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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
9η Φεβρουαρίου - Ημέρα
της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνική, η Γλώσσα των Γλωσσών,
σμιλεύθηκε επί 25 αιώνες προσλαμβάνοντας οικουμενική αξία καθώς αποδίδει με αξιοθαύμαστη ευκρίνεια την
ουσία όλων των δημιουργημάτων του
ανθρώπινου στοχασμού

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Απάντηση στην παγκοσμιοποιούμενη
ζούγκλα ο Λόγος των «3» Ιεραρχών
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

Δημογραφικός εφιάλτης
Πρό των πυλών της Ε.Ε βρίσκεται ο
δημογραφικός εφιάλτης, με ιδιαίτερα
εκρηκτικές διαστάσεις για την Κύπρο

ΤΙΜΗ €0.70

Το ΓεΣΥ και τα μάτια μας!
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Νίκος Νουρής: Βασικός και ισχυρός κοινωνικός εταίρος η ΣΕΚ

Σύγκλιση θέσεων ΣΕΚ – υπουργού Εσωτερικών
σε Μεταναστευτικό – Μεταρρύθμιση – Στέγαση
Η

Σελ. 7

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3072

ΣΕΚ στηρίζει τη φιλοσοφία των
πολιτικών του υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν καίρια κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που χρήζουν
τάχιστης επίλυσης με αιχμή το Μεταναστευτικό, το Στεγαστικό και τη Μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα με φόντο
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την
εύρυθμη λειτουργία της κρατικής μηχανής.
Αυτό διαπιστώθηκε στην πρώτη συνάντηση της ηγεσίας της ΣΕΚ με τον νέο
υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή την
περασμένη Πέμπτη (30 Ιανουαρίου).

Κατά τη συνάντηση έγινε ενημέρωση
από τον Υπουργό για τη μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τη νέα στεγαστική πολιτική και το σχέδιο προσιτής κατοικίας, καθώς επίσης και για τη
δρομολογούμενη μεταναστευτική πολιτική.
Από πλευράς ΣΕΚ, κατατέθηκαν εισηγήσεις ενώ εκφράστηκε η στήριξη της
οργάνωσης στις προσπάθειες που
καταβάλλει η κυβέρνηση για αυτές τις
σημαντικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις.
Ο υπουργός Εσωτερικών, αφού εξέφρα-

σε τις ευχαριστίες του για την εξαιρετικά εποικοδομητική στάση της οργάνωσης, επαναβεβαίωσε τη θέση του
Υπουργείου ότι η ΣΕΚ αποτελεί βασικό
και ισχυρό κοινωνικό εταίρο του
Υπουργείου. Ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε την
ικανοποίηση του για τον τρόπο προσέγγισης των εν λόγω σοβαρών θεμάτων από τον κ. Νουρή και γενικότερα
την κυβέρνηση, τονίζοτας πως η ορθή
και ταχεία διευθέτηση τους θα ευεργετήσει σημαντικά και πολύπλευρα
την κοινωνία.

Σελ. 3

Σελ. 9

Ώρα να δαμασθεί
ο τροχαίος χάροντας
Δεν πάει άλλο, ήλθε ή ώρα εφαρμογής
οδικού χάρτη ενάντια στα τροχαία
δυστυχήματα καθώς η Κύπρος κρατά
τα θλιβερά σκήπτρα πανευρωπαϊκά

√ Σε καλό δρόμο βρίσκονται τα μείζονα

Σελ. 8

ζητήματα, Μεταναστευτικό, Μεταρύθμιση Δημοσίου και Στέγαση, η επίλυση
των οποίων θα δημιουργήσει ευοίωνες
προοπτικές στα εργασιακά
και κοινωνικοοικονομικά πράγματα

Διεκδικούμε επιθεώρηση της εργασίας και Ταμεία Προνοίας για όλους

Η

ολομέλεια της βουλής θα κληθεί την Παρασκευή
7/2/2020 να τοποθετηθεί επί δύο κορυφαίων
ζητημάτων που αφορούν τους εργαζόμενους του
τόπου. Το πρώτο αφορά την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων στο υπουργείο Εργασίας και το δεύτερο, τη
ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας και των Επαγγελματικών Ταμείων Συντάξεως.

Η ΣΕΚ ευθύς εξαρχής υποστήριξε την αρχική πρόταση της κυβέρνησης, που έδινε τη δυνατότητα επέκτασης του θεσμού των Ταμείων Προνοίας στο σύνολο
των εργαζομένων μέσα από τη λογική της καθολικότητας. Ήταν μια πολιτική κίνηση της κυβέρνησης,
που με την ευκαιρία της εναρμόνισης, έδινε τη δυνατότητα για κάλυψη περισσότερων εργαζομένων,

Όσον αφορά το πρώτο θέμα, μέσα από τη λειτουργία και ενίσχυση της Υπηρεσίας θα γίνεται έλεγχος
για την εφαρμογή συγκεκριμένων νομοθεσιών που
αφορούν το σύνολο της αγοράς εργασίας. Φρονούμε
πως, μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή και
έλεγχο των σχετικών νομοθεσιών θα περιοριστεί η
αδήλωτη εργασία και θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για καλύτερη λειτουργία της αγοράς εργασίας.

ώστε μέσα από τα Ταμεία Προνοίας να ενισχυθεί ο
δεύτερος πυλώνας κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας και να βελτιωθούν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των εργαζομένων.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα μέσα από τη ψήφιση
της νομοθεσίας, που είναι εναρμονιστική με σχετική
οδηγία της Ε.Ε., ενισχύεται η εποπτεία, ο έλεγχος και
ο τρόπος λειτουργίας των Ταμείων Προνοίας και των
Επαγγελματικών Ταμείων Σύνταξης.

Από τα όσα έχουν λεχθεί μέχρι στιγμής στη βουλή
κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου, φαίνεται πως, η λογική της καθολικότητας, (δηλαδή εκεί
και όπου υπάρχει Ταμείο Προνοίας η εφαρμογή του
να καλύπτει το σύνολο του προσωπικού), δεν υιοθε-

• Στα χέρια της βουλής
το μέλλον της προόδου

τείται από κάποια κόμματα.
Η ΣΕΚ καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα να κάνουν
δεύτερες σκέψεις και να προβούν στις αναγκαίες
τροπολογίες ώστε να επιτευχθεί η λογική της καθολικότητας. Η διαχείριση των Ταμείων Προνοίας θα
πρέπει να ενισχύσει και τη συνεργασία ανάμεσα
στους Κοινωνικούς Εταίρους, αφού αυτά αποτελούν
βασική παράμετρο ωφελημάτων που πηγάζει μέσα
από τις πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων. Ως εκ
τούτου, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να
παραμείνουν ως παροχείς και διαχειριστές του τρίτου πυλώνα που αφορά τις ιδιωτικές ασφάλειες.
Καταληκτικά και συμπερασματικά, διεκδικούμε
Ταμείο Προνοίας, δια νομοθεσίας για όλους τους
εργαζόμενους γιατί μόνο έτσι θα ενισχυθούν τα εισοδήματα τους μετά τη συνταξιοδότηση. Κυβέρνηση και
βουλή οφείλουν να ενεργήσουν ανάλογα. Η κυπριακή
πολιτεία δεν νομιμοποιείται να αρνηθεί ένα τέτοιο
δικαίωμα – όφελος στους πολίτες της. Η ΣΕΚ θα αναμένει την τελική ετυμηγορία της βουλής και θα τοποθετηθεί ανάλογα.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 2/4/20 10:53 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

@

Ε

κ των ων ουκ άνευ η θωράκιση της
κοινωνικής
διάστασης
των
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Η ΣΕΚ απορρίπτει εκπτώσεις σε
αυτό το σημαντικό ζήτημα

*

Ρ

ήξη με το ΑΜΑΡΤΩΛΟ παρελθόν
της κομματικής διχόνοιας και της
ρεμούλας αξιώνουν οι πολίτες
Ο εχθρός είναι πλέον εντός των
τειχών και δεν συγχωρεί

*

Γ

εΣΥ: Προχωρά κανονικά η 2η και
τελευταία φάση υλοποίησης του
Η ΣΕΚ πιστή στη δέσμευση για να
πετύχει προς όφελος της κοινωνίας

*

Α

πευθεία καταβολή του ΦΠΑ στο
κράτος ως μέτρο πάταξης της
φοροδιαφυγής κανένας
Δεν δικαιούται να κλέβει το κράτος

*

Τ

ιμή και δόξα στους ηγέτες του
αγώνα της ΕΟΚΑ Διγενή και
Μακάριο
Μέσα από την προσφορά αλλά
και τις διαφωνίες τους, αντλούμε
χρήσιμα διδάγματα

*

Ι

σχυρό υπόβαθρο για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ
θέλει ο Σ. Περδίος
Ορθή πολιτική, αλλά να θυμάται
πως η ψυχή των υπηρεσιών είναι
το ντόπιο δυναμικό

*

Κ
*

άνει θραύση η ΔΙΑΦΘΟΡΑ στην
Κύπρο
Ευθύνη της Πολιτείας να την
πατάξει αμείλικτα

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Απάντηση στην παγκοσμιοποιούμενη ζούγκλα ο Λόγος των «3» Ιεραρχών

Μ

ια είδηση που έφτασε πρόσφατα
στα αυτιά μας, συγκλονίζει: Το
2019 τα εισοδήματα του πλουσιότερου
Γάλλου Μπερνάρ Αρνό αυξήθηκαν κατά
36 δισ. δολάρια ανεβάζοντας την περιουσία του στα 105 δισ. δολάρια. Μια
άλλη πληροφορία επισημαίνει πως 1
στους 7 ανθρώπους
παγκοσμίως ζεί στην
αθλιότητα,
σχεδόν
800 εκατ. άνθρωποι
(11% του παγκόσμιου
πληθυσμού) εργάζονται για 1,9 δολλάρια
την ημέρα, 2,1 δισ.
Του Ξενή X.
άτομα παγκοσμίως
Ξενοφώντος
δεν έχουν πρόσβαση
Αρχισυντάκτη
σε ασφαλές διαθέσι«Εργατικής
μο νερό στο σπίτι,
Φωνής»
ενώ στην προηγμένη
xenis.xenofontos@
Ευρωπαϊκή Ένωση 1
sek.org.cy
στους 4 βιώνει τον
εφιάλτη της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωροποίησης.
Πραγματικά, θολώνει ο ανθρώπινος
νούς στην προσπάθεια του να συνειδητοποιήσει τα πιο πάνω νούμερα που
συνθέτουν τον παγκόσμιο οικονομικό
χάρτη και τις τραγικές επιπτώσεις τους
στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε
όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.
Με αυτά τα δεδομένα, καθίσταται
σαφές ότι στην εποχή μας το οξύτερο
πρόβλημα του πλανήτη δεν είναι πώς
θα θρέψει τους φτωχούς αλλά πως θα
χορτάσει τους πλούσιους. Η θεώρηση
αυτή αντικατοπτρίζει τη σχιζοφρενική
κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως

Η

Βρετανία έφυγε, η ΕΥΡΩΠΗ μένει,
μάλιστα ενωμένη και πιο δυνατή
Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά, να
το θυμούνται αυτό οι αλαζόνες
Άγγλοι

*

Φ

ειδωλές οι δηλώσεις της Κυβέρνησης για τις γεωπολιτικές σχέσεις συνεργασίας με Ελλάδα και Γαλλία
Ορθότατη τακτική, σπουδαία
έργα, λίγα λόγια

*

Ώ
*

ρα για μέτρα εξυγίανσης του
Κυπριακού ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Προς όφελος του αθλήματος, της
οικονομίας και της κοινωνίας

Ν

αι, δεν χαρίζεται τίποτα και σε
ΚΑΝΕΝΑΝ
Απάντηση της Ομοσπονδίας
Ιδιωτικών ΣΕΚ στην ΕΤΥΚ για το
θέμα της συλλογικής σύμβασης στην
ΚΕΔΙΠΕΣ

*

Η
*

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ στην άσφαλτο πρέπει πάση θυσία να σταματήσει
Δεν μπορεί να συμπεριφερόμαστε
άλλο ως κράτος τριτοκοσμικό.

«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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με θύματα δισσεκατομμύρια ψυχές
ανήμπορες να αντιδράσουν για μια
υποτυπώδη ανθρώπινη ζωή. Είναι
ευκόλως αντιληπτό πώς η αδικία και η
φτώχεια είναι η μήτρα του εγκλήματος
και της τρομοκρατίας που έχουν εξαπλωθεί σε κάθε γωνιά της γής.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ
Καταγράφοντας αυτές τις στυγνές
πραγματικότητες, η σκέψη περιστρέφεται στον Βίο και την Πολιτεία των
Τριών Ιεραρχών που χωρίς φόβο στηλίτευσαν τη δράση του κάθε αδίστακτου
μαυραγορίτη που ήθελε να πλουτίσει σε
βάρος των λιμοκτονούντων συμπολιτών τους.

• Το οξύτερο πρόβλημα του
πλανήτη δεν είναι πώς θα
θρέψει τους φτωχούς αλλά πως
θα χορτάσει τους πλούσιους
Στα δίσεκτα χρόνια που βιώνουν σήμερα η Κύπρος και η Ελλάδα, αν θέλουμε
να βγούμε από τα μεγάλα κοινωνικά
αδιέξοδα, μια συνταγή υπάρχει: Να
μυήσουμε τους μαθητές και τους σπουδαστές μας στα ιδανικά και τις ακατάλυτες αξίες της Ελληνικής Παιδείας με
κορωνίδα την ανθρωποκεντρική αγωγή,
την ισοπολιτεία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αδελφωσύνη, την αρετή, την
ισότητα, την ταπεινότητα και την
αλληλεγγύη, που διάδοσαν με θάρρος
και ευτολμία οι Τρείς Μέγιστοι Φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητος. Και οποσ-

δήποτε, να καταστούμε ενεργοί πολίτες
με προμετωπίδα τη νεολαία πολεμώντας για το δίκαιο και το ηθικό σε όλες
τις εκφάνσεις της καθημερινής μας
ζωής. Σε διαφορετική περίπτωση θα
συνθλιβούμε, ως κοινωνία, ως λαός και
ως χώρα στους αδηφάγους μηχανισμούς της παγκοσμιοποίησης που
προωθούν οι έμποροι των εθνών και οι
εγκάθετοι τους στα κράτη και τις τοπικές κοινωνίες. Προς τούτο, τον πρώτο
λόγο έχει η Πολιτεία η οποία καλείται
να απαλλαγεί η ίδια από τα σύνδρομα
της διαπλοκής και της διαφθοράς,
προχωρώντα σε ριζικές αλλαγές στην
Παιδεία με κινητήριο άξονα τα Ελληνικά
Γράμματα.
Ύψιστης σημασίας είναι και η ευθύνη
της κοινωνίας των πολιτών που καλείται να ορθώσει ανάστημα, αν πράγματι θέλει τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα
ανθρώπινο κόσμο τον οποίο δηλητηριάζουν βάσει καλά μελετημένου σχεδίου οι θιασώτες της παγκοσμιοποίησης.

