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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3025

Βλάπτουν σοβαρά η ισοπέδωση
και η εύκολη κριτική

Έσχατα όρια διαπλοκής
και διαφθοράς
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σελ. 2

Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Η ΕΤΥΚ δυναμιτίζει τις
εργασιακές σχέσεις στην ΕΤ

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

2019: Αιτήματα στη βάση
των δυνατοτήτων της οικονομίας
Του Ανδρέα Φ. Μάτσα
γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Σελ. 5

Πρότυπο για τη νέα γενιά το ήθος, το ψυχικό κάλλος
και ο πατριωτισμός του Μάρκου Δράκου

Οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ
πολυβολούν την αντισυνδικαλιστική στάση της ηγεσίας της
Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων
Κύπρου στην Ελληνική
Σελ. 6
Τράπεζα

Οι «3» Μέγιστοι Φωστήρες
Ως πότε θα κυβερνά ο πλούτος
που είναι η αιτία του πολέμου;
Η εξάλειψη της διαφθοράς προϋποθέτει ανθρώπους με πνευματικότητα και ήθος!

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ

Σελ. 7

Η λαοθάλασσα «πνίγει»
τη Συμφωνία των Πρεσπών
Με μεγαλειώδες συλλαλητήριο ο
Ελληνικός λαός βροντοφωνάζοντας η Μακεδονία είναι Ελλάδα
και μόνον Ελλάδα, αξίωσε τη διεξαγωγή Δημοψηφίσματος για το
θέμα των Σκοπίων. Διεμήνυσε
προς κάθε κατεύθυνση σε εσωτερικό και εξωτερικό, ότι ο αγώνας
για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας και την επικράτηση του
δικαίου θα είναι ανένδοτος.

Σελ. 3

Σελ. 8, 9

• Αίτημα ΣΕΚ στην κυβέρνηση για φορολογικές βελτιώσεις

Επείγει η φοροελάφρυνση
της μισθωτής εργασίας
Α

ίτημα προς την κυβέρνηση για
φορολογικές βελτιώσεις προς όφελος των μισθωτών υπέβαλε η ΣΕΚ.
Με πρόσφατο υπόμνημα προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον υπουργό
Οικονομικών, η ΣΕΚ ζητά διαφοροποίηση της φορολογίας του εισοδήματος και
στον σχεδιασμό των νέων φορολογικών
κλιμάκων να ληφθεί υπόψη το γεγονός
ότι, οι πολίτες σύντομα θα κληθούν να
εισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΤΚΑ).
Όπως είναι γνωστό, οι εισφορές στο
ΤΚΑ είναι 7.8% από τον Ιανουάριο του
2014 και από τον φετινό Ιανουάριο θα
αυξηθούν στο 8.3%, ενώ οι εισφορές στο
Γε.Σ.Υ για τους μισθωτούς θα είναι
1.70% την 1η Μαρτίου 2019 και θα
αυξηθούν στο 2.65% την 1η Μαρτίου

• Η εισφορά στο Γε.Σ.Υ και στην Κοινωνική Ασφάλιση οδηγούν
στην ανάγκη για σχεδιασμό νέων φορολογικών κλιμάκων
2020.
Η ΣΕΚ σε μια προσπάθεια να στηρίξει
τους μισθωτούς ζητά να υπάρξη βελτίωση του φορολογητέου εισοδήματος
ως εξής: Με βάση την υφιστάμενη νομο-

• Η έκπτωση του 1/6 στο
φορολογητέο εισόδημα
να γίνει 1/5
θεσία οι εισφορές για Ασφάλιστρα
Ζωής, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Σχέδιο Σύνταξης, Ταμεία
Σύνταξης και Πρόνοιας και Ταμείο Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων, δεν πρέπει να
ξεπερνά το 1/6 του φορολογητέου εισοδήματος. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
πιο πάνω η ΣΕΚ προτείνει (ανάμεσα σε
άλλες εισηγήσεις που έχει υποβάλει) το
1/6 να γίνει 1/5.
Καταληκτικά υπενθυμίζουμε πως, οι
συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις
θα πρέπει να ενταχθούν σ’ έναν ευρύτερο σχεδιασμό για ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση που θα εξυπηρετά
τόσο τους εργαζόμενους όσο και τις
επιχειρήσεις και θα έχει ως κεντρική
πολιτική φιλοσοφία «τη φοροελάφρυνση της εργασίας και τη φορολόγηση της
ρύπανσης».

Η κρίση στη δικαιοσύνη αποτελεί πλήγμα για τη Δημοκρατία

Ε

ίναι με ιδιαίτερη θλίψη, αγωνία και μεγάλο προβληματισμό που παρακολουθούμε τα όσα τεκταίνονται και τα όσα λέγονται για την Κυπριακή δικαιοσύνη τις τελευταίες δύο τουλάχιστο βδομάδες.

προστέθηκε και ένα σοβαρό στίγμα αναξιοπιστίας
στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης και αυτό
είναι ό,τι χειρότερο τόσο για το παρόν όσο και για το

Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, δεν περιποιούν τιμή στους φορείς της δικαστικής εξουσίας,
στην οποία όλη η κοινωνία εναπόθεσε τις ελπίδες
της για πλήρη, ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη
απόδοση ευθυνών και τιμωρία σε όσους ενέχονται
στην πρόσφατη οικονομική καταστροφή της Κύπρου.

• Σοβαρό στίγμα αναξιοπιστίας
στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης

Κοντά στο ήδη αναξιόπιστο τραπεζικό σύστημα,

ριχθεί άπλετο φως στα οποιαδήποτε σκοτεινά μονοπάτια υπάρχουν στον χώρο της δικαιοσύνης και να
βρεθούν τρόποι αποτελεσματικής θεραπείας, μέσα
από τις απαιτούμενες νομοθετικές και άλλες κανονι-

μέλλον της μόνιμα δοκιμαζόμενης Κύπρου.
Η ΣΕΚ αναμένει με σοβαρότητα και αμεροληψία να
διερευνηθούν και να εξιχνιαστούν τα πάντα, να

στικές μεταρρυθμίσεις.
Γκρίζες κουβέντες, γκρίζες εξηγήσεις, γκρίζες ζώνες
και θολά τοπία δεν έχουν θέση στον χώρο της δικαιοσύνης. Οι γκρίζες ζώνες στον χώρο των θεσμών
αποτελούν βαρύτατο πλήγμα στην ομαλή λειτουργία
της Δημοκρατίας με ότι αυτό συνεπάγεται.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ
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@

Έ

ντονη ανησυχία κυριεύει τους
πολίτες από τα θλιβερά τεκταινόμενα στον χώρο της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ευθύνη της Πολιτείας να δράσει
άμεσα και αποτελεσματικά

*

Ρ

ΙΖΩΝΕΙ σιγά – σιγά το κακό της
διαπλοκής και της διαφθοράς
ενόσω υπάρχει ατιμωρησία
Το γοργόν και χάριν έχει, για
ολοκληρωτικό ξερίζωμα του

*

Γ

*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

εΣΥ: Ώρα ευθύνης για τον ΙΑΤΡΙΚΟ
κόσμο της Κύπρου
Ελπίζουμε να κρατήσουν ατόφιο
τον Ιπποκράτειο Όρκο

Α

πορρύθμιση της αγοράς εργασίας
σημαίνει
ΜΕΤΩΠΙΚΗ
σύγκρουση με τα συνδικάτα
Ας αναλογισθούν τις ευθύνες
τους οι εργοδότες συνειδητοποιώντας ότι η ανοχή ελέω κρίσης εξέπνευσε

*

Τ

ιμή και δόξα στον κοινωνικό
αγωνιστή και ήρωα ΜΑΡΚΟ
ΔΡΑΚΟ
Η ΣΕΚ νοιώθει ιδιαίτερη περηφάνεια για το εκλεκτό της τέκνο

*

Ι

σχυρότατον
οδικό χάρτη για
θωράκιση των ΘΕΣΜΩΝ έχει ανάγκη ο τόπος
Η Πολιτεία ας ενεργήσει πάραυτα προτού κλάψουμε επί ερειπίων

*

Έσχατα όρια διαφθοράς και διαπλοκής

Τ

α τελευταία χρόνια, πάνω σε καθημερινή βάση γινόμαστε μάρτυρες
σκανδάλων μικρών ή μεγάλων. Δεν προλαμβαίνουμε να κατανοήσουμε τις ραδιουργίες των πρωταγωνιστών ενός
σκανδάλου και νάσου ένα νέο εμφανίζεται. Οι οσμές από τους οχετούς της διαπλοκής και της διαφθοράς εξακολουθούν να αναδύονται ολοένα και εντονότερες, παρά τις κατά
καιρούς διακηρύξεις
της Πολιτείας ότι έχει
τη βούληση και τη
θέληση να καθαρίσει
τους Στάβλους του
Αυγεία.
Η κοινή γνώμη παραΤου Ξενή X.
κολουθεί τα τεκταινόΞενοφώντος
μενα αμήχανη. Πολλοί
Αρχισυντάκτη
αναρρωτιούνται, πώς
«Εργατικής
είναι δυνατόν, κάποιΦωνής»
οι που κλήθηκαν να
xenis.xenofontos@
υπηρετήσουν
τον
sek.org.cy
τόπο από δημόσια και
πολιτειακά αξιώματα,
να επιδίδονται σε ατελείωτο φαγοπότι.
Οι ευσυνείδητοι πολίτες που τηρούν στο
ακέραιο τις φορολογικές υποχρεώσεις
ακούγοντας τις κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, διερωτούνται κατά
πόσο ζούν σε βαθύ κράτος της Ασίας ή
της Νότιας Αμερικής. Απορούν, εξίστα-

Κ
*

λειδί για την κοινωνική ΣΥΝΟΧΗ
θεωρείται ο ΚΟΑΓ
Η ουσιαστική ενίσχυση του
θεωρείται μονόδρομος

Η

λεκτροπληξία στις ΤΣΕΠΕΣ των
καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος
Η ΑΗΚ ας μας ελεήσει προτού
καούμε ολότελα

*

Φ

ωνή σύνεσης και υπευθυνότητας, από μερίδα κορυφαίων
ΙΑΤΡΩΝ για την έκβαση του ΓεΣΥ
Μα προπαντός αλληλεγγύης και
ανθρωπιάς

*

Ώ

ρα για ενεργότερη εμπλοκή της
ΝΕΟΛΑΙΑΣ στα κοινά με εφαλτήριο τις Ευρωεκλογές
Η τακτική του καναπέ και της
οθόνης του κινητού είναι συνταγή ήττας

*

Ν

αι, η ΥΠΑΙΘΡΟΣ χρειάζεται
εμπράκτως
τη στοργή της
Πολιτείας
Αρχίζοντας, με την παραχώρηση
επιδόματος θέρμανσης

*

Η

τίμια ΕΡΓΑΣΙΑ των πολιτών
είναι αναντικατάσταστο εργαλείο για επιβίωση του Έθνους
Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο σου
Σαράντο Καργάκο που μας άφησες άφθαρτες παρακαταθήκες.

*

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849851

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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νται και αναλογίζονται κατά πόσον
υπάρχουν θεσμοί στο Κυπριακό κράτος.
Και αν υπάρχουν, ποια αόρατα χέρια
τους εμποδίζουν να λειτουργήσουν
σωστικά.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως η διαφθορά και η διαπλοκή στην Κύπρο έχουν

• Εκ των ων ουκ άνευ η εφαρμογή
οδικού χάρτη για θωράκιση των
θεσμών και απαλλαγή του τόπου
από τα διαπλεκόμενα συμφέροντα
βαθύτατες
ρίζες και επενεργούν
ως
λερναία ύδρα
την
οποία
εκτρέφει
το
σάπιο πολιτικό σύστημα εδώ και δεκαετίες. Είναι αποδεδειγμένο ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άνθηση
της διαφοράς και της διαπλοκής φέρει η
ανορθόδοξη λειτουργία του κομματικού
συστήματος που εξέθρεψε την αναξιοκρατία, ανήγαγε το ρουσφέτι σε επιστήμη και άφησε διάτρητο το νομοθετικό
πλαίσιο, ανοίγοντας το δρόμο στους
επιτήδειους κερδοσκόπους, ντόπιας ή
ξένης κοπής, να λεηλατούν ανενόχλητοι

το δημόσιο χρήμα. Το τραγικό της όλης
υπόθεσης είναι πως, όποιος τολμήσει
δημόσια να ορθώσει ανάστημα ενάντια
στο διεφθαρμένο καθεστώς, πολυβολείται ασύστολα από τους γνωστούς άγνωστους που θέλουν τους μηχανισμούς θωράκισης των θεσμών ανενεργούς ή αναποτελεσματικούς.

Η δικαιοσύνη
Ο κόμπος όμως έφθασε στο χτένι. Τα
όσα βλέπουν το φώς της δημοσιότητας
τις τελευταίες ημέρες στον νευραλγικό
και ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης
δεν αφήνουν άλλα περιθώρια εφησυχασμού σε κανέναν. Οι πολίτες έχουν χάσει
την υπομονή τους φρονώντας ότι η
μπάλα βρίσκεται αποκλειστικά στο
γήπεδο της Πολιτείας η οποία οφείλει
να δράσει θεραπευτικά προτού εκραγεί
η λαϊκή οργή.
Ήλθε, λοιπόν, η ώρα εκπόνησης και
εφαρμογής ενός οδικού χάρτη για
απαλλαγή του τόπου από τον σαρκοφάγο της διαπλοκής και της διαφθοράς
που κατατρώει τα σωθικά της Κυπριακής κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση
αυτή, οι υγιείς κοινωνικοί φορείς και
γενικότερα η κοινωνία των πολιτών,
έχουν χρέος να προτάξουν τη μέγιστη
επιρροή τους, συγκροτημένα, τεκμηριωμένα και διεκδικητικά.

Η ισοπέδωση και η εύκολη κριτική βλάπτουν σοβαρά

Τ

α όσα ακούμε τις τελευταίες ημέρες
για τα τεκταινόμενα στη Δικαιοσύνη,
σίγουρα προκαλούν θλίψη και έντονη
απογοήτευση. Δεν γνωρίζουμε για την
ορθότητα τους. Ωστόσο η ζημιά που
γίνεται είναι τεράστια. Αν παρελπίδα
κλονιστεί η αξιοπιστία των πολιτών
απέναντι στο σύστημα απονομής της
Δικαιοσύνης,
που
Της Δέσποινας
κρατώντας από τη μια
Ησαΐα
τον ζυγό και από την
Γρ. Τμήματος
άλλη το ξίφος, αποδίΕργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
δει ακριβοδίκαια το
despina.isaia@sek.org.cy νόμιμο και το ηθικό,
τότε με μαθηματική
ακρίβεια θα ΒΡΕΘΟΥΜΕ πολύ κοντά σε
μια ΚΡΙΣΗ που παρόμοια της δεν έχει
ξαναβιώσει η Κύπρος.
Γιατί η δικαιοσύνη ως δύναμη είναι
αυτή που εναρμονίζει τη ζωή του πολίτη και της κοινωνίας, απονέμοντας
στον καθέναν το πρέπον και το ορθόν.
Είναι αυτή που απονέμει το δίκαιο στο
τέλος της διαδρομής, ως ηθική αποκατάσταση.
Κατανοώ πως είναι τρομακτικό να περ-

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy, (Γραφείο Τύπου)

νάει έστω και ως σπίθα μέσα στο μυαλό
του καθενός πως η δικαιοσύνη είναι
διάτρητη. Που θα πάμε να σταθούμε;
Ποιον να εμπιστευθούμε; Σε ποιον να
αποταθούμε όταν αισθανόμαστε πως το
δίκαιο μας πνίγει;
Με τόση αδικία που μας περιβάλλει , με
τα καλά και συμφέροντα να τίθενται

• Η πολιτεία οφείλει να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να βρει
τους τρόπους ώστε να διαφυλαχθεί
το κύρος των ανεξάρτητων
πολιτειακών θεσμών
συνεχώς πάνω από το κοινό όφελος, με
τα λογής σκάνδαλα να μας περιτριγυρίζουν, το ένα μετά το άλλο, ύστατη διέξοδος ήταν και πρέπει να παραμείνει
όρθιο και αλώβητο το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.
Ας παραμείνουμε ψύχραιμοι και με υπομονή ας δώσουμε το περιθώριο στους
αρμοδιότερους να βρουν το γρηγορότερο
διέξοδο από αυτήν την υποβόσκουσα
κρίση. Χρειάζεται νηφαλιότητα, επιδέξιοι χειρισμοί, για να εξέλθουμε το

συντομότερο από αυτόν τον φαύλο
κύκλο. Ας σταματήσουμε να κάνουμε
συνειρμούς και να κρίνουμε τα πάντα με
πάσα ευκολία.
Ας συμμαζέψουμε τους λογισμούς μας,
επί πολλών θεμάτων που μας οδηγούν
ενδεχομένως σε εσφαλμένα συμπεράσματα και ας απαλλαχθούμε από την
τάση να ανακυκλώνουμε όσα ακούμε
επηρεαζόμενοι από την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα, της εύκολης κριτικής, της
άρνησης και της ισοπέδωσης.
Είμαστε σίγουρα ευάλωτοι σε ακούσματα που μας παραπέμπουν σε σκάνδαλα
και κακούς χειρισμούς. Αυτή τη στιγμή
όμως προέχει να αποκατασταθεί το
συντομότερο η εμπιστοσύνη των
πολιτών στο σύστημα απονομής της
δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η πολιτεία οφείλει να αρθεί στο
ύψος των περιστάσεων και να βρει τους
τρόπους ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος,
γενικότερα των ανεξάρτητων πολιτειακών θεσμών. Για να αισθάνονται οι
πολίτες πως η χώρα τους μπορεί να
τους παρέχει την ασφάλεια που απαιτείται ως προς τη διεκδίκηση των έννομων συμφερόντων τους.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/1/2019
Κλήμεντος Αγκύρας,
Διονυσίου εν Ολύμπω,
Αγαθαγγέλου μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/1/2019
Γρηγορίου του θεολόγου,
αρχιεπ. Κων/λεως, Αυξεντίου νεομ.

