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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Όχι άλλη ανοχή στο έγκλημα
της βίας κατά των γυναικών

Πολιτικές ενάντια στη φτώχεια
και την ανέχεια
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σελ. 2

Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Επίδομα
χαμηλοσυνταξιούχων
Η ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ χαιρετίζει την απόφαση της Κυβέρνησης για παραχώρηση επιδόματος για στήριξη
των χαμηλοσυνταξιούχων. Ο
γραμματέας της οργάνωσης
Μιχάλης Ρώσσης τονίζει ωστόσο
την αναγκαιότητα υιοθέτησης
ολοκληρωμένης πολιτικής για
σημαντική αύξηση των χαμηλών
συντάξεων.

Ο αυτοματισμός και η ψηφιοποίηση στην αγορά εργασίας πρέπει
να γίνεται παράλληλα με προστασία των εργατικών δικαιωμάτων.

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Σε κατάσταση αποσύνθεσης
η Δημόσια Υπηρεσία
Του Γιώργου Κωνσταντίνου
γγ ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ

Σελ. 5

• 24 ωρη προειδοποιητική απεργία στις 13 Φεβρουαρίου

24

ΠΑΡΑΛΥΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ωρη
προειδοποιητική
απεργία κήρυξαν από κοινού για τις 13 Φεβρουαρίου οι
συντεχνίες Οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ

και ΔΕΟΚ με απόφαση των γενικών συνελεύσεων των εργαζομένων. Οι τρείς συντεχνίες επικρίνουν με δριμύτητα την Ομοσπον-

δία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών ότι δεν σέβεται τα συμφωνηθέντα και τη Συλλογική Σύμβαση.
Σελ. 16

Σαφή μηνύματα ΣΕΚ στη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΟΕΒ

Υποσκάπτει την πορεία του ΓεΣΥ
η περιρρέουσα κινδυνολογία

Σελ. 5

Η «ρομποτοποίηση»
στην εργασία

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3026

• Αντιφάσεις σε εκφραζόμενες θέσεις
της ΟΕΒ για το Γενικό Σχέδιο Υγείας

Σελ. 8, 9

Δημήτρης Συλλούρης, Πρόεδρος της Βουλής

Δικαίωμα πρόσβασης των
ασθενών σε υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών
Ένας από τους κυριότερους
πυλώνες της πολιτείας μας είναι
η υγεία που χρήζει συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης.

Σελ. 11

Υ

ποσκάπτει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται για υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η
εκφραζόμενη άποψη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων που
συνδέει τις συνεισφορές στο Γενικό
Σχέδιο Υγείας με παροχή φοροελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις.
Τη
σαφέστατη αυτή θέση διατύπωσε δια
ζώσης στον νέο πρόεδρο της ΟΕΒ
Γιώργο Πέτρου η ηγεσία της ΣΕΚ στη
πρώτη τους συνάντηση.

Ταύτιση θέσεων ΣΕΚ – ΟΕΒ σε τρία θέματα:
√ Απαραίτητη για την ανάπτυξη η εργατική ειρήνη
√ Λανθασμένη η προωθούμενη πολιτική των Πύργων
√ Αναγκαία η βελτίωση της παραγωγικότητας
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας υπογράμμισε ότι η κινδυνολογία που αναπτύσσεται γύρω από το
ΓεΣΥ κρίνεται ως επιζήμια στην ιερή
υπόθεση της λειτουργίας του Σχεδίου.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο αναπληρωτής γ.γ. ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ και
ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου.

Σελ. 3

Εκ των ων ουκ άνευ η ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Ε

δώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες η ΣΕΚ
αγωνίζεται να πείσει την κυπριακή πολιτεία να
καθιερώσει σε μόνιμη και τακτική βάση την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα. Το αίτημα προσέκρουε κυρίως σε διάφορα ιδιωτικά – κυρίως
– συμφέροντα που απείχαν πολύ από το πραγματικό
συμφέρον του τόπου.
Σήμερα η υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου
εξασφάλισε απόφαση του υπουργικού συμβουλίου
και προσπαθεί να σχεδιάσει, τεχνοκρατικά και
άλλως πως, τα όσα χρειάζονται για να υλοποιηθεί
το όραμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης, το οποίο πρέπει να τύχει και της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη λογική της χρηματοδότησης του
έργου από τα Κοινοτικά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα όσα αποφάσισε η κυβέρνηση και τα όσα τροχιοδρομεί η αρμόδια υφυπουργός είναι προς την ορθή
κατεύθυνση και ως εκ τούτου χαιρετίζονται από τη
ΣΕΚ με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Δηλώσαμε κατ’ επανάληψη πως, «κοινωνικοί, οικονομικοί και εθνικοί

• Προς την ορθή κατεύθυνση οι ενέργειες
του υφυπουργείου Τουρισμού
λόγοι ύψιστης σημασίας επιβάλλουν τη δρομολόγηση τακτικής θαλάσσιας γραμμής που να συνδέει την
Κύπρο με την Ελλάδα και κατ’ επέκταση με τη νησιώτικη και ηπειρωτική Ευρώπη». Ήδη με επιστολή που
απέστειλε στις 5 Νοεμβρίου 2018 ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας προς την υφυπουρ-

γό Ναυτιλίας τονίζεται πως, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση αφορά την καθημερινή διαβίωση και
την ίδια την ύπαρξη του κυπριακού ελληνισμού σ’
αυτό το ακριτικό κομμάτι Ευρωπαϊκής γης και ότι,
πρόκειται για ένα έργο πνοής και μοχλός ανάπτυξης
που θα επενεργήσει ως γεωπολιτική γέφυρα Μέσης
Ανατολής – Ευρώπης με πολλαπλά οφέλη και για την
Κύπρο και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΣΕΚ υποστηρίζει τις συγκεκριμένες κυβερνητικές
ενέργειες και υπογραμμίζει πως, δεν πρόκειται να
δεχθεί κανένα πισωγύρισμα. Ομοίως χαιρετίζει το
γεγονός ότι το θέμα έχει εγγραφεί στη Βουλή αναδεικνύοντας τη μέγιστη σημασία που διαλαμβάνει,
όπως επίσης και την αναγκαιότητα για άμεση υλοποίηση.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 1/29/19 12:23 PM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

@

Έ

πείγει η ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΗ της
μισθωτής εργασίας
Η ΣΕΚ αξιώνει υιοθέτηση νέων
φορολογικών κλιμάκων

*

Ρ

ευστό παραμένει το εργασιακό
τοπίο στη ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ βιομηχανία
Οι ξενοδόχοι καλούνται να αποδείξουν εμπράκτως ότι σέβονται
τις Συμβάσεις και την αξιοπρέπεια
του προσωπικού

*

Γ
*

εΣΥ: Η ΣΕΚ δεν κάνει πίσω, ούτε
χιλιοστό
Ωρα μέγιστης ευθύνης για όλους
έναντι των πολιτών

Α

πρόθυμη να σεβασθεί το σύνολο
του προσωπικού της Ελληνκής
Τράπεζας, η ΕΤΥΚ
Κρίμα, γιατί υποσκάπτει την
εργατική αλληλεγγύη

*

Τ

ρίζει η εργασιακή ειρήνη στην
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Βιομηχανία
Οι εργολάβοι καλούνται να αναλάβουν την πελώρια ευθύνη τους
προτού ξεχειλίσει η οργή των εργαζομένων

*

Ι

σχυρότατο όπλο για αντιμετώπιση
των μεγάλων προκλήσεων της
Παγκοσμιοποίησης είναι οι αξίες της
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Παιδείας
Με πρότυπο τον Βίο και την Πολιτεία των Τριών Ιεραρχών

*

Κ

*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

αθηλωμένοι οι ΜΙΣΘΟΙ στην
Κύπρο εδώ και μερικά χρόνια
Ήλθε η ώρα οι μισθωτοί να
πάρουν αυτό που δικαιούνται

Η

κρίση στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ πλήττει
βαρύτητα τη Δημοκρατία
Ώρα για ριζικές λύσεις θωράκισης του Δημοκρατικού Πολιτεύματος

*

Φ

ωνή σύνεσης και υπευθυνότητας
προτάσσει η ΣΕΚ στο θέμα των
ΛΙΜΑΝΙΩΝ
Με πρώτιστο μέλημα τη θωράκιση των δικαιωμάτων των Λιμενεργατών

*

Ώ

ρα για ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι

μόνο
Με σεβασμό στα δικαιώματα των
εργαζομένων και με σκοπό την
αναβάθμιση της ζωής των δημοτών

*

Ν

έο λειτουργικό σχέδιο στις δημόσιες ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ απαιτούν οι
πολίτες
Το υφιστάμενο σύστημα υπέστη
αθεράπευτο έμφραγμα

*

Η

ΟΔΙΚΗ αγωγή πρέπει να μπεί για
τα καλά στα σχολεία Μέσης
Υπέρτατο χρέος Πολιτείας και
Κοινωνίας να δαμάσουμε τον
μινώταυρο της ασφάλτου.

*

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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Πολιτικές ενάντια στη φτώχεια και την ανέχεια

«Η

συγκέντρωση του πλούτου επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο
το 2018, με 26 δισεκατομμυριούχους
να κατέχουν περιουσίες που ισούνται
με το σύνολο των εισοδημάτων του
φτωχότερου μισού της ανθρωπότητας.» Mε αιχμή το κείμενο αυτό, η μη
κυβερνητική Oxfam, καταγγέλλει πως oι
πλούσιοι, γίνονται πλουσιότεροι και οι
φτωχοί φτωχότεροι,
με τον πλούτο των
κροίσων να αυξάνεται
με ιλιγγιώδη ρυθμό
που μεταφράζεται σε
2,5 δισ. δολάρια την
ημέρα.
Πραγματικά, δεν μποΤου Ξενή X.
ρεί ο ανθρώπινος
Ξενοφώντος
νούς να χωρέσει αυτή
Αρχισυντάκτη
την εξωφρενική πραγ«Εργατικής
ματικότητα η οποία
Φωνής»
καταδυναστεύει την
xenis.xenofontos@
ανθρωπότητα προκαsek.org.cy
λώντας
εκατόμβες
δυστυχούντων καθημερινά. Φρονώ ότι στον 21ο αιώνα το
οξύτερο πρόβλημα του πλανήτη δεν
είναι πώς θα θρέψει τους φτωχούς
αλλά πως θα χορτάσει τους πλούσιους, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη
σχιζοφρενική κατάσταση που επικρατεί
παγκοσμίως. Είναι ευκόλως αντιληπτό

πώς η αδικία και η φτώχεια είναι η
μήτρα του εγκλήματος το οποίο έχει
πλέον εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της
γής. Στην Κύπρο, η φτώχεια κτυπά την
πόρτα ολοένα και περισσότερων
Κυπριακών νοικοκυριών ενώ η κοινωνι-

• Ώρα να καταπολεμηθούν
βάσει συγκροτημένων
πολιτικών η φτώχεια και
η ανισότητα που ολοένα
και μεγαλώνουν

πολύ χαμηλά επίπεδα που προσβάλλου την αξιοπρέπια των πρεσβυτέρων
συμπολιτών μας και δεν μας τιμούν ως
χώρα, ως κοινωνία και ως λαό.
H πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης
για αύξηση του επιδόματος των χαμηλοσυνταξιούχων κινείται προς την ορθή
κατεύθυνση. Ωστόσο, απαιτείται η υιοθέτηση ριζοσπαστικών πολιτικών ώστε
η χαίνουσα κοινωνική πληγή των χαμηλών συνατάξεων να κλείσει οριστικά.

2 Να κατοχυρωθούν νομοθετικά βασικοί όροι των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας για να σταματήσει η εργασιακή εκμετάλλευση

κή ανισότητα μεγαλώνει.
Λόγω της τραπεζικής κατάρρευσης και
της οικονομικής κρίσης, η μικρομεσαία
τάξη στην Κύπρο έχει δεχθεί σοβαρά
πλήγματα ενώ οι ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού έχουν συρθεί στην φτωχοποίηση και την κοινωνική περιθωροποίηση. Τώρα που η οικονομία εισήλθε
σε πορεία ανάπτυξης, η πολιτεία οφείλει να προωθήσει πολιτικές για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και των μη προνομιούχων
συμπολιτών μας.
Πρός την κατεύθυνση αυτή προέχει:

1

Να αυξηθούν ουσιαστικά οι χαμηλές
συντάξεις οι οποίες σήμερα είναι σε

3

Να παταχθεί η αδήλωτη εργασία η
οποία κάνει θραύση, πλήττοντας τα
κοινωνικά ταμεία αλλά και τον υγιή
ανταγωνισμό, μεταξύ εργαζομένων
αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων

4

Να θωρακισθεί και ενδυναμωθεί ο
θεσμός των Ταμείων Προνοίας ως δεύτερου πυλώνα συνταξιοδότησης, καλύπτοντας το σύνολο των εργαζομένων

5 Να λειτουργήσει ποιοτικό και αξιόπιστο σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών
και οποσδήποτε να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ.
Με αυτές τις πολιτικές είναι βέβαιο ότι
η φτώχεια θα μειωθεί και η κοινωνία θα
μπεί σε τροχιά ελπίδας αποτρέποντας
τα χειρότερα.

Στις περιπτώσεις βίας η σιωπή δεν είναι χρυσός αλλά ανοχή στο έγκλημα

Κ

άθε ενέργεια και κάθε προσπάθεια
που γίνεται για προστασία των
γυναικών θυμάτων βίας δεν μπορεί
παρά να χαιρετιστεί, δίδοντας τα εύσημα τόσο στους ανθρώπους που εμπνεύστηκαν αυτήν την ιδέα όσο και στην
Κυβέρνηση που την σφράγισε με πολιτική της απόφαση.
Συγκεκριμένα,
το
Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε τη δημιουργία
ενός διεπιστημονικού
κέντρου που θα παρέχει στήριξη σε γυναίΤης Δέσποινας
Ησαΐα
κες θύματα βίας.
Γρ. Τμήματος
Επαγγελματίες από
Εργαζομένων
διάφορες ειδικότητες
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy και κρατικοί λειτουργοί, όπως κλινικοί
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας
κλπ, θα εργάζονται κάτω από την ίδια
στέγη για σκοπούς παροχής στήριξης
στα θύματα και τις οικογένειες τους, με
τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα
και το συμφέρον των θυμάτων και
μελών των οικογενειών τους. Κάθε
μορφή βίας εντός και εκτός οικίας είναι
καταδικαστέα και δεν μπορεί να γίνεται

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)

αποδεκτή. Αντίθετα οφείλουμε όλοι μας
να μην αποκρύβουμε γεγονότα και
καταστάσεις όταν αυτά περιέρχονται σε
γνώση μας, αφού η δική μας σιωπή
στην κυριολεξία αφήνει εκτεθειμένο το
θύμα στις άγριες ορέξεις του θύτη.
Όταν όλοι αντιληφθούμε το μερίδιο της
δικής μας ηθικής ευθύνης, μόνον τότε θα
φράξουμε τον δρόμο στους θύτες που
πολλές φορές με πολύ επιδέξιους χειρισμούς κινούν τα νήματα των θυμάτων

γνωρίζουμε ότι υποφέρουν. Και επειδή
αυτή η Μονάδα θα είναι στελεχωμένη με
ειδικούς, ας ενημερώνουμε για αυτήν τη
δυνατότητα και προοπτική ώστε γυναίκες θύματα να βρουν το σθένος να
καταγγείλουν πράξεις βίας, απεχθή
φαινόμενα που δεν έχουν καμιά θέση
στην κοινωνία. Η κάθε γυναίκα θύμα
βίας, έχει το δικό της ΣΠΙΤΙ το οποίο από
εστία ασφάλειας μετατρέπεται σε καθημερινή κόλαση. Η στήριξη αυτή από

• Η ΣΕΚ χαιρετίζει την απόφαση
της Κυβέρνησης για δημιουργία
Μονάδας στήριξης γυναικών
θυμάτων βίας

τους ειδικούς έχει στόχο να την θωρακίσει και να την βοηθήσει να βρει τις
εσωτερικές της δυνάμεις για να απαλλαγεί από τον βραχνά της βίας ώστε
επανέλθει η νηνεμία στο δικό της σπίτι,

τους για να μην προχωρούν σε καταγγελία. Χειριστικές προσεγγίσεις που
εγκλωβίζουν τις γυναίκες, οι οποίες
αδυνατούν να διαχειριστούν πρόσωπα
και καταστάσεις. Για να μπορέσει να
λειτουργήσει Το «Σπίτι της Γυναίκας»
που θα προτιμούσα να το ονομάσω
ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
οφείλουμε όλοι να βγούμε από το δικό
μας προσωπικό καβούκι και να δώσουμε χείρα βοηθείας σε ανθρώπους που

στη δική της εστία.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/1/2019
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 31/1/2019
Κύρου και Ιωάννου των
Αναργύρων, Ευδοξίας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/2/2019
Τρύφωνος, Περπετούας
μαρτ., Αναστασίου νεομ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/2/2019
Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/2/2019
Συμεών Θεοδόχου,
Άννης Προφήτιδος,
Σταματίου νεομ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/2/2019
Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ομολογητού.
ΤΡΙΤΗ 5/2/2019
Αγάθης μαρτ., Θεοδοσίου του εν Σκοπέλω

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

EΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

• Σαφή μηνύματα ΣΕΚ στη συνάντηση με τον πρόεδρο της ΟΕΒ

20η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
5 Φεβρουαρίου 2019 στις 3.30 μ.μ.

Η

20η επαρχιακή συνδιάσκεψη του Ελεύθερου
Εργατικού Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας θα πραγματοποιηθεί
στις 5 Φεβρουαρίου στις 3.30 μ.μ στο μέγαρο της
ΣΕΚ στον Στρόβολο.
Η συνδιάσκεψη θα καταπιαστεί με τα τρέχοντα εργασιακά ζητήματα του κλάδου, τα οργανωτικά και τα
οικονομικά του σωματείου και θα εκλέξει το νέο διοικητικό συμβούλιο. Ταυτόχρονα θα αναδείξει τους
εκπροσώπους του σωματείου στα συλλογικά όργανα
του κινήματος.

Πρόγραμμα
Τελετουργικό μέρος
• Χαιρετισμός επαρχιακού γραμματέα Ελεύθερου
Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας-Κερύνειας,
Πάμπου Ιωαννίδη.

Υποσκάπτει την πορεία του ΓεΣΥ
η περιρρέουσα κινδυνολογία

Υ

ποσκάπτει την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλεται
για υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας, η εκφραζόμενη άποψη
της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και
Βιομηχάνων που συνδέει τις
συνεισφορές στο Γενικό Σχέδιο
Υγείας με παροχή φοροελαφρύνσεων στις επιχειρήσεις.
Το σαφέστατο αυτή θέση διατύ-

√ Αντιφάσεις σε εκφραζόμενες
θέσεις της ΟΕΒ για το Γενικό
Σχέδιο Υγείας

• Χαιρετισμός γενικού γραμματέα Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ, Ελισσαίου
Μιχαήλ.
• ΄Εκθεση Πεπραγμένων από τον Γραμματέα του
Σωματείου Μιχάλη Καζαμία.
• Τιμητικές Διακρίσεις.
Κύριο μέρος
• Οργανωτική Κατάσταση από τον Κώστα Ορατίου.
• Ταμιακή Κατάσταση από τον Παντελή Κούμα.
• Συζήτηση για την ΄Εκθεση Δράσης.
• Εγκριση ΄Εκθεσης Δράσης.
• Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
• Εκλογή αντιπροσώπων του Σωματείου για:
α) Το Συνέδριο του Ε.Ε.Κ ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας
β) Το Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου ΣΕΚ
γ) Το Παγκύπριο Συνέδριο της ΣΕΚ.