Το ΓεΣΥ και τα μάτια μας!

Τ

ο ΓεΣΥ και τα μάτια μας! Αυτό θα
συνιστούσα στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Μια τεράστια και πολυεπίπεδη
μεταρρύθμιση στον
τομέα της υγείας η
οποία παρέχει τη
δυνατότητα σε υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες χωρίς
καμιά απολύτως διάΤης Δέσποινας
κριση.
Ησαΐα
Η φράση που χρησιΓρ. Τμήματος
μοποιώ, το ΓεΣΥ και
Εργαζομένων
τα μάτια μας δεν
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy είναι τυχαία αλλά
ούτε και υπερβολική.
Χρειάζεται από όλους σύνεση και
υπευθυνότητα, τόσο από τον ιατρικό
κόσμο όσο και από τους πολίτες ώστε
αυτή η παροχή να συντελείται στους
αιώνες των αιώνων.
Η πρώτη φάση το ΓεΣΥ αγκαλιάστηκε με
θέρμη από όλους τους πολίτες οι οποίοι στη πορεία του χρόνου συνειδητοποιούν την τεράστια ωφελιμότητα του.

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)

Σε λίγους μήνες από σήμερα το ΓεΣΥ θα
λάβει, με την υλοποίηση της Β’ φάσης,
την τελική του μορφή και ως εκ τούτου
οι πολίτες θα μπορούν να αισθάνονται
πλέον ασφαλείς ότι η υγεία τους από
τούδε και στο εξής δεν θα βρίσκεται σε

• Ο καθένας και η καθεμιά από
εμάς αποτελούμε ουσιαστικά
την ασπίδα προστασίας αυτής
της τεράστιας μεταρρύθμισης
κατάλογο αναμονής.
Προβλήματα υπήρξαν και θα υπάρξουν
αλλά μόνο μέσα από την καθημερινή
τριβή όλα αυτά τα ζητήματα που αναφύονται θα βρίσκουν στην πορεία την
επίλυση τους.
Για όσους αρέσκονται να εμβολίζουν
κάθε προσπάθεια που στόχο έχει το
γενικότερο όφελος και όχι το προσωπικό, καλά κάνουν να αντιληφθούν πως η
υγεία δεν είναι πολλών ταχυτήτων και
πως η υπονόμευση του ΓεΣΥ θα βρει

σθεναρή αντίσταση από τους χιλιάδες
πολίτες που έκαναν χρήση του συστήματος και βίωσαν την αξία του.
Δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό στη
ζωή του ανθρώπου και συνεπώς η
προσοχή μας θα πρέπει να εστιαστεί
στη χρήση των υπηρεσιών του ΓεΣΥ με
βάση τις πραγματικές ανάγκες μας.
Ο καθένας και η καθεμιά από εμάς,
αποτελούμε ουσιαστικά την ασπίδα
προστασίας του Γενικού Συστήματος
Υγείας το οποίο ομολογουμένως αποφόρτισε τους πολίτες από το άγχος και
την αγωνία μήπως συμβεί οτιδήποτε
και δεν μπορούν οικονομικά να ανταποκριθούν.
Ας είμαστε λοιπόν με τη στάση ζωής
μας συνειδητοί προασπιστές αυτής της
τεράστιας μεταρρύθμισης και μην επιτρέπετε σε κανένα να προκαλεί αρνητικές προοπτικές.
Ο λόγος τους έναντι των βιωμάτων μας
και τότε σιγά σιγά θα εξασθενήσουν τα
μουρμουρητά και η γκρίνια ως αποτέλεσμα ιδιοτελών συμφερόντων.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/2/2020
Αγάθης, Πολυεύκτου
ΚΠόλεως, Θεοδοσίου
εν Σκοπέλω.
ΠΕΜΠΤΗ 6/2/2020
Φωτίου Πατρ. ΚΠόλεως, Βουκόλου Σμύρνης
Φαύστης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/2/2020
Παρθενίου Λαμψάκου,
Λουκά οσίου του εν
Στειρίω.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8/2/2020
Θεοδώρου στρατηλάτου, Ζαχαρίου
προφ., Μάρθας &
Μαρτίας μ. Μακαρίου
επ. Πάφου

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/2/2020
Χαραλάμπους ιερομ.,
Αναστασίου, Ζήνωνος
οσ. ταχυδρόμου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/2/2020
Τελώνου & Φαρισαίου (αρχή Τριωδίου)

ΤΡΙΤΗ 11/2/2020
Βλασίκου ιερομάρτυρος, Θεοδώρας της
Αυγούστης

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3
Οι πρώην εργαζόμενοι της J&P Overseas μεθοδεύουν
τον αγώνα τους για καταβολή των δεδουλευμένων
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Αποδοτική η πρώτη
συνάντηση ΣΕΚ
υπουργού Εσωτερικών

Η

ορθή και ταχεία διευθέτηση
των εκκρεμούντων ζητημάτων
που αφορούν τη Μεταρρύθμιση
του Δημοσίου, το Μεταναστευτικό
και τη Στέγαση, θα ευεργετήσει
σημαντικά την κοινωνία, διαμήνυσε η ΣΕΚ στην πρώτη συνάντηση
της με τον υπουργό Εσωτερικών
Νίκο Νουρή.

Ο

ι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας
J&P Overseas που έβαλε λουκέτο
διεκδικούν τα απωλεσθέντα εισοδήματα
τους από μισθούς και παρεμφερή ωφελήματα. Σε γενική συνέλευση στις 23
Ιανουαρίου 2020 στη Λευκωσία που
συγκάλεσαν οι συντεχνίες Οικοδόμων

ΣΕΚ και ΠΕΟ διατρανώθηκε η αποφασιστικότητα τους για συνέχιση του αγώνα

√ Ανέρχονται σε πολλά
εκατομμύρια ευρώ όπως
αναφέρθηκε στη Γενική
Συνέλευση

Ο γ. γ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
με τοποθέτηση του στην «Εργατική
Φωνή», έδωσε το στίγμα των όσων
διαμείφθησαν στη συνάντηση

Μεταναστευτικό
Η ΣΕΚ με πειστικά επιχειρήματα
τόνισε την επείγουσα ανάγκη
αλλαγής πλεύσης στην μεταναστευτική πολιτική του κράτους,
εκφράζοντας την πεποίθηση πως
οι πρόσφατες εξαγγελίες του
υπουργείου Εσωτερικών κινούνται
προς την ορθή κατεύθυνση με
κορωνίδα την άμβλυνση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος
και πάταξη της οργιάζουσας αδήλωτης εργασία. Η διαβεβαίωση
του κ. Νουρή πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα συμπαρασταθεί έμπρακτα στο αίτημα της Κυπριακής
Δημοκρατίας για αντιμετώπιση
του σοβαρότατου προβλήματος
των παράνομων μεταναστευτικών
ροών από τα κατεχόμενα αποτελεί
θετικότατη εξέλιξη.

Μεταρρύθμιση
Η ΣΕΚ στηρίζει τη φιλοσοφία των
νομοσχεδίων για μεταρρύθμιση
της κρατικής μηχανής και της
Τοπικής Αυτοδιοίκηση. Η ΣΕΚ διατυπώνει την ευαρέσκεια της για τη
διαβεβαίωση του Υπουργού πως
είναι έτοιμο το μνημόνιο που θα
κληθούν σύντομα να υπογράψουν
το συνδικαλιστικό κίνημα και το
υπουργείο Εσωτερικών για πλήρη
κατοχύρωση των δικαιωμάτων του
προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την μεταφορά του
στους νέους Δήμους που θα προκύψουν.

Στέγαση
Η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης με τα μέτρα που εξήγγγειλε
τελευταίως ο τέως υπουργός
Κωνσταντίνος Πετρίδης για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού και των αγροτικών
περιοχών είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για διαμόρφωση ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής. Η ΣΕΚ θεωρεί πως η στέγη
είναι βασικότατο αγαθό που πρέπει να απολαμβάνει κάθε πολίτης
και προς υλοποίηση του στόχου
αυτού θα ασκήσει όλη την επιρροή
της προς τους αρμόδιους πολιτειακούς φορείς. Η ΣΕΚ ανέδειξε τον
καθοριστικό ρόλο του Κυπριακού
Οργανισμού Ανάπτυξης Γής, ΚΟΑΓ,
υπογραμμίζοντας πως η ΣΕΚ που
συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο, θα υποβάλει προτάσεις για
περαιτέρω αξιοποίηση του ρόλου
του Οργανισμού με σκοπό την
διεύρυνση και εμβάθυνση της κοινωνικής αποστολής του.

μέχρι τη δικαίωση. Προς τούτο, η προσοχή επικεντρώνεται στην επικοινωνία με
τους μετόχους προκειμένου να συμβάλουν καταλυτικά στην επίλυση του προβλήματος που ταλανίζει δεκάδες οικογένειες.
Η γενική συνέλευση εξέλεξε τοπική επιτροπή η οποία θα συνεργαστεί στενά με
τις συντεχνίες σε διαβουλεύσεις που
αποσκοπούν στη διάνοιξη διαλόγου με
τους μετόχους με την προσδοκία οι
εργαζόμενοι να πάρουν τα οφειλόμενα
ποσά που ανέρχονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Εάν μέχρι την 20η τρέχοντος
μηνός δεν διαπιστωθεί ανταπόκριση
από την άλλη πλευρά, θα συγκληθεί δεύτερη γενική συνέλευση για χάραξη των
επόμενων βημάτων. Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
Γιαννάκης Ιωάννου δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή» ότι σε περίπτωση που
οι συνδικαλιστικές ενέργειες πέσουν στο
κενό, ο αγώνας θα ενταθεί προσλαμβάνοντας νέα μορφή διεκδίκησης.

Άνοιξε ο δρόμος της διαβούλευσης για ένταξη
των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ

Τ

ο Μνημόνιο Συναντίληψης για την
έναρξη της διαβούλευσης με σκοπό
την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ, συνυπέγραψαν προχθές
Δευτέρα ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Θωμάς Αντωνίου και ο
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) δρ
Σάββας Καδής.

πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει διότι
είναι διαβούλευση με κάθε νοσηλευτήριο
ξεχωριστά. Γνωρίζοντας το πόσο σκληρά
εργάζεται το προσωπικό του ΟΑΥ, είμαι
σίγουρος ότι την 1η Ιουνίου θα είναι
έτοιμη η πλειοψηφία των νοσηλευτηρίων
να ενταχθεί στο ΓεΣΥ για να ξεκινήσει
ομαλά και η 2η φάση υλοποίησης του
ΓεΣΥ», σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

που μας ζητείται», διαβεβαίωσε ο κ.
Αντωνίου.

√ Υπουργός Υγείας, ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ,
υπέγραψαν Μνημόνιο Συναντίληψης
για έναρξη διαλόγου που
αποσκοπεί στην ένταξη των
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ

Κυπριακής Δημοκρατίας. Μετά από
σκληρή δουλειά έχουμε μια βάση για να
μπορέσουν τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια,
όσα ελεύθερα επιλέξουν να ενταχθούν
στο ΓεΣΥ, να μιλήσουν με τον ΟΑΥ για να
επέλθει μια οριστική συμφωνία». Ανέφερε ακόμα ότι η δουλειά που έγινε το
προηγούμενο διάστημα, θα βοηθήσει
σημαντικά στις επιμέρους διαβουλεύσεις
που θα ακολουθήσουν. «Δεν είναι το
τέλος», υπογράμμισε, «αλλά η αρχή της
διαδρομής όσον αφορά στην ένταξη των
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Υπάρχει τρομερά πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει.
Να ξέρετε ότι θα υπάρξουν πάρα πολλά
θέματα, υπάρχουν πολλές ασάφειες, οι
οποίες θα φανούν στη διαδρομή, και
θέλω να ελπίζω, όπως έχει δείξει η μέχρι
τώρα εμπειρία μας, ότι με καλή θέληση
και από τις δύο πλευρές, τα εμπόδια θα
υπερπηδούνται όταν τα βρίσκουμε, με
στόχο να είμαστε όσο το δυνατό πιο
έτοιμοι την 1η Ιουνίου».

