τη σχολική βία και παρενόχληση και από
άλλους κινδύνους που γυροφέρνουν τους σχολικούς
χώρους οι οποίοι τείνουν να εξελιχθούν από οικείους

χώρους μάθησης και ασφάλειας σε χώρους ανασφάλειας και παραβατικότητας. Με ότι σημαίνει αυτό
για την προστασία των παιδιών.
Ευχόμαστε και ελπίζουμε το τραγικό περιστατικό της
Λάρνακας να λειτουργήσει ως καμπάνα αφύπνισης
γιατί ήδη σε κάποια ζητήματα ξεπεράσαμε κατά
πολύ τη δωδεκάτη.

• Επείγει η προστασία των παιδιών
από κάθε κίνδυνο
Δεν υπάρχει πλέον καμιά δικαιολογία για κανένα
πολιτειακό ή κομματικό αξιωματούχο ούτε να αδιαφορεί, ούτε να κωφεύει. Το ίδιο ισχύει και για τους
πολίτες, οι οποίοι πλέον μόνιμα και διαρκώς πρέπει
να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Όσον αφορά τα δύο παιδάκια, ευχή όλων μας είναι
να ξεπεράσουν γρήγορα τον εφιάλτη που έζησαν στα
χέρια του απαγωγέα, ο οποίος θα πρέπει να τιμωρηθεί με πολλή αυστηρότητα από την Κυπριακή δικαιοσύνη.
Τέτοιου είδους εγκλήματα πρέπει να τιμωρούνται
αμείλικτα και παραδειγματικά. Εκπτώσεις και χάρες
δεν χωρούν σε τέτοιες περιπτώσεις.
Το μέλλον της Κύπρου είναι τα παιδιά της και οφείλουμε να τα προστατεύσουμε από κάθε κίνδυνο.
Έχουμε την ισχυρή άποψη πως, εδώ που έφθασαν τα
πράγματα θα πρέπει μέρος των πλεονασμάτων που
καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός να χρησιμοποιηθούν για την ασφάλεια των παιδιών μέσα
από την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που θα
καταρτίσει η κυβέρνηση και θα εγκρίνει η βουλή.
Αυτή θα είναι η καλύτερη επένδυση.

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

@

E

Εθνική και κοινωνική αναγκαιότητα
η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου Ελλάδας

φθασε η ώρα της κοινωνικής αφύπνισης και
κινητοποίησης για διόρθωση των ποικίλων
κοινωνικών στρεβλώσεων
Η απαγωγή των δύο μαθητών, ηχηρό χαστούκι

* που πρέπει να συνεφέρει όλους, κοινωνία και

πολιτεία

Ρ

ιζικές τομές χρειάζεται το κράτος για να γίνει
σύγχρονο και αποτελεσματικό
Το γοργόν και χάριν έχει κύριοι αξιωματούχου

* των κομμάτων και της Πολιτείας

Γ

άγγραινα κατήντησε η αλόγιστη εργοδότηση
ξένων που δεν γνωρίζουν Ελληνικά, στον τουρισμό και την εστίαση
Κυβέρνηση – Βουλή ας προβληματισθούν σοβαρά, αν πράγματι θέλουν την Κυπριακή φιλοξενία σήμα κατατεθέν για προσέλκυση ποιοτικού
τουρισμού

*

Α

T

ο παλλαικό αίτημα για ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου Ελλάδας επανέρχεται στο προσκήνιο μέσω ψηφίσματος που υπέγραψαν χιλιάδες πολίτες, κατόπιν
πρωτοβουλίας των αεροφοβικών
συμπολιτών μας με τη στήριξη της
κοινωνίας των πολιτών. Με το
ψήφισμα, γραμμένο σε έξι γλώσσες, οι αεροφοβικοί διεκδικούν το
δικαίωμα να ταξιδεύουν δια
θαλάσσης προς την Ελλάδα και σε
άλλα μέρη της Μεσογείου.

ναγκαία θεωρεί η ΣΕΚ την χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για στέγαση των μη προνομιούχων νοικοκυριών

*

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Η στέγη για όλους, είναι εκ των ων ουκ άνευ

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Τ

ώρα, με τη συμφωνία ΣΕΚ, ΠΕΟ με την Ελληνική Τράπεζα αρχίζει μια νέα εποχή στα τραπεζικά συνδικαλιστικά δρώμενα

*

Ι

Νέα εποχή νέοι αγώνες με τη ΣΕΚ πρωταγωνίστρια

σχυρή ασπίδα θωράκισης της Κυπριακής
Δημοκρατίας οφείλουμε να προτάσσουμε όλοι
μαζί και ο καθένας ξεχωριστά
Ας το βροντοφωνάξουμε παντού ότι η κατοχή

* δεν έχει θέση σε ένα Ευρωπαϊκό κράτος

Κ

άτι πρέπει να γίνει με τις οφειλές των σωματείων και ποδοσφαιρικών εταιρειών στον
Φόρο εισοδήματος και στο ΤΚΑ

*

Το κακό παράγινε προκαλώντας την κοινωνία

Ή

γγικεν η ώρα για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας η οποία κατήντησε κοινωνική
μάστιγα

*

Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της Βουλής για ψήφιση των σχετικών κανονισμών

Φ

ρικτά πράγματα συμβαίνουν γύρω μας, με
αιχμή το πρόσφατο περιστατικό της απαγωγής των δύο 11χρονων μαθητών

*

Το πάθημα, ας γίνει μάθημα για όλους μας,
αλλά κυρίως για τη συντεταγμένη Πολιτεία

Ω

ριμάζει η ιδέα για ίδρυση νέων Συνεργατικών Ιδρυμάτων

Τον λόγο έχουν κυρίως οι κοινωνικοί φορείς που
να αναλάβουν μελετημένες πρωτοβουλίες

* καλούνται

Ν

α παταχθεί αμείλικτα η φοροδιαφυγή και η
φοροαποφυγή

Είναι αδιανόητο το κράτος να ανδρανεί σε ένα

* τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα

Η

Κύπρος παραμένει ουραγός στη μάχη κατά
της διαφθοράς

Κυβέρνηση – Βουλή, έστω και αργά, καλούνται
αφυπνισθούν

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

* να

xenis.xenofontos@sek.org.cy

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου Ελλάδας αποτελεί πάγια αίτημα
της ΣΕΚ και άλλων κοινωνικών
φορέων του τόπου. Τέθηκε αρκετές
φορές ενώπιον του Πρέσβη της
Ελλάδας στη Λευκωσία και του
υπουργού Συγκοινωνιών της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Δυστυχώς η απάντηση ήταν αρνητική με
τη δικαιολογία ότι η θαλάσσια
επιβατική γραμμή Κύπρου - Ελλάδας είναι οικονομικά ασύμφορη.
Φρονούμεν ότι το αίτημα για
θαλάσσια σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας είναι άρρηκτα συνυφασμένο
με ζωτικούς κοινωνικούς, τουριστικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς, αλλά και εθνικούς λόγους
που αφορούν στην καθημερινή
διαβίωση και την ίδια την ύπαρξη
του Κυπριακού Ελληνισμού στην
ημικατεχόμενη πατρίδα. Ταυτόχρονα, το όλο θέμα ταυτίζεται με
την χάραξη της ευρύτερης γεωστρατηγικής και οικονομικής προοπτικής του Ελληνισμού στη σημερινή νέα τάξη πραγμάτων, με
αιχμή τον προωθούμενο άξονα
Αιγύπτου – Ισραήλ –Κύπρου –
Ελλάδας. Προς τούτο, υπενθυμίζουμε την προφητική επισήμανση
του τότε πρέσβη της Ελλάδας στη

• Καλούμεν την υπουργό Συγκοινωνιών, τον πρόεδρο
της Βουλής, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά
και όλους τους βουλευτές, να ασκήσουν τη μέγιστη
επιρροή τους ώστε το παλλαικό αίτημα για ακτοπλοική
σύνδεση της απομονωμένης και ημικατεχόμενης Κύπρου με την
Ελλάδα και κατεπέκταση με την Ευρώπη να γίνει πραγματικότητα
Λευκωσία Κυριάκου Ροδουσάκη
στα μέσα της δεκαετίας του 1990,
ότι με την ένταξη της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η μεγαλόνησος
πρέπει να καταστεί μέσω των
θαλάσσιων μεταφορών γεωστρατηγική γέφυρα της Μέσης Ανατολής με την Ευρώπη.

ομηρία των πολιτών οι οποίοι
εξαναγκάζονται να ταξιδεύουν
στην Ελλάδα και σε άλλες γειτονικές χώρες μόνον με αεροπλάνο αν
και βρίσκονται στο κέντρο της
Μεσογείου, συνιστά ατόπημα της
Πολιτείας σε βάρος της Κυπριακής
κοινωνίας.

Έχοντας αυτά κατά νούν, φρονούμεν ότι στη σημερινή εποχή των
κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών
μεταβολών στην ευρύτερη περιοχή
της νοτιοανατολικής Μεσογείου
και της Μέσης Ανατολής, σε συν-

Ο τέως υπουργός Συγκοινωνιών
αείμνηστος Τάσος Μητσόπουλος
αντιλαμβανόμενος τη στρατηγική,
κοινωνική και οικονομική σημασία
της θαλάσσιας σύνδεσης Ισραήλ
Κύπρου - Ελλάδας με τακτική επιβατική γραμμή, κατέβαλε συγκροτημένη προσπάθεια για να υλοποιηθεί αυτό το μεγαλεπήβολο
όραμα. Όμως, η προσπαάθεια
έμεινε στα μισά του δρόμου.
Ζητούμεν, λοιπόν, από τις κυβερνήσεις Αθηνών – Λευκωσίας να
επιδείξουν την αναγκαία πολιτική
βούληση και κοινωνκή ευαισθησία
και με εθνική συνεννόηση να
θέσουν ξανά στον επιβατηγό
χάρτη της Μεσογείου την θαλάσσια τακτική γραμμή Κύπρου –
Ελλάδας. Τα οφέλη για τον Ελληνισμό, αλλά και τους Ευρωπαίους
εταίρους μας και γενικότερα πολίτες θα είναι πολλαπλά.

• Η ΣΕΚ και η κοινωνία των
πολιτών αξιώνουν τη δρομολόγηση τακτικής επιβατικής
γραμμής προς την Ελλάδα

δυασμό με τον διαμορφούμενο
ενεργειακό χάρτη, το θέμα προσλαμβάνει σοβαρότατες διαστάσεις που αφορά όχι μόνον την
ισχυροποίηση των δεσμών των
Ελλήνων της Κύπρου και της
Μητρόπολης αλλά και την εξυπηρέτηση ζωτικών εθνικών συμφερόντων.
Πέραν τούτου, θεωρούμεν ότι η
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ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10/2018
Διονυσίου αρεοπαγίτου,
Δαμάρεως, Ιωάννου Χοζεβίτου,
Θεοτέκνου, Ρουστικού,
Ελευθερίου μαρτ.
ΠΕΜΠΤΗ 4/10/2018
Ιεροθέου επ. Αθηνών, Δομνίνης
μ., Θεοδώρου Ταμασέων,
Ιωάννου Λαμπαδιστού

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10/2018
Χαριτίνης μαρτ., Μαμέλχθης
μαρτ., Ερμογένους ιερομάρτ.,
οπτασία Κοσμά μοναχού
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/10/2018
Θωμά αποστόλ., Ερωτηίδος
μαρτ, Κενδέου οσίου του
κυπρίου, Μακαρίου νεομ..
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10/2018

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,

Εκφράζουμε την ευαρέσκεια μας
γιατί το θέμα θα τεθεί σύντομα για
συζήτηση στην Κυπριακή Βουλή με
πρωτοβουλία των βουλευτών
Νίκου Τορναρίτη και Αννίτας
Δημητρίου. Καλούμεν τον πρόεδρο
της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη,
τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικώ κομμάτων αλλά και όλους τους
βουλευτές, να ασκήσουν την μέγιστη επιρροή τους, ώστε το παλλαικό αίτημα για ακτοπλοϊκή σύνδεση της απομονωμένης και ημικατεχόμενης Κύπρου με την Ελλάδα και κατεπέκταση με την Ευρώπη
να γίνει πραγματικότητα.
Σεργίου & Βάκχου μεγαλ. Ευσεβίου & Φίλικος μ. Πολυχρονίου ιερ.,
99 πατέρων εν Κρήτη.
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10/2018
Πελαγίας οσίας, Πελαγίας
παρθένου, Ταϊσίας, Αρτέμονος
ιερομάρ.
ΤΡΙΤΗ 9/10/2018
Ιακώβου απο, του Αλφαίου,
Ανδρονίκου και Αθανασίας,
Αβραάμ και Λωτ των δικαίων.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

Διάλογος: Η μοναδική
διέξοδος επίλυσης διαφορών

Α

ναπόδραστα ο διάλογος αποτελεί το μοναδικό
συστατικό στοιχείο που οδηγεί στην κατανόηση
των θέσεων και των απόψεων του ανθρώπου ή της
ομάδας ανθρώπων που έχεις απέναντι σου.
Είναι το μέσο για να κτίσεις από κοινού νέες ιδέες
που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα,
γιατί το συναπάντημα ιδεών, αποτελεί την καλύτερη
επιλογή και οδό για να κτιστεί ένα
καλύτερο μέλλον.

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Η ηγεσία της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
στο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΙΤF
«Κτίζοντας τη δύναμη μας». Με
αυτό το σύνθημα πραγματοποιείται στις 13-20 τρέχοντος
μηνός στη Σιγκαπούρη το
Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταφορών, ITF.

την πορεία δράσης γιια την
επόμενη πενταετία. Επίσης θα
εκλέξει τη νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας.
Η ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ με τη θερμή
υποστήριξη των ναυτοσυνδικά-

Η αξία και η αποτελεσματικότητα
της διαλογικής συζήτησης είναι
γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων
και καλλιεργήθηκε από ανθρώπους που το μοναδικό τους κριτήριο ήταν η ανάπτυξη της ανθρώπινης αντίληψης και του πνεύματος.

Διά του λόγου. Δηλαδή δια μέσω του λόγου να μπορέσεις να φθάσεις σε ένα αποτέλεσμα στο οποίο θα
υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και η οποία
θα εγγυάται την επιτυχία στην εφαρμογή ενός στόχου.

√ Τίθενται επί τάπητος τα
θέματα του τομέα των
Μεταφορών και της Ναυτιλίας

Στη σχέση γονέα και παιδιού ο διάλογος είναι
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας ουσιαστικότερης επικοινωνίας και οικοδόμηση μιας παραγωγικής σχέσης η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίσει
εν τη γενέσει τους τα οποία προβλήματα ή τις όποιες κακόβουλες εξωγενείς παρεμβάσεις.

Την Ομοσπονδία Μεταφορών
ΣΕΚ που είναι ενεργό μέρος της
ITF, θα εκπροσωπήσουν, ο γενικός γραμματέας Παντελής
Σταύρου και ο αναπληρωτής
γ.γ. Χαράλαμπος Αυγουστή.

Στη σχέση Διευθυντή και εργοδοτούμενου ο διάλογος επίσης αποτελεί το μοναδικό όχημα που θα
οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα τόσο για τον ίδιο
τον εργαζόμενο όσο και για την επιχείρηση, αφού η
παραγωγικότητα του εργαζόμενου πηγάζει από τη
δίκαιη μεταχείριση και την ομαδικότητα που καλλιεργεί η διεύθυνση.

Το συνέδριο θα συζητήσει τα
προβλήματα και τις προοπτικές
του τομέα των μεταφορών ανά
το παγκόσμιο και θα χαράξει

Η κοινωνία που ζούμε ωστόσο διακατέχεται από
εγωκεντρισμό και δεν αποδέχεται εύκολα την ελευθέρα έκφραση. Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε όλοι
τους εαυτούς μας στον αυθεντικό και όχι στον φαινομενικό διάλογο. Έναν αυθεντικό διάλογο μέσα από
τον οποίο θα σεβόμαστε την αντίθετη άποψη αφού
πρώτα κατορθώσουμε να εισέλθουμε στον κόσμο του
συνομιλητή μας για να μπορέσουμε εν κατακλείδι να
κατανοήσουμε σε βάθος τη συμπεριφορά του αλλά
και τις πιθανές εκρήξεις του.
Μόνον τότε θα καταφέρουμε ως κοινωνία, ως
γονείς, ως συνάδελφοι,ως προιστάμενοι,ως διευθυντές να βγούμε από τα καθημερινά αδιέξοδα.
Αδιέξοδα που μας εγκλωβίζουν και μας οδηγούν
αργά αλλά σταθερά στην αυτοαπομόνωση και στις
σκληροπυρηνικές προσεγγίσεις που καταστρέφουν
κάθε σπίθα που θα ανάψει το φώς για να μπορέσουμε να δούμε καθαρά την απόλυτη αλήθεια.
Αν στο τέλος της μέρας ο καθένας μπορέσει να
εισέλθει, σε ένα ειλικρινή διάλογο ,ακόμη και με τον
ευατό του τότε είναι σίγουρο που θα μπορέσει να
απομονώσει τα δικά του μειονεκτήματα και να δώσει
την ευκαιρία στους ανθρώπους που συναναστρέφεται να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις τους χωρίς φόβο
και χωρίς την έγνοια της απόρριψης.
Ο διάλογος στην τελική είναι αυτός που χτίζει ιδανικές κοινωνίες με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τα
ιδιοτελή συμφέροντα.

1η Οκτωβρίου: Η ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ
τιμά την Παγκόσμια Ημέρα
για άτομα της Τρίτης Ηλικίας

Η

ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας για την Τρίτη
Ηλικία που εορτάζεται κάθε χρόνο την
1η Οκτωβρίου εκφράζει απέραντο
σεβασμό και τιμή προς τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας και υπόσχεται
πως με υπευθυνότητα, σύνεση αλλά
και με διεκδικητικότητα θα συνεχίσει
ακατάπαυστα να προασπίζεται την
αξιοπρέπεια τους.
Η Τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος κατά
την οποία η αξία της ζωής αναγνωρίζεται όσο ποτέ άλλοτε και ως εκ τούτου η προσπάθεια εμάς των νεότερων
γενεών θα πρέπει να εστιάζεται στην
καλύτερη και ποιοτικότερη παροχή
φροντίδας αλλά και στη διασφάλιση
συνθηκών αξιοπρέπειας και ευημερίας.

√ Ο διάλογος στην τελική είναι αυτός που
χτίζει ιδανικές κοινωνίες με επίκεντρο τον
άνθρωπο και όχι τα ιδιοτελή συμφέροντα

Διάλογος στην εργασία. Διάλογος στις ανθρώπινες σχέσεις, στις σχέσεις με τα παιδιά μας, χωρίς
συγκρούσεις, χωρίς εγωισμούς και προπαντός χωρίς
έπαρση από τον δυνατό παίχτη, δημιουργεί τις
καταλληλότερες συνθήκες για ομαλή συνύπαρξη,
επιδεικνύοντας τον ανάλογο σεβασμό στην άποψη
του άλλου, μέσα από την ενσυναίσθηση.

3

των αναμένεται να
εκλεγεί στην γραμματεία της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Μεταφορών ως επιβράβευση της πολύχρονης ενεργούς δράσης
της και της συμπόρευση της με τις πολιτικές της
ITF, στον τομέα των μεταφορών, κυρίως όμως στη Ναυτιλία όπου η Κύπρος διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο διεθνώς.
Στο περιθώριο του συνεδρίου,
οι κύριοι Σταύρου και Αυγουστή
θα έχουν επαφές με ηγετικά
στελέχη των συνδικάτων του
εξωτερικού, για θέματα που
αφορούν κυρίως τη Ναυτιλία
και τα υπό Κυπριακή σημαία
πλοία που ταξιδεύουν σε όλο
τον κόσμο και με τα οποία συμβάλλεται η ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ.