ΠΕΜΠΤΗ 24/1/2019
Ξένης, Φίλωνος
Καρπασίας, Νεοφύτου Εγκλείστου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/1/2019
Ξενοφώντος
οσ. και της
συνοδίας,
Συμεών,

Αμωνά και Γαβριήλ
οσίων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/1/2019
Η ανακομιδή των λειψάνων Ιωάννου του
Χρυσοστόμου, Δημητριανού Ταμασού.
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/1/2019
Εφραίμ του Σύρου,

Παλλαδίου οσ., Ιακώβου ασκητού, Χάριτος
μάρ.
ΤΡΙΤΗ 29/1/2019
Η ανακομιδή των λειψάνων Ιγνατίου του
Θεοφόρου, Βαρσιμαίου
ιερ. Δημητρίου Χίου

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

EΙΔΗΣΕΙΣ
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ΟΣΥΠΑ

Καθηλωμένοι μισθοί
στην Κύπρο

ι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο
αυξάνονται δυσανάλογα σε σχέση με τις μισθολογικές αυξήσεις των τελευταίων ετών. Σε αντίθεση
με τους μισθούς, τόσο τα ενοίκια όσο και η κερδοφορία των επιχειρήσεων παρουσίασαν άνοδο την
εποχή της κρίσης αλλά και την περίοδο της οικονομικής ανάκαμψης. Τα πιο πάνω συμπεράσματα αναδεικνύονται μέσα από τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας της Κύπρου.
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας και την ανάλυση των Εθνικών Λογαριασμών προκύπτει πως οι μισθοί την περίοδο 2011 με
2017 ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολούθησαν συνεχή
πτωτική πορεία ενώ το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα των επιχειρήσεων, (δηλαδή τα κέρδη), ακολούθησαν ανοδική πορεία.
Με βάση τα στοιχεία, το 2011 οι απολαβές των
μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στο 48,1% και
το 2017 μειώθηκαν στο 43,6%. Αντιθέτως, ενώ οι
απολαβές των μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ ακολούθησαν καθοδική πορεία, το καθαρό λειτουργικό
πλεόνασμα των επιχειρήσεων αυξήθηκε από το
18.6% του ΑΕΠ το 2011 στο 21.4% το 2017. Να σημειώσουμε πως ιστορικά διαπιστώνεται ανάλογη μεγάλη μείωση των απολαβών των μισθωτών και αύξηση των κερδών την περίοδο 1997-2001. Συγκεκριμένα οι απολαβές το
1997 ήταν στο 41.8%
του ΑΕΠ και μειώθηκαν το 2001 στο
39.3%, ενώ την ίδια
περίοδο τα κέρδη των
εταιρειών αυξήθηκαν
από το 24.4% στο
28.7%.

3

Λύθηκε ο γόρδιος δεσμός και οι οδηγοί
έπιασαν και πάλι τιμόνι

Μ

ετά από γενική συνέλευση του
προσωπικού του Οργανισμού
Συγκοινωνιών Πάφου (ΟΣΥΠΑ), η
οποία πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Κυριακή 20 Ιανουαρίου, δόθηκε τέλος στο αδιέξοδο με
αποτέλεσμα οι οδηγοί να πάρουν
και πάλι το τιμόνι στα χέρια τους.
Είχε προηγηθεί συνάντηση το πρωί

√ Σημαντική εξέλιξη
η οργάνωση του προσωπικού
στις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ

στα γραφεία της Εταιρείας στην
παρουσία του Διευθυντή του
Υπουργείου Συγκοινωνιών στην
οποία η Συντεχνιακή πλευρά ενημερώθηκε για τις εξελίξεις γύρω
από τη διαφορά μεταξύ Υπουργείου και Εταιρείας.
Στη συνάντηση δόθηκαν διαβεβαιώσεις σχετικά με την πληρωμή του
προσωπικού για τα δεδουλευμένα
του Δεκέμβρη, του Ιανουαρίου και
μέχρι 10 Φεβρουαρίου, τα οποία θα
καλύπτονται από την Κυβέρνηση.
Το διάστημα μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου που λήγει η προειδοποίηση

του Υπουργείου προς την Εταιρεία,
θα δοθεί η ευκαιρία στην Εταιρεία
και το Υπουργείο για επίλυση των
διαφορών τους. Φαίνεται από τα
λεγόμενα τόσο της Εταιρείας όσο
και του Υπουργείου ότι υπάρχει
καλή θέληση για επίλυση της διαφοράς.

Σημειώνεται πως το προσωπικό
της Εταιρείας έχει οργανωθεί στις
Συντεχνίες και αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα να συνομολογηθεί Συλλογική Σύμβαση, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά
στην αποκατάσταση της εργασιακής ειρήνης.

Τέταρτη η Κύπρος στην αύξηση χρέους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

45ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ
Τελείται την Κυριακή,
27 Ιανουαρίου 2019
στον Ιερό Ναό Αγίου
Νικολάου Λεμεσού
το 45ο Ετήσιο Μνημόσυνο του Αρχηγού
του Απελευθερωτικού
Αγώνα της ΕΟΚΑ
Στρατηγού ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΡΙΒΑ - ΔΙΓΕΝΗ
Του Μνημοσύνου θα προστεί ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
Μετά το Μνημόσυνο θα γίνει πορεία προς το
Αρχηγείο της ΕΟΚΑ και τον τάφο του ΔΙΓΕΝΗ
όπου θα τελεσθεί Τρισάγιο
Ομιλία από τον Π. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ και κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους και τους Εκπροσώπους Σωματείων και Οργανώσεων
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ

Τ

η μεγαλύτερη αύξηση του χρέους σε συνάρτηση με το ΑΕΠ
στο τέλος του τρίτου τριμήνου του
2018 κατέγραψε η Ελλάδα (182.2%),
η Ιταλία (133%), η Πορτογαλία
(125%), η Κύπρος (110.9%) και το
Βέλγιο (105.4%) και τη μικρότερη η
Εσθονία (8%), το Λουξεμβούργο
(21.7%) και η Βουλγαρία (23.1%).

παρέμειναν σταθερά. Την μεγαλύτερη αύξηση σε συνάρτηση με το
ΑΕΠ είδε η Κύπρος κατά 6.9 ποσοστιαίες μονάδες και η Ελλάδα με
4.8 ποσοστιαίες μονάδες. Την
μεγαλύτερη μείωση κατέγραψε η
Μάλτα με -3.1%, η Σλοβενία και η
Κροατία (-1.6%) η Ουγγαρία και η
Τσεχία (-1.4%), η Ολλάνδία (-

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο
του 2018, έξι κράτη-μέλη παρουσίασαν αύξηση του χρέους τους
κατά το τρίτο τρίμηνο σε συνάρτηση με το ΑΕΠ, 19 κράτη-μέλη
παρουσίασαν μείωση και τρία

Τώρα, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε
συνάρτηση με το ΑΕΠ κατά 9.7%.
Ακολουθούν η Ελλάδα με 7.4%, το
Ηνωμένο Βασίλειο με 0.4% και η

Σλοβακία με 0.1%. Οι μεγαλύτερες
μειώσεις καταγράφτηκαν στη Σλοβενία (-8%), στη Μάλτα (-6.8%), στη
Πορτογαλία (-4.6%), στην Αυστρία
(-4.3%), στη Λιθουανία (-4.2%),
στην Ολλανδία (-4.1%), στην Ιρλανδία και Κροατία (-4%).

Δημοψήφισμα αξίωσε ο Ελληνικός λαός βροντοφωνάζοντας
η Μακεδονία είναι Ελλάδα και μόνον Ελλάδα

Η

χηρό «Όχι» στο προσύμφωνο
των Πρεσπών που αμφισβητεί
την Ελληνικότητα της Μακεδονίας
έστειλε η λαοθάλασσα που κατέκλυσε την Κυριακή το κέντρο της
Αθήνας. Χιλιάδες Έλληνες από όλα
τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού αξίωσαν τη διεξαγωγή
δημοψηφίσματος για να αποφασίσει ο κυρίαρχος λαός για το μείζον
θέμα της Μακεδονίας, διαμηνύοντας ότι ο αγώνας για επικράτηση
του δικαίου θα είναι ανένδοτος.
Υπό τους ήχους του συνθήματος
«αυτή η συμφωνία είναι προδοσία» ο πρώην Γερουσιαστής των
ΗΠΑ και πρώην πρόεδρος της Βουλής της Πολιτείας του Νιου Χαμσάιρ, Κρις Σπύρου, τόνισε απηχώντας τη βούληση του πλήθους

και των άλλων ομιλητών: «Υπήρξε
και υπάρχει μόνο η Ελληνική Μακεδονία και οι Έλληνες Μακεδόνες».
Δεν υπάρχει ανεξάρτητο κράτος με

• Η λαοθάλασσα

του Συντάγματος «πνίγει»
την ατιμωτική Συμφωνία
των Πρεσπών
ονομασία που περιέχει Ελληνική
λέξη Μακεδονία. Η αυτοαποκαλούμενη Δημοκρατία της Μακεδονίας
είναι κράτος μαϊμού, με μαϊμού
πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών και με μαϊμού Σύνταγμα. Η
Συμφωνία των Πρεσπών ένα και
μόνο σκοπό έχει: Να αναγνωρίσει

το κρατικό μόρφωμα της Δημοκρατίας των Σκοπίων ως ανεξάρτητο
κράτος και να δώσει στους κατοίκους του μακεδονική εθνική ταυτότητα. Αν ο Μάθιου Νίμιτς φέρει την
πρόταση αυτή στα Ηνωμένα Έθνη
υπόσχομαι ότι θα οργανώσουμε
πολιτική αντίσταση και θα θάψουμε την επιθυμία τους να ονομάσουν τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία».
Κλείνοντας την ομιλία του, βροντοφώναξε: «Η Μακεδονία δεν
τεμαχίζεται, δεν πωλείται. Κύριε
Ζάεφ ένα σας λέμε. Θέλετε τη
Μακεδονία μας; Μολών Λαβέ».
Το συλλαλητήριο σημαδεύτηκε με
επεισόδια από κουκουλοφόρους
και ρίξη δακρυγόνων από την
αστυνομία.
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Πάταξη της φοροδιαφυγής

Προειδοποίηση «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»

Διακίνηση μέσω διαδικτύου «29»
μη εγκεκριμένων προϊόντων

Ν

Κ

α κλείσει τα παραθυράκια της φοροδιαφυγής θέλει η Κυβέρνηση και για τον λόγο
αυτό θα έρθει σε διαβούλευση για την υποβολή υποχρεωτικής φορολογικής δήλωσης και
τη χρήση καρτών από τους εμπορευόμενους.
Καλά τα μέτρα αλλά αμφιβόλου αποτελέσματος, αν αναλογιστεί κάποιος πόσες φορολογικές δηλώσεις γίνονται και αποκρύπτονται
ποσά από τους φορολογούμενους.

«Τα προϊόντα, που διακινούνται μέσω διαδικτύου, ARTROVEX,
SUGANORM, RECARDIO, PSORIMILK, BIORETIN, GEMODERM, TINEDOL,
BACTEFORT, NICOIN, FORTE LOVE, ALCOBARRIER, HONDROCREAM,
DIETONUS, EROGAN, EL-MACHO, ONE TWO SLIM, CHOKOSLIM/CHOCOLATE
SLIM, WELLTOX, REVOMUSCLE, BLACK-MASK, VALGOSOCKS, VALGUS PRO,
COLLAMASK, MACHOMAN, VARICOBOOSTER, MAXISIZE, HAIR MEGASPRAY,
FITOSPRAY, TONUS ELAST, δεν διαθέτουν σχετική έγκριση του ΕΟΦ (ως
φάρμακα) και δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή πιστοποιηθεί βάσει των κείμενων διατάξεων (ως συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και
ιατροτεχνολογικά προϊόντα)».

Γιατί το υπουργείο δεν υποχρεώνει όλους
τους γιατρούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες να δέχονται κάρτες. Τι πιο απλό για
να πατάξεις τη φοροδιαφυγή. Τα εισοδήματα κάτω των €19.500 που δεν υποβάλλουν
φορολογική δήλωση δεν είναι το πρόβλημα και αυτό το επιχείρημα μπάζει
από παντού. Γιατί δεν κάνουν έρευνα οι
φορολογικές Αρχές σε μια σειρά ελεύθερων επαγγελματιών τι καταθέσεις έχουν
στις τράπεζες και τι εισοδήματα δηλώνουν κάθε χρόνο.

ατάλογο με 29 προϊόντα που διακινούνται μέσω διαδικτύου ως φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, ή
καλλυντικά χωρίς να έχουν αξιολογηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ) ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά
τους, έδωσε στην δημοσιότητα ο Οργανισμός, εφιστώντας την προσοχή των καταναλωτών.

Ο ΕΟΦ τονίζει ότι στις
ιστοσελίδες μέσω των
οποίων προωθούνται τα
ανωτέρω προϊόντα δεν
υπάρχουν τα στοιχεία
επικοινωνίας του υπεύθυνου
κυκλοφορίας
αυτών, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις τα προϊόντα προβάλλονται με
θεραπευτικές ενδείξεις
παραπέμποντας
σε
φάρμακο, ενώ δε διαθέτουν σχετική έγκριση του
Οργανισμού.
Προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην προμηθεύονται προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές του διαδικτύου και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:
1 Σε ιστοτόπους που ο καταναλωτής καλείται να αποστείλει συμπληρωμένη φόρμα επικοινωνίας ή να επικοινωνήσει με κάποιο τηλεφωνικό
κέντρο, χωρίς να γνωρίζει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του εκάστοτε προϊόντος
2 Σε ιστοτόπους που φαίνονται ως ελληνικοί, χωρίς απαραίτητα να
είναι (η περιγραφή των προϊόντων και τα ανηρτημένα σχόλια «καταναλωτών» παρέχονται μεν στην ελληνική γλώσσα, αλλά είναι προφανές
ότι προέρχονται από αυτόματη μετάφραση, καθώς περιέχουν σωρεία
συντακτικών και ορθογραφικών λαθών)
3 Σε ιστοτόπους που προωθούν σκευάσματα με «θεαματικά» αποτελέσματα ενάντια σε ασθένειες (π.χ. καρκίνο, διαβήτη), τη σεξουαλική
δυσλειτουργία, την αύξηση του σωματικού βάρους κλπ.

Α

πό την 1η Ιανουαρίου 2019, οι
καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα
να επιλέγουν από ποια ιστοσελίδα επιθυμούν να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες χωρίς μπλοκάρισμα ή αυτόματη
μεταφορά σε άλλη ιστοσελίδα. Τον
Φεβρουάριο του 2018, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν κανονισμό για τον τερματισμό του γεωγραφικού αποκλεισμού,
υποχρεώνοντας τους πωλητές να
παρέχουν πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες με τους ίδιους όρους σε όλη
την ΕΕ, ανεξάρτητα από το μέρος από
το οποίο συνδέονται στο διαδίκτυο.
Όσοι κάνουν ηλεκτρονικές αγορές δεν
θα αντιμετωπίζουν πλέον τέτοιες διακρίσεις ενώ οι αυτόματες ανακατευθύνσεις προς τις τοπικές εκδόσεις μίας
ιστοσελίδας θα απαγορεύονται. Στα
προϊόντα και στις υπηρεσίες που επωφελούνται από τους νέους κανονισμούς
περιλαμβάνονται οι οικιακές συσκευές,
οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα ρούχα, οι
διαμονές σε ξενοδοχεία, οι υπηρεσίες
εκμίσθωσης και τα εισιτήρια εκδηλώσεων.
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Όπως αν τα εισοδήματά τους δικαιολογούν μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα,
μεγάλα σπίτια, εξοχικό και μια ζωή
που δεν αντιπροσωπεύει τα εισοδήματα που δηλώνονται. Ένα
μεγάλο πρόβλημα της οικονομίας είναι αναμφισβήτητα
η φοροδιαφυγή, αλλά και
η φοροαποφυγή σε όλα τα
επίπεδα της οικονομικής
δραστηριότητας, είτε αυτή προέρχεται από
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε από φυσικά
πρόσωπα. Η διαφορά μεταξύ φοροδιαφυγής
και φοροαποφυγής είναι το πάχος του τοίχου
της φυλακής, είχε πολύ εύλογα σημειώσει ο
Ντένις Χίλεϊ, πρώην υπουργός Οικονομικών
του Ηνωμένου Βασιλείου, σε μια προσπάθεια
να εξηγήσει τη διαφορά των δύο εννοιών, οι
οποίες πολλές φορές συγχέονται.
Με αφορμή το γεγονός ότι το υπουργείο θέλει
να κλείσει παραθυράκια φοροδιαφυγής, θα
είχε ενδιαφέρον, πέρα από αοριστίες, να
ξέρουμε πόσο υπολογίζεται ότι είναι η φοροδιαφυγή στην Κύπρο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τι
έρευνες έχουν γίνει και ποια είναι τα αποτελέσματα. Εκτός αν έχουν γίνει και οι εκθέσεις
παραμένουν κλειδωμένες σε κάποιο γραφείο.
Να μάθουμε πόσα χρήματα χάνει η υγεία και
η παιδεία από όλους αυτούς που φοροδιαφεύγουν και δεν αποδίδουν στο κράτος αυτό

Η ΕΕ καταργεί σταδιακά
τα ψηφιακά σύνορα
• Στις διαχρονικές προτεραιότητες της Ε.Ε. είναι
η κατάργηση των τεχνολογικών συνόρων
• Στο 2018 έξι συγκεκριμένες κινήσεις βελτίωσαν στο
μέγιστο τη ψηφιακή εμπειρία των ευρωπαίων πολιτών
Οι ψηφιακές συνδρομές
πάνε παντού
Περισσότεροι από τους μισούς (53%)
πολίτες της ΕΕ βλέπουν τις αγαπημένες
τους ταινίες και τηλεοπτικές σειρές στο
διαδίκτυο πάνω από μία φορά την
εβδομάδα και από τον Απρίλιο του
2018 θα μπορούν συνεχίσουν να τις
απολαμβάνουν στα ταξίδια τους εντός
ΕΕ.
Ο κανονισμός για τη διασυνοριακή
φορητότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών επιτρέπει στους χρήστες να απολαμβάνουν συνδρομητικό περιεχόμενο

✉

που τους αναλογεί. Γιατί δεν δίνει στοιχεία η
Φορολογική Αρχή, χωρίς ονόματα, αλλά με
βάση το επάγγελμα τι ποσά δηλώνονται κάθε
χρόνο στις φορολογικές δηλώσεις. Ευτυχώς
που υπάρχουν και οι εκθέσεις της Ελεγκτικής
Υπηρεσίας και μαθαίνουμε κάποια πράγματα
για το κομμάτι αυτό. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι αν είναι αληθή τα ποσά που έχουν δηλωθεί και τι έγινε στη συνέχεια. Γιατί θα πρέπει
όλοι να συζητούμε για τη φοροδιαφυγή και
να μην υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί το
θέμα. Γιατί πρέπει το
κράτος να οδηγεί και
αυτούς που είναι
συνεπείς, να βρούνε
τρόπους φορολογικού παραστρατήματος, αφού υπάρχουν οι «έξυπνοι»
και τα «κορόιδα».
Το θέμα των ηλεκτρονικών πληρωμών θα μπορούσε να λύσει μεγάλο μέρος του
προβλήματος. Διότι η καταβολή
μετρητών είναι ο καλύτερος τρόπος
φοροδιαφυγής. Όσο μεγαλύτερες είναι
οι ηλεκτρονικές πληρωμές, τόσο μικρότερα
είναι τα φαινόμενα παραοικονομίας και
φοροδιαφυγή. H χρήση της πιστωτικής κάρτας αυξάνει τα φορολογικά έσοδα, διότι οι
ηλεκτρονικές πληρωμές καταγράφονται και
είναι γνωστό πού, πώς και από ποιον γίνονται, άρα υποχρεωτικά πρέπει να αποδοθεί ο
ΦΠΑ, που αναλογεί στο κράτος.