Από πλευράς του, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ
είπε χαρακτηριστικά ότι η σημερινή μέρα
«δεν ανήκει ούτε στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ούτε στον ΟΑΥ. Η σημερινή μέρα
ανήκει στην κυπριακή κοινωνία. Έγινε
ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση από καταβολής της

Το Μνημόνιο αποτελεί το πλαίσιο, στο
οποίο θα πραγματοποιηθεί στη συνέχεια
η διαβούλευση μεταξύ του ΟΑΥ και έκαστου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου που θα
εκφράσει ενδιαφέρον για ένταξη στο
ΓεΣΥ, ώστε να συμφωνηθούν οι επιμέρους πτυχές της συμφωνίας που θα διέπει τη συνεργασία των δύο πλευρών σε
περιβάλλον ΓεΣΥ.
Σε δηλώσεις ο Υπουργός Υγείας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες τόσο στον
ΟΑΥ όσο και στον ΠΑΣΙΝ και ιδιαίτερα
στον Πρόεδρο του Συνδέσμου για την
εποικοδομητική στάση που επέδειξαν
από τον περασμένο Σεπτέμβριο όταν
ξεκίνησε εντατικά η διαβούλευση για τη
συνομολόγηση του Μνημονίου. «Γνωρίζοντας το τί έγινε τους τελευταίους τέσσερις μήνες, θέλω να ευχαριστήσω για
την όλη στάση τους που βοήθησε και τις
δύο πλευρές στο να φτάσουμε σε αυτό το
Μνημόνιο που όπως γνωρίζετε έχει τους
όρους και τις παραμέτρους που θα καθορίσουν το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Με τη συμφωνία
και την υπογραφή του Μνημονίου, πλέον
ανοίγεται ο δρόμος για διαβούλευση από
το κάθε νοσηλευτήριο και τον ΟΑΥ. Ήδη
αρκετά νοσηλευτήρια έχουν εκφράσει το
ενδιαφέρον τους και έγιναν κάποιες προκαταρκτικές συζητήσεις. Το σύντομο
διάστημα που μένει τώρα μέχρι την
εφαρμογή του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου 2020,
πρέπει να το εκμεταλλευτούν και ο ΟΑΥ
και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια διότι δεν
απομένει πολύς καιρός, υπάρχει πάρα

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ ανέφερε πως
«σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα πολύ
σκληρής δουλειάς του ΟΑΥ και του
Υπουργείου και καλής θέλησης με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και των δημόσιων και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων
και της υγεία εν γένει. Είναι απόδειξη ότι
όταν θέτουμε τον ορθό λόγο, την καλή
πίστη και το δημόσιο συμφέρον, πάντα
βρίσκουμε λύση». Πρόσθεσε ότι το Μνημόνιο αποτελεί πλαίσιο, το οποίο μπορεί
να καθορίσει και να αναγνωρίσει τις διαφορετικότητες είτε είναι μεγάλο είτε
μικρό νοσηλευτήριο. «Θα δουλέψουμε
εντατικά και θα φέρουμε εις πέρας αυτό
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ΜακροΧροΝΙα αΝΕρΓοΙ
Παρατείνεται μέχρι τον
Ιούνιο το σχέδιο κατάρτισης

Η

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει παρατείνει τη διάρκεια
λειτουργίας του Σχεδίου Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς
μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Το Σχέδιο λειτουργεί
σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έχει
ως σκοπό τον περιορισμό του αριθμού των
μακροχρόνια ανέργων και την ομαλή
ένταξη/επανένταξή τους στην απασχόληση, με
παράλληλη απόκτηση εργασιακής πείρας και
εξειδικευμένων συμπληρωματικών γνώσεων
και δεξιοτήτων.
Στο Σχέδιο εντάσσονται μακροχρόνια άνεργοι
ηλικίας κάτω των 60 ετών, οι οποίοι πρέπει να
είναι εγγεγραμμένοι στη Δημόσια Υπηρεσία

Απασχόλησης (ΔΥΑ) για πάνω από έξι συνεχόμενους μήνες μέχρι την ημερομηνία εργοδότησής τους από την επιχείρηση/οργανισμό.
Η επιχείρηση/οργανισμός πρέπει να συνεχίσει
την εργοδότηση του ατόμου για τουλάχιστον
δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση του τετράμηνου προγράμματος κατάρτισής του, με τους
ίδιους όρους και αμοιβή, χωρίς επιχορήγηση
από την ΑνΑΔ.
Αιτήσεις από εργοδότες για συμμετοχή στο Σχέδιο υποβάλλονται σε συνεχή βάση μέχρι τις 30
Ιουνίου 2021.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοτόπο της
ΑνΑΔ (www.anad.org.cy) ή/και από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.

Με πολιτική ταυτότητα
η εξυπηρέτηση στο ΓεΣΥ

O

ι δικαιούχοι του ΓεΣΥ καλούνται να προτιμούν να χρησιμοποιούν την πολιτική τους
ταυτότητα κατά την προσέλευση τους σε φαρμακεία, κλινικά εργαστήρια, διαγνωστικά
κέντρα, ιατρεία κ.λπ. ώστε να μην υποχρεώνονται στην παρουσία τρίτων και άγνωστων
ατόμων να λένε προφορικά τον αριθμό της
ταυτότητας τους και την ημερομηνία γεννήσεως τους κινδυνεύοντας κάποιος να τα υποκλέψει και να τα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια
παράνομα.
Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία που απαιτούνται για την πρόσβαση ενός
παροχέα υπηρεσιών αναγράφονται στην πολιτική τους ταυτότητα, δηλαδή αριθμός ταυτότητας και ημερομηνία γεννήσεως και ως εκ τούτου
εάν απλώς παρουσιάσουν την ταυτότητα τους,
ο φαρμακοποιός για παράδειγμα, θα μπορεί να
έχει πρόσβαση στο λογισμικό και θα τους εξυπηρετήσει χωρίς πρόβλημα και χωρίς οι ίδιοι
να είναι υποχρεωμένοι να λένε προφορικά τα
προσωπικά τους δεδομένα στην παρουσία τρίτων προσώπων. Για το θέμα αυτό, o Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας θα εκδώσει λεπτομερή
ανακοίνωση.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Μήνυμα για ανάγκη προστασίας
προσωπικών δεδομένων

Μ

ήνυμα για την Ευρωπαϊκή Ημέρα
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έστειλε η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ειρήνη
Λοϊζίδου-Νικολαϊδου.
Η Επίτροπος σημείωσε την ανάγκη
για "ενισχυμένη προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε στάθμιση
έναντι των άλλων δικαιωμάτων και
ελευθεριών των πολιτών".
Η Ευρώπη έχει θεσπίσει ένα ενισχυμένο πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, του οποίου την
παρακολούθηση για την εφαρμογή
έχει το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Κύπρο".
Με την ευκαιρία του εορτασμού της
Hμέρας Προστασίας Προσωπικών
Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε ότι "το
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε ζωντανή σύνδεση μέσω
κοινωνικής διχτύωσης [Facebook]
που διοργανώνεται σε συνεργασία με
το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών,
θα απαντά σε ερωτήσεις του κοινού
για θέματα που άπτονται της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
H 28η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως
Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μια ημέρα η
οποία δίνει την ευκαιρία στον καθένα
να αναλογιστεί την ασφάλεια των
προσωπικών του δεδομένων. Οι
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις
δημιουργούν συνεχώς νέες προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς
στο Διαδίκτυο δεν υφίστανται περιορισμοί – πλην εκείνων που θέτεις
εσύ.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
Είναι επιτακτική ανάγκη να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός στο ποιες πληροφορίες «μοιράζεσαι» στο Διαδίκτυο και κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία και μόνο φωτογραφία αρκεί για να φανερώσει πρόσωπα (ενήλικα ή και ανήλικα άτομα),
τοποθεσίες, συνήθειες και δεδομένα
τα οποία στα λάθος χέρια μπορεί να
έχουν ολέθρια αποτελέσματα. Πολλοί
γονείς μάλιστα συνηθίζουν να ανεβάζουν φωτογραφίες των παιδιών
τους στα κοινωνικά δίκτυα χωρίς να
σκέφτονται τι προβλήματα ενδέχεται
να δημιουργήσουν στη μετέπειτα
ζωή των ατόμων αυτών.

Στο μυαλό σου θα πρέπει να έχουμε
ένα βασικό κανόνα: για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα προσωπικά σου
δεδομένα, για οποιονδήποτε σκοπό,
θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την
συγκατάθεση σου, αφού πρώτα σε
έχει ενημερώσει πλήρως για τους
λόγους που θέλει να τα χρησιμοποιήσει, ποια στοιχεία θα πάρει και με
ποιους θα τα μοιραστεί (εξαιρούνται
βέβαια οι δημόσιες υπηρεσίες και
οργανισμοί, τα δεδομένα των οποίων
προστατεύονται από νομοθετικές
διατάξεις).

Συμβουλές για την
προστασία των προσωπικών
δεδομένων
Προσπάθησε να έχεις υπό έλεγχο τα
προσωπικά σου δεδομένα, κυρίως
αυτά που διαθέτεις σε ψηφιακή
μορφή και δεν γνωρίζεις που και
πως θα καταλήξουν.
Όπως θα διαπιστώσεις και παρακάτω υπάρχουν μερικοί απλοί, βασικοί

√ 28η Ιανουαρίου, Ευρωπαϊκή
Ημέρα Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων

κανόνες τους οποίους μπορείς να
εφαρμόσεις σε κάθε σου βήμα και να
περιορίσεις τις «διαρροές» των
πολύτιμων αυτών πληροφοριών:

•

Να διαβάζεις προσεκτικά την
πολιτική ιδιωτικότητας στις ιστοσελίδες που επισκέπτεσαι, όπως πχ. αν
εγκαθιστούν cookies και στη συνέχεια
προωθούν τις πληροφορίες αυτές σε
διαφημιστικές εταιρείες.

•

Αν δεν αισθάνεσαι σίγουρος για
την ασφάλεια που σου παρέχει μια
ιστοσελίδα ή δεν νιώθεις άνετα με
τον τρόπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σου
δεδομένα, απομακρύνσου από αυτήν.

•

Χρησιμοποίησε διαφορετικά συνθηματικά (passwords) στους λογαριασμούς σου (e-mail, Facebook,
Twitter κλπ.). Επίλεξε συνθηματικά
που είναι εύκολο να τα θυμάσαι,
αλλά δύσκολο για τους άλλους να τα
μαντέψουν. Συνθηματικά όπως
«123456» ή ο αριθμός του τηλεφώνου σού απαγορεύονται δια ροπάλου.

• Σκέψου ποιος μπορεί να «βλέπει»

τα δεδομένα σου και ποτέ, μα ποτέ,
μην επισκέπτεσαι ιστοσελίδες που
δεν θα ήθελες οι άλλοι να γνωρίζουν
όταν χρησιμοποιείς «κοινόχρηστους»
υπολογιστές.

• Αν μεταφέρεις ευαίσθητα δεδομένα
σε εξωτερικά αποθηκευτικά μέσα –
USB sticks, εξωτερικούς HDDs – προτίμησε λύσεις που ενσωματώνουν
λογισμικό κρυπτογράφησης, ώστε σε
περίπτωση που χαθούν ή κλαπούν
να μην μπορεί κανείς να «διαβάσει»
τα αρχεία σου.
•

Να αποσυνδέεσαι ΠΑΝΤΑ από
ιστοσελίδες, στις οποίες έχεις συνδεθεί με χρήση συνθηματικών (eshops,
social media, emails).

•

Αν λαμβάνεις SMS, e-mails και
μηνύματα (chat) στο smartphone ή
στο Facebook που σου ζητούν πληροφορίες και αν δεν γνωρίζεις από
ποιον προέρχονται, μην απαντάς.
Ενδέχεται να είναι κάποια μεμονωμένη ή συντονισμένη επίθεσης «ηλεκτρονικού ψαρέματος» (phishing) με
στόχο να σε εξαπατήσουν.

•

Αν συνηθίζεις να εκτυπώνεις
παραστατικά από ψηφιακές αγορές
ή άλλες διαδικτυακές συναλλαγές
(στα οποία μπορεί να φαίνονται
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα),
μην τα αφήνεις σε κοινή θέα και όταν
δεν τα χρειάζεσαι, κατέστρεψέ τα με
έναν καταστροφέα εγγράφων.

•

Τραπεζικά ιδρύματα, υπηρεσίες
ηλεκτρονικών πληρωμών (PayPal),
ηλεκτρονικά καταστήματα (πχ.
Amazon) και άλλες πλατφόρμες δεν
θα σου ζητήσουν ποτέ να δώσεις ή
να επιβεβαιώσεις προσωπικά δεδομένα μέσω email.

• Χρησιμοποίησε αξιόπιστες και
ενημερωμένες εφαρμογές τείχους
ασφαλείας (firewall) και προστασίας
από κακόβουλο λογισμικό (antivirus).

• Οι ανήλικοι είναι η πιο ευάλωτη
ομάδα χρηστών. Πολλές φορές δεν
κατανοούν αυτούς τους κινδύνους,
είναι παρορμητικοί και διατεθειμένοι
να θέσουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά τους, δημοσιεύοντας πλήθος
αφιλτράριστων πληροφοριών στα
κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας
καταστάσεις τον αντίκτυπο των
οποίων δεν συνειδητοποιούν, παρά
μόνο όταν πλέον είναι αργά.