3

πωσε στον νέο πρόεδρο της ΟΕΒ
Γιώργο Πέτρου η ηγεσία της ΣΕΚ
στη πρώτη συνάντηση των δύο
πλευρών η οποία πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στα γραφεία
του κινήματος. Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
εξήγησε τεκμηριωμένα πως η υλοποίηση του ΓεΣΥ είναι εκ των ων
ουκ άνευ, τονίζοντας ότι πρόκειται
για το κορυφαίο κοινωνικό επί-

• Ταύτιση θέσεων ΣΕΚ – ΟΕΒ σε τρία θέματα:
Απαραίτητη γα την ανάπτυξη η εργατική ειρήνη
Λανθασμένη η προωθούμενη πολιτική των πύργων
Αναγκαία η βελτίωση της παραγωγικότητας
τευγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά το Αναλογικό Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλισης. Υπογράμμισε ότι η κινδυνολογία που αναπτύσσεται γύρω από το ΓεΣΥ από
διάφορες πλευρές κρίνεται ως επιζήμιες στην ιερή υπόθεση της λειτουργίας του Σχεδίου στα τεθέντα
χρονοδιαγράμματα
που ορίζει η ομόφωνη
απόφαση της
Πολιτείας. Περαιτέρω, ο κ. Μάτσας
ανέδειξε την κάθετη
αντίθεση της ΣΕΚ
στην
τοποθέτηση
της ΟΕΒ για αναστολή των εισφορών στα
συντεχνιακά και επιχειρησιακά ταμεία υγείας ενόψει
της καταβολής εισφορών για το
ΓεΣΥ από 1η Μαρτίου 2019. Κάτι
τέτοιο, σημείωσε, αντιβαίνει στο
σχετικό προσχέδιο συμφωνίας
Συνδικάτων και ΟΕΒ. Η ΣΕΚ, κατέληξε, τάσσεται ενάντια σε οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν
στη ματαίωση ή καθυστέρηση υλοποίησης του ΓεΣΥ.
Πέραν τούτων, η ηγεσία της ΣΕΚ
κατέστησε σαφές ότι το συνδικα-

λιστικό κίνημα θα διεκδικήσει
μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών ωφελημάτων στο
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων
για ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων. Οι διεκδικήσεις, θα
συνάδουν με την ανάπτυξη της
οικονομίας αλλά και την επικερδότητα των επιχειρήσεων κυρίως
στους κλάδους των Κατασκευών
και των Ξενοδοχείων οι οποίοι
καταγράφουν υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης.

ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ
ΣΕΚ και ΟΕΒ συμφωνούν ότι η
εδραίωση της εργασιακής ειρήνης
είναι προαπαιτούμενο για την
ανάπτυξη της οικονομίας. Εξέφρασαν τη βούληση τους να εργασθούν από κοινού για να αποτραπούν ρωγμές στην εργασιακή ειρήνη και την ομαλότητα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ακόμη,
σημειώθηκε ταύτιση απόψεων
όσον αφορά στην ανάγκη λήψης
μέτρων για αύξηση της παραγωγικότητας. Θεωρούν λανθασμένη την
ακολουθούμενη πολιτική των πύργων και των πολυόρωφων κτιρίων
ως μέσου προώθησης της ανάπτυξης.

EYΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Πρόστιμα σε κράτη μέλη που
δεν σέβονται το κράτος δικαίου

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη
δυνατότητα να εξακριβώνει αν τα κράτη μέλη
σέβονται το κράτος δικαίου, καταπολεμούν τη
φοροδιαφυγή και τη διαφθορά και εφαρμόζουν
σωστά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό θα
γίνεται με τη βοήθεια επιτροπής ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων.
Σε περίπτωση αδυναμίας διαχείρισης του προϋπολογισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε για
παράδειγμα να προβεί σε μείωση της προχρηματοδότησης ή και σε αναστολή των πληρωμών από τον
ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Όταν το κράτος μέλος
αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που εντόπισε η Επιτροπή, το ΕΚ και το Συμβούλιο θα μπορούν να «ξεκλειδώσουν» τους σχετικούς πόρους. Οι νέοι κανόνες
τίθενται σε ισχύ με τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2017.
Οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη υπεράσπισης
του κράτους δικαίου προκειμένου να προστατευτεί η
δημοκρατία, σε συζήτηση που είχαν με τον Ευρωπαίο
Επίτροπό για τον Προϋπολογισμό, Γκίντερ Έτινγκερ,
στις 16 Ιανουαρίου.
Η Ισπανίδα ευρωβουλευτής, Γκαρδιαθάμπαλ Έιδερ,
τόνισε δε ότι οι χώρες που επιθυμούν να γίνουν μέλη
της Ένωσης, πρέπει να πληρούν ένα πακέτο οικονομικών, πολιτικών, φορολογικών και δικαστικών κριτηρίων και αυτό είναι που κάνει τη διαδικασία χρονοβόρα. «Και τι γίνεται αφού γίνεις μέλος της ΕΕ;
Επειδή έχεις περάσει το τεστ πιστεύεις ότι μπορείς
να κάνεις ότι θέλεις; Προφανώς και όχι. Το τεστ πρέπει να συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Μόνος του πήγε στην κρεμάλα ο Παλληκαρίδης;

Χ

ωρίς πρόθεση υποτίμησης
της προσπάθειας, αλλά τι
άλλαξε με τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό μεταξύ βρετανικής
Κυβέρνησης και αγωνιστών; Η
Βρετανία μας το λέει ξεκάθαρα:
Δεν αναγνωρίζει ευθύνη για τα
όσα έγιναν και τα όσα υπέστησαν οι αγωνιστές κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα
1955-59. Για αυτό και δεν μιλά
καν για αποζημίωση. Οι λέξεις
είναι επιλεγμένες με το γνωστό
διπλωματικό ύφος των Βρετανών. Για τη Βρετανία το τι έγινε
είναι μια απλή ρύθμιση προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στη
δίκη, να αποφευχθεί περαιτέρω
αύξηση του κόστους και για να
επικεντρωθεί πλήρως στο μέλλον
των σχέσεών της με την Κύπρο.
Δεν μιλά καν για αγώνα. Μιλά για
περίοδο έκτακτης ανάγκης και
μετάβαση. Λυπάται μάλιστα για το
ότι «της μετάβασης της Κύπρου
από τη βρετανική διοίκηση στην
ανεξαρτησία προηγήθηκαν πέντε
χρόνια βιαιοπραγιών και απώλειας ζωών, με συνέπειες για όλους
τους κατοίκους του νησιού». Με
άλλα λόγια, σύμφωνα με τη δική
της ανάγνωση, δεν ήταν ο αγώνας
που ανάγκασε τη Βρετανία να
παραδώσει την εξουσία. Απλά της

παράδοσης προηγήθηκαν βιαιοπραγίες. Στα πλαίσια των βιαιοπραγιών αυτών κάποιοι απαγχονίστηκαν, κάποιοι φυλακίστηκαν
και βασανίστηκαν. Αλλά δεν έχει
ευθύνη και να μην παίρνουμε και

θάρρος επειδή μας έδωσε τώρα
ένα εκατομμύριο, το οποίο θα μοιραστούν 33 άνθρωποι. Η εν λόγω
εξωδικαστική απόφαση δεν αποτελεί προηγούμενο για μελλοντικές
απαιτήσεις, μας προειδοποιεί.
Απλά τώρα φάνηκε χουβαρντίνα.
Εντελώς κυνικά η απόφαση μπορεί
να διαβαστεί κι έτσι: «Πάρτε ένα
εκατομμύριο και σωπάστε. Πάμε
παρακάτω».
Πάρα κάτω θα πηγαίναμε. Έτσι κι
αλλιώς, ποτέ δεν μας εμπόδισε η

στάση της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού Αγώνα
1955-59, να πάμε παρακάτω. Με
το που αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας, σπεύσαμε στην αγκαλιά
της να σπουδάσουμε, να δουλέψουμε, να ζήσουμε… Λατρέψαμε
κάθε τι αγγλικό. Πριν καλά-καλά
μάθουμε την ελληνική γλώσσα
κάνουμε ιδιαίτερα Αγγλικά. Παίζουμε
μπριτς,
φτιάχνουμε
christmas cake, ψωνίζουμε από την
Oxford Street, παρακολουθούμε με
ενδιαφέρον τα νέα της βασιλικής
οικογένειας. Δεν θα παραταχθούμε
στους δρόμους με σημαιούλες να
τους καλωσορίσουμε όπως οι Νεοζηλανδοί, αλλά μια λατρεία για
κάθε τι αγγλικό την έχουμε. Πολύ
πριν μας δώσουν ένα εκατομμύριο
για να αφήσουμε πίσω το παρελθόν, που έτσι κι αλλιώς «με το
πέρασμα τόσων χρόνων δεν είναι
πλέον δυνατό να διακριβωθούν
όλα τα γεγονότα με βεβαιότητα»,
σύμφωνα με το λεκτικό της απόφασης. Να διακριβωθεί τι άραγε;
Μόνος του πήγε στην κρεμάλα ο
Ευαγόρας Παλληκαρίδης;
Χρυστάλλα Χατζηδημητρίου,
δημοσιογράφος εφημερίδας
Ο Φιλελεύθερος
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Ευρωεκλογές:

Υποβολή αιτήσεων για εγγραφή
στους εκλογικούς καταλόγους

H

Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών καλεί τους πολίτες να υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, ώστε να μπορέσουν
να ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
2019.
Τελευταία
ημέρα υποβολής αιτήσεων
για εγγραφή
• Οι νέοι που θα συμπληρώ- στον εκλογικό
κατάλογο
σουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους έχουν δικαίωμα είναι η 2α
Απριλίου
εγγραφής μέχρι και
2019.
Στις
της 26ης Μαΐου, 2019
επικείμενες
Ευρωεκλογές
δικαίωμα
ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και οι πολίτες άλλων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν
να ψηφίσουν για την ανάδειξη των Κυπρίων Ευρωβουλευτών.

• Η προθεσμία λήγει
στις 2 Απριλίου του 2019

Δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο έχουν
και οι νέοι που θα συμπληρώσουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους μέχρι και της 26ης Μαΐου, 2019 ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από
τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από
την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα
του Υπουργείου Εσωτερικών (www.moi.gov.cy

Μ

Κύπρος: Στην 48η θέση
για καινοτομία

ία θέση έχασε η Κύπρος στον δείκτη καινοτομίας του Bloomberg για το 2019 καταλαμβάνοντας την 48η θέση από την 47η θέση που είχε το
2018.
Η βαθμολογία που εξασφάλισε η χώρα ανέρχεται σε
52,05. Ο ετήσιος δείκτης καινοτομίας Bloomberg,
αναλύει δεκάδες κριτήρια χρησιμοποιώντας επτά
μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
έρευνας και ανάπτυξης, της παραγωγικής ικανότητας και της συγκέντρω• Έχασε μία θέση σης των δημόσιων εταιρειών ψηλής τεχνολογίας.

σε σχέση με πέρυσι
• Αιχμή η
προστιθέμενη αξία
στον τομέα
της βιομηχανίας

Η βαθμολογία της Κύπρου
για την ένταση του τομέα
έρευνας και ανάπτυξης
ανέρχεται σε 52 μονάδες,
για την προστιθέμενη
αξία στον τομέα της βιομηχανίας 59, για την
παραγωγικότητα 35, για την
συγκέντρωση εταιρειών ψηλής
τεχνολογίας 30 και 55 για την
απόδοση του τριτογενούς
τομέα.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος προς δανειολήπτες:

Προσοχή στις τραπεζικές απαιτήσεις για δάνεια
που έχουν γίνει πριν από την 1/1/2001

Ο

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου (φωτό)
με ενημερωτικό σημείωμα που
εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα εφιστά την προσοχή στους
δανειολήπτες, να είναι ιδιαίτερα
προσεκτικοί αναφορικά με τις
απαιτήσεις εις βάρος τους σχετικά με δάνεια που συνήφθησαν
πριν την 1η Ιανουαρίου του 2001.

Ο κ. Ιωάννου επισημαίνει αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου
ότι ο περι ελευθεροποίησης του
επιτοκίου Νόμος του 1999 δεν έχει
αναδρομική ισχύ και άρα δεν εμποδίζει την εφαρμογή του περί τόκου
Νόμου του 1977 σε περίπτωση
συμβάσεων που έχουν συναφθεί
υπό το καθεστώς το νόμου του
1977 και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.
Ο συγκεκριμένος νόμος αναφέρει
ότι το επιτόκιο εφ’ οποιουδήποτε
χρέους ή υποχρέωσης δεν δύναται
να υπερβαίνει το 9%, ενώ σε περίπτωση εκποίησης ο νόμος δεν επιτρέπει να εισπραχθεί ποσό μεγαλύτερο που καθορίζεται στον ίδιο

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το
γεγονός ότι, για συμβάσεις οι
οποίες συνήφθησαν κάτω από το
καθεστώς του περί Τόκου Νόμου
του 1977, ο εν λόγω Νόμος εγείρει

περιορισμούς και στην διαδικασία
εκποίησης του ενυπόθηκου ακινήτου, σε ότι αφορά στο ποσό που
δικαιούται να εισπράξει ο δανειστής από την εκποίηση του. Προφανώς, σε περίπτωση που το
προϊόν εκποίησης είναι μεγαλύτερο από το καθορισμένο από το
Νόμο, τη διαφορά πρέπει να επωφελείται ο χρεώστης», τονίζει.
Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, όπως
προκύπτει "από τις αποφάσεις
που έχω εκδώσει, άλλες συναφείς
καταγγελίες και διάφορα δεδομένα
τα οποία ετέθησαν επισήμως,
ενώπιον μου, από την Ερευνητική
Επιτροπή για την Κατάρρευση του
Συνεργατικού Πιστωτικού Συστή-

ματος, διαμορφώνεται μια εικόνα
γενικότερης καταστρατήγησης του
περί Τόκου Νόμου του 1977 από τα
πρώην ΣΠΙ και ευρύτερα, το Συνεργατικό Πιστωτικό Σύστημα".
«Ως εκ τούτου, οι δανειολήπτες με
δάνεια από τα εν λόγω ιδρύματα,
συναφθέντα πριν την 1/1/2001,
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις εις βάρους τους, σε σχέση με
τα εν λόγω δάνεια», αναφέρεται.
Για το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Ιωάννου σημειώνει ότι «με
πληροφορίες που μας έχουν διαβιβαστεί, το φαινόμενο αυτό δεν
φαίνεται να συναντάται σε εκτεταμένη κλίμακα στις εμπορικές τράπεζες», ενώ ανάλογες ήταν και οι
διαβεβαιώσεις που λήφθηκαν από
τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως
Στέγης, ο οποίος ωστόσο δήλωσε
ότι θα εξετάσει κάθε προκύπτουσα
προβληματική περίπτωση, ξεχωριστά, σε συνεργασία με τον Επίτροπο.
«Καλούνται όμως οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αξιολόγηση
των οφειλών τους απέναντι στα εν
λόγω ιδρύματα για δάνεια συναφθέντα πριν την 1/1/2001 και στα
οποία αφορά τον παρόν ενημερωτικό σημείωμα», αναφέρει, σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση
ωστόσο το Γραφείο του θα επιλαμβάνεται συναφών παραπόνων
που νομίμως του υποβληθούν.

Καρκινογόνες χημικές ουσίες
εντοπίσθηκαν σε πλαστικά δάπεδα

Σ

το πλαίσιο εκστρατείας για
έλεγχο της συμμόρφωσης των
πλαστικών δαπέδων ασφαλείας
που διατίθενται στην Κυπριακή
αγορά με τη νομοθεσία για επικίνδυνες χημικές ουσίες εντοπίστηκαν προϊόντα με περιεχόμενο
που ξεπερνά το νομοθετικά επιτρεπόμενο όριο. Τα δείγματα
συλλέχθηκαν από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τον Νοέμβριο του 2018 και αναλύθηκαν
για το περιεχόμενο τους σε οκτώ
Πολυκυκλικούς
Αρωματικούς
Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ).

Οι ΗΠΑ ανέβηκαν στην όγδοη θέση, στη φετινή κατάταξη ενώ το 2018 ήταν εκτός της πρώτης δεκάδας.
Η κατάταξη δημοσιοποιείται καθώς οι παγκόσμιες
ελίτ συγκεντρώνονται στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας όπου θα συζητήσουν το μέλλον της παγκοσμιοποίησης, τον ρόλο
του κράτους και τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία προωθεί τις χώρες προς τα εμπρός.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το
σημείο 50(5) του Παραρτήματος
XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
REACH, τα δάπεδα ασφαλείας που
χρησιμοποιούνται σε παιδότοπους, παιδικές χαρές, σχολεία και

Η Νότιος Κορέα διατήρησε για ακόμα μια χρονιά την
παγκόσμια πρωτιά της, αν και οι βελτιώσεις της
Γερμανίας στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης έφεραν τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης σε
σχεδόν ισότιμη ετήσια κατάταξη.

τον νόμο.

Το σημείωμα του κ. Ιωάννου εκδόθηκε ύστερα από την εξέταση
αριθμού υποθέσεων που εξέδωσε
για καταστρατήγηση του περί
τόκου Νόμου του 1977 κατά της
Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ),
θυγατρικής της ΣΕΔΙΠΕΣ, πρώην
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Από τα αποτελέσματα της εκστρατείας διαφάνηκε ότι τα πέντε από
τα επτά συνολικά δείγματα που
λήφθηκαν από έξι διαφορετικές
εταιρείες, δεν ήταν σύμφωνα με τις
πρόνοιες περιορισμού που περιλαμβάνεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH. Οι εταιρείες ειδοποιήθηκαν γραπτώς για να σταματήσει άμεσα η διάθεση των συγκεκριμένων δαπέδων στην Κυπριακή
αγορά.

Για τη συγκέντρωση ερευνητών, η
Κύπρος έλαβε βαθμολογία 49 και 33 για τα διπλώματα.
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άλλους χώρους στους οποίους
υπάρχει άμεση και παρατεταμένη
επαφή με το δέρμα δεν πρέπει να
περιέχουν οκτώ συγκεκριμένους
ΠΑΥ σε ποσοστό πέραν του
0,0001% κατά βάρος (1 mg/Kg).
Οι οκτώ ΠΑΥ ταξινομούνται ως

• Οι ενδιαφερόμενοι
να επικοινωνούν
με τους αρμόδιους
λειτουργούς στα τηλέφωνα
22405609 και 22405608
ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή και υπάρχουν κίνδυνοι για

το κοινό από την έκθεση σε πλαστικό προϊόν που τους περιέχει και
το οποίο προέρχεται κυρίως από
ανακύκλωση πεπαλαιωμένων ελαστικών. Σημειώνεται επίσης ότι σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο συζητούνται
τώρα οι κίνδυνοι από την παρουσία ΠΑΥ στα κονιορτοποιημένα
ανακυκλωμένα ελαστικά που χρησιμοποιούνται σε ποδοσφαιρικά
γήπεδα και σε γήπεδα αθλοπαιδιών.
Περισσότερες πληροφορίες για το
θέμα καθώς και ενημερωτικό υλικό
που αφορά τη χημική ασφάλεια
των πλαστικών δαπέδων είναι
αναρτημένες στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
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Αυξάνεται το επίδομα των χαμηλοσυνταξιούχων
Α

υξημένες από €20 μέχρι €50
θα είναι οι συντάξεις που θα
λάβουν τέλος του μήνα 38 χιλ.
χαμηλοσυνταξιούχοι οι οποίοι
είτε λαμβάνουν το μικρό τσεκούι
είτε είναι ενταγμένοι στο σχέδιο
ενίσχυσης συνταξιούχων και
είναι λήπτες του ΕΕΕ.

Για συνταξιούχο με ετήσια εισοδήματα €8,260 μέχρι €8,775 το
χρόνο, το επίδομα αυξάνεται στα
€140 από €100 που είναι τώρα

Η απόφαση λήφθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο, με τη συνολική ετήσια δαπάνη να φτάνει τα
€19,6 εκατ. Η αύξηση στο συγκεκριμένο επίδομα κυμαίνεται από
29,41% μέχρι 44,44%. Μάλιστα όσο
λιγότερα είναι τα εισοδήματα του
δικαιούχου τόσο αυξάνεται το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου.

Συνταξιούχος με εισοδήματα από
€9.292 μέχρι 10.324, ο οποίος
σήμερα λαμβάνει επίδομα μέχρι

Για συνταξιούχο πρόσωπο με
εισοδήματα €8.776 μέχρι €9.291
τον χρόνο, το επίδομα θα φτάσει
τα €130

λαμβάνουν τόσο το επίδομα όσο
και την προτεινόμενη αύξηση και
οι δύο συνταξιούχοι ξεχωριστά.
Για παράδειγμα, για ζεύγος συνταξιούχων το εισοδηματικό όριο
καθορίζεται σε €15.486 και σε
περίπτωση ζεύγους που λαμβάνουν και οι δύο την κατώτατη
σύνταξη ύψους €357 μηνιαίως, θα
λαμβάνουν συνολικά και οι δύο
ποσό €1.114.