Και όσοι υπερασπίζονται την ιδέα ότι η
χρήση καρτών κοστίζει, ποτέ δεν γίνεται κουβέντα για το κόστος των μετρητών. Είναι
ενδεικτικό ότι σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης
(π.χ. Δανία, Σουηδία) όπου η χρήση ηλεκτρονικού χρήματος είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένη, σχεδόν έχει εξαλειφθεί η παρα-οικονομία,
εν αντιθέσει με χώρες του Νότου ή του πρώην
ανατολικού μπλοκ όπου επικρατεί η χρήση
του χρήματος σε φυσική μορφή και ανθούν
παρα-οικονομία και φοροδιαφυγή. Υπάρχουν
κράτη που είναι παράδειγμα προς μίμηση και
μπορούμε να ζητήσουμε ακόμη και τεχνογνωσία για να λύσουμε το πρόβλημα. Αν θέλουμε
την υποχρεωτική χρήση καρτών για όλα τα
επαγγέλματα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
και στα ταξίδια τους εντός ΕΕ, σαν να
είναι σπίτι τους. Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλους τους παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

Δωρεάν διαδίκτυο
στους δημόσιους χώρους
Από τις 25 Μαΐου, ο νόμος για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων είναι σε πλήρη ισχύ σε ολόκληρη
την Ευρώπη. Στόχος είναι να δοθεί
στους πολίτες της ΕΕ μεγαλύτερος έλεγχος των προσωπικών
τους δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου
του
δικαιώματος
στη λήθη και
του δικαιώματος πρόσβασης ενημέρωσης και
πρόσβασης
στα δεδομένα.
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Συνέντευξη γ.γ ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος»

Και απεργιακά μέτρα
αν χρειαστεί

Χ

ρονιά διεκδικήσεων για το
εργατικό κίνημα θα αποτελέσει το 2019 καθώς με βάση
τα όσα ανάφερε σε συνέντευξη
του στον δημοσιογράφο Γιώργο Πυρίσιη του «Φ» ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας, οι εργαζόμενοι
έχουν δικαίωμα να λάβουν τα
οφέλη της οικονομικής ανάκαμψης. Ειδικότερα, αναφέρει
πως το εργατικό κίνημα θα
διεκδικήσει αυξήσεις συνεισφορών στα Ταμεία Προνοίας
και σε επιμέρους ωφελήματα.
Παράλληλα σημειώνει πως οι
εργαζόμενοι δεν ζητούν ελεημοσύνη αλλά διεκδικούν αυτά
που τους αναλογούν από το
τελικό παραγόμενο προϊόν,
ενώ τονίζει πως δεν θα διστάσουν εκεί που χρειάζεται να
πάρουν δυναμικά μέτρα, μη
αποκλειομένων των απεργιακών κινητοποιήσεων. Όσον
αφορά το ΓεΣΥ, αναφέρει πως
υπάρχει και άγνοια και σκοπιμότητα από τις αντιδράσεις
ορισμένων κύκλων και επισημαίνει πως δεν υπάρχει πλέον
δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσής του. Τέλος, στέλνει
μήνυμα και στην εργοδοτική
πλευρά και τονίζει πως το
δικαίωμα στην απεργία είναι
αδιαπραγμάτευτο.
Ποιοι οι στόχοι της ΣΕΚ για το
2019;
Υπάρχει μια σειρά ανοικτών
θεμάτων όπως η ανανέωση
των συλλογικών συμβάσεων, η
επαναφορά των μισθών σε
νευραλγικούς τομείς της οικονομίας. Μέχρι πού φτάνουν τα
όριά σας ως ΣΕΚ;
Πρώτα θα πρέπει να τονίσουμε
ξανά πως ως ΣΕΚ δεν πρόκειται να θέσουμε αιτήματα και
διεκδικήσεις πέραν από τις
δυνατότητες της οικονομίας
και των ίδιων των επιχειρήσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα
θέλαμε να δούμε την οικονομία
να βιώνει καταστάσεις προηγούμενων ετών. Επομένως, το
πλαίσιο των αιτημάτων μας
θα είναι στα πλαίσια των
δυνατοτήτων της οικονομίας.
Απ’ εκεί και πέρα, εντός του
2019 θα διεκδικήσουμε πλήρη
επαναφορά των μισθών εκεί
όπου δεν έχει επιτευχθεί ακόμα
επαναφορά και όσες συλλογικές συμβάσεις λήγουν διεκδικούμε μισθολογικές αυξήσεις
με βάση τα δεδομένα και τις
δυνατότητες των επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή θα διεκδικήσουμε παρεμφερή ωφελήματα δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση
στα ταμεία προνοίας, αλλά και
στα ταμεία ευημερίας. Θα διεκδικήσουμε την αύξηση των
ποσοστών εισφοράς στα
ταμεία προνοίας. Άρα στόχος
μας το 2019 είναι η επανασύσταση των ταμείων προνοίας
που έχουν πληγεί από την
κρίση και η αύξηση του ύψους
των εισφορών.

• Έτος διεκδικήσεων για το εργατικό κίνημα το 2019
• Αιτήματα, στη βάση των δυνατοτήτων της οικονομίας
• Προπομπός, η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
σε Οικοδομές - Κατασκευές και Ξενοδοχεία
ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΜΑΤΣΑΣ
Οι εργαζόμενοι δεν
ζητούν ελεημοσύνη,
αξιώνουν να τους
αποδοθεί το ανάλογο
ποσοστό μέσα από τη
συνεισφορά τους
στο παραγόμενο προϊόν
Η εργοδοτική πλευρά τι λέει
γι’ αυτό το θέμα;
Θα πρέπει να τονίσουμε πως
αρκετές συλλογικές συμβάσεις
έχουν ανανεωθεί με παροχή
μισθολογικών αυξήσεων, όμως
εκκρεμεί η ανανέωση κάποιων
σημαντικών συλλογικών συμβάσεων που είναι ο προπομπός για την ανανέωση των
υπολοίπων. Η πρώτη είναι
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία,
μια βιομηχανία με τεράστια
άνοδο και ευρωστία. Είναι ο
κλάδος που συμβάλλει τα μέγιστα στη θετική πορεία της
ανάπτυξης και ως εκ τούτου
τα αιτήματα που τίθενται είναι
στη βάση αυτών των πραγματικοτήτων με σαφή βελτίωση
των όρων εργοδότησης και
σημαντικές
μισθολογικές
αυξήσεις. Η δεύτερη μεγάλη
συλλογική σύμβαση που βρίσκεται σε εκκρεμότητα είναι η
σύμβαση στην οικοδομική βιομηχανία, η οποία έτυχε διαπραγμάτευσης και κατ’ αρχήν
συμφωνίας μεταξύ συντεχνιών
και εργοδοτικής πλευράς,
όμως δεν έτυχε αποδοχής από
το σύνολο των εργοδοτών, με
αποτέλεσμα να υπάρχει μια
μεγάλη εκκρεμότητα, η οποία

βρίσκεται ενώπιον του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και
ήδη έχουν εξαγγελθεί απεργιακές κινητοποιήσεις σε περίπτωση που δεν υπάρξει ομαλή
διευθέτηση.
Μέχρι πού είστε έτοιμοι να
φτάσετε; Ποια είναι τα όριά
σας;
Εμείς πιστεύουμε πως υπάρχουν δυνατότητες για την οικονομία. Οι εργαζόμενοι δεν
ζητούν ελεημοσύνη, ζητούν να
τους αποδοθεί το ανάλογο
ποσό μέσα από τη συνεισφορά
τους στο παραγόμενο προϊόν.
Όμως, αν υπάρξει αρνητική
προσέγγιση από την εργοδοτική πλευρά, δεν θα συναινέσουμε στο να αποδεχτούμε κάτι
υποδεέστερο από αυτό που
δικαιούνται οι εργαζόμενοι.
Δεν είναι αυτοσκοπός οι απεργιακές κινητοποιήσεις αλλά σε
αυτό το στάδιο, στο οποίο τα
δεδομένα της οικονομικής ανάκαμψης είναι ξεκάθαρα μπροστά μας, δεν θα διστάσουμε να
προχωρήσουμε σε απεργιακά
μέτρα ως ύστατη επιλογή.
Έχουν γίνει πάρα πολλές
παραχωρήσεις από τους εργαζομένους και έχουν οι εργαζόμενοι επωμιστεί δυσανάλογο

βάρος από αυτό που τους
αναλογεί κατά την περίοδο της
κρίσης, επομένως απαιτούν
σήμερα αυτά που δικαιούνται.
Το εργατικό κόστος θα αυξηθεί τόσο με τις εισφορές στο
ΓεΣΥ όσο και με τις αυξημένες
εισφορές στις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις. Δεν θα πρέπει
να δοθούν και κάποια κίνητρα στις επιχειρήσεις για
ελάφρυνση του εργατικού
κόστους, όπως λένε η ΟΕΒ και
το ΚΕΒΕ;
Θα πρέπει να τονίσουμε πως
οι οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις που αφορούν είτε την
εργασία είτε τη φορολογική
μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να
γίνονται
αποσπασματικά.
Εμείς κρίνουμε ότι είναι η ώρα
για μια στοχευμένη φορολογική
μεταρρύθμιση που θα πρέπει
να περιορίζει το φορολογικό
κόστος της εργασίας και να
επιβαρύνει τη ρύπανση. Με
αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι
θα δοθούν ανάσες ανάπτυξης
προς τις επιχειρήσεις και θα
δώσουν στήριξη προς τους
εργαζόμενους. Δεν βλέπουμε

αποσπασματικά
πρόταση.

την

κάθε

Βλέπουμε στο λιμάνι της
Λεμεσού να υπάρχει μια αναταραχή το τελευταίο χρονικό
διάστημα με απεργιακά
μέτρα, τα οποία η ΟΕΒ και το
ΚΕΒΕ τα θεωρούν απαράδεκτα. Ποια η θέση της ΣΕΚ; Δεν
μπορεί να βρεθεί μια λύση
όσον αφορά τις απεργίες σε
νευραλγικούς τομείς της
οικονομίας;
Το θέμα του λιμανιού μάς έχει
απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για εμάς η θέση
μας είναι πως η απεργία είναι
αναφαίρετο δικαίωμα των
εργαζομένων, αλλά την ίδια
στιγμή ξεκαθαρίζουμε πως το
δικαίωμα αυτό θα πρέπει να
εφαρμόζεται όταν έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια. Δεν
θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση να υπάρξει ποινικοποίηση του δικαιώματος στην
απεργία. Έγιναν κάποιες κινήσεις τις τελευταίες ημέρες οι
οποίες κατάφεραν να λειτουργήσουν θετικά από την περαιτέρω όξυνση της κρίσης στο
λιμάνι το οποίο λειτουργεί
κανονικά. Παράλληλα, έχει
δοθεί και το χρονικό περιθώριο
ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα
που βρίσκονται σε εκκρεμότητα
για τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης αλλά και την
παραχώρηση στους λιμενεργάτες εκείνων που δικαιούνται
ως απότοκο της διαπραγμάτευσης και της κατάληξης της
συλλογικής σύμβασης.

Όσο πλησιάζουμε στην υλοποίηση του ΓεΣΥ βλέπουμε να
υπάρχουν και μεγαλύτερες αντιδράσεις από τον ιατρικό
κόσμο. Ποια η τοποθέτησή σας για τα όσα διαδραματίζονται; Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς το ΓεΣΥ όταν ο κάθε ιατρικός κλάδος εξαιρείται;
Το ζήτημα του ΓεΣΥ δεν προέκυψε σήμερα, προηγήθηκαν συζητήσεις δεκαετιών. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από την πρώτη
στιγμή πως αυτή είναι η ώρα της ευθύνης για όλους. Πολλές
από τις αντιδράσεις και πολύ από την επιχειρηματολογία που
συζητείται αυτή τη στιγμή είναι σαν ξεκινήσαμε σήμερα να
συζητάμε για το ΓεΣΥ. Υπάρχει και σκοπιμότητα και άγνοια
πίσω από τις αντιδράσεις. Έχουμε συμφωνήσει και έχουμε
καταλήξει σε μια συγκεκριμένη συμφωνία. Θα πρέπει να αφήσουμε το ΓεΣΥ να λειτουργήσει, να επαναξιολογηθεί και να βελτιωθεί. Δεν υπάρχει το περιθώριο και η δυνατότητα για διαπραγμάτευση από την αρχή.

«

Είστε αισιόδοξος ότι θα εφαρμοστεί το ΓεΣΥ εντός χρονοδιαγραμμάτων με τόσες αντιδράσεις;

Αν χρειαστεί θα επιβάλουμε το ΓεΣΥ γιατί
αποτελεί μέγιστη κοινωνική ανάγκη

»

Είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι θα εφαρμοστεί το ΓεΣΥ και όπως
έχουμε δηλώσει στο παρελθόν αν χρειαστεί θα το επιβάλουμε
γιατί, αποτελεί μια κοινωνική ανάγκη.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ

Αρκετά πλαστικά αντικείμενα θα αποσυρθούν
από τη ζωή μας με νέα
Ευρωπαϊκή Οδηγία
• Η νέα Οδηγία κριθηκε αναγκαία ύστερα από τη θλιβερή
διαπίστωση των επιστημόνων
ότι η θαλάσσια ρύπανση από το
μη διασπώμενο υλικό απειλεί
την ποιότητα των νερών και τη
ζωή του πλανήτη

Σ

την αυστριακή ευρωπαϊκή προεδρία πιστώνεται το επόμενο
βήμα προς την απελευθέρωση του
πλανήτη από τον εφιάλτη του πλαστικού μιας χρήσης.
Η πρόταση οδηγίας απόσυρσης
συγκεκριμένων ειδών πλαστικού μιας
χρήσης (μπατονέτες, καλαμάκια,
μπουκάλια νερού και αναψυκτικών,
πλαστικά ποτήρια, πιάτα και μαχαιροπήρουνα κ.ά.) που έπεσε στο Ευρω-

• Τι θα αλλάξει στην
καθημερινότητά μας

παϊκό Κοινοβούλιο, φαίνεται πως δεν
ξάφνιασε ιδιαίτερα, καθώς η Αυστρία,
δέσμια των σχετικών υποσχέσεών της
ως προέδρου της Ευρώπης, δήλωνε
αποφασισμένη να κάνει το βήμα, πριν
τη λήξη της θητείας της στο τιμόνι
της ΕΕ και την αντικατάστασή της

Ο

ι συντεχνίες Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ και ΠΕΟ που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην Ελληνική Τράπεζα, χαρακτηρίζουν ως
απαράδεχτη και ηθικά ανεπαρκή την
εγκύκλιο που η ηγεσία της ΕΤΥΚ έχει
αποστείλει στους εργαζόμενους της
Ελληνικής Τράπεζας. Σε κοινή ανακοίνωση τους που παρατίθεται πιο
κάτω, ξεσκεπάζουν τις μεθοδεύσεις
της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων
Κύπρου.
Θεωρούμε πως μέσα από το αντισυνδικαλιστικό περιεχόμενο της επιστολής
και την ελλειπή, παραπλανητική και
αντιδεοντολογική επιχειρηματολογία
της, επιχειρείται να αμφισβητηθεί το
δημοκρατικό δικαίωμα των εργαζομένων που προέρχονται από τον συνεργατισμό να συνεχίσουν να είναι μέλη
της συντεχνίας που ελεύθερα επιλέγουν
και να εμβάζουν με βάση τις πρόνοιες
της συλλογικής τους σύμβασης τα
ταμεία προνοίας τους που οι ίδιοι επιθυμούν.
Ξεκαθαρίζουμε πως το δικαίωμα αυτό
είναι αναφαίρετο και αδιαπραγμάτευτο
καθώς αποτελεί όπως θα έπρεπε να
γνωρίζει πολύ καλά η ΕΤΥΚ βασική
προϋπόθεση της ελεύθερης επιλογής
ένταξης σε Συνδικαλιστική Οργάνωση.
Η αλαζονεία που επιδεικνύει η ΕΤΥΚ, η
έλλειψη αλληλεγγύης και η μονοδιάστατη και κοντόφθαλμη προσέγγιση
στα εργασιακά θέματα, δεν πλήττουν τη
ΣΕΚ και την ΠΕΟ αλλά θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους τους εργαζόμενους και
αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από
την ηγεσία της ΕΤΥΚ.

Οι οργανώσεις μας έχουν αποδείξει
στην πράξη και διαχρονικά πως συνδικαλίζονται με σύνεση, τεκμηρίωση και
συναίνεση όπου χρειάζεται για στήριξη
των εργαζομένων και διαφύλαξη της
εργατικής ειρήνης.

Η νέα Οδηγία έρχεται ύστερα από τη
θλιβερή διαπίστωση των επιστημόνων ότι η θαλάσσια ρύπανση από το
μη διασπώμενο υλικό είναι πλέον
εξαιρετικά εκτεταμένη και απειλεί την
ποιότητα των νερών και τη ζωή του
πλανήτη. Με βάση την τελευταία
ευρωπαϊκή έκθεση, 43% όλων των
θαλάσσιων απορριμμάτων που μολύνουν τους ωκεανούς αποτελείται από
μόλις 10 είδη πλαστικών αντικειμένων μιας χρήσης (δοχεία φαγητού,
πλαστικά ποτήρια και καπάκια, μπατονέτες, μαχαιροπήρουνα -συμπεριλαμβάνονται τα πιάτα, οι αναδευτήρες και τα καλαμάκια- μπαλόνια και
βέργες μπαλονιών, πακέτα και περιτυλίγματα, μπουκάλια ποτών, αποτσίγαρα, προϊόντα υγιεινής και
σακούλες μεταφοράς). Μετά τη χρήση
τους τα προϊόντα αυτά καταλήγουν
συχνά στη φύση, ξεβράζονται σε
παραλίες ή βυθίζονται στους ωκεανούς, επηρεάζοντας αρνητικά τα
οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα,
τη ζωή.
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Η ΕΤΥΚ δυναμιτίζει τις εργασιακές σχέσεις
στην Ελληνική Τράπεζα

Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις διευκολύνουν την εργοδοτική πλευρά να
απαλλαγεί από τις συμφωνίες με τις
οποίες δεσμεύθηκε.