• Αν ανακαλύψεις ότι κάποιος
παραβιάζει τα προσωπικά σου
δεδομένα, τα συλλέγει ή τα δημοσιοποιεί χωρίς τη συγκατάθεσή σου,
απευθύνσου στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων.
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Η γερμανική βιομηχανία
δεν βρίσκει εξειδικευμένο
προσωπικό

Τ

ο Βερολίνο έχει ψηφίσει από τον Μάρτιο νόμο που
διευκολύνει την πρόσληψη προσωπικού από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., με ιδιαίτερες προβλέψεις όταν
πρόκειται για άτομα τα οποία πληρούν τα αναγκαία
ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα για να
καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας στη χώρα.
Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού απειλεί τον
ζωτικό κλάδο του τουρισμού στη Γερμανία, ενώ αποτελεί όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα για την ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης. Οπως τονίζει σχετικό
ρεπορτάζ του Bloomberg, το πρόβλημα αγγίζει πλέον
κάθε κλάδο της γερμανικής βιομηχανίας, από την
παραγωγή λογισμικού μέχρι τη στελέχωση των
νοσοκομείων με ειδι• Η έλλειψη εξειδικευ- κευμένες νοσηλεύτριες.
Εχει, άλλωστε, γίνει
μένου προσωπικού
τόσο έντονο, ώστε έχει
απειλεί τον ζωτικό
ήδη απασχολήσει τα
κλάδο του τουρισμού υψηλότερα κλιμάκια
στη Γερμανία ενώ απο- της εξουσίας. Προ
τελεί όλο και μεγαλύτε- ημερών η Γερμανίδα
ρο πρόβλημα για την καγκελάριος συναντήισχυρότερη οικονομία θηκε εκτάκτως με
πολιτικούς και ηγετικά
της Ευρώπης
στελέχη των γερμανικών βιομηχανιών για
να εξετάσουν από κοινού το
ζήτημα. Οπως, όμως, επισημαίνει
σε
σχετικό
ρεπορτάζ το Bloomberg,
τα μέτρα που προωθούνται έως τώρα ενδέχεται
να αργήσουν να
αποφέρουν καρπούς και ίσως να
είναι ήδη αργά
για τον κρίσιμο
τομέα του τουρισμού.
Η Γερμανία έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή τουριστικό
προορισμό μετά την επανένωση των Γερμανιών το
1990. Ιδιαιτέρως προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών ιστορικές πόλεις της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, όπως η Λειψία, η Δρέσδη και το Πότσδαμ. Η
Γερμανία έχει, άλλωστε, σχεδόν 7.000 μουσεία,
περισσότερα από 500 θέατρα και περίπου 300
εστιατόρια πολυτελείας με αστέρια Michelin, αλλά
και περίπου 200.000 χιλιόμετρα από μονοπάτια για
πεζοπορία στη φύση, 16 εθνικούς κήπους και 13
περιοχές αμπελώνων και οινοποιείων. Μιλώντας
στο Bloomberg, ο Γκούιντο Ζέλικ, γενικός διευθυντής
των ξενοδοχείων Neptun και πρόεδρος της ένωσης
γερμανικών ξενοδοχείων και εστιατορίων DEHOGA,
τόνισε πως οι διακοπές στη Γερμανία δεν ήταν ποτέ
τόσο δημοφιλείς όσο σήμερα, αλλά η χώρα δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταποκριθεί στη ζήτηση,
ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Οπως
τονίζει, «χρειάζονται οι κατάλληλες πολιτικές».
Ο ίδιος υπογραμμίζει πως το σημαντικότερο και πιο
επιτακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος
είναι «το πώς θα καλύψει τις ανάγκες του σε εξειδικευμένο προσωπικό». Σύμφωνα με τον κ. Ζέλικ, το
αυξανόμενο κόστος, η περίπλοκη γραφειοκρατία
αλλά και οι παράγοντες γεωπολιτικής αστάθειας,
όπως, για παράδειγμα, το Brexit αλλά και οι εντάσεις
στο διεθνές εμπόριο, δυσχεραίνουν σημαντικά την
κατάσταση. Στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει
το πρόβλημα, το Βερολίνο έχει από τον Μάρτιο ψηφίσει νόμο που διευκολύνει την πρόσληψη προσωπικού
από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε., με ιδιαίτερες προβλέψεις όταν πρόκειται για άτομα που πληρούν τα αναγκαία ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα για να
καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας στη χώρα. Επικουρικώς ενισχύει, άλλωστε, τη διαδικτυακή πύλη
(portal) «Made in Germany», που παρέχει πληροφορίες σε όποιον ξένο ενδιαφέρεται να εργαστεί στη
Γερμανία.
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ΚΥΠΡΟΣ

Κ Ο Ε : Συνεχίζεται η αύξηση της πραγματικής
οικονομικής δραστηριότητας το 2020

Η

πραγματική οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς το
2020, αν και κάπως χαμηλότερους,
συγκριτικά με το 2019, λέει το
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ)
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο
«Οικονομικές Προοπτικές» του
Ιανουαρίου, ο ρυθμός μεγέθυνσης
του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι
είχε επιβραδυνθεί από 4,1% το
2018 σε 3,4% το 2019. Ο ρυθμός
μεγέθυνσης αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2020, καθώς
το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται
να αυξηθεί κατά 2,8%.

στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικότερα σε περιβάλλον χαμηλής κερδοφορίας στον
τραπεζικό τομέα.
Το ψηλό δημόσιο χρέος σε συνάρτηση με την ισχυρότερη διασύνδεση
μεταξύ τραπεζικού τομέα και κράτους, επίσης, ενέχει κινδύνους για
τις προοπτικές. Επιπρόσθετα,
αναφέρεται ότι αυξητικές πιέσεις
στις δημόσιες δαπάνες (π.χ. από
δικαστικές αποφάσεις σχετικά με

χαμηλότερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς μεγέθυνσης στην
ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από αυξανόμενες
γεωπολιτικές εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, προστίθεται.
Συγκεκριμένα, οι προοπτικές ίσως
επηρεαστούν αρνητικά σε περίπτωση που η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες είναι ασθενέστερη
από την αναμενόμενη, λόγω αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη

• Ο ρυθμός μεγέθυνσης αναμένεται να επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2020,
καθώς το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,8%.
• Το ψηλό δημόσιο χρέος σε συνάρτηση με την ισχυρότερη διασύνδεση
μεταξύ τραπεζικού τομέα και κράτους, ενέχει κινδύνους για τις προοπτικές

Οι ευνοϊκές προοπτικές οφείλονται
σε παράγοντες όπως οι πρόσφατες ικανοποιητικές οικονομικές
επιδόσεις της Κύπρου, ο χαμηλός
πληθωρισμός και οι υποβοηθητικές χρηματοπιστωτικές συνθήκες.
Ωστόσο, αναφέρεται ότι οι προβλέψεις έχουν αναθεωρηθεί προς
τα κάτω συγκριτικά με αυτές στο
τεύχος Νοεμβρίου. Οι προς τα
κάτω αναθεωρήσεις αντανακλούν
τον μετριασμό της δυναμικής της
οικονομικής μεγέθυνσης στην
Κύπρο και στην ΕΕ, κυρίως μετά το
δεύτερο τρίμηνο του 2018, καθώς
και την αποδυνάμωση ορισμένων
προπορευόμενων δεικτών, ειδικότερα εγχώριων και ευρωπαϊκών
δεικτών οικονομικής εμπιστοσύνης. Προστίθεται ότι κίνδυνοι για
χαμηλότερους από τους προβλεπόμενους ρυθμούς μεγέθυνσης θα
μπορούσαν να προκύψουν από
βραδύτερη πρόοδο στην απομόχλευση του ιδιωτικού τομέα και

παλαιότερες αποκοπές μισθών και
συντάξεων στον δημόσιο τομέα,
από ψηλό ρυθμό επέκτασης του
κρατικού μισθολογίου, από την
εφαρμογή του ΓεΣΥ) ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές.
Άλλοι κίνδυνοι για τις προοπτικές
ενδεχομένως να προκύψουν από

διαμόρφωση της μελλοντικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την
ΕΕ. Θετικότερες από τις προβλεπόμενες προοπτικές μπορούν να διαμορφωθούν από μεγαλύτερο βαθμό
υλοποίησης επενδύσεων από ό,τι
αντανακλάται στους οικονομικούς
δείκτες και ψηλότερους από τους
αναμενόμενους ρυθμούς μεγέθυνσης στη Ρωσία, καταλήγει το ΚΟΕ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ξεκίνησε ο Κοινωνικός Διάλογος για τον Κατώτατο Μισθό

Κ

ίνδυνο φτώχειας αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον νόμιμο ελάχιστο
μισθό, σε 17 κράτη-μέλη της ΕΕ
περιλαμβανομένης της Ελλάδας
σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ.
Στο πλαίσιο της διαβούλευσης
που ξεκίνησε η Πρόεδρος
της Ευρωπαικής Επιτροπής [ Κομισιόν] Φον Ντερ
Λάιεν για δίκαιους κατώτατους μισθούς η Συνομοσπονδία Ευρωπαικών Συνδικάτων (ETUC) σημειώνει ότι είκοσι
δύο κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ένα
νόμιμο εθνικό κατώτατο μισθό και
η πλειοψηφία τους δεν τηρεί ούτε
το κατώτατο όριο μισθών κινδύνου
φτώχειας του 60% του μέσου
μισθού. Σε 10 κράτη - μέλη, το
νόμιμο ελάχιστο είναι 50% ή λιγότερο του εθνικού μεσαίου μισθού.
Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια
άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη σήμερα δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά ένα αξιοπρεπές
βιοτικό επίπεδο παρά την πλήρη
απασχόληση. Η Ισπανία, η Τσεχία

και η Εσθονία έχουν τα χαμηλότερα
επίπεδα υποχρεωτικών ελάχιστων
μισθών σε σύγκριση με τις μέσες
απολαβές.
Η
αναπληρωτής
γενική γραμματέας
της ETUC Esther
Lynch δήλωσε σχετικά ότι "το όλο θέμα
του
κατώτατου
μισθού είναι να
δημιουργηθεί μια
διαχωριστι-

• Κίνδυνο φτώχειας διατρέχουν
οι εργαζόμενοι που αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό
σε 17 κράτη-μέλη της ΕΕ
κή γραμμή ανάμεσα στην ευπρέπεια και τη φτώχεια. Το γεγονός
ότι οι περισσότεροι νόμιμοι κατώτατοι μισθοί σε όλη την ΕΕ καθορίζονται εν γνώσει των κρατών
κάτω από το όριο της φτώχειας
είναι σκανδαλώδες. Εάν κάποιος

εργάζεται με πλήρες ωράριο, δεν
πρέπει να αναγκάζεται να επιλέξει
μεταξύ θέρμανσης και φαγητού".
"Η Κομισιόν πρέπει να είναι σαφής
σχετικά με το τι θεωρεί δίκαιο
κατώτατο μισθό. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι κάτω από το όριο αναφοράς του 60% του εθνικού μεσαίου μισθού, που είναι το κατώφλι
κινδύνου φτώχειας", ανέφερε.
"Υπάρχει ανάγκη να δοκιμαστεί
αυτό το κατώτατο όριο για την
επάρκεια έναντι των πραγματικών
τιμών (και ενός καλαθιού αγαθών
και υπηρεσιών) που ορίζονται από
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
και τους εργοδότες σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε οι κατώτατοι
μισθοί να γίνουν πραγματικά
μισθοί διαβίωσης", τόνισε.
"Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με
μέτρα για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που
είναι ο καλύτερος τρόπος για να
τερματιστεί ο μισθός της φτώχειας", κατέληξε.
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«Ζει και βασιλεύει»

Η

η διαφθορά στην Κύπρο

Κύπρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και διαπλοκής, ενώ είναι ανύπακτοι ή ελλεπείς οι
εσωτερικοί έλεγχοι στα υπουργεία. Η έφορος εσωτερικού ελέγχου
Άννα Ζαβού Χριστοφόρου, ανέφερε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών ότι από τα έντεκα υπουργεία, τα δύο
δεν διαθέτουν καμία υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, ενώ στα
περισσότερα οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες, γι’ αυτό θα
πρέπει να ενισχυθούν.
Ενδεικτικά ανέφερε ότι το υπουργείο εσωτερικών έχει μόνο ένα
άτομο με μερική απασχόληση στη μονάδα εσωτερικού ελέγχου.
Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων Γιώργου
Περδίκη ,είπε ότι ο οργανισμός ασφάλισης υγείας (ΟΑΥ) διαθέτει
πολύ υψηλού κινδύνου μονάδα ασφαλείας.

• Χωλαίνουν οι μονάδες
εσωτερικού ελέγχου
των υπουργείων

Το πρόβλημα αναδείχθηκε κατά
τη συζήτηση μετά από εισήγηση
του γενικού ελεγκτή Οδυσσέα
Μιχαηλίδη, και την εγγραφή του
θέματος από τον πρόεδρο των
Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών
Γιώργο Περδίκη, για υιοθέτηση των συστάσεων του
Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για τη
«Δημόσια Ακεραιότητα»,
δηλαδή τη διαφθορά
και τη διαπλοκή.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου δικαιοσύνης Νίκη
Σάουνου, η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΟΟΣΑ λόγω άσκησης βέτο
από την Τουρκία από το 1995 όταν είχε υποβάλλει για πρώτη
φορά αίτηση η Κύπρος. Εντούτοις, πρόσθεσε, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να υιοθετήσει τις συστάσεις και να τύχει
και τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ, ενώ περιλαμβάνεται και σε
όλες τις εκθέσεις του.
Σημείωσε ότι «στο σχέδιο δράσης κατά της διαφθοράς το οποίο
ετοίμασε το υπουργείο δικαιοσύνης περιλαμβάνονται αρκετές
δράσεις κατά της διαφθοράς. Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει ένας
πυρήνας στον οποίο συμμετέχουν λειτουργοί του υπουργείου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και του ιδιωτικού τομέα, οι
οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και στα θέματα κατά της διαφθοράς».
Πρόσθεσε ότι «έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από το υπουργείο εξωτερικών για ένταξη στον ΟΟΣΑ, αλλά η Τουρκία συνεχίζει
να προβάλλει βέτο».
Ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, συνέστησε στους βουλευτές ότι «εάν αποφασίσετε ως νομοθετικό σώμα να στραφείτε
προς αυτή την κατεύθυνση να αποστείλετε επιστολή στον ΟΟΣΑ
ενημερώνοντας τον ότι η Κύπρος επιθυμεί να καταστεί υιοθετούσα χώρα του κώδικα Δημόσιας Ακεραιότητας ώστε να παρέχει
την τεχνοκρατική στήριξη για το πώς θα υιοθετηθεί αυτός ο κώδικας».