Δημιουργία του
«Σπιτιού της Γυναίκας»

ε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει
εγκριθεί η πρόταση της Υπουργού Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να δημιουργηθεί το «Σπίτι της Γυναίκας» και να προωθηθούν οι αναγκαίες ενέργειες για τη λειτουργία του.
Το «Σπίτι της Γυναίκας» θα λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τα θύματα βίας, όπου
επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί
λειτουργοί, όπως κλινικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας
κλπ, θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής της κατάλληλης στήριξης στα θύματα
και τις οικογένειες τους, με τρόπο που να προάγει τα
δικαιώματα και το συμφέρον των θυμάτων και μελών
των οικογενειών τους.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο «Σπίτι της
Γυναίκας» περιλαμβάνουν:

Για μονήρη οικογένεια η οποία έχει
ετήσια εισοδήματα μέχρι €5.162 το
επίδομα θα αυξηθεί κατά €50.
Πλέον το μηνιαίο επίδομα θα φτάσει στα €220.

• Συμβουλευτική υποστήριξη των θυμάτων με στόχο
την ενημέρωση και ενδυνάμωση
• Ενθάρρυνση και υποστήριξη ώστε να αναλάβουν την
ευθύνη της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.

Για μονήρη οικογένεια με ετήσια
εισοδήματα €5.163 μέχρι €5.678,
το επίδομα θα ανέλθει στα €210
από €160 που είναι σήμερα
Για ένα πρόσωπο με εισοδήματα
τα οποία κυμαίνονται από €5.679
μέχρι €6.195 το επίδομα θα φτάσει
τα €200 από €150 που λαμβάνει
τώρα

Μ
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Την αύξηση στο Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων ως ακολούθως:
Ύψος ετήσιου
εισοδήματος
(για μονήρη) €

Για συνταξιούχο με ετήσια εισοδήματα από €6.196 μέχρι €6.711, το
μικρό τσεκούι θα αυξηθεί στα
€190. Τώρα ο ίδιος συνταξιούχος
λαμβάνει €140 τον μήνα
Για ετήσια εισοδήματα από €6.712
μέχρι €7.227 για ένα συνταξιούχο,
το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου
θα φτάσει τα €180, δηλαδή θα
είναι αυξημένο κατά €50

Υφιστάμενο
Μηνιαίο Επίδομα
€

Νέο Μηνιαίο
Επίδομα για 2019
€

Αύξηση για το
2019
€

Ποσοστιαία
αύξηση επιδόματος
%

0-5.162

170

220

+50

+29,41%

5.163-5.678

160

210

+50

+31,25%

5.679-6.195

150

200

+50

+33,33%

6.196-6.711

140

190

+50

+35,71%

6.712-7.227

130

180

+50

+38,46%

7.228-7.742

120

160

+40

+33,33%

7.743-8.259

110

150

+40

+36,36%

8.260-8.775

100

140

+40

+40%

8.776-9.291

90

130

+40

+44,44%

Μέχρι 95

+20

**1

Για μονήρη οικογένεια με εισοδήματα €7.228 μέχρι €7.742 τον
χρόνο, το επίδομα θα αυξηθεί κατά
€40 και θα είναι €160

€75 τον μήνα, τώρα θα λάβει €95.

Όσοι έχουν εισοδήματα από
€7.743 μέχρι €8.259 και μέχρι
σήμερα επίδομα €110, από τούδε
και στο εξής θα λαμβάνουν €150

Όπως εξήγησε η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, στην περίπτωση ζεύγους δικαιούχων που
είναι και οι δύο συνταξιούχοι, θα

9.292-10.324 Μέχρι 75

Η

Δημόσια Υπηρεσία τα τελευταία
χρόνια με την απαγόρευση της
πλήρωσης κενών θέσεων έχει συρρικνωθεί σημαντικά. Η συρρίκνωση
έγινε όμως ανορθόδοξα χωρίς καμία
αρχή η οποία να διασφαλίζει την
αποτελεσματική λειτουργία της
Δημόσιας Υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Για να επιτευχθεί η συρρίκνωση για το δήθεν

Του Γιώργου
Κωνσταντίνου
γενικού γραμματέα
ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
«λιγότερο κράτος» οι κενές θέσεις
από αφυπηρετήσεις καταργούντο
χωρίς κανένα σχεδιασμό, επηρεάζοντας αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία των Υπουργείων, των Τμημάτων
και Υπηρεσιών. Δεν έφταναν όλα
αυτά, άρχισε μια μπόρα προαγωγών
η οποία γέμισε τις υψηλόβαθμες
θέσεις προαγωγής αδειάζοντας τις
κατώτερες θέσεις και ως αποτέλεσμα

Για πληροφορίες αποτείνεστε
στον γραμματέα
της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ
Μιχάλη Ρώσση
στο τηλ. 22849716

• Ενθάρρυνση ώστε να βγουν από την απομόνωση και
να κατανοήσουν ότι δεν είναι μόνες και δεν ευθύνονται
για τη βία που υφίστανται.
• Ατομική ψυχοκοινωνική συμβουλευτική στήριξη.
• Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση και καθοδήγηση για τα δικαιώματα τους.
• Υπηρεσίες παραπομπής ή συνοδείας – όποτε αυτό
απαιτείται – των θυμάτων σε καταφύγια, στην αστυνομία, στο δικαστήριο και όπου αλλού χρειάζεται.
Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως
εγκρίνει:
• τη σύσταση Ad-Hoc επιτροπής αποτελούμενης από
τους Υπουργούς Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και
Υγείας με αποστολή την εποπτεία των ενεργειών που
απαιτούνται για τη λειτουργία του «Σπιτιού της
Γυναίκας»
• το διορισμό της Σουζάνας Παύλου, Πρόεδρου της
Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια και των
μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, ως
Συντονιστών για τη λειτουργία του «Σπιτιού της
Γυναίκας».

Η Δημόσια Υπηρεσία
σε πορεία αποσύνθεσης
αυτού, η Δημόσια Υπηρεσία της
Κύπρου να οδηγείται σε μία στελέχωση όπου οι προϊστάμενοι θα είναι
περισσότεροι από τους υφιστάμενους.
Πολλές Διευθύνσεις Τμημάτων και
Υπηρεσιών για να καλύψουν τα κενά
και να μπορέσουν να λειτουργήσουν
«αποδημούν» το ωρομίσθιο κυβερνητικό προσωπικό από τα καθήκοντα του
για να του αναθέσουν δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα. Αυτό βέβαια απαγορεύεται σύμφωνα με αποφάσεις
υπουργικών συμβουλίων οι οποίες
εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις
που βολεύουν.
Βλέπουμε μία Δημόσια Υπηρεσία όπου
καθαρίστριες εκτελούν καθήκοντα
γραμματειακού προσωπικού, τεχνίτες
εκτελούν καθήκοντα τεχνικού ή και
λογιστή, προσωπικό που κατέχει θέση
ανειδίκευτου εργάτη να εκτελεί καθήκοντα διοικητικού προσωπικού, τεχνίτες

να εκτελούν καθήκοντα ελεγκτών, επιθεωρητών, κλπ.
Το Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό
το οποίο είναι το χαμηλότερο σε αμοιβή προσωπικό στη Δημόσια Υπηρεσία
με απολαβές λιγότερες των χιλίων
ευρώ το μήνα εκτελεί καθήκοντα διοικητικών λειτουργών τους οποίους οι
μηνιαίοι μισθοί στις κλίμακες τους
φτάνουν τις τέσσερις και πλέον χιλιάδες ευρώ.
Χωρίς καμία υπερβολή το Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό κρατά στις
πλάτες του την Δημόσια Υπηρεσία
παρά το γεγονός ότι ούτε στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό γίνεται
πλήρωση των κενών θέσεων.
Η κάλυψη των αδυναμιών και των
κενών που υπάρχει στη στελέχωση της
Δημόσιας Υπηρεσίας σε δημοσιοϋπαλληλικές θέσεις δεν είναι η μόνη προσφορά του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού

Προσωπικού στη Δημόσια Υπηρεσία.
Το ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό
βρίσκεται στη πρώτη γραμμή για την
εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλες τις
υπηρεσίες του κράτους όπως η λειτουργία των νοσοκομείων και ιατρικών
κέντρων, η δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση, η πυρόσβεση, η συντήρηση
δημοσίων κτηρίων και του οδικού
δικτύου, η απρόσκοπτη παροχή νερού
για τις ανάγκες των πολιτών, η συντήρηση εξοπλισμού και οπλικών συστημάτων στη Εθνική Φρουρά, η συντήρηση αρχαιοτήτων, η άμεση ανταπόκριση
στη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η διάσωση ανθρώπινων ζωών
στη θάλασσα ή σε ατυχήματα κ.α.
Επιβάλλεται η άμεση πλήρωση των
κενών θέσεων του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού για την επαρκή
στελέχωση των Τμημάτων και Υπηρεσιών και άμεση εφαρμογή διορθωτικών
μέτρων για την δικαίωση της προσφοράς του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού
Προσωπικού το οποίο με καλή θέληση
έχει προσφέρει πέραν των αρμοδιοτήτων του για να στηρίξει την Δημόσια
Υπηρεσία και γενικά το κράτος.
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NTΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

26 άνθρωποι διαθέτουν τον ίδιο
πλούτο με το φτωχότερο 50%
του πληθυσμού της Γης

Ο

ι δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη γίνονται κατά 2,5
δισεκατομμύρια πλουσιότεροι καθημερινά, την ίδια ώρα
που το φτωχότερο μισό του παγκόσμιου πληθυσμού βλέπει
την καθαρή του αξία να συρρικνώνεται.
Οι περιουσίες συνδυαστικά των 26 πιο πλούσιων ανθρώπων
παγκοσμίως άγγιξαν τα 1,4 τρισ. δολάρια πέρυσι, ποσό που
ισοδυναμεί με το συνολικό πλούτο 3,8 δισεκατομμυρίων φτωχών ανθρώπων.
Οι δισεκατομμυριούχοι, που σήμερα ανέρχονται στον αριθμό
ρεκόρ των 2.208, έχουν περισσότερο πλούτο από ποτέ άλλοτε,
σύμφωνα με λίστα της Oxfam που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.
Από την παγκόσμια οικονομική κρίση πριν από μια δεκαετία, ο
αριθμός των δισεκατομμυριούχων έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
Η ετήσια μελέτη δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από το ετήσιο
Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ στο Νταβός,
στο οποίο συναντιούνται μερικοί από τους
πλουσιότερους
ανθρώπους, με τη
μεγαλύτερη επιρροή,
στον πλανήτη. Η μελέτη είναι 106 σελίδες
Ζάρα: Ο
και στοχεύει στο να
κροίσος
επιστήσει την προσοτων
χή στο χάσμα που
κροίσων
συνεχώς διευρύνεται,
• Καθημερινά, 10.000 άνθρωποι ανάμεσα σε πλούσιους
πεθαίνουν επειδή στερούνται την και φτωχούς.

Οι περισσότεροι από
τους υπερ-πλούσιους
είναι Αμερικανοί, σύμφωνα με τη λίστα
δισεκατομμυριούχων του Forbes που χρησιμοποιεί η Oxfam. Σε
αυτή περιλαμβάνονται ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Μπιλ
Γκέιτς της Microsoft, ο Γουόρεν Μπάφετ της Berkshire Hathaway
και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ του Facebook, οι περιουσίες των οποίων συνολικά αξίζουν 357 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με το
Forbes.

πρόσβαση στο σύστημα Υγείας,
επισημαίνει η Oxfam

Η Oxfam συνιστά τα κράτη να φορολογούν τον πλούτο σε δικαιότερα επίπεδα, να αυξάνουν τα ποσοστά του προσωπικού
εισοδήματος και των εταιρικών φόρων και να εξαλείφουν τη
φοροαποφυγή από τις εταιρείες και τους υπερ-πλούσιους.
Προτείνει ακόμα την παροχή δωρεάν ιατρικής περίθαλψης
παγκοσμίως, της εκπαίδευσης και άλλων δημόσιων υπηρεσιών,
καθώς και τη διασφάλιση ότι και οι γυναίκες και τα κορίτσια
επωφελούνται. Επίσης, προτείνει την επένδυση σε δημόσιους
φορείς –νερό, ηλεκτρικό, παιδική φροντίδα- για τον περιορισμό
των ωρών που δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται.
Καθημερινά, 10.000 άνθρωποι πεθαίνουν επειδή στερούνται την
πρόσβαση στο σύστημα Υγείας», επισημαίνει η Oxfam.
Ο αντίκτυπος είναι δυσανάλογα αισθητός στις γυναίκες.«Τα
κορίτσια σταματούν το σχολείο όταν δεν φτάνουν τα χρήματα,
ενώ οι γυναίκες δουλεύουν υπεράριθμές ώρες απλήρωτης εργασίας και φροντίζουν τους άρρωστους συγγενείς τους, αντικαθιστώντας το σύστημα Υγείας», σημειώνει ο οργανισμός και εκτιμά ότι «εάν όλη η απλήρωτη φροντίδα που παρείχαν οι γυναίκες σε ολόκληρη την υφήλιο, πραγματοποιούταν από μία μόνο
εταιρεία, θα είχε ετήσιο κύκλο εργασιών 10 τρισεκατομμυρίων
δολαρίων».
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αισθητό σε χώρες όπως η Ινδία,
την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία παγκοσμίως. Η χώρα
διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικείας απασχόλησης παγκοσμίως, με τα πρόσφατα στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα να δείχνουν ότι μόλις το 27% των γυναικών ηλικίας 15 και άνω, είναι καταγεγραμμένες ως εργαζόμενες ή να
αναζητούν ενεργά εργασία.
Σύμφωνα με μια περσινή έκθεση του Ινστιτούτου McKinsey
Global, η Ινδία θα μπορούσε να προσθέσει 770 δισεκατομμύρια
δολάρια στην οικονομία της, αυξάνοντας την ισότητα των
φύλων, ενώ η Ασία στο σύνολό της θα μπορούσε να ενισχύσει
το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της έως και 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια εάν προστεθούν περισσότερες γυναίκες στο εργατικό δυναμικό.
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ΔΝΤ: Γερμανία και Ευρωζώνη επιβραδύνουν
τους ρυθμούς της παγκόσμιας οικονομίας

T

o Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο αναθεώρησε την
περασμένη εβδομάδα προς
τα κάτω την πρόβλεψη για
την παγκόσμια οικονομία,
εξαιτίας κυρίως της μεγάλης
επιβράδυνσης στη Γερμανία
και στην Ευρωζώνη. Πρόκειται για τη δεύτερη αρνητική
αναθεώρηση στην οποία
προχωράει το ΔΝΤ μέσα σε
μόλις τρεις μήνες, την οποία
οι οικονομολόγοι του οργανισμού αποδίδουν στον περιορισμό της ζήτησης στην
Ευρώπη, αλλά και στην πρόσφατη
αναταραχή
στα
παγκόσμια χρηματιστήρια.
Το ΔΝΤ προβλέπει, λοιπόν,
πως ο ρυθμός ανάπτυξης της
παγκόσμιας οικονομίας θα
διαμορφωθεί το 2019 μόλις
στο 3,5%, ρυθμός που αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη θα είναι
ο χαμηλότερος των τελευταίων
τριών ετών και χαμηλότερος
από την ανάπτυξη του 2018.
Μόλις τον Οκτώβριο, το ΔΝΤ
είχε προβλέψει ανάπτυξη 3,7%
για το 2019.
Κατά το ΔΝΤ, δύο βασικές
απειλές που απειλούν την
παγκόσμια οικονομία είναι η
μεγαλύτερη από το αναμενόμενο επιβράδυνση της κινεζικής
οικονομίας και η πιθανότητα η
Βρετανία να εγκαταλείψει στις
29 Μαρτίου την Ευρωπαϊκή
Ενωση, χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία για τη μελλοντική εμπορική σχέση των δύο
πλευρών. Μεταξύ των μεγάλων
ανεπτυγμένων οικονομιών, η
μεγαλύτερη αρνητική αναθεώρηση αφορούσε τη γερμανική
οικονομία, η οποία θα αναπτυχθεί το 2019 μόλις κατά 1,3%
(και κατά 1,6% το 2020), σύμφωνα με το ΔΝΤ. Το 2018 η
γερμανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 1,5% και το
2017 με ρυθμό 2,5%, σύμφωνα
με στοιχεία του ΔΝΤ. Πολύ
σημαντική είναι και η αρνητική
αναθεώρηση της πρόβλεψης
για την ιταλική οικονομία, η
οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό μόλις 0,6% το
2019 και 0,9% το 2020. Το 2018
η ιταλική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 1%, σύμφωνα
με το ΔΝΤ και με ρυθμό 1,6% το
2017. Για τη Γαλλία, η αρνητική αναθεώρηση είναι μικρή,
ωστόσο η δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό μόλις 1,5% το
2019 και 1,6% το 2020.
Για την κινεζική οικονομία το
ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 6,2% για το 2019 και για το
2020, από 6,6% που θεωρεί
πως σημειώθηκε το 2018. Λίγες
ώρες προτού δημοσιεύσει το
ΔΝΤ τις προβλέψεις του για την
παγκόσμια οικονομία, η κινεζική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει

πως η δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία του κόσμου είχε
αναπτυχθεί το τέταρτο τρίμηνο
του 2018 με ετήσιο ρυθμό 6,4%,
όπως αναμενόταν, ενώ το
τρίτο τρίμηνο του 2018 είχε
αναπτυχθεί με ρυθμό 6,5%.
Συνεπώς, ολόκληρο το 2018 η
κινεζική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,6% (από 6,8% το
2017), επίδοση που είναι η
χαμηλότερη από το μακρινό
1990. Η επιβράδυνση αποδίδεται στην υποχώρηση της εσωτερικής ζήτησης αλλά και στην
επίπτωση των αμερικανικών
δασμών στις εισαγωγές από
την Κίνα. Επίσης, αποδίδεται
στη μείωση των επενδύσεων
καθώς η κινεζική κυβέρνηση
προσπαθεί να περιορίσει το
χρέος, αλλά και στον περιορισμό της ζήτησης για κινεζικές
εξαγωγές εξαιτίας της επιβράδυνσης της ζήτησης παγκοσμίως.
Παρά την επιβράδυνση, η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του
ΔΝΤ, αρνήθηκε πως επίκειται

πραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Σύμφωνα
με αποκλειστικές πληροφορίες
του Reuters, οι ΗΠΑ πιέζουν
την Κίνα να αποδεχθεί τη δημιουργία μηχανισμού που θα
επιτρέπει την παρακολούθηση
των εμπορικών μεταρρυθμίσεων που θα κληθεί να εφαρμόσει η Κίνα στο πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας. Μάλιστα, η
Ουάσιγκτον παρουσιάζει τη
συγκεκριμένη απαίτηση ως
προϋπόθεση για τη σύναψη
εμπορικής συμφωνίας με την
Κίνα και πιέζει ώστε να έχει το
δικαίωμα να επιβάλλει επιπλέον δασμούς στις εισαγωγές
από την Κίνα στην περίπτωση
που παραβιάσει το Πεκίνο τους
όρους της συμφωνίας. «Η
απειλή των δασμών δεν εξαλείφεται, ακόμη και αν υπάρχει
συμφωνία»,
εξήγησε
στο
Reuters μία από τις τρεις πηγές
που επικαλείται το πρακτορείο. Οι Κινέζοι διαπραγματευτές δεν ενθουσιάστηκαν με την
αμερικανική ιδέα περί εποπτεί-

• Δύο μεγάλες απειλές για την παγκόσμια οικονομία
θεωρούνται, το BREXIT και η επιβράδυνση
της Κινεζικής οικονομίας
ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, ωστόσο παραδέχτηκε
πως «έχει αυξηθεί σίγουρα ο
κίνδυνος για οξύτερη επιβράδυνση της παγκόσμιας» και
κάλεσε κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο
«σοβαρής επιβράδυνσης».
Πιέσεις ΗΠΑ στην Κίνα
Δεδομένου ότι το ΔΝΤ συγκαταλέγει ενδεχόμενη κλιμάκωση
του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ Κίνας μεταξύ των σημαντικότερων απειλών για την παγκόσμια οικονομία, έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η εξέλιξη των δια-

ας των εμπορικών μεταρρυθμίσεων, πρόσθεσε η πηγή, ωστόσο η πρόταση «δεν εκτροχίασε
τις διαπραγματεύσεις». Την
αμερικανική αξίωση επιβεβαίωσε μιλώντας στο Reuters και
κινεζική πηγή, λέγοντας πως
οι ΗΠΑ θέλουν «περιοδικές
αξιολογήσεις» χωρίς να είναι
σαφές πόσο συχνά. «Μοιάζει
με εξευτελισμό», προσέθεσε η
πηγή. «Ομως ίσως οι δύο
πλευρές καταφέρουν να βρουν
έναν τρόπο να τηρηθούν τα
προσχήματα». Ο Τραμπ έχει
απειλήσει με επιβολή νέων
δασμών αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις 2 Μαρτίου.