Η ΣΕΚ έχοντας υπόψη τις βασικές
αρχές διασφάλισης ποιοτικής ζωής
για τους ηλικιωμένους: Την υγεία, την
ανεξαρτησία, την ενεργό συμμετοχή
των ηλικιωμένων στα κοινά, τη δυνατότητα εκπλήρωσης των προσωπικών
στόχων, θα συνεχίσει να επαγρυπνεί
μέχρις ότου το διαχρονικό μας όραμα
για πλήρη εφαρμογή του γενικού σχεδίου υγείας υλοποιηθεί σύμφωνα με τα
τεθέντα χρονοδιαγράμματα. Η υγεία
ως το πολυτιμότερο αγαθό, είναι η
βασική οδός που προσφέρει την
ευκαιρία, στον κάθε ηλικιωμένο να
εκφράσει τη μοναδικότητά του, να
απασχοληθεί δημιουργικά και να απολαύσει μια ποιοτική ζωή.
Η μέριμνα μας αλλά και η μέριμνα της
πολιτείας για την Τρίτη ηλικία θα πρέπει να είναι διαρκής γιατί η οφειλή
προς αυτούς τους ανθρώπους που
κατόρθωσαν με πολλές δυσκολίες και
σκληρή εργασία να μας παραδώσουν
γόνιμο έδαφος, δεν μπορεί εύκολα να
εξοφληθεί.

7 Οκτωβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την Αξιοπρεπή Εργασία (World Day of Decent Work

ΣΕΚ: Συνεχής ο αγώνας για εδραίωση
συνθηκών Αξιοπρέπειας στην εργασία

Η

Παγκόσμια Ημέρα για την
Αξιοπρεπή Εργασία (World Day
of Decent Work) γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 7 Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων
(International
Trade
Union
Confederation), που συσπειρώνει
στις τάξεις της 175 εκατομμύρια
εργαζόμενους από 156 χώρες και
της οποίας η ΣΕΚ αποτελεί ιδρυτικό και ενεργό μέλος. Βασικοί στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας για
την Αξιοπρεπή Εργασία είναι:
• Να προβάλει την έννοια της
Αξιοπρεπούς Εργασίας στους
πολίτες, στους υπεύθυνους για τη
λήψη αποφάσεων και στους
εμπλεκόμενους φορείς.
• Να καταδείξει ότι η αξιοπρεπής
εργασία είναι ο μόνος ασφαλής
δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια
και ότι αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας για την οικοδό-

και διεκδικητικότητα θα απαιτήσει
την υλοποίηση πολιτικών που θα
καθιστούν την Ευρώπη και την
Κύπρο περισσότερο κοινωνικά
δίκαιη.

μηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής.
• Να θέσει την αξιοπρεπή εργασία
στο επίκεντρο της ανάπτυξης, της
οικονομικής, συνδικαλιστικής και
κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η ΣΕΚ υποστηρίζοντας τις πιο
πάνω αρχές, διαβεβαιώνει τις
χιλιάδες μέλη της και όλους τους
εργαζόμενους πως, με δυναμισμό

Στην εποχή της οικονομικής ανάκαμψης διεκδικούμε ποιοτικές και
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σταθερότητα στην απασχόληση, προστασία και ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης, καθώς επίσης και κοινωνικό διάλογο σ’ όλα
τα επίπεδα.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε
στην προστασία των ευάλωτων
ομάδων της αγοράς εργασίας, ενώ
μέγιστη σημασία πρέπει να δοθεί
στον περιορισμό της ανεργίας των
νέων, μέσα από την περαιτέρω
ενίσχυση των πολιτικών που θα
περιορίζουν τις κοινωνικές και
εργασιακές ανισότητες που δημιούργησε η οικονομική κρίση.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

E.E Υποχρεωτική η ασφάλιση
των ακινητοποιημένων οχημάτων

Μ

ε πρόσφατη απόφαση του το Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει πώς όχημα το
οποίο δεν έχει αποσυρθεί επισήμως από την κυκλοφορία (η απόσυρση αυτοκινήτου ή οριστική διαγραφή αυτοκινήτου είναι η διαδικασία με την οποία ένα
αυτοκίνητο παραδίδεται για ανακύκλωση και διαγράφεται οριστικά από το όνομα του ιδιοκτήτη, τις
αρχές φορολογίας και τα μητρώα του Υπουργείου
Μεταφορών) και βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση πρέπει να είναι ασφαλισμένο για αστική ευθύνη,
ακόμη και αν ο ιδιοκτήτης του, δεν προτίθεται πλέον
να το οδηγήσει και έχει επιλέξει να το σταθμεύσει σε
ιδιόκτητο οικόπεδο.
Σε περίπτωση δυστυχήματος, ανασφάλιστου αμαξιού, ακόμα κι αν αυτό ήταν σταθμευμένο σε ιδιόκτητο
οικόπεδο, ο εκάστοτε εθνικός οργανισμός αποζημιώσεως μπορεί να στραφεί κατά του ιδιοκτήτη.
Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήρθε μετά
από υπόθεση με τρεις νεκρούς στην Πορτογαλία
ύστερα από τροχαίο δυστύχημα με ανασφάλιστο
όχημα το οποίο είχε δηλωθεί σε ακινησία. Μετά, λοιπόν, και την απόφαση αυτή η ασφάλιση των ακινητοποιημένων οχημάτων θα είναι υποχρεωτική σε
ολόκληρη την Ευρώπη και πλέον θεωρείται θέμα
χρόνου να εφαρμοστεί και στην Κύπρο.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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• Νέα έρευνα κτυπά το καμπανάκι του κινδύνου

Το πρόχειρο φαγητό αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης

Τ

ο πρόχειρο φαγητό ή «σκουπιδο-φαγητό»
(τζανκ-φουντ)
αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης
κατάθλιψης, ενώ αντίθετα η υγιεινή διατροφή και ιδίως η μεσογειακή μειώνει αυτό τον κίνδυνο, σύμφωνα με νέα διεθνή επιστημονική
μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα
Καμίλ Λασάλ του Τμήματος Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας του
University College του Λονδίνου
(UCL), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογικής
ψυχιατρικής "Molecular Psychiatry",
σύμφωνα με τις βρετανικές «Γκάρντιαν» και «Ιντιπέντεντ», αξιολόγησαν στοιχεία για 41 δημοσιευμένες έρευνες πάνω στη σχέση διατροφής και κατάθλιψης. Τα στοιχεία αφορούσαν σχεδόν 33.000
άτομα σε πέντε χώρες, από τους
οποίους κανείς δεν είχε διαγνωσμένη κατάθλιψη στην έναρξη της
κάθε μελέτης.
Η μετα-ανάλυση κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι η κατανάλωση
αφενός τροφών με πολλά λίπη και
ζάχαρη, αφετέρου επεξεργασμένων, οδηγεί σε συστημική φλεγμονή όλου του σώματος, η οποία έχει
στον οργανισμό παρόμοιες επιπτώσεις με αυτές του καπνίσμα-

τος, της παχυσαρκίας, της ρύπανσης και της έλλειψης άσκησης.
«Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να
επηρεάσει την ψυχική υγεία μεταφέροντας φλεγμονώδη μόρια στον
εγκέφαλο, ενώ μπορεί να επηρεάσει επίσης και τους νευροδιαβιβαστές, τα μόρια που ρυθμίζουν την

• «Θαυματουργεί»
η μεσογειακή διατροφή

ψυχική διάθεση», ανέφερε η Λασάλ.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η κακή
διατροφή μπορεί όχι μόνο να επιδεινώσει, αλλά και να πυροδοτήσει

την κατάθλιψη. Από την άλλη, όσοι
ακολουθούσαν συστηματικά τη
μεσογειακή διατροφή, είχαν κατά
μέσο όρο 33% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης. Η κατανάλωση πολλών φρούτων, λαχανικών και οσπρίων μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή στο σώμα.
Μετά και τη νέα μελέτη, ενισχύεται
η πεποίθηση ότι οι συμβουλές περί
διατροφής πρέπει να συνοδεύουν
την ψυχιατρική, αν και ορισμένοι

γιατροί δεν έχουν ακόμη πεισθεί
ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να
έχει πραγματικά ευεργετική δράση
στις ψυχικές παθήσεις και γι' αυτό
ζητούν περαιτέρω μελέτες.

• Διεθνής Έρευνα για επιδόσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας
Η εξέλιξη αυτή έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα σε
σχέση με τα ακινητοποιημένα αμάξια τα οποία σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Αυγούστου 2018
στη χώρα μας ανέρχονται σε 91, 881.
Αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι και σήμερα δεν υπήρχε κανένα κόστος στην ακινητοποίηση των αμαξιών
παρά μόνο η υποχρεωτική καταβολή των καθυστερημένων τελών άδειας κυκλοφορίας μέχρι τον μήνα
έναρξης της ακινητοποίησης. Πλέον, αν περάσει η
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως οδηγία
της Ε.Ε. οι ιδιοκτήτες θα οφείλουν υποχρεωτικά να
προβούν σε ασφάλιση περί αστικής ευθύνης εκτός κι
αν προβούν σε απόσυρση του. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Βουλευτής του
ΔΗΚΟ κος Γιώργος Προκοπίου μας ανέφερε ότι δεν
υπήρξε ακόμα ενημέρωση για το εν λόγω θέμα από
το αρμόδιο υπουργείο και επομένως δεν πάρθηκε
ακόμα κάποια απόφαση αφού το όλο ζήτημα θα
πρέπει να εγκριθεί από την εκάστοτε χώρα της Ε.Ε.

Η περίπτωση της Πορτογαλίας
Στη συγκεκριμένη περίπτωση με το θανατηφόρο τροχαίο στην Πορτογαλία, ο γιος της ιδιοκτήτριας του
αυτοκινήτου που δεν είχε δηλωθεί σε ακινησία οδηγώντας το όχημα προκάλεσε τροχαίο το οποίο στοίχισε τη ζωή τόσο στον ίδιο όσο και σε δύο άλλα
άτομα.
Τότε το Fundo de Garantia Automóvel (Ταμείο ασφαλίσεως αυτοκινήτων) αποζημίωσε τις ζημίες που
προκλήθηκαν από το ατύχημα αλλά κατόπιν ζήτησε
τα χρήματα από την ιδιποκτήτρια. Η Α. Α. Juliana
υποστήριξε ότι δεν ήταν υπεύθυνη για το ατύχημα
και ότι, καθόσον είχε σταθμεύσει το όχημά της στην
αυλή του σπιτιού της και δεν σκόπευε να το θέσει σε
κυκλοφορία, δεν υποχρεούταν να συνάψει σύμβαση
ασφαλίσεως αστικής ευθύνης μηχανοκίνητων οχημάτων. Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο, όμως, απεφάνθη
ότι πλέον υφίσταται αστική ευθύνη ακόμη και για τα
οχήματα σε ιδιόκτητο οικόπεδο ακόμα και αν δεν
χρησιμοποιούνται.

H Φινλανδία κρατά γερά τα σκήπτρα

Τ

ην 25η θέση καταλαμβάνει η
Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη, όσον αφορά το ανθρώπινο
κεφάλαιό της το 2016, σύμφωνα με
νέα διεθνή μελέτη. Η Κύπρος βρίσκεται στην 20η θεση.
Το 1990 η Ελλάδα βρισκόταν στην
11η θέση ενώ η Κύπρος στην 26η.
Είναι εμφανής η σταδιακή κατρακύλα της Ελλάδας που μέσα στα
τελευταία 28 χρόνια έχασε 14 βαθμίδες στον σχετικό πίνακα κατάταξης.

και η Ταϊβάν. Στην τελευταία θέση
κατατάχθηκε μια αφρικανική
χώρα, ο Νίγηρας. Η Κύπρος το
2016 βρέθηκε πάνω από την Ελλάδα, στην 20ή θέση, ενώ το 1990
ήταν αρκετά χαμηλότερα, στην 26η
θέση.
Είναι αξιοσημείωτο ότι πολλές
ανεπτυγμένες χώρες αξιολογούνται σε χαμηλότερη θέση από την
Ελλάδα στο ανθρώπινο κεφάλαιο,

Η κατάταξη προκύπτει από την
έρευνα «Μετρώντας το ανθρώπινο
κεφάλαιο: Μια συστηματική ανάλυση 195 χωρών και περιοχών
1990-2016», που έκανε το Ινστιτούτο Μετρικής και Αξιολόγησης
της Υγείας (ΙΗΜΕ) του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον και η οποία
δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό "The Lancet".
Η μελέτη -μια επιστημονική κατάταξη των χωρών βάσει τους επιπέδου του ανθρωπίνου κεφαλαίου
τους- αξιολογεί κάθε χώρα με
βάση τις επενδύσεις της και επιδόσεις της στους τομείς της υγείας
και της παιδείας και του αντίκτυπου που έχουν στην οικονομική
ανάπτυξή της. Η κατάταξη έγινε
από το ΙΗΜΕ κατά παραγγελία της
Παγκόσμιας Τράπεζας.
Στην κορυφή της παγκόσμιας
κατάταξης είναι η Φινλανδία, από
το 1990. Την πρώτη πεντάδα για
το 2016 συμπληρώνουν κατά σειρά
η Ισλανδία, η Δανία, η Ολλανδία

νομία εξαρτιέται ολοένα περισσότερο από την ψηφιακή τεχνολογία,
από τη γεωργία ως τη βιομηχανία
και τις υπηρεσίες, το ανθρώπινο
κεφάλαιο γίνεται όλο και πιο
σημαντικό για την τόνωση των
τοπικών και εθνικών οικονομιών»,
πρόσθεσε.
Το ανθρώπινο κεφάλαιο, σύμφωνα
με την Παγκόσμια Τράπεζα, αντανακλά το σύνολο της υγείας του
πληθυσμού, των δεξιοτήτων και γνώσεών του, της
εμπειρίας και των συνηθειών του κ.α. Το προσδόκιμο ζωής, το επίπεδο της
υγείας και της εκπαίδευσης, καθώς και το γενικότερο επίπεδο γνώσεων
καθορίζουν το επίπεδο
του ανθρωπίνου κεφαλαίου, το οποίο με τη σειρά

• Στην 20η θέση η Κύπρος, στην 25η η Ελλάδα σε διεθνή έρευνα
για το ανθρώπινο δυναμικό και τη συμβολή του στην ανάπτυξη
με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις την Αυστραλία (26), τις ΗΠΑ
(27η από 6η το 1990), τη Βρετανία
(31), την Ιταλία (35), την Ισπανία
(42) και την Κίνα (44).

του, επηρεάζει καθοριστικά την
παραγωγικότητα (ιδίως την ανάπτυξη και την υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών) και άρα την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

«Η μεγάλη υποχώρηση του ανθρωπίνου κεφαλαίου στις ΗΠΑ υπήρξε
μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις
της μελέτης μας», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας δρα Κρίστοφερ
Μάρεϊ, διευθυντής του Ινστιτούτου
ΙΗΜΕ. «Καθώς η παγκόσμια οικο-

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι χώρες με
τη μεγαλύτερη βελτίωση στο
ανθρώπινο κεφάλαιό τους είναι
αυτές που έχουν και την ταχύτερη
ετήσια αύξηση του ΑΕΠ ανά κεφαλή (μια τέτοια χώρα είναι η Τουρκία).
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Γύρω στα €36,99 εκατομμύρια
τα χρέη ποδοσφαιρικών σωματείων
προς το Τμήμα Φορολογίας

Α

γγίζουν τα 37 εκατομμύρια ευρώ τα χρέη των ποδοσφαιρικών και άλλων σωματείων στο τμήμα φορολογίας, όπως αποκαλύπτει σε έκθεσή του ο Γενικός Ελεγκτής.
Τα πλείστα σωματεία δεν έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους για σειρά ετών, ακόμη και με την έγκριση
των σχεδίων αποπληρωμής των οφειλών τους από το
Υπουργικό Συμβούλιο κατά τις περιόδους 1998-2014.

Αναλυτικά τι αναφέρειται στην έκθεση της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας της Δημοκρατίας:
«Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το
Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του ημερ.
30.12.1998, ενέκρινε την παραχώρηση κατά χάριν χορηγίας προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία για κάλυψη των
συσσωρευμένων οφειλών τους μέχρι τις 31.12.1998, προς
την Υπηρεσία Φ.Π.Α., το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και
το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπό την προϋπόθεση
ότι θα ανταποκρίνονταν έγκαιρα στις μελλοντικές φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφαση του αρ. 77.013
ημερ. 4.6.2014 ενέκρινε Σχέδιο Αποπληρωμής Οφειλών
των Ποδοσφαιρικών Σωματείων, προς το Κράτος, ενόψει,
μεταξύ άλλων, της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί
μετά τις 15.3.2013, η οποία έφερε νέα οικονομικά δεδομένα και περιοριστικά μέτρα στις τραπεζικές συναλλαγές τα
οποία κατέστησαν δύσκολη την υλοποίηση των προηγούμενων σχεδίων. Σύμφωνα με το Σχέδιο αυτό το οποίο
αφορά στα Ποδοσφαιρικά Σωματεία Α΄ Κατηγορίας, οι
οφειλές που αφορούν περιόδους από 1.7.1992 –
31.12.1998 είναι παγοποιημένες, οι οφειλές από 1.1.1999
μέχρι 31.6.2007 αναμένεται να καλυφθούν με κρατικές
Χορηγίες (βάσει του προηγούμενου σχεδίου), ενώ για τις
οφειλές 1.7.2007 μέχρι 31.12.2013 δίνεται η δυνατότητα
εξόφλησης με 60 μηνιαίες δόσεις με την προϋπόθεση ότι
τα Σωματεία θα καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλές τους
στο Κράτος για Φ.Π.Α., για Φόρο Εισοδήματος και Κοινωνικές Ασφαλίσεις από 1.1.2014 και εντεύθεν.
Τα πλείστα σωματεία φαίνεται να μην ανταποκρίθηκαν
στις υποχρεώσεις τους για σειρά ετών, ακόμη και με την
έγκριση των διαφόρων σχεδίων αποπληρωμής των οφειλών τους από το Υπουργικό Συμβούλιο την περίοδο 19982014. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, οι οφειλές των
ποδοσφαιρικών σωματείων στις 10.1.2017 όσον αφορά
σε άμεση φορολογία και στις 10.12.2016 όσον αφορά σε
έμμεση φορολογία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των
€34,15 εκ., από το οποίο ποσό ύψους €16,84 εκ. αφορά σε
άμεση φορολογία και ποσό ύψους €17,31 εκ. σε έμμεση
φορολογία. Επίσης, οι οφειλές άμεσης και έμμεσης φορολογίας εταιρειών ποδοσφαιρικών σωματείων ανέρχονται
κατά τις ίδιες ημερομηνίες σε €11,99
εκ. (ποσό €9,44 εκ.
αφορά σε άμεση
φορολογία
και
ποσό €2,55 εκ. σε
έμμεση φορολογία).

ΚΟΕ: Εδραιώνεται η εμπιστοσύνη και η οικονομική ανάπτυξη

Β

κλίματος συνδέεται με βελτιωμένες αξιολογήσεις για τις τρέχουσες παραγγελίες και τα επίπεδα
των αποθεμάτων τελικών προϊόντων, καθώς και με θετικότερες
εκτιμήσεις για την παραγωγή
κατά το επόμενο τρίμηνο.

ελτίωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο,
σύμφωνα με νέα στοιχεία που
ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Τον Σεπτέμβριο 2018, το οικονομικό κλίμα παρουσίασε βελτίωση
3,4 ποσοστιαίων μονάδων με τον
Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας
(ΔΟΣ) να ανεβαίνει στις 115
μονάδες από 111,6 μονάδες τον
Αύγουστο.
Η βελτίωση τον Σεπτέμβριο είναι
η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2018. Σύμφωνα με το ΚΟΕ, τα ψηλά επίπεδα στα οποία συνεχίζει να κυμαίνεται ο δείκτης εδώ και αρκετούς
μήνες, φανερώνουν εδραίωση της
εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης
στην Κύπρο.
Η βελτίωση τον Σεπτέμβριο οφείλεται σε καλυτέρευση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στη μεταποίηση, καθώς

Έρευνα:

Στην ετήσια έκθεση της
Ελεγκτικής
Υπηρεσίας
• Τα σωματεία δεν
αναφορικά με το Τμήμα
ανταποκρίθηκαν στην
Φορολογίας, η οποία
ευνοική γιαυτά, συμδόθηκε την περασμένη
φωνία με την κυβέρνηση εβδομάδα στη δημοσιότητα
εντοπίζει
μεταξύ
για αποπληρωμή
άλλων, ότι οι οφειλές των
των χρεών τους
ποδοσφαιρικών σωματείων στις 10.1.2017 όσον
αφορά σε άμεση φορολογία και στις 10.12.2016 όσον αφορά σε έμμεση φορολογία
ανέρχονται συνολικά στο ποσό των €34,15 εκ., από το
οποίο ποσό ύψους €16,84 εκ. αφορά σε άμεση φορολογία
και ποσό ύψους €17,31 εκ. σε έμμεση φορολογία. Επίσης,
οι οφειλές άμεσης και έμμεσης φορολογίας εταιρειών
ποδοσφαιρικών σωματείων ανέρχονται κατά τις ίδιες
ημερομηνίες σε €11,99 εκ. (ποσό €9,44 εκ. αφορά σε
άμεση φορολογία και ποσό €2,55 εκ. σε έμμεση φορολογία).
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• Bελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στις Υπηρεσίες και τη Μεταποίηση τον
περασμένο μήνα
και σε οριακή βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος. Η άνοδος
του κλίματος στις υπηρεσίες σχετίζεται με πιο ευνοϊκές αξιολογήσεις της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης των επιχειρήσεων
και του πρόσφατου κύκλου εργασιών τους, καθώς και με προς τα
πάνω αναθεώρηση των προσδοκιών για τη ζήτηση κατά το επόμενο τρίμηνο.
Στη μεταποίηση η άνοδος του

Η επιδείνωση του κλίματος στο
λιανικό εμπόριο ήταν αποτέλεσμα δυσμενέστερων απαντήσεων
των επιχειρήσεων σε σχέση με
όλες τις πτυχές που απαρτίζουν
τον δείκτη (δηλ. πωλήσεις του
τελευταίου και του επόμενου τριμήνου, τρέχοντα αποθέματα). Το
κλίμα στις κατασκευές παρέμεινε
στα αρνητικά επίπεδα του Ιουλίου – Αυγούστου.
Η μικρή βελτίωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη οφείλεται σε
προς τα πάνω αναθεώρηση των
προσδοκιών των καταναλωτών
για την οικονομική κατάσταση
των νοικοκυριών τους και της
Κύπρου, καθώς και σε λιγότερο
αρνητική στάση προς την αποταμίευση.

Συνεργατισμός και Παιδεία διαβρώνουν
περαιτέρω την αξιοπιστία των θεσμών

Σ

ημαντική επιδείνωση παρουσιάζει η εμπιστοσύνη με την
οποία περιβάλλουν οι πολίτες
βασικούς πολιτειακούς θεσμούς
και οργανισμούς, σύμφωνα με νέα
έρευνα της StockWatch με δείγμα
600 νοικοκυριά, που έγινε εν μέσω
της κρίσης που υπάρχει στην
παιδεία αλλά και μετά την κατάρρευση του Συνεργατισμού.
Ο μέσος όρος της αξιοπιστίας 16
πολιτειακών θεσμών και οργανισμών μειώθηκε στο 5 από τα 10
τον Σεπτέμβριο του 2018 έναντι
5,4 στην έρευνα Ιανουαρίου 2018.
Το λουκέτο στον Συνεργατισμό και
η κρίση στην παιδεία φαίνεται να
διαβρώνουν ακόμα περισσότερο
την αξιοπιστία σημαντικών ανεξάρτητων θεσμών, όπως η
Κεντρική Τράπεζα και ο γενικός
ελεγκτής, την ίδια στιγμή που η
εμπιστοσύνη
σε
πολιτικούς
θεσμούς δείχνει να διολισθαίνει
στα χαμηλότερα επίπεδα από τις
αρχές του 2016.
Την ίδια στιγμή που η ερευνητική
επιτροπή αναζητά πολιτικές
ευθύνες για την κατάρρευση του
Συνεργατισμού, η κοινή γνώμη
φαίνεται να δείχνει το υπουργείο
οικονομικών, που υποχώρησε
περισσότερο από σχεδόν όλους
στη μέτρηση εμπιστοσύνης. Δείχνει επίσης την κυβέρνηση, τη
βουλή, τα πολιτικά πρόσωπα και
τα κόμματα.
Η παρέμβαση του γενικού ελεγκτή
και της εκκλησίας στα θέματα της
παιδείας, υπέρ των κυβερνητικών
προτάσεων, φαίνεται να διαβρώνει και τη δική τους αξιοπιστία,
που στην περίπτωση του ελεγκτή
έχει υποχωρήσει στα επίπεδα του
2016 και της εκκλησίας στα
χαμηλότερα επίπεδα που έχει

καταγράψει η έρευνα τα τελευταία
χρόνια.
Οι μόνοι δημόσιοι οργανισμοί που
φαίνεται να διαφεύγουν γενικότερης απαξίωσης είναι τα δύο
πανεπιστήμια,
Κύπρου
και
ΤΕΠΑΚ.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να θεωρείται ο πιο αξιόπιστος δημόσιος οργανισμός στην
Κύπρο με βαθμολογία 7,6 από τα

√ Η εμπιστοσύνη στους
πολιτικούς θεσμούς διολισθαίνει στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2016
10 από 7,4 στην προηγούμενη
έρευνα.
Το ΤΕΠΑΚ έλαβε 6 έναντι 5,5 στην
προηγούμενη έρευνα, πετυχαίνοντας μεγάλη βελτίωση σε ένα
γενικώς αρνητικό κλίμα.
Η βαθμολογία για τον γενικό ελεγκτή μειώθηκε στο 6,6 από 7,2
στην προηγούμενη έρευνα.
Ακολουθούν η γενική εισαγγελία,

οι τοπικές αρχές, οι κυπριακές
ένοπλες δυνάμεις και τα δικαστήρια.
Όπως φαίνεται και από τον
πίνακα, τη χαμηλότερη βαθμολογία αξιοπιστίας έλαβαν τα πολιτικά κόμματα, που εν μέσω των
διεργασιών της ερευνητικής επιτροπής για το Συνεργατισμό και
την απουσία εκλογικών διαδικασιών, φαίνεται να εισέρχονται σε
νέο κύκλο φθοράς.
Οι μετρήσεις αξιοπιστίας γίνονται από τη RAI για λογαριασμό
της StockWatch από το 2013.
Το μέγεθος του δείγματος για τα
νοικοκυριά ήταν 600 άτομα. Η
κάλυψη ήταν παγκύπρια, αστικές
και αγροτικές περιοχές, άντρες
και γυναίκες 18 χρονών και άνω.
Η μεθοδολογία ήταν τυχαία πολυσταδιακή
στρωματοποιημένη
δειγματοληψία.
Η μέθοδος συλλογής στοιχείων
ήταν με τηλεφωνικές συνεντεύξεις
από το τηλεφωνικό κέντρο της
RΑΙ.
Η έρευνα έγινε μεταξύ
Σεπτεμβρίου 2018.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ο αδυσώπητος εμπορικός πόλεμος
πλήττει τη διεθνή οικονομία
• Μόλις λίγες μέρες μετά την επιβολή δασμών στα Κινέζικα προϊόντα
από τις ΗΠΑ μαύρα σύννεφα σκεπάζουν τον οικονομικό ορίζοντα

Ο

εντεινόμενος εμπορικός
πόλεμος έχει πλήξει την
παγκόσμια οικονομία, μολονότι οι τελευταίοι δασμοί
κατά των κινεζικών προϊόντων επιβλήθηκαν πριν από
λίγες ημέρες. Η διαπίστωση
ανήκει στον οίκο αξιολόγησης Fitch, που αναφέρει τις
επιπτώσεις των δασμών και
υποβαθμίζει τις προβλέψεις
του για την ανάπτυξη της
παγκόσμιας οικονομίας. Οι
επισημάνσεις
του
Fitch
συμπίπτουν με την υποβάθμιση των προβλέψεων του
ΟΟΣΑ για την παγκόσμια
οικονομία, αλλά και την επιβράδυνση της μεταποίησης
στην Ευρωζώνη.
«Ο εμπορικός πόλεμος είναι
πλέον
πραγματικότητα»,
σχολίασε χθες ο Μπράιαν
Κούλτον, επικεφαλής οικονομολόγος του οίκου Fitch, που
προβλέπει πως οι εκατέρωθεν δασμοί ανάμεσα σε ΗΠΑ
και Κίνα θα αφαιρέσουν 0,1%

από την ανάπτυξη της
παγκόσμιας οικονομίας το
2019 και θα την περιορίσουν
στο 3,1%. Την ίδια στιγμή, τα
τελευταία στοιχεία φέρουν
τον μεταποιητικό τομέα της
Ευρωζώνης να επιβραδύνεται, τις νέες παραγγελίες
των βιομηχανιών να μειώνονται και τις εξαγωγές να
παραμένουν στάσιμες. Ο δείκτης διευθυντών προμηθειών

οικονομία και υπάρχουν
σαφείς ενδείξεις ότι η αιτία
είναι ο εμπορικός πόλεμος».
Ανησυχία για τις επιπτώσεις
του εμπορικού πολέμου στην
Ευρωζώνη εξέφρασε πρόσφατα ο Ζεράρ Αρνό, πρέσβης της Γαλλίας στις ΗΠΑ,
που αναφέρθηκε στην προοπτική εμπορικού πολέμου
ανάμεσα στην Ουάσιγκτον

√ Ανησυχία για τις επιπτώσεις του εμπορικού
πολέμου στην Ευρωζώνη εξέφρασε η Γαλλία
ΡΜΙ της Ευρωζώνης διολίσθησε τον Σεπτέμβριο στις
53,3 μονάδες, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο
των τελευταίων δύο ετών.
Σύμφωνα με τον Κρις Ουίλιαμσον, επικεφαλής των
οικονομολόγων της IHS
Markit, που δίνει τα σχετικά
στοιχεία, «φαίνεται ότι ο
τομέας των εξαγωγών λειτουργεί ως βαρίδι για την

και στην Ευρώπη. Τόνισε
πως «ο Αμερικανός πρόεδρος
έχει εμμονή με το εμπόριο
αυτοκινήτων και, όταν μιλάει για τις εμπορικές σχέσεις
των ΗΠΑ με την Ευρώπη,
αναφέρεται πάντα στην BMW
ή στη Mercedes».
Παράλληλα, όμως, ο ΟΟΣΑ
διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας
κορυφώθηκε το 2018, αλλά
θα επιβραδυνθεί το 2019.
Αναθεωρεί, μάλιστα, προς τα
κάτω την πρόβλεψή του και
εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα αναπτυχθεί κατά
3,7% τόσο φέτος όσο και το
2019 και όχι κατά 3,8% και
κατά 3,9% αντιστοίχως,
όπως ήταν η προηγούμενη
εκτίμησή του. Ο διεθνής
οργανισμός επισημαίνει ότι
το διεθνές εμπόριο, κύριος
μοχλός ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, επιβραδύνεται.
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ΓΑΛΛΙΑ: Kερδίζει έδαφος
η ευέλικτη εργασία … αλλά
• Αντιδρούν οι νέοι εργαζόμενοι που θεωρούν
τη νέα μορφή απασχόλησης μεσσαιωνική

Α

νέκαθεν η Γαλλία ήταν προπύργιο των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων για την πλήρη απασχόληση και την προστασία των εργασιακών κεκτημένων. Ωστόσο, τα δεδομένα αλλάζουν άρδην, καθώς
αυξάνονται ολοένα και περισσότερο οι ευέλικτες μορφές εργασίας στη
χώρα, συμβάλλοντας σε έναν βαθμό στην υποχώρηση του δείκτη της
ανεργίας. Αυτή η μορφή απασχόλησης δεν θεωρείται πάντα κατακριτέα, ειδικά από τις νεότερες γενιές, όπως αναφέρει σε σχετικό της
δημοσίευμα η Financial Times.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα λένε οι φίλοι Κεβίν Ντιρεντέκ και Ρομπέν
Ντεπρά, που σε λίγο θα γίνουν τριάντα χρονών. «Οι μισθωτοί αδυνατούν να αποδεχθούν αυτόν τον
νέο τρόπο εργασίας, τον οποίο
τον θεωρούν ένα είδος σκλαβιάς», επισημαίνει ο Ντιρεντέκ.
«Ωστόσο, όταν είσαι μισθωτός,
έχεις μια επίφαση σταθερότητας.
Φοβάσαι μήπως χάσεις τη δουλειά σου και προσκολλάσαι σε
αυτήν». Τόσο ο Κεβίν Ντιρεντέκ
όσο και ο Ρομπέν Ντεπρά επισημαίνουν πως, λόγω της ευέλικτης εργασίας, έχουν αποταμιεύσει
20.000 ευρώ ο καθένας. Όπως διευκρινίζουν, τους δίνεται η δυνατότητα να εργάζονται σε πολλές δουλειές ταυτόχρονα, αφού κάθε μία
από αυτές τούς απασχολεί ορισμένες μόνο ημέρες, με αποτέλεσμα να
έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Η οικονομία στην Ευρωζώνη ανακάμπτει και η κατάσταση της απασχόλησης στη Γαλλία βελτιώνεται, έστω και αργά. Ο δείκτης της ανεργίας από το 10,5% το 2013 σημείωσε πτώση στο 9,1%, έναντι του
μέσου όρου 8,2% στην Ευρωζώνη και 3,4% στη Γερμανία. Ο Γάλλος
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπόσχεται να μειώσει την ανεργία στο 7%
έως τη λήξη της θητείας του το 2022. Υπ’ αυτό το πρίσμα, βελτιώνει
την κατάρτιση των ανέργων, ώστε να βρίσκουν καλύτερες δουλειές.
Επίσης, καθιστά λιγότερο δαπανηρές τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις
εργασίας, θέτοντας ανώτατο όριο στις αποζημιώσεις που δίδονται
έπειτα από μία απόλυση. Κατά τον Πατρίκ Αρτί, ανώτατο οικονομολόγο στην επενδυτική τράπεζα Natixiς, «επί του συνόλου των συμβάσεων εργασίας στη Γαλλία, το 74% εξακολουθεί να αφορά τη μακροπρόθεσμη απασχόληση». Εντούτοις, αυξάνονται με πολύ γρήγορο
ρυθμό οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που μπορεί να αφορούν απασχόληση μηνών ή και ημερών. Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν οι FT,
στις γαλλικές εταιρείες με τουλάχιστον 10 άτομα προσωπικό, το 69%
των νέων συμβάσεων εργασίας το 2000 είχαν να κάνουν με ορισμένο
χρόνο απασχόλησης. Το 2017 το ποσοστό είχε ανέλθει στο 86%. Πολλοί δεν δείχνουν ικανοποιημένοι με τις νέες μορφές απασχόλησης,
θεωρώντας τις απαράδεκτο συμβιβασμό.

Ευρωβαρόμετρο: 4 στους 5 στηρίζουν τον ρόλο του ιδιωτικού τομεά στην ανάπτυξη

Η

τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι οι πολίτες της Ε.Ε.
σε μεγάλο ποσοστό πιστεούουν ότι ο
ιδιωτικός τομέας μπορεί να παίξει
μεγαλύτερο ρόλο στη διεθνή ανάπτυξη,
αλλά και ότι η ανπτυξιακή συνεργασία
αποτελεί μέσο για την αντιμετώπιση
της παράτυπης μετανάστευσης. Ζητούν
δε να γίνουν περισσότερα στο θέμα της
ισότητας των δύο φύλων στην οικονομική ζωή.
Βασικές διαπιστώσεις:
• Ισχυρή συνολική στήριξη της αναπτυξιακής συνεργασίας

Το 89% των ερωτηθέντων τάσσεται
υπέρ της παροχής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών.
Σε σύγκριση με το 2016, περισσότερα
άτομα πιστεύουν τώρα ότι η χρηματοδοτική συνεργασία πρέπει να ενισχυθεί.
Πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
πιστεύουν ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει την υπόσχεσή της σχετικά με το
ύψος της βοήθειας που παρέχει στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
• Ισότητα των φύλων, μια βασική

προτεραιότητα
Η υποστήριξη για την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών
είναι ακόμη μεγαλύτερη: σχεδόν εννέα
στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν ότι
θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα, επιθυμούν να δοθεί
έμφαση στην αντιμετώπιση της βίας
κατά των γυναικών και των κοριτσιών
(78%), στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των γυναικών (63%) και στην

√ Πώς πιστεύουν ότι θα
αντιμετωπιστεί η παράτυπη
μετανάστευση
πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (61%).
• Πώς θα αντιμετωπιστεί η παράτυπη
μετανάστευση
Οι 7 στους 10 συμφωνούν ότι η χρηματοδοτική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες συνιστά αποτελεσματικό
τρόπο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. Σε σύγκριση με

το 2016, η άποψη αυτή έχει κερδίσει την
υποστήριξη ατόμων σε 14 χώρες ιδίως στη Μάλτα, την Ελλάδα και τη
Βουλγαρία.
Όταν τους ζητήθηκε να καθορίσουν τις
πλέον πιεστικές προκλήσεις για τις
αναπτυσσόμενες χώρες, τα θέματα που
ανέφεραν συχνότερα ήταν η ειρήνη και
ασφάλεια (37%), η εκπαίδευση (35%) και
η υγεία (33%). Η μετανάστευση αναφέρθηκε ως η 10η πλέον πιεστική πρόκληση(10%). Τα στοιχεία αυτά δείχνουν μια
γενικότερη σταθερή τάση από το 2010.
Σε προσωπικό επίπεδο, περισσότεροι
από
τους
μισούς
Ευρωπαίους θεωρούν
ότι μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά
στην ανάπτυξη ως
άτομα – για παράδειγμα, με την οικονομική
στήριξη μη κερδοσκοπικών οργανώσεων,
τις ηθικές επιλογές
όταν ψωνίζουν ή την
εθελοντική εργασία.
Όταν ρωτήθηκαν αν η

καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να είναι
προτεραιότητα της ΕΕ, οι ερωτηθέντες
σε 27 χώρες - και 7 στους 10 Ευρωπαίους συνολικά - συμφώνησαν ότι πρέπει. Ωστόσο, οι Λετονοί και οι Εσθονοί
φαίνεται να είναι πιο σκεπτικοί όσον
αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία.
Από τις 28 χώρες της ΕΕ, μόνο η Τσεχική Δημοκρατία και η Εσθονία δεν θεωρούν ότι η αναπτυξιακή πολιτική είναι
αποτελεσματικό μέσο για την καταπολέμηση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες.
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ΩΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Π