από τη Ρουμανία.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Υπενθυμίζεται πως η ΣΕΚ και η ΠΕΟ
διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο
αξιοποιώντας την παρεμβατική δυνατότητα τους στη συνομολόγηση της
συμφωνίας για το σχέδιο εθελούσιας
αποχώρησης στο συνεργατισμό.
Το ύψος των αποζημιώσεων έδωσε
κίνητρα αποχώρησης στους εργαζόμενους με αποτέλεσμα την οικονομική
αποκατάσταση όσων ελεύθερα αποφάσισαν να αποχωρήσουν και έδωσε τη
δυνατότητα σε νεότερους κυρίως συναδέλφους να διατηρήσουν τις θέσεις
εργασίας τους.
Την ίδια στιγμή διασφαλίστηκε η
εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Τράπεζας κατοχυρώνοντας έτσι το τότε
υφιστάμενο προσωπικό της τράπεζας.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΑΣΗ
Υπενθυμίζουμε πως σε αυτή την προσπάθεια η ΕΤΥΚ κράτησε διαφορετική
και επικίνδυνη στάση στη βάση της
στείρας άρνησης, των υβριστικών επιθέσεων εναντίον των συντεχνιών ΣΕΚ,
ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ και την προσπάθεια διάσπασης των εργαζομένων.
Δυστυχώς η επιχειρηματολογία της

ΕΤΥΚ υποβαθμίζει το επίπεδο του διαλόγου, αποπροσανατολίζει από την
ουσία των θεμάτων που απασχολούν
τους εργαζόμενους και υποσκάπτει
συνειδητά και στοχευμένα τις όποιες
δυνατότητες συναίνεσης, συνεργασίας
και κοινής δράσης μεταξύ των συντεχνιών, αγνοώντας τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων.
Σημειώνουμε δε εμφαντικά πως η προσπάθεια διασύνδεσης των συντεχνιών
μας με την εργοδοτική πλευρά ή την
υπονόηση ύπαρξης όποιων άλλων
εξαρτήσεων ή εξωγενών παρεμβάσεων
είναι το λιγότερο ατυχής και σημειώνουμε πως η δημοκρατική και ανεξάρτητη συνδικαλιστική δράση των Οργανώσεων μας επιβεβαιώνεται μέσα και
από τις καταστατικές μας πρόνοιες
αλλά και τη λειτουργία μας στην
πράξη, καθώς οι ηγεσίες των Οργανώσεων μας εκλέγονται απευθείας από τα
μέλη αποφεύγοντας τους όποιους
αυτοκρατορικούς διορισμούς.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ
Λυπούμαστε να σημειώσουμε πως μέσα
από την όλη στάση και προσέγγιση
των εργασιακών ζητημάτων τα τελευταία χρόνια η ΕΤΥΚ έχει πετύχει τη

αυτή την κατεύθυνση.
Η ίδια αδυναμία επιδείχθηκε στην
πράξη και σε ότι αφορά τη συμμετοχή
εκπροσώπων της ΕΤΥΚ στα Δ.Σ. των
τραπεζών.
Η προσπάθεια της ΕΤΥΚ να δημιουργήσει ένταση και κλίμα μονοπωλιακής
εκπροσώπησης των εργαζομένων,
δυστυχώς βρίσκεται σε απόλυτη
συνάρτηση με τη στάση που έχει επιδείξει τους τελευταίους μήνες η ΕΤΥΚ μέσα
από εξαναγκασμούς για λήψη υπογραφών εγγραφής μελών στην ΕΤΥΚ και
εκφοβισμού στην εργασία από ανώτερα
στελέχη της ΕΤΥΚ τα οποία αν προκληθούμε και χρειαστεί, μπορούμε να κατονομάσουμε και να καταγγείλουμε επίσημα. Ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα επιτρέψουμε τις απειλές και τους εξαναγκασμούς προς το σύνολο των εργαζομένων στην Ελληνική Τράπεζα και
κυρίως προς τα μέλη που εκπροσωπούμε και σίγουρα δεν θα ανεχθούμε
τους «εισβολείς» στα καταστήματα και
στα γραφεία της Ελληνικής Τράπεζας,
εκστομίζοντας απειλές προς τους
εργαζόμενους να θεωρούν πως τα μέλη
μας θα «υποβαθμίσουν» και «εξευτελίσουν» το τραπεζικό επάγγελμα.

Βολές συντεχνιών Ιδιωτικών ΣΕΚ και ΠΕΟ
κατά της ηγεσίας της ΕΤΥΚ:
• Αδυνατεί να σεβαστεί το σύνολο των εργαζομένων
• Πάσχει από έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας στην αντίληψη
περί συνδικαλισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης.
• Δεν θα επιτρέψουμε τις απειλές και τους εξαναγκασμούς
εναντίον των εργαζομένων
δημιουργία κλίματος δυσπιστίας,
έλλειψη αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης
προς την Οργάνωση με απότοκο τη μείωση της εκπροσώπησης των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα.
Λυπούμαστε επίσης να σημειώσουμε
πως η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται από μέρους της ΕΤΥΚ και η
προσπάθεια υποβάθμισης και υποτίμησης συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων καταδεικνύει την αδυναμία της
ΕΤΥΚ να σεβαστεί το σύνολο των εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα καταδεικνύει
την έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας
και ευρύτητας στην αντίληψη περί συνδικαλισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα η ΕΤΥΚ θα πρέπει να
είναι ιδιαίτερα προσεκτική όταν αναφέρεται σε θέματα ταμείων προνοίας
και θα πρέπει να γνωρίζει πως τα δύο
ταμεία που διαχειρίζονται οι Οργανώσεις μας έχουν προσδώσει απόλυτη
κατοχύρωση και σημαντική απόδοση
χωρίς καμία απώλεια κεφαλαίου των
μελών μας σε αντίθεση με τα ταμεία
προνοίας που ίσχυσαν μέχρι πρόσφατα
στον τραπεζικό τομέα.
Η λανθασμένη διαχείριση των ταμείων
προνοίας που επιφέρει σημαντικές
απώλειες για τους εργαζόμενους στις
τράπεζες βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με την αδυναμία της ΕΤΥΚ να
καθορίσει πολιτική για την προστασία
και αποκατάσταση των κουρεμένων
ταμείων προνοίας σε αντίθεση με τις
Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ, οι οποίες
διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο προς

Τέλος καλούμε την ΕΤΥΚ να αναιρέσει
τις ύβρεις και τα ψεύδη όπως επίσης
και τις ατεκμηρίωτες και ανυπόστατες
κατηγορίες σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης και σύνθεσης των Δ.Σ. των
ταμείων προνοίας των μελών μας και
την καλούμε όπως ενημερώνεται καλύτερα ως προς τις πραγματικότητες
πριν τοποθετείται δημόσια.

ΣΥΝΔΙΚΛΑΙΣΤΙΚΗ ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΑ
Η ΣΕΚ και η ΠΕΟ δεν θα επιτρέψουν σε
κανένα να συνεχίσει την κίτρινη συνδικαλιστική αισχρότητα.
Λυπούμαστε πραγματικά γιατί ενώ θα
έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα για
την ΕΤΥΚ όπως και για το σύνολο των
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων η στήριξη και σωστή καθοδήγηση των μελών
μας ως προς τα δικαιώματα τους και
τις τεκμηριωμένες διεκδικήσεις τους,
όπως επίσης και η συλλογική και αλληλέγγυα δράση, η ΕΤΥΚ επιλέγει το δρόμο
της σύγκρουσης προσπαθώντας να
διαχειριστεί τα σύγχρονα δεδομένα με
παρωχημένες και ηλικιακά ληγμένες
προσεγγίσεις.
Η ΣΕΚ και η ΠΕΟ ξεκαθαρίζουν προς τα
μέλη τους αλλά και προς το σύνολο των
εργαζομένων στην Ελληνική Τράπεζα
ότι συνεχίζουν να βρίσκονται στο πλευρό τους σοβαρά, υπεύθυνα, τεκμηριωμένα και έχοντας τη δυνατότητα να
συμμετέχουν στον καθορισμό των εξελίξεων με τρόπο που να κατοχυρώνεται η
επαγγελματική και κοινωνική σταθερότητα των εργαζομένων.
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EΠΕΤΕΙΑΚΟ
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ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ: Στη «γειτονιά των αγγέλων»
o σύγχρονος Δάσκαλος του Γένους

Η στεντόρεια φωνή του εγερτήριο σάλπιγμα
για ανόρθωση της Ελλάδας και του Έθνους
Γράφει και επιμελείται
ο Ξενής Χ. Ξενοφώντος

Ά

φησε τα εγκόσμια στις 14 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα σε ηλικία
82 ετών, ο φιλόλογος ιστορικός,
ιστορικός, δοκιμιογράφος και κριτικός Σαράντος Καργάκος.
Ο Σαράντος Καργάκος, που είχα την
τιμή να τον καλέσω στην Κύπρο δύο
φορές για να μιλήσει, διακρινόταν
από αγνό πατριωτισμό, αξιοπρέπεια
θαυμαστή, εντιμότητα κρυστάλλινη
και ήθος απροσμέτρητο. Υπηρέτησε
με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια,
πάθος και δημιουργικότητα την κοινωνία, την επιστήμη και την εκπαίδευση, αφήνοντας ως πολύτιμη
πνευματική κληρονομιά, το ανεκτίμητης αξίας πολυσύνθετο έργο του.
Όργωνε, μερονυχτίς τα χωριά και τις
ενορίες της Ελλάδας διδάσκοντας τον
λόγο της αλήθειας, του δικαίου και
του ηθικού. Ο χαμός του αφήνει

• Τα δεκάδες βιβλία του
και οι χιλιάδες επιφυλλίδες του
για τα μείζονα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα αλλά
και οι μεστές ομιλίες του
για τα εθνικά θέματα, αποτελούν
ιερές παρακαταθήκες για
τον Ελληνισμό
δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο των
γραμμάτων, της διανόησης και της
πνευματικής ζωής.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Στο Σκοπιανό, ο Σαράντος Καργάκος
είχε προβλέψει από το 1992 ότι η
Ελλάδα θα δεχθεί τον όρο Νέα ή
Βόρεια Μακεδονία, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στις αρχές του
2018. «Γι' αυτό το ζήτημα, που είχα
ονομάσει “σκοπιανή εμπλοκή” σε
βιβλίο μου που εκδόθηκε το 1992,
ήμουν ανήσυχος από τότε. Στον επίλογο είχα γράψει: «Είμαι ανήσυχος
διότι ο «ρεαλισμός» στο τέλος θα
νικήσει. Η Ελλάς και πάλι θα υποχωρήσει, θα δεχθεί τον όρο Νέα Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία, ωστόσο δεν
πρέπει να υποκύψει». Δυστυχώς
υποκύψαμε. Ο όρος FYROM ήταν
παγιδευτικός, διότι μέσα σε αυτό το
μακροσκελές όνομα το μόνο που
έμενε ήταν η Μακεδονία» ανέφερε
χαρακτηριστικά. Περαιτέρω είχε
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Μήνυμα ανθρωπισμού και παρρησίας
η επικαιρότητα του λόγου των Τριών Ιεραρχών

τονίσει: «Οι Σκοπιανοί υπήρξαν
ανώτεροι ημών ως λαός και ως ηγεσία. Παρά το γεγονός ότι το 1992
πεινούσαν και όμως έμειναν σταθεροί στις θέσεις τους, διότι μπορεί να
ήταν γυμνοσκελείς αλλά από διπλωματία ήξεραν... Μονοπωλούν το
όνομα της Μακεδονίας, την ιστορία
της Μακεδονίας μας και όποιος
μονοπωλήσει το όνομα θα διεκδικήσει μονοπώλιο και για το έδαφος».

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ
Η άποψη του για την στάση των Γερμανών έναντι της Ελλάδας: «Αν
σήμερα οι Γερμανοί δυστροπούν να
πληρώσουν την επιδικασθείσα από
τα Δικαστήρια αποζημίωση στους
μαρτυρικούς κατοίκους του Διστόμου
(και όχι μόνον του Διστόμου) δεν το
κάνουν μόνο από τσιγκουνιά, το
κάνουν για να μας ταπεινώσουν
ακόμη μια φορά, αρνούνται υπόσταση στα δικαστήρια μας. Ουσιαστικά
δεν αναγνωρίζουν σε μας
υπόσταση
κράτους.
Παραπέμπουν το ζήτημα
στον Υπουργό. Αυτός
είναι ένας περιδεής
εκπρόσωπος της Νέας
Τάξης που δεν λογοδοτεί
στον ελληνικό λαό αλλά
στα Διευθυντήρια των
Νέων Καιρών. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να μας
συγχωρέσουν για την
αντίσταση που καθυστέρησε την προέλαση τους
προς
την
Σοβιετική
Ένωση, την ίδια ώρα που
πολλοί ευρωπαίοι κατέθεταν τον
θαυμασμό τους στον Άξονα ή
τηρούσαν ουδετερότητα!»
Για την ιστορία να θυμηθούμε ότι οι
Δανοί παρέδωσαν τη σημαία τους
σε ένα μοτοσικλετιστή του Χίτλερ, οι
Αλβανοί πολέμησαν μαζί με τον Χίτλερ, ενώ και οι Τούρκοι είπαν περάστε ναζί! Η Τουρκία που με την
ανοχή και σε πολλές περιπτώσεις με
την στήριξη των νέων παγκόσμιων
αφεντικών, εν ονόματι της ειρήνης
(!), σφάζει, ατιμάζει και κατακρατεί
με τη λόγχη στηριζόμενη στα ματωμένα άρβυλα της, ξένα εδάφη στην
Κύπρο τη Συρία και αλλού!
Η καυτή γραφίδα του και η στεντόρεια φωνή του, κραυγή αγωνίας και
εγερτήριο σάλπιγμα για ανόρθωση
της χώρας από το βούρκο, ενοχλούσε
τους πλείστους σημερινούς πολιτικούς για τους οποίους έλεγε συχνά:
«Υποχωρούν για να φαίνονται
ευπρεπείς απέναντι στους “συμμάχους”.

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Απαιτούσε μέτρα για το παιδί: «Δεν
αρκεί η γονιμότητα στα λόγια και
στις υποσχέσεις. Απαιτούνται έργα,
συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα για το
παιδί, ώστε να μη γίνεται θύμα της
αστοργίας. Να μη ζει την αγωνία της
αγονίας, της έλλειψης δηλαδή
γονιών, όχι επειδή είναι ορφανό αλλά
επειδή ο γονιός είναι απών».

Η

ζωή μας στον 21ο αιώνα έχει πολλά
κοινά, με την εποχή κατά την οποία
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν οι Τρεις Ιεράρχες. Πόλεμοι, άλυτα οικονομικά προβλήματα, εκμετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο, κοινωνικές διακρίσεις, θρησκευτικές διαμάχες πείνα, αχορταγία. Οι
Τρεις Ιεράρχες ζητάνε από τους χριστιανούς της εποχής τους, να ανακαλύψουν
την αυθεντική θρησκευτικότητα, αυτή που
απελευθερώνει τον άνθρωπο από δεισιδαιμονίες και προλήψεις. Ενδιαφέρονται
για την ερμηνεία των Γραφών, βοηθώντας
έτσι τους χριστιανούς στην κατανόηση
και εμπέδωση των ιερών κειμένων.
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος θέλοντας να
είναι ακριβής στο έργο της ερμηνείας της
Βίβλου κάνει 7.000 παραπομπές στην
Παλαιά και 11.000 στην Καινή Διαθήκη.
Όσοι έχουν ασχοληθεί με στοιχειώδη επιστημονική έρευνα κατανοούν το μέγεθος
του παραπάνω εγχειρήματος. Οι Τρεις
Ιεράρχες δεν ήθελαν τους χριστιανούς
νέους, ανθρώπους χωρίς κριτική σκέψη
και ευρύτητα γνώσεων. Άνθρωποι με
ανοιχτούς πνευματικούς ορίζοντες τονίζουν κατ’ επανάληψη στα κείμενά τους
την αξία της αρχαίας ελληνικής παιδείας.
Χαρακτηρίζονταν για τη θεολογική αλλά
και την ευρύτερη επιστημονική τους
συγκρότηση, τη ριζοσπαστική κοινωνική
τους παρουσία, το ελεύθερο πνεύμα και
την κριτική στάση τους απέναντι σε κάθε
μορφής εξουσία.
Οι Τρεις Ιεράρχες στηρίζουν με κάθε
τρόπο τους φτωχούς, τους κυνηγημένους
και τους απροστάτευτους της εποχής
τους. Θεωρούν αυτονόητο να θυσιαστούν
για τον κάθε έναν από αυτούς. Η περιθωριοποίηση των κοινωνικά αδύνατων δεν
συνάδει με το ορθόδοξο ήθος. Στο μεγάλο
λιμό που έπληξε την περιοχή του ο Μέγας
Βασίλειος στηλιτεύει τη δράση των μαυραγοριτών, που θέλουν να πλουτίσουν σε
βάρος των λιμοκτονούντων συμπατριωτών τους, οργανώνει συσσίτια για όλο το
λαό προσφέροντας βοήθεια χωρίς καμιά
διάκριση σε χριστιανούς, ειδωλολάτρες,
Ιουδαίους και αιρετικούς σώζοντας χιλιάδες από βέβαιο θάνατο. Άλλοτε παρακα-

• Ἡ ἐξάλειψη τῆς διαφθορᾶς
δὲ διασφαλίζεται μόνο
μὲ τὴ διαμόρφωση ἑνὸς ὑγιοῦς
πολιτικοῦ πλαισίου.
Προϋποθέτει ἀνθρώπους μὲ
πνευματικότητα καὶ ἦθος
• Ως πότε θα κυβερνά
ο πλούτος που είναι η αιτία
του πολέμου;
λώντας και άλλοτε δυναμικά ζητάει από
τους άρχοντες την απαλλαγή των φτωχών από τη φορολογία, ενώ δεν παραλείπει να παρέμβει για τα συμφέροντα των
εργαζομένων στα ορυχεία του Ταύρου.
Ο Χρυσόστομος μόλις ανέρχεται στον
Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, υποστηρίζει όποιον αδικείται από
την πολιτική εξουσία, φτάνοντας στο
σημείο να συγκρουστεί με την αυτοκράτειρα, όταν εκείνη καταπατά το κτήμα μιας
φτωχής χήρας. Ο ίδιος ζει λιτά και ασκητικά, όπως αρμόζει σ’ έναν ιεράρχη, προκαλώντας το θαυμασμό του απλού λαού,
αλλά και την περιφρόνηση των πλούσιων.
Ανυποχώρητος στα πιστεύω του δε
συγκαλύπτει νοσηρές καταστάσεις στον
εκκλησιαστικό χώρο. Δε διστάζει να
καθαιρέσει μεγάλο αριθμό επισκόπων με
την κατηγορία του χρηματισμού κατά την
άσκηση της ιεροσύνης. Αντιμετωπίζει
δραστικά το σκανδαλισμό που προκαλούσαν στους πιστούς με τον πολυτελή βίο
τους, απερίσκεπτοι κληρικοί.
Οι πόλεμοι γίνονται από τον έρωτα για τα
χρήματα
«Οι πόλεμοι» γράφει ο Χρυσόστομος
«γίνονται από τον έρωτα για τα χρήματα», ενώ ο Βασίλειος διερωτάται «ως πότε
θα κυβερνά ο πλούτος που είναι η αιτία
του πολέμου; Οι εξοπλισμοί» συμπληρώνει «γίνονται για την απόκτηση πλούτου».
Ο Γρηγόριος συμπληρώνοντας τον προβληματισμό του Μ. Βασιλείου λέει: «Μητέρα των πολέμων είναι η πλεονεξία, οι
πόλεμοι με τη σειρά τους γεννούν την
υψηλή φορολογία, που είναι η αυστηρότητα καταδίκη των πολιτών».