• Πολλαπλώς επιζήμιος
για την Παγκόσμια
ανάπτυξη ο οικονομικός
πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας
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Σ

ε μια κρίσιμη καμπή της
ανθρωπότητας η οποία
εδώ και μερικά χρόνια πολτοποιείται στη μηχανή της
παγκοσμιοποίησης, γιορτάζουμε την Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων. Έλληνες και
ξένοι διανοουύμενοι θεωρούν
ότι οι αξίες και οι αρχές της
ελληνικής Παιδείας είναι το
μοναδικό φάρμακο για να
βγούν οι Κοινωνίες αλώβητες
ή
τουλάχιστον
λιγότερο
τραυματισμένες, από την
ανεξέλεγκτη πορεία της
Παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή
της διεθνούς εκδηλούμενης
τάσης συστηματικής ενοποίησης όλου του κόσμου και η
οποία που έχει ήδη τεθεί σε
εφαρμογή στην οικονομία,
στο εμπόριο, στις επικοινωνίες, την πληροφορική, στις
συγκοινωνίες, στον τουρισμό
και τελευταίως στην Εκπαίδευση.
Η τάση αυτή ή αλλοιώς το νέο
σύστημα της παγκόσμιας ανάπτυξης και συνεργασίας όπως
εξελίσσεται, δεν θέλει να διακρίνει εθνικά και κρατικά σύνορα και συστήματα, ούτε φυλές,
θρησκείες, πολιτισμούς, ιστορίες και παραδόσεις. Γιαυτό,
εκλαμβάνεται από τους πολίτες ως ισοπέδωση της εθνικής
ταυτότητας και υπόστασης
των λαών, που εξυπηρετεί
μόνο τους κάθε λογής πλανητάρχες της εξουσίας και της
οικονομίας. Όσο πιο αισθητή
γίνεται η κυριαρχική παρουσία
της Παγκοσμιοποίησης στη
ζωή των λαών, τόσο πιο έντονη κάνει την παρουσία του ένα
ρεύμα Αντι-παγκοσμιοποίησης, που εκδηλώνεται ως διεθνής λαϊκή κατακραυγή κατά
της οικονομικής ολιγαρχίας η
οποία θέλει τους λίγους πλούσιους πλουσιότερους και τα
δισεκατομμύρια των φτωχών
φτωχότερους.
Ο Πάπας της Ρώμης και ο
Αρχιεπίσκοποπος Αθηνών Χριστόδουλος, κατά την συνάντηση των Αθηνών ( 4-5-01) διακήρυξαν ότι: " Η Παγκοσμιοποίηση και η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα έχουν βλαβερές
συνέπειες αν οι λαοί χάσουν
την αυτοσυνειδησία τους, την
εθνική τους παράδοση και τη
θρησκεία τους. Τούτο θα συνιστούσε αναίρεση και απάρνηση της πνευματικής τους κληρονομιάς."
Ο Καθηγητής Γ. Κουμάντος
υποστηρίζει:"Η Παγκοσμιοποίηση είναι αναπόφευκτη ιστορική μοίρα της ανθρωπότητας.
Όσο μάταιο είναι να πολεμάς
κατά του τηλεφώνου και της
τηλεόρασης, το ίδιο μάταιο
είναι να θέλεις να σταματήσεις
την οικονομική ανάπτυξη σε
εθνικά σύνορα…".

Το μέγα ερώτημα που
τριβελλίζει το μυαλό
των πολιτών είναι
:"Παγκοσμιοποίηση, Ελπίδα ή
Εφιάλτης;". Το βέβαιο είναι
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30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
• Μέσα στο χάος της Παγκοσμιοποίησης, καλούμαστε
να περιφρουρήσουμε την εθνική μας ταυτότητα, την πολιτιστική μας
κληρονομιά και τη μοναδικότητα της Γλώσσας μας
πως η φτώχεια, η ανισότητα
και η ανασφάλεια και η τρομοκρατία, αυξάνεται καθημερινώς σ' όλο τον πλανήτη από
την στιγμή που ξεκίνησε η
Παγκοσμιοποίηση. Η παγκόσμια ανισότητα έχει φθάσει σε
πρωτοφανή επίπεδα. Το πλουσιότερο 1% του παγκόσμιου
πληθυσμού έχει τα εισοδήματα
του φτωχότερου 60%,δηλ. των
τριών
δισεκατομμυρίων
ανθρώπων". Παράλληλα, ο
εφιάλτης της τρομοκρατίας
ανά πάσα στιγμή μπορεί να
κτυπήσει της πόρτα μας.
Σήμερα λοιπόν, ζούμε σε μία
Παγκοσμιοποίηση που μέρα με
την ημέρα γιγαντώνεται και
από την οποία κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Γιαυτό, προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη, να
προετοιμασθούμε ως χώρα
αλλά κυρίως ως έθνος να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις
χωρίς νασυνθλιβούμε. Δηλαδή,
χωρίς να χάσουμε την Ελληνική
μας ταυτότητα, την Ιστορία
μας, τον πολιτισμό μας και τις
παραδόσεις μας, που μας κράτησαν τόσους αιώνες στη ζωή.
Ο τότε Πρωθυπουργός της
Γαλλίας Λιονέ Ζοσπέν , σε ομιλία του με θέμα "Το μέλλον της
Ευρώπης" (28-5-01), τονίζει
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: " Πέρα από την Οικονομική
και Νομισματική Ένωση πρέπει
τώρα να διευρύνουμε την πολιτική, για να μην αναχθεί η
Ευρώπη σε μία αγορά και διαλυθεί μέσα στην Παγκοσμιοποίηση. Γιατί η Ευρώπη είναι
πολύ περισσότερο από μία
αγορά. Να φτιάξουμε την
Ευρώπη χωρίς να διαλύσουμε
την Γαλλία, ούτε οποιοδήποτε
από τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη.

Η Ελληνική
Παιδεία
μπορεί να
συμβάλει
ουσιαστικά
στη διαμόρφωση της
φιλοσοφίας
και των
στόχων της
Παγκοσμιοποίησης
προς
όφελος
όλων των
πολιτών

Ο ρόλος της Παιδείας
στην Παγκοσμιοποίηση
Ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος.
Μπαμπινιώτης επισημαίνει :
"Η Σύνοδος των Πρυτάνεων
μεγάλων Πανεπιστημίων, που
έγινε στην Ουάσιγκτων στις
αρχές του 2001, δεν υιοθετεί
την Παγκοσμιοποίηση. Θέλει
την συνεργασία και σύγκληση
αλλά δεν θέλει την εξομοίωση
και τις δεσμεύσεις σε πρότυπα
ξένα προς κάθε τόπο. Θέλει την
Διεθνοποίηση αλλά δεν θέλει
την Παγκοσμιοποίηση, γιατί η
δεύτερη παίρνει συχνά τον
χαρακτήρα του εξαμερικανισμού, που είναι μία μορφή
πολιτισμικού ηγεμονισμού, ο
οποίος πηγάζει από την παθητική γενίκευση μίμησης αμερικανικών προτύπων".
Είναι γεγονός ότι στις μέρες
μας, η έκρηξη των νέων τεχνολογιών και οι αδίστακτοι
κανόνες της οικονομικής ανάπτυξης, της αγοράς και του
κέρδους έχουν παρασύρει
μονοδρομικά την Παγκόσμια
Παιδεία ως εκπαίδευση και
κατάρτιση, για να συμβάλλει
στην παραγωγικότητα και την
καταπολέμηση της ανεργίας.
Όμως, θα ήταν μέγα σφάλμα

να αγνοήσουμε την ανθρώπινη
και κοινωνική πλευρά των
λαών και το βαθύτερο νόημα
της Παιδείας ως μόρφωση
διαχρονικής αξίας και ποιότητας. Ο σκοπός της Παιδείας
που παρέχεται στο σχολείο
στοχεύει στο να διδάξει γνώσεις και δεξιότητες στους
νέους, να αναπτύξει την νοητική τους δύναμη, ώστε να σκέπτονται και να ενεργούν
σωστά και δημιουργικά, αλλά
και να καλλιεργήσει τις ψυχοπνευματικές τους δυνάμεις, να
τους εμπνεύσει αρχές, αξίες
και ιδανικά και να τους ξυπνήσει ευαισθησίες ηθικές, κοινωνικές και ανθρωπιστικές. Και
ακόμα, κατά τον κ. Μπαμπινιώτη" έργο της Εθνικής Παιδείας είναι να μυήσει κάθε νέο
στη γλώσσα, στην Ιστορία και
στις παραδόσεις της πατρίδας
του, στην πίστη, στις τέχνες
και στα γράμματα και γενικότερα στον πολιτισμό, που
προσδιορίζει την εθνική του
ταυτότητα, την εθνική φυσιογνωμία της χώρας του και την
εθνική ιδιοπροσωπία του λαού
στον οποίο ανήκει ". Η κλασσική Ελληνική Παιδεία μπορεί
πολλά να προσφέρει και να
μπολιάσει αρμονικά και εποι-
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κοδομητικά τις σύγχρονες αναπτυξιακές τάσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων, με επίκεντρο τον Άνθρωπο, τη γόνιμη
σκέψη του και τη δημοκρατική
συμβίωση όχι μόνο σε εθνικό
αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η
Jacqueline deRomilly, της Γαλλικής Ακαδημίας και της Ακαδημίας Αθηνών, εξέχουσα
ελληνίστρια της εποχής μας, σε
ένα από τα είκοσι σχετικά
βιβλία της με τίτλο "Γιατί η
Ελλάδα", με γλαφυρότητα αναλύει βασικές πτυχές της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και
αποδεικνύει την οικουμενικότητα του Ελληνικού πνεύματος
τονίζοντας: " Το να είσαι
Έλληνας δεν είναι ζήτημα
καταγωγής, αλλά αγωγής".
Ο Αμερικανός Ελληνιστής Victor
Hanson,
καθηγητής
στο
California State University,του
οποίου το τελευταίο βιβλίο
"Ποιος σκότωσε τον Όμηρο"
αποτελεί έναν μοναδικό ύμνο
της Ελληνικής Κλασσικής Παιδείας και της αξίας της για τον
σύγχρονο μορφωμένο άνθρωπο. Γράφει μεταξύ άλλων: "Οι
κεντρικές αξίες της κλασσικής
Ελλάδος είναι μοναδικές, αμετάβλητες και μη πολυπολιτισμικές. Οι κλασσικές σπουδές
όχι μόνο εξακολουθούν να
αποτελούν τον πυρήνα και το
κεφαλόβρυσο όλης της Ευρωπαϊκής Παιδείας και γενικότερα του Δυτικού πολιτισμού,
αλλά και ορίζουν τις ίδιες τις
παραμέτρους των σημερινών
συζητήσεων περί Παιδείας. Τα
Ελληνικά εξακολουθούν να
είναι το αθάνατο νερό που
δίνει ζωή στη μάθηση, ένα
δώρο που η απόκτησή του
μπορεί να αλλάξει τον τρόπο
που δουλεύει ο νους του
ανθρώπου. Το να αγνοήσουμε
ή να καταστρέψουμε τους
Κλασσικούς ισοδυναμεί με
πολιτιστική αυτοκτονία.." Με
λύπη του όμως διαπιστώνει
ότι : " στη Δύση και ιδιαίτερα
στις ΗΠΑ, οι κλασσικές σπουδές δέχονται μια εξοντωτική
επίθεση" Και αυτό, στον βωμό
τους κέρδους των ολίγων εναντίον των πολλών.

Συμπεράσματα και προοπτικές
Αναμφίβολα, η Παγκοσμιοποίηση δεν πρόκειται να γυρίσει
πίσω. Στην πορεία μας όμως προς την Παγκοσμιοποίηση
οφείλουμε να επιμείνουμε στη θέσπιση αρχών, που θα εξασφαλίζουν μια ανθρώπινη μορφή, προς όφελος των λαών και
των κοινωνιών τους, παγκόσμια. Τούτο μπορεί να γίνει όταν
υπάρξει ειλικρινής και ισότιμη συνεργασία και συναποφασιστικότητα μεταξύ των λαών, με σεβασμό στην εθνική καθενός
ταυτότητα, στον πολιτισμό του, τη θρησκεία του, στην ιστορία
του και στις πανανθρώπινες αξίες της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Δικαιοσύνης και της Ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Είναι καιρός να επιστρέψουμε σε αυτές τις ακατάλυτες και διαχρονικές αξίες. Ας μην παρασυρθούμε από τους «προοδευτικούς εθνομηδενιστές» που αφρίζουν υστερικά κατά των εθνικών αξιών και ιδανικών. Μέσα στο χάος της Παγκοσμιοποίησης, καλούμαστε να περιφρουρήσουμε την εθνική και πολιτιστική μας ταυτότητα χωρίς σωβινισμούς και πάνω απ΄ όλα
την Ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων. Η Ελληνική Παιδεία μπορεί
να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της φιλοσοφίας και
των στόχων της Παγκοσμιοποίησης προς όφελος όλων των
πολιτών.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Πόσο αλλάζει της ζωή μας η είσοδος της «ρομποτικής» στην απασχόληση

Η εργασία στον αστερισμό του αυτοματισμού
της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής
Έ

κθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας
για τη μεταλλασσόμενη φύση της
εργασίας (The changing nature of work,
2019) αναφέρει ότι η αυτοματοποίηση
θα εξαλείψει το 50% των εργασιών ρουτίνας και των θέσεων χαμηλής ειδίκευσης έως το 2025. Όμως, ταυτόχρονα
επισημαίνει πως η τεχνολογία δημιουργεί νέους τομείς της οικονομίας, νέα
καθήκοντα, νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις
και παράγει ευημερία.

εσωτερικής καύσης– έτσι και η 4η
Βιομηχανική Επανάσταση θα έχει θετικό
ισοζύγιο, υποστηρίζουν οι συντάκτες της
έκθεσης της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Από το 1999 έως το 2016 η τεχνολογία
έφερε 23 εκατ. νέες θέσεις στην Ε.Ε. Εως
το 2025 (μελέτη Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ) 75 εκατ. θέσεις θα καταργηθούν,
αλλά 133 εκατ. θα δημιουργηθούν. Οπως
και οι προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις –ατμός, ηλεκτρισμός, μηχανή

Οι τεχνολογίες αιχμής φέρνουν κοντά τις
αγορές, διευρύνουν τα όρια των εταιρειών
(μικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται
παγκόσμια,
νεοσύστατες
εταιρείες
κυριαρχούν στην αγορά, όπως η Alibaba
στην Κίνα, με 490.000 online καταστήματα, που πουλάει έως και αεροσκάφη),

√

αναδιαμορφώνουν τις δεξιότητες των
εργαζομένων, εξαλείφουν τα γεωγραφικά
εμπόδια, δεν καταργούν, μεταλλάσσουν
την εργασία κάνοντας σημαντικότερο το

Η αυτοματοποίηση θα εξαλείψει το 50% των εργασιών ρουτίνας
και των θέσεων χαμηλής ειδίκευσης έως το 2025. Ταυτόχρονα
θα δημιουργήσει νέες προοπτικές απασχόλησης
ανθρώπινο κεφάλαιο. Εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις δημιουργούν
νέα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αναφέρει
η έκθεση. Στη Δανία, οι επιχειρήσεις ενίσχυσαν παγκόσμια τη θέση τους με την
τρισδιάστατη εκτύπωση προϊόντων
ακουστικής βοήθειας. Στην Ινδία, η κυβέρ-

νηση επένδυσε σε τεχνικά πανεπιστήμια
και η χώρα έγινε παγκόσμιος ηγέτης σε
τομείς της υψηλής τεχνολογίας. Στο
Βιετνάμ οι εργαζόμενοι ανέπτυξαν τη
γνώση ξένων γλωσσών και επεκτάθηκαν
σε άλλες αγορές.
Ταυτόχρονα θέσεις εργασίας χάνονται. Το
κινεζικό Foxconn Technology Group, ο
μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών στον κόσμο, αντικατέστησε το 30%
του εργατικού δυναμικού με ρομπότ. Η
τρισδιάστατη εκτύπωση επέτρεψε στη
γερμανική Adidas να δημιουργήσει δύο
εργοστάσια σε Γερμανία και ΗΠΑ, καταργώντας 1.000 θέσεις εργασίας στο
Βιετνάμ. Η ολλανδική Philips Electronics
έφερε πίσω στην Ολλανδία την παραγωγή
από την Κίνα. Στη Sberbank, τη μεγαλύτε-

Γιάννης Κουζής καθηγητής Πανεπιστημίου

Σίγουρα,
η
ψηφιοποίηση
και η ρομποτοποίηση της αγοράς εργασίας,
δημιουργεί μια
σειρά από προκλήσεις
και
ευκαιρίες,
θα
πρέπει όμως να
αναπτύσσεται με
τρόπο που να προστατεύονται τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

«Η αυτοματοποίηση έχει επηρεάσει περισσότερο τον κλάδο των
υπηρεσιών και τις επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου (μεταφορές, ενέργεια, τρόφιμα-ποτά, τσιμέντο, προϊόντα πετρελαίου),
δυναμικοί κλάδοι με εξαγωγική δραστηριότητα, και λιγότερο τη
βιομηχανία όπου το μέγεθος απασχόλησης έχει μειωθεί από
27% το ’80 σε κάτω από 10% σήμερα, κυρίως λόγω της αποβιομηχάνισης», λέει ο κοσμήτωρ Πολιτικών Επιστημών του
Παντείου Πανεπιστημίου Γιάννης Κουζής. «Ενας κλάδος που
αυτοματοποιείται γρήγορα είναι ο τραπεζικός. Ο,τι συμβαίνει
τώρα στις τράπεζες στην Ελλάδα, δραστική μείωση προσωπικού λόγω αναδιαρθρώσεων
που συνδέονται και με τη νέα τεχνολογία, έχει συμβεί καιρό πριν σε άλλες χώρες», σημειώνει ο ίδιος.

Η ψηφιοποίηση και η ρομποτοποίηση
αποτελούν μια νέα τάση στην αγορά
εργασίας, με ανάλογες επιδράσεις και
στην οικονομία, η οποία όμως δεν μπορεί ακόμα να διασαφηνιστεί με απόλυτη
επάρκεια, ως προς το τι καλύπτει και τις
συνέπειες που μπορεί να επιφέρει σε
κοινωνικό επίπεδο.

«Σήμερα παρατηρείται μια σοβαρή αντίφαση. Από τη μια οι παραγωγικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η τεχνολογία, αναπτύσσονται διαρκώς από τις επιχειρήσεις προκειμένου αυτές να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υψηλότερη κερδοφορία,
από την άλλη η εργασία, καταστρέφεται – η τεχνολογία καταλαμβάνει θέσεις απασχόλησης. Και τίθεται το ερώτημα, πώς γίνεται από τη μία να παράγονται αγαθά προς όφελος
της κοινωνίας και από την άλλη να τίθενται στο περιθώριο μεγάλα κομμάτια του κοινωνικού σώματος; Δεν είναι κακή η νέα τεχνολογία, βελτιώνει τις παραγωγικές δυνάμεις,
όμως ταυτόχρονα δημιουργεί νέα προβλήματα στην κοινωνία, που υποχρεώνεται να
παρακολουθεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και να δέχεται τα πλήγματά
του. Το άτομο αναλαμβάνει μεγαλύτερη ευθύνη από αυτήν που του αναλογεί. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, θα πρέπει να εκπαιδεύονται διά
βίου, γεγονός που ενισχύει την ανασφάλεια, τους υποχρεώνει να αυξάνουν συνεχώς τα
προσόντα τους και αυτό να μην αρκεί», εξηγεί ο κ. Κουζής. «Το σχολείο πρέπει να εκπαιδεύει στις νέες τεχνολογίες αλλά το πανεπιστήμιο δεν μπορεί να μετατραπεί σε κέντρο
επαγγελματικής κατάρτισης, μπορεί να παίζει ένα ρόλο, άλλωστε υπάρχουν πανεπιστημιακά τμήματα που υπηρετούν αυτόν τον σκοπό λόγω γνωστικού αντικειμένου, αλλά όχι
να προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες της αγοράς.

Η ψηφιακή οικονομία θα τονώσει την
ανταγωνιστική ανάπτυξη, θα αναμορφώσει τον τομέα της βιομηχανίας και θα
δημιουργήσει νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ενισχύοντας την ενιαία αγορά.
Παράλληλα, δημιουργεί προοπτικές για
καινοτόμες υπηρεσίες και ελαχιστοποιεί
τις φυσικές και χρονικές αποστάσεις
μεταξύ των ανθρώπων.

