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ΤΕΤΑΡΤΗ

5

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
• Λύθηκε

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Κ

οινωνικά μέτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ για άμεση στήριξη
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού εξήγγειλε η Κυβέρνηση.
• Αύξηση της χαμηλής σύνταξης
κατά €50
• Σχέδιο επιδότησης επιτοκίου για
τους καλοπληρωτές ΜΕΔ
• Φοροελαφρύνσεις στα καύσιμα

Σελ. 6

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
η πολιτική που αποΣυνεχίζεται
σκοπεί στη διασφάλιση ίσων
ευκαιριών στους χώρους εργασίας.
Τελετή πιστοποίησης επιχειρήσεων
για εφαρμογή καλών πρακτικών για
την Ισότητα
Σελ. 8

η απεργία στις δημόσιες μεταφορές Λεμεσού

Να τεθεί οριστικά «χειρόφρενο»
στο μπάχαλο των συγκοινωνιών

Η

Κύπρος διαθέτει έναν από τους
πιο γερασμένους πληθυσμούς
στην Ευρωζώνη σύμφωνα με τη
Δημογραφική Έκθεση 2017. Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας
συνεχίζεται.
Σελ.5

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3020
TIMH 0.70€

Ύ

στερα από παρέμβαση του
υπουργείου Συγκοινωνιών και τη
ρητή δέσμευση ότι θα καταβληθούν
άμεσα οι μισθοί Νοεμβρίου, επανήλθε
η εργατική ομαλότητα στον τομέα των
δημόσιων μεταφορών.
Χθες το πρωϊ, η Γενική Συνέλευση των
εργαζομένων στην ΕΜΕΛ Λεμεσού αποφάσισε να λύσει την απεργία που
ξεκίνησε προχθές Δευτέρα με αίτημα
την καταβολή των δεδουλευμένων.

√

Έναρξη διαλόγου για οριστική ρύθμιση
των εκκρεμοτήτων στις δημόσιες συγκοινωνίες
Την υστάτη απετράπη
απεργία στην εταιρεία
«ΖΗΝΩΝ» Λάρνακας

Την υστάτη, αποφεύχθηκε απεργιακή
κινητοποίηση στις δημόσιες συγκοινωνίες της Λάρνακας καθώς η εταιρεία «Ζήνων» έσπευσε να καταβάλει
τους οφειλόμενους μισθούς μετά την
απόφαση των εργαζομένων για κήρυξη απεργίας.
Εν μέσω του κινδύνου για γενική
παράλυση των δημοσίων συγκοινωνιών το υπουργείο Μεταφορών έχει
καλέσει τις συντεχνίες του προσωπικού και τις εμπλεκόμενες εταιρείες για
διάλογο την ερχόμενη εβδομάδα με
στόχο να επιλυθούν οι εκρεμότητες
που ταλανίζουν εδώ και καιρό τον
τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταφορών ΣΕΚ Παντελής Σταύρου τόνισε ότι για να επανέλθει η ομαλότητα στις δημόσιες συγκοινωνίες
πρέπει:

1 Να διασφαλισθεί πλήρως η απρόσκοπτη καταβολή των μισθών μέχρι τη
λήξη της ισχύουσας συμφωνίας
κυβέρνησης - εταιρειών που λήγει το
τέλος του 2020.

υφιστάμενου προσωπικού με τήρηση
της συλλογικής σύμβασης στο πλαίσιο μιας ξεκάθαρης συμφωνίας εταιριών - κυβέρνησης για την περίοδο
2020 - 2030.

διαιώνιση της εκκρεμότητας στον
τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών η
οποία θυματοποιεί τους εργαζόμενους
και ταλανίζει την κοινωνία ταλαιπωρώντας το επιβατικό κοινό.

2

Ο κ. Σταύρου κάκισε την χρονίζουσα

Σελ. 3

Να συνεχισθεί η εργοδότηση του

Έγκλημα κατά του κράτους – οικονομίας η φοροδιαφυγή

Κ

άθε Νοέμβριο που ο Έφορος Φορολογίας θα
παρουσιάσει στη βουλή τον προϋπολογισμό του
Τμήματος του, ακούμε πράγματα και θαύματα αναφορικά με την τεραστίων διαστάσεων φοροδιαφυγή
που υπάρχει στην Κύπρο.
Νομικά πρόσωπα και εταιρείες φοροδιαφεύγουν ή
δεν καταβάλλουν έγκαιρα τους οφειλόμενους φόρους
στο κράτος και με μαεστρικό τρόπο κρύβουν εισοδήματα. Όλα αυτά τα παράνομα, συμβαίνουν την ώρα
που οι μισθωτοί πολίτες αγόγγυστα πληρώνουν
τους φόρους που τους αναλογούν πριν καν λάβουν
το μισθό τους, αφού είναι καλά γνωστό πως, η αποκοπή της φορολογίας προηγείται της καταβολής της
μισθοδοσίας.
Με βάση λοιπόν τα όσα ετησίως ακούμε στη βουλή
τόσο από τον Έφορο Φορολογίας όσο και από το
Γενικό Ελεγκτή αντιλαμβανόμαστε πως, η φοροδιαφυγή αγγίζει τα όρια του εγκλήματος, αφού στερεί
πόρους και εισοδήματα από το κράτος. Η ύπαρξη
της τορπιλλίζει την πρόοδο και περιορίζει την ανάπτυξη.

Για τη ΣΕΚ η ευρωστία των δημοσίων οικονομικών
είναι εθνική υπόθεση, γι’ αυτό ακριβώς το λόγο και
αθρογραφικά και άλλως πως, αντιδρούμε κατά της
μάστιγας που λέγεται φοροδιαφυγή.
Με πρόσφατο υπόμνημα προς τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας, δηλώνουμε την ετοιμότητα μας να
εμπλακούμε σε ένα κοινωνικό διάλογο για συζήτηση
θεμάτων που στοχεύουν:

• Διεκδικούμε πολιτικές και δράσεις
για πάταξη του εγκλήματος
(α) Στην πάταξη της φοροδιαφυγής.
(β) Στην ενίσχυση των πολιτικών για βελτίωση της
εισπρακτικής ικανότητας του κράτους το οποίο έχει
να λαμβάνει από καθυστερημένους φόρους ποσά
που πλησιάζουν τα 2 δισ. ευρώ και
(γ) Στη δημιουργία φορολογικής συνείδησης από τις
μικρές ηλικίες, εντάσσοντας προς το σκοπό αυτό

δράσεις και πολιτικές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Ιδιαίτερα ως προς τη φοροδιαφυγή θα πρέπει να
γίνει υποχρεωτική η έκδοση απόδειξης, να υπάρξει
φορολόγηση με βάση τεκμήρια, όπως είναι π.χ. η
ανέγερση υπερπολυτελών κατοικιών και η απόκτηση
πανάκριβων αυτοκινήτων και να δημοσιεύεται κατά
καιρούς ο φορολογικός κατάλογος με όσους οφείλουν στο κράτος και έχουν καταδικαστεί από τη
δικαιοσύνη, ώστε και ο πολίτης να γνωρίζει ποιες
εταιρείες και ποια φυσικά πρόσωπα φοροδιαφεύγουν.
Η κυβέρνηση που έχει την πρώτη και κύρια ευθύνη
για τη διαχείριση αυτού του ζητήματος, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους πολιτειακούς φορείς, θα
πρέπει να δει πως θα τιθασεύσει το θηρίο της φοροδιαφυγής, τιμωρώντας τεκμηριωμένα, δίκαια και
αποτελεσματικά, όσους το τροφοδοτούν με τη δράση
και τη συμπεριφορά τους.

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

@

E

Το επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υπό τη σκιά του Brexit

πιπόλαιη και εκ του πονηρού η αμφισβήτηση από
τους Εργοδότες της Έρευνας Εργατικού Κόστους
Αυτή η στάση επενεργεί ως πηγή πολλών
ΔΕΙΝΩΝ στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον

*

Ρ

έει ασταμάτητα το αίμα στην άσφαλτο και δη νεανικό
Ώρα ριξικέλευθων αποφάσεων για να δαμασθεί
ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ της ασφάλτου

*

Γ

ύρω στο 4% κινείται ο ΡΥΘΜΟΣ οικονομικής ανάπτυξης
Οι μισθωτοί απαιτούν το λαβείν τους ενόψει
της ανανέωσης των συλλογικών συμβάσεων

*

Α

ταλάντευτη η στάση του προέδρου της Δημοκρατίας στο ΓεΣΥ
Την επικροτούμε θερμά και την στηρίζουμε με
όλες μας τις δυνάμεις

*

Η

αποχώρηση της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
«μια θλιβερή μέρα, είναι μιά τραγωδία», δήλωσε ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, ημέρα κατά την οποία το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη
συμφωνία για το Brexit. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τα λόγια του
κ. Γιούνκερ, θεωρούμεν ότι κάθε
ρωγμή στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, μικρή ή μεγάλη, ζημιώνει την
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ

α εξαγγελθέντα κοινωνικά μέτρα είναι καλοδεχούμε-

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

να
Ωστόσο το θέμα των χαμηλών ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ πρέπει να αντιμετωπισθεί με ολοκληρωμένη λύση

*

Ι

σχυρή ΕΥΡΩΠΗ των εργαζομένων και των πολιτών

αξιώνουν τα εργατικά συνδικάτα
Με αφετηρία το Βrexit προσβλέπουμε στη νέα
Ευρώπη της αλληλεγγύης και της κοινής ασφάλειας

*

Κ

λίμα «πολέμου» σε οικοδομές και ξενοδοχεία προκαλεί η εντεινόμενη αντεργατική συμπεριφορά των

Εργοδοτών
Ας σεβασθούν τα συμφωνηθέντα προτού επέλθει ΜΕΤΩΠΙΚΗ σύγκρουση

*

Η

ασέβεια της ΟΣΕΟΚ στα συμφωνηθέντα με τις

συντεχνίες θεωρείται αιτία πολέμου
Ας σοβαρευτούν οι Εργολάβοι προτού ξεσπάσει
η καταιγίδα

*

Φ

ΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΗ της εργασίας και φορολόγηση της

*

ρύπανσης αξιώνει η ΣΕΚ
Προσδοκούμεν ότι η πολιτεία θα καταστεί κοινωνός των προτάσεων μας

Ώ

ρα να ψηφισθούν οι κανονισμοί για λειτουργίας

της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Η ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ της αγοράς εργασίας πρέπει
πάραυτα να τερματισθεί

*

Ν

αι, επιμένουμε ότι ΑΤΗΚ και ΑΗΚ πρέπει να πααρ-

*

μείνουν δημόσιοι οργανισμοί κοινής ωφέλειας
Και μάλιστα να ενισχυθούν για να ανταπεξέλθουν στον οξύ ανταγωνισμό

Η

προσέγγιση των κομμάτων στο Κυπριακό δεν πρέ-

πει να εμπεριέχει το στοιχείο του διχασμού
Ας ενεργήσουν ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ οι πολιτικές δυνάμεις με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της
πατρίδας

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*
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xenis.xenofontos@sek.org.cy

ιερή υπόθεση της ειρήνης στον
ταραγμένο πλανήτη.
Με πολλή θλίψη διαπιστώνουμε
ότι το Ευρωπαϊκό όραμα σιγάσιγά ξεθωριάσει, λόγω της αδυναμίας των ηγετών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα μείζονα ζητήματα
που ταλανίζουν τη Γηραιά Ήπειρο.
Το μεταναστευτικό, ο τρομοκρατικός εφιάλτης, η οικονομική κρίση
των τελευταίων οκτώ ετών, η
φτώχεια στις χώρες του νότου και
η τεράστια επιρροή των επιχειρηματικών κολοσσών στη λήψη των
αποφάσεων των Βρυξελλών, συνθέτουν ένα έντονο κλίμα ανησυχίας για το αύριο. Έχοντας αυτά
κατά νουν και με δεδομένη τη συμφωνία για αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε , θεωρούμεν ότι το Ευρωπαικό οικοδόμημα κινδυνεύει με ακινησία ή και
παράλυση. Η ευημερία, η ειρήνη,
τα ατομικά και θεμελιώδη δικαιώματα άρχισαν να αμφισβητούνται.
Η δυσπιστία προς τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς ενισχύεται προκαλώντας την αίσθηση ότι η Ευρώπη
είναι ανίσχυρη να αντιμετωπίσει
τα σημαντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και να αποτελέσει πρωταγωνιστικό παίκτη στη

διεθνή σκηνή σε μια εποχή οξύτατων ανταγωνισμών. Με άλλα
λόγια, η σημερινή Ε.Ε δεν είναι σε
θέση να ανταποκριθεί στο όραμα
του θεμελιωτή Jean Monnet: «Δεν
κάνουμε συμμαχίες κρατών, ενώνουμε ανθρώπους».

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην
προσπάθειά του να προσδώσει
στην Ε.Ε νέα δυναμική προς τα
εμπρός, θέτει επί τάπητος στις
επόμενες Συνόδους Κορυφής ως
κορυφαία θέματα την μετανάστευση, την εξωτερική και εσωτερική
της διάσταση, την οικονομική και
νομισματική πτυχή, την τραπεζική

επίλυσης του Κυπριακού Ζητήματος, υποδηλοί την αδυναμία της
να θωρακίσει τα συμφέροντα ενός
κράτους μέλους της που αποτελεί
γεωπολιτική γέφυρα της ταραγμένης Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

• Τώρα είναι η ώρα για λήψη τολμηρών αποφάσεων
για το αύριο της Ευρώπης μέσα στον ταραγμένο πλανήτη
ένωση και εποπτεία και την άμυνα,
στο πλαίσιο χάραξης κοινής εξωτερικής πολιτικής άμυνας και
ασφάλειας. Εδώ είναι σημαντικό
να σημειωθεί πως αυτά τα κραυγαλέα ελλείμματα, συνέβαλαν
καταλυτικά στην παραχώρηση
λανθασμένης συνταγής στην Ελληνική κρίση, επιδεινώνοντας τα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα της
χώρας η οποία αποτελεί στρατηγικό εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε .
Στην ίδια λογική «διατάχθηκε» και
το απεχθές τραπεζικό κούρεμα
στην Κύπρο το οποίο σε συνάρτηση με τον χαλαρό ρόλο της Ευρωπαικής Ένωσης στις προσπάθειες

Πιστεύουμε βαθύτατα ότι τούτη
την ώρα, με έναυσμα το Brexit, η
Ευρώπη πρέπει και μπορεί να
χαράξει μια νέα πορεία για γίνει
ισχυρή και πρωταγωνιστική στον
κόσμο ο οποίος μοιραία κινείται σε
μεγάλα αδιέξοδα. Πρέπει να αξιοποιήσει το μεγάλο της πλεονέκτημα, που είναι η δημοκρατία, η παιδεία και ο πολιτισμός που οι κοινές τους ρίζες ανατρέχουν στον
αρχαίο ελληνικό κόσμο. Με αυτά
ως δυνατά εργαλεία, μπορεί να
δώσει πειστικές απαντήσεις στις
σύγχρονες προκλήσεις. Εξυπακούεται ότι πρέπει πάση θυσία να
τερματισθεί
η ακολουθούμενη
πορεία των δύο ταχυτήτων.

Τώρα είναι η ώρα της οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας κρατών – εθνών με κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας που
να εγγυάται στην πράξη την εδαφική ακεραιότητα των μελών της.
Παράλληλα, με εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων να διασφαλίζει την πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαικών λαών, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισχυροποίηση του κράτους
πρόνοιας. Το μέγα στοίχημα για την Ευρώπη, λοιπόν, είναι κατά πόσον
θα προχωρήσει μπροστά με δύναμη και σιγουριά χαράσσοντας μια ξεκάθαρη πορεία βασισμένη στις αρχές των οραματιστών της ή κατά πόσον
θα παραμείνει στην υφιστάμενη λανθάνουσα κατάσταση της Γερμανικής
ηγεμονίας. Αν δεν συνειδητοποιήσουν όλοι, ότι καμιά χώρα της Ε.Ε.,
ακόμη και η Γερμανία, δεν είναι πολύ σημαντική στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
χωρίς τον μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τρένο κάποια στιγμή θα
εκτροχιασθεί με τραγικές επιπτώσεις για τον πλανήτη.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/12/2018
Σάββα του ηγιασμένου,
Αναστασίου, Διογένους,
Αβερκίου μαρτ., Νόννου

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

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:
Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Λευκωσία,
1306 Λευκωσία,
T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22-849858 (Γραφείο Tύπου)

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

οσίου
ΠΕΜΠΤΗ 6/12/2018
Νικολάου αρχιεπ. Μύρων,
Νικολάου Καραμάνου νεομάρτυρος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/12/2018
Αμβροσίου επισκ. Μεδιολάνων, Αμμούν επ.
Νιτρίας, Αθηνοδώρου
μάρετ., Ιγνατίου & Παύλου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/12/2018
Παταπίου οσ., Σωσθένους,
Κηφά, Απολλώ, Τυχικού
απ., Σωφρονίου Κ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/12/2018
Η σύλληψις της Θεοτόκου
υπό της αγίας Άννης,
Άννης προφήτιδος
ΔΕΥΤΕΡΑ 10/12/2018

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,

Μηνά καλικελάδου, Ερμογένους, Ευγράφου μαρτ.
Θωμά οσίου, Θεοτέκνου
ιερομ.
ΤΡΙΤΗ 11/12/2018
Λουκά αγ. προπατόρων
Δανιήλ στυλίτου, Λουκά
νέου, Νόμωνος Βηχιανού
οσίων των Κυπρίων.

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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Το Διεθνές Γραφείο
Εργασίας προτείνει έναν
κόσμο εργασίας χωρίς βία

Να τεθεί οριστικά φρένο στην απαράδεκτη κατάσταση στις δημόσιες συγκοινωνίες
Χειρόφρενο στα λεωφορεία
Λεμεσού ΕΜΕΛ

Σ

ε απεργία κατήλθαν προχθές
Δευτέρα οι εργαζόμενοι της
Εταιρείας Μεταφοράς Επιβατών
Λεμεσού (ΕΜΕΛ), οι οποίοι μάλιστα δηλώνουν πανέτοιμοι να
συνεχίσουν επ' αόριστον την
απεργιακή κινητοποίηση, αν δεν
τους καταβληθούν άμεσα τα
δεδουλευμένα.