Στην Κύπρο και την Ελλάδα, κάποιοι προσπαθούν αποκόπτοντας την παιδεία μας από
τον ανθρωπιστικό και ηθοπλαστικό προσανατολισμό της, να αλλοιώσουν πρότυπα,
ώστε να κάνουν τους μαθητές εύκολη βορά στα κελεύσματα της παγκοσμιοποίησης. Η
παιδεία για να είναι πετυχημένη πρέπει να μιλά στις ψυχές, να τις κάνει να χαίρονται,
να ονειρεύονται, να δημιουργούν. Να είναι όπως προτείνουν οι Τρεις Ιεράρχες «δρόμος
απελευθέρωσης και όχι διαδικασία εξαναγκασμού και ανελευθερίας». Αν θέλουμε να
επιβιώσουμε στη σημερινή χαώδη κοινωνία του ψεύδους, της ανηθικότητας και της
ισοπέδωσης των ιδανικών, απαιτείται η μελέτη του έργου τους, της προσφοράς τους,
αλλά κυρίως η μίμηση της στάσης ζωής τους. Οι Τρεῖς Ἱεράρχες διδάσκουν ὅτι η ἐξάλειψη τῆς διαφθορᾶς δὲ διασφαλίζεται μόνο μὲ τὴ διαμόρφωση ἑνὸς ὑγιοῦς πολιτικοῦ
πλαισίου καὶ τὴν ἐξασφάλιση ἰσορροπιῶν σὲ πολιτικοοικονομικὸ ἐπίπεδο. Προϋποθέτει
ἀνθρώπους μὲ πνευματικότητα καὶ ἦθος.
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ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ»

Νίκος Σατσιάς
Επαρχιακός οργανωτικός ΕΕΚ
ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας

Η ευγνωμοσύνη μας δυσανάλογα μικρή μπροστά
στο ύψος της εθνικής του προσφοράς

Υποκλινόμαστε μπροστά
στο μεγαλείο της θυσίας του

Ο

Μάρκος Δράκος αποτελεί μια από
τις πιο πεφωτισμένες και χαρισματικές μορφές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ για την
εργατομάνα ΣΕΚ, αλλά ταυτόχρονα
αποτελεί ίνδαλμα για τον κάθε
Ελληνοκύπριο και σύμβολο της αφοσίωσης στην πατρίδα και τα χριστιανικά ιδεώδη. Ο σεπτός ήρωας, με την
πηγαία ιδεολογία, αποτέλεσε την
έμπνευση και τον καθοδηγητή, σε
πολλούς άλλους αγωνιστές του
1955-59 και αποτελεί σήμερα έμβλημα της λευτεριάς για όλους εμάς τους
νεότερους. Ο σημερινός αγώνας δρόμου είναι συμβολικός και έχει καθιερωθεί γιατί έχουμε χρέος και ευθύνη
απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν
ποτίσει με το αίμα τους την Κυπριακή
γη, για να έχουμε την δυνατότητα να
ζούμε ελεύθεροι. Η ελευθερία, το
υπέρτατο των αγαθών αλλά και όλες
οι αξίες και ιδανικά του ελληνισμού,
ήταν το εφαλτήριο της αταλάντευτης
ψυχής ενός ανθρώπου, που αφιέρωσε
το σώμα και το πνεύμα του στην
πατρίδα. Η μορφή του κατέχει θέση
περίοπτη στο πάνθεο των ηρώων και
αναδεικνύει το μεγαλείο της ομορφιάς
της ελληνογενούς ιδέας. Ο αγώνας
δρόμου Μάρκου Δράκου δεν αποτελεί
απλά μια καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, αλλά ένα προνόμιο για την ΣΕΚ
και μια ευκαιρία ανάδειξης της ομορφιάς της ελληνικής ψυχής.

Μ

ε αίσθημα υπερηφάνειας και άσβεστου σεβασμού, το Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας
ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας και ο ΠΑΣΕΚ τίμησαν το περασμένο Σάββατο 19
Ιανουαρίου2019 τη μνήμη του ήρωα Μάρκου Δράκου που διετέλεσε μέλος του γενικού
συμβουλίου του Κινήματος. Ο αγώνας διεξήχθη με τη συμμετοχή αθλητών όλων των
ηλικιών με μαζική τη συμμετοχή αθλητών του Σωματείου «Περικλής Δημητρίου».
Της τελετής εκκίνησης του αγώνα προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα
από τις αδελφές του ήρωα Μεγαλήνη και Μαρία, τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα
Μάτσα εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, Δήμων και οργανωμένων φορέων. Μετά
τον τερματισμό αθλητών στο οίκημα της ΣΕΚ ακολούθησε τελετή απονομής επάθλων
στους πρωτεύσαντες στην παρουσία της ηγεσίας του Κινήματος, πολιτικής στρατιωτικής ηγεσίας της ΕΛΔΥΚ, του ΚΟΑ, της αστυνομίας και άλλων φορέων.
Ο επαρχιακός οργανωτικός του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας Νίκος
Σατσιάς σε χαιρετισμό που ανέγνωσε , εξήρε την τεράστια προσφορά του ήρωα
Μάρκου Δράκου στον Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ ’55 -’59, τονίζοντας, ότι
η αθλητική αυτή διοργάνωση ζωντανεύει στη μνήμη μας την αλησμόνητη μορφή του
ήρωα ο οποίος πορεύθηκε με ανιδιοτέλεια και είχε ως αποκορύφωμα τη ηρωική του
θυσία. Ο αγώνας τελέστηκε υπό την αιγίδα του ΚΟΑ και την υψηλή προστασία του
υπουργού Άμυνας Σάββα Αγγελίδη.

√ Τα οράματα και η μεγάλη φιλοπατρία του Μάρκου
Δράκου, αποτελούν καθοδηγητικό φάρο για Ελευθερία
και Κοινωνική δικαιοσύνη
Κατάθεση
στεφάνων από
τον γ.γ. Αντρέα
Φ. Μάτσα και
τις αδελφές του
ήρωα Μαρία και
Μαγδαληνή

Ο ήρωας Μάρκος Δράκος μας δείχνει
τον δρόμο για μια ελεύθερη Κύπρο,
χωρίς κατοχικά στρατεύματα

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας απένειμε έπαθλα
σε βραβευθέντες

√ Χρέος μας να παραδειγματιζόμαστε
από τη θυσία του ήρωα Μάρκου Δράκου.
Το μεγαλείο της θυσίας του αποτελεί φωτεινή πυξίδα σε κάθε βηματισμό μας

√ Η ανιδιοτέλεια και τα ψυχικά του
χαρίσματα αφέθηκαν ως ιερή παρακαταθήκη στους αιώνες των αιώνων

9

Απονομή επάθλων
από τις αδελφές του ήρωα,
τον αναπληρωτή γενικό
γραμματέα Μιχάλη Μιχαήλ
(φωτό αριστερά) και
το μέλος της γραμματείας
Ελισσαίος Μιχαήλ
(φωτό δεξιά)
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Φέτος ας κάνουμε τις τομές που απαιτούνται
για να νοιώθουμε όμορφα

Ο

ι πλείστοι το έχουμε πει πολλές φορές:
από εφέτος θα αλλάξω συνήθειες. Θα
προσέχω συστηματικά τη διατροφή μου, θα
γυμνάζομαι τακτικά, θα επισκέπτομαι τους
γονείς μου, δεν θα νευριάζω μαζί τους, θα
δουλεύω λιγότερο, θα κοιμάμαι πιο νωρίς, θα
περνάω περισσότερο ποιοτικό και ποσοτικό
χρόνο με τα αγαπημένα μου άτομα, θα κάνω
ταξίδια, θα αποταμιεύω, θα απολαμβάνω τη
ζωή μου, θα… θα.. Οι περισσότεροι από εμάς,
εμπνευσμένοι από το κλίμα των γιορτών, επιλέγουμε να ορίσουμε την πρώτη ημέρα του
χρόνου ως την αρχή για μια νέα, πιο κοντά
στο ιδανικό μας, ζωή.
Οι μεγαλεπήβολες αυτές αποφάσεις φαίνεται
ότι αποτελούν χαρακτηριστικό επακόλουθο
της αισιοδοξίας και της θετικής διάθεσης που
επηρεάζει αρκετούς ανθρώπους κατά τη
διάρκεια της εορταστικής περιόδου.
Το έναυσμα που μας προσφέρει ο ερχομός
ενός νέου έτους αρκεί για να μας κινητοποιή-

9 +1 βηματα
1 Ας σκεφτούμε λογικά ποια στοιχεία της
συμπεριφοράς μας, των συναισθηματικών
μας αντιδράσεων και του τρόπου ζωής μας
θεωρούμε ότι δυσλειτουργούν με βάση την
παρατήρηση που κάνουμε στον εαυτό μας.
2 Ας αξιολογήσουμε με επιχειρήματα, με κριτική σκέψη, με νοητική διαύγεια και δίχως
συναισθηματική φόρτιση τις καταστάσεις
που εντοπίσαμε ως ανεπιθύμητες και ως
κατάλληλες για αναθεώρηση.
3 Ας ορίσουμε λίγες και εφικτές υποσχέσεις
για τη νέα χρονιά, κρίνοντας από την εμπειρία
των προηγούμενων ετών με σκοπό να μην
υπερβάλλουμε στις αποφάσεις μας ώστε να
αποφύγουμε την απογοήτευση.
4 Ας οργανώσουμε ένα λεπτομερές πλάνο για
την υλοποίηση αυτών των στόχων, σκεπτόμενοι την καθημερινότητά μας, τις πραγματικές
συνθήκες της ζωής μας, τις ανάγκες και τις
δυνάμεις μας.

6 Ας θέσουμε για κάθε χρόνο μικρούς, ρεαλιστικούς και πραγματοποιήσιμους στόχους,
χωρίς να επιβαρύνουμε το
πρόγραμμά μας με καθημερινές υποχρεώσεις που
θα μας κουράσουν και θα
μας απομακρύνουν από
την υλοποίηση των στόχων μας.
7 Ας επιβραβεύουμε τον
εαυτό μας λεκτικά και
ηθικά κάθε φορά που
προσεγγίζουμε
μια
συμπεριφορά η οποία μας
φέρνει πιο κοντά στους
στόχους μας.

σει να σκεφτούμε πώς θα θέλαμε να αλλάξει η
ζωή μας και να συνειδητοποιήσουμε τις τομές
που χρειάζεται να κάνουμε στη συμπεριφορά
μας ώστε να φτάσει η καθημερινότητά μας
στο ιδανικό σημείο που ονειρευόμαστε
Προκειμένου να μην επαναλάβουμε την ίδια
κατάσταση και αυτή την Πρωτοχρονιά, ας
λάβουμε έγκαιρα τα μέτρα μας, ακολουθώντας
τα παρακάτω βήματα:

Η

Έξυπνα και πρακτικά κόλπα
που μειώνουν το υπερβολικό άγχος

Τ

ο άγχος στη σημερινή εποχή των έντονων ρυθμών της καθημερινότητας, έγινε ένας αχώριστος σύντροφος μας. Αν θέλετε να χλαρώσετε από το σφιχταγκάλιασμα του, ακολουθήστε τις πιο κάτω
απλές ενέργειες.
Συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Όταν το άγχος πλησιάζει, σας
ενημερώνει με ένταση, πιο γρήγορους χτύπους και αύξηση της σωματικής θερμοκρασίας. Ο καλύτερος άμεσος τρόπος διαχείρισης είναι
να επιβραδύνετε την αναπνοή σας. Η αναπνοή μέσα από την κοιλιά
ενεργοποιεί το πνευμονογαστρικό νεύρο που ξεκινά από τον εγκέφαλο και καταλήγει στο έντερο παίζοντας χαλαρωτικό ρόλο στο νευρικό σας σύστημα. Αναπνεύστε αργά και βαθιά για λίγα λεπτά.
Σκεφτείτε κύματα του ωκεανού. Για την ακρίβεια, φανταστείτε ότι
το άγχος είναι ένα μεγάλο κύμα, μέσα στο οποίο βουτάτε. Πείτε στον
εαυτό σας ότι μπορείτε να το κάνετε και ότι το αφήνετε να φύγει από
πάνω σας χωρίς να το πολεμάτε. Όσο περισσότερο αγχώνεστε για το
άγχος, τόσο περισσότερο σας κατακλύζει.
Σπάστε τις μεγάλες ευθύνες σε μικρότερες. Αντί να βουτήξετε

5 Ας χωρίσουμε τις υποσχέσεις μας σε μικρότερα τμήματα με σκοπό να είναι πιο κοντά
στις πραγματικές μας δυνατότητες και στους
χρόνους που όντως διαθέτουμε.

• Από μας εξαρτάται αν
θα πετύχουν οι ευγενείς μας στόχοι
για τη νέα χρονιά

σωματική δραστηριότητα σε συνδυασμό με
σωστή διατροφή διατηρεί το
σώμα υγιές και δυνατό, όμως
οι συνήθειες αυτές έχουν
σημαντικά οφέλη και για τον
εγκέφαλο.
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8 Ας επιτρέπουμε στον
εαυτό μας μερικά διαλείμματα από την προσπάθεια, όταν πλέον παγιώσουμε τις αλλαγές και
νιώθουμε σίγουροι για τις δυνάμεις μας.
9 Ας μοιραστούμε με έμπιστα και προσφιλή
μας άτομα τους στόχους που θέσαμε για τη
νέα χρονιά και ας ζητήσουμε την υποστήριξη
και τη συνεργασία τους.
10 Ας απευθυνθούμε σε ειδικούς εάν θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητη η συμβολή τους
στην επίτευξη των στόχων μας, χωρίς να
φοβόμαστε ή να ντρεπόμαστε για την επιθυμία μας να επιτύχουμε κάποιους στόχους.

Το πλέξιμο δίδει
αίσθηση χαράς
και ικανοποίησης
κατευθείαν στα βαθιά και σε πράγματα που σας προκαλούν μεγάλο
άγχος, σπάστε τα σε διάρκεια και μέγεθος, κάνοντας κάθε φορά αυτό
που μπορείτε, ακόμα και αν σας φαίνεται λίγο.
Αφήστε τον απογευματινό καφέ. Ο πρωινός καφές μπορεί να είναι
απαραίτητος για τους περισσότερους από εμάς αλλά μην ξεχνάτε ότι
η καφεΐνη δεν ωφελεί όσους νιώθουν έντονο άγχος. Μείνετε σε έναν ή
δύο καφέδες την ημέρα και παρατηρήστε εάν υπάρχει αλλαγή στο
πώς νιώθετε.
Γράψτε αυτά που νιώθετε. Μπορείτε να μεταφέρετε στο χαρτί αυτά
που νιώθετε και να τα στείλετε στον εαυτό σας ή να τα πετάξετε.
Απομακρυνθείτε από ένα αγχωτικό περιβάλλον. Αντί να επιτρέψετε στην κατάσταση να σας προκαλέσει τεράστιο άγχος, απομακρυνθείτε έστω και για λίγα λεπτά ώστε να αποσυμπιεστείτε.
Αγκαλιάστε το κατοικίδιό σας. Έρευνες δείχνουν ότι η αλληλεπίδραση με το αγαπημένο μας ζωάκι μειώνει το άγχος, την πίεση και τα
επίπεδα της κορτιζόλης, που είναι η ορμόνη του άγχους.
Πλέξτε. Μία θεωρία λέει ότι όταν χειριζόμαστε βελόνες και κλωστή,
κρατάμε μακριά τις πολύπλοκες σκέψεις. Σε έρευνες που έχουν γίνει,
το 74% που πλέκει έχει δηλώσει ότι νιώθει άνεση και χαλάρωση ενώ
το 53% νιώθει ικανοποίηση και την αίσθηση της επιτυχίας.

Μυαλό ξυράφι μέχρι τα βαθιά γεράματα
• «7» συμβουλές των ειδικών Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας
και της Αμερικανικής Εταιρείας για το Εγκεφαλικό
3. Έλεγχος της χοληστερόλης (ολική
κάτω από 200 mg/dl)

Με απώτερο στόχο τη διατήρηση των
νοητικών ικανοτήτων μέχρι τα βαθιά
γεράματα, η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας και της Αμερικανικής Εταιρείας για το Εγκεφαλικό, προτείνει μια
σειρά από απλά βήματα που όλοι μπορούμε να υιοθετήσουμε.
«Ακολουθώντας τα «7» απλά βήματα
μπορούμε να προλάβουμε όχι μόνο το
έμφραγμα και το εγκεφαλικό αλλά και
τη νοητική κατάπτωση.
1. Έλεγχος της αρτηριακής πίεσης

4. Καλή φυσική κατάσταση (τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας ή 75 λεπτά
έντονης σωματικής άσκησης την εβδομάδα)

(κάτω από 120/80)
2. Έλεγχος του σακχάρου (σάκχαρο
νηστείας κάτω από 100 mg/dl)

5. Σωστή διατροφή (πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς, όσπρια, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, κοτόπουλο και ψάρι χωρίς την πέτσα τους
και μικρές μόνο ποσότητες από κόκκινο κρέας, κορεσμένα και τρανς λιπαρά,
αλάτι και ζάχαρη)

6. Φυσιολογικό σωματικό
βάρος (δείκτης μάζας σώματος που δεν υπερβαίνει το 25)
7. Αποχή από το κάπνισμα.

Με τα παραπάνω βήματα
μπορούμε να διατηρήσουμε
την εγκεφαλική μας υγεία στην τρίτη
ηλικία, η οποία ορίζεται ως η διατήρηση της ικανότητας εστίασης της προσοχής, αναγνώρισης ερεθισμάτων και
πληροφοριών μέσω των αισθήσεων,
μάθησης και απομνημόνευσης, επικοινωνίας, επίλυσης προβλημάτων και
λήψης αποφάσεων, της καλής κινητικότητας και της συναισθηματικής ρύθμισης. Η νοητική αποδυνάμωση περιλαμβάνει διαταραχή σε μία ή και
περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους.

ERG_11-11_inn_8 & 9 1/22/19 12:05 PM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

EΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Οι σχέσεις στον χώρο εργασίας επηρεάζουν άμεσα
και καταλυτικά την ποιότητα της ζωής μας

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικός Κλιματιστικών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες / τριες σε εργοστάσιο, Βοηθός
Ηλεκτρολόγος
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Άτομα για λάντζα
- Βοηθός Κουζίνας
Ανδρέα Παναγή 22849849

Ε

ίναι αυταπόδεικτο, πως οι σχέσεις
που έχουμε με τους συναδέλφους
μας στον χώρο εργασίας επηρεάζουν
τη ψυχολογική μας κατάσταση, την
παραγωγικότητα και γενικότερα την
ποιότητα της ζωής μας .

Αναπόφευκτα σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, κατά βάση υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης για την
επίλυση προβλημάτων.