«Βοήθεια και συμπληρωματικότητα, όχι υποκατάσταση του ανθρώπου»

«Συνεπώς η ευφυής ρομποτική στον χώρο εργασίας δεν
αντικαθιστά τους ανθρώπους, αντιθέτως μπορεί να τους
προστατεύει από επικίνδυνες καταστάσεις ή κοπιώδεις
χειρωνακτικές εργασίες, να τους υποστηρίζει σε γνωσιακές εφαρμογές ψηφιακής αναζήτησης και ενημέρωσης με
απλό και φυσικό τρόπο, να τους υποβοηθά εάν υπάρχουν
κινητικά προβλήματα, να τους συντροφεύει μέσω επικοινωνίας που στηρίζεται σε αναγνώριση ομιλίας και χειρονομιών. Ολες αυτές οι δυνατότητες μπορούν να επιδρά-

«Στον χώρο της υγείας, για παράδειγμα, μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες αποτελεί η διαρκής γήρανση
του πληθυσμού τους με άμεση συνέπεια την αύξηση του
ποσοστού που αντιμετωπίζει κινητικά και νοητικά προβλήματα. Πολλές ομάδες διεθνώς σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και βιομηχανίες προσπαθούν
να αναπτύξουν, και έχουν ήδη σημειώσει αρκετές επιτυχίες, νέα πρωτοποριακά αυτόνομα ρομπότ ή ευφυείς
ρομποτικούς βοηθούς που θα παρέχουν ένα εύρος λει-

Ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλέψει
κανείς πόσους θα εκτοπίσει άμεσα η
αυτοματοποίηση. Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν. Στην Ελλάδα από 2% έως 23%, στη
Βολιβία από 2% έως 41%, στη Λιθουανία
από 5% έως 56%, στην Ιαπωνία από 6%
έως 55%, που δείχνει πόσο ρευστό είναι το
τοπίο και πόσο αβέβαιος ο μελλοντικός
κόσμος της εργασίας.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η θέση των εργαζομένων στο νέο τοπίο
και η ευθύνη των επιχειρήσεων

σουν θετικά και ενισχυτικά στην αγορά εργασίας που θα
προσαρμοστεί και θα δημιουργήσει νέα επαγγέλματα, νέα
καθήκοντα και θέσεις εργασίας», σημειώνει ο κ.
Μαραγκός.

ρη τράπεζα στη Ρωσία, το 35% των αποφάσεων για δάνεια λαμβάνονται από την
τεχνητή νοημοσύνη που αντικατέστησε
3.000 δικηγόρους στη νομική υπηρεσία
της και θα περιορίσει τους υπαλλήλους
γραφείου το 2021 σε 1.000 από 59.000 το
2011. Το ίδιο πράττει και η Ant Financial
στην Κίνα.

Ανδρέας Φ. Μάτσας
γενικός γραμματέας ΣΕΚ

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσαρμοστούν
στις νέες απαιτήσεις και να εκπαιδεύονται διά βίου

Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, διευθυντής του Εργαστηρίου Ρομποτικής και Αυτοματισμού,
Πέτρος Μαραγκός επισημαινει πως, κύριος στόχος της
αυτοματοποίησης είναι να παρέχει βοήθεια και συμπληρωματικότητα και όχι υποκατάσταση του ανθρώπου».

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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τουργιών κινητικής και νοητικής υποστήριξης αυτών των
ανθρώπων. Ετσι επιτυγχάνουν να αυξήσουν τον βαθμό
ανεξαρτησίας τους σε κέντρα αποκατάστασης ή κατ’
οίκον και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, και
ταυτόχρονα να μειώσουν το φορτίο που επωμίζονται οι
εργαζόμενοι και να αυξήσουν την αποδοτικότητα των
προγραμμάτων αποκατάστασης. Επιπροσθέτως, τα
ευφυή ρομπότ δημιουργούν καινοτομίες στην παροχή
υπηρεσιών μέριμνας και προς άλλες ευαίσθητες ομάδες,
ενώ παρέχουν και υπηρεσίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας
σε πελάτες επιχειρήσεων, υποβοηθώντας συμπληρωματικά τους εργαζομένους και βελτιώνοντας την ποιότητα
εργασίας και υπηρεσιών», λέει ο κ. Μαραγκός.

Την ίδια ώρα, δημιουργεί σημαντικούς
κινδύνους και αβεβαιότητες, ιδιαίτερα
για τους εργαζόμενους. Χρειάζεται να
δημιουργηθεί ένα επαρκές νομοθετικό
πλαίσιο για τους εργαζόμενους, να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα και
να ενισχυθεί η ασφάλεια διεκπεραίωσης
συναλλαγών των καταναλωτών που
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Η ΣΕΚ υποστηρίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση στην οικονομία για να είναι οικονομικά και κοινωνικά ωφέλιμη, θα πρέπει να
συνοδεύεται με την ενίσχυση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και των
καταναλωτών και αφού προηγηθεί ο
απαιτούμενος κοινωνικός διάλογος.
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Βαριές οι «καμπάνες» για τη Βία κατά των Γυναικών
Α

υξημένες ποινές και πολύ πιο
αυστηρές περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για ποινικοποίηση της Βίας
κατά των Γυναικών, με τον Υπουργό
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνά
Νικολάου να σημειώνει στην παρουσίαση του Νομοσχεδίου ότι είναι η
πρώτη φορά στον τόπο μας, που επιχειρούνται και προτείνονται τέτοιας
μεγάλης κλίμακας και έκτασης αλλαγές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ολιστικά το ζήτημα της πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας.
Συγκεκριμένα, για το αδίκημα του βιασμού η ποινή παραμένει ισόβια φυλάκιση, της απόπειρας βιασμού από 10 χρόνια αυξάνεται στα 15 χρόνια φυλάκισης,
της άσεμνης επίθεσης εναντίον γυναίκας
από 2 χρόνια αυξάνεται στα 10 χρόνια
φυλάκισης, για διαφθορά γυναίκας
κάτω των 13 παραμένει ισόβια φυλάκιση, για απόπειρα διαφθοράς γυναίκας
κάτω των 13 από 3 στα 15 χρόνια.
Όσον αφορά το αδίκημα της διαφθοράς
γυναίκας με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία, η ποινή αυξάνεται από δύο σε
είκοσι χρόνια φυλάκιση, της παράνομης
κατακράτησης γυναίκας από πέντε σε
δέκα χρόνια, για άσεμνη πράξη από δύο
χρόνια αυξάνεται σε πέντε χρόνια, για
απόπειρες η φυλάκιση αυξάνεται από
επτά σε δεκαπέντε χρόνια, για βαριά
σωματική βλάβη από επτά σε δώδεκα
χρόνια, για τραυματισμό και ανάλογες
πράξεις αυξάνεται από τρία σε επτά
χρόνια, και για κοινή επίθεση η φυλάκιση αυξάνεται από ένα σε τρία χρόνια και
η προβλεπόμενη χρηματική ποινή αυξάνεται από χίλιες λίρες σε πέντε χιλιάδες
ευρώ ή και οι δύο ποινές.
Για παρενοχλητική παρακολούθηση, η
φυλάκιση αυξάνεται από τρία σε πέντε
χρόνια, η σεξουαλική παρενόχληση στην
εργασία η φυλάκιση αυξάνεται από τρία
σε πέντε χρόνια ή επιβάλλεται η προβλεπόμενη χρηματική ποινή που είναι 10
χιλιάδες ευρώ ή και οι δύο ποινές. Για
εξαναγκασμό σε γάμο η φυλάκιση αυξάνεται από τρία σε πέντε χρόνια και για
αναγκαστική άμβλωση και στείρωση, η
φυλάκιση αυξάνεται από δεκατέσσερα
χρόνια σε ισόβια και για ακρωτηριασμό
γεννητικών οργάνων η φυλάκιση αυξάνεται από πέντε σε δέκα χρόνια.
Επίσης, όπως είπε στην παρουσίαση
του νομοσχεδίου ο Υπουργός, προβλέπεται επίσης πως όποιος προβεί σε
σεξουαλική πράξη χωρίς διείσδυση και
χωρίς συναίνεση έναντι γυναίκας είναι
ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε
ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα
20 χρόνια. Έναντι νεαρής γυναίκας ηλικίας κάτω των δεκατριών χρονών είναι
ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε
ποινή ισόβιας φυλάκισης, και έναντι
νεαρής γυναίκας ηλικίας δεκατριών χρονών μέχρι δεκαέξι είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 25 χρόνια.
Οι πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης,
με βάση το νομοσχέδιο, επιφέρουν ποινή
φυλάκισης δύο χρόνων, αν είναι κάτω
των 13 χρονών η γυναίκα η ποινή ανέρχεται στα 10 χρόνια και αν είναι μεταξύ
13-16 χρόνων η ποινή ανέρχεται στα 7
χρόνια.
Ποινές προβλέπονται και σε όποιον εξασφαλίσει τη συναίνεση γυναίκας για την

τέλεση σεξουαλικής πράξης ή σεξουαλικής πράξης χωρίς διείσδυση. Αν αυτό
γίνει λόγω κατάχρησης θέσης εμπιστοσύνης, εξουσίας ή επιρροής επάνω στη
γυναίκα, είναι ένοχος κακουργήματος
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα 10 χρόνια.
Αν γίνει λόγω κατάχρησης ευάλωτης
θέσης της γυναίκας, κυρίως λόγω διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας ή

τευτικές ρυθμίσεις για τις γυναίκες και
τα κορίτσια θύματα βίας που τολμούν
και επιχειρούν να δραπετεύσουν από το
φαύλο κύκλο της βίας, καθορίζει αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις για τους δράστες έμφυλης
βίας, θέτει τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας στα θύματα βίας,
καθορίζει ένα εμπεριστατωμένο, σύγχρονο πλέγμα προληπτικών δράσεων
και κατασταλτικών μέτρων, αντιμετω-

√

Για τη σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία η φυλάκιση αυξάνεται από
τρία σε πέντε χρόνια ή επιβάλλεται η προβλεπόμενη χρηματική ποινή που είναι
10 χιλιάδες ευρώ ή και οι δύο ποινές

√ Το

νομοσχέδιο προβλέπει ποινές και για όσους παραλείπουν να καταγγείλουν πράξεις βίας κατά των γυναικών που περιέρχεται σε γνώση τους και
σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης μέχρι 5 έτη ή σε
χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές

κατάστασης εξάρτησης είναι ένοχος
κακουργήματος και, σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 20
χρόνια και επίσης αν γίνει λόγω εξαναγκασμού, βίας ή απειλής, είναι ένοχος
κακουργήματος υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα 20
χρόνια.
Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει ποινές και για όσους παραλείπουν να
καταγγείλουν πράξεις βίας κατά των
γυναικών που περιέρχεται σε γνώση
τους και σε περίπτωση καταδίκης τους
υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης μέχρι 5
έτη ή σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα
χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο
αυτές ποινές.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως το
καινοτόμο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων,
αναμορφώνει, εκσυγχρονίζει και διευρύνει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
για την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών, ενδυναμώνει τις προστα-

πίζει συνεκτικά όλες τις μορφές βίας
κατά των γυναικών που περιλαμβάνονται
στη
Σύμβαση
της
Κωνσταντινούπολης.
Όπως είπε, λόγω της σοβαρότητας και
συνθετότητας του θέματος, μέσω του
νομοσχεδίου εγκαθιδρύεται επίσης η
δυνατότητα διεθνούς και εγχώριας
συνεργασίας για πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.
Ο κ. Νικολάου ανέφερε εξάλλου πως η
Κυβέρνηση προχώρησε επίσης στην
ετοιμασία ειδικού νομοσχεδίου που ποινικοποιεί συμπεριφορές που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσαν αντικείμενο ειδικής
ποινικής ρύθμισης, όπως είναι η παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking).
Σημείωσε πως το νομοσχέδιο έχει προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση.
Ο κ. Νικολάου ανέφερε ακόμη πως στα
ίδια πλαίσια αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος εντάσσεται
και η προώθηση της δημιουργίας του
«Σπιτιού για την γυναίκα».
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Α

ν οι άνθρωποι θέλουν να
είναι πιο υγιείς, αλλά και
η Γη να μην υποφέρει μαζί
τους πρέπει να αλλάξουν
δραστικά η διατροφή και ο
τρόπος που οι άνθρωποι
παράγουν την τροφή τους,
Οι επιστήμονες παρουσίασαν
για πρώτη φορά, έπειτα από
τριετή μελέτη, την «ιδανική»
διατροφή για την υγεία τόσο
του ανθρώπου όσο και του
πλανήτη. Η διατροφή αυτή
μπορεί ταυτόχρονα να σώσει
ζωές (περίπου 11 εκατομμύρια
κάθε χρόνο) μειώνοντας τις
χρόνιες παθήσεις και να θρέψει
τον μελλοντικό παγκόσμιο
πληθυσμό (περίπου δέκα δισεκατομμύρια το 2050), χωρίς να
επιβαρύνει καταστροφικά τη
Γη από άποψη πόρων και
ρύπανσης, όπως συμβαίνει
σήμερα, κυρίως εξαιτίας της
μαζικής κρεατοφαγίας.
Για να γίνει αυτό σε διεθνή
βάση, πρέπει πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο να πεισθούν να αλλάξουν τις διατροφικές συνήθειές τους, να
περιορίσουν δραστικά το
φαγητό που πετάνε στα σκουπίδια χωρίς να το φάνε και
γενικότερα να βελτιωθεί το
σύστημα παραγωγής τροφίμων, με απεξάρτηση από τον
άνθρακα, ξεκινώντας από τα
αγροκτήματα.
«Χρειαζόμαστε μια σημαντική

Π

ολλές φορές νιώθουμε
τσαλακωμένοι ψυχολογικά και σωματικά. Οι εντατικοί ρυθμοί της ζωής δεν
μας αφήνουν να συμπεριφερθούμε ως φυσιολογικά
όντα. Κάποτε αυτό πρέπει να
σταματήσει, αν βέβαια θέλετε να μην μπείτε σε οδυνηρές
περιπέτειες. Ιδού ο χρυσός
δεκάλογος που πρέπει να
ακολουθήσεις:

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
• Για πρώτη φορά ολοκληρωμένη μελέτη

H ιδανική πλανητική διατροφή
για την υγεία του ανθρώπου και της Γης
αναθεώρηση και αλλαγή του
παγκόσμιου συστήματος διατροφής, σε μια κλίμακα που
δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα»
ανέφερε ο καθηγητής Τιμ Λανγκ
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Όπως επισήμαναν οι επιστήμονες, η σημερινή ανθυγιεινή διατροφή προκαλεί περισσότερες ασθένειες και θανάτους από ό,τι από κοινού το
σεξ χωρίς προφύλαξη, το
αλκοόλ, τα ναρκωτικά και το
κάπνισμα.
Η μελέτη από 37 ερευνητές από
16 χώρες, με επικεφαλής τον
καθηγητή Γουόλτερ Γουίλετ του
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ,
η οποία δημοσιεύθηκε στο
ιατρικό περιοδικό "The Lancet",
έχει ένα βασικό μήνυμα: φάτε
διπλάσια λαχανικά, ξηρούς
καρπούς, φρούτα και όσπρια,
και περιορίστε στο μισό το
κρέας, ιδίως το κόκκινο, και τη
ζάχαρη. «Οι δίαιτες του
κόσμου πρέπει να αλλάξουν
δραματικά», δήλωσε ο Γουίλετ.
Η ιδανική καθημερινή διατροφή περιλαμβάνει περίπου 35%
θερμίδες από δημητριακά ολικής άλεσης, καθώς επίσης

κατανάλωση
πρωτεϊνών
κυρίως φυτικής και όχι ζωικής
προέλευσης. Συνολικά προτείνει να τρώει κανείς μισό κιλό
λαχανικών και φρούτων καθημερινά.
Αναλυτικότερα, ιδανική -για τη

3. Βγάλε την τηλεόραση από
την πρίζα. Το να είσαι κολλημένη στην επίπεδη οθόνη μπορεί παροδικά να σε ευχαριστεί,
αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά μακροπρόθεσμα
και σίγουρα δεν ανεβάζει την

όσπρια, 50 γραμμάρια πατάτες, 50 γραμμάρια ξηρούς καρπούς, 28 γραμμάρια ψάρια, 29
γραμμάρια κοτόπουλο, 7 γραμμάρια χοιρινό, 7 γραμμάρια
μοσχάρι ή αρνί και 13 γραμμάρια αυγά. Επίσης 31 γραμμά-

√ Φάτε διπλάσια λαχανικά, ξηρούς καρπούς, φρούτα
και όσπρια, και περιορίστε στο μισό το κρέας,
ιδίως το κόκκινο, και τη ζάχαρη
ρια ζάχαρη και περίπου 50
γραμμάρια ελαιόλαδο ή άλλο
λάδι.

λήψη 2.500 θερμίδων τη μέραθεωρείται η καθημερινή διατροφή με: 300 γραμμάρια
λαχανικά, 200 γραμμάρια
φρούτα, 250 γραμμάρια γαλακτοκομικά (όσο ένα ποτήρι
γάλα), 232 γραμμάρια δημητριακά ολικής άλεσης (ψωμί,
ρύζι κ.α.), 75 γραμμάρια

Οι ερευνητές συμβουλεύουν
τους Ευρωπαίους και τους
Αμερικανούς να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση κόκκινου κρέατος και τους Ανατολικοασιάτες να κάνουν το ίδιο με
τα ψάρια. Για να γίνει αυτό,
θεωρούν πιθανώς αναγκαία
την επιβολή φόρων στο κόκκινο κρέας, καθώς π.χ. οι Αμερικανοί σήμερα τρώνε τουλάχιστον εξαπλάσια ποσότητα
κόκκινου κρέατος από τη συνιστώμενη.
Η

προτεινόμενη

διατροφή

Ο χρυσός 10 λογος για να ανεβάσεις
σε καθημερινή βάση την ενέργεια σου
ροχα. «Όταν ανταποκρίνεσαι
στα καλά νέα ενός άλλου με
ενθουσιασμό, μεταδίδεις τη
θετική ενέργεια και στον εαυτό
σου» λέει ο ψυχολόγος.
6. Αγόρασε λουλούδια στον
εαυτό σου. Γιατί να περιμένεις
να σου τα φέρει ένας άνδρας;
Ένα μπουκέτο μπορεί να σου
φτιάξει τη διάθεση –ακόμη και
να σου δώσει ενέργεια για όλη
τη μέρα–, ανεξάρτητα από το
πού προέρχεται. Οταν βλέπουμε λουλούδια, ο εγκέφαλός
μας μπορεί να ανακαλέσει στη
στιγμή εορταστικές αναμνήσεις.

1. Κάνε παρέα με χαρούμενους ανθρώπους. Και μόνο το
να βρίσκεσαι κοντά σε ένα
θετικό άνθρωπο είναι αρκετό
για να σε κάνει να χαμογελάσεις. Όταν έχεις έναν ευδιάθετο φίλο που ζει σε κοντινή
απόσταση από το σπίτι σου
αυξάνονται κατά 25% οι πιθανότητες να είσαι πιο χαρούμενη. Οι ερευνητές υποψιάζονται πως η ευτυχία είναι
μεταδοτική.
2. Σταμάτα το άγχος. Μύρισε
ένα πορτοκάλι και θα χαλαρώσεις στη στιγμή. Σύμφωνα
με ιαπωνική μελέτη, τα εσπεριδοειδή περιέχουν λιναλοόλη,
ένα συστατικό που η μυρωδιά
του έχει αποδειχτεί πως μειώνει τα επίπεδα άγχους στα
ζώα.
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Λιγότερη αγχώδη δουλειά, περισσότερο παιχνίδι,
καλύτερη διάθεση. Αυτά τα κολπάκια θα κάνουν
θαύματα στο σώμα, και στο ηθικό σου και θα
ανεβάσουν την ενέργεια σου άμεσα
ενέργειά σου.

σε θερμοκρασία δωματίου.