ολλοί διερωτούνται, πάνω σε
καθημερινή βάση, που οφείλεται πραγματικά η κρίση που
μαστίζει σήμερα την κοινωνία μας.
Το ερώτημα έχει πολλές παράμετρους οι οποίες χρήζουν ανάλυσης
σε βάθος για να δώσουν πειστική
απάντηση. Το βέβαιον είναι ότι της
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας
προυπήρξε μια μεγάλη περίοδος
κρίσης αξιών και ιδανικών.
Η υπερκαταναλωτική συμπεριφορά και το αλόγιστο κυνήγι του
εύκολου πλουτισμού και το παρατηρούμενο υλιστικό πνεύμα που
διακρίνει τον πολίτη τις τελευταίες
δεκαετίες συνέτειναν σημαντικά
στην αποψίλωση των ιδεωδών της
κλίμακας αξιών.
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το
πατροπαράδοτο φιλότιμο έχει
δώσει τη θέση του στην αδιαφορία
του προς τον συνάνθρωπο, στο
πλαίσιο της αστικοποιημένης
ζωής και της υφιστάμενης ανωνυμίας, που δημιουργεί και ανασφάλεια.Το συλλογικό πνεύμα και η
διάθεση αλληλεγγύης έχει αντικατασταθεί από το ατομιστικό και
αμοραλιστικό πνεύμα. Η αγωγή
του πολίτη που πρέπει να πραγματώνεται,
πρωτίστως,
στα
"σπλάχνα" της οικογένειας, δεν
συντελείται, καθ'ότι το "κύτταρο"
της κοινωνίας μας υπολειτουργεί,
ελέω της χαλάρωσης των συνεκτικών δεσμών μεταξύ των μελών
της.Το σχολείο δεν αναπτύσσει
στους μαθητές του την ηθικοπνευματική καλλιέργεια, αλλά, με την
χρησιμοθηρική γνώση, που προβάλλει, μονομερώς, δημιουργεί τις
συνθήκες στον ψυχισμό του
ανθρώπου για την ανάπτυξη του
ατομικιστικού του πνεύματος. Τα
Μεσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν
προωθούν
τους πνευματικούς
ανθρώπους, αλλά τους περιθωριοποιούν, στιγματίζοντάς τους
ως γραφικούς και, παράλληλα,
καλλιεργούν στο κοινό το υλιστικό
φρόνημα, μέσα από τα πρότυπα
του υπερκαταναλωτισμού. Επιπροσθέτως, το θράσος έχει καταχωρηθεί στις συνειδήσεις ως
δικαίωμα, που διεκδικείται, αδιακρίτως, χωρίς να συνοδεύεται από
το απαραίτητο πλέγμα των υποχρεώσεων που έχει το κάθε πρόσωπο, όντας πολίτης μίας συντεταγμένης και ευνομούμενης δημοκρατικής πολιτείας και να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες και τα
δεδομένα που αφορούν τους
άλλους πολίτες. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το μωσαϊκό της
αξιακής μας κατάπτωσης που,
μαζί με την υφιστάμενη οικονομική
κρίση, διογκώνεται μέσα από τη
ματαίωση της υπερκαταναλωτικής
συμπεριφοράς και τη δημιουργία
ζητημάτων ανασφάλειας, με την

ευρύτερη σημασία του όρου.

Η ΧΡΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Ποτέ δεν είναι αργά για να αναγεννηθεί μια κοινωνία που έπεσε σε
πνευματικό μαρασμό και κρίση
αξιών. Όσο υπάρχουν άνθρωποι
γνωστικοί, τίμιοι και φιλόπατρεις
, έστω και λίγοι, υπάρχει αχτίδα
φωτός. Η ελπίδα μπορει ν ααναδυθεί μέσα από τις πιό κάτω προτάσεις.
1) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Πρέπει να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος της και να
καθοριστεί, ξανά, το πλαίσιο των
καθηκόντων των μελών της(πατέρας-μητέρα) στα όρια που θέτουν
τα δεδομένα της κοινωνικής πραγματικότητας (δημιουργία πυρηνικής οικογένειας στην σημερινή

αλλάξουμε, πρώτα, τον εαυτό μας
και, μετά, τους άλλους.Τότε θα
δούμε, ότι εφ'όσον έχουμε αλλάξει
εμείς θα αλλάξει και ο κόσμος
γύρω μας,μέσα από το παράδειγμα
που θα δίνουμε.
7) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Να
μάθουμε να αναλαμβάνουμε στο
ακέραιο την ευθύνη μας και να μην
κρυβάμαστε πίσω από την ασφαλή
ανωνυμία της μάζας(ψευδαίσθηση
ότι η ευθύνη κομματιάζεται ισομερώς στον καθένα για όποιον ανήκει
στη μάζα).Μάλιστα, πρέπει να
κυνηγάμε την ευθύνη και εκεί που
δεν μας αναλογεί, παραδειγματίζοντας τους άλλους και επιδεικνύοντας, με αυτό τον τρόπο, τους
υψηλούς δείκτες υπευθυνότητας

√ Βρίσκεται στα χέρια
των ίδιων των πολιτών
το εργαλείο για να ξεπεράσουμε την κρίση αξιών
ανοίγοντας παράθυρο
ελπίδας για το αύριο
εποχή) και οι δεσμευτικές κατακτήσεις και τις αναφυόμενες εξελίξεις
που αφορούν στην είσοδο της
γυναίκας στον εργασιακό στίβο.
2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: Πρέπει να
αξιολογούμε τους ανθρώπους,
ανάλογα με το πόσο χρήσιμοι και
ωφέλιμοι είναι προς τον πλησίον
και την κοινωνία, άσχετα από το
επίπεδο, τη μόρφωση και το επάγγελμα και το πόσο σημαντικοί είναι
για εμάς ψυχοσυναισθηματικά.
3) ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ: Πρέπει να αποκηρύξουμε την υλιστική μας νοοτροπία και το αδηφάγο υπερκαταναλωτικό πνεύμα και να δώσουμε
προτεραιότητα στις ηθικοπνευματικές μας αξίες.Να δώσουμε έμφαση στο "είναι" και όχι στο "έχειν"
και το "φαίνεσθαι" ως προς την
κατοχή περισσότερων και "ποιοτικότερων" αγαθών.
4) ΠΑΙΔΕΙΑ: Το σχολείο πρέπει,
παράλληλα, με την γνώση, ως
απαραίτητο εφόδιο για την μελλοντική ανάληψη εργασίας, να ενσωματώσει στους κόλπους του και
την ανθρωποκεντρική παιδεία, με
σκοπό στην ηθικοπνευματική ανάπτυξη των ατόμων. Να σφυρηλατίσει τον άνθρωπο και σκεπτόμενο
πολίτη στην αδιάλλειπτη ροή των
προτύπων και εξελίξεων και όχι
τον ατομιστή και τον παθητικά
αποδέκτη.
5) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Να ενσκήπτουμε
στα προβλήματα του συνανθρώπου μας, με ευαισθησία, πνεύμα
κατανόησης και ανθρωπιάς και να
τα θεωρούμε ως δικά μας.Αυτό θα
συμβάλλει στη βελτιστοποίηση
των ανθρωπίνων σχέσεων και την
ανάπτυξη των ουσιαστικών διαπροσωπικών επαφών.
6) ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ: Πρέπει να κάνουμε μία χρήσιμη ενδοσκόπηση αναφορικά με καταστάσεις, πρόσωπα
και γεγονότα που σχετιζόμαστε
άμεσα ή έμμεσα.Να θέλουμε να

και ευσυνειδησίας ως πολιτών.
8) ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Να έχουμε την επιθυμία να προσφέρουμε στο κοινωνικό
σύνολο, ανεξάρτητα από το μετερίζι που βρισκόμαστε στην κλίμακα της κοινωνίας(εργασία, δραστηριοποίηση σε συλλόγους, με
σκοπό την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και διαχείριση των κοινωνικών ζητημάτων
που εκκρεμούν).Αυτό προϋποθέτει
απουσία συμπλεγμάτων και πλεόνασμα, περίσσευμα ψυχής.
9) ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ: Να έχουμε ως σημείο αναφοράς των επιλογών μας, το κοινωνικό όφελος
και όχι το ατομικιστικό. Οι πράξεις
μας να έχουν ως άξονα το συλλογικό καλό,(που στην τελική φάση
θα είναι και δικό μας καλό) και να
μην εκπορεύονται από τα μικρόψυχα, προσωπικά μας συμφέροντα.
Με άλλα λόγια, να θυσιάζουμε το
ατομικό μας συμφέρον για το
ευρύτερο κοινωνικό.
10) ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – EMΠΛΟΚΗ
ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ: Να δείχνουμε ενδιαφέρον για τα δρώμενα και τις εξελίξεις του τόπου μας και να προβληματιζόμαστε για τα ζητήματα που
αφορούν εμάς και τα υπόλοιπα
μέλη της κοινωνίας.ΟΧΙ στην
παθητικοποίηση και την αποχή
από όσα διαδραματίζονται στην
πατρίδα μας.
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ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΟΙ ΤΙΜΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Έ

νας τρόπος υπάρχει για να ξαναδώσουμε στην
πατρίδα μας, Κύπρο και Ελλάδα, την καταρρακωμένη τιμή και αξιοπρέπειά της.
Να αξιοποιηθούν οι αστείρευτες δημιουργικές και
τίμιες δυνάμεις του λαού που αναντίλεγκτα αποτελούν το κλειδί στην αντιμετώπισης της κρίσης που
βιώνουμε ως κοινωνία και ως Έθνος
Αναμφίβολα χρειάζεται εθνικό σχέδιο οικονομικής
και κοινωνικής ανασυγκρότησης , χρειάζονται στρατηγικές , εθνικές στοχεύσεις , ριζικές τομές και
αλλαγές στο θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο που
αγγίζουν τις καθημερινές συμπεριφορές και νοοτροπίες μας.
Ωστόσο όμως χρειάζεται και κάτι άλλο ακόμα. Η
στροφή στη συγκροτημένη ανάδειξη των διαχρονικών αξιών που βοήθησαν το Ελληνορθόδοξο Γένος
μας να ξεπεράσει δύσκολες στιγμές στο παρελθόν.
Είναι εξόχως χρήσιμο ,
στο πλαίσιο αυτό , να
αντλήσουμε διδάγματα
από την ίδια την ιστορία
και ειδικά από τις δύσκολες περιόδους του έθνους
όπως η περίοδος 18931912 όταν η χώρα κατάφερε να οδηγηθεί από
την οικονομική πτώχευση
στην Εθνική Αναγέννηση
του 1912-13 , κατορθώνοντας μάλιστα
να
ανορθωθεί πνευματικά,
πολιτικά και στρατιωτικά
και κατόπιν να απελευθερώσει τη Νότιο Ήπειρο,
τη Μακεδονία, τα νησιά
του Αιγαίου και την
Κρήτη. Και φυσικά, η
μετέπειτα ένδοξη περίοδος 1950-50 στην Κύπρο,
που με την πίστη στον
Αγώνα της Ελευθερίας και
της Αυτοδιάθεσης ξεκίνησε ο επικός Αγώνας της ΕΟΚΑ, με τα αμούστακα παιδιά στην πρωτοπορία, καθοδηγούμενα από εμπνευσμένη ηγεσία.
Δυστυχώς, σήμερα από την Ελλάδα και την Κύπρο
απουσιάζουν τα σχέδια, οι εθνικές στρατηγικές , η
τόλμη και ο ειλικρινής πολιτικός λόγος για τις
δυσκολίες που καλούμεθα ως κοινωνία και ως έθνος
να αντιμετωπίσουμε. Η εθνική, πολιτική και κοινωνική συνεννόηση που θα εκφράζεται σε μια κυβέρνηση
εθνικής σωτηρίας και ανόρθωσης, φαντάζουν ως
ουτοπία.
Ποιες δυνάμεις, αλήθεια, βοήθησαν την Ελλάδα μετά
από τόσες ταπεινώσεις να φθάσει στην Αναγέννηση
του 1912; Ήσαν τέσσερις. Η πίστη στον Θεό, η φιλοπατρία κάποιων ανθρώπων που θυσιάσθηκαν, η
εθνική συνείδηση και το έργο των πνευματικών
ανθρώπων, οι οποίοι κήρυτταν τη συνέχεια του
Ελληνισμού. Ας τα κάνουμε βίωμα μας και καθημερινό τρόπο ζωής.

ΙΔΑΝΙΚΑ
Ήλθε η ώρα να ξεδιψάσουμε από το νερό που αναβλύζει η ιστορία μας, ας ξαναπιστέψουμε στις
αξίες και στα μεγάλα ιδανικά του έθνους μας, την
φιλοπατρία, την τεκμηριωμένη πεποίθηση για τη
διαχρονική πορεία του Ελληνισμού .
Μόνο έτσι θα δούμε τη νέα γενιά να δημιουργεί και
να ανα-δημιουργεί μία καινούργια χώρα, ορθόδοξη,
δημοκρατική, μαχητική ταγμένη να πρωτοπορεί
πολιτιστικά και οικουμενικά.
Προς τούτο, καταλυτικό ρόλο θα παίξει η Παιδεία
μας αλλά και η στάση ενός εκάστου των πολιτών
που καλούνται σε αφύπνιση και κινητοποίηση για να
επανεύρουμε τις ρίζες μας, που εμπερικλείονται στις
λέξεις αλληλεγγύη, τιμιότητα, αδελφωσύνη και εθνική συνείδηση.
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2 0 1 7 : θανατηφόρα η μεσογειακή διέλευση
μεταναστών με 3.139 νεκρούς και αγνοούμενους
Έ

να μείζον ευρωπαϊκό ζήτημα το οποίο αποτελεί ανοικτή πληγή που συνεχώς αιμορραγεί είναι το μεταναστευτικό και οι ζωές που χάνονται στην
προσπάθεια χιλιάδων ανθρώπων να εγκαταλείψουν τις χώρες τους στις οποίες κινδυνεύουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διασωθούν στοιβάζονται σε βάρκες ελπίζοντας να διασχίσουν χιλιάδες χιλιόμετρα
διαμέσου θαλάσσης με την ελπίδα αν καταφέρουν να επιβιώσουν να ζήσουν σε
μια χώρα πιο ασφαλή. Εικόνες απελπισίας που συγκλονίζουν και που συνθέτουν την πολυπλοκότητα του ανθρωπιστικού αυτού θέματος που αγγίζει ακόμη
και τις πιο σκληρές ψυχές.
Ο υψηλότερος αριθμός αιτούντων άσυλο για πρώτη φορά σε σχέση με τον πληθυσμό για το 2ο τρίμηνο του 2018 καταγράφηκε στην Κύπρο, ενώ οι περισσότερες αιτήσεις σε συνολικό αριθμό καταχωρήθηκαν στη Γερμανία, τη Γαλλία και
την Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Το 2017, 172.300 άνθρωποι έφθασαν
στην Ευρώπη δια θαλάσσης, λιγότεροι
από τους μισούς σε σχέση με το 2016.
Ωστόσο, η μεσογειακή διέλευση παρέμεινε
θανατηφόρα, με 3.139 νεκρούς ή αγνοούμενους το 2017, σε σύγκριση με τους
5.096 το 2016.

√ Στατιστικά στοιχεία που θα
βοηθήσουν στην κατανόηση
του μεγέθους της προσφυγικής
κρίσης στην Ευρώπη

Μετανάστες που
βρίσκονται
παράνομα στην ΕΕ
Το 2015, 2.2 εκατ. άνθρωποι βρίσκονταν
παράνομα στην ΕΕ. Το 2017 ο αριθμός
αυτός έπεσε στις 600.000. Το να είναι
κανείς «παράνομα ευρισκόμενος» στην ΕΕ
μπορεί να σημαίνει ότι το άτομο αυτό
απέτυχε να εγγραφεί σωστά ή εγκατέλειψε
το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για
την εξέταση της αίτησης ασύλου που
υπέβαλλε, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ότι μπορεί το εν λόγω άτομο να εκδιωχθεί
από την ΕΕ για το συγκεκριμένο λόγο.

Τι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι
Η μετανάστευση είναι εδώ και χρόνια μία
από τις προτεραιότητες της ΕΕ. Διάφορα
μέτρα έχουν παρθεί για να αντιμετωπιστεί
η κρίση και να βελτιωθεί το σύστημα

Με την άφιξη σχεδόν ενός εκατομμυρίου
αιτούντων άσυλο και μεταναστών στην
Ευρώπη το 2015 αποκαλύφθηκαν σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ασύλου της
ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται προτάσεις για τη δημιουργία μιας
πιο δίκαιης, αποτελεσματικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου.

Αποφάσεις για το άσυλο στην ΕΕ
Το 2017, έγιναν 728.470 αιτήσεις διεθνούς προστασίας στην ΕΕ. Ο αριθμός
αυτός αντιπροσωπεύει μείωση του αριθμού κατά 44% σε σύγκριση με το 2016,

√ Προτάσεις για τη δημιουργία
μιας δίκαιης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής πολιτικής
ασύλου επεξεργάζεται η Ε.Ε.
ομάδας.
όπου πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 1,3
εκατομμύρια αιτήσεις.
Το 2017, οι χώρες της ΕΕ χορήγησαν προστασία σε περισσότερους από 538.000
ανθρώπους, σχεδόν 25% λιγότερες αιτήσεις σε σχέση με το 2016. Ο ένας στους
τρεις ήταν από τη Συρία, ενώ το Αφγανιστάν και το Ιράκ ανήκουν επίσης στις
πρώτες τρείς χώρες προέλευσης. Από
τους 175.800 συριακούς πολίτες που έλαβαν διεθνή προστασία στην ΕΕ, πάνω από
το 70% την έλαβε στη Γερμανία.

Πρόσφυγας και αιτών άσυλο
Αιτών άσυλο είναι κάθε άνθρωπος που
κάνει επίσημη αίτηση για άσυλο σε μία
ξένη χώρα, διότι φοβάται ότι η ζωή του
βρίσκεται σε κίνδυνο στην πατρίδα του.
Πρόσφυγας είναι κάθε άνθρωπος που
βρίσκεται έξω από το κράτος του οποίου
είναι πολίτης εξαιτίας δικαιολογημένου
φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω
της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς του, ή ακόμα εξαιτίας της ιδιότητας
του μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής

Η κατάσταση στη Μεσόγειο
Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), συλλέγει
στοιχεία σχετικά με τις παράνομες εισόδους μέσω των εξωτερικών συνόρων της
ΕΕ όπως αυτά καταγράφονται από τις
κατά τόπους εθνικές αρχές. Το 2015 και
το 2016 καταγράφηκαν πάνω από 2.3
εκατ. παράνομες είσοδοι. Το 2017, ο
συνολικός αριθμός παράνομων συνοριακών διαβάσεων στην ΕΕ μειώθηκε στις
204.700, το χαμηλότερο επίπεδο σε τέσσερα χρόνια. Ένα άτομο μπορεί να περάσει τα σύνορα πάνω από μία φορά, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των
ανθρώπων που ήρθαν στην Ευρώπη είναι
χαμηλότερος.