Η

βία αποτελεί ίσως την πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει
διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Όσο συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη.
Το να υπερασπίζεται μια γυναίκα
τη μη άσκηση βίας εναντίον της
δεν συνιστά κάποια υστερική
απαίτηση φεμινιστικού τύπου
αλλά μια ανάγκη για ειρηνική
συνύπαρξη των δύο φύλων στο
Της Δέσποινας
πλαίσιο μιας υγιούς και δημοκραΗσαΐα
τικής κοινωνίας. Η βία αποτελεί
Γρ. Τμήματος
απότοκο της έλλειψης πολιτισμού
Εργαζομένων
και πνευματικότητας όπου στην
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy
απουσία επιχειρημάτων αποφα-

√ Η βία αποτελεί απότοκο της έλλειψης
πολιτισμού και πνευματικότητας
σιστικό ρόλο παίζει το εκτόπισμα του σώματος
χωρίς καμία αιδώ, χωρίς τη συνειδητοποίηση της
τεράστιας ζημιάς που προκαλούν τέτοιες ανεπίτρεπτες και απαράδεκτες συμπεριφορές.
Καμιά φορά διερωτάται κανείς πως γίνεται στον 21
αιώνα να χρειάζονται συστάσεις από ευρωπαϊκούς
και διεθνείς οργανισμούς προς Κυβερνήσεις και
εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα
για να τερματιστούν στον χώρο εργασίας συμπεριφορές και ενέργειες που δεν έχουν καμιά θέση στον
Κόσμο της Εργασίας.
Τελικά, τα αυτονόητα δεν μπορούν πότε να θεωρηθούν δεδομένα και ως εκ τούτου θα πρέπει όλοι μας
να πολεμούμε τις αδικίες και να υπερασπιζόμαστε
τους ανθρώπους που δεν μπορούν μόνοι τους να
δώσουν λύσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στον
χώρο εργασίας τους και έχουν να κάνουν με το μεγάλο κεφάλαιο της αξιοπρέπειας στην εργασία.
Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) και η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ITUC) κάλεσαν τις κυβερνήσεις
αλλά και τους εργοδότες να σταματήσουν να παίζουν παιχνίδια με τη ζωή των εργαζομένων γυναικών και να υποστηρίξουν ένα ισχυρό και χωρίς αποκλεισμούς διεθνές πρότυπο εργασίας για τη βία και
την παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας. Μια
σύμβαση του Διεθνούς γραφείου Εργασίας θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην κοινοτική και εθνική
νομοθεσία και να απαιτήσει από όλους τους χώρους
εργασίας να έχουν διαδικασίες αντιμετώπισης της
βίας και της παρενόχλησης και να εφαρμόσουν
αυστηρές κυρώσεις κατά των δραστών. Ωστόσο ο
γραμματέας της ETUC Montserrat Mir τόνισε χαρακτηριστικά ότι κάποιες κυβερνήσεις προσπαθούν να
κουτσουρέψουν το κείμενο που συμφωνήθηκε. Μια
ιδιαίτερα σοβαρή τοποθέτηση που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για το πως προσεγγίζεται το σοβαρό αυτό ζήτημα, από επώνυμους και ανώνυμους.
Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι στη γη που
δεν απεχθάνονται τις βίαιες συμπεριφορές. Κι όμως
φαίνεται πως υπάρχουν πάντα για κάποιους αλλότριοι λόγοι που δεν θέλουν να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες. Εντός του 2019 το
Διεθνές Γραφείο Εργασίας, έχει την ευκαιρία να κάνει
ένα τεράστιο βήμα προς έναν κόσμο εργασίας χωρίς
βία και παρενόχληση. Η ΣΕΚ στηρίζει ανεπιφύλακτα
τη συγκεκριμένη σύμβαση και τονίζει πως όσες
Κυβερνήσεις σταθούν εμπόδιο σε αυτήν τη σημαντική προοπτική θα είναι υπόλογες στις δικές τους κοινωνίες αλλά και προς τις υπόλοιπες κυβερνήσεις
που θέλουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση πως ο χώρος εργασίας είναι ιερός και
πως ο σεβασμός αποτελεί προϋπόθεση ελεύθερης
εισόδου.
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ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ:
Να διασφαλισθεί πλήρως η απρόσκοπτη
καταβολή των μισθών των εργαζομένων

Γ

ια οκτώ συνεχή χρόνια η κατάσταση στο μέτωπο των δημοσίων μεταφορών παραμένει απαράδεκτη με όμηρους τους εργαζόμενους και τους επιβάτες οι πλείστοι των οποίων είναι μαθητές
και συνταξιούχοι.
Η Ομοσπονδία Μεταφορών ΣΕΚ
κακίζει την αδυναμία επίλυσης
ενός φλέγοντος ζητήματος η διαιώνιση του οποία ζημιώνει ανεπανόρθωτα το κοινωνικό σύνολο.
Είναι λυπηρό, να αναγκάζονται σε
συχνά χρονικά διαστήματα οι
εργαζόμενοι στις εταιρείες δημόσιων μεταφορών να απεργούν σε
μια ύστατη προσπάθεια τους να
πληρωθούν
τα δεδουλευμένα
τους, δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» ο γενικός γραμματέας της
ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ Παντελής Σταύρου
(φωτο). Καλούμε το υπουργείο
Μεταφορών και επικοινωνιών να
αντικρύσει το θέμα με τη δέουσα
σοβαρότητα, ενόψει και της ανανέωσης της συμφωνία Κυβέρνησης – εταιρειών για τη δεκαετεία
2020 - 30 που λήγει στο τέλος
του 2019, συμπλήρωσε.
Δεν ζητούμε απολύσεις προσωπικού και αποζημίωσης του, λόγω

της λήξης της υφιστάμενης συμφωνίας. Αυτό που θέλουμε, ως
εργατικά συνδικάτα, είναι η συνέχιση της εργοδότησης του υφιατάμενου προσωπικού με τήρηση
των συλλογικών συμφωνιών και
ευθυγράμμιση με τα εργασιακά
θέσμια που ισχύουν στον τόπο
μας, κατέληξε ο κ. Σταύρου.

• Το κείμενο που αφορά το εργασιακό κομμάτι του σχεδίου προσφορών για τις επιβατικές μεταφορές να είναι ξεκάθαρο έτσι ώστε
να αποφεύγονται παρερμηνείες
που μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες εργατικές διαφορές.
• Συνέχιση της απασχόλησης όλου
του υφιστάμενου προσωπικού
στις νέες εταιρείες με τους ίδιους
μισθούς, όρους εργασίας και ωφελήματα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, είτε για τους υφιστάμενους
είτε για τους νεοεισερχόμενους
εργαζόμενους.
• Είναι υποχρέωση των νέων ανάδοχων εταιρειών να έχουν Συλλογικές Συμβάσεις με τις αναγνωρισμένες Συντεχνίες

Οι συντεχνίες τονίζουν πως η
αδυναμία της εταιρείας να καταβάλει το μισθό Νοεμβρίου, ήταν
απλά η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι.
Ο γραμματέας του Σωματείου
Μεταφορών ΣΕΚ Λεμεσού Γιάννης
Τσουρής, δήλωσε ότι «για
άλλη μια φορά, περίπου 300
εργαζόμενοι ταλαιπωρούνται
με τη μη καταβολή της μισθοδοσίας.»
Δυστυχώς, συνέχισε, «είμαστε
στη δυσάρεστη θέση να διεκδικούμε δυναμικά το αυτονόητο, που είναι η καταβολή του
μισθού, σε μια συζήτηση η
οποία γίνεται χωρίς εμάς, σε
επίπεδο Υπουργείου Μεταφορών και εταιρειών».

√ Η ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ κακίζει
την χρονίζουσα εκκρεμότητα
που θυματοποιεί τόσο
τους εργαζομένους, όσο
και την κοινωνία

Ξεκάθαρο σχέδιο προσφορών
Απαντώντας σε ερωτήσεις της
εφημερίδας μας αναφορικά με την
εκκρεμότητα που παρατηρείται
στον νευραλγικό χώρο των δημόσιων συγκοινωνιών, ο κ. Σταύρου
έδωσε σαφείς απαντήσεις:

√ Θέλουμε ρητές
διαβεβαιώσεις ότι η
καταβολή των μισθών
θα γίνεται απρόσκοπτα, διαμηνύουν
οι συντεχνίες

• Συνέχιση του καθορισμού της
μισθοδοσίας και των λοιπών όρων
εργασίας και ωφελημάτων μέσω
των συλλογικών συμβάσεων,
καθώς και οποιωνδήποτε άλλων
θεμάτων σχετίζονται με τα εργασιακά θέματα, μέσω του κοινωνικού διαλόγου που έχει καθιερωθεί
μεταξύ των συντεχνιών και των
εταιρειών.
• Πλήρης σεβασμός στον Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων, της Εργατικής Νομοθεσίας και των μέχρι
σήμερα Εργασιακών πρακτικών
της Κύπρου.
• Ξεκάθαρες αναφορές για την
υποχρέωση των Ανάδοχων εταιρειών να εκπαιδεύουν κατάλληλα
και επαρκώς σε τακτικά χρονικά
διαστήματα τους εργοδοτούμενους
τους.
• Απρόσκοπτη διεκπεραίωση των
μαθητικών δρομολογίων πού θα
ανατεθούν στους Αναδόχους χωρίς
να διαχωριστούν από τον υπόλοι-

Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε
ότι "για να πειστούν οι εργαζόμενοι να άρουν τα απεργιακά μέτρα, δεν θα πρέπει μόνο
να πάρουν ρητή υπόσχεσηότι θα
τους καταβληθεί ο μισθός του
Νοέμβρη, αλλά να είναι σίγουροι
ότι για τους επόμενους είκοσι
μήνες που διαρκεί η σύμβαση της
εταιρείας με το κράτος, δεν θα
αναγκαστούν ξανά να διεκδικήσουν με απεργιακά μέτρα τα
αυτονόητα".
«Θέλουμε να διασφαλιστεί η
απρόσκοπτη
καταβολή
της
μισθοδοσίας τουλάχιστον για
τους επόμενους μήνες, μέχρι το
2020, όπου και αυτές οι εταιρείες
έχουν διάρκεια ζωής», κατέληξε.

πο κορμό των Εταιρειών πού θα
διεξάγουν τα δρομολόγια για τους
επιβάτες. Διασφάλιση της απασχόλησης και των υφιστάμενων
εργαζομένων που διεκπεραιώνουν
τα μαθητικά δρομολόγια.
• Διασφάλιση πως οι Ανάδοχες
εταιρείες θα παρέχουν απρόσκοπτα την πληρωμή των μισθών και
των ωφελημάτων του προσωπικού που απορρέουν από τις Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και τη
νομοθεσία και δεν θα την συνδέουν
καθοιονδήποτε τρόπο με άλλα
ζητήματα ερμηνείας που ενδεχομένως προκύψουν από την εφαρμογή των συμβάσεων μεταξύ Κράτους και Αναδόχων.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Κύπρος

Πανευρωπαϊκή
πρωταθλήτρια στην
παιδική παχυσαρκία

Π

ανευρωπαϊκή αρνητική επίδοση
στην παιδική παχυσαρκία κατέχει
η Κύπρος, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του ΟΟΣΑ για την
Υγεία το 2018.
Ειδικότερα τα στοιχεία για τη Κύπρο
αναφέρουν:
- Ψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας
μεταξύ των παιδιών ηλικίας 7-8
ετών, με 21% παχύσαρκα αγόρια και
19% παχύσαρκα κορίτσια, ενώ ο
μέσος όρος στην Ε.Ε είναι 13,4% και
9,9%, αντίστοιχα.
- Η Κύπρος βρίσκεται στη δεύτερη
υψηλότερη θέση στη κατανάλωση
αντιβιοτικών στην Κοινότητα με 33
καθορισμένες ημερήσιες δόσεις ανά
1.000 άτομα, με πρώτη την Ελλάδα
(36 καθορισμένες ημερήσιες δόσεις).
Ακολουθούν η Ρουμανία και η Γαλλία
με 30 καθορισμένες ημερήσιες δόσεις
ανά 1.000 άτομα.
Η Κύπρος περιλαμβάνεται μεταξύ
των τριών κρατών-μελών της ΕΕ, των
οποίων ποσοστό τουλάχιστον 10%
του πληθυσμού τους δεν καλύπτεται
από υπηρεσίες Υγείας. Σημειώνεται
ότι η Κύπρος βρίσκεται στην τελευταία θέση με 17% και ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών κρατών της
ΕΕ, στις οποίες η κάλυψη εσωνοσοκομειακού κόστους είναι κάτω από το
70%, ενώ ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ανέρχεται στο 93%.
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Παιδικά παιχνίδια: Οι κανόνες για την αγορά τους!

Ε

ίναι γεγονός πώς τα παιχνίδια προσφέρουν στα παιδιά αμέτρητη χαρά.
Ωστόσο, αν δεν λάβουμε τα αναγκαία
μέτρα κατά την αγορά τους, μπορούν να
αποτελέσουν αιτία σοβαρών ατυχημάτων. Το παιδικό παιχνίδι δεν θα πρέπει
να επιλέγεται ελαφρά τη καρδία ή μόνο
με βάση τη χαμηλή του τιμή. Υπάρχουν
κανόνες που όλοι οι γονείς πρέπει να
λαμβάνουν υπόψη για το καλό των παιδιών τους!
Πώς επιλέγουμε ένα παιδικό παιχνίδι;
Κατά την αγορά παιχνιδιών για τα παιδιά καλό είναι:
- Να απευθυνόμαστε σε εξειδικευμένα
καταστήματα με παιδικά παιχνίδια και
είδη.
- Να ελέγχουμε ότι τα παιχνίδια που
αγοράζουμε έχουν στη συσκευασία τους
σήμα που διευκρινίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τους κανόνες ασφαλείας,
όπως το CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Τι να προσέξετε κατά την αγορά παιδικών παιγνιδιών προκειμένου
να αποτρέψετε δυσάρεστες καταστάσεις
• Τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση
στα παιχνίδια των μεγαλύτερων παιδιών, διότι μπορούν να αποβούν επικίνδυνα
• Σε κάθε παιχνίδι απαραίτητα πρέπει να υπάρχει το σήμα CE
που διευκρινίζει ότι ο κατασκευαστής τηρεί τους κανόνες
ασφαλείας
επίβλεψη ενηλίκων.
- Να μην στοχεύει στην ενεργοποίηση ή
καλλιέργεια άγριων ενστίκτων στο παιδί
αλλά να προορίζεται αποκλειστικά για
την ψυχαγωγία του και την εποικοδομητική απασχόλησή του.

ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Προκειμένου τα παιχνίδια να μην αποτελέσουν αιτία ατυχημάτων πρέπει:

- Εξοπλισμός ασφαλείας για αθλήματα
είναι χρήσιμο δώρο για τα παιδιά που
ασχολούνται με αυτά.
- Να είμαστε προσεκτικοί με τα αγαπημένα μας παλιά παιχνίδια γιατί δεν
είναι πάντοτε κατάλληλα και ασφαλή
για τα παιδιά μας (π.χ. παλιά οι μπογιές ήταν συνήθως τοξικές).

- Να μη δίνουμε ποτέ σε μικρά παιδιά
δώρα μέσα σε πλαστικές σακούλες γιατί

- Να μην παρασυρόμαστε από τις υπερβολικές ή αντίθετες με την ηλικία τους
απαιτήσεις των παιδιών μας κατά την
αγορά ενός παιχνιδιού γιατί κάτι τέτοιο

- Να είναι συμβατό με την ηλικία, τα
ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις
του κάθε παιδιού.

υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ασφυξίας από την χρησιμοποίηση της
σακούλας ως παιχνιδιού.

- Όταν αγοράζουμε κρεμαστά παιχνίδια
που προορίζονται για κούνιες, να
βεβαιωνόμαστε για την ασφάλεια του
μωρού. Το κορδόνι από το οποίο κρέμονται να μην υπερβαίνει τα 20 εκατοστά.

- Να αποφεύγουμε τα αεροβόλα ως
δώρα, διότι μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρούς τραυματισμούς, ιδιαίτερα
στα μάτια. Παρόλα αυτά, εάν τα παιδιά
παίζουν με αεροβόλα πρέπει πάντα να
φορούν προστατευτικά γυαλιά.

μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να βρεθεί
στα χέρια του παιδιού ένα παιχνίδι
ακατάλληλο για αυτό.

- Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά
να παίζουν με κατάλληλα για την ηλικία
τους παιχνίδια. Για το λόγο αυτό πρέπει
να προσέχουμε πάντοτε την αναγραφόμενη σε κάθε παιχνίδι ηλικία καταλληλότητας.
-Προτού αγοράσουμε ένα παιχνίδι, να
ελέγχουμε οι ίδιοι την ποιότητά του, ότι
είναι σωστά συναρμολογημένο, ότι δε
σπάει εύκολα, δεν είναι βαμμένο με τοξικά χρώματα και δεν περιέχει εύφλεκτα
υλικά.
- Τα τοξικά παιχνίδια είναι επιβλαβή
για την υγεία των παιδιών. Συνεπώς,
πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά την
αγορά παιχνιδιών όπως οι μαρκαδόροι
και οι πλαστελίνες.
Κατάλληλο παιχνίδι για κάθε παιδί
σημαίνει:

ΑΙΤΙΕΣ
Οι βασικες αιτίες που αυξλανουν τον
κίνδυνο παχυσαρκίας σύμφωνα με
τους επιστήμονες, παρατίθενται στη
συνέχεια.
Διατροφή: Η συστηματική κατανάλωση τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες, ζάχαρη και λιπαρά,
όπως τροφές από fast food, αναψυκτικά, γλυκά, αυξάνει τον κίνδυνο
υπέρβαρου.
- Έλλειψη δραστηριότητας: H καθιστική ζωή όπως η τηλεόραση, τα
βιντεοπαιχνίδια, η έλλειψη γυμναστικής επίσης συντελούν στο πρόβλημα.
- Γενετικοί παράγοντες: Εάν το παιδί
σας προέρχεται από μια οικογένεια
υπέρβαρων μπορεί να έχει την κληρονομική προδιάθεση, κυρίως εάν μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον όπου καταναλώνονται φαγητά υψηλής θερμιδικής αξίας και δεν ωθείται προς την
άθληση.
- Ψυχολογικοί παράγοντες: Ορισμένα παιδιά καταναλώνουν υπερβολική
ποσότητα φαγητού σαν αντίδραση
στα προβλήματά τους, στο άγχος ή
απλώς όταν βαριούνται.

- Σε παιδιά κάτω των 3 ετών, δε δίνουμε παιχνίδια που αποτελούνται από
μικρά κομμάτια γιατί μπορούν να προκαλέσουν πνιγμό.

Επίσης, να μην ξεχνάμε:

- Αποφεύγουμε, επίσης, την αγορά παιχνιδιών με μακριά μαλλιά ή γούνα για
μωρά κάτω του 1 έτους, γιατί και αυτά
είναι δυνατόν να προκαλέσουν πνιγμό.

- Όταν αγοράζουμε ποδήλατο, skate
board, πατίνια ή πατίνι, καλό θα ήταν
να αγοράζουμε κράνος και ό,τι άλλο
εξοπλισμό ασφαλείας απαιτείται (επιγονατίδες, καλύμματα για τους καρπούς
κλπ.).

- Τα παιχνίδια που συμπεριλαμβάνουν
ηλεκτρικά εξαρτήματα ή εξαρτήματα
που θερμαίνονται, θα πρέπει να δίνονται σε παιδιά άνω των 10 ετών και
ιδανικά να χρησιμοποιούνται υπό την

- Επιτυχημένα και χρήσιμα δώρα για
τους μικρούς ποδηλάτες είναι το κουδούνι για το ποδήλατο καθώς και η
ανακλαστική ζώνη και τα ανακλαστικά
για τις ρόδες του.