4. Πιες το παγωμένο. Για ένα
φυσικό ενεργειακό ποτό, ανάμειξε χυμό σταφυλιού, ή ρόδι
μαζί με τριμμένο πάγο. Τα
θρεπτικά συστατικά απορροφώνται πιο γρήγορα στον
οργανισμό σου μέσω ενός
παγωμένου
ροφήματος
συγκριτικά με ένα που θα είναι

5. Εκφράσου θετικά. Την επόμενη φορά που μία φίλη θα τα
πάει καλά, μην την συγχαρείς
απλώς. Πες της πως είναι
εκπληκτική, πως έχεις εντυπωσιαστεί από τις δυνάμεις
της και πως νιώθεις απίστευτα υπερήφανη για εκείνην και
θα νιώσεις κι εσύ εξίσου υπέ-

7. Φάε ξηρούς καρπούς. Σύμφωνα με μελέτες, η πράξη της
επαναλαμβανόμενης μάσησης,
όπως όταν μασουλάμε ξηρούς
καρπούς, ενισχύει την παραγωγή της σεροτονίνης, η
οποία μπορεί να βελτιώσει τη
διάθεσή σου και την ενέργεια
σου.
8. Άκου το κι αυτό. Για ένα
γρήγορο κύμα ενέργειας, κάνε
έντονο μασάζ στα αφτιά σου
από τους λοβούς μέχρι την
κορυφή, με τους δείκτες και
τους αντίχειρές σου για περίπου 30 δευτερόλεπτα. «Στην
ανατολική ιατρική, το αφτί
είναι ένα μικροσύστημα του

«πλανητικής υγείας» θεωρείται
κατάλληλη για να μειώσει τον
κίνδυνο πρόωρου θανάτου από
διάφορες αιτίες (καρκίνους,
καρδιοπάθειες, παχυσαρκία,
διαβήτη κ.α.), αλλά επίσης για
να μειώσει τις εκπομπές
«αερίων του θερμοκηπίου»,
καθώς στην αλυσίδα της κτηνοτροφικής παραγωγής αποδίδεται το 14,5% ως 18% των
συνολικών
ανθρωπογενών
εκπομπών που επιβαρύνουν
την κλιματική αλλαγή, ιδίως
του μεθανίου και των οξειδίων
του αζώτου, πέρα από το διοξείδιο του άνθρακα. Επίσης η
γεωργική παραγωγή τροφίμων
καταναλώνει για άρδευση
περίπου το 70% των αποθεμάτων γλυκού νερού.
Η «ιδανική» διατροφή πετυχαίνει «με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια», στοχεύοντας σε καλύτερη υγεία, λιγότερες εκπομπές
«αερίων του θερμοκηπίου»,
προστασία της βιοποικιλότητας, αποφυγή επέκτασης των
γεωργικών γαιών, εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων κ.α.
Η προτεινόμενη διατροφική
φόρμουλα θα υποβληθεί από
τους ερευνητές στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και
στις κυβερνήσεις, ώστε να
προωθηθούν οι αναγκαίες
αλλαγές σε διεθνές επίπεδο. Το
τι θα γίνει στην πράξη όμως,
μένει να φανεί.
σώματος και κάθε κίνησε λειτουργεί όπως και η ρεφλεξολογία στα πέλματα ενώ αθξάνει την ενεργητικότητά σου.
9. Πασπάλισε. Αυτά τα μυρωδικά θα βελτιώσουν τη διάθεσή σου κι αυτό θα διαρκέσει: η
κανέλα μπορεί να σταθεροποιήσει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα σου, χαρίζοντάς σου σταθερή ενέργεια, το
κύμινο μπορεί να αυξήσει τα
επίπεδα σιδήρου και ο κόλιανδρος να σε βοηθήσει να ηρεμήσεις αυξάνοντας τα επίπεδα
του μαγνησίου, το οποίο μειώνεται σε περιόδους άγχους.
10. Τέντωσε τα όριά σου.
Νιώθεις καταβεβλημένη από
τη δουλειά; Δοκίμασε αυτή την
κίνηση για να ανακουφίσεις
την ένταση στη σπονδυλική
στήλη και στον αυχένα σου και
να τροφοδοτήσεις το σώμα
σου με ενέργεια.

• Στάσου στα γόνατα
και στις παλάμες σου,
έκπνευσε και πάρε αργά
ανάσα για έξι χρόνους ενώ
θα κυρτώνεις τη
σπονδυλική σου στήλη,
σαν γάτα. Κράτα την
ανάσα σου για τέσσερις
με έξι χρόνους.
Εξέπνευσε αργά καθώς
τα φέρνεις πίσω στη
σπονδυλική σου στήλη,
στην αρχική
της ευθεία θέση
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Δημήτρης Συλλούρης, Πρόεδρος της Βουλής

Η

Η υγεία αποτελεί έναν
από τους κυριότερους
πυλώνες της πολιτείας μας

πολυτιμότερη περιουσία του ατόμου είναι τα ανθρώπινα
δικαιώματά του, τα οποία προασπίζουν και διασφαλίζουν την ομαλή διαβίωσή του, την αξιοπρέπεια, την ηθική
του ακεραιότητα, καθώς και την ισότητα μεταξύ όλων των
ανθρώπων. Αυτό τόνισε σε παρέμβαση του σε συνέδριο με
θέμα την «Ασφάλεια των Ασθενών» ο πρόεδρος της Βουλής
Δημήτρης Συλλούρης.
Όπως τόνισε πρόκειται για αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη δικαιώματα, που ισχύουν για κάθε άτομο από τη στιγμή της γέννησής του και προστατεύονται ως νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα κατά το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Ακολουθεί η πεμπτουσία της παρέμβασης
Ανάμεσα στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα – όπως το δικαίωμα στη ζωή, την
ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, την ισότητα ενώπιον του νόμου, την
εργασία, την κατοικία
και την εκπαίδευση –
συμπεριλαμβάνεται και
το δικαίωμα στην υγεία
και την ιατρική περίθαλψη. Ως απόρροια
αυτού, γεννάται και το
δικαίωμα των πολιτών
για ασφάλεια στον τομέα της υγείας και ειδικότερα για προστασία των ασθενών από προβλήματα ή βλάβες που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, διατηρώντας το δικαίωμα
πρόσβασης σε υπηρεσίες και θεραπείες υψηλών προδιαγραφών. Η ασφάλεια των ασθενών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι παρατηρούνται κάθε χρόνο αρκετές περιπτώσεις ασθενών που πέφτουν
θύματα σφαλμάτων που συνδέονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, προωθούνται σημαντικές κατευθυντήριες γραμμές και πρωτοβουλίες, ενώ ενθαρρύνονται και
παρακινούνται παράλληλα τα κράτη μέλη της Ένωσης να ασχοληθούν διεξοδικότερα με τον εν λόγω τομέα. Τον Ιούνιο του 2014
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δεύτερη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης του 2009,
σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης
της πρόληψης και της καταπολέμησης που συνδέονται με την
υγειονομική περίθαλψη.
Σε εθνικό επίπεδο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κατοχυρώσει ένα
πλέγμα νομοθεσιών που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών.
Το 2005 ψηφίστηκε νομοθεσία σχετικά με την κατοχύρωση και
την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων το δικαίωμα σε καλής ποιότητας φροντίδα
και θεραπεία, σε αξιοπρεπή μεταχείριση και απαγόρευση
δυσμενούς διάκρισης, το δικαίωμα πληροφόρησης, καθώς και
την ύπαρξη σε κάθε κρατικό νοσοκομείο Λειτουργού Δικαιωμάτων των Ασθενών, ο οποίος να είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε ασθενείς και να χειρίζεται παράπονα.
Το 2013 ψηφίστηκε νομοθεσία σχετικά με την εφαρμογή των
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής
υγειονομικής περίθαλψης, θεσπίζοντας νομικό πλαίσιο και
μηχανισμούς. Με νομοθεσία που ψηφίστηκε το 2016, κατοχυρώθηκε η υποχρέωση των κρατικών και άλλων υπηρεσιών για διαβούλευση με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Πασχόντων
και Φίλων, πριν από τη λήψη απόφασης που αφορά ομάδες
ασθενών. Κοντά σε αυτά, η νομοθεσία περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), όπως τροποποιήθηκε από το 2001 μέχρι
και σήμερα, περιλαμβάνει άρθρα σχετικά με διορισμό Επιτρόπου
εποπτείας και εξέτασης παραπόνων, σύσταση ιατροσυμβουλίων, καθώς και σύσταση Επιτροπής Ελέγχου για τη διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας
και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σχετικά με περιστατικά,
όπου δεν επεδείχθη εύλογη επιδεξιότητα και προσοχή από
παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας.
Η υγεία αποτελεί έναν από τους κυριότερους πυλώνες της πολιτείας μας, ο οποίος χρήζει συνεχούς αναβάθμισης και βελτίωσης, με τη συμβολή όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων
φορέων.

Σ

ε προσωρινή συμφωνία
σχετικά με την πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για μια νέα οδηγία σχετικά με
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής για τους γονείς και τους
φροντιστές, κατέληξαν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συμβούλιο.
Η οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής
και ιδιωτικής ζωής προβλέπει
ορισμένα νέα ή υψηλότερα
πρότυπα για τη γονική άδεια,
την άδεια πατρότητας και την
άδεια φροντίδας, καθώς για το
δικαίωμα να ζητά κανείς ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η οδηγία λαμβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων

ικανοποίησή τους για τη συμφωνία, τονίζοντας ότι παρέχει
στις οικογένειες εργαζόμενων
γονέων και φροντιστών/τριών μια πραγματική επιλογή
για το πώς να συνδυάζουν
επαγγελματική και οικογενειακή ζωή.

στο δυναμικό τους ταλαντούχες γυναίκες και άνδρες. Η
ευρωπαϊκή οικονομία θα επωφεληθεί από αυτή την πρόταση, γεγονός που θα συμβάλει
στη μείωση του χάσματος
απασχόλησης μεταξύ των
φύλων.

Όπως ανέφεραν, η συμφωνία
καθορίζει, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο
πρότυπο 10 ημερών άδειας
πατρότητας για τους πατέρες,
μετά τη γέννηση του παιδιού
τους, η οποία θα πρέπει να

Η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής για τις
γυναίκες και τους άνδρες εκτός
από δίκαιη είναι και η πιο έξυπνη κίνηση που πρέπει να
κάνουμε».

αποζημιώνεται στο ύψος του
επιδόματος ασθενείας.

Συμφωνήθηκε επίσης σχετικά
με τις ευρωπαϊκές διατάξεις
για την άδεια φροντιστή/τριας με την ανάθεση πέντε
ημερών ανά εργαζόμενο/-η
ανά έτος ως νέο ευρωπαϊκό
δικαίωμα για τους/τις εργαζομένους/-ες.

• Καλά νέα
για τους Ευρωπαίους
εργαζόμενους γονείς

επιχειρήσεων και διασφαλίζει
ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα τους κατά τρόπο δυσανάλογο.
Η νέα οδηγία συμπληρώνεται
με μέτρα πολιτικής και χρηματοδότησης, παρέχοντας στήριξη στα κράτη μέλη για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία από
τις απολύσεις, αναπτύσσοντας
επίσημες υπηρεσίες φροντίδας
και αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά αντικίνητρα για τον
δεύτερο εργαζόμενο μέλος της
οικογένειας.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος της
Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς και
οι επίτροποι Μαριάν Τίσεν και
Βιέρα Γιούροβα εξέφρασαν την

Παράλληλα, ενισχύει το υφιστάμενο δικαίωμα γονικής
άδειας διάρκειας τεσσάρων
μηνών, καθιστώντας τους δύο
μήνες μη μεταβιβάσιμους μεταξύ των γονέων και θεσπίζοντας αποζημίωση για τους εν
λόγω δύο μήνες σε επίπεδο που
καθορίζεται από τα κράτη
μέλη.
Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να
προσελκύουν και να διατηρούν

Οι εγγραφές των γιατρών στο ΓΕΣΥ
κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα

Ε

νθαρρυντικά ήταν τα πρώτα δείγματα των προθέσεων των
ιατρών να συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) και να συμμετέχουν στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).
Σε δηλώσεις του ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΑΥ, Άθως
Τσινωντίδης, ανέφερε πως από την πρώτη εικόνα που έχει ο Οργανισμός, φαίνεται πως οι εγγραφές των ιατρών κινήθηκαν σε αρκετά
καλά επίπεδα.
Όσον αφορά τους καταλόγους, ο κ. Τσινωντίδης είπε πως θα παραμείνουν ανοικτοί για τουλάχιστον 3 μήνες, άρα, όπως είπε, αναμένεται να κλείσουν στις 21 Απριλίου. Περαιτέρω, ερωτηθείς σχετικά
με τον αριθμό των γιατρών που χρειάζεται να εγγραφούν στους
καταλόγους για να μπορεί να εφαρμοστεί το νέο σύστημα, εξήγησε
ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Ωστόσο, πρόσθεσε πως υπολογίζεται ότι ο
μέσος όρος των δικαιούχων που αναλογεί ανά προσωπικό ιατρό
ανέρχεται στους 1300, με ανώτατο όριο τους 2500, ενώ ο μέσος
όρος των δικαιούχων παιδιών που αναλογεί ανά παιδίατρο ανέρχεται στα 775 με επίσης ανώτατο όριο τα 2500 παιδιά. Πάντως, μέχρι
στιγμής, ο ίδιος δήλωσε ικανοποιημένος από τις εγγραφές, οι οποίες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.
Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και
Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για αναβολή των εισφορών του ΓεΣΥ μέχρι να ολοκληρωθεί η σύμβληση των γιατρών και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με τον ΟΑΥ, ο κ. Τσινωντίδης τόνισε πως τα χρονοδιαγράμματα του ΓεΣΥ προνοούνται στη σχετική νομοθεσία και δεν τίθεται θέμα
καθυστέρησης.

Τέλος, όπως συμπλήρωσαν, οι
νέοι κανόνες ενισχύουν το
δικαίωμα όλων των γονέων και
των φροντιστών/-τριών να
ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις
εργασίας.

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
- Μάγειρες, καμαριές,
σερβιτόροι - ρες
Ανδρέα Παναγή 22849849
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Σε ξενοδοχείο της Ιαπωνίας

Απολύσεις «ρομπότ» κι επιστροφή σε παραδοσιακές υπηρεσίες

Σ

το φουτουριστικό κτίριο
«Henn-na» στο Ναγκασάκι, οι
άψυχοι υπάλληλοι αποδείχτηκε
ότι δημιουργούσαν περισσότερα
προβλήματα απ' όσα έλυναν, κι
έτσι είδαν την πόρτα της εξόδου,
καθώς ευτυχώς, οι πραγματικοί
άνθρωποι, είναι ακόμη αναντικατάστατοι.
Φαίνεται πως η εργασιακή κρίση
χτύπησε και τον κλάδο των
ρομπότ: μαζικές απολύσεις…
ρομπότ πραγματοποίησε το φουτουριστικό ξενοδοχείο «Henn-na»
στο Ναγκασάκι της Ιαπωνίας,
δείχνοντας την πόρτα της εξόδου
στα μισά από τα 243 που είχε
τοποθετήσει σε θέσεις-κλειδιά
του εντυπωσιακού κτιρίου. Από
το 2015 μέχρι σήμερα, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς αντί για υπαλλήλους
με σάρκα και οστά, απασχολούσε
παράξενα πλάσματα που ανταποκρίνονταν σε αλγόριθμους.
Όπως αναφέρουν πολλά ξένα
δημοσιεύματα, τόσο οι κριτικές
των διεθνών μέσων που είχαν
ζήσει από κοντά αυτή την απόκοσμη εμπειρία, όσο και οι πελάτες
του ξενοδοχείου που είχαν έρθει
από κάθε γωνιά του κόσμου, στα
ερωτηματολόγια
αξιολόγησης
που συμπλήρωσαν φεύγοντας
από εκεί, δεν είχαν μιλήσει με τα
πιο κολακευτικά λόγια για τη
ρομποτική εξυπηρέτηση. Πρόθυμοι δεινόσαυροι περιμένουν στο
πόστo τους (Facebook). Τα σχόλια
εκτείνονταν από «παράξενα αλλά
εξυπηρετικά νομίζω…», μέχρι
«εξαιρετικά ενοχλητικά και εκνευριστικά». Υπήρχαν ρομπότ διαφορετικών μορφών σε στρατηγικά σημεία του ξενοδοχείου. Από

εκείνα που έχουμε συνηθίσει να
βλέπουμε στις πρώτες ταινίες
επιστημονικής φαντασίας, μέχρι
ανθρωπόμορφα που σου χαμογελούσαν - μονίμως - στην υποδοχή, ή άλλα που έμοιαζαν με δεινόσαυρο, που αντί να εξαφανιστεί
από προσώπου Γης, έπιασε δουλειά στο Ναγκασάκι. Όπως αποδείχτηκε όμως στην πράξη μέσα
σε αυτά τα τρία χρόνια λειτουργίας του ξενοδοχείου, τα συγκεκριμένα ρομπότ, αντιμετώπιζαν
πολύ συχνά βλάβες και τελικά,
ήταν όντως πολύ εκνευριστικά,

καταλήγοντας να δημιουργούν
περισσότερα προβλήματα απ’
όσα μπορούσαν να λύσουν σε
έναν τόσο νευραλγικό χώρο, όπως
είναι αυτός του ξενοδοχείου.
Ρομποτάκι σερβίρει τους παραξενεμένους επισκέπτες (Facebook)
Οι πελάτες αρχικά επέλεγαν το
ξενοδοχείο ακριβώς επειδή εργάζονταν ρομπότ εκεί, αλλά κατέληγαν να αναπολούν τη ζεστασιά
μίας κανονικής, ανθρώπινης
φωνής, που μπορούσε να κάνει
κάτι πολύ απλό, όπως να φωτοτυπήσει τα διαβατήριά τους,
χωρίς να βραχυκυκλώσει - στην
κυριολεξία.
Το
χαριτωμένο
ρομπότ-προσωπική βοηθός που
υπήρχε σε κάθε δωμάτιο του
ξενοδοχείου καθισμένο πάνω στο
κομοδίνο, μπορούσε να αλλάξει τη

θερμοκρασία του χώρου ύστερα
από συγκεκριμένη εντολή ή να
πιάσει τυπική κουβεντούλα με
τους πελάτες, όμως δεν ήταν σε
θέση να δώσει καμία άλλη χρήσιμη πληροφορία σχετικά με τα
αξιοθέατα της περιοχής, τον
τρόπο μετακίνησης, κτλ. Επομένως, τα smartphones αποδεικνύονταν πολύ πιο έξυπνα από τα
ρομπότ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι
οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου
ήταν αρχικά τόσο σίγουροι για
τα… ρομπότ δωματίου, που δεν
είχαν τοποθετήσει κανένα τηλέφωνο στα δωμάτια.
Αργότερα, συνειδητοποίησαν ότι και τηλέφωνα έπρεπε να συνδέσουν, και μία ρεσεψιονίστ με σάρκα και
οστά έπρεπε να προσλάβουν, ώστε να
απαντά σε όλες τις
απορίες των πελατών. Ένα από τα πιο
αστεία – και επαναλαμβανόμενα
περιστατικά -, είναι ότι τα
ρομπότ αυτά, ξυπνούσαν μέσα
στα άγρια μεσάνυχτα τους πελάτες, επειδή μετέφραζαν το ροχαλητό τους με κάποια ερώτηση,
στην οποία προσπαθούσαν να
απαντήσουν. Δεν ήταν προγραμματισμένα να ξεχωρίζουν τον ήχο
του ροχαλητού από αυτόν της
ομιλίας. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι
δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να το
βάλουν κάτω, ανακοινώνοντας
ότι θα βελτιώσουν τις ρομποτικές
υπηρεσίες, προσθέτοντας στις
ικανότητές τους τη δυνατότητα
αναγνώρισης προσώπου (face
recognition), προκειμένου να πάνε
αυτή την απόκοσμη τεχνολογική
εμπειρία, πολλά μηχανικά βήματα
παραπέρα.