παροχής ασύλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθηκε τον Μάιο
του 2018, το 72% των Ευρωπαίων θέλουν
η ΕΕ να κάνει ακόμα περισσότερα για την
επίλυση της κρίσης. Η μετανάστευση ήταν
επίσης θέμα ύψιστης προτεραιότητας για
τους Ευρωπαίους και σύμφωνα με το
Ευρωβαρόμετρο του 2016.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε σημαντικά τη
χρηματοδότησή της για τη μετανάστευση,
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Eurostat: Στην Κύπρο
το υψηλότερο ποσοστό αιτητών ασύλου

Σ

ύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, σε σύγκριση με τον
πληθυσμό
κάθε
κράτους
μέλους, ο υψηλότερος αριθμός
εγγεγραμμένων για πρώτη
φορά αιτούντων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του
2018 καταγράφηκε στην Κύπρο
(1 656 πρώτους αιτούντες ανά
εκατομμύριο πληθυσμού) και
ακολουθούν η Ελλάδα (1 521), η
Μάλτα (889) και το Λουξεμβούργο (703). Αντίθετα, τα
χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία (8
αιτούντες ανά εκατομμύριο
πληθυσμού), Εσθονία (11),
Ουγγαρία (15) και Λετονία (16).
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2018, υπήρχαν συνολικά 267
αιτούντες άσυλο για
πρώτη φορά ανά εκατομμύριο πληθυσμού
σε ολόκληρη την ΕΕ.
Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2018, ο
μεγαλύτερος συνολικός αριθμός πρωτοβάθμιων αιτούντων
καταχωρήθηκε
στη
Γερμανία (με 33.700
αιτούντες για πρώτη
φορά ή 25% των
συνολικών πρωτοβάθμιων αιτούντων
στα κράτη μέλη της
ΕΕ) και τη Γαλλία
(26.100 ή 19%), ακολουθούμενη από την
Ελλάδα (16.300 ή 12%) και την
Ισπανία (16.200 ή 12%).
Μεταξύ των κρατών μελών με
περισσότερους από 2.000
αιτούντες άσυλο για πρώτη
φορά το δεύτερο τρίμηνο του
2018, ο αριθμός των πρώτων
υποψηφίων
μειώθηκε
σε
σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο στην Ιταλία και την
Αυστρία (και -23%) και στο Βέλ-

Το 2017, τα κράτη μέλη αρνήθηκαν την
είσοδο στην Ένωση σε 439.505 ανθρώπους.
Έως τις 26 Ιουνίου, περισσότεροι από
43.000 άνθρωποι έχουν διακινδυνεύσει τη
ζωή τους προκειμένου να φθάσουν στην
Ευρώπη δια θαλάσσης μέχρι το 2018.
Το
2017,
172.300
άνθρωποι
έφθασαν
στην
Ευρώπη
δια
θαλάσσης,
λιγότεροι
από τους μισούς σε
σχέση με το 2016. Ωστόσο, η μεσογειακή διέλευση παρέμεινε θανατηφόρα, με 3.139 νεκρούς
ή αγνοούμενους το 2017,
σε σύγκριση με τους
5.096 το 2016.

το άσυλο και τις πολιτικές ένταξης μετά
την αυξημένη εισροή αιτούντων άσυλο το
2015. Στις προσεχείς διαπραγματεύσεις
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το
2020, το Κοινοβούλιο θα ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τη μετανάστευση.

γιο και τη Σουηδία (-10%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη αύξηση
σημειώθηκε στην Ισπανία
(+85%) και στην Ελλάδα (+
26%).
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Στον συνδικαλισμό
δεν υπάρχουν αδιέξοδα

Η

στοχευμένη προσπάθεια
για δημιουργία μιας ισοπεδωτικής και απαξιωτικής εικόνας και αντίληψης για την
έννοια, τη σημασία και το ρόλο
του συνδικαλισμού, πέφτει στο
κενό μέσα από τις καλές πρακτικές που παραπέμπουν και
αποτυπώνουν μια σαφή πραγματικότητα- πως, στον συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα, όπως ακριβώς και στην
ίδια τη Δημοκρατία.
Συνειρμικά λοιπόν, όπως επίσης και μέσα από το αξίωμα
πως, η Δημοκρατία βασίζεται
στην άμεση εμπλοκή και
έκφραση του δήμου- του πολί-

Του Ανδρέας Φ. Μάτσας
Γενικού Γραμματέα ΣΕΚ

Η σύγχρονη μορφή συνδικαλιστικής παρέμβασης και εκπροσώπησης εργαζομένων, παραπέμπει στη λογική της ομαλής
συνύπαρξης της εργοδοτικής
πλευράς και αυτής των εργαζομένων, καθώς βασικός άξονας ανάπτυξης των επιχειρήσεων αποτελεί το ίδιο το
ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, η κατάρτιση, η επανακατάρτιση και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις, σε συνθήκες εργατικής ειρήνης, ασφάλειας και
υγείας, συμβάλλουν στην
αύξηση της παραγωγικότητας
και της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για
να υπάρξει αμοιβαίο όφελος.
Αυτή η παράμετρος βέβαια, δεν
αφαιρεί και ουδόλως μειώνει
τη δυνατότητα διεκδίκησης ή
και λήψης των όποιων απαραίτητων μέτρων, όπως αυτά
προβλέπονται ρητά μέσα στον
Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων
(ο οποίος καθορίζει διαχρονικά
τον τρόπο λειτουργίας των

«Σήμερα, η αναγκαιότητα του συνδικαλισμού γίνεται ακόμα
πιο επιβεβλημένη, στο μεταβατικό στάδιο της περιόδου μετά
την κρίση και στην προσπάθεια για επαναρύθμιση της αγοράς
εργασίας, προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων
και επαναφορά της κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής

»

τη δηλαδή, ο συνδικαλισμός
αποτελεί αναπόσπαστη συνιστώσα και παράμετρο της
ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας ενός κράτους και, σε
απόλυτη αντιστοιχία, του τρόπου λειτουργίας και εφαρμογής των εργασιακών σχέσεων
και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων.

ΑΝΑΛΥΣΗ
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εργασιακών σχέσεων), σε περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά προσπαθήσει, μονομερώς
να ανατρέψει αυτή την ισορροπία.
Το θεσμικό πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, της συλλογικής διαπραγμάτευσης και της
δυνατότητας διεύρυνσης των

Η

Κύπρος κατέγραψε για άλλη μια
φορά τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση
της ανεργίας, αυτή τη φορά τον Αύγουστο του 2018, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε από
10,5% τον Αύγουστο του 2017 σε 7,5%
(7,0% στους άνδρες και 7,9% στις γυναίκες) για τον Αύγουστο του 2018 (ή από
45 000 σε 33 000 άτομα).
Στο μεταξύ, το ακαθάριστο ποσοστό
ανεργίας της ζώνης του ευρώ (EA19)
ήταν 8,1% τον Αύγουστο του 2018, από
8,2% τον Ιούλιο του 2018 και από 9,0%
τον Αύγουστο του 2017. Πρόκειται για
το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Νοέμβριο του 2008.
Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28 ήταν
6,8% τον Αύγουστο του 2018, σταθερό
σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2018 και
μειωμένο από 7,5% τον Αύγουστο του
2017. Αυτό παραμένει το χαμηλότερο
ποσοστό που καταγράφεται στην ΕΕ28
από τον Απρίλιο του 2008.
Η Eurostat εκτιμά ότι 16.657 εκατομμύ-

συλλογικών συμβάσεων ως
στοιχείο προώθησης της ομαλής λειτουργίας των εργασιακών σχέσεων, κατοχύρωσης
των εργαζομένων σε ότι
αφορά τα δικαιώματα και τα
μισθολογικά και παρεμφερή
ωφελήματά τους, όπως επίσης
και στήριξης της ομαλής λειτουργίας και ανάπτυξης των
επιχειρήσεων, αναδεικνύουν
τον ρόλο και την αναγκαιότητα
ύπαρξης των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και επιβεβαιώνουν πως, μέσα από αυτή τη
διαδικασία αίρεται ή περιορίζεται η πιθανότητα τελμάτωσης.
Σήμερα, η αναγκαιότητα του
συνδικαλισμού γίνεται ακόμα
πιο επιβεβλημένη, στο μεταβατικό στάδιο της περιόδου μετά
την κρίση και στην προσπάθεια για επαναρύθμιση της
αγοράς εργασίας, προώθηση
των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και επαναφορά της κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής.
Η συνεχής ανοδική πορεία της
οικονομίας, σε συνάρτηση με
τη σταθερά πτωτική τάση της
ανεργίας, αποτυπώνουν αυτό
που ξεκάθαρα αναδεικνύει η
ΣΕΚ πως, τούτη είναι η ώρα
της ευθύνης, της υπευθυνότητας και της λελογισμένης διεκδίκησης, για την κοινωνία,
τους εργαζόμενους, την οικονομία και την ανάπτυξη του
τόπου μας.

διευκρινίζεται ξανά πως, η ΣΕΚ
δεν πρόκειται να αποδεχτεί
μονομερείς αποφάσεις οι
οποίες λαμβάνονται μακριά
από τη θεσμοθετημένη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, ακριβώς για να μπορεί
να ισχύει η επιβεβαιωμένη
πραγματικότητα πως στον
συνδικαλισμό δεν υπάρχουν
αδιέξοδα.
Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη
επέκταση των άτυπων και επισφαλών μορφών απασχόλησης, η αγορά υπηρεσιών,
ακόμα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στην τοπική
αυτοδιοίκηση, τα προσωπικά
συμβόλαια, η αδήλωτη εργασία, η καταστρατήγηση των
συλλογικών συμβάσεων και η
φοροδιαφυγή,
αποτελούν
βασικούς κινδύνους πλήρους
απορρύθμισης ενός συστήματος που βασίζεται στον υγιή
και συναινετικό κοινωνικό διάλογο και στην κοινωνική οικονομία της αγοράς.
Ως εκ τούτου, η ομαλή λειτουργία των εργασιακών σχέσεων,
αλλά και η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης της οικονο-

Έχοντας καταστήσει σαφές
ότι, το εργατικό κόστος δεν
αποτελεί ζημιά, ούτε και απειλή προς τις επιχειρήσεις, αλλά
αντίθετα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο πλαίσιο της υγιούς λειτουργίας των θεσμοθετημένων εργασιακών σχέσεων,

√ 16.657 εκατομμύρια άνδρες
και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των
οποίων 13.220 εκατομμύρια
στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι
τον Αύγουστο του 2018
ανεργία μειώθηκε κατά 1.921 εκατομμύρια στην ΕΕ28 και κατά 1.419 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ.
Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Αύγουστο
του 2018 καταγράφηκαν στη Δημοκρατία της Τσεχίας (2,5%), τη Γερμανία και

μίας και η προώθηση των
επενδύσεων, με κοινωνικό
πρόσωπο, βασίζονται στην
επέκταση των συλλογικών
συμβάσεων, στην περαιτέρω
ενίσχυση της εκδημοκρατικοποίησης της αγοράς εργασίας
και στην προώθηση της ποιοτικής και αξιοπρεπούς απασχόλησης, μέσα και από την
άρση των ανισοτήτων και των
όποιων διακρίσεων.
Η πρόκληση βρίσκεται ενώπιον
όλων μας για να αποδείξουμε
όντως, πως στη συμμετοχική
δημοκρατία δεν υπάρχουν
αδιέξοδα, ακριβώς σε πλήρη
αντιστοιχία με τον συνδικαλισμό.

οποίες λαμβάνονται μακριά από τη θεσμοθετημένη διαδικασία
του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας,
ακριβώς για να μπορεί να ισχύει η επιβεβαιωμένη πραγματικότητα πως στον συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα

• Η συνεχιζόμενη επέκταση των άτυπων και επισφαλών
μορφών απασχόλησης αποτελούν βασικούς κινδύνους πλήρους
απορρύθμισης ενός συστήματος που βασίζεται στον υγιή
και συναινετικό κοινωνικό διάλογο και στην κοινωνική
οικονομία της αγοράς

την Πολωνία (και τα 3,4%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν
στην Ελλάδα (19,1% τον Ιούνιο του
2018) και στην Ισπανία (15,2%).
Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το
ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα
κράτη μέλη. Οι μεγαλύτερες μειώσεις
σημειώθηκαν στην Κύπρο (από 10,5%
σε 7,5%), στην Κροατία (από 10,9% σε
8,5%), στην Ελλάδα (από 21,3% σε 19,1%
μεταξύ
Ιουνίου
2017 και Ιουνίου
2018) .
Τον Αύγουστο του
2018, 3.315 εκατομμύρια
νέοι
(κάτω των 25
ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ28, εκ
των οποίων 2.367
εκατομμύρια ήταν
στη ζώνη του
ευρώ. Σε σύγκριση

Η σύγχρονη μορφή
συνδικαλιστικής
παρέμβασης
και εκπροσώπησης
εργαζομένων,
παραπέμπει στη λογική
της ομαλής συνύπαρξης της εργοδοτικής
πλευράς και αυτής
των εργαζομένων,
καθώς βασικός άξονας
ανάπτυξης των επιχειρήσεων αποτελεί το
ίδιο το ανθρώπινο
δυναμικό

• Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να αποδεθτεί μονομερείς αποφάσεις οι

Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια
μείωση ανεργίας στην Ευρώπη
ρια άνδρες και γυναίκες στην ΕΕ28, εκ
των οποίων 13.220 εκατομμύρια στη
ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον
Αύγουστο του 2018. Σε σύγκριση με τον
Ιούλιο του 2018, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 114.000 στην ΕΕ28
και κατά 102 000 ζώνη του ευρώ. Σε
σύγκριση με τον Αύγουστο του 2017, η

9

με τον Αύγουστο του 2017, η ανεργία
των νέων μειώθηκε κατά 431.000 στην
ΕΕ28 και κατά 275 000 στη ζώνη του
ευρώ. Τον Αύγουστο του 2018, ο δείκτης ανεργίας των νέων ήταν 14,8%
στην ΕΕ28 και 16,6% στη ζώνη του
ευρώ, έναντι 16,6% και 18,5% αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2017. Τον Αύγουστο του 2018 τα χαμηλότερα ποσοστά
καταγράφονται στη Γερμανία (6,2%) την
Τσεχική Δημοκρατία (6,3%) και τις Κάτω
Χώρες (7,7%), ενώ τα υψηλότερα καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,1% τον Ιούνιο του 2018), στην Ισπανία (33,6%) και
στην Ιταλία (31,0%).
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Το σταθερό πρόγραμμα ύπνου
ωφελεί ΣΩΜΑ και ΨΥΧΗ

Ο

επαρκής ύπνος έχει αποδειχθεί ότι συντελεί στην
καλή υγεία του σώματος και του πνεύματος.
Αλλά μια νέα μελέτη έρχεται να δείξει ότι ένα πρόγραμμα ύπνου, με σταθερή ώρα ύπνωσης και αφύπνισης είναι σημαντικό για την καρδιακή και μεταβολική υγεία των ηλικιωμένων.
Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Scientific Reports, επιστημονική ομάδα
του Πανεπιστημίου Duke αφού ανέλυσε στοιχεία για
1.978 ηλικιωμένους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι,
όσοι είχαν άστατο πρόγραμμα ύπνου, είχαν μεγαλύτερο σωματικό βάρος, υψηλότερα επίπεδα σακχάρου
στο αίμα, υψηλότερη αρτηριακή πίεση και μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν έμφραγμα ή εγκεφαλικό
επεισόδιο εντός δέκα ετών, συγκριτικά με εκείνους
που κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν σταθερές ώρες
καθημερινά.
Όσοι είχαν άστατο πρόγραμμα ύπνου ήταν πιθανότερο να αναφέρουν συμπτώματα κατάθλιψης και
άγχους, παράγοντες που συντελούν σε επιδείνωση
της καρδιακής υγείας.Οι συμμετέχοντες στη μελέτη
είχα φορέσει συσκευές παρακολούθησης του ύπνου
τους και η ηλικία τους κυμαινόταν από 54 έως 93
ετών, ενώ είχαν εξαιρεθεί όσοι είχαν διαταραχές
ύπνου, όπως η άπνοια ύπνου.Οι επιστήμονες είχαν
καταγράψει τη διάρκεια ύπνου κάθε ατόμου και αν
κάποιος προτιμούσε να ξυπνά νωρίς ή αργά το
πρωί.Τα άτομα με υπέρταση έτειναν να κοιμούνται
περισσότερες ώρες και τα παχύσαρκα άτομα έτειναν
να μένουν ξύπνια μέχρι αργά.
Αλλά και πάλι το πρόγραμμα ύπνου ήταν ο καλύτερος τρόπος πρόβλεψης του καρδιομεταβολικού κινδύνου που αντιμετώπιζε κάποιος.Όσοι είχαν άστατο
πρόγραμμα ύπνου, όπως ήταν αναμενόμενο, βίωναν
περισσότερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
και ήταν λιγότερο δραστήριοι.Οι ερευνητές σκοπεύουν να συνεχίσουν τη μελέτη με στόχο να καθορίσουν
πως η βιολογία προκαλεί αλλαγές στο πρόγραμμα
του ύπνου και το αντίστροφο.

Τ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Α

ΕΛΛ
ΚΑΝ

Ξεκίνησε
με
αισιοδοξία και
χαμόγελο τη νεα
μετακαλοκαιρινή
περίοδο κοιτάζοντας τους φόβους
σου κατάματα

√ 4 απλοί τρόποι για να
αποκτήσεις αυτοπεποίθηση
και να νοιώθεις σιγουριά
στην καθημερινότητα σου

Λένε ότι έναν
φόβο τον ξεπερνάς μόνο όταν έρχεσαι κοντά του.
Αυτό θα πρέπει να κάνεις κι εσύ. Σε αγχώνει να μιλάς
σε κοινό; Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής.
Στα πάρτι αποφεύγεις να χορέψεις; Μήπως να
πήγαινες σε μία σχολή χορού; Ακόμα και η σχέση με
τις φίλες σου μπορεί να βελτιωθεί. Καμία δε θα σου
θυμώσει επειδή θα της πεις την αλήθεια. Και αν το
κάνει, μάλλον δεν υπάρχει λόγος να είναι φίλη σου.

Το μπαχαρικό που «απογειώνει» τη μνήμη

Η

απώλεια της μνήμης και των
γνωστικών λειτουργιών πλήττει κυρίως αυτούς που δεν εξασκούν τη μνήμη τους.

τις ικανότητες απομνημόνευσης.
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
έρευνάς τους που δημοσιεύθηκαν
στην ιατρική επιθεώρηση Journal of
Neuroimmune Pharmacology η
κανέλα δρα ως τονωτικό του εγκεφάλου.

Η προσπάθεια αυτή πρέπει να
είναι συνεχής και δεν αρκεί κάποιος να λύνει ένα σταυρόλεξο μία στο
τόσο.
Νέα επιστημονική έρευνα διαπίστωσε ότι ένα εξαιρετικά δημοφιλές μπαχαρικό μπορεί να βοηθήσει
τη μνήμη συμβάλλοντας στη βελτίωση των ικανοτήτων απομνημό-

νευσηςκαι μάθησης.
Οι νευροεπιστήμονες του Ιατρικού
Κέντρου του Πανεπιστημίου Rush
διαπίστωσαν ότι η κανέλα μπορεί
να κάνει τη διαφορά όσον αφορά

Μη αμελείτε λοιπόν να προσθέτετε
κανέλα στον καφέ, τα γλυκά και τα
φαγητά σας, αφού εκτός από τη
μοναδική γεύσης της, θα σας βοηθήσει να ενισχύσετε και τη μνήμη
σας.