• Η υποβολή αιτήσεων λήγει την 1η

Οι διαφωνίες, οι ανταγωνιστικές
συμπεριφορές και η κακή επικοινωνία,
μπορούν να οδηγήσουν σε άσχημες
σχέσεις μεταξύ των μελών μιας ομάδας που εργάζονται για ένα κοινό
στόχο.

η οποία δημοσιεύθηκε
Μεστηνπροκήρυξη,
έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας
της Δημοκρατίας, την Παρασκευή, 11
Ιανουαρίου 2019, το υπουργείο Άμυνας
δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά, για τη συμπλήρωση των κενών/κενούμενων θέσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας:
www.newarmy.mod.gov.cy, από 11.1.2019
μέχρι και τα μεσάνυκτα της 1.2.2019.
Οι υποψήφιοι που θα υποβάλλουν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτησή τους, θα
λάβουν ηλεκτρονική πρόσκληση για να
παρουσιαστούν (προσκομίζοντας απαραίτητα το Δελτίο Ταυτότητάς τους), μεταξύ
των ωρών 8-10 π.μ., για Αθλητική Δοκιμασία και Υγειονομική Εξέταση ως ακολούθως:
(α) Αθλητική Δοκιμασία (1000 μέτρα) κατά
σειρά επωνύμου, (Α-Ι) στις 11.2.2019, (ΚΠ) στις 12.2.2019 και (Ρ-Ω) στις 14.2.2019,
στο Μακάριο Στάδιο, στη Λευκωσία.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει
επιπρόσθετα του Δελτίου Ταυτότητάς τους
να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση
από ιατρό ότι δύνανται να συμμετάσχουν
στην Αθλητική Δοκιμασία.
(β) Στην Υγειονομική Εξέταση, θα συμμετέχουν μόνο όσοι από τους υποψήφιους επιτύχουν στην Αθλητική Δοκιμασία. Η εξέταση θα γίνει στο Στρατόπεδο Β. Καποτά
(ΒΜΗ), Λευκωσία, κατά γράμμα επιθέτου
(Α-Ι) στις 18.2.2019, (Κ-Π) στις 19.2.2019
και (Ρ-Ω) στις 20.2.2019.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει
επιπρόσθετα του Δελτίου Ταυτότητάς τους
να προσκομίσουν, οι άρρενες πρόσφατη
ακτινογραφία θώρακα FACE με γνωμάτευση ιατρού, και οι γυναίκες υποψήφιες
πρόσφατη ιατρική βεβαίωση από γυναικολόγο ότι δεν παρουσιάζουν οποιοδήποτε
πρόβλημα γυναικολογικής φύσης.
Για τη διεκδίκηση θέσης Συμβασιούχου
Οπλίτη, ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η θα
πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα,
κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων
(1.2.2019).
Κατάλογος με τα απαιτούμενα προσόντα
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά/έγγραφα που θα πρέπει να υποβληθούν, μαζί με
τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κατά
τόπους Στρατολογικά Γραφεία, την αθλητική δοκιμασία και την υγειονομική εξέταση στην οποία θα υποβληθούν οι αιτητές/τριες, τη διαδικασία επιλογής, πρόσληψης, την αμοιβή είναι καταχωρημένα
στην σχετική Προκήρυξη.

σωπικά
Μην ανταποδίδετε τις απειλές ή τις
προσωπικές επιθέσεις. Εάν νιώθετε
φόρτιση και θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο, μπορείτε να πείτε ότι είσαστε
θυμωμένοι εκείνη τη στιγμή και ότι
προτιμάτε να συνεχίσετε αργότερα τη
συζήτηση όταν θα σας περάσει ο
θυμός.

Οι αρμονικές σχέσεις και η ορθή επικοινωνία μεταξύ των μελών μιας
επαγγελματικής ομάδας για αποτελεσματική συνεργασία στην επίτευξη
των στόχων, έχουν πολύ μεγάλη αξία
και είναι ένα αναντικατάστατο όπλο
στον αγώνα για την επιτυχία.

Πρόσληψη Συμβασιούχων
Οπλιτών (ΣΥΟΠ)
φεβρουαρίου 2019

• 12 λογος επιβίωσης στην δουλειά
Δείξτε την προθυμία σας για συνεργασία

Παράλληλα διαφορές νοοτροπίας,
θέσης, επιπέδου μόρφωσης στις διάφορες ιεραρχικές βαθμίδες, μπορούν
να συμβάλουν στην δημιουργία καταστάσεων που οδηγούν σε κακές σχέσεις με αρνητικές επιπτώσεις όσον
αφορά την αποτελεσματικότητα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

θυνο τρόπο δράσης.
4. Αναγνωρίστε τις ανησυχίες και
φόβους του άλλου
Με το να αναγνωρίσετε τις σκέψεις και
τα αισθήματα του άλλου δεν σημαίνει,
ότι αποδέχεστε και τα επιχειρήματα
του. Μπορείτε για παράδειγμα να
πείτε στο άλλο άτομο ότι αντιλαμβάνεστε ότι είναι απογοητευμένο, ή ότι
φαίνεται να είναι αναστατωμένο.
Μπορείτε ακόμη να πείτε ότι καταλαβαίνετε τη θέση του αλλά είναι ένας

9. Μάθετε να παραδέχεστε ότι κάνατε λάθος
Όταν πράγματι νιώθετε ότι κάνατε
λάθος, μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό και να έχει καταλυτική επίδραση το να παραδεχθείτε το λάθος
σας.
10. Μην βιάζεστε να συμφωνήσετε
αμέσως.
Μην βιάζεστε για να λύσετε ένα πρόβλημα πρόωρα.
Μπορείτε συνομιλώντας με το άλλο

Προσπαθήστε να
κατανοήσετε την
άποψη των άλλων

Υπάρχουν ορισμένες στρατηγικές
προσέγγισης που μπορούν να υιοθετηθούν από τα μέλη μιας ομάδας που
εργάζονται μαζί με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι μιας δυσλειτουργίας λόγω διαπροσωπικών προβλημάτων:
1. Σεβασμός, εκτίμηση και επαγγελματισμός
Ο σχέσεις με τους άλλους που εργάζονται μαζί σας θα πρέπει πρώτα απ'
όλα να χαρακτηρίζονται από το σεβασμό και εκτίμηση προς τον άλλο και
από επαγγελματισμό.
2. Μάθετε να ακούτε
Μάθετε ν' ακούτε προσεκτικά τους
άλλους όταν σας μιλούν. Επιτρέποντας στο άλλο άτομο να σας παρουσιάσει το πρόβλημά του χωρίς διακοπή, δείχνετε ότι πρόκειται να το αντιμετωπίσετε με σκέψη και με σεβασμό.
Ταυτόχρονα μαθαίνετε τι θέλει και τι
χρειάζεται το άλλο άτομο.
Το να ακούτε με συγκέντρωση και
προσοχή μπορεί να σας επιτρέψει να
ανακαλύψετε πράγματα που ήταν
κρυμμένα και που δεν γνωρίζατε.
Ακούγοντας προσεκτικά και καταλαβαίνοντας τις ανάγκες που υπάρχουν,
αυξάνετε τις πιθανότητες για να βρεθεί μια λύση.
3. Προσπαθήστε να καταλάβετε τον
άλλο
Προσπαθήστε να κατανοήσετε την
άποψη των άλλων ατόμων. Για να
επέλθει μια αμοιβαία κατανόηση και
να φύγουν οι παρεξηγήσεις, είναι καλό
να επαναλάβετε με δικά σας λόγια
αυτό που σας λέει ο συνομιλητής σας,
ρωτώντας τον εάν είναι αυτό πραγματικά που εννοεί.
Μαζέψετε πληροφορίες και ρωτήστε
εάν χρειάζεστε κάποιες διευκρινήσεις.
Οι πληροφορίες που θα μάθετε θα σας
βοηθήσουν να υιοθετήσετε ένα υπεύ-

άλλος τρόπος για να δει κάποιος τα
πράγματα.
Η αναγνώριση των σκέψεων του άλλου
βοηθά στην δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης και συντείνει στην λύση
των προβλημάτων.
5. Να είστε πρόθυμοι για συνεργασία
Να προωθείτε την εργασία από κοινού
για την επίλυση προβλημάτων. Δείξετε ότι υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη
και ότι θεωρείτε ότι ο συνάδελφός
καλόπιστα εγείρει κάποια θέματα.
6. Ψάξτε για θέματα που συμφωνείτε.
Αρχίστε την αντιμετώπιση καταστάσεων από μικρά ζητήματα που είναι
ευκολότερο να λυθούν και μετά περάστε σε δυσκολότερα θέματα.
Εάν αντιληφθείτε ότι τα πράγματα
αρχίζουν να εκφυλίζονται επιστρέψτε
πίσω σε θέματα στα οποία έχετε κοινά
σημεία.
7. Δηλώστε τα αισθήματα σας
Χρησιμοποιείτε λέξεις όπως "αισθάνομαι", "νομίζω" και να βασίζετε την
επιχειρηματολογία σας πάνω σε
πραγματικά γεγονότα. Αποφεύγετε την
κριτική ή τις κατηγορίες.
Στις καταστάσεις αυτές πρέπει να
είστε συνεπείς και να μην κάνετε
πράγματα που δεν είναι αναμενόμενα
διότι αυτό μπορεί να υποσκάψει την
αμοιβαία εμπιστοσύνη.
8. Μην παίρνετε τα πράγματα προ-

άτομο να δηλώσετε ότι θα πρέπει να
σκεφτείτε μαζί για το επόμενο βήμα
και ότι θα πρέπει μαζί να βρείτε χρόνο
για την επόμενη συνάντηση.
11. Σκεφτείτε για λύσεις πριν μια
συνάντηση
Πριν μπείτε στη διαδικασία της συζήτησης θα πρέπει να καθορίσετε το τι
πραγματικά θέλετε. Επίσης θα πρέπει
να ξέρετε για το τι είσαστε έτοιμοι να
χάσετε και τι συμβιβασμούς μπορείτε
να κάνετε για να πετύχετε αυτό που
θέλετε.
Κάποιος τρίτος που είναι ουδέτερος,
θα μπορούσε να σας είναι χρήσιμος
για να αντιληφθείτε καλύτερα την
κατάσταση. Σκεφτείτε επίσης και για
τρόπους παρακολούθησης των αποφάσεων και της λύσης που θα δώσετε
στο πρόβλημα.
12. Η λύση των αντιπαραθέσεων
είναι σταδιακή, βήμα με βήμα
Ο χειρισμός και επίλυση μιας αντιπαράθεσης είναι μια διαδικασία σταδιακή. Οι συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις δεν λύονται με μια μόνο αλληλεπίδραση.
Χρειάζονται επαναπροσεγγίσεις, επανατοποθετήσεις με συζήτηση των
θεμάτων σε διάφορα επίπεδα. Μπορεί
να υπάρξουν οπισθοδρομήσεις και
μετά με σταδιακό τρόπο πρόοδος για
την επίτευξη μιας αποδεκτής λύσης
από όλα τα μέρη.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ξέρατε γιατί η Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη μέρα;

Π

ολλοί είναι εκείνοι που στο
άκουσμα μόνο του... συνδυασμού ημέρας και ημερομηνίας
«φτύνουν τον κόρφο» τους. Η
Τρίτη και 13 θεωρείται γρουσούζικη μέρα... Γνωρίζετε γιατί;

μεσαιωνικού πολιτισμού,
Κωνσταντινούπολη.

την

Υπάρχουν όμως κι άλλοι... μύθοι
για τις αιτίες που θέλουν την

Μάλλον γιατί κάθε λαός έχει τις
προλήψεις, τις προκαταλήψεις
και τις δεισιδαιμονίες του...
Μια από τις πιο γνωστές αιτίες
γιατί η Τρίτη και 13 θεωρείται
γρουσούζικη είναι η Άλωση της
Κωνσταντινούπολης. 29 Μαΐου
1453 έπεσε η πόλη αλλά η...
γρουσουζιά κρύβεται αλλού.
Όταν οι Οθωμανοί άλωσαν την
Πόλη ήταν ημέρα Τρίτη και το
άθροισμα της ημερομηνίας της
Άλωσης (1+4+5+3=13) βγαίνει...
13. Τρίτη και 13 λοιπόν. Στον
δυτικό κόσμο, πάντως, γρουσούζικη είναι η Παρασκευή και 13.
Ακόμη μια εξήγηση: Τρίτη και 13
του έτους 1204 οι Σταυροφόροι
κατέκτησαν την πρωτεύουσα του

Το 12+1 θα συμβόλιζε μια νέα
αρχή. Αλλά επειδή αυτές είναι
πάντα δύσκολες, δεν άργησε το 13
να κατηγορηθεί για όλα τα κακά
του κόσμου! Και συνδέθηκε με κακοδαιμονίες, δεισιδαιμονίες και κάθε τι
κακό!
Λέγεται ότι ο βασιλιάς
της Μακεδονίας, Φίλιππος ο Β’ πέθανε λίγο
αφού τοποθέτησε ένα
άγαλμά του δίπλα σε
αυτά των θεών του Ολύμπου.

Τρίτη και 13 γρουσούζικη μέρα!
Το 13 «κατηγορείται» γιατί...
χαλάει την τελειότητα του 12!
12 οι θεοί του Ολύμπου
12 οι μήνες
12 οι ώρες της μέρας και της
νύχτας
12 οι άθλοι του Ηρακλή

13 ήταν και οι μαθητές του Ιησού
που βρέθηκαν στο Μυστικό Δείπνο. Οι 12 απόστολοι και ο Ιούδας που πρόδωσε τον Χριστό.
Το 13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης
μιλά για τον Αντίχριστο και το
θηρίο, τα δημιουργήματα του
Διαβόλου.
Στα ταρώ, η κάρτα του θανάτου
έχει πάνω της τον αριθμό 13.

12 τα ζώδια

Τρεις ελληνικές πόλεις ανάμεσα στις 100 πιο «υγιεινές» του κόσμου
ράκλειο, Ρόδος και Αθήνα, με
αυτή τη σειρά κατάταξης.

Η

χορτοφάγους», 5 σπα αλλά μόλις
ένα δημόσιο πάρκο.

Η παγκόσμια κατάταξη ταξινόμησε τις πόλεις ανάλογα με τις
παροχές υγιεινής ζωής που διαθέτουν, δηλαδή γυμναστήρια,
σπα, κέντρα γιόγκα και πιλάτες,
εστιατόρια με επιλογές για χορτοφάγους, καταστήματα με υγιεινά τρόφιμα αλλά και δημόσια
πάρκα.
Συνυπολογίστηκαν,
ωστόσο, οι ώρες της ηλιοφάνειας
καθώς και το κόστος διαμονής
των επισκεπτών στις πόλεις
αυτές.

Η Ρόδος κατατάσσεται στην 45η
θέση και μνημονεύεται ως «γνωστή για τις ωραίες παραλίες της»
και ως «τέλειος καλοκαιρινός

Το Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται
στην 38η καλύτερη θέση, και
χαρακτηρίζεται ως «πόλη όπου
μπορείς να φας καλά και να
αυξήσεις τη βιταμίνη D, αφού έχει
! Οι κριτές μέτρησαν στο Ηράκλειο
97 «εστιατόρια φιλικά προς τους

προορισμός». Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα, στη Ρόδο υπάρχουν
πάνω από 20 σπα, 56 καταστήματα υγιεινών τροφών και άφθονη ηλιοφάνεια!

Η Αθήνα βρίσκεται στην 50η θέση,
χαρακτηρίζεται ως εμβληματική
πόλη με ιστορία 2.500 ετών, όπου
μπορεί κανείς να συνδυάσει το
υγιεινό περπάτημα με την επίσκεψη στα αρχαία αξιοθέατα! Μεταξύ άλλων, οι κριτές
μέτρησαν
στην
πρωτεύουσα 438
εστιατόρια με vegan
επιλογές, 48 σπα,
αλλά
μόνο
3
πάρκα...
Πιο υγιεινή πόλη σε
όλο τον κόσμο αναδεικνύεται το Παρίσι, με 139 δημόσια
πάρκα, 894 σπα και
1.305 εστιατόρια φιλικά προς
τους vegans. Τελευταία στην
κατάταξη η πόλη Siem Reap, της
βορειοδυτικής Καμπότζης.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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5 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Α

κολουθήστε κάποια απλά βήματα προκειμένου να διατηρήσετε το νου σας υπό
έλεγχο.
Μιλήστε: Είτε στο διαδίκτυο είτε πρόσωπο με
πρόσωπο, το να μιλήσετε σε κάποιον βοηθά.
Για την ακρίβεια, η συζήτηση αλλά και το
βάδισμα επί 30 λεπτά κάθε μέρα είναι οι πιο
αποτελεσματικές τακτικές ώστε να νιώσετε
καλύτερα και φυσικά να ελαχιστοποιήσετε τις
πιθανότητες κατάθλιψης.

Δείτε το φως: Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που εκτίθενται στο φως για τουλάχιστον 20
λεπτά καθημερινά αισθάνονται πιο όμορφα. Κάθε
δυνατό φως εξυπηρετεί το σκοπό αυτό, ακόμα και
σε αθλητικές εκδηλώσεις ή σε στίβους όπου υπάρχουν πολλά δυνατά φώτα.
Καταναλώστε μπανάνες: Ναι, σωστά διαβάσατε!
Η κατανάλωση μιας μπανάνας ημερησίως διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών σας
κυττάρων, καθώς και την
επίδραση
ορισμένων
νευροδιαβιβαστών.
Επιπλέον, μετά από
έναν καφέ, οι μπανάνες
είναι η μεγαλύτερη διατροφική
πηγή αντιοξειδωτικών.
Γράψτε: Προσεγγίστε την κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη. Οι μη εφικτές προσδοκίες οδηγούν στη θλίψη.
Κρατήστε ένα καθημερινό ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Όσο γράφετε, βάλτε λίγη μουσική να παίζει
απαλά. Σύμφωνα με πολλές μελέτες η μουσική
πάντα βοηθάει στην καλή ψυχολογία.
Μη λέτε μη: Ο εγκέφαλός μας – και ιδιαίτερα το
μέρος εκείνο που επηρεάζει τα στερητικά σύνδρομα- δεν ακούει το μη: Για παράδειγμα όταν ακούει
''μην καπνίζεις'' αντιδρά σαν να ακούει ''κάπνισε''.
Αυτό δηλαδή διεγείρει τη λαχτάρα για κάπνισμα.
Μία καλύτερη προσέγγιση, αν θέλετε να βοηθήσετε
κάποιον να ξεκόψει από έναν εθισμό: Αντιστρέψτε
το μήνυμα. Αντί να πείτε: ''Μην καπνίζεις'' πείτε:
''Ανάπνευσε ελεύθερα''.

Σοβαρά … αστειάκια
-"Ωραίο αμάξι!", είπα στο αφεντικό μου για την
καινούργια του BMW.
Απάντησε: - Δούλεψε σκληρά, ξέχνα τις απεργίες
και θα πάρω ακόμα καλύτερο του χρόνου.