Προσοχή στα παιχνίδια στο σπίτι!
- Τα παιχνίδια δεν πρέπει να είναι
σκορπισμένα στο πάτωμα ή στις σκάλες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Καλό θα ήταν να βρίσκονται πάντοτε συγκεντρωμένα σε ένα
συγκεκριμένο χώρο έτσι ώστε τα παιδιά
να ξέρουν πού μπορούν να τα βρουν.
- Τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν
πρέπει να έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια των μεγαλύτερων παιδιών, διότι
μπορούν να αποβούν επικίνδυνα.
- Σημαντικό είναι να βεβαιωνόμαστε ότι
τα παιχνίδια στο σπίτι είναι στην κατάσταση που πρέπει και ότι δεν υπάρχουν
σπασμένα κομμάτια που ενδέχεται να
προκαλέσουν ατύχημα.

Βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» 2018 για τη Remedica

Η

φαρμακευτική βιομηχανία
Remedica, με έδρα την Λεμεσό, έχει τιμηθεί με το βραβείο
«Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για τη χρονιά 2018
στο πλαίσιο των Παγκύπριων
Περιβαλλοντικών Βραβείων για
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση για τη Remedica. Η διάκριση
αυτή επιβραβεύει τη συλλογική προσπάθεια της εταιρείας και ανήκει σε όλους

εκείνους που εργάζονται προς
αυτήν την κατεύθυνση. Η εταιρεία έχει καθιερώσει περιβαλλοντικές πρακτικές μέσω
της ανάληψης πρωτοβουλιών
και την υλοποίηση δράσεων
ευαισθητοποίησης και διαμόρφωσης οικολογικής συνείδησης.
Εστιάζεται κυρίως στην διαχείριση στερεών αποβλήτων και λυμάτων, την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα, τη προώθηση της
ανακύκλωσης καθώς και την εξοικονόμη-

σή της ενέργειας . Δεσμεύεται να συνεχίσει να προωθεί περιβαλλοντικές πρακτικές σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων της για να προστατεύσει την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιείται,
επιτυγχάνοντας βιώσιμη ανάπτυξη.
Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε Επίσημη Τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο στις 22 Ιανουαρίου 2019. Η
επίδοση των βραβείων θα γίνει από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη.
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• Γερνάει ο πληθυσμός της Κύπρου σύμφωνα με τη «Δημογραφική Έκθεση 2017»

Η Κύπρος διαθέτει έναν από τους πιο
γερασμένους πληθυσμούς στην Ευρωζώνη

Τ

ο φαινόμενο της γήρανσης του πληθυσμού στην Κύπρο καλά κρατεί.
Χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται ο αριθμός
των ηλικιωμένων ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο αριθμός των παιδιών.
O πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές
της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπολογίζεται σε 864.200 στο τέλος του 2017, σε
σύγκριση με 854.800 στο τέλος του
2016, σημειώνοντας αύξηση 1,1%.
Το τέλος του 2017 οι γυναίκες (442.700)
αναλογικά ήταν περισσότερες από τους
άντρες (421.500).
Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω
των 15 χρονών υπολογίστηκε σε 16,2%
το 2017 και το ποσοστό των ηλικιωμένων προσώπων ηλικίας 65 χρονών και
πάνω σε 15,9% σε σύγκριση με 22,3% και
11,3% αντίστοιχα το 2000. Σημειώθηκε
δηλαδή σταδιακή αύξηση του ποσοστού
των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά της τάσης
γήρανσης του πληθυσμού.

αναπαραγωγικής ηλικίας, δηλαδή τα 50
χρόνια) μειώθηκε στο 1,32 σε σύγκριση
με 1,37 το 2016. Το συνολικό ποσοστό
γονιμότητας ελαττώθηκε σταδιακά κατά
τα τελευταία χρόνια, από 2,46 που ήταν
το πιο υψηλό στην περίοδο 1982-1985.
Από το 1995 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό από το 2,10,
ποσοστό που χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυ-

Ο συνολικός αριθμός των γάμων το
2017 μειώθηκε στους 13.062 από
13.558 τον προηγούμενο χρόνο. Οι
εκκλησιαστικοί γάμοι παρέμειναν στα
ίδια επίπεδα με το 2016 (3.942 σε
σύγκριση με 3.926 το 2016) και οι πολιτικοί γάμοι μειώθηκαν από 9.632 το
2016 σε 9.120 το 2017. Όπως και στα
προηγούμενα χρόνια, ένας σημαντικός
αριθμός πολιτικών γάμων τελέστηκε

√ Αύξηση 1,2% του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές το 2017
√ Διαπιστώνεται σταδιακή αύξηση του αριθμού
των ηλικιωμένων και μείωση του αριθμού των παιδιών
σμού. H μέση ηλικία της μητέρας κατά
τη γέννηση του πρώτου της παιδιού
ήταν 29,2 χρόνια, ενώ η μέση ηλικία για
όλες τις γεννήσεις του 2017 ανεξάρτητα
από τη σειρά γεννήσεως των παιδιών
ήταν 30,8 χρόνια.

από μη κατοίκους Κύπρου. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 9.120 πολιτικών
γάμων που τελέστηκαν, μόνο 1.940 ήταν
γάμοι μεταξύ κατοίκων Κύπρου. Έτσι, ο
συνολικός αριθμός των γάμων των
κατοίκων Κύπρου ανήλθε σε 5.882.
Tο 2017 ο αριθμός των διαζυγίων,
όπως αυτά συλλέγονται από τα οικογενειακά Δικαστήρια, έφτασε τα 1.932 και
το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας 2,25 για κάθε 1.000 κατοίκους.

Μέση διάρκεια ζωής
O αριθμός των θανάτων στις περιοχές
που ελέγχει το Κράτος ήταν 5.996 το
2017 και το αντίστοιχο ακαθάριστο
ποσοστό θνησιμότητας ήταν 7,0 θάνατοι για κάθε 1.000 κατοίκους. H μέση
διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση για το
2017 υπολογίστηκε σε 80,0 χρόνια για
τους άντρες και 84,1 χρόνια για τις
γυναίκες σε σύγκριση με 80,3 χρόνια για
τους άντρες και 84,7 χρόνια για τις
γυναίκες για το 2016.

Επαρχίες
Πολύ περισσότεροι είναι οι κάτοικοι της
Λευκωσίας (335.900), με τη Λεμεσό
(242.000) να ακολουθεί. Ο πληθυσμός
της Λάρνακας ανέρχεται σε 146.500, της
Πάφου 92.300 και της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου 47.500. Το ποσοστό
του πληθυσμού στις αστικές περιοχές
ανέρχεται στο 67,5%. Τα νοικοκυριά
ανέρχονται σε 324.000. Το σύνολο του
πληθυσμού στις αστικές περιοχές ανέρχεται σε 221.600 και στις αγροτικές
περιοχές σε 102.400.
Στις αγροτικές περιοχές τα πλείστα νοικοκυριά επιλέγουν να ζήσουν στην
επαρχία Λευκωσίας (31.000), ακολουθεί
η επαρχία Λάρνακας (21.400), η Λεμεσός
(21.300), η Αμμόχωστος (17.300) και η
Πάφος (11.400). Αντίστοιχα, ο πληθυσμός στις αστικές περιοχές κατανέμεται
96.100 στη Λευκωσία, 69.400 στη Λεμεσό, 31.800 στη Λάρνακα και 24.300
στην Πάφο. Tο 2017 ο αριθμός των γεννήσεων στις περιοχές που ελέγχει το
κράτος μειώθηκε στις 9.229 από 9.455
τον προηγούμενο χρόνο και το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο 10,7 για κάθε 1.000 κατοίκους. Το 2017 το συνολικό ποσοστό
γονιμότητας (ο αριθμός των παιδιών
που θα είχε μια γυναίκα αν ακολουθούσε τα ειδικά ποσοστά γονιμότητας ενός
χρόνου και επιζούσε μέχρι το τέλος της

Ευρωζώνη
Η Κύπρος έχει σήμερα έναν από τους
πιο γερασμένους πληθυσμούς στην
Ευρωζώνη, μία τάση που αναμένεται να
συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες,
σύμφωνα με τελευταία στοιχεία (Μάρτιος 2018) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ). Με βάση τη μελέτη, η
Κύπρος θα παρουσιάσει μεγάλη άνοδο
μέχρι το 2070. Σημειώνεται ότι όλες οι
χώρες της Ζώνης του Ευρώ θα γνωρίσουν τη γήρανση του πληθυσμού, αλλά
το μέγεθος αυτής της δημογραφικής
πρόκλησης θα ποικίλλει σημαντικά
μεταξύ των χωρών.
Τονίζεται ότι οι δείκτες εξάρτησης ηλικιωμένων αναμένεται να αυξηθούν κατά
περισσότερο από 35 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2070 στην Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Σλοβακία, ενώ η Πορτογαλία θα καταλήξει σε ποσοστό 67%, το
υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Για την
Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο προβλέπονται επίσης δείκτες 60% ή και
περισσότερο.
Αντίθετα, η Ιρλανδία προβλέπεται ότι
θα έχει τον χαμηλότερο δείκτη στη Ζώνη
του Ευρώ μέχρι το 2070, ενώ το Βέλγιο,
η Ισπανία και η Γαλλία αναμένεται να
παρουσιάσουν τις μικρότερες αυξήσεις.
Διπλάσιοι οι πολιτικοί γάμοι από τους
θρησκευτικούς

H βρεφική θνησιμότητα έχει φτάσει σε
πολύ χαμηλά επίπεδα και υπολογίζεται
σε 1,3 θανάτους βρεφών σε κάθε 1.000
γεννήσεις κατά το 2017. Tα στοιχεία
θανάτων βασίζονται κυρίως στις
ληξιαρχικές καταχωρήσεις και αφορούν
στους θανάτους κατά τον χρόνο αναφοράς, οι οποίοι καταχωρήθηκαν μέχρι και
τον Μάιο του επόμενου χρόνου.

Τάση επαναπατρισμού
Η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο
ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011.
Κατά την περίοδο 2012-2015 παρατηρήθηκε αρνητική καθαρή μετανάστευση,
ενώ από το 2016 η καθαρή μετανάστευση γίνεται και πάλι θετική. Το 2017
υπολογίστηκε σε 6.201. Ο αριθμός των
μεταναστών προς την Κύπρο (Κυπρίων
επαναπατριζόμενων και ξένων που
έρχονται για εγκατάσταση ή προσωρινή
απασχόληση πέραν του 1 χρόνου) ήταν
21.306 κατά το 2017 από 17.391 που
ήταν το 2016.
Ο αριθμός των μεταναστών από την
Κύπρο (Κυπρίων και ξένων που έχουν
μείνει στην Κύπρο τουλάχιστον έναν
χρόνο) υπολογίζεται σε 15.105 για το
2017 σε σύγκριση με 14.892 το 2016. Τα
στοιχεία για τη μετανάστευση βασίζονται στην Έρευνα Ταξιδιωτών, καθώς
και σε διοικητικές ή άλλες πηγές διαθέσιμες προς τη Στατιστική Υπηρεσία.

5

Χιλιάδες επικίνδυνα
αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους

Τ

α μάτια τους δεκατέσσερα πρέπει να έχουν σε κάθε στιγμή οδηγοί και πεζοί καθώς γύρω στις
17000 οχήματα κυκλοφορούν στους
δρόμους, χωρίς να έχουν περάσει
από τεχνικό έλεγχο γνωστό ως ΜΟΤ.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα πλείστα
από αυτά τα οχήματα έχουν ανανεωμένη άδεια κυκλοφορίας.
Ο διευθυντής Τμήματος Οδικών
Μεταφορών Σωτήρης Κολέττας,
ανέφερε ότι σε 11.618 ιδιοκτήτες

√ Προσοχή: ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε στιγμή

(από τις 16.975) που είχαν καταχωρημένο το κινητό τους τηλέφωνο,
εστάλη μήνυμα (SMS) με το οποίο
ενημερώνονται πως έχει λήξει η
ισχύς του ΜΟΤ, χωρίς να τα παρουσιάσουν για τεχνικό έλεγχο, κάτι το
οποίο καλούνται να πράξουν. Στους
υπόλοιπους εστάλησαν επιστολές.
Ακολουθεί νέα αποστολή μηνύματος
(SMS) και επιστολή από το Τμήμα
Οδικών Μεταφορών.

Παγκύπρια εκστρατεία
της Τροχαίας
• Στο στόχαστρο οι μεθυσμένοι
οδηγοί σε μια χρονιά που αυξάνονται σημαντικά τα τροχαία
δυστυχήματα

Ξ

εκίνησε προχθές Δευτέρα και θα
διαρκέσει μέχρι και τις 9 Δεκεμβρίου, παγκύπρια εκστρατεία για
αντιμετώπιση του φαινομένου της
οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Όπως σημειώνει η Αστυνομία, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσοστό 25 %
περίπου, όλων των οδικών θανάτων,
οφείλεται στην οδήγηση υπό την
επήρεια οινοπνεύματος. Η οδήγηση
υπό την επήρεια οινοπνεύματος έστω
και σε χαμηλά επίπεδα, αυξάνει τον
κίνδυνο εμπλοκής σε οδική σύγκρουση, δεδομένου, ότι μεγαλώνει τον
χρόνο αντίδρασης του οδηγού και
μειώνει την εγρήγορση, τη συγκέντρωση και την οπτική οξύτητα. Επίσης, συντελεί στην έλλειψη ορθής
κρίσης και σε υπερβολική αυτοπεποίθηση, με την πιθανότητα επίδειξης και άλλης επικίνδυνης συμπεριφοράς, όπως η υπερβολική ταχύτητα
και η μη χρήση ζώνης ασφαλείας.
Σημειώνεται ότι ο μινώταυρος της
ασφάλτου στην Κύπρο βρυχάται
ολοένα και περισσότερο με κύρια
θύματα νέους μέχρι 25 ετών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Ε.Ε.

Πιστοποίηση της Αγγλικής
Γλώσσας στο Δημόσιο
Σχολείο

T

o Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
σύναψη συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο του Cambridge (Cambridge
Assessment International Education και
Cambridge Assessment English), για την
πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας
στα δημόσια σχολεία.
Η πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας
από έναν διεθνή οργανισμό, όπως το
Πανεπιστήμιο του Cambridge, ο οποίος
προσφέρει εξετάσεις αναγνωρισμένες
από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους,
αποτελούσε μια από τις εξαγγελίες
στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης του
Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνει
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
σε ανακοίνωση του.
Στόχος είναι, με την υλοποίηση της
απόφασης, οι οικογένειες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων
Σχολείων να έχουν οικονομικό όφελος,
αφού η πιστοποίηση της αγγλικής
γλώσσας θα προσφέρεται από το
δημόσιο σχολείο. Παράλληλα, θα
περιοριστεί το άγχος και η ταλαιπωρία που υφίστανται οι μαθητές και
μαθήτριές μας, κατά τις απογευματινές ώρες.
Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά για ένα χρόνο, από τη σχολική χρονιά 2019-2020, και θα περιλαμβάνει:
Διαγνωστική εξέταση (on-line) κατά
τον Σεπτέμβριο, σε παιδιά της Α’ τάξης
Γυμνασίου, εξέταση PET σε μαθητές και
μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου και εξέταση IGCSE στην Γ’ Λυκείου, την οποία θα
παρακαθίσουν μαθητές και μαθήτριες
που θα λάβουν μέρος στο πιλοτικό
πρόγραμμα.
Η εξέταση IGCSE English as a Second
Language είναι επίσημα πιστοποιημένη από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Ως
εκ τούτου, οι απόφοιτοι των Δημόσιων
Σχολείων θα κατέχουν πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από
πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως και
εργοδοτικούς οργανισμούς παγκοσμίως.
Κατά την πιλοτική φάση του Προγράμματος, οι μαθητές που θα λάβουν
μέρος σ’ αυτό δεν θα επωμισθούν
οποιοδήποτε κόστος για τις εξετάσεις,
αφού αυτό θα καλυφθεί από το Κράτος.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Προωθούνται μέχρι το τέλος τους 2018 με τη στήριξη του ΔΗΚΟ

Κοινωνικά μέτρα 100 εκατομμυρίων ευρώ εξήγγειλε η Κυβέρνηση
Μέτρα κοινωνικής στήριξης σχεδόν
€100 εκατ. πρόκειται να προωθηθούν
μέχρι το τέλος της χρονιάς. που θα
στηρίζει αυτούς που έχουν ανάγκη,
αλλά και τους συνεπείς δανειολήπτες
και φορολογουμένους. Τα μέτρα που
εξήγγειλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης
φέρουν τη σφραγίδα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ.

Σ

τη θέση του νέου Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ΑΤΗΚ, διορίστηκε ο Αντρέας Νεοκλέους μετά από
μια μαραθώνια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ημικρατικού
οργανισμού.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά
κατά την οποία στέλεχος το οποίο δεν
προέρχεται από τη δομή της εταιρίας
διορίζεται στην συγκεκριμένη θέση.
Η απόφαση θα παραπεμφθεί στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος θα
την προωθήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

ένα νέο σχέδιο, αντίστοιχο με το Εστία
για τους δανειολήπτες με κόκκινα
δάνεια, με υποθήκη την κύρια κατοικία.
Οι σκέψεις που γίνονται είναι εάν μπορεί να υπάρξει επιδότηση του επιτοκίου που θα πληρώνουν. Ωστόσο, οι
δανειολήπτες θα εμπίπτουν στα ίδια
κριτήρια (εισοδήματος και περιουσίας)

μορφή πρότασης νόμου εισήγηση για
φοροελάφρυνση ύψους 5 σεντ στα καύσιμα – όπως ήταν και η σχετική πρόταση και εισήγηση του ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με
εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, αυτό το μέτρο θα κοστίσει στο
κράτος €45 εκατ.

Το προζύμι έγινε την περασμένη εβδομάδα σε συνάντηση που είχαν ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου με
τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο στην παρουσία των υπουργών, Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και
Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου.
Μετά τη συνάντηση ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι με συνεργασία επιτυγχάνεται η
κατανομή των κοινωνικών μερισμάτων
στους πολίτες, ενώ ο κ. Παπαδόπουλος
τόνισε ότι το ΔΗΚΟ διεκδικεί και πετυχαίνει εφαρμογή προτάσεών του για
στήριξη της μεσαίας τάξης, των χαμηλοσυνταξιούχων και της πραγματικής
οικονομίας.

ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΤΡΩΝ
Τα πακέτα στήριξης που θα προωθηθούν για τις ευάλωτες ομάδες και όχι
μόνο.
Το πρώτο μέτρο αφορά σχέδιο Εστία
για τους καλοπληρωτές. Ετοιμαζεται

• Αύξηση της χαμηλής σύνταξης κατά €50
• Σχέδιο επιδότησης επιτοκίου για τους καλοπληρωτές ΜΕΔ
• Φοροελαφρύνσεις στα καύσιμα
με αυτά στα οποία εμπίπτουν αυτοί
που δεν πληρώνουν. Όπως υπολογίζεται, το κόστος του θα ανέλθει στα €33
εκατ., όσο δηλαδή και το πρώτο Εστία.
Το δεύτερο πακέτο στήριξης αφορά
φοροελαφρύνσεις στα καύσιμα. Ουσιαστικά, θα κατατεθεί στη Βουλή με τη

Το τρίτο αφορά την αύξηση της χαμηλής σύνταξης. Σύντομα θα οδηγηθεί
στο Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση για
αύξηση της χαμηλής σύνταξης κατά
€50. Στόχος είναι να τεθεί σε ισχύ με τη
νέα χρονιά, ενώ αυτό το μέτρο κοστολογείται στα €22 εκατ.