«3» καθημερινές συνήθειες που σε εξαντλούν
χωρίς να το καταλαβαίνεις

Σ

ίγουρα είναι πολύ ωραίο να αγαπάς τη δουλειά
σου, αλλά και η αδιάκοπη εργασία δεν σε βγάζει
πουθενά. Ακολούθησε, λοιπόν, τα πιο κάτω απλά
πραγματάκια και θα νοιώσεις μεγάλη ανακούφιση.
Αν την ώρα του μεσημεριανού γεύματος συνηθίζεις
να πληκτρολογείς, ήλθε ή ώρα να το σταματήσεις.
Βγες μία βόλτα έξω από το κτίριο, κάνε το ανάλογο
κους κους με τους συναδέλφους σας και επέστρεψε
απόλυτα ανανεωμένη στη θέση σου.
Κινείσαι μέσα στην... ακαταστασία: Το πρόγραμμά
σου είναι δύσκολο και όσες φορές και αν έχεις πει ότι
θα βάλεις σε μία τάξη το γραφείο σου, περνά ακόμη
μία εβδομάδα που τα άχρηστα χαρτάκια κάνουν βουναλάκια δίπλα στο πληκτρολόγιό σου. Και όμως όλο
αυτό σε κουράζει και δεν το λέμε εμείς, αλλά η έρευνα
του Princeton's University Neuroscience Institute. Η λύση
είναι μία και μάλιστα... γρηγορότατη. Βάλε στο καθημερινό σου πρόγραμμα ένα 5λεπτο συγύρισμα και δες
τα πάντα τριγύρω σου να λάμπουν. Το μυαλό σου θα
είναι πιο καθαρό και αυτό θα έχει αντίκτυπο και στο
σώμα σου.
Είσαι διαρκώς στην πρίζα του διαδικτύου: Δε διαφωνούμε ότι το διαδίκτυο είναι ό,τι καλύτερο έχει βρε-

Ώρα να κτίσεις
την αυτοπεποίθηση σου

ο μυστικό στις δυσκολίες της ζωής στους σημερινούς έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας,
είναι η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση. Είναι γεγονός
πως αρκετά άτομα χάνουν την αυτοπεποίθηση τους
με τις πρώτες αναποδιές και δυσκολίες. Αν είσαι ένα
από αυτα, ήλθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τα
λάθη του παρελθόντος και να θωρακίσεις την αυτοπεποίθηση σου.
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θεί στη ζωή σου, αλλά και αυτό θέλει ένα μέτρο. Άφησε
για λίγο το κινητό ή το tablet από το χέρι και απόλαυσε μία χαλαρή βόλτα ή έναν καφέ με τις φίλες σου. Η
διαρκής επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
κουράζει τον εγκέφαλο άρα και όλο σου το σώμα.

Τονώστε τη μνήμη σας με απλές ενέργειες
• Ακόμη κι ένα χαλαρό περπάτημα 10 λεπτών ωφελεί

Σ

υχνά, συμβαίνει σε πολλούς από εμάς να ξεχνούμε
πού αφήσαμε τα κλειδιά μας. Αυτό το φαινόμενο
και άλλα παρόμοια του που έχουν κάνουν με τη μνήμη
μας, θα γίνεται συχνότερο ενόσω οι ρυθμοί της καθημερινότητας καθίστανται εντονότεροι και το άγχος μας
μεγαλώνει.

τους εθελοντές, εκ των οποίων ορισμένοι είχαν κάνει
ήπια σωματική άσκηση όπως και πριν ενώ οι υπόλοιποι όχι. Οι ερευνητές πραγματοποίησαν στους συμμετέχοντες εγκεφαλικές απεικονίσεις ώστε να καταγράψουν την εγκεφαλική τους δραστηριότητα. Όπως αποδείχτηκε, σε όσους είχαν γυμναστεί
ήταν βελτιωμένη η επικοινωνία
•
Λίγα
λεπτά
σωματικής
Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεμεταξύ του ιππόκαμπου –περιοχή με
πιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ιρβάιν,
άσκησης την ημέρα αρκούν
λίγα λεπτά σωματικής άσκησης την για να βοηθήσετε τον εγκέφα- μεγάλη σημασία για την αποθήκευση των πληροφοριών– και περιοχών
ημέρα αρκούν για να βοηθήσετε τον
λό σας να «τακτοποιεί»
του εγκεφαλικού φλοιού, οι οποίες
εγκέφαλό σας να «τακτοποιεί» καλύκαλύτερα τις πληροφορίες
εμπλέκονται στην ανάκληση των
τερα τις πληροφορίες και να ενισχυκαι να ενισχυθεί η μνήμη σας! αναμνήσεων. Οι συμμετέχοντες που
θεί η μνήμη σας!
είχαν κάνει έστω και λίγα λεπτά
Όπως αναφέρει η σχετική μελέτη
ήπιας σωματικής άσκησης ήταν σε θέση να θυμηθούν
που δημοσιεύουν οι ερευνητές στην επιθεώρηση PNAS
με μεγαλύτερη ακρίβεια εικόνες αντικειμένων που είχαν
της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ, μόλις 10
δει και μάλιστα να διακρίνουν λεπτομέρειες μεταξύ
λεπτά άσκησης ενισχύουν τη συνδετικότητα του εγκεσχεδόν ίδιων αντικειμένων.
φάλου και βοηθούν τον εγκέφαλο να διαχωρίζει παρό«Ένας απογευματινός περίπατος είναι αρκετός για να
μοιες αναμνήσεις. Με τον όρο συνδετικότητα περιγράεπωφεληθούμε» αναφέρει σχετικά ο καθηγητής στο
φονται οι σύνδεσμοι και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ιρβάιν.
διακριτών μονάδων του νευρικού συστήματος. Οι δοκι-

Βάλε πρόγραμμα στη ζωή σου. Χωρίς σωστή οργάνωση δύσκολα τα πράγματα να έχουν την εξέλιξη
που θέλεις. Οργάνωσε το χρόνο σου, τα μαθήματά
σου και τις δραστηριότητές σου. Με τον τρόπο αυτό,
θα σου μένει ελεύθερος χρόνος για να κάνεις κάτι που
αγαπάς ή και… απολύτως τίποτα! Ναι, κι αυτό το
έχουμε ανάγκη.

μές που διεξήγαγαν οι ερευνητές τούς οδήγησαν στο
συμπέρασμα ότι η συνδετικότητα μεταξύ των διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου που ευθύνονται για τη
δημιουργία και την «αποθήκευση» των αναμνήσεων
αυξάνεται μετά από ένα σύντομο διάστημα ήπιας
άσκησης, όπως 10 λεπτά χαλαρό περπάτημα, γιόγκα ή
τάι τσι.

Απόκτησε νέο ύφος. Και γιατί παρακαλώ να μην το
κάνεις; Η ανανέωση της γκαρνταρόμπας σου θα σε
ανανεώσει γενικά. Και τελοσπάντων, ήρθε η ώρα να
απελευθερωθείς και να τολμήσεις κάτι διαφορετικό.
Είσαι τόσο νέα και φρέσκια, που όλα σου συγχωρούνται.

Στο πλαίσιο της μελέτης τους, οι ερευνητές ζήτησαν
από 36 υγιείς εθελοντές νεαρής ηλικίας (περίπου 20
ετών) να κάνουν 10 λεπτά ήπιας σωματικής άσκησης
(στο 30% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου) πριν
αξιολογήσουν τη μνήμη τους.
Το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε και πάλι σε 16 από
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί λεωφορείων στη Λευκωσία
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
- Άτομο με γνώση ηλεκτρολογίας για εγκατάσταση
συστημάτων συναγερμού και πυρόσβεσης
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Μαγείρισσες
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Γραμματέας
- Λογιστής
- Αποθηκάριος
- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών
- Εργάτες/Εργάτριες
- Εργάτες χειριστές φόρκ-λιφτ
- Ράπτρια σε εργοστάσιο κατασκευής στρωμάτων
- Συγκολλητές
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Υπάλληλος Υποδοχής
- Λαντζέρης
- Βοηθός Κουζίνας
- Καθαρίστριες σε εστιατόριο
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (παρκέ)
- Λουστραδόροι
-Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Το Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο
ΣΕΚ Πάφου σας προσκαλεί
στην ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ που διοργανώνει
την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018
και ώρα 10:00 μέχρι 13:00
στο οίκημα της ΣΕΚ
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2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

Τ

ο Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο μέγαρο της ΣΕΚ στον Στρόβολο (Αίθουσα
Μάρκου Δράκου) στις 8.30π.μ., η 2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του υπουργού Υγείας
Κωνσταντίνου Ιωάνννου.

Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από τη Συνδικαλιστική
Σχολή ΣΕΚ και την Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.
Λευκωσίας και έχει μοριοδοτηθεί με «4,5 Διεθνείς
Μονάδες Συνεχούς Νοσηλευτικής και Μαιευτικής
Εκπαίδευσης» από την Επιτροπή Μοριοδότησης του
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.
Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22849753 από 2.30-5.30μ.μ. Μιχάλη Καζαμία.
Προεγγραφές γίνονται δεκτές στα Επαρχιακά γραφεία
της ΣΕΚ μέχρι 12 Οκτωβρίου 2018.
Το δικαίωμα συμμετοχής για τα μέλη της ΣΕΚ είναι €10
και για τα μή μέλη €20.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Σημάδια ανάκαμψης στην αγορά εργασίας

Μ

ε επίκεντρο τα οργανωτικά και
οικονομικά αποτελέσματα του
οκταμήνου συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα το Επαρχιακό
Συμβούλιο του Σωματείου Βιομηχανικών ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας.
Αναλύθηκαν τα ενώπιον τους
δεδομένα ενώ αξιολογήθηκε η κινητικότητα που παρατηρείται στην

Π

• Στις 6 Δεκεμβρίου 2018
θα πραγματοποιηθεί
η Συνδιάσκεψη του Σωματείου

ψεις για τα μείζονα ζητήματα που
προκύπτουν σε σχέση με τα επαγγελματικά θέματα και την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων.

αγορά εργασίας και τις νέες θέσεις
εργασίας που ανακοινώνονται από
τις διάφορες επιχειρήσεις και
εταιρείες.

Το Επαρχιακό Συμβούλιο απεφάσι-

Στη συνεδρία ανταλάγησαν από-

ποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2018.

σε τέλος, εγκρίνοντας την εισήγηση
της γραμματείας, όπως η συνδιάσκεψη του σωματείου πραγματο-

Οι Ευρωπαίοι πολίτες διεκδικούν
περισσότερα από την ΕΕ

ερισσότερη ή λιγότερη ΕΕ
θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες;
Σε αυτή την ερώτηση απάντησαν οι
συμμετέχοντες στην έρευνα του
Ευρωβαρομέτρου, λέγοντας αν
θέλουν περισσότερες ή λιγότερες
δράσεις από την ΕΕ σε 15 βασικούς
τομείς πολιτικής. Περισσότερο από
50% απάντησε πώς επιθυμεί
περισσότερα από την ΕΕ και στις
πρώτες θέσεις βρίσκεται η μάχη
κατά της τρομοκρατίας και της
ανεργίας αλλά και η προστασία
του περιβάλλοντος.

το προσφυγικό, η ικανοποίηση
από αυτά που γίνονται όλο και
αυξάνεται.

κή και η γεωργία, οι περισσότεροι
Ευρωπαίοι θεωρούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές αποτελεσματικές.

Για παράδειγμα το 2016, μόλις το
23% των Ευρωπαίων ήταν ικανοποιημένοι με τις δράσεις της ΕΕ για

Τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Για παράδειγμα
στη μάχη κατά της ανεργίας το 27%

Παρόλο που πολλοί Ευρωπαίοι
θεωρούν μη αποτελεσματικές τις
δράσεις τις ΕΕ σε τομείς όπως είναι

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ποσοστό που σήμερα έχει
αυξηθεί στο 32%. Αντίστοιχα στο
μεταναστευτικό, το
2016 το 19% των
πολιτών ήταν ικανοποιημένη με τις
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
ποσοστό
που σήμερα αυξήθηκε στο 26%.

• Οι Ευρωπαίοι περιμένουν περισσότερα από την ΕΕ
για την καταπολέμηση της ανεργίας, της τρομοκρατίας
και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα
με την τελευταία έρευνα της Eurostat

Σε άλλα ζητήματα,
όπως η ισότητα των
φύλων, ο ενεργειακός εφοδιασμός, η
βιομηχανική πολιτι-

των Τσέχων θεωρεί ανεπαρκείς τις
ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα
φτάνει το 92%.
Από την άλλη μεγάλη πλειοψηφία
των Ευρωπαίων επιθυμούν τη
λήψη κοινών ευρωπαϊκών δράσεων σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. 7 στους 10 συμμετέχοντες
πιστεύουν ότι η συνεργασία των κμ είναι η καλύτερη απάντηση στην
αυξανόμενη ισχύ και επιρροή της
Ρωσίας (71%) και της Κίνας, στην
αντιμετώπιση της αστάθειας στον
Αραβικό κόσμο (71%) αλλά και στην
διοίκηση Τραμπ στις ΗΠΑ (68%).
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

O λόγος που οι πίτσες έχουν τραπεζάκι στη μέση

Έ

χετε παρατηρήσει ότι στα
κουτιά της πίτσας στο κέντρο
τοποθετούν ένα πλαστικό στρογγυλό τραπεζάκι; Γνωρίζετε, όμως,
γιατί το τοποθετούν;Ο λόγος δεν
είναι ούτε αισθητικής φύσεως
ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να
έχετε σκεφτεί. Το τραπεζάκι
τοποθετείται στο κέντρο της
πίτσας για να διατηρήσει την
απαραίτητη απόσταση ανάμεσα
στο ζεστό λιωμένο τυρί και το
καπάκι του κουτιού, ώστε να μην

κολλήσει το καπάκι πάνω στην
πίτσα.

Γι’ αυτή τη σωτήρια εφεύρεση
ευθύνεται μια γυναίκα, η Carmela
Vitale από το Long Island. Ονόμα-

σε την πατέντα της «σωτήρα
πακέτου»- πιο εύστοχα δεν θα
μπορούσε να το θέσει- και την
κατέθεσε το 1893 σε ειδική επιτροπή από την οποία, όμως, πήρε
έγκριση να τη χρησιμοποιήσει δύο
χρόνια μετά.
Η εφεύρεση δεν την έκανε βέβαια
πλούσια, όμως, κάθε φορά που
παραγγέλνεις και δεν έχεις
«παρατράγουδα», ξέρεις ποια
πρέπει να ευχαριστείς.

Φθινοπωρινή ισημερία: Πότε ξεκινά και επίσημα το φθινόπωρο

Φ

έτος το φθινόπωρο ξεκίνησε
23 Σεπτεμβρίου στις 04.54π.μ

διάρκεια της ημέρας και της
νύχτας να είναι περίπου ίδια.

Από αστρονομική άποψη, σε ότι
αφορά το βόρειο ημισφαίριο, η
φθινοπωρινή ισημερία εγκαινιάζει την έναρξη του φθινοπώρου
στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ ταυτόχρονα στο νότιο ημισφαίριο
ξεκινά η άνοιξη. Κατά την ισημερία, ο Ήλιος λάμπει κάθετα πάνω
από τον Ισημερινό της Γης, με τη

Στο βόρειο ημισφαίριο η νύχτα θα
μεγαλώνει συνεχώς έως το χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκεμβρίου,
ενώ το αντίστροφο θα συμβαίνει
στο νότιο ημισφαίριο. Τόσο οι
ισημερίες όσο και τα ηλιοστάσια
συμβαίνουν από δύο φορές τον
χρόνο και σηματοδοτούν την
έναρξη των εποχών του έτους.

Η «ίση μέρα - ίση νύχτα», όταν
δηλαδή o Ήλιος φτάνει στα ισημερινά σημεία, συμβαίνει μόνο
στους τόπους που βρίσκονται
ακριβώς πάνω στον γήινο Ισημερινό. Στις περιοχές που βρίσκονται είτε πάνω είτε κάτω από τον
Ισημερινό η «ίση μέρα - ίση
νύχτα» συμβαίνει μερικές ημέρες
πριν ή μετά από την «ισημερία»

Δήμος Λευκωσίας: Διακοπή εργασίας για... γυμναστική

Ο

Δήμος Λευκωσίας διοργάνωσε
πρόσφατα
,
το
MOVE
QUARTER ή αλλιώς Τέταρτο Κίνησης, μία πρωτοβουλία, σύμφωνα
με την οποία κάθε υπάλληλος είχε
τη δυνατότητα να διακόψει την
εργασία του για 15 λεπτά και να
πραγματοποιήσει κάποιας μορφής άσκηση όπως περπάτημα,
τεντώματα, ασκήσεις χαλάρωσης
κλπ.

σωματικής

καταπόνησης

που

προκαλεί η καθιστική εργασία και

η πολύωρη χρήση του υπολογιστή
καθώς και του εργασιακού
άγχους, με τη βοήθεια απλών
ασκήσεων, που μπορούν να εκτελεστούν στο εργασιακό περιβάλλον και χωρίς να είναι αναγκαία η
αθλητική ενδυμασία.
Η δράση πραγματοποιήθηκε υπό
την καθοδήγηση γυμναστή του
προγράμματος «Αθλητισμός για
Όλους», ο οποίος έδειξε στους
συμμετέχοντες ποικιλία ασκήσεων και τεχνικών.

Ο στόχος της εν λόγω δράσης
ήταν η αντιμετώπιση τόσο της

Ο πρώτος τουρίστας στη Σελήνη Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος

Ο

42χρονος Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος και «γκουρού»
της μόδας, Γιουσάκα Μαεζάβα,
ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας ρούχων ZoZo, θα
είναι ο πρώτος διαστημικός τουρίστας που συμφώνησε να ταξιδέψει γύρω από τη Σελήνη με την
ιδιωτική εταιρεία Space Χ, όπως
αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξη
μαζί με τον Έλον Μασκ. Μάλιστα,
όπως είπε ο Μαεζάβα, σχεδιάζει
να πάρει μαζί του στο ταξίδι έξι
έως οκτώ καλλιτέχνες. Αν όλα
πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα,
το πρώτο ταξίδι με το νέο γιγάντιο πύραυλο BFR Space X θα γίνει
το 2023. Ο Μασκ επαίνεσε τον
Μαεζάβα, λέγοντας ότι «είναι
πολύ γενναίος που θα κάνει κάτι
τέτοιο».

το 1972. Το τελευταίο ταξίδι διαστημικού τουρίστα στο Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό (ISS) με ρωσικό «Σογιούζ» είχε γίνει το 2009,
καθώς η Ρωσία διέκοψε το πρόγραμμα διαστημικού τουρισμού
το 2010.
Θα χρειασθούν περίπου τρεις
μέρες για να φθάσει ο Μαεζάβα
στο φεγγάρι, το οποίο βρίσκεται
σε μέση απόσταση 384.400 χιλιομέτρων από τη Γη, έναντι μόνο
400 χιλιομέτρων του ISS. Όμως

απλώς θα κάνει μια περιφορά
γύρω του, χωρίς να προσεληνωθεί. Ο υπό κατασκευή πύραυλος
Big Falcon Rocket (BFR), ύψους 106
και διαμέτρου εννέα μέτρων, θα
μπορεί να μεταφέρει μέχρι 100
επιβάτες σε ταξίδια στη Σελήνη
αλλά και πιο μακριά, στον Άρη,
καθώς επίσης φορτία βάρους 150
τόνων, περισσότερα από τον
πύραυλο «Κρόνο 5» που χρησιμοποιήθηκε για τις αποστολές
«Απόλλων».

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τονώστε την
αυτοπεποίθηση σας!

Όταν τρέχω πίσω από αυτό που νομίζω
ότι θέλω, οι ημέρες μου γίνονται αφόρητες
από στρες και άγχος. Αν σταθώ υπομονετικά
στην θέση μου, αυτό που χρειάζομαι έρχεται
σε μένα, χωρίς πόνο.

2. Άκουσε τη καρδιά σου και έλα σ’επαφή με
τον πραγματικό σου εαυτό ώστε ν’ αποκτήσεις πρόσβαση σε μια απεριόριστη δύναμη
και χαρά που υπάρχει μέσα σου.

3.