Χ

ρόνο με τον χρόνο οι επιχειρήσεις στην μετά κρίση
εποχή αυξάνουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες δημιουργώντας μαξιλάρι ρευστότητας, σε αντίθεση με τα
πλείστα νοικοκυριά που με
πολλή δυσκολία τα βγάζουν
πέρα οπότε η αποταμίευση
καθίστατι όνειρο απατηλό. Τα
στοιχεία που δημοσιεύει η
Κεντρική Τράπεζα για τον
Δεκέμβρη του 2019, δείχνουν
την αλλαγή του κλίματος σε
σχέση με έξι χρόνια πριν,
περίοδος που στιγματίστηκε
από το κούρεμα των καταθέσεων. Οι καταθέσεις επιχειρηματιών κατοίκου εσωτερικού
είναι στα €9,19 δισ. από €8,75
δισ. τέλος Δεκεμβρίου 2018
παρουσιάζοντας άνοδο €437
εκατ. σε ένα χρόνο. Οι καταθέσεις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων μέσα δυο χρόνια
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Σε ισχύ το σχέδιο απόσυρσης μεταχειρισμένων

Ξ

εκίνησε διαδικτυακά το σχέδιο απόσυρσης παλιών αυτοκινήτων για αγορά καινούριου
χαμηλών ρύπων ή ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από ις 4 Φεβρουαρίου και για 30 μέρες, δηλαδή μέχρι και τις 4 Μαρτίου, μόνο μέσω διαδισχτύου, με ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα ψηφιακών υπηρεσιών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, όπου θα
συμπληρώνονται απευθείας ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Τ

ο σχέδιο, έχει ως σκοπό την στα πλαίσια
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.
Το συνολικό ποσό της χορηγίας που θα δοθεί
είναι €3.000.000, εκ των οποίων τα €2.500.000
για απόσυρση παλιών οχημάτων και αντικατάστασή τους με καινούργια χαμηλών ρύπων, ενώ
οι υπόλοιπες €500.000 για την απόκτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

άδεια κυκλοφορίας ή να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο και να υπήρχε για αυτό ισχύουσα
άδεια κυκλοφορίας για οποιαδήποτε περίοδο
εντός των τελευταίων 24 μηνών, δηλαδή να μην
είναι ακινητοποιημένο αδιάκοπα πέραν των
τελευταίων δύο χρόνων.
Αν το όχημα που δηλώνεται για απόσυρση έχει

Εάν οι αιτήσεις σε μία από τις κατηγορίες χορηγίας που καθορίζονται πιο κάτω είναι λιγότερες
από τις προβλεπόμενες, το ποσό που θα παραμείνει αδιάθετο από την κατηγορία αυτή, θα
κατανέμεται στην άλλη κατηγορία. Αν δεν υπάρξει επαρκές ενδιαφέρον ώστε να αναλωθούν τα
€3.000.000 το υπουργείο Μεταφορών, μπορεί
να ανακοινώσει συμπληρωματικό σχέδιο ή να
δώσει παράταση στο υφιστάμενο.
Θα πρέπει το όχημα που θα αποσυρθεί να είναι
εγγεγραμμένο στο όνομα του αιτητή, που θα
αγοράσει και το καινούργιο αυτοκίνητο. Φυσικά,
σε περιπτώσεις που το όχημα που θα αποσυρθεί είναι σε άλλο όνομα, θα μπορεί πριν να
μεταφερθεί στο όνομα του αιτητή και ο τίτλος
ιδιοκτησίας θα είναι πλέον στο όνομά του.
Για να δοθεί η επιδότηση, που είναι €2.000,
πρέπει το παλιό όχημα που αποσύρεται να είναι
άνω των 15 ετών και το καινούριο που αγοράζεται να έχει κινητήρα τύπου «Euro 6AD» ή νεότερο, να έχει κυβισμό μέχρι και 1.800 κυβικά
εκατοστά (18 άλογα) και η μάζα εκπεμπόμενου
διοξειδίου του άνθρακα, με τη νέα μέθοδο
μέτρησης που ισχύει από τον Δεκέμβριο 2019
(CO2 WLTP) να είναι μέχρι και 160 γραμμάρια
ανά χιλιόμετρο (gr/Km).
Ο αιτητής πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο (το
σχέδιο δεν ισχύει για εταιρικά αυτοκίνητα) και
το αυτοκίνητο (σαλούν ή ελαφρύ βαν) που αποσύρεται πρέπει μέχρι την ημερομηνία της αίτησης, να είναι ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης των 15
ετών, τα οποία υπολογίζονται από την ημερομηνία κατά την οποία το όχημα ενεγράφη σε
οποιαδήποτε χώρα ως καινούριο, αλλά και να
ήταν εγγεγραμμένο στο Μητρώο του Εφόρου της
Κύπρου (να είχε κυπριακές πινακίδες) για τα
τελευταία δέκα συνεχή χρόνια.

• Με κίνητρο 2000 ευρώ αποσύρονται
οχήματα μεγάλης ηλικίας με παράλληλη
αντικατάσταση τους με περιβαλλοντικά
ή ηλεκτρικά
διαγραφή είτε για μη καταβολή τέλους κυκλοφορίας ή για άλλο λόγο, η αίτηση θα απορρίπτεται.

€5.000 ΕΩΣ €7.000 ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ
Στο σχέδιο προώθησης ηλεκτρικού οχήματος,
για το οποίο επίσης οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 4 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 4 Μαρτίου, προβλέπεται να εγκριθούν μέχρι και 100
αιτήσεις για ισάριθμες χορηγίες των €5.000
χωρίς να απαιτείται η απόσυρση παλιού οχήματος. Αν όμως η αίτηση για ηλεκτρικό αυτοκίνητο συνδυάζεται και με απόσυρση παλιού οχήματος, τότε η χορηγία αυξάνεται στις €7.000.
Αφορά καινούργιο αυθεντικά ηλεκτρικό όχημα
(«pure electric»), δηλαδή δεν καλύπτει τα υβριδικά, ενώ η τιμή αγοράς του καινούργιου ηλεκτρικού οχήματος, μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ,
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €40.000.

Επίσης, πρέπει να υπάρχει για αυτό εν ισχύ

ΚΥΠΡΟΣ: Αυξάνονται οι καταθέσεις των επιχειρήσεων
ενώ τα πλείστα νοικοκυριά ασφυκτιούν
(τέλος του 2017) αυξήθηκαν
κατά €931 εκατ. Η βελτίωση
στο ρευστό που διατηρούν οι
επιχειρηματίες στις τράπεζες
φαίνεται ακόμη περισσότερο
αν η σύγκριση γίνει σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

δισ. από €23,26 δισ. το 2013,
παρουσιάζοντας άνοδο €568
εκατ. Οι καταθέσεις των
ασφαλιστικών εταιρειών και
συνταξιοδοτικών ταμείων δεν
φαίνεται να παρουσιάζουν
αισθητή μεταβολή. Τέλος του
2019 ήταν €1,63 δισ. από
€1,68 δισ. παρουσιάζοντας
μείωση €47 εκατ.

Σε σχέση με το
2014, η άνοδος των
επιχειρηματικών

• Οι καταθέσεις μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων μέσα
δυο χρόνια (τέλος του 2017) αυξήθηκαν κατά €931 εκατ.
καταθέσεων είναι €3,88 δισ.
και σε σχέση με το 2013 στα
€3,5 δισ. Η αύξηση των καταθέσεων νοικοκυριών κατοίκου
εσωτερικού κινείται με αργούς

ρυθμούς. Από το κούρεμα
καταθέσεων το 2013 και μετά
από έξι χρόνια, η εικόνα δεν
έχει αλλάξει αισθητά. Τέλος
του 2019 οι αποταμιεύσεις
στις τράπεζες ήταν €23,83

Η σύγκριση με το 2013 δείχνει
ότι χρειάζονται ακόμη €551
για να φθάσουν στα επίπεδα
της εποχής του κουρέματος,
πριν έξι χρόνια. Οι καταθέσεις
των λοιπών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών
(συμπεριλαμβανομένων των
επικουρικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και φορέων,
των επενδυτικών οργανισμών

και των θυγατρικών χρηματοοικονομικών οργανισμών και
δανειστών χρημάτων) τέλος
του 2019 ήταν €3,5 δισ. από
€1,42 δισ. το 2013 παρουσιάζοντας αύξηση €2,12 δισ.
Ως προς τη γενικότερη εικόνα,
στο σύστημα υπάρχει πλεονάζουσα ρευστότητα, δηλαδή οι
καταθέσεις υπερτερούν των
δανείων κατά €15,07 δισ. Σε
σχέση με το 2013, χρονιά ορόσημο για το τραπεζικό σύστημα, οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά €1,74 δισ. Ακόμη
και μετά το λουκέτο του Συνεργατισμού το 2018 υπήρξε
αύξηση των καταθέσεων.
Συγκεκριμένα το 2018 σε σχέση
με το 2017 οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 1,55 δισ. Ωστόσο, από το 2019 η εικόνα διαφοροποιείται με τη σταδιακή
αύξηση των αποταμιεύσεων
κάθε μήνα.
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• 9η Φεβρουαρίου - Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας

• 30 Ιανουαρίου – Γιορτή
των Ελληνικών Γραμμάτων

Ο Λόγος των Τριών Ιεραρχών
στη σύγχρονη εποχή

Σ

τη σημερινή εποχή της ηθικής κατάπτωσης, της
κοινωνικής παρακμής, του πνευματικού υποσιτισμού και του πολιτικού αμοραλισμού εν μέσω μίας
παγκόσμιας κρίσης αξιών, προβάλλει όσο ποτέ
άλλοτε επίκαιρος ο παιδαγωγικός λόγος των Τριών
Ιεραρχών, οι οποίοι από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έθεσαν
οριστικά τα θεμέλια ενός νέου πνευματικού πολιτισμού.
Οι Τρεις Μέγιστοι Φωστήρες, καθιέρωσαν με την
παιδαγωγική τους σοφία το πρότυπο του «χριστιανού ανθρώπου», με στόχο να μεταδώσουν στους
νέους το ιδεώδες της αληθινής μόρφωσης και να
τους βοηθήσουν να βρουν το νόημα της πραγματικής
ευτυχίας στη ζωή τους.
Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και ιδιαίτερα ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, τόνισαν ότι ο άνθρωπος
είναι «ζώον λογικόν, πολιτικόν», γεγονός που τον
καθιστά ανώτερο των αλόγων ζώων και τον κάνει
ταυτόχρονα ικανό για αγωγή και παιδεία. Οι Τρεις
Ιεράρχες όμως, με τη δύναμη του πνεύματός τους,
κατόρθωσαν να προχωρήσουν ακόμη πιο μπροστά
και να αναγνωρίσουν ότι το μεγαλείο του ανθρώπου
βρίσκεται πέρα από τη λογική του ικανότητα, στο ότι
είναι «ζώον θεούμενον», όπως χαρακτηριστικά ανα-

• Ισότητα, αλληλεγγύη, ευσπλαχνία,
αλληλοβοήθεια, αδελφωσύνη, αρετή,
ανεξικακία τα ιδανικά που αποτυπώνουν
τον Βίον και την Πολιτεία τους
φέρει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι Τρεις Πατέρες
προβάλλουν το μεγαλείο της «κατά Χριστόν» παιδείας, η οποία θα οδηγήσει τους νέους στην «κατόρθωσιν της αρετής» και στη σωτηρία. «Μόρφωσε τον
υιόν σου χριστιανικώς. Όταν λείπει η χριστιανική
αγωγή, τότε καμμία ωφέλεια δεν υπάρχει, έστω και
αν ένας έχει εξαιρετικήν ικανότητα. Οι Τρεις Μεγάλοι
Παιδαγωγοί συμφωνούν ότι η αγωγή των παιδιών
πρέπει να αρχίζει από το λίκνο, τότε που η ψυχή
είναι εύπλαστη και δεκτική. Το παιδαγωγικό έργο
των γονέων καλείται να ενισχύσει η σχολική αγωγή,
που σύμφωνα με τον Γρηγόριο τον Θεολόγο δημιουργεί νέους πνευματικούς δεσμούς, εξίσου ισχυρούς. Οι
Τρεις Ιεράρχες, άνθρωποι ευγενείς και ενάρετοι,
μεγάλοι επιστήμονες και συγγραφείς, έγιναν οι ίδιοι
πρότυπα παιδαγωγών για τους συγχρόνους τους.
Συνδυάζοντας στο πρόσωπό τους τη σοφία, τη
δύναμη και την αρετή αναδείχθηκαν ως τέλειοι τύποι
ανθρώπων, άξιοι να παραδειγματίσουν και να καθοδηγήσουν τις μελλούμενες γενιές. Μέσα στο απρόσωπο περιβάλλον της σημερινής καταναλωτικής και
χρεοκοπημένης δημιουργώντας άτομα αποξενωμένα
και δυστυχισμένα, απαιτείται η επιστροφή στον
«καινόν ἄνθρωπον», το πρόσωπο με τις αξίεςέχοντας ως κορωνίδα την αρετή, όπως τις έχουν διακηρύξει οι Τρεις Μεγάλοι Παιδαγωγοί.
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Η θαυμαστή οικουμενική αξία
της Ελληνικής Γλώσσας