28η παγκοσμίως η Κύπρος σε βιοτικό επίπεδο
Οι πρώτες 10 χώρες:
Η
Κύπρος κατατάσσεται στην 28η
θέση μεταξύ 149 χωρών όσον
αφορά την ευημερία του τόπου αλλά
και τις συνθήκες ζωής.

Νορβηγία
Νέα Ζηλανδία
Φινλανδία
Ελβετία
Δανία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Καναδάς
Ολλανδία
Ιρλανδία

Σύμφωνα με έρευνα του Legatum
Institute, η Κύπρος ανέβηκε 11 θέσεις σε
σχέση με πέρσι, όσον αφορά τον τομέα
του Κοινωνικού Κεφαλαίου, ενώ σημείωσε πτώση ο τομέας της Διακυβέρνησης.
Το υψηλότερο ποσοστό βρίσκεται στον
Τομέα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
και την Προσωπική Ελευθερία, όπου η
χώρας μας βρίσκεται στην 24η θέση.
Σε σχέση με τα περσινά αποτελέσματα,
η Κύπρος σκαρφάλωσε μία θέση, ενώ
από το 2006 ανέβηκε τέσσερις φορές.

√ Ανέβηκε 11 σκαλοπάτια
σε σύγκριση με το 2017

Αναλυτικά για τον κάθε τομέα

Ο Αντρέας Νεοκλέους νέος
Ανώτατος Εκτελεστικός
Διευθυντής της ATHK

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η Κύπρος κατατάσσεται 26η στον
τομέα της Οικονομικής Ποιότητας, 33η
για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον και
34η στη Διακυβέρνηση.

Όσον αφορά την Ελλάδα,
κατατάσσεται στην 52η
θέση παγκοσμίως.

Επιπρόσθετα, στον τομέα της Εκπαίδευσης βρίσκεται στην 46η θέση, στον
τομέα της Υγείας στην 30η, ενώ όσον
αφορά την Ασφάλεια της χώρας, σκαρφαλώνει στην 25η θέση.
Σχετικά με τις Προσωπικές Ελευθερίες
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των
κατοίκων η χώρας μας βρίσκεται στην
24η θέση, στο Κοινωνικό Κεφάλαιο
στην 28η και στην 60η για το Φυσικό
Περιβάλλον.

Προειδοποιούν οι
ειδικοί
Πάντως, οι ερευνητές προειδοποιούν
πως παρά την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής ανά το παγκόσμιο, σε
σχέση με περασμένα χρόνια, το κενό
που υπάρχει μεταξύ των πρώτων και
τελευταίων χωρών, είναι τεράστιο.
Αυτό, όπως αναφέρουν, εγείρει θέματα
ανισότητας, τόσο στον τομέα της υγείας, όσο και στους τομείς της χρηματοδότησης, της πολιτικής, της εκπαίδευση και της ασφάλειας.

Ελληνική Τράπεζα: Προχωρεί απρόσκοπτα η απορρόφηση της ΣΚΤ

Ο

μαλά προχωρά η ενοποίηση των
τραπεζών Ελληνικής και ΣΚΤ, σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής
Ενσωμάτωσης του Συνεργατισμού στην
Ελληνική Τράπεζα, Ειρένα Γεωργιάδου.
Τρεις μήνες μετά την ενοποίηση των
δύο τραπεζών, η διαδικασία απορρόφησης της ΣΚΤ προχωρά κανονικά και
με ταχείς ρυθμούς χωρίς να παρουσιάζεται κανένα πρόβλημα, σημείωσε.
Περαιτέρω υπογράμμισε:
• Ξεκίνησε η διαδικασία αλλαγής των

• Η τράπεζα σε συντονισμό με το
υπουργείο Οικονομικών, τον χρηματοοικονομικό επίτροπο και την πρώην
ΣΚΤ κατάφερε να επιλύσει το πρόβλημα
για 4.559 λογαριασμούς παρατραβήγματος οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην
περίμετρο της Ελληνικής.
πινακίδων στα καταστήματα αλλά και
των αυτόματων ταμειακών μηχανών
ενώ έχουν κλείσει γύρω στα 70 καταστήματα, όπως είναι και ο στόχος που
έχει τεθεί.

• Οι κάρτες Visa και Mastercard όλων
των πελατών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς χρέωση σε όλα τα ATMs
του δικτύου (Ελληνικής Τράπεζας και
πρώην ΣΚΤ).
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Σε δίκη η υπόθεση φοροδιαφυγής
€1 δισ. από την Gucci

Α

νακριτές στο Μιλάνο έχουν ολοκληρώσει
την έρευνά τους σε κατ` ισχυρισμό υπόθεση φοροδιαφυγής ποσού γύρω στο ένα
δισεκατομμύριο ευρώ, από τον οίκο υψηλής
ραπτικής Gucci, ανοίγοντας το δρόμο για
επίσημο αίτημα να οδηγηθεί σε δίκη, σύμφωνα με δικαστική πηγή, την Τρίτη.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων
Reuters η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο εκτός εάν εντός των επόμενων 20
ημερών οι δύο πλευρές συμφωνήσουν να
έρθουν σε συμβιβασμό, ή αν υπάρξουν νέα
αποδεικτικά στοιχεία.
Οι εισαγγελείς υποπτεύονται τον οίκο, ο
οποίος ανήκει στον γαλλικό όμιλο ειδών
πολυτελείας Kering, μπορεί να κατέβαλε
φόρους για τα κέρδη που είχε στην Ιταλία σε
μια άλλη χώρα με πιο ευνοϊκό φορολογικό
καθεστώς. Υποστηρίζουν ότι ο οίκος Gucci
χρωστάει στις φορολογικές αρχές γύρω στο
ένα δισεκατ. ευρώ για εισοδήματα μεταξύ
των ετών 2010 και 2016.

Οι «27» ενέκριναν τη συμφωνία για αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε

Ο

ι ηγέτες των 27 χωρών μελών
της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία
διαζυγίου με τη Βρετανία, (Brexit),
κατά τη διάρκεια της έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την
Κυριακή 25 Νοεμβρίου.
«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει τη
συμφωνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας», γράφουν οι «27» στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής, προσθέτοντας τη βούλησή τους για την
εδραίωση της «όσο το δυνατόν πιο
στενής» σχέσης με το Λονδίνο μετά το

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι τα
εισοδήματα που έγιναν μέσω της εταιρείας
Luxury Goods International (LGI), με έδρα την
Ελβετία, η οποία διαχειρίζεται την πλατφόρμα διανομής και εφοδιασμού των
περισσότερων από τα προϊόντα πολυτελείας του ομίλου Kering, θα έπρεπε να φορολογηθούν στην Ιταλία και όχι στην Ελβετία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gucci Μάρκο
Μπιτζάρι και ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος Πατρίτζιο Ντι Μάρκο είναι υπό διερεύνηση για την υπόθεση, πρόσθεσε η ίδια
πηγή.
Δεν ήταν δυνατή αμέσως η επικοινωνία με
τους δικηγόρους των δύο στελεχών για σχόλιο.
Η μητρική εταιρεία Kering ανέφερε ότι είναι
«βέβαιη για την ορθότητα και την διαφάνεια
του τρόπου λειτουργίας της και συνεργάζεται ενεργά με τις αρμόδιες αρχές».

Brexit.
Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα
Μέι υποστήριξε ότι η συμφωνία για
την αποχώρηση της Βρετανίας από
την ΕΕ σημαίνει «έλεγχο των συνόρων
μας, ενώ μας δίνει και τον έλεγχο των
χρημάτων μας». Παράλληλα όπως
είπε, «θα έχουμε την δυνατότητα να
δαπανήσουμε χρήματα των φορολογουμένων για τις δικές μας προτεραιότητες».

Σ

√ Η διαταραχή του εθισμού
στο διαδίκτυο (Internet Addiction
Disorder) καταστρέφει ανθρώπινες
ζωές, προκαλώντας νευρολογικές
επιπλοκές, ψυχολογικές διαταράξεις και κοινωνικά προβλήματα

Προέδρευσα της Ομάδας είναι η Πορτογαλία, η οποία παρέλαβε την προεδρία από το Όσλο κατά την υπουργική
συνάντηση στο Σταβάνγκερ της Νορβηγίας.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη
συνάντηση, που διοργανώνεται κάθε
τέσσερα χρόνια με στόχο τον καταρτισμό του προγράμματος εργασίας της
Ομάδας, συμμετείχαν πέραν των 130
συνέδρων, περιλαμβανομένων υπουργών, κυβερνητικών αξιωματούχων και
εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Το
νέο πρόγραμμα της Πορτογαλικής

Γιούνκερ: Είναι μια θλιβερή μέρα για
την Ευρώπη
Η αποχώρηση της Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «μια τραγωδία», δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρω-

√ Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ:
Θλιβερή μέρα για
την Ευρωπαϊκή Ένωση
παϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την άφιξή του στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες στην οποία αναμένεται να εγκριθεί η συμφωνία διαζυγίου του Λονδίνου και της ΕΕ.
«Είναι μια θλιβερή
μέρα,
όταν
βλέπω
μια
χώρα
όπως η Βρετανία, αλλά θα
έκανα την ίδια
παρατήρηση
με όλες τις
άλλες χώρες,
να εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν είναι μια στιγμή χαράς ούτε
γιορτής, είναι μια θλιβερή στιγμή,
μια τραγωδία», όπως μεταδίδει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δραματική έκκληση της Τερέζα
Μέι προς τους Βρετανούς για
στήριξη της συμφωνίας
Με ανοιχτή της επιστολή προς τους
πολίτες της Βρετανίας η Τερέζα Μέι
απηύθυνε δραματική έκκληση να

στηρίξουν τη συμφωνία στην οποία
κατέληξε με την Ευρωπαϊκή Ένωση η
βρετανίδα πρωθυπουργός για την
αποχώρηση της Βρετανίας από την
ΕΕ, καθώς ακόμη και η υποστήριξη
από το ίδιο της το κόμμα για τη συμφωνία αυτή φαίνεται να εξαφανίζεται.
Στην επιστολή της η Μέι δηλώνει ότι
θα διεξάγει μια εκστρατεία «ψυχή τε
και σώματι» για να περάσει από το
βρετανικό κοινοβούλιο τη συμφωνία
της για Brexit.«Θα είναι μια συμφωνία που είναι προς το εθνικό μας
συμφέρον – μια που αποφέρει αποτελέσματα για όλη μας τη χώρα και
όλους μας τους πολίτες, είτε ψηφίσατε υπέρ της παραμονής (Remain)
είτε υπέρ της αποχώρησης (Leave)»,
είπε.
«Θέλω αυτή να είναι η στιγμή ανανέωσης και συμφιλίωσης για όλη μας
τη χώρα. Θα πρέπει να σημάνει τη
στιγμή που αφήνουμε στην άκρη τις
ταμπέλες "Leave" και "Remain" μια και
καλή και να έρθουμε ξανά κοντά ως
ένας λαός», τόνισε.
«Το Κοινοβούλιο θα έχει αυτή την
ευκαιρία να το κάνει σε λίγες εβδομάδες ότι θα πραγματοποιήσει μια
ουσιαστικά ψηφοφορία για τη συμφωνία», κατέληξε.

Ευρωεκλογές: Οι πολίτες ανησυχούν
για χειραγώγηση των εκλογών

Ανησυχητικά τα ποσοστά εθισμού
στο διαδίκτυο σε Ευρώπη και ΗΠΑ
τα ανησυχητικά ποσοστά εθισμού
στο διαδίκτυο επικεντρώνεται η
πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ναρκωτικά, γνωστή με την
ονομασία Ομάδα Pompidou.
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προεδρίας για την περίοδο 2019-2022
επικεντρώνεται στον εθισμό στο διαδίκτυο, που πρόσφατα αναγνωρίστηκε
από την ιατρική κοινότητα ως παθολογία.

Γ

Η διαταραχή του εθισμού στο διαδίκτυο (Internet Addiction Disorder) καταστρέφει ανθρώπινες ζωές, προκαλώντας νευρολογικές επιπλοκές, ψυχολογικές διαταράξεις και κοινωνικά προβλήματα, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής και του
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ,
αναφέρεται. Προστίθεται ότι σε Ευρώπη και ΗΠΑ καταγράφονται ανησυχητικά ποσοστά επικράτησης αυτού του
είδους της διαταραχής, που κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 8,2%.

27.474 προσωπικές συνεντεύξεις στο
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 503
εκ των οποίων στην Κύπρο καταδεικνύουν ότι το 61% ανησυχεί ότι οι εκλογές
μπορεί να χειραγωγηθούν, το 59% ανησυχεί για ξένους παράγοντες και εγκληματικές ομάδες που επηρεάζουν τις
εκλογές, το 67% ανησυχεί ότι τα προσωπικά δεδομένα θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών μηνυμάτων.

ια παρεμβάσεις πριν από τις ευρωεκλογές του 2019 ανησυχούν οι
Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με αποτελέσματα έρευνας που δημοσιοποίησε
πρόσφατα το «Ευρωβαρόμετρο.»

Σ’ ότι αφορά στην Κύπρο, το 46% ανησυχεί για χειραγώγηση, το 49% για
εγκληματικές ομάδες και το 72% για τα
δεδομένα
προσωπικού
χαρακτήρα..Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, το 43% από τους ερωτηθέντες
στην ΕΕ δήλωσαν ότι θα ήθελαν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με την ΕΕ
και το αντίκτυπο στην καθημερινή τους
ζωή –το 42% στην Κύπρο-, ενώ το 31%
θα ήθελε περισσότερους νέους υποψήφιους στις εκλογές –το 61% στην Κύπρο.
Τέλος, στη συντριπτική τους πλειονό-

τητα, οι Ευρωπαίοι συμφωνούν (74-81
% στην ΕΕ και από 72-76% στην Κύπρο)
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης
των εν λόγω απειλών:
• με την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας στις διαδικτυακές πλατφόρμες
μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ
άλλων αναφέροντας με σαφήνεια ποιος
είναι πίσω από τις διαδικτυακές δια-

√ Ζητούν περισσότερη πληροφόρηση
σχετικά με την ΕΕ και τον αντίκτυπο
στην καθημερινή τους ζωή
φημίσεις
• με την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα
τα πολιτικά κόμματα, ώστε να έχουν
πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες,
για να συναγωνιστούν για την προσοχή
των ψηφοφόρων·
• με την παροχή του δικαιώματος απάντησης στους υποψήφιους ή στα πολιτικά κόμματα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης·
• με την καθιέρωση της ίδιας σιωπηρής
περιόδου διαδικτυακά όπως υπάρχει
ήδη για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.
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Τελετή πιστοποίησης επιιχειρήσεων για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα

Ά

λλες πέντε επιχειρήσεις, σε
σύνολο 52, βραβεύτηκαν για
την εφαρμογή καλών πρακτικών
για την Ισότητα των φύλων στο
εργασιακό περιβάλλον, σε τελετή
που
πραγματοποιήθηκε
την

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Χίλτον.
Η υπουργός εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου στην παρουσία των ηγετών των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της ΟΕΒ, τόνισε μετα-

ξύ άλλων πως με συλλογική προσπάθεια μπορούμε όλοι μαζί να
εργαστούμε για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη για την αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας.

Η κ. Αιμιλιανίδου πρόσθεσε ότι η
κυβέρνηση στηρίζει εργοδότες που
αναζητούν τρόπους για διαμόρφωση ενός εργατικού περιβάλλοντος απαλλαγμένο από διακρίσεις
και ανισότητες.

Απώτερος στόχος η διασφάλιση Ίσων
ευκαιριών στους χώρους εργασίας

Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας

Παραμένουμε προσηλωμένοι
στο όραμα μιας κοινωνίας
χωρίς διακρίσεις
Επιβραβεύουμε σήμερα τη δέσμευση, την προσπάθεια και την έμπρακτη προσήλωση πέντε
ακόμη επιχειρήσεων στην αρχή της ισότητας
ανδρών και γυναικών. Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που βλέπουμε όλο και περισσότερες
επιχειρήσεις και οργανισμούς να καταρρίπτουν
τα στερεότυπα στην εργασία και να αναγνωρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης του
εργατικού τους δυναμικού είναι η διασφάλιση
ίσων ευκαιριών και ίσων όρων απασχόλησης
σε όλους του εργοδοτούμενους τους, για άντρες
και γυναίκες.
Απευθυνόμενη στις επιχειρήσεις που βραβεύονται, τόνισε πως «η δική σας προσπάθεια και
προσήλωση, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα και σας
συγχαίρω. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσετε να
εργάζεστε για την περαιτέρω αναβάθμιση των
εργασιακών σχέσεων και του εργασιακού περιβάλλοντος στην επιχείρηση ή τον οργανισμό
σας, κατά τρόπο που να λαμβάνει ισότιμα
υπόψη τις ανάγκες όλων των εργαζομένων,
ανδρών και γυναικών. Σας διαβεβαιώ ότι, το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και οι λειτουργοί του, θα βρίσκονται δίπλα στους εργοδότες εκείνους που,
πέραν από τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της
εργατικής νομοθεσίας, αναζητούν τρόπους για
τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τα εμπόδια που
θέτουν οι διακρίσεις και κατ’ επέκταση για τη
θεμελίωση δίκαιων όρων και συνθηκών εργασίας.
Λαμβάνοντας υπόψη την ανταπόκριση που
υπήρξε μέχρι σήμερα στο κάλεσμα για πιστοποίηση, είμαστε αισιόδοξοι για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον στη λειτουργία
και το έργο του Εθνικού Φορέα Πιστοποίησης.
Καλούμε κι άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς
να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας, και να
ανταποκριθούν στην πρόσκληση για πιστοποίηση είτε κάποιας μεμονωμένης πρακτικής που
εφαρμόζουν, είτε για το σύνολο των πολιτικών
και δράσεων τους.
Με συλλογική προσπάθεια, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και με σεβασμό στα εργασιακά
θέσμια, μπορούμε όλοι μαζί να εργαστούμε για
την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, για
την αναβάθμιση της ποιότητας της εργασίας
στη χώρα μας, διασφαλίζοντας πάντα δίκαιους όρους απασχόλησης. Με γνώμονα τα αναγνωρισμένα κοινωνικά δικαιώματα, παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμα μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από ανισότητες.»