Πόσες φορές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πετσέτα του μπάνιου;

Α

μέσως μόλις χρησιμοποιήσουμε για πρώτη φορά μια
καθαρή πετσέτα, τη γεμίζουμε
βακτήρια, νεκρά δερματικά κύτταρα και μόρια σωματικών
εκκριμάτων, δημιουργώντας τις
ιδανικές συνθήκες για την επιβίωση και ανάπτυξη μυκήτων,
βακτηρίων και ιών.
Και όσο περισσότερο μένει υγρή η
πετσέτα τόσο περισσότεροι γίνονται όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί, εξηγεί δερματολόγος-αφροδισιολόγος, Μάρκος Μιχελάκης.
Προσθέτει ότι «οι πετσέτες δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για
την ανάπτυξη μικροοργανισμών
επειδή περιέχουν πολλά από τα
συστατικά τα οποία αυτοί χρειάζονται για την επιβίωσή τους:
Νερό, υψηλή θερμοκρασία, οξυγόνο, τροφή (από τα νεκρά δερματικά κύτταρα και τα άλλα κατάλοιπα του δέρματος) και ουδέτερο
pH».
Σημειώνει ότι το ανθρώπινο
σώμα είναι καλυμμένο από

βακτήρια, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό του, τα
οποία συμβιώνουν αρμονικά με
τον οργανισμό μας. Παρότι, λοιπόν, οι περισσότεροι μικροοργα-

νισμοί προέρχονται από το ίδιο
μας το σώμα, ο ραγδαίος πολλαπλασιασμός και ανάπτυξή τους
μπορεί, κάτω από κατάλληλες
συνθήκες, να οδηγήσει σε βακτηριακές επιμολύνσεις ή μυκητιάσεις (π.χ. στα δάκτυλα των
ποδιών ή στη βουβωνική χώρα).
Επίσης, αν η πετσέτα σας είναι

πολύ βρώμικη από τις αλλεπάλληλες χρήσεις, μπορεί εύκολα να
προκαλέσει έξαρση του εκζέματος ή της ατοπικής δερματίτιδας.
Πόσες φορές, λοιπόν, μπορούμε
να στεγνώσουμε το δέρμα μας με
την πετσέτα του μπάνιου πριν
την αλλάξουμε; «Αν έχετε τη
δυνατότητα να τη στεγνώνετε
εντελώς και γρήγορα (π.χ. σε
καλοριφέρ-κρεμάστρα) και κάνετε
μπάνιο κάθε μέρα, τότε μπορείτε
να την πλένετε μία έως δύο φορές
την εβδομάδα.
Η πετσέτα του μπάνιου χρειάζεται συχνότερα πλύσιμο εάν είστε
άρρωστοι (π.χ. με γαστρεντερίτιδα, ιώσεις κ.λπ.). Και αν χρησιμοποιείτε πετσέτα στο γυμναστήριο
για να σφουγγίζετε τον ιδρώτα
σας, πρέπει να την πλένετε καθημερινά.
Τέλος, τον χειμώνα όταν τα επίπεδα υγρασίας στην ατμόσφαιρα
είναι αυξημένα, πρέπει να πλένετε την πετσέτα του μπάνιου
συχνότερα απ’ ό,τι το καλοκαίρι.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Ελληνικός καφές: Πέντε
λόγοι να τον προτιμήσετε

1. Μπορεί να ενισχύσει τις επιδόσεις σας. Η
καφεΐνη αποτελεί ένα φυσικό διεγερτικό που
μπορεί να ενισχύσει τις αθλητικές και πνευματικές επιδόσεις. Ο ελληνικός καφές παρέχει
μια πολύ συμπυκνωμένη δόση καφεΐνης που
μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τους
αθλητές. Μια μελέτη σε 20 αθλητές διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν
ελληνικό καφέ παρουσίαζαν σημαντικά οφέλη
στην απόδοσή τους - συμπεριλαμβανομένου
του χρόνου αντίδρασης και των ενεργειακών
επιπέδων - σε σύγκριση με όσους έπιναν καφέ
χωρίς καφεΐνη.
2. Έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Δεδομένου ότι
είναι αφιλτράριστος, ο ελληνικός καφές περιέχει
υψηλότερα επίπεδα των ευεργετικών ενώσεων που
απαντώνται στα άλλα είδη καφέ. Οι κόκκοι καφέ
περιέχουν ευεργετικές χημικές ενώσεις, όπως τα
χλωρογενικά οξέα, τα οποία είναι είδη αντιοξειδωτικών πολυφαινολών που παρέχουν οφέλη για την
υγεία. Μια μελέτη έδειξε ότι ο καφές που παρασκευάστηκε με τη χρήση λεπτώς αλεσμένων κόκκων
καφέ περιελάμβανε υψηλότερες ποσότητες χλωρογενικών οξέων συγκριτικά με τον καφέ που παρασκευάστηκε με κόκκους μεγαλύτερου μεγέθους. Ο
καφές περιέχει επίσης και άλλες ισχυρές ενώσεις,
συμπεριλαμβανομένων των τερπενοειδών, που
μπορούν να μειώσουν τις φλεγμονές, να καταπολεμήσουν τις λοιμώξεις και να ενισχύσουν την υγεία
της καρδιάς.
3. Μπορεί να προστατεύσει από τη ψυχική εξασθένηση. Η κατανάλωση καφέ με καφεΐνη μπορεί
να προστατεύσει τον εγκέφαλό σας από ορισμένες
νευρολογικές καταστάσεις, όπως η νόσος του
Alzheimer. Για παράδειγμα, μια ανασκόπηση 11
μελετών σε περισσότερους από 29.000 ανθρώπους
διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν τον περισσότερο καφέ είχαν 27% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης
της ασθένειας Alzheimer. Άλλες μελέτες έχουν δείξει
ότι η πρόσληψη καφέ μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης του εγκεφαλικού επεισοδίου, της
νόσου του Parkinson και της άνοιας.
4. Μπορεί να έχει προστατευτικές ιδιότητες ενάντια σε ορισμένες ασθένειες. Η κατανάλωση καφέ
μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε τον κίνδυνο
εμφάνισης ορισμένων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη και των καρδιακών παθήσεων. Μια ανασκόπηση 18 μελετών έδειξε ότι κάθε
φλιτζάνι καφέ που καταναλώνεται ανά ημέρα σχετίζεται με 7% μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη
τύπου 2. Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση τριών έως πέντε φλιτζανιών καφέ την
ημέρα συνδέεται με μείωση του κινδύνου καρδιακών
παθήσεων κατά 15%.
5. Είναι ο καλύτερος σύμμαχος στο αδυνάτισμα.
Αν κάνετε δίαιτα και είστε λάτρης του καφέ, τότε ο
ελληνικός είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Με
μόλις 1 θερμίδα ανά φλιτζανάκι, μπορείτε να απολαμβάνετε τον καφέ σας χωρίς τύψεις. Άλλωστε, ο
ελληνικός καφές δε χρειάζεται γάλα και ζάχαρη.

Σοβαρά … αστειάκια
Οι επαγγελματίες
Πως απαντούν διάφοροι επαγγελματίες σε καιρούς
αναδουλειάς, όταν τους ρωτάνε “πως πάει η δουλειά;”
Μανάβης: Κολοκύθια…
Υφασματέμπορος: Είμαι πανί με πανί…
Ψαράς: Ούτε λέπι…
Φαρμακοποιός: Με το σταγονόμετρο…
Υδραυλικός: Μούφα η δουλειά…
Έμπορος χαλιών : Χάλια…
Κομμωτής: Τρίχες…
Ψιλικατζής: Ψιλοπράγματα…
Νεκροθάφτης: Νέκρα…
Ηλεκτρολόγος: Δε βλέπω φως…
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Τι να τρώμε και τι όχι για… όνειρα γλυκά

καφεΐνη κρύβεται σε τρόφιμα, αναψυκτικά και ροφήματα που δεν θα φανταζόταν
κανείς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή
που μπορεί να δημιουργήσει
πρόβλημα στον ύπνο μας. Ο
καφές και το τσάι, ροφήματα
πλούσια σε καφεΐνη, είναι για
τους περισσότερους ο ιδανικότερος τρόπος για να ξεκινήσουν
την ημέρα τους. Καθώς όμως η
καφεΐνη «κλέβει» τη νύστα και
τον ύπνο, δεν πρέπει να καταναλώνεται το βράδυ. Όπως, εντούτοις προειδοποιούν οι ειδικοί της
Ιατρικής
Σχολής
του
Πανεπιστημίου Johns Hopkins
στις ΗΠΑ, η διεγερτική αυτή
ουσία κρύβεται σε τρόφιμα, αναψυκτικά και ροφήματα που δεν
θα φανταζόταν κανείς.
Ο κατάλογος είναι μεγάλος: αναψυκτικά (όχι μόνο τύπου κόλα),
σοκολάτες, προϊόντα που περιέχουν κακάο, παγωτά, δημητριακά,
ενεργειακά ποτά, ακόμη και σε ντεκαφεϊνέ καφέ. H καφεΐνη δεν είναι
η μοναδική ουσία που βάζει τρικλοποδιά στη νυχτερινή ξεκούραση. Η ίδια συνιστά την αποφυγή
μερικών ακόμη φαγητών και
ποτών για όνειρα γλυκά.

Το αλκοόλ
Οι υγιείς άνθρωποι που καταναλώνουν αλκοόλ ρίχνονται με ταχύτερους ρυθμούς στην αγκαλιά του
Μορφέα, ενώ σύμφωνα με μελέτες
ο ύπνος τους είναι βαθύτερος –
τουλάχιστον στην αρχή. Ομως,
όταν η επιρροή του αλκοόλ μειώνεται, ο ύπνος συχνά διακόπτεται
και μάλιστα σε ιδιαίτερα σημαντι-

κά στάδια του ύπνου (βαθύτερα
και
πιο
αποκαταστατικά).
Επιπρόσθετα, το αλκοόλ επιδεινώνει τα συμπτώματα της άπνοιας
κατά τον ύπνο, «ροκανίζει» τη
μνήμη ενώ αυξάνει τις πιθανότητες για υπνοβασία.
Η

συμβουλή:

Απολαύστε

ένα

ότι η κατανάλωση κόκκινου πιπεριού αυξάνει κατά κανόνα τη θερμοκρασία του σώματος. Η κατάσταση αυτή αποδιοργανώνει
ακόμη περισσότερο τον οργανισμό
κατά τις νυχτερινές ώρες, δεδομένου ότι η θερμοκρασία του σώματος πέφτει φυσικά κατά τη διάρκεια του ύπνου.
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Η συμβουλή: Εκτός από τις πικάντικες γεύσεις, καλό είναι να αποφεύγονται η σάλτσα ντομάτας και
γενικότερα οι τροφές που ανήκουν
στην κατηγορία των όξινων,
καθώς ερεθίζουν το στομάχι και
συχνά ευθύνονται για δυσπεψία.

Λίπη και πρωτεΐνες
ποτήρι χυμό κεράσι πριν πάτε στο
κρεβάτι. Τα κεράσια αποτελούν
πλούσια πηγή μελατοτίνης. Η
μελατονίνη είναι ορμόνη που
παράγεται φυσικά στο σώμα και
μέσω κάποιων τροφών και βοηθά
στον έλεγχο του κύκλου του ύπνου.

Τα πικάντικα φαγητά
Η στομαχική καούρα μετά την
κατανάλωση φαγητών με έξτρα
πιπέρι, τσίλι και μπαχαρικά επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο, σύμφωνα με τη διευθύντρια του Ιατρείου
Ύπνου στο Johns Hopkins, Charlene
E. Gemaldo.Μάλιστα και σύμφωνα
πάντα με την ειδικό, στην οριζόντια στάση η παλινδρόμηση των
οξέων του στομάχου επιδεινώνεται. Όσοι, δε, πάσχουν από
άπνοια ύπνου ταλαιπωρούνται
ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που τα «παγιδευμένα» (λόγω
θέσης) οξέα ερεθίζουν τον αεραγωγό. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί

Σε ό,τι αφορά τις συνταγές που
είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη –
όπως είναι για παράδειγμα η
μπριζόλα και το κοτόπουλο -,
αυτές δυσχεραίνουν τον ύπνο
καθώς ο ρυθμός πέψης μειώνεται
κατά 50% τις νυχτερινές ώρες.
Επιπρόσθετα, οι ειδικοί συμβουλεύουν να αποφεύγονται επίσης το
βράδυ τα ώριμα και επεξεργασμένα τυριά, το σαλάμι και το πεπερόνι: περιέχουν τυραμίνη, που με
τη σειρά της προκαλεί την απελευθέρωση της νορεπινεφρίνης, διεγείροντας τον εγκέφαλο.
Η συμβουλή: Είναι προτιμότερο
πριν από τον ύπνο να καταναλώνει κανείς σύνθετους υδατάνθρακες, τοστ με ψωμί ολικής αλέσεως
ή ένα μπολ βρώμης, καθώς οι
παραπάνω επιλογές (εκτός από το
γεγονός ότι είναι ευκολοχώνευτες)
ενεργοποιούν την ορμόνη του
ύπνου, τη σεροτονίνη.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα σου παρουσιαστούν αρκετές
ευκαιρίες, που αν τις εκμεταλλευτείς θα
δεις πολύ σύντομα μια αισθητή βελτίωση
στη ζωή σου. Το πρόβλημα είναι πως με
την κούραση που νοιώθεις τον τελευταίο
καιρό, μάλλον δεν έχεις τη διαύγεια αλλά
ούτε και τη δύναμη να αξιοποιήσεις τίποτα. Ξεκίνησε λοιπόν αλλάζοντας τον
τρόπο ζωής σου και βρες χρόνο για να
ξεκουραστείς.
Ταύρος: Η μέρα είναι αρκετά ήρεμη για
εσένα και αν δεν παρασυρθείς από τις
δικές σου σκέψεις μπορείς να περάσεις
καλά. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και
απόφυγε να μπλεχτείς σε παρασκηνιακές
καταστάσεις
και
παρεξηγήσεις.
Ακολούθησε το δρόμο της ειλικρίνειας και
της διαφάνειας.
Δίδυμοι: Η ανασφάλεια που θα νιώσεις θα
σε κάνει να επανεξετάσεις αρκετές καταστάσεις, αλλά και πρόσωπα στα οποία
είχες δείξει εμπιστοσύνη στο παρελθόν και
μάλλον δεν την άξιζαν. Καλό είναι, να
αρχίσεις να κρατάς μια επιφύλαξη και να
μην ανοίγεσαι τόσο εύκολα, γιατί είναι
πιθανό να πέσεις θύμα των περιστάσεων.
Μην υποτιμάς το μυαλό σου, που μπορεί
να σε οδηγήσει στα σωστά συμπεράσματα.
Καρκίνος: Κάποιες καθυστερήσεις που σε
απασχολούν δεν πρόκειται να ξεπεραστούν, αν δεν κάνεις κάτι δραστικό για
αυτές και άμεσα. Πάρε λοιπόν τις καταστάσεις στα χέρια σου και μην περιμένεις
να συμβούν όλα από μόνα τους. Προσοχή
όμως, αυτό δε σημαίνει να κάνεις βιαστικές κινήσεις και να ρισκάρεις κάποιες
αποφάσεις, που είναι αρκετά σημαντικές

για την πορεία των πραγμάτων.
Λέων: Οι εξελίξεις που έχεις για κάποια
θέματα που σε προβληματίζουν ακόμη, θα
είναι πολύ καλές αλλά εσύ θα μπεις σε
σκέψεις, γιατί γίνονται μερικά πράγματα
που δε σου αρέσουν και τόσο. Μην εξωτερικεύσεις τίποτα σήμερα! Άφησε τις καταστάσεις να προχωρήσουν από μόνες τους,
γιατί θα έχεις εκνευρισμό και μπορεί να
έρθουν αντίθετα αποτελέσματα. Κινήσου
με προγραμματισμό, πάρε την κατάσταση
στα χέρια σου και είναι βέβαιο ότι θα
φέρεις τα πράγματα στο σημείο που
θέλεις εσύ.
Παρθένος: Η δυναμικότητά σου παίρνει τα
ηνία και δείχνεις αποφασισμένος για όλα
αγαπητέ Παρθένε. Θα έχεις ευχάριστες
εξελίξεις και ορισμένα θέματα θα βρουν τη
λύση τους, αρκεί κι εσύ να αξιοποιήσεις
κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά σου.
Ζυγός: Μπορεί να υπάρξουν αλλαγές,
καθώς και κάποια μορφής ανακατάταξη
στην προσωπική σου ζωή, η οποία όμως
θα σε επηρεάσει θετικά. Υπάρχει πιθανότητα για καινοτομίες στη ζωή σου ύστερα
από μία δοκιμασία που θα περάσεις, αλλά
οι εξελίξεις θα σε ευχαριστήσουν.
Σκορπιός: Θα πρέπει να σκεφτείς πολύ
καλά τις καταστάσεις που σε προβληματίζουν και να βγάλεις τα συμπεράσματά σου
για το τι πρέπει να κάνεις από εδώ και στο
εξής. Μην αναβάλεις άλλο τις αποφάσεις,
γιατί ο χρόνος θα αρχίσει να λειτουργεί
εναντίον σου. Φτιάξε ένα πρόγραμμα και
ακολούθησέ το για να τελειώνεις μια και
καλή με όσα σε αγχώνουν.

Τοξότης: Θα σε βάλει σε διαδικασίες να
ασχοληθείς με το φιλικό σου περιβάλλον
και να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα.
Προσπάθησε να συγκεντρωθείς και μη
σπαταλάς το χρόνο σου σε πράγματα που
μπορεί να σε καθυστερήσουν και να σε
πηγαίνουν πίσω σε βασικές υποχρεώσεις.
Να ξέρεις ότι διανύεις μια περίοδο που
είναι πολύ εποικοδομητική και οι καταστάσεις θα πηγαίνουν από το καλό στο
καλύτερο.
Αιγόκερως: Θα έχεις πολύ δυναμικότητα
και θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις όποιες
εκκρεμότητες έχεις. Μην αφήνεις να συσσωρεύονται θέματα που μπορεί να σε
αγχώνουν. Οι υποχρεώσεις που έχεις είναι
πάρα πολλές και πρέπει να καταλάβεις ότι
δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Έχεις
να φροντίσεις και τον εαυτό σου. Μην
ξεχνάς ότι η υπερκόπωση καραδοκεί! Πάρε
τα μέτρα σου και όλα θα πάνε καλά.
Υδροχόος: Θα μπορέσεις να ασχοληθείς με
την οικογένειά σου και να λύσεις κάποια
προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. Θα
πρέπει να αλλάξεις ριζικά κατευθύνσεις
και να ακολουθήσεις μια πιο δυναμική
στρατηγική, για να κατευθύνεις τις καταστάσεις εκεί που θέλεις εσύ. Οι πλανήτες
είναι αρκετά ευνοϊκοί μαζί σου και θα σου
συμπαρασταθούν σε όλα αυτά που θέλεις
να κάνεις αυτή την περίοδο.
Ιχθείς: Έχεις βάλει στόχο να αλλάξεις
πολλά πράγματα στη ζωή σου. Θα τα
καταφέρεις αν κάνεις έναν προγραμματισμό, που θα σε βοηθήσει να μην αγχωθείς.
Σήμερα πάντως θα σου παρουσιαστούν
πολλές ευκαιρίες και δεν πρέπει να τις
αφήσεις να πάνε χαμένες.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Φρυγαδέλια Λευκάδας στα κάρβουνα
Υλικά: 2 αρνίσια συκώτια καθαρισμένα
την μπόλια από ένα μεγάλο αρνί
αλάτι, πιπέρι, κανέλα, ξύλα για σουβλάκια
ξίδι, λεμόνι για το σερβίρισμα

Εκτέλεση: Για να φτιάξουμε τα φρυγαδέλια Λευκάδας στα
κάρβουνα, πλένουμε πρώτα το συκώτι, το στραγγίζουμε και το
κόβουμε κομμάτια σαν μεγάλες μπουκιές. Πασπαλίζουμε με
αλάτι, πιπέρι και κανέλα. Ανακατεύουμε καλά.
Βουτάμε την μπόλια σε νερό με ξίδι και αλάτι. Αφήνουμε να
ανοίξει και τη στραγγίζουμε καλά. Κόβουμε μικρά κομμάτια
μπόλιας και τυλίγουμε ένα ένα κομματάκι συκώτι. Τα περνάμε
σε ξύλο σαν σουβλάκι. Αλατοπιπερώνουμε εξωτερικά. Τα
ψήνουμε σε σχάρα στα κάρβουνα για λίγα λεπτά μέχρι η επιφάνεια να κάνει χοντρές φουσκάλες και να ροδίσει καλά. Τα
σερβίρουμε ζεστά με
πράσινη σαλάτα και
τζατζίκι.
Μπορούμε να κάνουμε πολλές μικροπαραλλαγές
στα
φρυγαδέλια. Αντί για
κανέλα, να βάλουμε
δηλαδή
ρίγανη,
θυμάρι, μάραθο ή
φρέσκα ψιλοκομμένα
κρεμμύδια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Γ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 790 - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

Διαφάνεια στη φοροδιαφυγή
των γιατρών

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Πέραν τούτου, πρέπει να δίνονται αποδείξεις στους
ασθενείς και όσοι αρνούνται να το πράξουν να τιμωρούνται παραδειγματικά. Φυσικά είναι επιτακτική
ανάγκη να ενδυναμώσουμε την κοινωνία των πολιτών
στην προάσπιση της κοινωνικής συνοχής και στον
σεβασμό των κανόνων δικαίου της ισονομίας...