Έχεις ακούσει την φωνή που βγαίνει από
τη καρδιά σου; Πιστεύεις στην αλήθεια σου;
Έχεις βρει μέσα σου το σημείο της ασφάλειας
και της ηρεμίας; Έχεις νιώσει τα πραγματικά σου
αισθήματα; Η ζωή έχει το νόημα που εσύ αποφασίζεις να της δώσεις.

4. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να επιτρέπεις στους
άλλους να σου κλέψουν την χαρά και την γαλήνη
από μέσα σου.

5. Η διαδικασία του NLP λένε ότι είναι μια διαδικασία στο μυαλό. Τελικά είναι μια διαδικασία στη
καρδιά. Δες με την καρδιά σου και ο κόσμος θα
αλλάξει μαγικά.

6.

Μην περιμένεις από τους άλλους να συμπεριφερθούν με τον τρόπο που εσύ θέλεις, για να είσαι
χαρούμενος. Συνειδητοποίησε ότι μόνος ελέγχεις
την ευτυχία και αυτό είναι μια επιλογή ασχέτως με
το τι κάνουν οι άλλοι.

7.

Για να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου, δώσε
προσοχή σε ό, τι συμβαίνει γύρω σου. Να είσαι
περίεργος. Παρατήρησε πώς οι σκέψεις σου για τον
εαυτό σου, για τους άλλους και σχετικά με αυτό
που άλλοι μπορεί να σκέφτονται, μπορούν να επηρεάσουν αυτά που είσαι σε θέση να επιτύχεις.

8.

Αν και είναι δύσκολο να έχεις έμπνευση και
καθοδήγηση συμπυκνωμένη σε μια μικρή πρόταση,
προσπαθώ να το κάνω αυτό τακτικά, μικρές και
σύντομες σκέψεις που τις κάνω τρόπο ζωής. Εδώ
είναι δεκαπέντε που με καθοδηγούν καθώς έρχονται
απευθείας από την εμπειρία της ζωής μου.

(Η συνέχεια στην επόμενη έκδοση)

Σ

Ξέρεις σε τι χρησίμευε
αυτό το αντικείμενο;

ίγουρα το έχεις πετύχει στο σπίτι της γιαγιάς
σου ή σε κάποιο άλλο σπίτι που χρονολογείται,
έχεις, όμως, ιδέα ποια ήταν η χρήση του.
Σήμερα έχουμε τα
χαλάκια της εξώπορτας για να καθαρίζουμε τα παπούτσια μας πριν μπούμε στο σπίτι, άσε
που πλέον με τα
πεζοδρόμια και την
άσφαλτο δεν είναι
και τόσο αναγκαίο.
Ωστόσο, στο παρελθόν όπου οι δρόμοι ήταν χωμάτινοι και με τις πρώτες βροχές όλα γίνονταν
λάσπη, υπήρχε ανάγκη από ένα εργαλείο ισχυρό
εργαλείο που θα βοηθούσε στο καλό καθάρισμα
των λασπωμένων παπουτσιών. Το συγκεκριμένο
gadget, λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο group
«Λεμεσού μνήμες», ονομάζεται ξελασπωτήρας
εξώπορτας, και είχε ακριβώς αυτή τη χρήση που
λέει το όνομά του, να καθαρίζει τις λάσπες από τα
παπούτσια.

Σοβαρά … αστειάκια

Μέχρι σήμερα μόνο 24 άνθρωποι
-όλοι Αμερικανοί- έχουν επισκεφθεί το φεγγάρι, σύμφωνα με την
Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA).

– Τί μπουκάλι είναι αυτό;

Οι τελευταίοι ήσαν οι αστροναύτες της αποστολής «Απόλλων 17»

– Μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου…

Γιατί με σταματήσατε κύριε αστυνόμε;
– Νερό.
– Μα αυτό είναι κρασί.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Βάλτε στη ζωή σας «7» καρδιακούς φίλους

Ε

ίναι γνωστό ότι για να προστατεύσουμε την καρδιά μας, καλό
είναι να μη βασίζουμε τη διατροφή
μας στο γρήγορο και έτοιμο φαγητό, στα συσκευασμένα ή επεξεργασμένα προϊόντα, στα ζωικά τρόφιμα που είναι πλούσια σε λίπος
αλλά και στα τηγανιτά.Σύμφωνα
με τα περισσότερα επιστημονικά
δεδομένα, τα τρόφιμα που αποδεδειγμένα αγαπούν και προστατεύουν την καρδιά είναι τα ακόλουθα:

λαχανικά της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελούν ακρογωνιαίο
λίθο μιας υγιεινής διατροφής.
Είναι πλούσια σε βιταμίνες Α, C, Ε
και Κ ενώ παράλληλα, περιέχουν
σημαντικές ποσότητες αντιοξει-

Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.
Το μαρούλι, το σπανάκι και άλλα

Το ελαιόλαδο.
Το λάδι της ελιάς, ο ελληνικός διατροφικός θησαυρός και βασικό
συστατικό της μεσογειακής διατροφής, έχει μία σίγουρη
θέση στο πάνθεον των τροφίμων που αγαπούν την
καρδιά!
Η λίστα δεν θα ήταν πλήρης
χωρίς τα όσπρια. Φακές,
φασόλια ή φάβα αποτελούν
εξαιρετικές επιλογές χάρη
στην υψηλή περιεκτικότητά
τους σε διαλυτές φυτικές
ίνες, οι οποίες λειτουργούν
σαν σφουγγάρι: συγκρατούν
μόρια χοληστερόλης και τα
απομακρύνουν από τον
οργανισμό.

Στο εξωτερικό περίβλημα της βρώμης και του σιταριού έχει εντοπισθεί μία συγκεκριμένη κατηγορία
διαλυτών φυτικών ινών, που ονομάζονται β-γλυκάνες. Σύμφωνα με
μελέτες, αυτές συνδέονται στο
πεπτικό σύστημα με χολικά άλατα
και χοληστερόλη, μειώνοντας έτσι
την απορρόφηση της τελευταίας.

Τα ιχθυέλαια, γνωστότερα ως ω-3
λιπαρά οξέα, συναντώνται στα
ψάρια και παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην διατήρηση της καλής
καρδιακής λειτουργίας. Έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο
δημιουργίας θρομβώσεων αλλά και
τα επίπεδα τριγλυκεριδίων, ενώ
συμβάλλουν στην αντιμετώπιση
φλεγμονών. Μια εξαιρετική επιλογή αποτελούν οι σαρδέλες, το
σκουμπρί και άλλα αντίστοιχα
ψάρια.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

πίεση εντός έξι ωρών.

Τα όσπρια.

Η βρώμη και το κριθάρι.

Η σαρδέλα και άλλα λιπαρά
ψάρια.
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• Μην βασίζετε την διατροφή
σας στο γρήγορο φαγητό

δωτικών συστατικών και φυτικών
ινών.
Τα παντζάρια.
Το παντζάρι περιέχει συστατικά
που συμβάλλουν τόσο στην μείωση
της αρτηριακής πίεσης, όσο και
στην αντιμετώπιση φλεγμονών.
Σύμφωνα, μάλιστα, με πρόσφατη
μελέτη από την Αυστραλία, άνδρες
και γυναίκες που κατανάλωσαν
χυμό παντζαριού κατάφεραν να
μειώσουν την αρτηριακή τους

ΚΑΘΕΤΑ:

Το ταχίνι.
Το ταχίνι είναι 100% αλεσμένο
σουσάμι και αποτελεί ένα τρόφιμο
που παράγεται χωρίς χημική επεξεργασία ή άλλα πρόσθετα. Έτσι,
το ταχίνι διατηρεί ακέραιες όλες
τις ευεργετικές ιδιότητες του πολύτιμου σπόρου του σουσαμιού και
προάγει την υγεία της καρδιάς με
πολλούς τρόπους: Αρχικά, η κατανάλωσή του σε καθημερινή βάση
συμβάλλει αρκετά στη μείωση των
επιπέδων χοληστερόλης, γεγονός
που οφείλεται στη δράση των
φυτοστερολών που περιέχει, οι
οποίες μειώνουν την απορρόφηση
χοληστερόλης.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Οι ευθύνες που έχεις θα σου δημιουργήσουν αρκετό άγχος και πάρα πολλή
ένταση. Φρόντισε να μην τα βάλεις με τα
δικά σου άτομα που δε σου φταίνε σε
τίποτα. Μπορείς να κάνεις καινούργια
ξεκινήματα, αρκεί να ξέρεις από πριν τι
είναι αυτό που σε ευχαριστεί πραγματικά
για να το διεκδικήσεις. Να ξέρεις ότι πολλές προβληματικές υποθέσεις φτάνουν
στο τέλος τους και θα έρθει σύντομα και η
επιτυχία που περιμένεις.
Ταύρος: Μπορείς να κάνεις ό,τι βάλεις στο
μυαλό σου και αυτό θα φανεί έντονα,
καθώς θα χρειαστεί να πάρεις αποφάσεις
οι οποίες θα αλλάξουν τη ζωή σου αλλά
και τον τρόπο που αντιμετωπίζεις τις
καταστάσεις γύρω σου. Σε αυτή την κατεύθυνση θα σε βοηθήσουν και άτομα που
πραγματικά σε νοιάζονται και είναι δίπλα
σου όποτε χρειαστείς τη συμβουλή τους.
Δίδυμοι: Η μέρα σε αγχώνει ιδιαίτερα και
σε βάζει σε εγρήγορση για να λύσεις όσα
περισσότερα θέματα μπορείς. Η δυναμική
σου διάθεση είναι ισχυρή, αλλά, θα έχεις
κάποιες αναποδιές, οπότε απόφυγε να τα
κάνεις όλα μαζί και προσπάθησε να προγραμματιστείς κατάλληλα, για να μη
χάσεις τον έλεγχο.
Καρκίνος: Καλό είναι να αφήσεις στην
άκρη το παρελθόν και να επικεντρωθείς
στο μέλλον. Αρκετά ασχολήθηκες με τα
παλιά και ήρθε ο καιρός να δεις τι θα
κάνεις από δω και πέρα. Αν πρέπει να
ξεκαθαρίσεις υποθέσεις που εκκρεμούν,
είναι η κατάλληλη στιγμή να το κάνεις,
προκειμένου να ετοιμαστείς κατάλληλα
για τα καινούργια ζητήματα που έρχονται
στη ζωή σου και που δε θα είναι και λίγα.
Υπάρχουν καινούργιες φιλίες και κοινωνικές σχέσεις που θα σε χαροποιήσουν και
καλό είναι να μη διστάζεις τόσο πολύ,

γιατί έτσι θα έρθουν και οι αλλαγές που
χρειάζεσαι.
Λέων: Καλή θα είναι η μέρα για να ασχοληθείς με ζητήματα που θέλουν ξεκαθάρισμα. Μην φοβηθείς να τα φέρεις στην επιφάνεια και λύσε τα μία και καλή. Φίλοι θα
σε συμβουλεύσουν και θα τονώσουν το
ηθικό και την αυτοπεποίθηση σου. Μία
άσχημη είδηση σε περιμένει από άτομο του
οικογενειακού σου περιβάλλοντος.
Παρθένος: Όσα εμπόδια κι αν βρίσκεις
μπροστά σου δεν πρέπει να σε αποσυντονίσουν και να σταματήσεις τις προσπάθειες που κάνεις εδώ και καιρό για να υλοποιήσεις τους στόχους σου. Βρίσκεσαι σε
έναν καλό δρόμο και μπορείς να πετύχεις
ότι βάλεις στο μυαλό σου. Αρκεί να μην
αφήσεις κάποιες συγκυρίες να σε επηρεάσουν.
Ζυγός: Η μέρα θα έχει πολύ άγχος για
εσένα, καθώς οι υποχρεώσεις σου είναι
πάρα πολλές και στην πραγματικότητα,
δεν μπορείς να τις προλάβεις όλες. Ό,τι κι
αν γίνει, θα πρέπει να είσαι ψύχραιμος και
να κάνεις όσα μπορείς, χωρίς να βγαίνεις
από τα όριά σου, τόσο τα σωματικά όσο
και τα συναισθηματικά. Μην προσπαθήσεις να βάλεις καινούργια θέματα στο
κεφάλι σου, παρά τις ευκαιρίες που θα
προκύψουν, γιατί πρέπει πρώτα να
ξεμπερδεύεις με όσα ήδη έχεις να κάνεις.
Διαφορετικά δε θα μπει ποτέ μία σειρά
στη ζωή σου.
Σκορπιός: Είναι μια πολύ καλή ημέρα για
εσένα. Οι θετικές εξελίξεις σου δίνουν νέες
ελπίδες και ο δυναμισμός σου, θα σου
τονώσει το ηθικό και θα σου φτιάξει την
ψυχολογική διάθεση. Με μεγάλη ανακούφιση θα διαπιστώσεις ότι οι σκληρές προσπάθειες που κάνεις μέχρι τώρα, δεν πάνε
χαμένες και αρχίζουν να δίνουν αποτελέ-

σματα. Αν μπορείς να συνεχίσεις έτσι,
πολύ σύντομα θα δεις και την επιτυχία να
σε πλησιάζει.
Τοξότης: Η μέρα θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη για εσένα και οι υποχρεώσεις που
έχεις θα αυξάνονται ώρα με την ώρα. Δείξε
λοιπόν, την κατάλληλη ψυχραιμία και μην
αποσυντονίζεσαι από κάποια ζητήματα
που θα προκύψουν, εκεί που δεν τα περιμένεις. Γενικά σου χρειάζεται ένας καλός
προγραμματισμός ώστε να βρεις και λίγη
ώρα για ξεκούραση, καθώς οι δυνάμεις
σου αρχίζουν να σε εγκαταλείπουν.
Αιγόκερως: Οι δυνατότητες που έχεις είναι
πάρα πολλές και ειδικά σήμερα, θα μπορέσεις να τις αξιοποιήσεις για να πετύχεις
πολλά από αυτά που θέλεις. Προσοχή
στην κυκλοθυμία σου που θα δημιουργήσει
εμπόδια στη δυναμική στάση που πρέπει
να επιδείξεις για να πετύχεις όσα θέλεις.
Άφησε στην άκρη τη μελαγχολία που σε
πιάνει κάποιες στιγμές και προχώρησε τα
σχέδιά σου συγκεντρωμένος και χωρίς να
χάνεις την ψυχραιμία σου, ειδικά με
κάποια άτομα που θα σε εκνευρίσουν.
Υδροχόος: Ενδεχομένως να βγουν στην
επιφάνεια μυστικά και σχόλια που θα σου
κάνουν εντύπωση, αλλά καλό είναι να μην
πεις την γνώμη σου. Μείνε ουδέτερος και
χρησιμοποίησε τη διπλωματικότητά σου
για να μη δημιουργηθούν εντάσεις με τα
δικά σου πρόσωπα.
Ιχθείς: Η μέρα αλλά και γενικότερα αυτή η
περίοδος είναι αρκετά θετική για εσένα.
Κάποια πρόταση ή κάποιες ειδήσεις θα
ανοίξουν νέους δρόμους μπροστά σου και
θα σε βγάλουν από τη στασιμότητα στην
οποία βρίσκεσαι. Μην χάσεις καμιά ευκαιρία και μην μένεις άπραγος επειδή φοβάσαι. Δείξε πίστη στον εαυτό σου και όλα
θα πάνε όπως θέλεις.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μελιτζανοσαλάτα
Υλικά:
3 μελιτζάνες φλάσκες, μεγάλες
• 100 γραμ. γιαούρτι στραγγιστό
• 1 μικρή σκελίδα σκόρδο
• 3 - 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
• 1½ κουτ. σούπας ξύδι
• αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση: Πλένουμε πολύ καλά τις μελιτζάνες ολόκληρες και
αφαιρούμε το κοτσάνι τους. Τις τρυπάμε μ᾿ ένα μαχαίρι, σε
τρεις - τέσσερις μεριές, για να ψηθούν μέχρι μέσα. Τις τοποθετούμε σε σχάρα και τις ψήνουμε στο γκριλ, σε χαμηλή θερμοκρασία. Δεν πρέπει να τις βιάσουμε στο ψήσιμο, γιατί οι μελιτζάνες πρέπει να σιγοψηθούν και να απορροφήσουν από μόνες
τους, όλα τα υγρά τους. Αυτό μπορεί να χρειαστεί 1 ώρα περίπου. Όταν είναι έτοιμες, τις ανοίγουμε στη μέση, και μ᾿ ένα
κουτάλι, αδειάζουμε το περιεχόμενό τους σε ένα μπολ. Παίρνουμε ένα πηρούνι και πολτοποιούμε τις μελιτζάνες, όσο
περισσότερο γίνεται (όχι στο μπλέντερ). Τις αφήνουμε 15΄ να
κρυώσουν λίγο και αμέσως μετά ρίχνουμε μέσα στις μελιτζάνες
το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, το ξύδι, το σκόρδο, συνεχίζοντας να
τις δουλεύουμε με το πιρούνι μέχρι να δέσουν όλα τα υλικά
μαζί. Αλατοπιπερώνουμε. Την βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει
δυο - τρεις ώρες και να ενωθούν οι γεύσεις. Την σερβίρουμε με
ψιλοκομμένο μαϊντανό, λίγο ελαιόλαδο και μια - δυο ελιές.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 410 - 30/8/1957

Δωρεάν παραχώρηση μετρητών γλυκόζης
σε δικαιούχους ασθενείς

Δ

ωρεάν θα παραχωρούνται για
πρώτη φορά στους δικαιούχους
ασθενείς μετρητές γλυκόζης και αντιδραστήρια σε ταινίες, που μέχρι σήμερα
δίνονταν στους δικαιούχους ασθενείς
μέσω των Συνδέσμων Διαβητικών και
των ιδιωτικών φαρμακείων στην τιμή
των €25. Η νέα διευθέτηση αναμένεται
να επηρεάσει περίπου 32.000 ασθενείς
παγκύπρια.
Οι μετρητές γλυκόζης και τα αντιδραστήρια σε ταινίες θα μπορούν να παραληφθούν μέσω των φαρμακείων των
δημόσιων νοσηλευτηρίων και των
Κέντρων Υγείας, ως εξής:
1.
Φαρμακείο
Νοσοκομείου
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Λευκωσία,
από τις 4 Οκτωβρίου 2018
2. Φαρμακείο Νοσοκομείου Πάφου από
τις 5 Οκτωβρίου 2018
3. Φαρμακείο νέου Νοσοκομείου
Λάρνακας από τις 8 Οκτωβρίου 2018
4. Φαρμακείο νέου Νοσοκομείου Λεμεσού
από τις 9 Οκτωβρίου 2018
5. Φαρμακείο νέου Γενικού Νοσοκομείου
Λευκωσίας από τις 10 Οκτωβρίου 2018
6. Φαρμακείο Νοσοκομείου Αμμοχώστου
από τις 13 Οκτωβρίου 2018
7. Στα Κέντρα Υγείας των Επαρχιών, η
παραλαβή θα είναι δυνατή σε διάστημα
δύο μηνών
Η διαδικασία παραχώρησης μετρητή
γλυκόζης στους δικαιούχους ασθενείς
έχει ως ακολούθως:
• Κάθε δικαιούχος ασθενής θα δικαιούται να πάρει μόνο ένα μετρητή γλυκό-

ζης.
• Οι υφιστάμενοι δικαιούχοι ασθενείς
θα μπορούν να λάβουν το μετρητή γλυκόζης από όλα τα φαρμακεία των
νοσοκομείων και των κέντρων υγείας
μετά από ιατρική συνταγή από τους
ιατρούς
των
ειδικοτήτων
της
Διαβητολογίας, της Ενδοκρινολογίας,
της Ειδικής Παθολογίας και της Γενικής
Ιατρικής.
Ο ιατρός θα προχωρεί σε συνταγογράφηση μόνο μετά τον έλεγχο του βιβλιαρίου υγείας του ασθενή και εφόσον διαπιστώσει ότι ο ασθενής έχει εξαντλήσει
την ποσότητα των υφιστάμενων αντιδραστηρίων σε ταινίες (Cameo) που
δικαιούται το δίμηνο.
• Οι νέοι δικαιούχοι ασθενείς θα μπορούν να λάβουν το μετρητή γλυκόζης
από όλα τα φαρμακεία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας μετά από
ιατρική συνταγή μόνο από τους ιατρούς
των ειδικοτήτων της Διαβητολογίας,
της Ενδοκρινολογίας και της Ειδικής
Παθολογίας.
• Ο φαρμακοποιός θα έχει την ευθύνη
ελέγχου του βιβλιαρίου υγείας του
ασθενή και εφόσον ο ασθενής έχει εξαντλήσει την ποσότητα των υφιστάμενων αντιδραστηρίων σε ταινίες (Cameo)
που δικαιούται το δίμηνο και νοουμένου
ότι έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα των
υφιστάμενων αντιδραστηρίων σε ταινίες (Cameo) από το φαρμακείο, μόνο
τότε θα παραχωρείται ο μετρητής γλυκόζης.