Οι επιχειρήσεις πιστοποιούνται είτε
ως «Εργοδότης Ισότητας» για την
εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των
φύλων στον εργασιακό χώρο, είτε
πιστοποιούνται για μία ή περισσότερες «Καλές Πρακτικές» που εφαρμόζουν. Όλες οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που υποβάλλουν αίτηση για
πιστοποίηση δεσμεύονται για την
προώθηση της ίσης μεταχείρισης και
ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε όλα τα επίπεδα και δραστηριότητες τους. Δεσμεύονται επίσης, για το σεβασμό στη διαφορετικότητα του εργατικού δυναμικού

βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία των
προσδοκιών αυτών. Πρέπει να αντιληφθεί κανείς, ότι επιχειρήσεις οι
οποίες μεταχειρίζονται ισότιμα τους
εργαζομένους τους, ανεξαρτήτως
φύλου ή οποιουδήποτε άλλου εξωγενή παράγοντα, στην ουσία πλεονεκτούν, αφού μπορούν να προσελκύσουν και συγχρόνως να διατηρήσουν
υψηλής ποιότητας εργατικό δυναμικό.

Συμφιλίωσης επαγγελματικής
και οικογενειακής ζωής
Οι εργοδότες που ακολουθούν ολοκληρωμένη πολιτική συμφιλίωσης

τους. Η διαδικασία αξιολόγησης των
αιτήσεων που υποβάλλονται περιλαμβάνει, εκτός από τη συλλογή ή
επαλήθευση στοιχείων, και την
πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων
στις επιχειρήσεις, τη διενέργεια
συνεντεύξεων τόσο με τη διευθυντική
ομάδα ή εκπροσώπους τους, καθώς
και με το προσωπικό της επιχείρησης
ή οργανισμού.
H Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Μαρίνα Ιωάννου
συνεχάρη τους βραβευθέντες για την
προσήλωσή τους στην αρχή της ισότητας και της ισότιμης μεταχείρισης
των φύλων, μέσα από τις διαδικασίες πρόσληψης και ανέλιξης που
ακολουθούν, μέσα από τις ευκαιρίες
επαγγελματικής κατάρτισης που
παρέχουν στους εργαζόμενους τους,
μέσα από τον τρόπο που αξιολογούν
και αμείβουν το προσωπικό τους,
μέσα από την παροχή μέτρων συμφιλίωσης της επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής, μέσα από την
προώθηση της ενεργούς συμμετοχής
των εργαζομένων σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και μέσα
από την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης φαινομένων παρενόχλησης
ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης.
Έχω την πεποίθηση, πρόσθεσε ότι οι
επιχειρήσεις καλούνται μέσα σε ένα
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύστημα,
ναανταποκριθούν, μεταξύ άλλων, σε
ένα ευρύτερο πλαίσιο προσδοκιών
της κοινωνίας και της πολιτείας. Η
διασφάλιση ίσων ευκαιριών και η
προώθηση της ισότητας των φύλων

επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, αποδεικνύουν έμπρακτα ότι
σέβονται και παράλληλα λαμβάνουν
υπόψη τις αυξημένες υποχρεώσεις
των εργαζομένων στη σύγχρονη κοι-

νωνία, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι
γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του
εργατικού δυναμικού κάθε επιχείρησης.

Μήνυμα σε επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν
Η συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους δράσεις και γενικότερα η συνεχής εξέλιξη
τους στις μεταβαλλόμενες συνθήκες με γνώμονα πάντοτε την ανθρωποκεντρική προσέγγιση και την ισότητα, μόνο θετικές επιδράσεις μπορεί να αποφέρει
στο τέλος της ημέρας.
Μέχρι σήμερα, 52 συνολικά οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν ανταποκριθεί
στο κάλεσμα αυτό και έχουν πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης. Προσμένω κατέληξε η κ. Ιωάννου να ανταποκριθούν ακόμη περισσότερες
επιχειρήσεις στο κάλεσμα μας και να αυξάνεται σημαντικά κάθε φορά, ο αριθμός πιστοποιήσεων από τον Φορέα. Η συνέχιση και αναβάθμιση της λειτουργίας του θεσμού αυτού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του βασικού στόχου μας
για μια αγορά εργασίας χωρίς διακρίσεις, όπου το εργατικό δυναμικό της
χώρας μας και της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά να μπορεί να εργαστεί, να
παράξει και να ζήσει χωρίς τα εμπόδια που θέτουν οι διακρίσεις και οι αποκλεισμοί λόγω φύλου.

Εργοδότες Ισότητας
Η «ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», η «ANCORIA BANK
LTD», η «COCOONCREATIONSSERVICESLTD», η «SAT-7 MEDIASERVICESLTD» και
για την πιστοποίηση 4 Καλών Πρακτικών η «Λ. ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΛΤΔ»
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Μύρισαν Χριστούγεννα - Ας νοιώσουμε
την κατανυχτική τους γοητεία
• Στις μέρες μας το στολισμένο καράβι συμβολίζει την καινούρια πλεύση του Έλληνα στη ζωή
• Με προσήλωση στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα μας, καλούμαστε στη σημερινή σκληρή
πραγματικότητα της παγκοσμοιοποίησης να επανεύρουμε τις ρίζες μας
Κείμενο – επιμέλεια: Ξενής
Χ. Ξενοφώντος

M

χνίδια τους, χρησιμοποιώντας ό,τι
είχαν πρόχειρο, συνήθως, ξύλο και
λίγο χαρτί ή κουρέλια. Τα περισσότε-

πορεί στις μέρες μας το χριστουγεννιάτικο δέντρο κατάφερε
να εκτοπίσει κατά κάποιον τρόπο το
καράβι από τα Ελληνικά σπίτια και
τις πλατείες. Ωστόσο, ένα στολισμένο καράβι δίνει μια νότα πιο ζεστή,
πιο νοσταλγική και σίγουρα, πολύ
πιο Ελληνική.

έχοντας στο μυαλό μας την ανάγκη
να επανέλθουμε στις ρίζες μας.
Το πρώτο δέντρο στην Ελλάδα -

Είναι κοινό μυστικό πώς κάθε γιορτή
έχει τα δικά της χρώματα, τις δικές
της μυρωδιές και εικόνες. Από όλες
όμως τις γιορτές, για πολλούς
ανθρώπους τα Χριστούγεννα, όσο κι
αν φαίνεται παράξενο, είναι η πιο
δύσκολη γιορτή του χρόνου.

Καλό το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, αλλά, όπως και να το
κάνουμε, το καραβάκι μάς θυμίζει
άλλες εποχές, πιο αθώες και ανέμελες αλλά και πιο Ελληνικές. Γιατί ως
νησί, η Κύπρος και κατά βάση ως
νησιώτικη χώρα η Ελλάδα, έχουν
βαθύτατες και μακραίωνες ρίζες

√ Προσδοκούμεν, τα καραβάκια
που θα στολίσουμε φέτος να
μας δώσουν νέα πλεύση για ένα
έτος χωρίς φουρτούνες
παράδοσης του στολισμού καραβιού,
τις μέρεςτου δωδεκαήμερου.
Η Ελλάδα και η Κύπρος μαζί, είναι
ευλογημένος τόπος. Ευλογημένος με
το δώρο της θάλασσας και του απέραντου γαλάζιου. Και οι Έλληνες
αγαπήσαμε από νωρίς τα μυστήρια
και τα μυστικά της και βαλθήκαμε να
την κατακτήσουμε. Έτσι, η Ελλάδα
και η Κύπρος μαζί, υπήρξε, ιστορικά, χώρα ναυτικών. Και είναι ακόμα,
έχοντας βιώσει έντονα όσα καλά,
αλλά και κακά φέρνει η θάλασσα,
στο πέρασμα των χρόνων.
Λογικό ήταν, λοιπόν, η καθημερινότητα των κατοίκων να περιστρέφεται γύρω από το υγρό στοιχείο. Γεγονός που ήταν εντονότερο πριν αρκετές δεκαετίες όταν σχεδόν από κάθε
σπίτι, θα έλεγε κανείς, ο πατέρας ή ο
γιος - πολλές φορές και οι δύο- έλειπαν "στα καράβια", παλεύοντας για
το ψωμί της οικογένειας. Και τα Χριστούγεννα δεν μπορούσαν να διαφέρουν.
Τα παιδιά που έμεναν πίσω, οπλισμένα με πολλή φαντασία, συνήθιζαν να κατασκευάζουν μόνα τα παι-

Αυτά τα Χριστούγεννα νοιώστε
ηρεμία και ψυχική ομορφιά

ρα κατέληγαν να φτιάχνουν το
παραδοσιακό, πλέον, καραβάκι,
εμπνευσμένα από τα μακρινά ταξίδια των αγαπημένων τους προσώπων και τη νοσταλγία να τα ξαναδούν.

πιθανότατα ένα έλατο- στολίστηκε
το 1833, στα ανάκτορα του βασιλιά
Όθωνα, στο Ναύπλιο. Παρόλα αυτά,
μόλις τη δεκαετία του 1950 κατάφερε να μπει μαζικότερα στα ελληνικά
σπίτια.

Το έθιμο με το καραβάκι άντεξε για
αρκετά χρόνια μετά. Μάλιστα τα
τελευταία χρόνια με την παγκοσμοιοποίηση και την κατακλυσμιαία
αλλαγή στα κοινωνικοοικονομικά
πράγματα, υπάρχει μεγάλη στροφή
στην ιδέα να στολίζουμε καραβάκι

Το παραδοσιακό καράβι και το
δέντρο συνυπάρχουν αρκετές φορές
σε ελληνικές πλατείες. Πάντως,
κυρίως ανάμεσα σε ναυτικούς,
ψαράδες και θαλασσοπόρους, το
έθιμο με το στόλισμα καραβιού κρατάει ακόμα γερά. Ίσως και
σαν μία μορφή τάματος
στον Άη Νικόλα, προστάτη
άγιο των ναυτικών, ο οποίος
γιορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου, για μπουνάτσες τη
νέα χρονιά.
Τα καραβάκια, λοιπόν, εξακολουθούν να στολίζονται
σε αρκετές περιοχές της
Ελλάδας - περισσότερο στα
νησιά. Τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μία θεαματική
στροφή αρκετών δήμων
στην παράδοση, με καράβια
να κάνουν την εμφάνισή
τους σε όλο και περισσότερες πλατείες της χώρας.
Το στολισμένο καράβι, λένε ότι, συμβολίζει την καινούρια πλεύση του
Έλληνα στη ζωή ως παραδοσιακό
μέτρο αυτοάμυνας στις ξενόφερτες
συνήθεις που επιχειρούν να αλλοιώσουν τις παραδοσιακές μας συνήθειες που κράτησαν για αιώνες αλώβητη την εθνική μας φυσιογνωμία. Ας
ελπίσουμε, λοιπόν, τα καραβάκια
που θα στολιστούν φέτος, στην
Ελλάδα και την Κύπρο, να μας προσδώσουν νέα πλεύση το 2019 , να μας
ταξιδέψουν σε ήρεμα νερά και να μας
δείξουν τον δρόμο για ένα καλύτερο
αύριο, χωρίς τις φουρτούνες των
τελευταίων οκτώ χρόνων.

Ο χαρακτήρας των Χριστουγέννων
είναι πολύ χαρμόσυνος, με κάλαντα,
γιορτινή διακόσμηση, γιορτινά γεύματα, και δώρα. Αυτή η χαρούμενη
νότα των Χριστούγέννων μπορεί να
κάνει πιο έντονο όποιο κενό αισθάνεται ο καθένας στη ζωή του. Ωστόσο, τα Χριστούγεννα σήμερα έχουν
μετατραπεί σε μια πολύ υλιστική
γιορτή πράγμα που την κάνει πολύ
δύσκολη για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ή
που είναι επιρρεπείς στον άκρατο
υλισμό. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί
διαφορετικοί λόγοι που μπορούν να
οδηγήσουν σε άγχος και κατάθλιψη
τα Χριστούγεννα.

Χρυσές συμβουλές για
ήρεμα Χριστούγεννα
• Μη δέχεστε την «τέλεια» εικόνα των Χριστουγέννων που τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης ή άλλοι άνθρωποι προσπαθούν να σας
κάνουν να πιστέψετε. Η πραγματική ζωή δεν
είναι πάντα ρόδινη και ευτυχισμένη όπως
συχνά παρουσιάζεται στην τηλεόραση.
• Χαμηλώστε τις προσδοκίες σας για το πως
«πρέπει» να είναι τα Χριστούγεννα και επικεντρωθείτε σε αυτό που εσείς θέλετε πραγματικά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος
για να περάσετε τα Χριστούγεννα. Δεν
υπάρχει σωστό και λάθος. Μη συγκρίνετε
τον εαυτό σας με αυτά που κάνουν άλλοι
άνθρωποι και άλλες οικογένειες. Επικεντρωθείτε σε αυτό που είναι το καλύτερο
για εσάς.
• Να είστε μαζί με ανθρώπους που σας
κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα. Αποφύγετε
ανθρώπους που σας προκαλούν περισσότερη κατάθλιψη. Οι άνθρωποι που σας αποδέχονται όπως είστε, χωρίς καμία πίεση,
είναι και αυτοί που σας κάνουν να νιώθετε
καλύτερα. Προσπαθήστε να είστε κοντά σε
θετικούς ανθρώπους.
• Ξεκουραστείτε και κοιμηθείτε όσο χρειάζεστε. Ο ύπνος θα σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε καλύτερα στις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίζετε. Αν το σώμα σας
είναι πιο ξεκούραστο τότε θα νιώθετε κι
εσείς πιο δυνατοί.
• Αποφύγετε τις καταχρήσεις. Φροντίστε τη
διατροφή σας. Να τρέφεστε με μέτρο, και
αποφύγετε το υπερβολικό οινόπνευμα. Το
υπερβολικό οινόπνευμα μπορεί απλά να
κουκουλώσει τα προβλήματα σας για λίγο,
μετά όμως θα αισθάνεστε χειρότερα.
• Βάλτε όρια στα χρήματα που θα ξοδέψετε
σε δώρα και στον αριθμό των κοινωνικών
εκδηλώσεων που θα παρευρεθείτε. Πείτε όχι
στις προσκλήσεις που θα υπερφορτώσουν
το πρόγραμμά σας.
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10 ΥΓΕΙΑ - ΕΥ ΖΗΝ

Αγαπήστε τον εαυτό σας!

Ε

ίναι βέβαιο ως αν δώσετε την απαραίτητη προσοχή στον εαυτό σας, η αυτοεκτίμηση σας θα βελτιωθεί. Είναι σημαντικό να αισθανόμαστε καλά με
τον εαυτόσας. Ο Δρ. ψυχολογίας Κωνσταντίνος
Ρωμανός Ζησιμόπουλος τονίζει πως όλο και περισσότερα επιστημονικά στοιχεία συγκλίνουν στην
ύπαρξη σημαντικής σύνδεσης μεταξύ του πώς
αισθανόμαστε με τον εαυτό μας και την κατάσταση
υγείας ή και την αίσθηση ευημερίας που βιώνουμε.
Επομένως επιβάλλεται η ενσυνείδητη καλλιέργεια
μιας καλής σχέσης με τον εαυτό μας, στη βάση της
αυτοεκτίμησης, του αυτοσεβασμού και της προσωπικής μέριμνας. Παρατίθενται 3 απλά αλλά αποτελεσματικά βήματα για να πετύχουμε τον στόχο μας.
Βήμα 1: Επαναπροσδιορίστε την ταυτότητά σας!
Αν σας ζητούσαν να περιγράψετε τον εαυτό σας, τι
θα λέγατε; Ποια είναι τα πρώτα επίθετα που θα χρησιμοποιούσατε; Οι ειδικοί λένε ότι η αξία που δίνει
κάποιος στον εαυτό του
√ 3 απλά βήματα
μπορεί να εκτιμηθεί από
τις πέντε πρώτες λέξεις
για να νιώθουμε
που θα χρησιμοποιήσει
όμορφα
για να απαντήσει σε αυτήν
την ερώτηση.
Αν απαντήσετε
με
αρνητικά
επίθετα, τότε
θα πρέπει να
επαναπροσδιορίσετε το πώς σκέφτεστε για τον εαυτό σας. Αντί
δηλαδή να ασχολείστε με τα μειονεκτήματα που χρεώνετε στον εαυτό σας, φέρτε στο μυαλό σας αυτά
που σας κάνουν ξεχωριστό!
Βήμα 2: Αλλάξτε τον τρόπο που μιλάτε στον εαυτό
σας!

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απόκτησε αυτοπεποίθηση στο γραφείο με 4 βήματα
Ο

ι συνθήκες στις οποίες δουλεύεις σε συνδυασμό με την κοινωνία δύο ταχυτήτων στην οποία
ζούμε, ίσως να σου έχουν προκαλέσει αρνητικές αλλαγές στην
συμπεριφορά σου και κατ’ επέκταση στην ψυχολογία σου.Η αυτοπεποίθηση στη δουλειά είναι ένα
πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή
μας και όλοι πρέπει να έχουμε,
αλλιώς δύσκολα επιβιώνεις. Τι
γίνεται όμως στις περιπτώσεις
που η αυτοπεποίθησή σου στον
χώρο εργασίας κυρίως έχει φτάσει
δεύτερο υπόγειο; Τα πράγματα
γίνονται πολύ πιο δύσκολα και εσύ
πρέπει να βρεις την χαμένη σου
αυτοπεποίθηση.
Η επιστήμων
Νάνσυ Μητσοστέργιου εξηγεί πως
θα το πετύχεις.

Σταμάτα να υποτιμάς
τον εαυτό σου
Με το να μιλάς υποτιμητικά στον
εαυτό σου και να λες συνεχώς πως
δεν θα καταφέρεις ποτέ να κάνεις
τίποτα σωστό, μόνο κακό κάνεις
στον εαυτό σου. Αυτή τη φωνή που
ψιθυρίζει συνεχώς στα αυτιά σου
και σου λέει πως δεν μπορείς να το
κάνεις, εκπαίδευσε τη να σου λέει
το αντίθετο. Τότε θα δεις πόσο πιο
απλά και εύκολα θα γίνουν όλα.
Ένα βήμα τη φορά και θα δεις πως
τα πράγματα θα αλλάξουν.

Ένας ψυχολόγος είχε πει κάποτε ότι "αν μιλούσαμε
στους φίλους μας με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε στον
εαυτό μας, πιθανότατα να μην είχαμε καθόλου
φίλους!"
Όταν μιλάτε στον εαυτό σας, αν οι σκέψεις σας είναι
κυρίως αρνητικές ( και δεν κάνετε τίποτα για να τις
αλλάξετε), αναμένετε να περάσετε δύσκολα στην
ζωή σας. Για να διορθώσετε αυτή τη κακή συνήθεια,
θα πρέπει να μάθετε να εντοπίζετε τις στιγμές που
εκδηλώνεται, και συνειδητά να κοντράρετε αυτές τις
αρνητικές και ενίοτε παράλογες σκέψεις
Βήμα 3: Αφιερώστε χρόνο στον εαυτό σας!
Σε αυτόν τον κόσμο όπου όλοι και όλα φαίνεται να
είναι σε μια μόνιμη βιασύνη, οι περισσότεροι από
εμάς δεν δίνουμε στους εαυτούς μας προτεραιότητα.
Με τον ίδιο τρόπο που κάνετε τους άλλους να αισθάνονται καλά όταν γίνονται αντικείμενο της φροντίδας σας, έτσι και η φροντίδα του εαυτού σας θα
φέρει αντίστοιχα όμορφα συναισθήματα. Διαθέστε
ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κάθε μέρα για τον
εαυτό σας για να κάνετε πράγματα που αγαπάτε (και
μην βιαστείτε να πείτε ότι δεν έχετε χρόνο...έστω και
15 λεπτά την ημέρα είναι σημαντικά)
Δίνοντας προσοχή στον εαυτό σας είναι αποδεδειγμένο ότι θα βελτιωθεί η αυτοεκτίμηση και το συναίσθημα προσωπικής σας αναβάθμισης.
Και μην ξεχνάτε ότι όπως έλεγε ο μεγάλος Γάλλος
πολιτικός Λέων Μπλουμ (Léon Blum), για να μπορείς
να αγαπήσεις πραγματικά τους άλλους, πρέπει
πρώτα να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Τ

Αποδέξου την καλή κριτική
Σίγουρα το να σε κρίνει κάποιος
και να το δέχεσαι δεν είναι ό,τι
καλύτερο, πρέπει όμως να μάθεις
να δέχεσαι την καλή κριτική. Αυτή
που δεν εμπεριέχει κακία και ζήλια
και γίνεται μόνο για δικό σου καλό.
Την επόμενη φορά λοιπόν που θα

Επιβραβεύοντας τον εαυτό σου με
όποιον τρόπο σκεφτείς στη διάρκεια της ημέρας, μπορεί να ανεβάσεις και την αυτοπεποίθησή σου
και την αποδοτικότητα σου.