Μαχάτμα Γκάντι

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Ποια Ευρώπη θέλουμε

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Τα 7 που δεν πρέπει να έχεις:
Πλούτο χωρίς μόχθο, Γνώση
χωρίς χαρακτήρα, Πολιτική
χωρίς αρχές, Απόλαυση
χωρίς συναίσθημα, Εμπόριο
χωρίς ήθος, Επιστήμη χωρίς
ανθρωπιά, Αγάπη χωρίς
θυσία.'

ιατί το υπεύθυνο Κράτος δεν κάνει μιά έρευνα στις
φορολογικές δηλώσεις των γιατρών του ιδιωτικού
τομέα όταν αυτοί δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 25-30
χιλιάδες ευρώ; Οφείλει η Φορολογική Αρχή να κάνει
έλεγχο αν είναι αληθή τα ποσά που δηλώνουν και αν
εσκεμμένα φοροδιαφεύγουν να δώσει τα ονόματα τους
στη δημοσιότητα.
Επίσης πρέπει να γίνει έλεγχος τί καταθέσεις έχουν
στις Τράπεζες και αν τα εισοδήματα τους δικαιολογούν την αγορά αυτοκινήτου μεγάλου κυβισμού, μεγάλων σπιτιών, εξοχικών και κότερων!
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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

«Η Ευρώπη δεν είναι οι Βρυξέλλες. Δεν είναι κάποιοι
μυστήριοι τεχνοκράτες. Η Ευρώπη είναι ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε πρωθυπουργός κράτους, ο υπουργός, ο
ευρωβουλευτής ακόμη και ο δήμαρχος.» Το μήνυμα
αυτό έστειλε η γενική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για θέματα Εκπαίδευσης, Νεολαίας,
Αθλητισμού και Πολιτισμού Θέμιδα Χριστοφίδου σε
πρόσφατη συζήτησημε τίτλο «Ποιά Ευρώπη θέλουμε;».

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 1/2019 23/1/2019
300.000 ............. 10432

100 .................... 16554

1.000 ................. 21636

100 .................... 45876

400 .................... 14432

100 .................... 51978

400 .................... 51601

100 .................... 54499

400 .................... 50521

100 .................... 29352

200 .................... 12403

100 .................... 10646

200 .................... 59697

100 .................... 34530

200 .................... 53210

100 .................... 10216

200 .................... 21752

100 .................... 43452

200 .................... 42148

100 .................... 42184

200 .................... 30814
200 .................... 57781
200 .................... 39609
200 .................... 33093
200 .................... 12504
100 .................... 25053
100 .................... 34884

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
2304, 7198
Από €20 οι λήγοντες
465
Από €10 οι λήγοντες
768, 023
Από €4 οι λήγοντες
75, 01

σε
σε
σε
σε

Η κα Χριστοφίδου απευθύνθηκε τέλος στους νέους.
«Όχι μόνο γιατί είσαστε οι ηγέτες του αύριο, αλλά
γιατί είσαστε οι νέοι πολίτες του σήμερα. Η ιστορία
αποδεικνύει καθημερινά ότι μια ψήφος μπορεί να
αλλάξει το μέλλον μας, ότι η απουσία μιας ψήφου
αφήνει το δικαίωμα στους λίγους να αποφασίσουν
για το μέλλον των πολλών. Η Ευρώπη σίγουρα δεν
είναι ένα οικοδόμημα χωρίς λάθη.Είναι μια ιδέα, που
προσπαθεί και οφείλει να ανασυνταχτεί, να εξελιχθεί.
Δεν μπορούμε να την εξελίξουμε όμως, χωρίς να συμμετέχουμε ενεργά και να είμαστε παρόντες και παρούσες». Ιδιαίτερη μνεία έγινε και στο πρόγραμμα
Erasmus, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της Ε.Ε. Σκοπός του, ανέφερε η κα
Χριστοφίδου, είναι να χτίζει γέφυρες, να ενδυναμώνει
τις ρίζες της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας».

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΟΠΛ

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος της Επίλεκτης Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της
Κυριακής 27 Ιανουαρίου 2019 είναι:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς
2-2
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
3-2
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας
3-1
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΠΑΟ Κάτω Μονής
5-2
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΘΟΙ Καπέδων
0-2

Στις 2 – 4/2/19 θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες του
Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος.

14η αγωνιστική
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ, Σάββατο
ώρα 2.30΄ μ.μ.
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC, Σάββατο ώρα
2.30΄ μ.μ.
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, Κυριακή ώρα
2.30΄ μ.μ.
Τα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής έχουν
ως εξής:
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
5-0
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1-2
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
(Τρίτη)
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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«ΑΘΑΝΑΤΗ»: ΝΑΡΚΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΕΛ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Στην κορυφή η ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά

Ν

άρκη στον δρόμο του ΑΠΟΕΛ έβαλε η
ΑΛΚΗ μέσα στο ΓΣΠ. Παίζοντας
έξυπνα η «Αθάνατη» πήρε χρυσό βαθμό,
που της δίνει δικαίωμα να ελπίζει.
Αναπάντεχη ισοπαλία για τον ΑΠΟΕΛ
που έκανε την χειρότερη του εμφάνιση
επί Π. Τραμετσάνι. «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, στη συνέχεια θα δούμε αν είμαστε μεγάλη ομάδα ή όχι» δήλωσε ο
τεχνικός των γαλαζοκιτρίνων. «Δεν
πρέπει να πετάμε στα σύννεφα. Θα
συνεχίσουμε να πετύχουμε τους στόχους» τόνισε ο Κ. Σακκάς.

Σ

υγκατοικεί στο ρετιρέ με τον ΔΙΓΕΝΗ Μόρφου η ΟΜΟΝΟΙΑ Ψευδά.
Τους δύο πρωτοπόρους ακολουθεί
από απόσταση βολής η Ξυλοτύμπου η
οποία συνεχίζει την ανοδική της
πορεία. Σπουδαίες εκτός έδρα νίκες
για Διγενή Ύψωνα και Κούρη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Η ΑΛΚΗ πήρε στο ΓΣΠ χρυσοφόρο βαθμό με το σπαθί της
ανάβοντας φωτιές στα ψηλά δώματα
• Απρόσμενο χαστούκι για τον ΑΠΟΕΛ μειώνοντας την διαφορά
από τους διώκτες του στο +2
• Τα πάνω της πήρε ξανά η ΑΕΚ με τον Ι. Ιδιάκεθ στο τιμόνι,
κατρακύλα ξανά για την ΑΝΟΡΘΩΣΗ
• Νέα ταπεινωτική ήττα για την ΟΜΟΝΟΙΑ νίκη ουσίας και
ψυχολογίας για ΠΑΦΟ που ελπίζει
• Άλωσε το «Τ. Μάρκου» η ΑΕΛ κρατώντας στενή επαφή με τον
πρωτοπόρο, το πάλεψε η ΕΝΩΣΗ
• Συνεχίζει την αντεπίθεση για την κορυφή ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ,
αναμένοντας νέο στραβοπάτημα του πρωτοπόρου
ρίζει το όνειρο για θέση στην 1η εξάδα.
Νίκη ουσίας για την Πάφο στον αγώνα
για σωτηρία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αποφαστικό βήμα εξάδας έκανε η Νέα
Σαλαμίνα, που άφησε τον ΕΡΜΗ στον
βυθό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο

Από το καλό στο καλύτερο οδεύει η ΑΕΚ.
Εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό της
πλεονέκτημα, πέτυχε νέα νίκη επί Ι.
Ιδιάκεθ, σύροντας σε περιπέτειες την
Ανόρθωση και τον τεχνικό της Γ.
Στρέμπελ.

Οδυνηρή ήττα για ΕΛΗΑ

δυνηρή ήττα και μάλιστα εντός έδρας
υπέστη η ΕΛΗΑ Λυθροδόντα από τον
ΦΟΙΝΙΚΑ, γεγονός που την απομάκρυνε
ακόμη περισσότερο από την κορυφή. Ήττα
και για την φιλόδοξη φέτος ΑΠΟΝΑνάγυας.
Χρυσοφόρο εκτός έδρας τρίποντο για τον
Άτλαντα στην Πιτσιλιά.

Ολική ανατροπή στο «Τ. Μάρκου» από
την ΑΕΛ που λύγισε τη σθεναρή αντίσταση της ΕΝΩΣΗΣ διατηρώντας την
στενή επαφή της με την κορυφή.
Δικαιούτο
τον
ένα
βαθμό
το
Παραλιμνίτικο συγκρότημα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

στη νέα χρονιά ο Απόλλων αναμένοντας
νέο στραβοπάτημα του πρωτοπόρου
για να πατήσει κορυφή. Η ομάδα του Σ.
Αυγουστή διαθέτει την καλύτερη επίθεση με 43 τέρματα και την πιο συμπαγή
άμυνα με 14, γεγονός που τις δίνει πλεονεκτήματα στην τιτάνεια προσπάθεια
της για τον τίτλο.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Έβγαλε τα μάτια της για άλλη μια φορά
η ΟΜΟΝΟΙΑ. Η ήττα στην Πάφο περιο-

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

Συνεχίζειι την αλάνθαστη πορεία του

1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

2

Η κορυφή πιάνει φωτιά και η συνέχεια
προβλέπεται αμφίρροπη.

Η αναγέννηση της ΑΕΚ προσδίδει ξεχωριστό ενδιαφέρον στην πορεία του
μαραθωνίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (1/2)
ΑΚΡΙΤΑΣ - ΘΟΪ (2/2)
ΠΑΕΕΚ - ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΣ - ΑΣΙΛ
ΜΕΑΠ - ΟΘΕΛΛΟΣ
ΑΕΖ - ΑΡΗΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΡ. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ. (3/2)

ΠΡΟΕΛΑΥΝΕΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Μ

ε νέα νίκη, αυτή τη φορά επί της ΠΑΕΕΚ, ο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ εξακολουθεί να οδηγεί σταθερά
την κούρσα του πρωταθλήματος. Τον ακολουθεί
από απόσταση βολής ο Εθνικός Άχνας ο οποίος
απόδρασε με το τρίποντο από την Αραδίππου,
γεγονός που συνέβαλε στην αποδέσμευση του
Μαρίνου Σατσιά από την Ομόνοια. Ανατροπή και
σπουδαία νίκη για τον Άρη που τον κρατεί σε
επαφή με τους πρωτοπόρους. Νέα νίκη για τον
Οθέλλο που αναμένει στραβοπάτημα του Εθνικού
για να ανέλθει στο 2ο σκαλοπάτι του βαθμολογικού πίνακα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• 24 ωρη προειδοποιητική απεργία στις 13 Φεβρουαρίου

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Τι λέει η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου

Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι
η φωνή τους μετρά στην ΕΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΑΡΑΛΥΕΙ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σ

ύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρού
που είδε πρόσφατα το φως, για πρώτη φορά
η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η
φωνή τους μετρά στην ΕΕ. Ο αριθμός των Ευρωπαίων που έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ συνεχώς
αυξάνεται.
1. Οι θετικοί δείκτες πολιτικής σε άνοδο. Ένα πολύ
μεγάλο τμήμα των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι «η
φωνή τους μετράει στην ΕΕ» (49 %, +4 ποσοστιαίες
μονάδες από την άνοιξη του 2018), ενώ το 47 % διαφωνούν (-2 από την άνοιξη του 2018) και το 4 % (-2)
απαντούν «δεν γνωρίζω». Σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, η
πλειονότητα αυτών που απάντησαν συμφωνεί ότι η
φωνή τους μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα
υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Δανία (73 %),
τη Σουηδία (71 %) και τη Γερμανία (70 %).
Το 43 % των Ευρωπαίων έχουν θετική εικόνα για την
ΕΕ (+ 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την
άνοιξη του 2018) —το υψηλότερο ποσοστό που έχει
σημειωθεί μετά το φθινόπωρο του 2009. Πάνω από
το ένα τρίτο όσων απάντησαν έχουν ουδέτερη εικόνα
για την ΕΕ (36 %, -1 σε σύγκριση με την άνοιξη του
2018), ενώ ένα πέμπτο έχει αρνητική εικόνα (20 %, 1) και 1 % δεν έχει άποψη. Μετά την τελευταία έρευνα
του τακτικού Ευρωβαρόμετρου την άνοιξη του 2018,
το ποσοστό αυτών που απάντησαν και έχουν θετική
εικόνα για την ΕΕ αυξήθηκε στα 17 κράτη μέλη της ΕΕ,
ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Σουηδία
(53 %, +11), την Ισπανία (43 %, +10) και το Ηνωμένο
Βασίλειο (43%, +9). Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ είναι σταθερή σε ποσοστό 42 % και παραμένει στο υψηλότερο
επίπεδό της από το φθινόπωρο του 2010. Η εμπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε 17 κράτη μέλη της
ΕΕ (15 την άνοιξη του 2018) και τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώνονται στη Λιθουανία (65 %), τη Δανία (60
%) και τη Σουηδία (59 %). Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από την εμπιστοσύνη
στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα κοινοβούλια. Το 42 %
των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ το 35 % εμπιστεύεται το εθνικό κοινοβούλιο και την εθνική κυβέρνηση της χώρας τους.
2. Επιβεβαιώνεται η ισχυρή υποστήριξη προς το
ευρώ. Είκοσι χρόνια μετά την καθιέρωση του ενιαίου
νομίσματος, η υποστήριξη για την Οικονομική και
Νομισματική Ένωση και το ευρώ παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς τα τρία τέταρτα των ατόμων που
απάντησαν (75 %, +1 ποσοστιαία μονάδα) εντός της
ζώνης του ευρώ τάσσονται υπέρ του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ.Οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ
πιστεύουν ότι η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι «καλή» (49 %), αλλά το ποσοστό αυτό
παρουσιάζει μικρή υποχώρηση από την άνοιξη του
2018 (-1 ποσοστιαία μονάδα). Το 38 % όσων απάντησαν θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι
«κακή» (+1) και το 13 % δεν έχουν άποψη.
3. Η μετανάστευση και η τρομοκρατία εξακολουθούν να είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν
τους Ευρωπαίους. Η μετανάστευση παραμένει η
κυριότερη ανησυχία σε επίπεδο ΕΕ, αφού το 40 % την
αναφέρει ως την κυριότερη πηγή ανησυχίας (+2
ποσοστιαίες μονάδες από την άνοιξη του 2018).
Αναφέρεται σε ποσοστό διπλάσιο απ' αυτό της τρομοκρατίας (20 %), ενώ παραμένει η δεύτερη σημαντικότερη πηγή ανησυχίας παρά τη σθεναρή υποχώρηση (-9 από την άνοιξη του 2018). Στην τρίτη θέση
βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά των κρατών
μελών (19 %, +2): μεταξύ των τριών κυριότερων
πηγών ανησυχίας για πρώτη φορά μετά το φθινόπωρο του 2014, το θέμα αυτό ξεπερνά την ανησυχία
για την οικονομική κατάσταση, που βρίσκεται τώρα
στην τέταρτη θέση (18 %, αμετάβλητο ποσοστό) για
πρώτη φορά μετά το φθινόπωρο του 2010. Η κλιματική αλλαγή είναι η κυριότερη πηγή ανησυχίας για το
16 % των αποκριθέντων, ποσοστό που καταγράφει
τη μεγαλύτερη αύξηση (+5 ποσοστιαίες μονάδες) και
βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

24

ωρη
προειδοποιητική
απεργία για τις 13
Φεβρουαρίου κήρυξαν οι συντεχνίες Οικοδόμων ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΔΕΟΚ με απόφαση των γενικών
συνελεύσεων των εργαζομένων.
Κατά την ημέρα της απεργίας θα
πραγματοποιηθούν απεργιακές
συγκεντρώσεις στα επαρχιακά
οικήματα των συντεχνιών ως ακολούθως:
Λευκωσία και Πάφο στο οίκημα της
ΠΕΟ
Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο
(Παραλίμνι) στο οίκημα της ΣΕΚ .

• Κατεδαφίζουν

την εργατική ειρήνη
οι εργολάβοι
Οι τρείς συντεχνίες επικρίνουν με
δριμύτητα την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών ότι
δεν σέβεται τα συμφωνηθέντα και
τη Συλλογική Σύμβαση και ως εκ
τούτου κηρύσσουν 24 ωρη προειδοποιητική απεργία ως πρώτο
μέτρο δυναμικής αντίδρασης για
υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων.

Μονομερής παραβίαση
συμφωνίας
Μετά από μακρές συναντήσεις και
διαβουλεύσεις που κράτησαν μερικά χρόνια και πέρασαν από διάφορα στάδια, οι δύο πλευρές,
εργατική και εργοδοτική, κατέληξαν σε συμφωνία τόσο για το Προσχέδιο Νόμου που αφορά τη νομοθετική ρύθμιση αριθμού βασικών
όρων που περιέχονται στη Συλλο-

γική Σύμβαση της Οικοδομικής Βιομηχανίας, όσο και για τη νέα Συλλογική Σύμβαση που θα ετίθετο σε
εφαρμογή μετά την ψήφιση από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων του
σχετικού προσχεδίου Νόμου που
είχε συμφωνηθεί.
Το Νομοσχέδιο προνοεί την καθολική εφαρμογή από όλους τους
εργολάβους του ωραρίου των 38
ωρών, της μισθοδοσίας που προνοεί η Συλλογική Σύμβαση, το
φιλοδώρημα, τις εορτές - αργίες
και το Ταμείο Προνοίας.
Δυστυχώς, οι εργολάβοι, παρά το
γεγονός ότι στην αρχή συμφώνη-

σαν και υπέγραψαν, ύστερα άλλαξαν στάση και δε δέχονται τη συμφωνία. Είναι για τον λόγο αυτό
που οι γενικές συνελεύσεις των
εργαζομένων αποφάσισαν να
πραγματοποιήσουν απεργιακές
κινητοποιήσεις, για να τηρηθούν
τα συμφωνηθέντα.

• Οι συντεχνίες εξαπολύουν
μύδρους κατά των εργολάβων
κατηγορώντας τους για
υπαναχώρηση από συμφωνίες
που αφορούν τους όρους
εργοδότησης και
τη Συλλογική Σύμβαση

ΚΑΛΕΣΜΑ
Σε κοινό μήνυμα τους προς τους εργαζόμενους στην οικοδομική βιομηχανία, οργανωμένους και ανοργάνωτους, οι τρείς συντεχνίες τους
καλούν να συμμετάσχουν μαζικά και μαχητικά στην απεργία, αποτρέποντας επιστροφή σε μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας.
Το ποτήρι έχει ξεχειλίσει, όλοι μαζί για να υποχρεώσουμε τους εργοδότες να σεβαστούν τις μεταξύ μας συμφωνίες και να εφαρμόσουν τις
πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης. Με ενότητα, μαχητικότητα και
αποφασιστικότητα, να μην επιτρέψουμε στους εργοδότες να πετύχουν
τον στόχο τους που δεν είναι άλλος από την κατακρεούργηση των
δικαιωμάτων μας, τονίζεται.

Τελέστηκε το 45ο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του Αρχηγού της ΕΟΚΑ

Χ

ωροστατούντος του Αρχιμανδρίτη της Μητρόπολης Λεμεσού Ισαάκ, τελέστηκε την περασμένη Κυριακή από τον Ιερό Ναό
Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό, το
45ο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του
Αρχηγού της ΕΟΚΑ, στρατηγού
Γεώργιου Γρίβα Διγενή.

Του μνημοσύνου ακολούθησε
πορεία στο Αρχηγείο της ΕΟΚΑ
και στον τάφο του Γεώργιου
Γρίβα Διγενή. Τελέσθηκε τρισάγιο στον χώρο του ανδριάντα και
κατάθεση στεφάνων από επισήμους και εκπρόσωπους κομμάτων, οργανώσεων και σωματείων.
Για το έργο του αρχηγού της
ΕΟΚΑ μίλησε ο εγγονός της αδελφής του Γεώργιου Γρίβα Διγενή,
Παύλος Κυπριανού o οποίος

εξήρε την προσφορά του Διγενή
ο οποίος σε μια νύχτα μεταμόρφωσε απλοϊκούς ανθρώπους σε
επικούς ήρωες για αποτίναξη
του αγγλικού ζυγού.
Εκ μέρους της ΣΕΚ στεφάνι κατέθεσε ο αναπληρωτής επαρχιακός

γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού
Γιώργος Οδυσσέως. (φωτο).
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο
Διευθυντής του Γραφείου του
Προέδρου της Δημοκρατίας
Πέτρος Δημητρίου