Τέθηκε σε ισχύ
ο Ευρωπαϊκός
Κανονισμός
για την
Ηλεκτρονική
Ταυτοποίηση

Σ

ε όλη την επικράτεια
της
Ευρωπαικής Ένωσης
ισχύ έχει τεθεί από τις
29 Σεπτεμβρίου 2018 η
νομοθεσία για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
(κανονισμός eIDAS), η
οποία επιτρέπει τη
διασυνοριακή αναγνώριση των ηλεκτρονικών
αναγνωριστικών στοιχείων (eID) και θα επιτρέψει στους πολίτες
και τις επιχειρήσεις
της ΕΕ να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές
υπηρεσίες ακόμη και
αν προέρχονται από
διαφορετικό κράτος
μέλος.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, αυτό περιλαμβάνει τις δυνατότητες
υποβολής φορολογικών δηλώσεων στο
διαδίκτυο, δημιουργίας
απομακρυσμένου τραπεζικού λογαριασμού ή
εταιρείας, εγγραφής σε
σχολεία και πρόσβασης σε προσωπικά
ιατρικά αρχεία online,
εξασφαλίζοντας
παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Σύμφωνα
με
την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
[Κομισιόν] η Γερμανία
και η Ιταλία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία κοινοποίησης, ενώ
το Λουξεμβούργο και η
Ισπανία πρόκειται να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία σύντομα. Η
Κροατία, η Εσθονία, το
Βέλγιο, η Πορτογαλία
και
το
Ηνωμένο
Βασίλειο έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες.
Η χρήση διασυνοριακών
ηλεκτρονικών
διευκολύνσεων μπορεί
να κάνει εξοικονόμηση
για τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις και τις
διοικήσεις περισσότερο
από 11 δισ. ευρώ ετησίως. Το ηλεκτρονικό
αναγνωριστικό σήμα
σε επίπεδο ΕΕ είναι
επίσης απαραίτητο για
τη διασυνοριακή εφαρμογή της αρχής "μία
φορά" που μειώνει
σημαντικά το διοικητικό βάρος για όλους,
δεδομένου ότι δεν θα
χρειαστεί να υποβάλλονται οι ίδιες πληροφορίες στις δημόσιες
διοικήσεις περισσότερες από μία φορές.
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 19/2018 19/9/2018
100.000 ............. 32509
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 54640
100 .................... 53793

1.000 ................. 45184

100 .................... 37909

400 .................... 30111

100 .................... 51944

400 .................... 31735

100 .................... 16431

400 .................... 19416

100 .................... 22151

200 .................... 46330

100 .................... 49650

200 .................... 26497

100 .................... 38766

200 .................... 27864

100 .................... 37560

200 .................... 31761

100 .................... 21268

200 .................... 41526

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
3530, 7118
Από €20 οι λήγοντες
171
Από €10 οι λήγοντες
610, 344
Από €4 οι λήγοντες
55, 61

200 .................... 44387
200 .................... 31744
200 .................... 23154
200 .................... 49989
200 .................... 48396
100 .................... 32184
100 .................... 15509

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Tίποτα απ’ όσα είναι
δοσμένα από τη φύση
δεν είναι χωρίς τάξη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

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 .................................... 22887171

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

Τρίτη αγωνιστική
Ήττα για ΔΙΓΕΝΗ Μόρφου

ην πρώτη του ήττα γεύθηκε ο
ΔΙΓΕΝΗΣ Μόρφου που δεν τα
κατάφερε στην Ορμήδεια.
Χωρίς βαθμούς παραμένουν, ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας και ΠΕΓΕΙΑ. Εκτός έδρας
νίκες για ΧΑΛΚΑΝΟΡΑ και ΕΛΠΙΔΑ
Αστρομερίτη.

Χ

αράς ευαγγέλια στην Λάρνακα. Η
ΑΕΚ κέρδισε για πρώτη φορά στην
ιστορία της το υπερ-κύπελλο, νικώντας
στα πέναλτυ τον ΑΠΟΕΛ. Προηγήθηκαν
οι γαλαζοκίτρινοι με τον Ταμάρι. Ο
Ρουσιάς ισοφάρισε για τους Λαρνακείς
στέλλοντας την έκβαση του αγώνα στην
διαδικασία των πέναλτι.

Στο βαθμολογικό πίνακα προηγούνται οι, ΔΙΓΕΝΗΣ Ύψωνα και ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά με 7 βαθμούς.

Δύο φορές αγωνίσθηκε η ΑΕΚ στο «ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ» γνωρίζοντας ήττες από τον
ΑΠΟΕΛ. Το 1996 με 0-1 στο «Μακάρειο»
και το 2004 με 4-5 στην παράταση.

Στη δεύτερη θέση συνωστίζονται
πέντε ομάδες: ΔΙΓΕΝΗΣ Μόρφου,
ΧΑΛΚΑΝΟΡΑΣ Ιδαλίου, ΕΝΑΔ Πόλης
Χρυσοχούς, ΟΛΥΜΠΙΑΣ Λυμπιών,
ΑΜΑΘΟΥΣ Αγίου Τύχωνα.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

• Πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία της το «ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ».
Νίκησε τον ΑΠΟΕΛ με 4-1 στη διαδικασία των πέναλτι

Στην τρίτη θέση φιγουράρει μόνη
της η ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ ενώ στην τέταρτη θεση βρίσκονται οι: ΑΧΥΡΩΝΑΣ
Λιοπετρίου, ΚΟΥΡΡΗΣ Ερήμης και
ΟΡΜΗΔΕΙΑ.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Σε ρυθμό προπόνησης πολυβόλησε
με 5σφαιρο το Παραλίμνι

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

0-0

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΑΘΕΚΤΗ Η ΔΟΞΑ
3Χ3 για τη ΔΟΞΑ Παλιομετόχου η
οποία απόδρασε με διπλό από τον
Κόρνο παραμένοντας μόνη ένοικος
του ρετιρέ. Είναι η μόνη ομάδα με
μηδέν παθητικό στην άμυνα.

Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών
φιγουράρει με πέντε τέρματα ο Σαντίκ
της ΔΟΞΑΣ. Ακολουθούν με τρία τέρματα οι, Περέιρα (ΑΠΟΛΛΩΝ), Χουράδο
(ΑΕΛ) και Κίνγκσλεϊ (ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ).

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ σε ρυθμούς
προπόνησης πέτυχε το 3
στα 3 σκορπώντας στους
πέντε ανέμους την ΕΝΩΣΗ
ΝΕΩΝ Παραλιμνίου σε
εξαναβολής αγώνα της
1ης αγωνιστικής του
Πρωταθλήματος
Α’
Κατηγορίας.
Η διαφορά δυναμικότητας
μεταξύ των ομάδων ήταν
εμφανέστατη και το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζει
την πραγματική εικόνα
του αγώνα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

Α Ε Κ : ΠΡΩΤΗ ΓΛΥΚΥΤΑΤΗ ΓΕΥΣΗ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α

ΑΧΝΑ: Έπιασε
κορυφή

πόδρασε από τη Δερύνεια με
το τρίποντο ο ΕΘΝΙΚΟΣ
Άχνας πιάνοντας κορυφή όπου
συγκατοικεί με την ΠΑΕΕΚ. Το
ΘΟΪ με εξαιρετική εμφάνιση
φρέναρε τον ΑΚΡΙΤΑ Χλώρακας
ισοαβαθμώντας στην 2η θέση με
άλλες πέντε ομάδες. Τους πρώτους βαθμούς κέρδισε ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στον πάτο με μηδέν
βαθμούς η ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Κύπρος γιόρτασε την 58η επέτειο της Ανεξαρτησίας της

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

H KYΠΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΜΑΚΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συμβουλές της Αστυνομίας

Μέτρα προστασίας
για απαγωγή παιδιών

Υ

Σε Δημόσιους χώρους
• Να μην πηγαίνουν ασυνόδευτα σε δημόσιους χώρους όπως τουαλέτες / θέατρα /
σινεμά / πάρκα / καταστήματα ή παιδική
χαρά. Να υπάρχει πάντα κάποιος μαζί
τους.
• Ότι σε περίπτωση που χωριστείτε και
χάσει ο ένας τον άλλο, να ξέρουν ότι πρέπει
να πάνε στο Ταμείο ή στο Φρουρό Ασφάλειας ή στον Αστυνομικό που βρίσκεται στο
χώρο και όχι να φύγουν από το χώρο ή να
ψάχνουν να σας βρουν.
• Να σας ζητάνε την άδεια πρώτα εάν
κάποιος τους ζητήσει να τους βγάλει
φωτογραφία.
• Να σας ενημερώνουν αμέσως εάν κάποιος
τους μιλήσει για σεξ ή τους ζητήσει να
κάνουν οτιδήποτε και ότι αυτό δεν είναι
σωστό.
• Να σας ενημερώσουν αμέσως εάν κάποιος τους ζητήσει να έχουν κάποιο «το δικό
τους μυστικό» από εσάς.
• Να μένουν σε απόσταση από άτομα που
βρίσκονται μέσα σε αυτοκίνητα και τους
φωνάζουν.
Στο σπίτι
• Να μην ανοίγουν την πόρτα στους ξένους
και να ρωτάνε ποιος είναι και τι θέλει
πρώτα. Εάν αυτό το άτομο δε φεύγει να σας
τηλεφωνήσουν αμέσως.
• Να μην απαντάνε το τηλέφωνο και να
ενημερώνουν τον οποιονδήποτε ότι είναι
σπίτι μόνοι ή άλλα στοιχεία που μπορεί να
τους ζητήσει όπως όνομα ή διεύθυνση.
• Να μην παίζουν έξω στην αυλή μόνοι τους
εάν ο χώρος δεν είναι περιφραγμένος
• Γενικά να μην πάνε οπουδήποτε μόνοι
τους. Να περιμένουν να έρθει σπίτι είτε η
μητέρα είτε ο πατέρας για να τους πάρουν
όπου θέλουν.
• Εάν έχετε αυτόματο τηλεφωνητή τότε δε
χρειάζεται να μπουν σε τέτοια διαδικασία
τα παιδιά.
Στο σχολείο
• Εάν το σχολείο είναι κοντά και πάνε με τα
πόδια τότε πρέπει πάντα να συνοδεύονται
είτε από εσάς είτε από μεγαλύτερα παιδιά.
Δεν πρέπει ποτέ να είναι μόνα τους.
• Είναι πιο εύκολο να τα προσεγγίσει ο
οποιοσδήποτε χωρίς να ξέρει κανένας
τίποτε.
• Όταν βρίσκονται διάλειμμα να μην απομακρύνονται από το χώρο που βρίσκονται
τα άλλα παιδιά και οι δάσκαλοι τους.
Πάντα να βρίσκονται μαζί με άλλους ποτέ
μόνοι τους.
• Να παίρνουν το δρόμο που έχει κίνηση και
όχι το σύντομο δρόμο, ούτε και να κάνουν
ώτοστοπ.

όλη ενωμένη, μέχρι τον Απόστολο
Ανδρέα» δήλωσε ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος.

πό την σκέπη δύο μαχητικών
αεροσκαφών F16 της Ελληνικής
Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στη Λευκωσία, η στρατιωτική παρέλαση για
τον εορτασμό της 58ης επετείου από
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιστοιχιζόταν από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο, τον αρχηγό ΓΕΕΦ, και τον αρχηγό των Ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους με το τέλος της παρέλασης ο
πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε

έκκληση προς τους Τουρκοκύπριους
να συνειδητοποιήσουν ότι η προκοπή προϋποθέτει αναγνώριση και
αλληλοσεβασμό.
Οι εορτασμοί θα είναι πλήρεις όταν η
Κύπρος θα ελευθερωθεί και θα είναι

«Η Ελλάδα είναι εδώ, δίπλα στην
Κύπρο», διαβεβαίωσε o κ. Καμμένος
και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα δεν θα
είναι ποτέ πια μακριά». Ο κ. Καμμένος τόνισε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να αγωνίζονται μέχρι την
τελική ελευθερία της Κύπρου, προσθέτοντας ότι ο κυπριακός ελληνισμός «θα πρέπει να αισθάνεται και
ασφαλής, με ένα μόνο προαπαιτούμενο, την ενότητα και την ομοψυχία
όλου του λαού».

Υποδείξεις ΣΕΚ σε κλιμάκιο της Τρόικα

Σοβαρή η απορρύθμιση στην αγορά εργασίας
Τ

παρέχοντας ίσα δικαιώματα πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για
όλους τους πολίτες. Η εφαρμογή του
ΓΕΣΥ θα δημιουργήσει παράλληλα
ευκαιρίες για περαιτέρω επενδύσεις
στον τομέα της υγείας.

α μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Κυπριακή οικονομία
και ιδιαίτερα την αγορά εργασίας
ανέλυσε η ΣΕΚ ενώπιον της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου που επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο στα πλαίσια του προγράμματος εποπτείας της χώρας.

ανεργία είναι ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, αφού σχεδόν ένας στους δύο
ανέργους, είναι εκτός αγοράς εργασίας για διάστημα πέραν των 6
μηνών.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στο υπουργείο Οικονομικών ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ, Μιχάλης Μιχαήλ έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στη σοβαρή απορρύθμιση
που υπάρχει στην κυπριακή αγορά
εργασίας μέσα από την καταστρατήγηση όρων και προνοιών των συλλογικών συμβάσεων, ενώ υπογράμμισε
πως, το φαινόμενο της αγοράς υπηρεσιών, (που εφαρμόζεται και στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα), όπως και η
αδήλωτη εργασία δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στη σωστή λειτουργία της αγοράς.

• Το συνδικαλιστικό κίνημα διαφωνεί
έντονα με κάθε σκέψη και ενέργεια για
αποκρατικοποίηση των Ημικρατικών
Οργανισμών, οι οποίοι μέσα από ευελιξία και εκσυγχρονισμό μπορούν να
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που
βρίσκονται ενώπιον τους.

Καταληκτικά ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ είπε και τα εξής:
Παρά την ύπαρξη των πιο πάνω προβλημάτων η κυπριακή οικονομία αυτή
την ώρα παρουσιάζει καλές προοπτικές για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά και ότι ο κοινωνικός
διάλογος μπορεί να λειτουργήσει
καταλυτικά προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.

• Τα φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού και του κινδύνου φτώχειας

Η σωστή εισαγωγή και διαχείριση της
τεχνολογίας και ποιοτικής αναβάθμι-

Εξήγησε πως, μέσα από αυτά τα φαινόμενα δημιουργούνται εργαζόμενοι
διαφορετικών ταχυτήτων, υπάρχει
ανασφάλεια και απουσιάζει η κοινωνική ασφάλιση και η κοινωνική προστασία.

είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά αφού το
25.2% του πληθυσμού βρίσκεται σ’
αυτό τον κίνδυνο.

Η ΣΕΚ τόνισε ενώπιον των εκπροσώπων της Τρόικα την ανάγκη εφαρμογής πολιτικών για ενίσχυση της συλλογικής διαπραγμάτευσης και ρύθμισης της αγοράς εργασίας. Για τον
σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθεί νομοθετική προστασία στους βασικούς
όρους των συλλογικών συμβάσεων
και να δίδεται η δυνατότητα, όπως οι
συλλογικές συμβάσεις να επεκτείνονται για να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον
οικονομικό κλάδο που υπογράφονται
συμβάσεις. Με αυτό τον τρόπο θα
μειωθεί και το μεγάλο χάσμα ανάμεσα
στους μισθούς και θα περιοριστεί η
εκμετάλλευση εργαζομένων που προέρχονται από άλλες χώρες.
Πέραν των πιο πάνω η ΣΕΚ στην
συνάντηση ανέδειξε ανάμεσα σ’ άλλα
και τα εξής:
• Υπάρχει σοβαρή ανεργία ανάμεσα
στους νέους, ενώ η μακροχρόνια
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• Η χαμηλή παραγωγικότητα – που η
βελτίωση της αποτελεί ευθύνη της
κυβέρνησης και των εργοδοτών –
αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της
κυπριακής οικονομίας.

√ Διαχρονικό πρόβλημα η χαμηλή παραγωγικότητα
√ Αναμένουμε εφαρμογή του ΓΕΣΥ εντός των συμφωνημένων
χρονοδιαγραμμάτων

• Υπάρχει στο συνδικαλιστικό κίνημα
σοβαρή ανησυχία σε σχέση με τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια, ενώ η διάλυση του Συνεργατικού Κινήματος αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα και καθιστά
την Κύπρο φτωχότερη.

σης των επιχειρήσεων μας, η καλύτερη οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, η βελτίωση του επιπέδου
διεύθυνσης των επιχειρήσεων, η
ψηφιακή οικονομία, η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και οι επενδύσεις στην
έρευνα και την καινοτομία αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής
οικονομίας. Η ΣΕΚ υποστηρίζει επίσης
το σχεδιασμό και την υλοποίηση
πολιτικών που αφορούν την πράσινη
ανάπτυξη, (μέσα από τη λογική της
εξοικονόμησης ενέργειας και την προστασία του φυσικού πλούτου), καθώς
επίσης και πολιτικές που αφορούν τη
γαλάζια οικονομία π.χ. αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, ναυπηγεία, επιδιορθώσεις πλοίων, θαλάσσιες μεταφορές, θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου κλπ.

• Τονίστηκε η αναγκαιότητα εφαρμογής του ΓΕΣΥ εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων και υπογραμμίσαμε ότι, η εφαρμογή του αποτελεί σημαντική προτεραιότητα και
θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή,

Στη συνάντηση από πλευράς ΣΕΚ ήταν
παρών και ο υπεύθυνος του Τμήματος
Οικονομικών Μελετών Χρίστος Καρύδης, ενώ παρίστατο και εκπρόσωποι
του υπουργείου Οικονομικών και της
Κεντρικής Τράπεζας.

• Υπάρχει έντονη ανησυχία για τη
φοροδιαφυγή και τους ανείσπρακτους καθυστερημένους φόρους που
μόνο για το 2016 ξεπέρασαν κατά
πολύ τα €800 εκ. Η ΣΕΚ υπέβαλε κατ’
επανάληψη εισηγήσεις για βελτίωση
των πραγμάτων, ενώ αυτή την ώρα
βρίσκεται σε αναμονή πρόσκλησης
από το υπουργείο Οικονομικών για
κοινωνικό διάλογο, με στόχο μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση
που θα ελαχιστοποιεί το φορολογικό
κόστος της εργασίας και θα εισάγει
την πράσινη φορολογία.
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