Μίλα για ό,τι σε ενοχλεί
και απασχολεί
Αν είσαι άτομο που κλείνεται στον εαυτό του κάθε
φορά που δεν νιώθει καλά
(ναι κι εγώ αυτό κάνω),
τότε μάλλον θα πρέπει να
αλλάξεις
κατεύθυνση.
Είναι μεγάλο λάθος να τα
κρατάς μέσα σου, γι’ αυτό
και ο μόνος τρόπος να
νιώσεις καλύτερα είναι να
μιλήσεις γι’ αυτό που σε
ενοχλεί.

δεχθείς μια κριτική μην σκεφτείς
πως τα έκανες μαντάρα. Σκέψου
πως αυτό το άτομο παρακολουθεί
την πορεία σου, βλέπει την προσπάθεια σου και σου επισημαίνει
τις αδυναμίες, προκειμένου να
γίνουν δύναμη.

Σίγουρα
θα
υπάρχει
κάποιος που εμπιστεύεσαι στον
εργασιακό σου χώρο. Μόλις τον
εντοπίσεις, πάρε το πράσινο φως
και μίλησε του για ό,τι σε απασχολεί. Θα δεις πως θα νιώσεις αμέσως πολύ καλύτερα.

Πανηγύρισε (ναι, πανηγύρισε)
τις μικρές σου νίκες

Και μία σημαντικότατη συμβουλή.
Βγάλε από τη ζωή σου τους τοξικούς ανθρώπους που το μόνο που
θέλουν είναι να σε βλέπουν να
«υποφέρεις» και απέδειξε τους
πως είσαι πολύ καλύτερη από
αυτούς.

Όσο δύσκολο και απαιτητικό και
αν είναι το 8ωρο σου να θυμάσαι
να σταματάς κάθε λίγο και επιβραβεύεις τον εαυτό σου για όσα έχεις
ήδη καταφέρει μέσα στην ημέρα.

3 βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις
για να διαχειριστείς το άγχος σου

ο άγχος μπορεί να γίνει αρκετά
επικίνδυνο ορισμένες φορές αν
δεν το διαχειριστείς σωστά. Ενώ
είναι κάτι αόρατο που δεν μπορείς
να το ελέγξεις, καταφέρνει πάντα
να σε κάνει πολύ χάλια ψυχολογικά, ενώ έχει και συμπτώματα που
ποικίλουν κάθε φορά, από τα σπυράκια στο πρόσωπο μέχρι χρόνιους στομαχικούς πόνους κ.ο.κ.
Υπάρχει όμως τρόπος να απελευθερωθείς από αυτό και να μάθεις
να το ελέγχεις και να το διαχειρίζεσαι, προκειμένου να «γλιτώνεις»
από πολλά προβλήματα που ενδεχομένως θα σου δημιουργήσει.
Σύμφωνα με μία ψυχολόγο
πάντως, υπάρχουν τρία βήματα
που μπορείς να ακολουθήσεις.

Περιόρισε τις αιτίες άγχους
Είναι σημαντικό να ζεις, έχοντας
κάποιο σκοπό στη ζωή σου, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζεις
πως θα περνάει η μέρα σου και τι
είναι αυτό που σου προκαλεί
περισσότερο άγχος αντί για ευτυχία. Οι κύριες πηγές άγχους πρέπει
να αντιμετωπίζονται με πυγμή.
Εάν σημαντική αιτία είναι η δουλειά σου, τότε ίσως είναι καιρός να
αλλάξεις τη σταδιοδρομία σου. Αν
το άγχος προέρχεται από τη σχέση
σου, καλό θα ήταν να επισκεφθείς
έναν ειδικό που θα σε βοηθήσει ή
διαφορετικά να δώσεις ένα τέλος
στη σχέση αυτή. Με οποιαδήποτε
μορφή και αν εμφανίζεται το
άγχος στη ζωή σου, βρες τρόπους
να το αλλάξεις και να το περιορίσεις ή ακόμη καλύτερα να το απο-

μακρύνεις τελείως.

Μην είσαι σκληρή
με τον εαυτό σου
Μερικές φορές συμπεριφερόμαστε
στους εαυτούς μας πολύ άσχημα,
από ότι κάνουμε σε άλλους
ανθρώπους. Εάν η κολλητή σου
είχε μία άσχημη μέρα στη δουλειά
τι θα την συμβούλευες; Θα της έλεγες να χαλαρώσει, να κάνει ένα
ζεστό μπάνιο, να βγει μία βόλτα να
περπατήσει, να φάει ένα ωραίο
φαγητό κλπ. Όταν όμως έχεις εσύ
μια άσχημη μέρα στη δουλειά τι
κάνεις; Σίγουρα πάντως δεν ακολουθείς τις ίδιες συμβουλές που
δίνεις, ενώ θα έπρεπε να το κάνεις.
Είμαστε το πρώτο παράδειγμα
στον κόσμο για το πώς πρέπει οι
άλλοι να μα συμπεριφέρονται.
Επομένως αν εσύ δεν φέρεσαι καλά
στον εαυτό σου, πώς περιμένεις να
το κάνεις ο άλλος;

Δώσε σημασία
στα προειδοποιητικά σημάδια
Εάν γνωρίζεις τα συμπτώματα
που σου προκαλεί το στρες, δώσε
σημασία όταν τα βλέπεις και μην
τα αγνοείς ή ακόμη και καταστάσεις που γνωρίζεις πως θα σε
αγχώσουν. Εάν αγνοείς πράγματα
τα οποία θα έπρεπε να προσέχεις
τα πράγματα απλά θα γίνουν χειρότερα και το άγχος θα αυξηθεί.
Δίνοντας σημασία στα προειδοποιητικά σημάδια, κάνεις καλό
στον εαυτό σου και την ψυχολογία
σου.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

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

νωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ο Δήμος Στροβόλου ζητά να προσλάβει:
- Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας
- Υγειονομικό Λειτουργό
- Λειτουργό Κήπων και Πρασίνου
Χρίστο Πελεκάνο22849713.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί λεωφορείων στη Λευκωσία
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο
και ελεύθερη Αμμόχωστο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές XVΑN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Νοσηλευτή/τρια Υπεύθυνο/η Βάρδιας σε
Στέγη Ηλικιωμένων
- Τεχνικό/Μηχανικό
- Συγκολλητές
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Τεχνικού σε εργοστάσιο
- Υπεύθυνος Παραγωγής σε Τυπογραφείο
- Μηχανικοί Αυτοκινήτων σε Λευκωσία,
Λεμεσό και Πάφο
- Ηλεκτρονικοί διαγνώστες αυτοκινήτων
- 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
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες

Οφείλουμε να υπερασπιστούμε με σθένος τις αξίες της Ευρώπης

Ε

νόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, η
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργάνωσε στις
22 με 23 Νοεμβρίου στην Αθήνα συνέδριο με θέμα: «Επαναβεβαίωση των
αξιών της Ευρώπης» στην παρουσία
του Προέδρου της ΕΟΚΕ Luca Jahier,
της Isabel Caño Aguilar, αντιπροέδρου
της ΕΟΚΕ του κ. Γιώργου Μαρκοπουλιώτη, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα. Οι oμιλητές ανέλυσαν
διεξοδικότερα τις προκλήσεις και τα
φλέγοντα ζητήματα στη σύγχρονη
Ευρώπη, όπως η πολιτισμικότητα, το
κενό αλληλεγγύης, ο αυξανόμενος
εθνικισμός, ο λαϊκισμός και ο φιλελευθερισμός, και θα διερευνήσουν τις
δράσεις που μπορεί να λάβει η κοινωνία των πολιτών για να προστατεύσει
μια Ευρώπη ικανή να προασπίζει την
κληρονομιά της, τον σεβασμό της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και
το κράτος δικαίου.
Πρέπει να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και τον ανοιχτό
χαρακτήρα της Ευρώπης», τόνισε ο
αν. υπουργός Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλος κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.

• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

εξουσία και διατηρούν τις δυνάμεις
τους.
Υπάρχουν προβλήματα, τα οποία
πρέπει να λυθούν, είπε και αναφέρθηκε στην αυξημένη ανισότητα και στη
φτώχεια που ανέρχεται στο 24% στην
ΕΕ. Ωστόσο επανέλαβε πολλές φορές
ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να επιστρέψει στον εθνικισμό και υπενθύμισε ότι
ο Α΄ και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος
είχαν 60 εκατομμύρια νεκρούς και
ήταν οι χειρότεροι που γνώρισε η
ανθρωπότητα. Πρέπει να υπερασπιστούμε, συνέχισε, τις αξίες της Ευρώπης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το
κράτος δικαίου, την αλληλεγγύη, την
προστασία των μειονοτήτων την
ελευθερία της θρησκείας.

• Ώρα να αποφασίσουμε
τι Ευρώπη θέλουμε για μας
και τα παιδιά μας
• Επείγει η διατήρηση του κοινωνικού μοντέλου και του «ανοικτού» χαρακτήρα της Ευρώπης

βουλεύσεων που λειτουργεί σε εθνικό
επίπεδο. Η Κομισιόν έχει προτείνει 5
σενάρια για το μέλλον της Ευρώπης ο
πρόεδρος Γιούνκερ έχει προτείνει να
δοθεί έμφαση στη δημοκρατία, πρόσθεσε. «Καιρός είναι να αποφασίσουμε τι Ευρώπη θέλουμε για μας και τα
παιδιά μας».
Κεντρικός προσκεκλημένος της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου ήταν ο
πρώην υπουργός και δήμαρχος Καλαμάτας Σταύρος Μπένος, νύν πρόεδρος
του μη κερδοσκοπικού οργανισμού
ΔΙΑΖΩΜΑ το οποίο αποσκοπεί στην
ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Ο κ. Μπένος ανέλυσε πώς οι δραστηριότητές του ως τώρα, τόσο ως
δήμαρχος Καλαμάτας, που ανοικοδόμησε την πόλη μετά τον σεισμό, όσο
και ως υπουργός στη συνέχεια αλλά
και τώρα ως πρόεδρος του Διαζώματος, φέρουν το βαρύ «αξιακό φορτίο
της Ευρώπης». Αναφέρθηκε ιδιαίτερα
στη δημιουργία των Κέντρων Ενημέρωσης Πολιτών(ΚΕΠ), «ιδέα που μιμήθηκε και η Ευρώπη αν και έχει μείνει

Ο κ. Κατρούγκαλος υπογράμμισε ότι
κλονίζεται το οικοδόμημα του κράτους πρόνοιας που κληρονόμησε η
Ευρώπη μεταπολεμικά ως ιστορικό
συμβιβασμό μεταξύ του κεφαλαίου και
των εργαζομένων με κατακτήσεις τα
εργασιακά δικαιώματα και τον κοινωνικό διάλογο.
Η απορρύθμιση ως πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης αυξάνει τις ανισότητες τόσο εντός όσο και μεταξύ
των κρατών της ΕΕ, ενώ η λιτότητα
αυξάνει την ανεργία, αυξάνοντας και
τη δυσαρέσκεια και δίνοντας τροφή
στους λαϊκιστές.
Κλείνοντας χαρακτήρισε ιστορικής
σημασίας τις επερχόμενες ευρωεκλογές στις οποίες θα συγκρουστούν δύο
απόψεις για την Ευρώπη. Η Ευρώπη
φρούριο είναι η άρνηση της Ευρώπης,
είπε χαρακτηριστικά. Ο Πρόεδρος της
ΕΟΚΕ Λούκα Ζαγιέ προειδοποίησε για
την άνοδο της ξενοφοβίας του λαϊκισμού αλλά και του αυταρχισμού σε
χώρες όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία, η
Ρουμανία και έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στη χώρα του, την Ιταλία όπου τα «5
Αστέρια» και η «Λέγκα» κατέλαβαν την

Το όραμά μου, είπε ολοκληρώνοντας
την ομιλία του συμπυκνώνεται στις
λέξεις Αναγέννηση της Ευρώπης .
Ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα Γ. Μαρκοπουλιώτης είπε ότι η
Επιτροπή πρέπει να προβάλει την
Ευρώπη που προστατεύει τους πολίτες και εμβληματικές θετικές δράσεις
όπως αυτή που προβλέπει ο νέος
επταετής ευρωπαϊκός προϋπολογισμός με τον διπλασιασμό του
Erasmus.
Αναφέρθηκε στη σύσταση ενός δικτύου Πανευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, και στο σύστημα των δια-

στη μέση του δρόμου» και στην ανακατασκευή των αρχαίων θεάτρων της
Ηπείρου, που αποτελεί το πιο πρόσφατο μέρος της δουλειάς του Διαζώματος.
Σε κάθε πρόγραμμα που υλοποιώ,
είπε, υπάρχει ένας πνευματικός
πυλώνας, ένα επιχειρησιακό σχέδιο,
μια ισχυρή δομή για τη συντήρηση του
έργου και ένα σχέδιο συνεργειών για
την υλοποίηση και βιωσιμότητά του.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η
αντιπρόεδρος τη ΕΟΚΕ Ιζαμπέλ Κάνο
Αγκιλάρ. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε η
γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών Δέσποινα Ησαία.

Στο 7,8% η ανεργία για το 3ο τρίμηνο 2018

- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
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• Συνέδριο της ΕΟΚΕ στη Αθήνα με θέμα: «Επαναβεβαίωση των αξιών της Ευρώπης»

- Σερβιτόροι/ες

(παρκέ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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Μ

ε βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για
το 3ο τρίμηνο του 2018, το εργατικό
δυναμικό ανήλθε σε 442.456 άτομα ή
63,1% του πληθυσμού (άνδρες 69,1%,
γυναίκες 57,6%), σε σύγκριση με
429.128 άτομα (61,9%) το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017
Ο αριθμός των απασχολουμένων
ήταν 407.728 άτομα και το ποσοστό
απασχόλησης 58,2% (άνδρες 64,2%,
γυναίκες 52,6%,) σε σύγκριση με
386.408 άτομα (55,8%) το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017.
Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε

34.728 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 7,8% του εργατικού δυναμικού
(άνδρες 7,1%, γυναίκες 8,7%), σε
σύγκριση με 42.720 άτομα (10,0%) το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

γυναίκες 69,0%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 το ποσοστό ήταν 71,9%
(άνδρες 77,0%, γυναίκες 67,2%). Στις
ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 62,2% σε σύγκριση με 57,8%
στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

• Οι υπηρεσίες συγκεντρώνουν
το μεγαλύτερο ποσοστό
εργαζομένων με 81.1%

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο
ποσοστό των απασχολουμένων το
συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,1%
και ακολουθούν η Βιομηχανία και η
Γεωργία με ποσοστά 16,4% και 2,5%
αντίστοιχα. Για το 3ο τρίμηνο του
2017 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν:
Υπηρεσίες 80,7%, Βιομηχανία 16,7%
και Γεωργία 2,6%.

Απασχόληση
Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 74,6%. Το ποσοστό για
τους άνδρες ήταν 80,8% και για τις
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το «ταξίδι» της Ελλάδας στην κορυφή του κόσμου

Τ

ο μαγευτικό «ταξίδι» διάρκειας
μόλις τριών λεπτών και 38
δευτερολέπτων σε παραμυθένια
τοπία και στις ελληνικές παραδόσεις μάγεψε το κοινό σε 136 χώρες
που έδωσε στην Ελλάδα την
παγκόσμια πρωτιά. Το πολυβραβευμένο σποτ του ΕΟΤ «Greece:
365 – DayDestination» σε σκηνοθεσία του Αντώνη Θεοχάρη Κιούκα
κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο
«People´s Choice Award World´s
Best Tourism Film2018» της CIFFT
(International
Committee
of
Tourism Film Festivals) η οποία
διοργανώνει 18 φεστιβάλ τουριστικών ταινιών σε όλο τον κόσμο.
Συγκεκριμένα το σποτ της Ελλάδας ξεχώρισε ανάμεσα σε 29 υποψηφιότητες ως η καλύτερη τουριστική ταινία του κόσμου για το
2018 και κατέλαβε την πρώτη
θέση με σχεδόν διπλάσιες ψήφους
από την αμέσως επόμενη υποψηφιότητα. Το βραβείο παρέλαβαν
εκ μέρους του υπουργείου Τουρι-

σμού και του ΕΟΤ ο δημιουργός
του σποτ και η προϊσταμένη Υπηρεσίας ΕΟΤ Αυστρίας Ελένη Μελιτά, σε ειδική τελετή απονομής στη
Βιέννη.

• «Όσκαρ» καλύτερης τουριστικής ταινίας στο «Greece:
365 – Day Destination»

Η νέα σπουδαία διάκριση είναι η
όγδοη για την φετινή χρονιά αφού
η τουριστική ταινία «Greece: 365 –
Day Destination» έχει επίσης λάβει
πρώτο βραβείο βίντεο προβολής
ευρωπαϊκού προορισμού από τον

Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού
των Ηνωμένων Εθνών, χρυσό
βραβείο στο Φεστιβάλ τουριστικών ταινιών του Veliko Tarnovo
της Βουλγαρίας, δεύτερο βραβείο
βίντεο Παγκόσμιου Τουριστικού
Προορισμού -και πρώτο στην
Ευρώπη- του Διεθνούς Φεστιβάλ
του Βερολίνου Golden City Gate,
αργυρό βραβείο στο 11ο Φεστιβάλ
Τουριστικών
Ταινιών στη Ρίγα
της
Λετονίας,
αργυρό βραβείο
στο Διεθνές Αμερικανικό Φεστιβάλ
US
International Film
& Video Festival
στην Καλιφόρνια, ειδικό βραβείο στο 6ο Διεθνές Τουριστικό
Φεστιβάλ του Ζάγκρεμπ της Κροατίας, πρώτο βραβείο καλύτερης
ελληνικής ταινίας στο 9ο Διεθνές
Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών
Μικρού Μήκους Αμοργού.