Ε

λληνική, η Γλώσσα των Γλωσσών. Σμιλεύτηκε επί 25 και
πλέον αιώνες στην έκφραση
λεπτών εννοιών της φιλοσοφίας
και της επιστήμης, αδρών εννοιών
του πολιτικού λόγου και των πολιτειακών θεσμών, σύνθετων εννοιών του ευαγγελικού λόγου και της
πατερικής θεολογίας καθώς και
βαθέων στοχαστικών εννοιών του
αρχαίου δράματος, της πεζογραφίας και της ποίησης.
Απαριθμεί 4.000 χρόνια προφορικής παράδοσης και 3.500 γραπτής
και εξακολουθεί να υπάρχει όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά έχει και μια
δεύτερη ζωή: το αλφάβητό της, το
λεξιλόγιό της, το συντακτικό της,
τα λογοτεχνικά της είδη που είναι
παρόντα σε όλες τις γλώσσες.
Η ελληνική γλώσσα διακρίνεται
από αρτιότητα, μουσικότητα,
πλαστικότητα καθώς αποτελεί τη
μόνη γλώσσα που μέσω των λέξεων αποδίδει με αξιοθαύμαστη
ευκρίνεια την ουσία όλων των
δημιουργημάτων του στοχασμού
των ανθρώπων. Η γλώσσα των
Ελλήνων, με τον τεράστιο πλούτο
λεξιλογίου, γραμματικής
και
συντακτικής δομής κέρδισε επάξια
τον τίτλο της μητέρας των γλωσσών αφού, όπως είναι γνωστό,
διακατέχεται από την ικανότητα
του «δανείζειν» και δεν έχει την
ανάγκη του «δανείζεσθαι» από τις
άλλες. “The Greeks must have a
word for it”, λένε οι Βρετανοί όταν
χρειάζεται να αποδώσουν μία νέα
σημασία και δε βρίσκουν να υπάρχει αντίστοιχη λέξη στη γλώσσα
τους! Επιπλέον, η ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες
παραμένουν χωρίς απόδοση στις
υπόλοιπες γλώσσες, όπως «άμιλλα», «θαλπωρή», «φιλότιμο». Είναι
η μόνη που τραβά μια αδρή, διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη
«ζωή» και τον «βίο».
Ως Έλληνες πρέπει να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι που η γλώσσα μας έγινε διεθνής επί Μεγάλου
Αλεξάνδρου και Ελληνιστικών χρόνων μεταδίδοντας τα τεράστια
επιτεύγματα του πνεύματος στους
μη κατέχοντες την ελληνική παιδεία και αγωγή, όπερ εστί μεθερμηνευόμενον, στους «βαρβάρους»
και «αλλοφύλλους» της τότε εποχής! Η οικουμενικότητά της τεκμηριώνεται με το κύρος που απέκτησε ως η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, η κατεξοχήν γλώσσα της
εκκλησιαστικής λατρείας (Θείας
Λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου). Συνδέεται επίσης με την
ελληνική μετάφραση της Παλαιάς
Διαθήκης από τους Εβδομήκοντα
για τις ανάγκες των Ιουδαΐκών κοινοτήτων της Ανατολής που εκείνη
την εποχή ήταν ελληνόφωνες. Η
διατήρηση της ελληνικής γλώσσας
διασώζει τον αρχαίο ελληνικό
κόσμο στο Βυζάντιο. Οι Πατέρες
της Εκκλησίας μας, οι βυζαντινοί
λόγιοι και υμνογράφοι γίνονται
λαμπροί συνεχιστές του έργου των
μεγάλων φιλοσόφων και ποιητών
της αρχαιότητας. Η κυριαρχία του
Χριστιανικού Βυζαντίου στον

Μεσαίωνα αντανακλάται και στην
ελληνική γλώσσα αφού με την
αίγλη της γίνεται γρήγορα αποδεκτή. Άρχισε μάλιστα να διδάσκεται
στη Δύση από τους λογίους του
Βυζαντίου που κατέφυγαν εκεί λίγο
πριν και μετά την πτώση της Βασιλεύουσας, γεγονός που αποτέλεσε
το εφαλτήριο της Αναγεννησιακής
εποχής στη Δύση. Έτσι, το αθάνατο ελληνικό πνεύμα γίνεται πανανθρώπινο κτήμα!

Παιδεία
Στον χώρο της παιδείας, ο απόηχος των ελληνικών γραμμάτων
αγγίζει όλες τις γωνιές του πλανήτη. Ποιος δε γνωρίζει ότι τα πρώτα
φιλοσοφικά κείμενα είναι ελληνικά!
Τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη θέτουν βαθιές ρίζες για
την ανάπτυξη της σύγχρονης
φιλοσοφικής σκέψης. Ποιος δε
γνωρίζει ότι τα πρώτα λογοτεχνικά μνημεία που αποκρυπτογραφoύν τον ανθρώπινο ψυχισμό
είναι δείγματα του ελληνικού
λόγου! Τα έπη του Ομήρου είναι
απόσταγμα ενός ανώτερου στοχασμού καθώς, μέσα από τις χιλιετίες
που ακολουθούν, συνδέονται
αρμονικά με τα ποιητικά αριστουργήματα του Δ. Σολωμού, του
Κ. Παλαμά, του Γ. Σεφέρη, του Οδ.
Ελύτη και τόσων άλλων «γιγάντων» του νεοελληνικού μας πολιτισμού. Όλα σε μια αδιάσπαστη
αλυσίδα που οι κρίκοι της ενώνουν
το παρελθόν με το παρόν και το
μέλλον.

Επιστήμη
Επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα
θεωρείται το τελειότερο εργαλείο
για τη μετάδοση της ανώτερης
μαθηματικής σκέψης και φυσικά το
αντικλείδι για την προώθηση μιας
τεχνολογικά άρτιας κοινωνίας,
αφού η συνολική της δομή και
υπόσταση εσωκλείει μαθηματικά
τέλειες αναλογίες φθόγγων, γραμμάτων και γλωσσικών συσχετισμών. Ας σημειωθεί ότι το ελληνικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιούσε τα γράμματα της αλφαβήτου ως αριθμούς, κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να καθίστανται δυνατοί πολύπλοκοι υπολογισμοί και
μάλιστα με απόλυτη ακρίβεια.
Δικαιολογημένα, λοιπόν, σύγχρονοι οργανισμοί στην Ευρώπη και
στην Ιαπωνία προτρέπουν τους
υπαλλήλους τους να μάθουν
αρχαία ελληνικά γιατί είναι πεπει-

σμένοι πως η όλη διαδικασία
εκμάθησης δεν χαρακτηρίζεται
ανούσια και χρονοβόρα, αλλά
συντελεί στην αρτιότερη κατάρτιση
υψηλόβαθμων στελεχών με σημαντικά διοικητικά χαρίσματα και
εμφανέστατα παραγωγικά οφέλη
για τον οργανισμό. Και δεν είναι
μόνον η μαθηματική της υπόσταση
που την καθιστά σημαντική. Επιστήμες όπως Ιατρική, Φαρμακευτική, Φυσική, Αστρονομία θεμελιώνονται στην αρχαία Ελλάδα και
συνδέονται άρρηκτα σήμερα με την
ελληνική ορολογία.

Τέχνες
Ο χώρος των τεχνών διανθίζεται
με τα πρώτα δείγματα θεατρικού
λόγου καταγεγραμμένα στη μητέρα
των γλωσσών από τους μεγάλους
τραγωδούς. Δια μέσου αυτού του
κλάδου τέχνης, οι πρόγονοί μας
επιτυγχάνουν να διαπαιδαγωγήσουν τον λαό στα αρχαία θέατραΤην ίδια περίοδο γεννιέται και
αναπτύσσεται η ρητορική τέχνη
και η ιδέα της δημοκρατίας. Οι
αρχαίοι Έλληνες δίνουν υπόσταση
στον λόγο και την ελευθερία του
δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος
για τη συνάντησή τους με τον μέχρι
τότε «Άγνωστο Θεό».

Θεϊκό στοιχείο
Εξαιρέτως αποκαλυπτική είναι και
η Χριστιανική διάσταση του λόγου
κατά τον Γέροντα Αιμιλιανό τον
Σιμωνοπετρίτη. Κηρύττει, λοιπόν,
ο Πανοσιολογιώτατος: «… Ἀρετή
ὑπάρχει ὅπου ὑπάρχει λόγος.
Ἀπομακρύνεσαι ἀπό τόν λόγο;
Ἀπομακρύνεσαι ἀπό τόν Θεόν.
Πόσο μεγαλειώδης αυτή η θεόπνευστη ερμηνεία του λόγου που
ανακαλύπτει κανείς μόνο αν εντρυφήσει στις διδαχές και κατηχήσεις
των μεγάλων Πατέρων και Οσίων
της Ορθοδοξίας!
Σύμφωνα με το μεγάλο διδάσκαλο
του Γένους μας, Αδαμάντιο Κοραή
«Η γλώσσα είναι ένα από τα πλέον
αναπαλλοτρίωτα του Έθνους κτήματα». Δεν ανήκει μόνο σε μας
αλλά και στις επερχόμενες γενεές.
Ας μην ξεχνούμε ότι μέσω αυτής οι
νεότεροι αποκτούν εθνική συνείδηση και ταυτότητα. Αξίζει, λοιπόν,
να της προσδώσουμε το σεβασμό
που δικαιωματικά της αναλογεί
για να συνεχίσει τον ενεργό και
οικουμενικό της ρόλο στη διαμόρφωση των ανθρώπινων επιτευγμάτων νυν και αεί.
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Σ

τις πόλεις συμβαίνουν οι
περισσότεροι
θάνατοι
πεζών στην Κύπρο, όπως και
στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ,
με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 87% και είναι το δεύτερο ψηλότερο στην ΕΕ. Για τον
λόγο αυτό η ΕΕ προβαίνει σε
συστάσεις στα κράτη μέλη
όπως ενθαρρυνθεί η διακίνηση
με τα πόδια (πεζή) και μάλιστα
αυτό να βρίσκεται στην κορυφή της ιεράρχησης, με τη
χρήση ποδηλάτου και τα μέσα
μαζικής μεταφοράς να ακολουθούν.
Σημειώνεται ότι οι θάνατοι
πεζών στην ΕΕ σε αστικούς
δρόμους ανέρχεται στο 70,3%.
Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην 38η έκθεση (PIN
Flash Report) που παρουσιάζει
τα δεδομένα στα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
καθώς και στην Ελβετία, το
Ισραήλ, τη Νορβηγία και τη
Σερβία, σχετικά με την οδική
ασφάλεια των πεζών και των
ποδηλατιστών.
Όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), οι πεζοί και οι
ποδηλατιστές είναι οι πιο ευάλωτοι από όλους τους χρήστες

√ Η χρήση ζώνης ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο
θανάτου οδηγού και
συνοδηγού κατά 40-65%
των δρόμων. Τουλάχιστον
51.300 πεζοί και 19.450 ποδηλατιστές έχασαν τη ζωή τους
στους δρόμους της ΕΕ κατά την
περίοδο 2010-2018. Μόνο το
2018, σκοτώθηκαν 5.180 πεζοί
και 2.160 ποδηλατιστές, αριθμοί που συνολικά αποτελούν
το 29% του συνόλου των οδικών θανάτων. Οι οδικοί θάνατοι πεζών αποτέλεσαν το 21%
του συνόλου και αυτοί των
ποδηλατιστών το 8%. Η
Κύπρος κατέγραψε μεγαλύτερο
ποσοστό θανάτων πεζών 25%
κατά την τριετία 2016-2018,
ενώ για τους ποδηλατιστές το
ποσοστό αυτό ήταν 3%. Πέρσι
σκοτώθηκαν σε τροχαία 15
πεζοί και ένας ποδηλάτης,
καθώς καιδύο με σκούτερ.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο
αριθμός των θανάτων πεζών
μειώθηκε από το 2010 μέχρι το
2018 στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ
κατά μέσο όρο 2,6% ετήσια. Η
μείωση αυτή είναι μικρότερη
από τη ετήσια μείωση στους
οδικούς θανάτους οδηγών και
επιβατών μηχανοκινήτων οχημάτων, που ήταν κατά μέσο
όρο 3,1%. Στην Κύπρο η ετήσια
μείωση στους οδικούς θανάτους πεζών κατά την ίδια
περίοδο ήταν μόλις 0,2%, ενώ η
αντίστοιχη μείωση στους
θανάτους οδηγών και επιβατών μηχανοκινήτων ήταν
μεγαλύτερη από τη μείωση στο
σύνολο της ΕΕ, με 3,7%. Επίσης
η Κύπρος παρουσιάζει μεγα-
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Κ Υ Π Ρ Ο Σ : Πανευρωπαϊκή θλιβερή πρωτιά
στα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα
• Πέρσι σκοτώθηκαν σε τροχαία 15 πεζοί, ένας ποδηλάτης, και δύο με σκούτερ
• Η Κύπρος παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό οδικών θανάτων πεζών με 14,3% έναντι
10,4% του μέσου όρου της Ευρωπαικής Ένωσης

• Η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, μαζί
με την αμελή και απρόσεκτη οδήγηση (κινητό τηλέφωνο) αποτελούν τις τρεις
κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων
λύτερο ποσοστό οδικών θανάτων πεζών στο εκατομμύριο
πληθυσμού από αυτό του
συνόλου της ΕΕ, με 14,3% έναντι 10,4%.
Όσον αφορά στα άτομα άνω
των 65 ετών στην Κύπρο ο
αριθμός τους ανέρχεται στο
16% του συνολικού πληθυσμού
(από στοιχεία της Στατιστικής
Υπηρεσίας Κύπρου), ενώ αποτελούν το 67% των οδικών
θανάτων πεζών (από στοιχεία
της Αστυνομίας Κύπρου).
Τώρα, σχετικά με τους οδικούς
θανάτους ποδηλατιστών στην
Κύπρο δεν μπορεί να γίνει

που διέθεσαν στοιχεία ήταν
μόλις 0,9%. Η Κύπρος παρουσιάζει επίσης μια αρκετά θετική εικόνα στους σοβαρούς
τραυματισμούς
ποδηλατιστών, αφού κατά την ίδια
περίοδο 2010-2018 κατέγραψε
σημαντική ετήσια μείωση 5%,
ενώ ο μέσος όρος στα 21 κράτη

μέλη της ΕΕ που διέθεσαν στοιχεία ήταν 2,2%. Σημειώνεται
ότι οεκπρόσωπος της Κύπρου
στο πρόγραμμα Road Safety PIΝ
είναι ο πρώην υπεύθυνος της
Μονάδας
Ασφάλειας
του
υπουργείου Μεταφορών Γιώργος Μορφάκης.

σύγκριση με την ΕΕ, αφού αυτοί
είναι πολύ μικροί (ένας με δύο
τον χρόνο). Τους περισσότερους θανάτους ποδηλατιστών
έχει η Ολλανδία λόγω της
ευρείας χρήσης του ποδηλάτου. Σε αντίθεση με τους θανάτους πεζών, στους οποίους η
Κύπρος είναι πρώτη κατ’ αναλογία πληθυσμού, η χώρα μας,
σύμφωνα με την έκθεση,
παρουσιάζει ιδιαίτερα θετική
εικόνα στους σοβαρούς τραυματισμούς πεζών, αφού κατά
την περίοδο 2010-2018 κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια
μείωση στην ΕΕ, με 6,5%, ενώ ο
μέσος όρος στα 21 κράτη μέλη

Ευρωπαϊκές συστάσεις προς τα κράτη μέλη σε όλα τα επίπεδα
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μεταφορών
προβαίνει σε σειρά συστάσεων προς τα
κράτη μέλη για μείωση των θανάτων
πεζών και ποδηλατιστών.

Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας των πεζών
και των ποδηλατιστών, με την παροχή
τεχνογνωσίας και πιστώσεων.

Ανάπτυξη μιας πολιτικής για την ιεράρχηση προτεραιότητας των μέσων διακίνησης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, με
την ιεράρχηση να βασίζεται στην ασφάλεια, την τρωτότητα των οδικών χρηστών
και τη βιωσιμότητα. Η διακίνηση με τα
πόδια (πεζή) πρέπει να βρίσκεται στην
κορυφή της ιεράρχησης, με τη χρήση
ποδηλάτου και τα μέσα μαζικής μεταφοράς να ακολουθούν.

Συμπερίληψη της οδικής ασφάλειας, ως
απαραίτητου συστατικού στην ανάπτυξη
και εφαρμογή των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Εφαρμογή της προσέγγισης του «Ασφαλούς Συστήματος» και
απόδοση προτεραιότητας στην ασφάλεια
των πεζών και των ποδηλατιστών.

Σχεδιασμός και εφαρμογή στρατηγικών για
τη διακίνηση πεζή και με ποδήλατο, που
να περιλαμβάνουν στόχους και παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές για τη αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας των πεζών και
των ποδηλατιστών. Να εξασφαλίζεται
πως η αύξηση στη διακίνηση πεζών και
ποδηλατιστών δεν θα επιφέρει αύξηση
στους οδικούς θανάτους και σοβαρούς
τραυματισμούς.
Σύνταξη και καθιέρωση εθνικών κανόνων
για τον καθορισμό ορίων ταχύτητας, βασισμένων στην προσέγγιση του «Ασφαλούς
Συστήματος» («Safe System» approach).
Υιοθέτηση και εφαρμογή στρατηγικής οδικής ασφάλειας σε τοπικό επίπεδο, βασισμένης στην προσέγγιση του «Ασφαλούς
Συστήματος» και καθορισμός στόχων οδικής ασφάλειας. Υποστήριξη προς τις

√ Εισαγωγή απαιτήσεων για την
εγκατάσταση σε όλα τα νέα οχήματα ευφυών συστημάτων ρύθμισης
της ταχύτητας (Intelligent Speed
Assistance Systems, ISA)
Ενθάρρυνση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία ζωνών με 30
χλμ/ώρα όριο ταχύτητας, που να υποστηρίζονται με μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης
στις κατοικημένες περιοχές, στις περιοχές
με αυξημένη διακίνηση πεζών και στις
διαδρομές προς τα σχολεία.
Κατασκευή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης
σε οδικές συμβολές εντός των περιοχών με
όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα. Σε συμβολές
με ψηλότερο όριο ταχύτητας πρέπει να
κατασκευάζονται κυκλικοί κόμβοι, όταν οι
κυκλοφοριακοί φόρτοι το επιτρέπουν.

Κατασκευή διαβάσεων πεζών που να είναι
ιδιαίτερα ορατές, αναγνωρίσιμες και ομοιόμορφες (π.χ. υπερυψωμένες διαβάσεις).
Εισαγωγή στους όρους προμήθειας νέων
οχημάτων των κρατικών υπηρεσιών, των
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των
οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες στο
κοινό, απαιτήσεων για σύγχρονο εξοπλισμό και συστήματα ασφάλειας, ιδιαίτερα
για πεζούς και ποδηλατιστές.
Εντατικοποίηση της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα για την παραβίαση των ορίων ταχύτητας στις αστικές περιοχές, όπου κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός πεζών και ποδηλατιστών. Ενίσχυση της αστυνόμευσης για
τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης,
ιδιαίτερα εκεί όπου παραβιάζονται διευκολύνσεις για πεζούς και ποδηλατιστές
(π.χ. πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, διαβάσεις
πεζών και ποδηλατόδρομοι).
Επίσης γίνονται συστάσεις προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για δημιουργία στρατηγικής της ΕΕ για την ασφαλή ενεργή διακίνηση, που να περιλαμβάνει μέτρα και στόχους για την ασφαλή διακίνηση πεζών και
με ποδήλατο. Εισηγείται επίσης τη δημιουργία ταμείου της ΕΕ για την οικονομική
υποστήριξη της δημιουργίας ζωνών με
όριο 30 χλμ/ώρα, που να περιλαμβάνουν
μέτρα κυκλοφοριακής ύφεσης στις κατοικημένες περιοχές, στις περιοχές με αυξημένη διακίνηση πεζών και στις διαδρομές
προς τα σχολεία.
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Δημογραφική κρίση
στη γηραιά Ήπειρο

Α

ντιμέτωπη με το ενδεχόμενο
δημογραφικής κρίσης βρίσκεται η
γηραιά ήπειρος καθώς το χαμηλό
ποσοστό γεννήσεων και η απότομη
γήρανση του πληθυσμού δύναται να
προκαλέσουν πλήγμα στην ανάπτυξη
αλλά και στα δημόσια οικονομικά.
Το πρόβλημα ναι μεν είναι παγκόσμιο, ωστόσο η Ευρώπη αποτελεί το
ακραίο παράδειγμα αυτής της τάσης,
ειδικά στις νότιες και ανατολικές
περιοχές της ηπείρου, οι οποίες
έχουν χτυπηθεί από το ιστορικά
χαμηλό ποσοστό γονιμότητας και τη
μετανάστευση.
Οι Financial Times ανέλυσαν τις
τάσεις και καταγράφουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς
άσκησης πολιτικής σε όλα τα μήκη

• Ο Νότος αντιμετωπίζει
σοβαρότερο πρόβλημα, καθώς
στις χώρες της Μεσογείου
το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό
γονιμότητας καθιστά
τις δημογραφικές τάσεις
μια ιδιαίτερη πρόκληση

H Ευρώπη έχει υψηλότερο προσδόκιμο ζωής και χαμηλότερο ποσοστό
γονιμότητας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες.
Είναι πλέον η περιοχή με τον πιο
γερασμένο πληθυσμό. Η μέση ηλικία
στην Ευρώπη είναι τα 43, περίπου 12
χρόνια μεγαλύτερη από τον υπόλοιπο
κόσμο.
Η τάση θα γίνει πιο έντονη μετά το
2021, όταν ο πληθυσμός της Ευρώπης προβλέπεται από τον ΟΗΕ ότι θα
αρχίσει να συρρικνώνεται.
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανθρώπων σε ηλικία απασχόλησης, εκείνων
μεταξύ των 20 και 64, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο
στην Ευρώπη το 2010. Ως το
2020, θα υπάρχουν περίπου
12 εκατομμύρια λιγότεροι
άνθρωποι σε αυτή την
ομάδα σε σχέση με μια δεκαετία νωρίτερα, μια πτώση
2,6%. Ως το 2035, ο πληθυσμός σε ηλικία απασχόλησης θα είναι κατά περίπου
50 εκατομμύρια μικρότερος
Συντονιστική
Επιτροπή
της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ, της Οργάνωσης Πρεσβυτέρων Πολιτών
Κύπρου και του Κλάδου Συνταξιούχων της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., στις
28 Ιανουαρίου συνάντησαν
τον Υπουργό Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου, με τον οποίο
συζήτησαν διεξοδικά θέματα
που αφορούν την Τρίτη ηλικία
για θέματα υγείας.
Στη συνάντηση οι τρείς Οργανώσεις έθεσαν ενώπιον του
Υπουργού τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι συνταξιούχοι αναφορικά με
τα προβλήματα υγείας και

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

στην Ευρώπη από ό,τι το 2010.
Αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα και
η Νότια Κορέα γερνούν και αυτές με
ταχείς ρυθμούς -η μέση ηλικία τους
έχει αυξηθεί πάνω από τα 40 φέτος,
διπλάσια από αυτή το 1970- και η
Ιαπωνία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό
πληθυσμού άνω των 65 σε όλο τον
κόσμο.
Η σοβαρή ανησυχία έχει να κάνει με
τον αντίκτυπο της γήρανσης του
πληθυσμού στα δημόσια οικονομικά
και στην οικονομική ανάπτυξη.
Ο Φίλιπ Ένγκλερ, οικονομολόγος του ΔΝΤ, προβλέπει ότι το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα συρρικνωθεί.

ΣΕΚ: Μονοδικό αντίδοτο οι επαρκείς
οικογενειακές πολιτικές

Η

ΣΕΚ κατ’ επανάληψη έχει τονίσει ότι,
μόνον με συντονισμένες και μακράς
διάρκειας οικογενειακές πολιτικές, μπορεί
να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος δημογραφικός κατήφορος, να αντιμετωπιστούν
αποτελεσματικά οι δραματικές συνέπειες
της γήρανσης του πληθυσμού, να επιτευχθεί ομαλότερα ο συνδυασμός της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να
αυξηθεί και να διευκολυνθεί η είσοδος
των γυναικών στην αγορά εργασίας, με

στό και κόστος ιδιωτικής παροχής φροντίδας και την απουσία οικονομικών
κινήτρων προς τους γονείς και εργοδότες
για τη χρήση παιδικών σταθμών, αποθαρρύνει αυτή την προσπάθεια .
Ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι, το οικονομικό κόστος της κοινωνικής φροντίδας
των παιδιών επωμίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου οι εργαζόμενοι γονείς, το κόστος
αναπαραγωγής μιας οικογένειας με
πολλά παιδιά είναι εξαιρετικά υψηλό και

Ο Νότος αντιμετωπίζει σοβαρότερο πρόβλημα, καθώς στις
χώρες της Μεσογείου το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό γονιμότητας καθιστά τις δημογραφικές τάσεις μια ιδιαίτερη
πρόκληση.
Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία και
Ισπανία είναι μεταξύ των 10
οικονομιών με τον χαμηλότερο
αριθμό γεννήσεων ανά γυναίκα.

και πλάτη της ηπείρου.

Η
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Συνολικά η Νότια Ευρώπη έχει
ποσοστό γονιμότητας 1,37%,
αρκετά κάτω από το 2% που απαιτείται για την αντικατάσταση του πληθυσμού, ενώ οι φτωχές εργασιακές
προοπτικές και οι χαμηλές προσδοκίες για τους μισθούς, σε συνδυασμό
με την έλλειψη πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας και μια ανελαστική αγορά εργασίας έχουν οδηγήσει
τα ζευγάρια να κάνουν λιγότερα παιδιά και να τα κάνουν σε μεγαλύτερη
ηλικία, υποστηρίζει ο Νικολάι Μπότεφ, πρώην στέλεχος του Ταμείου
των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημογραφία.

√ Ο δείκτης αναπλήρωσης πληθυσμού είναι 2.4. Στην Κύπρο
ο δείκτης αυτός δεν ξεπερνά το 1.3%
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι οικογένειες στην επιθυμία τους να αποκτήσουν
παιδιά, λαμβάνοντας κυρίως μέτρα για
την προστασία της μητρότητας, θεσπίζοντας ικανοποιητικές οικογενειακές άδειες,
οργανώνοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υιοθετώντας ευνοϊκά φορολογικά
μέτρα, ενισχύοντας οικογενειακά επιδόματα ή επιδόματα για τα παιδιά, προσφέροντας δυνατότητες επαγγελματικής
κατάρτισης και δια βίου μάθησης για
γονείς που σταμάτησαν να εργάζονται
εξαιτίας της φροντίδας των παιδιών
τους και επιθυμούν να επιστρέψουν στην
αγορά εργασίας.
Την ίδια στιγμή που οικονομικές προκλήσεις καθιστούν απαραίτητη την ένταξη
όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού
γυναικών στην αγορά εργασίας, το
κυπριακό μοντέλο φροντίδας παιδιών
που χαρακτηρίζεται από το υψηλό ποσο-

ως εκ τούτου επιδρά ανασταλτικά στην
απόφαση για δημιουργία ή το μεγάλωμα
της οικογένειας.
Μαζί με το κεφαλαιώδες ζήτημα της
υπογεννητικότητας και γονιμότητας θα
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση τόσο
στο θέμα της θνησιμότητας όσο και στο
τεράστιο κεφάλαιο της ελεγχόμενης μετανάστευσης που όπως, διαφαίνεται επηρεάζει καταφανώς την αύξηση του πληθυσμού της Κύπρου. Όπως δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή» η γραμματέας του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα,
εμπειρογνώμονες σε σεμινάριο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας το 2009,
επεσήμαναν ότι θα πρέπει να μελετηθούν
παράλληλα και οι τρεις συνιστώσες
διαφορετικά το πρόβλημα θα διαιωνίζεται με έντονα χαρακτηριστικά την αυξανόμενη γήρανση, τη μείωση των τρίτων
και τέταρτων γεννήσεων και την αυξανόμενη μέση ηλικία απόκτησης πρώτου
παιδιού, σημαντικά ζητήματα τα οποία
διαχρονικά θα επηρεάζουν τη δημογραφία της χώρας μας με την οικονομία
σταδιακά να καταρρέει χωρίς περιθώρια
αντίδρασης.

Συνάντηση συνταξιούχων με τον υπουργό Υγείας
ση της Β’ φάσης του ΓΕΣΥ ,τα
διάφορα προβλήματα που
προκύπτουν με τις μη επαρκείς ποσότητες φαρμάκων,
καθώς και για τα προβλήματα
των χρόνιων ηλικιωμένων
ασθενών.

τρόπους επίλυσης τους.
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η

προσπάθεια που καταβάλλεται για απρόσκοπτη υλοποίη-

Επίσης η επιτροπή μαζί με τον
με τον γεροντολόγο ιατρό Δρ
Μάριο Κυριαζή ενημέρωσε τον
υπουργό υγείας όσον αφορά
την πρόοδο του Εθνικού
Κέντρου Γεροντολογίας.
Μετά από μια εποικοδομητική
συζήτηση ο Υπουργός απά-

ντησε και ανάλυσε όλες τις
πτυχές των ερωτημάτων.