«4» λόγοι που τα Τρίκαλα θεωρούνται μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή πόλη

Τ

ρίκαλα! Η πόλη του Ασκληπιού και του Ληθαίου
ποταμού, η γενέτειρα του
Βασίλη Τσιτσάνη και του
Δημήτρη Μητροπάνου, η πόλη
με τον διάσημο Μύλο των
Ξωτικών. Η πόλη που έχει
καταφέρει να είναι πιο έξυπνη
απ’ όλες τις άλλες της Ελλάδας.
1. Αντικαπνιστικός Νόμος
Τα Τρίκαλα «έκοψαν» το
κάπνισμα από τις 20 Νοεμβρί-

ου του 2017. Αυτή η πολύ
σημαντική ημέρα για την υγεία
των Τρικαλινών ξεκίνησε με
εκστρατεία ενημέρωσης όλων
των πολιτών, φορέων καταστηματαρχών σχετικά με την
απόφαση του Δήμου Τρικκαίων για την εφαρμογή του
νόμου. Μια απόφαση την
οποία στήριξαν συλλογικά όχι
μόνο οι καταστηματάρχες
αλλά και φορείς.

τα θέματα που θα συζητηθούν
στο δημοτικό συμβούλιο και
να συμμετέχουν διαδικτυακά
στις συνεδριάσεις του ενώ
παρέχει υπηρεσίες τηλεπρόνοιας και εφαρμόζει σύστημα
διαχείρισης παραπόνων, στο
πλαίσιο του οποίου οι πολίτες
ενημερώνονται άμεσα για τον
χρόνο διεκπεραίωσης των
αιτημάτων τους.

κτες, οι οποίοι ανοίγουν και
ξανακλείνουν. Η νέα πρωτότυπη αυτή ενέργεια, που συνιστά τη νέα μόδα με τα σκουπίδια στα Τρίκαλα, θα επεκταθεί
και σε άλλα σημεία, όπου
υπάρχουν κάδοι στα Τρίκαλα
και είμαστε σίγουροι πως
ανάλογες κινήσεις θα κάνουν
και άλλες πόλεις ανά την
Ελλάδα.

3. Σκουπίδια

4. Λεωφορείο χωρίς οδήγο

2. Ευρυζωνικότητα

Από τον Ιούνιο του 2017 και
σε αρκετά σημεία στο κέντρο
της πόλης, όπου υπάρχουν
μαζεμένοι κάδοι σκουπιδιών
και ανακύκλωσης, ο Δήμος
Τρικκαίων, σκέφθηκε άλλη μια
πολύ ωραία λύση, ώστε να
κρύψει το άσχημο θέαμα των
κάδων. Τι έκανε; Τοποθέτησε
καλαίσθητους ξύλινους φρά-

Στα Τρίκαλα συνέβη και η πιο
επιτυχημένη στον κόσμο πιλοτική χρήση αστικών λεωφορείων χωρίς οδηγό! Τα λεωφορεία που κυκλοφόρησαν
στους δρόμους των Τρικάλων
από τα τέλη Σεπτεμβρίου του
2016 έως και το Μάρτιο του
2017 πραγματοποίησε συνολικά 1.490 δρομολόγια, δια-

Η θεσσαλική πόλη κατέχει
επάξια, ήδη από το 2008 (!!!!),
τα σκήπτρα της πρώτης
ψηφιακής πόλης στην Ελλάδα
αφού παρέχει σ΄ όλους τους
πολίτες και τους επισκέπτες
της δωρεάν ασύρματο διαδίκτυο, δίνει τη δυνατότητα
στους δημότες να επιλέγουν

νύοντας 3.580 χιλιόμετρα και
μεταφέροντας 12.138 επιβάτες. Τα τέσσερα λεωφορεία
(συν δύο εφεδρικά) κυκλοφο-

ρούσαν έξι ημέρες (Τρίτη έως
Κυριακή), δώδεκα ώρες την
ημέρα, ενώ είχε προγραμματιστεί να εκτελούν τακτικά και
έκτακτα δρομολόγια μέσω των
δύο γραμμών (μπλε και κόκκινη).
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ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Κρύο: Αντιμετωπίστε το με 6 μυστικά!

Φ

έτος ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα δριμύς για τα Κυπριακά
δεδομένα. Μην πανικοβληθείτε.
Απλώς πάρτε απλά και πρακτικά μέτρα για αντιμετώπιση του.

ρο και πρωτεΐνες που είναι απαραίτητα στον οργανισμό τις κρύες
μέρες.

1. Προστατεύστε τα άκρα σας

Τέλος δεν πρέπει να λείπουν από
τη διατροφή σας τροφές πλούσιες
σε ψευδάργυρο (ξηροί καρποί) ή σε

Ίσως να έχετε αναρωτηθεί γιατί τα
πόδια και τα χέρια σας κρυώνουν
περισσότερο; Αυτό συμβαίνει για 3
λόγους: Πρώτον γιατί τα άκρα βρίσκονται πιο μακριά από την καρδιά που τροφοδοτεί το σώμα με
αίμα. Δεύτερον γιατί υπάρχει μικρή
ποσότητα λίπους και έτσι δεν
έχουν τα άκρα τη μέγιστη προστασία από το κρύο και τρίτον γιατί
συνήθως τα άκρα δεν προστατεύονται επαρκώς από τα ρούχα με
αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένα
στο κρύο.
2. Ανακαλύψτε τη διατροφή που
μπορεί να σας ζεστάνει
Για την καλύτερη αντιμετώπιση
του κρύου πρέπει να καταναλώνετε
τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες
(ρύζι, μακαρόνια) με σκοπό να
μπορέσει ο οργανισμός να έχει την
απαιτούμενη ενέργεια που θα του
επιτρέψει να διατηρήσει τη θερμοκρασία του.

- Πιπεριές, πιπέρι και γενικά
καυτερά φαγητά

βιταμίνη C (πορτοκάλια) καθώς
δρουν προστατευτικά σε πιθανό
κρυολόγημα.
3. Κάντε μπάνιο στη θερμοκρασία
Αποφύγετε να κάνετε μπάνιο με
καυτό νερό καθώς θα σας ζεστάνει
προσωρινά αφού μετά από λίγο το
αίσθημα του κρύου θα το αισθάνεστε πιο έντονο. Για αυτό τον λόγο
κάντε μπάνιο με χλιαρό νερό.
4. Προσοχή στο οινόπνευμα

- Τραχανάς, σούπες: Περιέχουν
άμυλο και μπορούν να «εφοδιάσουν» τον οργανισμό με ενέργεια

Αν πιείτε μικρή ποσότητα αλκοόλ,
όταν το κρύο δεν είναι τσουχτερό,
τότε μπορεί να σας ζεστάνει. Αν
καταναλώσετε όμως μεγάλη ποσότητα αλκοόλ θα ζεσταθείτε προσωρινά αλλά αργότερα η απώλεια
της θερμότητας θα είναι μεγαλύτερη. Η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ
δημιουργεί αγγειοδιαστολή με
αποτέλεσμα να κρυώνουμε περισσότερο.

- Κόκκινες φακές: Περιέχουν σίδη-

5. Ζεστό σπίτι…χωρίς πετρέλαιο;

Ορισμένες άλλες τροφές ιδανικές
για το κρύο είναι:
- Δαμάσκηνα, σταφίδες, αποξηραμένα σύκα: Δίνουν ενέργεια
στον οργανισμό

- Κάντε την κουζίνα…φούρνο.
Μετά το μαγείρεμα του φαγητού,
αφήστε την πόρτα του φούρνου
ανοιχτή και όσο παρατραβηγμένο
και αν σας φαίνεται αυτό, η κουζίνα σας θα έχει ζέστη τουλάχιστον
για μισή ώρα. Εκμεταλλευτείτε την
παράπλευρη θερμότητα και κάντε
τις δουλειές που έχετε στην κουζίνα εκείνη την ώρα.
Κλείστε
τις…τρύπες.
Μονώνοντας σωστά το σπίτι σας
μπορείτε να περιορίσετε τα έξοδα
για θέρμανση και να έχετε περισσότερη ζέστη με λιγότερο κόστος.
Αν έχετε την οικονομική δυνατότητα καλέστε κάποιον ειδικό στο
σπίτι σας για να σας συμβουλεύσει. Η αλήθεια είναι πως η μόνωση
αποτελεί μια πιο επεμβατική και
δαπανηρή λύση, όμως μετά από
κάποιο διάστημα θα κάνετε απόσβεση.
- Πόρτες ερμητικά κλειστές. Μην
αφήνετε χαραμάδες ανοιχτές γιατί
έτσι θα έχετε μεγάλη απώλεια θερμότητας, η οποία θα αυξήσει τις
δαπάνες σας για θέρμανση. Σε
ειδικά καταστήματα θα βρείτε
αεροστόπ που μπαίνει στο κάτω
μέρος της πόρτας με αυτοκόλλητο
και σας προστατεύει από το κρύο.

Ταύρος: Κάποιες καταστάσεις που μέχρι
σήμερα έμοιαζαν στάσιμες, αρχίζουν να βρίσκουν τον δρόμο τους πλέον. Επίσης, αν
κάποια επαφή ή σχέση σου είχε μπει στον
πάγο, είναι μια καλή ημέρα για επανασύνδεση. Ακόμη, θα μπορέσεις να προγραμματίσεις
ταξίδια ή εξελίξεις που σχετίζονται με οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα. Να έχεις
κατά νου ότι η ημέρα μπορεί να λειτουργήσει
καταλυτικά για να φτάσεις στην προσωπική
επιτυχία.
Δίδυμοι: Νιώθεις να σε πνίγει το δίκιο σου και
να εισπράττεις μια αχαριστία από πολλά
πρόσωπα που κινούνται γύρω σου. Καλό
είναι την κατάσταση αυτή να την δεις ως
ευκαιρία να ξυπνήσεις και να δεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Δεν
ευθύνονται πάντα οι γύρω για το συναίσθημά
μας. Αναλογίσου τη στάση σου και ποιες είναι
οι ευθύνες σου. Μήπως τελικά δίνεσαι περισσότερο από όσο πρέπει; Κράτα τις ισορροπίες σου και θα νιώσεις περισσότερο χαρούμενος.
Καρκίνος: Μέχρι σήμερα έχεις ανεχτεί πολλά
και έχεις ανταπεξέλθει σε μεγάλες δυσκολίες.
Παρ’ όλα αυτά, δεν είσαι διατεθειμένος να το
βάλεις κάτω και καλά θα κάνεις. Η εύνοια που
δέχεσαι σε όλους τους τομείς της ζωής σου,
σου δίνουν τη δύναμη να συνεχίσεις και το
πείσμα που χρειάζεται για να φτάσεις στους

στόχους σου. Δώσε προσοχή στην υγεία σου
και φρόντισε να κάνεις και ευχάριστα πράγματα που σου διώχνουν το έντονο άγχος.
Λέων: Οι αναζητήσεις του παρελθόντος σε
οδήγησαν σε αρκετά λάθη και παγίδες. Τώρα
είσαι σε θέση να αναγνωρίσεις τις λάθος
κινήσεις και να επανορθώσεις. Μην το βάλεις
κάτω και συνέχισε να κινείσαι με αυτή τη νοοτροπία. Σύντομα θα δεις οι κόποι σου να
αποφέρουν καρπούς που θα σε κάνουν να
νιώσεις πολύ καλύτερα. Παράλληλα, δεν θα
πρέπει να αμελήσεις την πνευματική σου
τροφή. Κάνε και πράγματα που ξεκουράζουν
το μυαλό σου.
Παρθένος: Η στασιμότητα, αρχίζει να σου
δημιουργεί ένταση και εκνευρισμό. Περιμένεις
διακαώς να ακούσεις νέα για κάποιες καταστάσεις που θέλεις να προωθήσεις και μέχρι
τώρα δεν έχεις λάβει καμιά είδηση. Η σιωπή
μοιάζει να έχει τόσο βάρος που δεν σε αφήνει
να σκεφτείς καθαρά. Συγκρατήσου και μην
αφήσεις την κατάσταση να σου τσακίσει το
ηθικό.
Ζυγός: Η ημέρα είναι αρκετά πιεστική.
Φαίνεται πως κάποια ζητήματα έχουν δει το
φως της αλήθειας και αυτό το γεγονός σε έχει
ταρακουνήσει αρκετά. Προβληματισμοί για το
μέλλον καταλαμβάνουν το μυαλό σου και έτσι
το άγχος μεγαλώνει. Βρες το χρόνο που χρειάζεσαι έτσι ώστε να εκτονώσεις την πίεση.
Σε κάθε περίπτωση άφησε τις βιασύνες.
Σκορπιός: Μπορεί το παρελθόν να σε έφερε
αντιμέτωπο με καταστάσεις μπερδεμένες που
δημιούργησαν αναστάτωση, αλλά τώρα τα
πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Τουλάχιστον
είσαι σε θέση να δεις πιο καθαρά τα γεγονότα
και την πραγματικότητα. Φίλε Σκορπιέ, κράτα
το μάθημα που πήρες και προχώρα με τα
σχέδιά σου χωρίς να αφήνεις το φόβο να σε
αποτρέπει ή να σε σταματά.

SUDOCOU
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Χανιώτικο μπουρέκι
Υλικά: 1 πακέτο φύλλο σφολιάτα (800 γραμ.)
1 κιλό πατάτες (κατά προτίμηση φρέσκιες)
1 κιλό κολοκυθάκια πρωτοφαντά (τρυφερά της εποχής χωρίς
πολλούς σπόρους)
3 κ.σ. φρέσκο ψιλοκομμένο δυόσμο
500 γραμ. πηχτόγαλο χανίων ή ξινομηζύθρα
500 γραμ. ανθότυρο φρέσκο θρυμματισμένο
3/4 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
3/4 φλ. ελαιόλαδο, 1φλ. γιαούρτι στραγγιστό, 2 μεγάλα αυγά
Για την επιφάνεια της πίτας
λίγο ελαιόλαδο, 2 κ.σ. σουσάμι

Εκτέλεση: Για το χανιώτικο μπουρέκι, θα χρησιμοποιήσουμε
μεγάλο πυρίμαχο σκεύος ή μεγάλο μακρόστενο ταψί 40 εκ .
Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις πλένουμε και τις κόβουμε σε
πολύ λεπτές φέτες, σχεδόν διάφανες, στο χέρι ή σε μαντολίνο.
Τις βάζουμε σε μπολ. Πλένουμε τα κολοκυθάκια, αφαιρούμε τις
άκρες τους και τα κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες. Τα βάζουμε
σε μπολ. Αλατοπιπερώνουμε τις πατάτες και τα κολοκύθια.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Καλό είναι να κινηθείς με περισσότερη
λογική και όχι υποκινούμενος από το συναίσθημα. Έτσι θα καταφέρεις να αντιμετωπίσεις πολύ σωστά κάποιες καταστάσεις που
θα δημιουργηθούν. Επίσης, θα πρέπει να
προσέξεις να διαχειριστείς σωστά τον εκνευρισμό σου, οποίος μπορεί εύκολα να σε βγάλει εκτός εαυτού και να σε εκθέσει στα μάτια
προσώπων που δεν θα το ήθελες για κανέναν
λόγο.
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Τοξότης: Δύναμη και θέληση θα χαρακτηρίζει
κάθε σου κίνηση. Πέρασε επιτυχώς δοκιμασίες που σε κάνουν να νιώθεις περισσότερη
αυτοπεποίθηση, σιγουριά και αισιοδοξία.
Μπορεί να σου άφησαν πληγές, αλλά η ικανοποίηση του νικητή βαραίνει πιο πολύ στη
ζυγαριά σου. Είσαι σε θέση να ξεκινήσεις νέα
σχέδια ή να αναλάβεις νέα καθήκοντα. Μέσα
σε όλα αυτά φρόντισε να κινηθείς με ορθολογισμό και χωρίς βιασύνη.
Αιγόκερως: Ίσως η υπερβολική έκθεση των
επιτευγμάτων σου δημιούργησε ζήλια στον
περίγυρό σου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα
την δημιουργία κακής ενέργειας και εμποδίων. Μην επιτρέψεις όλο αυτό να σου χαλάει
τη διάθεση και να σε οδηγεί σε καταθλιπτικά
συναισθήματα. Διώξε από πάνω σου καταστάσεις και πρόσωπα που δεν τα χρειάζεσαι
ή πόσο μάλλον που σου κάνουν κακό.
Υδροχόος: Είναι κατάλληλη ημέρα για να
αναμοχλεύσεις την κατάσταση και να φέρεις
στο προσκήνιο θέματα που έχουν μπει στην
άκρη. Ό,τι έχεις βάλει κάτω από το χαλί, καλό
είναι να το ξεκαθαρίσεις μέσα από διάλογο με
τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Φρόντισε μόνο
να κρατήσεις μια πρέπουσα στάση και να μην
ξεφύγεις εκτός ορίων. Όλα θέλουν τον τρόπο
τους!
Ιχθείς: Φαίνεται πως ο δυναμισμός σου θα
είναι στα ύψη. Αυτό δεν θα περάσει απαρατήρητο και κάποια πρόσωπα θα θελήσουν
είτε να κρυφτούν πίσω από εσένα, είτε να σε
χρησιμοποιήσουν για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά και εξέτασε κάθε περίπτωση χωριστά. Αν έχεις κάτι
να κερδίσεις μην διστάσεις να εμπλακείς. Οι
κόποι σου από την άλλοι δικαιώνονται
καθώς η δημόσια αναγνώριση θα αποφέρει
τα αποτελέσματα που θέλεις.

Λαδώνουμε με πινέλο το ταψί και απλώνουμε ένα φύλλο
παγωμένη σφολιάτα. Φροντίζουμε να καλύπτει η σφολιάτα τα
πλαϊνά του ταψιού, ώστε να φυλακίσουμε μέσα τη γέμιση.
Επειδή η σφολιάτα έχει ελαστικότητα, την τεντώνουμε λίγο,
ώστε να καλύψουμε τα τοιχώματα. Στρώνουμε τις μισές πατάτες, πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι. Στρώνουμε τα μισά κολοκύθια, πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι. Στρώνουμε το μισό πηχτόγαλο και το μισό ανθότυρο. Επαναλαμβάνουμε μια φορά τις
στρώσεις με τα υπόλοιπα υλικά, όπως πριν: πατάτα, αλεύρι,
κολοκύθι, αλεύρι, τυριά.
Σε μπολ χτυπάμε το ελαιόλαδο με τα αυγά, το γιαούρτι, το
υπόλοιπο αλεύρι και το δυόσμο. Αλατοπιπερώνουμε το χυλό.
Περιχύνουμε το μπουρέκι. Καλύπτουμε με τη δεύτερη κρύα
σφολιάτα και τσιμπάμε τις άκρες, ώστε να κολλήσουν τα δύο
φύλλα. Με κοφτερό μαχαίρι χαράζουμε την επιφάνεια της
σφολιάτας, ώστε να φεύγουν οι υδρατμοί. Με πινέλο αλείφουμε την επιφάνεια με ελάχιστο λάδι και πασπαλίζουμε με το
σουσάμι. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 220
C στις αντιστάσεις, στην τελευταία σχάρα ή στους 200 βαθμούς C με αέρα, στη μεσαία σχάρα. Μετά από τα πρώτα 10′
του ψησίματος χαμηλώνουμε στους 180 βαθμούς C ή στους
160 C, αντίστοιχα, και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να ροδίσει
καλά η επιφάνεια και να ξεκολλήσει η πίτα από τη βάση του
ταψιού. Συνολικό ψήσιμο 1 ώρα. Σερβίρουμε το χανιώτικο
μπουρέκι ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Η δυνατή θερμοκρασία του φούρνου στην αρχή του ψησίματος,
δίνει γρήγορα στη σφολιάτα όγκο και χωρίζει τις πολλές
στρώσεις της. Έτσι, όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, μας δίνει
τραγανό και αφράτο αποτέλεσμα.
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Για την ασφάλεια στους δρόμους
Τα δυστυχήματα - Η παραβατικότητα

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 789 - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΚ

ΕΝΩΣΙΝ ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ

Συνχαίρω σας που ελέγχετε
ασφάλεια στους δρόμους
κάμνετε το καθίκο σας
που μέσα εις τους νόμους.
Άμα θα πιεις ρε φίλε μου
ποτέ μην οδηγήσεις τζιαι πάντα
με ασφάλεια σπίτι σου
να γυρίσεις.