Με ένα κραγιόν ο Ταγιάνι έστειλε μήνυμα
κατά της βίας των γυναικών

Έ

ναν μοναδικό τρόπο για να
στηρίξει την παγκόσμια μέρα
εναντίον της βίας κατά των
γυναικών, βρήκε ο Πρόεδρος του
Ευρωκοινοβουλίου,
Αντόνιο
Ταγιάνι.
Συγκεκριμένα, ο κ. Ταγιάνι, σε
δηλώσεις του μετά το πέρας της
έκτακτης συνόδου για το Brexit
στις Βρυξέλλες, ζωγράφισε με
κραγιόν κάτω από το μάτι του,
μία κόκκινη γραμμή , στέλνοντας
το δικό του μήνυμα και την υποστήριξή του.
Την ίδια κίνηση έκαναν και διάσημοι ποδοσφαιριστές στην Ιταλία,
εκφράζοντας τη στήριξή τους
στην εκστρατεία που γίνεται για
τερματισμό της μάστιγας της

πως το κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου φωτίστηκε
με πορτοκαλί χρώμα για
την Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών, στην έναρξη
μιας 16ήμερης καμπάνιας.

ενδοοικογενειακής βίας.
«Δεν είναι φυσιολογικό το γεγονός
ότι είναι συνηθισμένο. Η βία κατά
των γυναικών είναι απαράδεκτη.
Το έμαθα αυτό από τη μητέρα μου
και το μαθαίνω στα παιδιά μου»,
τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος
του Ευρωκοινοβουλίου.
Επιπρόσθετα, ο Ταγιάνι τόνισε

«Κανένας δεν μπορεί να
προσπαθεί να επιβληθεί
με τη βία, ή μέσω της βίας. Πολύ
περισσότερο, εναντίον γυναικών»,
σημείωσε.
Σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ, το
ένα τρίτο των γυναικών παγκοσμίως έχει υποστεί σωματική ή
σεξουαλική βία και το ένα στα
δέκα κορίτσια παγκοσμίως έχει
βιαστεί ή υποστεί σεξουαλική
επίθεση.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Πώς θα αδυνατίσετε
τρώγοντας

ο δυσκολότερο κομμάτι σε μια δίαιτα είναι
οι λιγούρες. Ξαφνικά νιώθετε την όρεξη να
φάτε - ακόμη κι αν δεν έχουν περάσει πολλές
ώρες από το τελευταίο γεύμα σας - και ξεκινάει η γνωστή εσωτερική πάλη: «να αγνοήσω
την πείνα μου και να μείνω νηστική ή να φάω
και να χαλάσω τη δίαιτά μου;».
Τα ευχάριστα «νέα» είναι ότι δε χρειάζεται να
επιλέξετε κάτι από τα παραπάνω, αφού μπορείτε να φάτε έξυπνα χωρίς να αποκλίνετε
από το διατροφικό σας πρόγραμμα.

Υπάρχουν ορισμένες τροφές, τις οποίες ακόμη και
αν καταναλώνετε σε μεγάλες ποσότητες, παίρνετε
ελάχιστες θερμίδες. Σε αυτές τις τροφές μπορείτε
να στραφείτε κάθε φορά που πεινάτε και η ώρα για
το
επόμενο
γεύμα
σας
αργεί ή αν δεν
έχετε χορτάσει.
Οι τροφές που
σας προσφέρουν
αυτή την ικανότητα
δεν είναι άλλες από τα
λαχανικά.
Τα λαχανικά έχουν
ελάχιστες θερμίδες (αρκεί να
μαγειρεύονται
χωρίς πολύ
λάδι και σάλτσες), περιέχουν απαραίτητες βιταμίνες και φυτικές ίνες, ενώ παράλληλα προκαλούν αίσθημα κορεσμού.
Ακολουθούν μερικές ιδέες για «έξυπνα» σνακ, οι
οποίες θα σας φανούν χρήσιμες την επόμενη φορά
που θα έχετε λιγούρες.
100 γρ. μαρούλι: 15 θερμίδες
100 γρ. αγγούρι: 16 θερμίδες
100 γρ. λάχανο λευκό: 24 θερμίδες
1/2 φλιτζάνι σπανάκι βραστό: 21 θερμίδες
100 γρ. λάχανο βραστό: 20 θερμίδες
100 γρ. κουνουπίδι βραστό: 22 θερμίδες
1 φλιτζάνι κολοκυθάκια βραστά: 22 θερμίδες
100 γρ. μελιτζάνα ψητή: 19 θερμίδες
10 ραπανάκια: 8 θερμίδες.

Αυτή η πόλη δεν θα δει τον ήλιο για 65 ημέρες

Τ

ην τελευταία τους ανατολή και
δύση του ηλίου είδαν την
Κυριακή οι κάτοικοι του Utqiagvik,
μίας πόλης στην Αλάσκα, που θα
«βυθιστεί» στο σκοτάδι για 65
ημέρες.

Το βόρειο άκρο της Αλάσκας βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό
Κύκλο και παρότι το Utqiagvik δεν

πέσει και στις πόλεις Kaktovik,
Point Hope και Anaktuvuk Pass. Οι
ειδικοί εκτιμούν ότι ο ήλιος θα

Σοβαρά … αστειάκια

Η εν λόγω πόλη – παλαιότερα
ήταν γνωστή ως Barrow – είναι
ιδανικός προορισμός για όσους
αρέσκονται να ζουν στο σκότος.

Ήταν καμιά 10ρια άτομα στον Αγ. Πέτρο για να τους
στείλει αναλόγως στην Κόλαση ή στον Παράδεισο..

Από την Κυριακή, οι 4.000 κάτοικοι μπήκαν στην περίοδο της
πολικής νύχτας.

Αφού έστειλε σχετικά όλους στην Κόλαση φτάνει και
στον τελευταίο τον οποίο τον έστειλε στον Παράδεισο..

«Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο»,
σημειώνει ο μετεωρολόγος του
CNNi Judson Jones. «Αν μένεις
πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, θα
υπάρξει μία μέρα που ο ήλιος θα
δύσει για τον υπόλοιπο χειμώνα.
Τα καλά νέα; Θα επιστρέψει και
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
δεν θα δύσει για μέρες».

Πετάγεται ένας και του λέει...

Ο παράδεισος

είναι η μόνη πόλη της περιοχής
που βιώνει την πολική νύχτα,
είναι η πρώτη που την υποδέχεται λόγω της θέσης της.
Το επόμενο διάστημα η νύχτα θα

δύσει κάπου στα τέλη Νοεμβρίου
με αρχές Δεκεμβρίου.
Ο ήλιος στο Utqiagvik θα ξανακάνει την εμφάνισή του στις 23
Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

- Καλά τρελός είσαι; Αυτός είναι οδηγός λεωφορείου
και περνάει με κόκκινο, δεν υπολογίζει τους
πεζούς,τρέχει σαν τρελός,παρανομεί καθημερινά τον
ΚΟΚ...κτλ
Και ο άγιος του απαντάει..
- Μπορεί,αλλά είναι ο μόνος από όλους εσάς που
στην βάρδιά του κάνει 50 άτομα να κάνουν τον σταυρό τους!
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Χριστουγεννιάτικος στολισμός και κίνδυνοι που ελοχεύουν

Χ

ριστουγεννιάτικα δέντρα, στολίδια, φωτεινά και πολύχρωμα
λαμπάκια, έχουν πάρει τις θέσεις
τους σχεδόν σε κάθε σπίτι, σε κάθε
γειτονιά, σε κάθε πλατεία, και όλοι,
μικροί και μεγάλοι είναι έτοιμοι, να
υποδεχθούν τον Άγιο Βασίλη.
Παρόλα αυτά ο χριστουγεννιάτικος
στολισμός κρύβει κινδύνους, και θα
πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τη
δική μας αλλά και της οικογένειά
μας.

Επίσης, όταν απουσιάζετε από το
σπίτι, να διακόπτετε την παροχή
ρεύματος προς τα λαμπάκια και να
μην υπερφορτώνετε πολύπριζα με
τοποθέτηση πολλών ρευματοληπτών από λαμπάκια.

Μην κάνετε επίσης το λάθος να
μετακινείτε τα κεριά όταν είναι
αναμμένα και προπαντός μην τα
τοποθετείτε εκεί όπου υπάρχουν
ρεύματα αέρος.

Αναφορικά με τα κεριά, είναι
σημαντικό να μην τα ξεχνάτε

Προσοχή τα παιδιά και τα κατοικίδια

Αρκετοί από εμάς έχουμε το συνήθειο στις γιορτές των Χριστουγέννων να γεμίζουμε το σπίτι με
φωτεινά λαμπάκια και κεριά. Δύο
συνήθειες που ομορφαίνουν το
σπίτι, ωστόσο χρειάζονται και ιδιαίτερη προσοχή.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση
με το φωτισμό και τα λαμπάκια
που θα βάλουμε στο σπίτι μας.
Πρέπει όλα να έχουν την σήμανση
CE η οποία αποτελεί υποχρέωση
για τον κατασκευαστή και δηλώνει
ότι το προϊόν συμμορφώνεται με
τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας.
Να θυμάστε επίσης πως τα φωτεινά λαμπάκια δεν πρέπει εφάπτονται εύφλεκτών υλικών και να μην
τοποθετούνται κοντά σε κουρτίνες.

SUDOKU

Πρώτο μας μέλημα
κατά τη διάρκεια
στολισμού
του
σπιτιού μας θα
πρέπει να είναι η
ασφάλεια
των
παιδιών και των
κατοικίδιων μας.

Κεριά και λαμπάκια

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
όπου λαμπάκια και κεριά, αναφλέγονται θέτοντας σε κίνδυνο τόσο
την προσωπική μας υγεία, όσο και
την ίδια μας την κατοικία.
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• Διανύουμε μία περίοδο
εορτών και όλα τα σπίτια
ήδη άρχισαν να «μυρίζουν»
Χριστούγεννα
αναμμένα στο σπίτι όταν φεύγετε,
ακόμη και αν θα επιστρέψετε μετά
από λίγα λεπτά, ούτε όταν πάτε
για ύπνο. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου
επιφυλάσσει η μοίρα.
Είναι σημαντικό επίσης τα κεριά να
τοποθετούνται σε μεταλλικά ή
γυάλινα δοχεία καλής ποιότητας
και να βρίσκονται σε σημεία που
δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση
παιδιά ή κατοικίδια, τα οποία
άθελά τους μπορεί να προκαλέσουν τεράστιες ζημιές.

Όπως αναφέραμε
και πιο πάνω είναι
εξαιρετικά σημαντικό κεριά και
αιχμηρά αντικείμενα να τοποθετούνται σε ψηλά σημεία του σπιτιού, ούτως ώστε να μην θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία του παιδιού μας,
του αγαπημένου κατοικίδιου μας ή
και πιθανής ζημιάς στην κατοικίας
μας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

Θα πρέπει να προσέξουμε επίσης,
τα παιδιά να μην μπερδέψουν τα
διακοσμητικά στοιχεία τα οποία
μοιάζουν με τρόφιμα ή γλυκά,
καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να επιχειρήσουν να τα φάνε.
Υπάρχουν επίσης στολίδια τα
οποία είναι αιχμηρά στις άκρες
τους. Θα πρέπει τα στολίδια αυτά
να τοποθετηθούν ψηλά στο δέντρο
ή γενικότερα σε ψηλά σημεία στο
σπίτι, έτσι ώστε να μην μπορούν
να τα φτάσουν μικρά παιδιά.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η διάθεσή σου θα είναι πολύ καλή
και θα δεις πολλές καταστάσεις με θετικότητα. Ο δυναμισμός σου θα είναι στα
ύψη και δε θα σου πάρει και πολύ για να
τελειώνεις από πολλές εκκρεμείς υποχρεώσεις που έχεις από το παρελθόν. Μπορείς να κάνεις σχέδια για το μέλλον και
μάλιστα αυτά τα σχέδια, θα μπορέσεις
να τα υλοποιήσεις με πολύ μεγάλη επιτυχία.
Ταύρος: Υποθέσεις που σε απασχολούν ή
ζητήματα που δεν προχωρούσαν όπως
ήθελες, θα μπουν σε σειρά και με την
ενέργεια που έχεις, θα μπορέσεις να τα
λύσεις όλα με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, οι δικοί σου άνθρωποι είναι δίπλα
σου για να σε ακούσουν και να σου
δώσουν τις καλύτερες συμβουλές τους.
Μην τους αγνοήσεις!
Δίδυμοι: Οι φιλοδοξίες που θα έχεις θα
είναι μεγάλες. Θα ασχοληθείς με πάρα
πολλά πράγματα και θα καλύψεις κάποιες από τις υποχρεώσεις σου, που μέχρι
τώρα σε άγχωναν. Η συμβουλή της ημέρας είναι να μην μπλεχτείς σε παρασκηνιακές καταστάσεις που μπορεί να σε
εκθέσουν στο μέλλον. Προχώρα στο δικό
σου πρόγραμμα και θα δεις ότι όλα θα
είναι μια χαρά.
Καρκίνος: Πρόσεξε πολύ σήμερα τις
κινήσεις που θα κάνεις καθώς κάποιες
αποφάσεις θα είναι καθοριστικές για το
μέλλον σου. Μην κρίνεις επιπόλαια τα
ζητήματα που σε απασχολούν. Η μέρα σε
βοηθάει σημαντικά να κάνεις τις σωστές
αλλαγές στους τομείς που σε προβληματίζουν.
Λέων: Θα εκτιμήσεις πολύ τη βοήθεια

κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι θα σε
συγκινήσουν με το ενδιαφέρον τους.
Είσαι σε μια πολύ καλή μέρα που ευνοεί
τα σχέδιά σου και σε κάνει να αισιοδοξείς
για το μέλλον. Μη χάσεις αυτή τη θετική
διάθεση που θα σου δώσει δύναμη και
ενέργεια να καταφέρεις τα πάντα.

τα μικρά προβλήματα να σε πάνε πίσω
και να σε επηρεάσουν αρνητικά. Η μέρα
είναι καλή για να τακτοποιήσεις κάποιες
καταστάσεις που αφορούν την οικογένειά σου. Απόφυγε την ανυπομονησία,
γιατί σίγουρα δεν είναι ο καλύτερος σύμβουλος που μπορεί να έχεις.

Παρθένος: Αν και σε έχει πάρει λίγο από
κάτω, σήμερα είναι μια καλή μέρα για να
βάλεις ένα φρένο στην μιζέρια σου και να
δεις τα διάφορα ζητήματα που σε απασχολούν με πιο θετικό μάτι. Θα ανακαλύψεις ότι είσαι υπερβολικά απαισιόδοξος
και ότι τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν την τροπή που επιθυμείς, ειδικά αν
πρόκειται για οικογενειακά ζητήματα.

Αιγόκερως: Θα επιστρατεύσεις την
σκέψη σου προσπαθώντας να βρεις
λύσεις στα προβλήματα που σε αγχώνουν περισσότερο. Αν είσαι ρεαλιστής
και δεν κρύβεσαι πίσω από τις καταστάσεις, θα πετύχεις όσα θέλεις με τον καλύτερο τρόπο, αν όμως εθελοτυφλείς θα
παραμείνεις στα ίδια… Γενικά πάντως, η
μέρα ευνοεί οριστικές αποφάσεις, αρκεί
αυτές να τις πάρεις μετά από ώριμη
σκέψη.

Ζυγός: Τα πράγματα δεν εξελίσσονται
ακριβώς όπως θα ήθελες και αυτό θα σου
δημιουργήσει έναν απίστευτο εκνευρισμό.
Σήμερα οι αναβολές και οι καθυστερήσεις
είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε το
καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να
συγκρατήσεις τα νεύρα σου, για να μην
έρθεις σε ρήξη με άτομα του περιβάλλοντός σου.
Σκορπιός: Θα σκεφτείς να επιχειρήσεις
σημαντικές αλλαγές σε θέματα που μέχρι
σήμερα ήταν προβληματικά. Μπορείς να
ξεκινήσεις και θα έχεις πολύ καλές επιρροές σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς σου. Είσαι άτομο αρκετά υπεύθυνο, βλέπεις τις καταστάσεις με σοβαρότητα κι επιπλέον έχεις βάλει καλές
βάσεις από το παρελθόν.
Τοξότης: Κάποιες δυσκολίες που θα
προκύψουν στη ζωή σου θα είναι περαστικές, γι’ αυτό δεν πρέπει να βγεις από
το πρόγραμμά σου και να αφήσεις αυτά

Υδροχόος: Εργάζεσαι σε πολύ ταχείς
ρυθμούς τον τελευταίο καιρό και μάλλον
έτσι θα πρέπει να συνεχίσεις, για να
πετύχεις τα καλύτερα αποτελέσματα που
αφορούν τις προσδοκίες σου. Σήμερα
προσπάθησε να δώσεις οριστικές λύσεις
σε κάποιες καταστάσεις που σε κουράζουν και σε κάθε περίπτωση μην κάθεσαι
απαθής, περιμένοντας να λυθούν όλα
μόνα τους.
Ιχθείς: Πολλά από τα σχέδιά σου καθυστερούν γιατί μάλλον πρέπει πρώτα να
πείσεις τους άλλους για όσα έχεις στο
κεφάλι σου και μετά να αρχίσεις να τα
υλοποιείς. Μην αφήσεις τις καταστάσεις
χωρίς να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι
σου, ακόμη κι αν χρειαστεί να καταβάλλεις προσπάθειες, στο τέλος θα δεις ότι
άξιζε τον κόπο.
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ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ιμάμ Μπαϊλντί στο φούρνο
Υλικά:
1 ½ κιλό μελιτζάνες
(περίπου 7-8 μεγάλες)
¾ φλ. ελαιόλαδο
10 περίπου σκελίδες σκόρδο
2 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε
φέτες
20 ντοματούλες τσέρι
700 γρ. ντομάτες τριμμένες
συσκευασμένες
2 κουταλιές ξίδι βαλσάμικο
¼ φλ. κουμανδαρία, ρίγανη ξηρή
αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση: Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200°C. Κόβετε τις
μελιτζάνες κατά μήκος σε τέσσερα κομμάτια. Με ένα κοφτερό
μαχαίρι χαράζετε μικρές σχισμές στις μελιτζάνες (στην πλευρά
που είναι η φλούδα) και «καρφώνετε» μέσα 1-2 φετούλες σκόρδα. Τις βάζετε σε ταψί φούρνου μαζί με τα κρεμμύδια. Πασπαλίζετε με αλάτι, μαύρο πιπέρι και ρίγανη. Περιχύνετε με ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο και ανακατεύετε καλά. Βάζετε τις μελιτζάνες
στον προθερμασμένο φούρνο και ψήνετε για 30 λεπτά. Προσθέτετε στο ταψί τις ντοματούλες τσέρι και συνεχίζετε το ψήσιμο
για άλλα 15 λεπτά. Σε ένα μπολ ανακατεύετε τις τριμμένες ντομάτες με το υπόλοιπο ελαιόλαδο (¼ φλιτζανιού), το ξίδι, την
κουμανδαρία, αλάτι και πιπέρι. Περιχύνετε με το μίγμα ντομάτας τις μελιτζάνες και σκεπάζετε το ταψί με ασημόχαρτο.
Χαμηλώνετε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 175°C και
ψήνετε για 30 λεπτά. Το ιμάμ είναι έτοιμο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Τα εφτά που δεν πρέπει να έχεις: Πλούτο
χωρίς μόχθο,
Γνώση χωρίς
χαρακτήρα,
Πολιτική χωρίς αρχές,
Απόλαυση χωρίς
συναίσθημα,
Εμπόριο χωρίς ήθος,
Επιστήμη χωρίς
ανθρωπιά,
Αγάπη χωρίς θυσία.
Μαχάτμα Γκάντι

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 412 - 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΟΥ1957

ΛΥΣΗ SUDOCOU

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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
Αύξηση 10% στο επίδομα
ενοικίου για
4,500 δικαιούχους

Α

ύξηση κατά 10% του επιδόματος ενοικίου για 4,5 χιλιάδες
δικαιούχους ενέκρινε το Υπουργικό
Συμβούλιο με ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2019.
Το ύψος του επιδόματος ενοικίου
που καταβάλλεται, διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της
οικογένειας και το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα.
Aν συνυπολογιστεί και η προηγούμενη αύξηση των επιδομάτων ενοικίων για το 2018 κατά 15%, το
συνολικό ποσοστό ανέρχεται στο
25%.

Η

Επιδότηση διακοπών χαμηλοσυνταξιούχων
και δικαιούχων ΕΕΕ

Σ

χέδιο για επιδότηση τετραήμερων διακοπών για χαμηλοσυνταξιούχους στα ορεινά θέρετρα και στον Πύργο Τηλλυρίας ενέκρινε το
Υπουργικό Συμβούλιο.

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

Tο σχέδιο θα καλύψει πέραν των 2.000 προσώπων, δίνοντας ακόμη
μια ανάσα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Κενές θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ΟΑΥ

Σύμφωνα με την υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου, το σχέδιο αφορά χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους του ΕΕΕ που
είναι συνταξιούχοι και νοικοκυριά συνταξιούχων με εισόδημα μέχρι 20 χιλιάδες ευρώ
αν πρόκειται για οικογένειες και 15.500
ευρώ για μεμονωμένα άτομα.

ΠΑΑΟΚ Λεμεσού πληροφορούμε τα σωματεία – μέλη της
ότι η φετινή Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή της Ομοσπονδίας ,
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10, Ιανουαρίου 2019

και ώραν 6.30 μ.μ, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΣΕΚ.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει:

ίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για εννέα (9) κενές
θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού.
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α2, Α5, Α7
(Συνδυασμένες Κλίμακες).
Απαιτούμενο προσόν, το απολυτήριο αναγνωρισμένης
Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Αν οι ανάγκες της Υπηρεσίας
το απαιτούν οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πετύχει: α. Στην
Ενδιάμεση (Intermediate) Εξέταση στη Λογιστική ή σε άλλη
ισότιμη εξέταση β. Στην εξέταση δακτυλογραφίας.

Το σχέδιο καλύπτει διανυκτέρευση για την
περίοδο από 1η Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου
2019 και θα δοθεί μια επιδότηση 50 ευρώ
την ημέρα, για 4 ημέρες.

ΠΡΩΤΟΧΡΩΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΑΟΚ

Γ

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 2:30 μ.μ

21

Έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα www.gesy.org.cy ή στο τηλέφωνο 22557200.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΛ
Τα

αποτελέσματα

των

συναντήσεων

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

των

Την ερχόμενη εβδομάδα 7 – 10/12/18 θα

Πρωταθλημάτων Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας

διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες του

ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 2 Δεκεμβρίου 2018, είναι:

Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

8η αγωνιστική

- Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας

ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου 0 - 0

- Σύντομη ανασκόπηση του Πρωταθλήματος

ΘΟΙ Καπέδων – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

4-2

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙ-

- Επίδοση χορηγίας του Κ.Ο.Α

ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

1-0

ΚΟΥ, Παρασκευή

- Καθιερωμένο κόψιμο της Βασιλόπιττας. Το τυχερό Σωματείο
που θα βρει το νόμισμα θα πάρει το ποσό των 100 Ευρώ.

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΠΑΟ Κάτω Μονής 1 - 3

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ,

Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 1 - 3

Σάββατο

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΑΕΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

–

ΑΕΚ

ΚΕΛΙΩΝ,

Το κάθε Σωματείο μπορεί να εκπροσωπηθεί από δύο μέλη του

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

3-0

Διοικητικού του Συμβουλίου.

Σάββατο

ΟΧΕΝ Περιστερώνας – Α.Ε.Βυζακιάς

3-0

Τα αποτελέσματα της περασμένης αγω-

Στο τέλος της εκδήλωσης θα

ακολουθήσει δεξίωση από το

Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΑΟΚ. Σωματείο που δεν θα παρευρεθεί, δεν θα λάβει μέρος στη κλήρωση της Βασιλόπιττας.

Δηλώσεις συμμετοχής έως 4.1.2019
τηλ. 99487733 και 99357882

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών,
Σαράντι

νιστικής έχουν ως εξής:
3-2

ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – AIANTAΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ 3 - 0
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ 3 - 2
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

0-6
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σάρωσε ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ

Μ

ε ευρεία νίκη επί του Χαλκάνορα
Ιδαλίου, ο Διγενής Μόρφου
συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του,
παραμένοντας μόνος ένοικος στο
βαθμολογικό ρετιρέ. Αξιοσημείωτη
της 12ης αγωνιστικής, η τρίποντη
απόδραση της Ολυμπιάδας Λυμπιών
από το Λιοπέτρι.

ΑΠΟΕΛ: ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ

Μ

ε έξυπνη τακτική κι τον Ντάμαρι σε
μεγάλα κέφια, ο ΑΠΟΕΛ πραγματοπιώντας την καλύτερη φετινή του
εμφάνιση φιλοδώρησε με πεντάρα τον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ. Με την αριστοκρατική του
εμφάνιση η ομάδα του Ντραμετσάνι
έστειλε ισχυρό μήνυμα ότι είναι εδώ για
να διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό
ρόλο που του αρμόζειι. Στον αγώνα που

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Με στρατηγική Ντραμετσάνη και σφραγίδα Ντάμαρι σκόρπισε τον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ στους «5» ανέμους
• Με 10 παίκτες από το 42’ ο ΑΠΟΛΛΩΝ και ευθείες βολές Κίρζη
κατά διαιτησίας - ΚΟΠ
• Κακή εμφάνιση και ήττα για ΑΕΚ, νίκη - βάλσαμο και ψυχολογική
τόνωση για ΕΝΠ
• Επιστροφή στις νίκες για την ΑΝΟΡΘΩΣΗ, πορεία προς
τα τάρταρα του ΕΡΜΗ
• Απογοήτευση στη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ για την αναπάντεχη ήττα,
τρίποντο αυτοπεποίθησης και αισιοδοξίας για την ΑΛΚΗ
• ΔΟΞΑσθηκε ξανά ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές, αμηχανία
στην ΠΑΦΟ για τα σκαμπανεβάσματα
• Νίκη ψυχολογίας για την ΑΕΛ, η αποβολή του Κατελάρη έφερε τη
νέα ήττα στην ΟΜΟΝΟΙΑ
πυθμένα. Κακή εμφάνιση για την ΑΕΚ
που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στη
βαθμολογία τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ.

χρωματίσθηκε με νεύρα, ένταση και
αποβλολή του τερματοφύλακα του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ Μ. Βάλε στο 42’ άστραψε το
αστέρι του Αλ Τάαμαρι. Μύδρους κατά
της διαιτησίας εξαπέλυσε ο πρόεδρος
του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Ν. Κίρζης τονίζοντας
χαρακτηριστικά ότι «ο κόσμος έχει
βαρεθεί, τα πρωταθλήματα πρέπει να
κερδίζοντα στο γήπεδο».

Μια επιπόλαιη κίνηση του Κατελάρη
υποχρέωσε την ΟΜΟΝΟΙΑ να παίξει με
10 παίκτες για 50 λεπτά, δίδοντας
ευκαιρία στην ΑΕΛ να κάνει την μεγάλη
ανατροπή. Η απογοήτευση στο
«Πράσινο» στρατόπεδο είναι μεγάλη για
την συνεχιζόμενη άσχημη πορεία.
Τουναντίον, στην ΑΕΛ μιλούν για ισχυρή
δόση ψυχολογίας που θα βοηθήσει την
ομάδα να μπει σε σταθερή πορεία ανάκαμψης μετά τις τελευταίες αποτυχίες.

Με σπουδαία εμφάνιση η Ένωση Νέων
Παραλιμνίου προσγείωσε ανώμαλα την
ΑΕΚ στο ντεπούτο του Δανού προπονητή Κάριτ Φέλκ. Πρόκειται για νίκη - βάλσαμο που έβγαλε την Ένωση από τον

Επέστρεψε στις νίκες η ΔΟΞΑ ύστερα
από ένα μήνα αναποτελεσματικότητας.
Στο Παφιακό στρατόπεδο ο Ζ. Κόπιτς
δεν έμεινε ευχαριστημένος με τον τρόπο
που ήρθε η ήττα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΗΑ

Μ

ε την ολοκλήρωση της 12ης αγωνιστικής ο Ηρακλής Γερολάκκου
και η Εληά Λυθροδόντα ξεχώρισαν
από τις άλλες ομάδες, διαμηνύοντας
ότι είναι δική τους υπόθεση η άνοδος
στην Γ’ Κατηγορία. Αξιοσημείωτες
εκτός έδρας νίκες για Δόξα
Παλιομετόχου, Ορφέα Λευκωσίας και
Ασπίδα Πύλας.

Κρατάει μόνο την ουσία και τους 3 βαθμούς η ΑΝΟΡΘΩΣΗ που επέστρεψε στις
νίκες με αντίπαλο τον λαβωμένο ΕΡΜΗ.
Η ομάδα της Αραδίππου εξακολουθεί να
βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση,
προβληματίζοντας έντονα τον Ζ.
Ντέους που ψάχνεει εναγωνίως το χάπι
θεραπείας.
Περήφανη νίκη επί ενός μεγάλου αντιπάλου κατήγαγε η ΑΛΚΗ, αποδεικνύοντας ότι είναι πολύ σκληρή για να
πεθάνει. Το χρυσοφόρο τρίποντο γεμίζει με αυτοπεποίθηση το συγκρότημα
του Κώστα Σακκά για καλή συνέχεια.
Ανασύνταξη δυνάμεων σηματοδοτεί η
αναπάντεχη ήττα για τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1
2

Οι έντονες δηλώσεις Νίκου Κίρζη εναντίον της διαιτησίας και των αρμοδίων της
ΚΟΠ, έστω κι αν έγιναν υπό καθεστώς νεύρων και έντασης, υποδηλοί τη σαθρή
κατάσταση που επικρατεί στο Κυπριακό ποδόσφαιρο.

Η αποκάλυψη του προέδρου του ΚΟΑ Κ. Γεωργιάδη ότι απειλήθηκε η ζωή του για
την Κάρτα Φιλάθλου μιλά αφεαυτής για τη θλιβερή κατάντια του ποδοσφαίρου μας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ

Ανταγωνιστικό πρωτάθλημα

ετά και την ολοκλήρωση της 10ης αγωνιστικής διαπιστώνεταιι ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι εντόνως ανταγωνιστικό. Πέντε, τουλάχιστον, ομάδες διεκδικούν επί ίσοις όροις την άνοδο τους στα σαλόνια. Ως
πρώτο φαβορί παρουσιάζεται ο Ολυμπιακός που εύκολα
ή δύσκολα ξεπερνά κάθε εμπόδιο διατηρώντας τη θέση
του στο βαθμολογικό ρετιρέ. Απειλητικός όσο ποτέ, προβάλλει ο Οθέλλος ενώ Εθνικός Άχνας, Άρης και
Καρμιώτισσα συμπληρώνουν την πεντάδα των μνηστήρων. Στους αγώνες της 10ης αγωνιστικής ξεχώρισε η
μεγάλη ανατροπή του «Τσιρείου» όπου ο Ολυμπιακός
λύγισε την αντίσταση του Άρη στέλλοντας μήνυμα ότι ο
τίτλος είναι δική του υπόθεση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Εκστρατεία διαφώτισης
για τον 13ο μισθό
• Οι κοινωνικοί εταίροι ενημερώνουν
από κοινού εργαζόμενους και εργοδότες
για την καταβολή του 13ου

Ε

νημερωτική εκστρατεία διαφώτισης για την
παραχώρηση 13ου μισθού εκεί όπου καταβάλλεται, πραγματοποιεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία διεξάγεται
μεταξύ 3 και 17 Δεκεμβρίου του 2018.
Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει
πως η εκστρατεία αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ
και τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, σημειώνοντας
ότι «στο πλαίσιο της εκστρατείας θα μεταδοθούν
διαφημιστικά μηνύματα μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και θα γίνουν καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες».
Η εκστρατεία, αναφέρεται, έχει ως στόχο να
πληροφορηθούν εργοδότες και εργαζόμενοι
κατά πόσο είναι νόμιμη
ή όχι η μη καταβολή
13ου μισθού.
Σημειώνεται ότι ο 13ος
μισθός, όπου αυτός
καταβάλλεται,
στο
πλαίσιο
συλλογικής
σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική
της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του
εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των διατάξεων περί Προστασίας
των Μισθών Νομοθεσίας.
«Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση δικαστικώς της
καταβολής του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει
ως συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη»,
σημειώνει.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε
περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται
ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι
€15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί.
Επιπλέον, το αρμόδιο Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ’ αυτούς
ποσά που αντιστοιχούν στον 13ο μισθό, αναφέρει το
Υπουργείο Εργασίας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Με βούλα Ευρωπαϊκή το σχέδιο ΕΣΤΙΑ
Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
προχθές, βάσει των κανόνων
της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,
το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» για στήριξη των
Κυπριακών νοικοκυριών και των
πολύ μικρών επιχειρήσεων που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά την αποπληρωμή των ενυπόθηκων δανείων και τον κίνδυνο
απώλειας της κύριας κατοικίας
τους.

θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα
δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτών με βάση τις ίδιες απαιτήσεις
που έχουν καθοριστεί από το κρά-

διότι η ενίσχυση περιορίζεται σε ό,
τι είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί ότι οι δανειολήπτες δεν θα
χάσουν το σπίτι στο οποίο κατοι-

Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το σύστη-

• Στα 33 εκατ. ευρώ το ετήσιο
κόστος για την εφαρμογή του
μα, το οποίο διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 33 εκατ.
ευρώ, καθορίζει αυστηρά κριτήρια
επιλεξιμότητας όσον αφορά την
αξία της κύριας κατοικίας και του
εισοδήματος του δανειολήπτη,
ώστε να διασφαλίζεται ότι απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη.
Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα
λαμβάνουν επιχορήγηση ισοδύναμη με το ένα τρίτο της μηνιαίας
πληρωμής του δανείου, υπό την
προϋπόθεση ότι: α) Τα δάνειά τους
είναι εξασφαλισμένα έναντι της
κύριας κατοικίας τους (β) Θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τα άλλα
δύο τρίτα της μηνιαίας πληρωμής
τους. Εάν ο δανειολήπτης παύσει
να εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα θα κινήσει
τη διαδικασία εκποίησης του ακινήτου.
Όλες οι συμμετέχουσες τράπεζες

• Οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λαμβάνουν επιχορήγηση
ισοδύναμη με το 1/3 της μηνιαίας πληρωμής του δανείου
υπό προϋποθέσεις
τος. Η Επιτροπή κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι, όσον αφορά τους
ιδιώτες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το μέτρο δεν συνεπάγεται
κρατική ενίσχυση. Όσον αφορά τις
τράπεζες που χορήγησαν τα
δάνεια, η Επιτροπή διαπίστωσε
ότι το Σχέδιο θα παρέχει ένα έμμεσο πλεονέκτημα, διότι αυξάνει το
ποσό της αποπληρωμής που είναι
πιθανό να λάβουν οι τράπεζες από
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Ταυτόχρονα, από την αξιολόγηση
της Επιτροπής προέκυψε ότι η εν
λόγω έμμεση ενίσχυση δεν ενδέχεται να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού,

κούν. Επιπλέον, δεδομένου ότι όλοι
οι ενυπόθηκοι δανειστές που είναι
εγκατεστημένοι στην Κύπρο είναι
σε θέση να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, δεν θα ισχύουν διακρίσεις
μεταξύ των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι το Σχέδιο
είναι ορθώς στοχοθετημένο και
περιορισμένο από άποψη χρόνου
και πεδίου εφαρμογής, όπως προβλέπεται από τους κανόνες της ΕΕ.
Το Σχέδιο αναμένεται να συμβάλει
στη μείωση του υψηλού ποσοστού
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στον Κυπριακό τραπεζικό τομέα.

Μειώθηκε κατά 10.4% τον Οκτώβριο η ανεργία στην Κύπρο

Ε

τήσια μείωση 10,4% κατέγραψε
η ανεργία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον
Οκτώβριο του 2017 σημειώθηκε
μείωση 4.318 προσώπων που
αποδίδεται κυρίως στους τομείς
των κατασκευών (μείωση 1.103
ανέργων), της μεταποίησης (μείωση 685), του εμπορίου (μείωση

680), των χρηματοπιστωτικών και
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων

• Σε σύγκριση με τον ίδιο
μήνα του 2017
(μείωση 533), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 378), της εκπαίδευσης (μείωση 307) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας
(μείωση 299).

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Οκτωβρίου
2015, έφτασε τα 37.016 πρόσωπα.
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα
για εποχικές διακυμάνσεις που
δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Οκτώβριο 2015 μειώθηκε
στα 41.546 πρόσωπα σε σύγκριση
με 41.847 τον προηγούμενο μήνα.

ΔΝΤ: Η Κύπρος έχει έναν από τους ψηλότερους δείκτες ΜΕΔ στην Ευρώπη

Ο

τραπεζικός
τομέας
στην
Κύπρο αντιμετωπίζει έναν
από τους ψηλότερους δείκτες στα
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ)

• Κτυπά ξανά τον κώδωνα
του κινδύνου, επισημαίνοντας τρωτά σημεία
του τραπεζικού τομέα
στην Ευρώπη, ενώ τόσο ο ιδιωτικός τομέας όσο και ο κυβερνητικός
διατηρούν μεγάλα χρέη, αναφέρει
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ,
χαιρέτισε τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί
για την αντιμετώπιση βασικών
τρωτών σημείων στον τραπεζικό
τομέα, συμπεριλαμβανομένου
της επίλυσης μιας μεγάλης
συστημικής κυβερνητικής τράπεζας, εννοώντας τον Συνεργατισμό. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου παρατήρησαν,
ωστόσο, ότι το ιδιωτικό και το
δημόσιο χρέος παραμένουν μεγάλα, ενώ το ποσοστό των ΜΕΔ
παραμένει μεταξύ των υψηλότε-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ρων στην Ευρώπη. Επίσης, ενθαρρύνουν τις Κυπριακές αρχές να
καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των εν
λόγω προβλημάτων και
να ενισχύσουν την
οικονομική ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

www.oho-sek.org.cy