να τρέχεις πάντοτε σιγά
γιατί υπάρχει κίνδυνος
κάτι να βρεις ομπρός σου.
Πάντοτε οδήγα αμιντικά
να είσαι μες τους νόμους
τζαι μια ζωή την έχουμε
πρέπει να την προσέχουμε
να μεν την θυσιάσουμεν
άδικα μες στους δρόμους.

Τρέχε τζιαι συ κανονικά
κάμε οικονομία τζιαι
να σε πάντα νόμιμος
με την αστυνομία.
Μπράβο καλέ μου οδηγέ
που πάντα συ δεν τρέχεις
τζιαι δίνεις παραδείγματα
στους άλλους τζιαι
προσέχεις.
Γιατί εν κρίμα τζιαι άδικο
να φεύκουν τόσοι νέοι
που το πολλήν το τρέξιμο
για ένα τους παράπτωμα
τζιη μάνα τους να κλαίει.
Λεβέντη μου δεν είναι μαγκιά
τόσο πολλά να τρέχεις
γιατί υπάρχουν κίνδυνοι
κάτι που δεν προβλέπεις.
Εν να σου δώσω συμβουλίν
τζιαι γιω για το καλό σου

ΛΥΣΗ SUDOCOU

Παναγιώτης Φιλίππου
Τμήμα συνταξιούχων ΣΕΚ
Αυγόρου

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

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Μ

ε ευχές για ένα καλό 2019 και με την ελπίδα να ευοδωθούν οι στόχοι σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, τελέσθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019 στο
οίκημα της ΣΕΚ Λεμεσού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο
ο καθιερωμένος αγιασμός.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ – ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ
«Εχθές που ήταν
Πρωταπριλιά, αποφασίσαν κι οι Τραπεζίτες,
να μη φτωχαίνουν τον
κόσμο πια και ούτε να
‘χουν κρυφούς μεσίτες
• κι απ’ τα καλά των
και τους παράδες να
πάρουν μέρος κι οι
φουκαράδες».

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων των
Πρωταθλημάτων Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας
ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 20 Ιανουαρίου 2019, έχoυν ως
ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΘΟΙ Καπέδων3 - 1
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
0-3
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρ. Σκυλλούρας 1 - 3
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. 2 - 3
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
4-3
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
1–6
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΟΧΕΝ Περιστερώνας
0-3
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – Α.Ε.Βυζακιάς 3 - 0

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στις 25 – 26/1/19 θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος.

13η αγωνιστική)
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ, Παρασκευή ώρα
19.30΄
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Παρασκευή
ώρα 19.30΄
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ, Σάββατο
ώρα 14.30΄
Tα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής
έχουν ως εξής:
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
0-0
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
(Δευτέρα)
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
(Δευτέρα)

Αποτελέσματα Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ
Επίλεκτη Κατηγορία
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Κ. Πολεμιδιων - Θ.Ο.Ι. Πύργου
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας - Α.Ε. Τραχωνίου
ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου - Λ Ε Ν Α Λεμεσού
F.C. INERNATIONAL - Σ & Π Ζακακίου
Α’ Κατηγορία
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης - ΑΠΟΛΛΩΝ Επιασκοπής
ΑΠΟΛΛΩΝ Αγρδιών - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσίας – ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
ΠΑΡΘΕΝΩΝ Χαλκούτσας - Α.Ε.Κ Καθολικής
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες
Επίλεκτη Κατηγορία
F.C. INTERNATIONAL - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών
Σάββατυ
Σ & Π Ζακακίου - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
Σάββατο
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιάκας
Σάββατο
Α.Ε. Τραχωνίου - Θ.Ο.Ι. Πύργου
Παρασκευή
Α’ Κατηγορία
ΑΠΟΛΛΩΝ Επισκοπής - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΎΤΣΑΣ Σάββατο
Α Ε Κ Καθολικής - ΕΥΡΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣΑπεσιάς
Κυριακή
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμας - ΔΙΓΕΝΗΣ/ΠΑΕ Λόφου
Σάββατο
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
Κυριακή

2-4
2-1
0-9
0-2

0-4
4-1
4-1

5.30 μ.μ
2.30 μμ.
2.30 μ.μ.
7.30 μ.μ.
2.30 μ.μ.
2.30 μ.μ.
2.30 μ.μ.
2.30 μ.μ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Στην κορυφή ο Ψευδάς

ε εκτός έδρας νίκη στσα Λατσιά, η
Ομόνοια Ψευδά ανήλθε στην κορυφή
εκτοπίζοντας τον Διγενή Μόρφου που έχασε
από την Αμαθούντα. Χρυσοφόρο τρίποντο για
την Ελπίδα Αστρομερίτη και την Ξυλοτύμπου,
μάλιστα εκτός έδρας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μ

ΑΠΟΕΛ: ΑΕΡΑΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΜΕ +4

ε στρατηγικό τρίποντο στο
«Τσίρειο» ο ΑΠΟΕΛ λύγισε την ΑΕΛ
θέτοντας υπό τον έλεγχο του την υπόθεση του τίτλου. Η ομάδα του Π.
Τραμετζάνι αύξησε τη διαφορά από
ΑΕΛ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ στο +4 ατενίζοντας
υπεραισιόδοξα
το
αύριο.
Ικανοποιημένος από την προσπάθεια
των παικτών του ο Ν. Κέρκεζ παρά την
ήττα της ΑΕΛ.
Σε τροχιά Ευρώπης εισήλθε η ΑΝΟΡΘΩΣΗ που υπέταξε την ΕΝΩΣΗ παίζοντας
απλά και αποτελεσματικά. Ήταν μια

• Άλωσε το «Τσίρειο» κρατώντας αποστάσεις ασφαλείας
από τους Λεμεσιανούς διώκτες του
• Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ψαλίδισε τα φτερά του ΕΡΜΗ κι αναρριχήθηκε
στην 2η θέση συγκατοικώντας με την ΑΕΛ
• ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Νίκη με άρωμα Ευρώπης, υπέκυψε στον ανώτερο
αντίπαλο της η ΕΝΩΣΗ Νέων Παραλιμνίου
• Άνθισε τριφύλλι σκορπώντας χαμόγελα, κατήφεια
στη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ για την εμφάνιση και την ήττα
• Μοιράσθηκαν βαθμούς και εντυπώσεις ΠΑΦΟΣ και ΑΛΚΗ,
παραμένει στον πάτο η Παφιακή ομάδα
• Αναγεννημένη η ΑΕΚ με το καλημέρα του Ι. Ιδιάκεθ, άλωσε
το «Μακάρειο» και κοιτάζει ψηλά
όνειρο του ΕΡΜΗ για βαθμολογικό κέρδος. Σημαδιακή η νίκη για την ομάδα
του Σ. Αυγουστή καθώς συγκατοικεί
τώρα στο 2ο σκαλοπάτι με τη συμπολιτίδα του ΑΕΛ με -4 από την κορυφή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παρά την εντός έδρας ήττα
από τον ΑΠΟΕΛ, ο Ντούσαν Κέρκεζ
δεν είχε παράπονο από
τους ποδοσφαιριστές του

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ: Σταθερά στην κορυφή

Τ

α σκήπτρα της πρωτιάς κρατεί με νύχια
και με δόντια ο Ηρακλής Γερολάκκου που
παραχώρησε
ισοπαλία
στην
Εληά
Λυδροδόντα, η οποία τον ακολουθεί εκ του
σύνεγγυς με -2. Σημαντικά εκτός έδρας τρίποντα πέτυχαν οι, Ασπίς, Κορμακίτης και
Δόξα Παλιομετόχου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

νίκη ψυχολογικής τόνωσης, αλλά και
ουσίας καθώς το τρίποντο την ανέβασε
στην 4η θέση. Καλή η εμφάνιση του
Παραλιμνίτικου συγκροτήματος, που
σημείωσε σημάδια βελτίωσης.
Σπουδαία νίκη που την κρατά σε επαφή
με την εξάδα πέτυχε η ΟΜΟΝΟΙΑ σκορπώντας χαμόγελα στα χιλιοκαμένα
χείλη του «Πράσινου» λαού. Κατώτερη
των περιστάσεων η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ,
δέχθηκε οδυνηρή ήττα προβληματίζοντας βαθύτατα τον Σάββα Πουρσαϊτίδη.

Σ’ ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ΑΛΚΗ
και ΠΑΦΟΣ μοιράσθηκαν από ένα
βαθμό, με το Ζ. Κόπιτς να δηλώνει κατά
κάποιο τρόπο απογοητευμένος τονίζοντας ότι «θα παλέψουμε μέχρι τέλους
όπως και σήμερα. Χάρηκαν το βαθμό οι
Οροκλινιώτες, όπως ομολόγησε ο τεχνικός κ. Σακκάς.
Στην πρώτη του Ιμανόλ Ιδιάκεθ (φωτό)
στον πάγκο και με
τον Τρισκόφσκι σε
τρομερή φόρμα, η
ΑΕΚ επανήυρε τον
παλιό καλό εαυτό
της, πολυβολώντας με πεντάσφαιρο την ΔΟΞΑ.
Με το τρίποντο
αυτό, σταμάτησε

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

το αρνητικό σερί οκτώ αγωνιστικών
χωρίς νίκη, τονώνοντας ψυχολογικά
παίκτες και διοίκηση στην προσπάθεια
που καταβάλλεται να τεθεί η ομάδα
ξανά στην τροχιά των αρχικών της
στόχων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

0-5
15’ Ακορήν, 90’ κΆΣΕ, 22’, 39’, 77’ Τρισκόφσκι

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Με τον Βάλε σε μεγάλα κέφια, ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ πέρασε σαν οδοστρωτήρας από
το «Αμμόχωστος» ψαλιδίζοντας το

Εύκολα ή δύσκολα, ο ΑΠΟΕΛ βρήκε τον
τρόπο να κερδίζει πιστοποιώντας τη
δεινή ικανότητα του Π. Τραμετζάνι να
διαβάζει το παιγνίδι των αντιπάλων
και να ενεργεί ανάλογα.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

2

Η αναγέννηση της ΑΕΚ του Ι. Ιδιάκεφ και
το ξύπνημα της Ομόνοιας, προσδίδουν
νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μ

Προελαύνει ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

ε νέα άνετη νίκη, στη Χλώρακα αυτή τη φορά, ο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας οδηγεί σταθερά την κούρΘΟΪ - ΔΙΓΕΝΗΣ Ορ.
σα πιστοποιώντας ότι παραμένει το αδιαφιλονίκητο
ΟΘΕΛΛΟΣ - ΟΝΗΣΙΛΟΣ Σ.
φαβορί για τον τίτλο. Τον ακολουθεί από απόσταση
26/1/19 Ώρα 14.30
βολής ο Εθνικός Άχνας. Σπουδαίο τρίποντο στην
ΟΜΟΝΟΙΑ Αρ. - ΕΘΝΙΚΟΣ Αχ. Σωτήρα για τον Άρη που θέλει να πιστεύει ότι τα καλύΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δ. - ΑΕΖακακίου τερα έρχονται στη φιλόδοξη πορεία της ομάδας για
άνοδο. Σκόνταψε ο Οθέλλος πέφτοντας στην 3η θέση
ΑΣΙΛύσης - Αγία Νάπα
προβληματίζοντας τον Κώστα Καϊάφα. Εκπληκτική
πορεία διαγράφει η Αναγέννηση με τον Α. Μακρίδη στο
τιμόνι. Νίκη - βάλσαμο πέτυχε το ΘΟΪ Λακατάμιας επί
της Καρμιώτισσας, παρά τις πολλές απουσίες βασικών
πακτών.
25/1/19 Ώρα 19.00

15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
•

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Με τον Παντελή Σταύρου
γ.γ Ομοσπονδίας Μεταφορών ΣΕΚ

Α

ποπυροδότηση
της έντασης. Η
εργασιακή
ένταση
που επικρατεί στο
λιμάνι Λεμεσού το
τελευταίο
χρονικό
διάστημα
και
η
εδραίωση της εργασιακής ομαλότητας προς όφελος των λιμενεργατών
και της κοινωνίας ευρύτερα, κρίνεται εκ των πραγμάτων αναγκαία. Η Ομοσπονδία έχοντας την πλήρη
στήριξη της ΣΕΚ διαμηνύει ότι χειρίζεται την εργασιακή διαφορά που προέκυψε με υπευθυνότητα,
σύνεση και βαθιά γνώση του αντικειμένου ενεργώντας μέσα στο πνεύμα και το γράμμα του Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων και των εργασιακών πρακτικών που εφαρμόζονται στον τομέα της ανανέωσης
των συλλογικών συμβάσεων σε ζωτικούς τομείς της
οικονομίας όπως είναι τα λιμάνια.
Καταλυτικές οι πρωτοβουλίες της ΣΕΚ. Σημαντικό
ρόλο στην αποκλιμάκωση της έντασης στα λιμάνια
διαδραμάτισε η παρέμβαση της ΣΕΚ μέσα από μια
σειρά συντονισμένων επαφών και διαβουλεύσεων οι
οποίες υπήρξαν καταλυτικές για να επανέλθει η ηρεμία στο λιμάνι Λεμεσού, να ακυρωθούν οι πειθαρχικές ποινές που επιβλήθηκαν από το Λιμενικό Συμβούλιο και να αποσυρθεί η απόφαση του Λιμενικού
Συμβουλίου για την σύσταση επιτροπής διαιτησίας.
Ευκαιρία για διάλογο. Η επάνοδος της ομαλότητας
στο λιμάνι δίδει την ευκαιρία σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να αξιολογήσουν με νηφαλιότητα την
υφιστάμενη κατάσταση και μέσα από διάλογο και
πνεύμα καλής συνεργασίας,
να δρομολογηθούν ρυθμίσεις οι οποίες θα προστατεύουν τόσο τα συμφέροντα των εργαζομένων όσο
και της περαιτέρω ανάπτυξης της λιμενικής
μας βιομηχανίας
διατηρώντας
ταυτόχρονα
την εργατική
ειρήνη.

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γγ ΣΕΚ

Θα ασκούμε την επιρροή μας για βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων

Να πρυτανεύσει η φωνή
της λογικής και της σύνεσης
• Μόνιμο μέλημα της ΣΕΚ η προστασία
των δικαιωμάτων των λιμενεργατών
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Τ

ο υπερσύγχρονο εργοστάσιο
της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδη - Κρίστη επισκέφθηκε την
περασμένη εβδομάδα στη Λεμεσό
αντιπροσωπεία της ΣΕΚ με επικεφαλής τον γενικό της γραμματέα
Ανδρέα Φ. Μάτσα.
Η εξαμελής αντιπροσωπεία είχε
την ευκαιρία να ενημερωθεί από
κλιμάκιο της εταιρείας με επικεφαλής τον πρόεδρο της Αλέξη
Χαραλαμπίδη για τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου, το
οποίο εργοδοτεί πέραν των 300
εργαζομένων.
Ο κ. Χαραλαμπίδης επεσήμανε
πως για την εταιρεία το ανθρώπινο της δυναμικό αποτελεί ίσως το
ζωτικότερο κεφάλαιό της και γι’
αυτό η επένδυση στους εργαζομένους αποτελεί τον πλέον σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα για
την επιτυχία μιας επιχείρησης ή
ενός οργανισμού.
Ακολούθησε ξενάγηση της αντιπροσωπείας της ΣΕΚ στους

• Επίσκεψη της ΣΕΚ
στο εργοστάσιο της
γαλακτοβιομηχανίας
Χαραλαπίδης - Κρίστης
χώρους του εργοστασίου η οποία
παρακολούθησε τη διαδικασία
παραγωγής ενώ ενημερώθηκε για
τις υψηλές προδιαγραφές που
τηρούνται στην παραγωγή των
γαλακτοκομικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ.
Μάτσας είχε την ευκαιρία να επεξηγήσει στους εργαζομένους τις
πολιτικές της ΣΕΚ στα φλέγοντα
εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα, τονίζοντας ότι το Κίνημα θα
συνεχίσει να πορεύεται συνετά,
υπεύθυνα
και τεκμηριωμένα
ασκώντας την επιρροή της για
ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού
τους επιπέδου.
Ο κ. Μάτσας αναφέρθηκε στην
κορυφαία προτεραιότητα που
υπάρχει αυτή τη στιγμή της εφαρμογής του Γε.Σ.Υ και τόνισε πως
αποτελεί ευθύνη όλων να διαφυλάξουμε το υπέρτατο αγαθό της
υγείας. Η ΣΕΚ στήριξε από την
αρχή αυτή την μεγαλεπήβολη προσπάθεια η οποία θα καλύψει ένα
σημαντικό κενό στον τομέα της
υγείας, προσφέροντας καθολικά σε
όλους τους πολίτες ποιοτική και
προσβάσιμη ιατρική φροντίδα,
Τα επαγγελματικά ζητήματα που
αφορούν τους εργαζόμενους στους
κλάδους της Βιομηχανίας επεξήγησε ο γενικός γραμματέας της
ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου στον οποίο δόθηκε η ευκαιρία να απαντήσει στα ερωτήματα
τους. Επιπρόσθετα ενημέρωσε για
τη διαδικασία ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης, όπως επίσης
και για τους στόχους που έχουν

τεθεί στο πλαίσιο της υποβολής
αιτημάτων.
Τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ
συνόδευαν επίσης, ο επαρχιακός
γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος
Τιμοθέου, ο αναπληρωτής γγ της
ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ Γιώργος Κασιούρης ο
γραμματέας του σωματείου βιομηχανικών ΣΕΚ Λεμεσού Σοφοκλής

Σοφοκλέους και Αλέξανδρος
Αποστόλου, οργανωτικός γραμματέας του σωματείου.

• Η επένδυση στο εργατικό
δυναμικό αποτελεί προτεραιότητα της γαλακτοκομίας
Χαραλαμπίδης - Κρίστης