Ευαισθητοποιημένος
ο υπουργός
Ο γραμματέας συνταξιούχων
της ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσσης
δήλωσε στην «Εργατική Φωνή»
πως η επιτροπή είναι απόλυτα ικανοποιήμενη από την
ενημέρωση που έτυχε από τον
υπουργό υγείας, ο οποίος
έκδηλα ευαισθητοποιημένος με
τα ζητήματα της τρίτης ηλικίας, διαβεβαίωσε πως οι
προσπάθειες του επικεντρώνονται στην επίλυση αυτών
των προβλημάτων, μέσα από
το ΓεΣΥ.
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Οι υπερωρίες βλάπτουν
σοβαρά την υγεία

Ο

ι επιστήμονες θεωρούν
πως οι υπερωρίες βλάπτουν την υγεία μας με πολλούς τρόπους. για όσους υποχρεώνονται για διάφορους
λόγους να εργάζονται υπερωριακά, υπάρχει η χρυσή συνταγή που θα τους ανακουφίσει
από την ένταση, την κούραση
και το άγχος θωρακίζοντας
την καλή υγεία του οργανισμού.
Ιδού η χρυσή συνταγή
Κάντε ένα διάλειμμα: Όταν ο
όγκος της δουλειάς σάς κοιτάζει απειλητικά με τη μορφή
μιας στοίβας από χαρτιά ή
δεκάδων αναπάντητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων [e-mail]
είναι δύσκολο να μην μπείτε
στον πειρασμό να διεκπεραιώσετε τα πάντα «με μια ανάσα».
Όμως αυτό μπορεί να οδηγήσει
σε τεράστια προβλήματα.
Πρώτα από όλα, επιτρέπει στα
επίπεδα του άγχους σας να
σκαρφαλώσουν στα ουράνια.
Ταυτόχρονα, βλάπτει και την
ίδια την ποιότητα της δουλειάς σας, καθώς είναι βέβαιο
πως από ένα σημείο και μετά η
συγκέντρωσή σας αρχίζει να
φθίνει. Κάντε συχνά και σύντομα διαλείμματα για να καθαρίσετε το μυαλό σας. Αφήστε το
κινητό στο γραφείο σας –
σίγουρα δεν χρειάζεστε κι άλλο
χρόνο μπροστά σε μια οθόνη –
και, αν είναι εφικτό, κινηθείτε.
Αρκεί να κάνετε τον γύρο του
τετραγώνου ή να τεντωθείτε
λιγάκι.
Μην
παρακάμπτετε
τη
γυμναστική: Ξέρουμε ότι νιώθετε πολύ κουρασμένη για να
πάτε στο γυμναστήριο, όμως
στην πραγματικότητα η άσκηση θα σας βοηθήσει να περιορίσετε το αίσθημα εξάντλησης.
Παράλληλα, θα μειώσει το
στρες, το οποίο είναι από μόνο
του ικανό να προκαλέσει πολλές ασθένειες. Και φυσικά,
όλοι γνωρίζουμε τη σημασία
της άσκησης στην προσπάθειά
μας να παραμείνουμε υγιείς.
Βάλτε τον εαυτό σας στο
πρόγραμμα: Εκτός από τους
λογαριασμούς που πρέπει να
πληρωθούν, τα ψώνια που
πρέπει να γίνουν στο σούπερ
μάρκετ και τη μαμά σας που
χρειάζεται κάποιον να της δείξει πώς να χρησιμοποιεί το
καινούργιο της κινητό, υπάρχει
και κάτι άλλο που πρέπει
οπωσδήποτε να φροντίσετε:
Τον εαυτό σας. Είναι δεδομένο
ότι αν δεν φροντίσετε να
συμπεριλαμβάνετε στο πρόγραμμά σας δραστηριότητες
που σας κάνουν χαρούμενη,
κάποια στιγμή θα καταρρεύσετε ψυχολογικά. Και η ψυχολογία σας σχετίζεται άμεσα με τη

σωματική σας υγεία. Για
παράδειγμα, έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που εργάζονται πολλές ώρες κινδυνεύουν
περισσότερο από τον αλκοολισμό.
Πιείτε άφθονο νερό
Ξέρατε ότι ακόμη και η ήπια
αφυδάτωση αρκεί για να βλάψει τη συγκέντρωσή σας και να
σας δημιουργήσει έντονη
αίσθηση εξάντλησης; Φροντίστε να πίνετε αρκετό νερό κατά
τη διάρκεια της ημέρας. Αν
έχετε την τάση να το ξεχνάτε,

εργασία, ούτε πνευματικά ούτε
σωματικά. Ίσως δεν μπορείτε
να περιορίσετε στο πενθήμερο
τον χρόνο της δουλειάς σας,
όμως αν έχετε τη δυνατότητα
είναι προτιμότερο να αυξήσετε
τις ώρες παρά τις ημέρες που
αφιερώνετε σε αυτή.
Μην παραμελείτε τη διατροφή σας: Το πρόχειρο φαγητό
μπορεί να λειτουργεί ως διευκόλυνση και – κακά τα ψέματα
– παρηγοριά κατά την επιστροφή σας στο σπίτι, όμως
σας κάνει κακό. Πολύ κακό.

• Ωστόσο υπάρχει η χρυσή συμβουλευτική συνταγή
για να παραμείνουν υγιείς όσοι
εργάζονται υπερωριακά

Ο
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Ξυπνάτε συχνά με πονοκέφαλο;

πονοκέφαλος μετά τον ύπνο είναι συχνό φαινόμενο.
Όμως σε αρκετές περιπτώσεις εξελίσσεται ανησυχητικά
με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους εκδηλώνεται πονοκέφαλος μετά τον ύπνο, είτε πρόκειται για σύντομο ύπνο το
απόγευμα, είτε για τον βραδινό ύπνο.
Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες μπορεί εύκολα να εξαλειφθούν και έτσι να μειώσετε την κατανάλωση αναλγητικών.

Οι αιτίες του πονοκεφάλου μετά τον ύπνο
Άβολη στάση ύπνου: Το να κοιμάστε σε περίεργη / δύσκολη
στάση μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των μυών και σπασμούς, οι οποίοι είναι από τις κύριες αιτίες των πονοκεφάλων
τάσης.
Σε τέτοια περίπτωση ο πονοκέφαλος μετά τον ύπνο συνοδεύεται
από δυσκαμψία του αυχένα.
Οι άβολες στάσεις ύπνου μπορεί
επίσης να επιδεινώσουν προϋπάρχοντα μυοσκελετικά και νευρολογικά προβλήματα, όπως η
συμπίεση των νευρικών ριζών,
κάτι που επίσης προκαλεί πονοκεφάλους.

√ Εντοπίστε την αιτία
και πάρτε τα
κατάλληλα μέτρα
προστασίας
της υγείας σας

Διαταραχές του κύκλου ύπνου:
Η υπνική άπνοια είναι μια από τις κύριες αιτίες συμπτωμάτων,
όπως η πρωινή κόπωση και ο πονοκέφαλος μετά τον ύπνο.
Ωστόσο, συχνά παραμένει αδιάγνωστη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην υπνική άπνοια, οι αεραγωγοί φράζουν (αποφρακτική άπνοια ύπνου) ή διαταράσσεται ο έλεγχος της αναπνοής
(κεντρική άπνοια ύπνου). Αυτό προκαλεί επαναλαμβανόμενες
διακοπές στον κύκλο του ύπνου και οδηγεί σε πονοκέφαλο όταν
ξυπνάτε.
Αναπνευστικά προβλήματα: Αναπνευστικά προβλήματα, όπως
η χρόνια βρογχίτιδα, το εμφύσημα και η πνευμονική φυματίωση,
είναι μερικά από τα άλλα προβλήματα των αεραγωγών και των
πνευμόνων, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την πρόσληψη
αέρα και να διακόψουν τον ύπνο με συμπτώματα, όπως ο βήχας.

αναθέστε στο… κινητό σας να
σας θυμίζει να πιείτε ένα
ποτηράκι. Σε περίπτωση που
δεν ενθουσιάζεστε από τη (μη)
γεύση του νερού, μπορείτε να
αντικαταστήσετε
κάποια
ποτήρια με φυσικό χυμό ή φρέσκα φρούτα ή απλώς να προσθέσετε στο μπουκάλι σας
μερικά κομματάκια λεμόνι και
τζίντζερ.
Περιορίστε τον καφέ: Η πλειοψηφία των ανθρώπων που
εργάζονται πολλές ώρες έχουν
μετατρέψει σε… αξεσουάρ την
κούπα του καφέ. Σας καταλαβαίνουμε. Όταν η συγκέντρωσή
μας αρχίζει να εξαντλείται, ο
καφές… φέγγει σαν φάρος
ελπίδας. Όμως η κατάχρησή
του μπορεί σε βάθος χρόνου να
προκαλέσει πολυάριθμα προβλήματα, τόσο στα νεύρα όσο
και στο στομάχι μας. Επομένως, όσο δύσκολο και αν είναι,
αξίζει να προσπαθήσετε να
τον μειώσετε.
Καλύτερα περισσότερες ώρες
παρά περισσότερες μέρες:
Ιδιαίτερα αν είστε ελεύθερος
επαγγελματίας, κάποιες φορές
τα ρεπό μπορεί να μοιάζουν με
χάσιμο χρόνου – ή έστω να
φοβάστε ότι θα γίνουν η αιτία
να χάσετε εκείνο το σημαντικό
deadline. Μην υπερεκτιμάτε τις
αντοχές σας. Κανείς δεν μπορεί
να αντέξει την επταήμερη

Επιλέξτε μια ημέρα της εβδομάδας και μαγειρέψτε αρκετό
φαγητό για τέσσερις ή πέντε
ημέρες. Τις υπόλοιπες, μπορείτε να τρώτε κάποια νόστιμη
και θρεπτική σαλάτα σε συνδυασμό με κάποια πηγή πρωτεΐνης, όπως ένα βραστό αυγό
ή και ένα καλαμάκι κοτόπουλου. Ταυτόχρονα, καλό είναι να
αποφεύγετε τα αναψυκτικά και
τα ανθυγιεινά σνακ.
Κοιμηθείτε όσο περισσότερο
γίνεται: Μπορεί οι οκτώ ώρες
ύπνου να αποτελούν… άπιαστο όνειρο, όμως είναι σημαντικό να προσπαθείτε να τις
εξασφαλίσετε. Η εξάντληση
και η έλλειψη συγκέντρωσης
που θα βιώσετε ως αποτέλεσμα της αϋπνίας, σίγουρα δεν
θα βοηθήσουν την απόδοσή
σας. Ταυτόχρονα, όταν δεν
έχουμε ξεκουραστεί αρκετά
είναι πιθανότερο να καταναλώσουμε περισσότερες θερμίδες από όσες χρειαζόμαστε,
αλλά και να κάνουμε ανθυγιεινές διατροφικές επιλογές. Αν
δυσκολεύεστε να αποκοιμηθείτε, φροντίστε να ξαπλώνετε
ίδια ώρα περίπου κάθε βράδυ –
ακόμη και αν δεν εργάζεστε την
επόμενη μέρα – και αποφύγετε
το μπλε φως για όσο το δυνατόν περισσότερες ώρες πριν
ξαπλώσετε.

Οι πονοκέφαλοι είναι ένα κοινό σύμπτωμα από προβλήματα
ύπνου και μπορεί επίσης να συνδεθεί με ανωμαλίες στα επίπεδα του οξυγόνου που παρατηρούνται με κάποιες από αυτές τις
παθήσεις. Μια δυσκολία στην αναπνοή μπορεί επίσης να σχετίζεται με κάποια πάθηση στην καρδιά.
Σφίξιμο και τρίξιμο των δοντιών: Ο βρουξισμός είναι μια
κατάσταση κατά την οποία το άτομο σφίγγει και τρίζει τα
δόντια του. Μπορεί να εμφανιστεί συνειδητά κατά τη διάρκεια
της ημέρας, ή ακόμα και ασυνείδητα κατά τη διάρκεια του
ύπνου. Μπορεί να προκαλέσει σημαντική πίεση στους μύες που
είναι υπεύθυνοι για το κλείσιμο της γνάθου και της κροταφογναθικής άρθρωσης. Ένας από αυτούς τους μύες είναι ο κροταφικός που εκτείνεται στα μηνίγγια. Ο σπασμός αυτού του μυός
μπορεί να οδηγήσει σε πονοκεφάλους.
Πτώση στο επίπεδο των «φυσικών παυσίπονων» του οργανισμού: Ο κιρκαδικός ρυθμός είναι επί της ουσίας το εσωτερικό
ρολόι του σώματος. Διάφορες βιολογικές δραστηριότητες μέσα
στην ημέρα εντείνονται ή χαλαρώνουν με βάση τον κιρκαδικό
ρυθμό. Τις πρώτες πρωινές ώρες τα επίπεδα των φυσικών παυσίπονων και αντιφλεγμονωδών ουσιών του οργανισμού
πέφτουν χαμηλά. Αυτό μπορεί να κάνει ένας ήδη προϋπάρχοντα
πονοκέφαλο να μοιάζει πιο έντονος.
Μεταβολές στο επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα: Τα χαμηλά
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα (υπογλυκαιμία) είναι γνωστό ότι
μερικές φορές οδηγούν σε πονοκεφάλους. Ένα άτομο που δεν
έχει φάει αρκετά κατά την διάρκεια της ημέρας μπορεί να
ξυπνήσει την επόμενη με πονοκέφαλο.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Απέδωσε καρπούς η υπεύθυνη και
διεκδικητική στάση της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

Η

ΣΕΚ συνεχίζει την προσπάθεια για
πρόοδο ευημερία, ανάπτυξη, ισότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των
εργαζομένων.
Αυτά τόνισε ο αναπληρωτής γενικός

που αφορούν το ΓΕΣΥ, τη φορολογική
μεταρρύθμιση, τα ταμεία προνοίας και
απάντησε σε ερωτήσεις των εργαζομένων.
Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου, αφού αναφέρ-

• Ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου
αναφέρθηκε στα επιτεύγματα
της Ομοσπονδίας σε όλους
του τομείς δράσης της

• Σε γενική συνέλευση
στην Κυπερούντα ο αναπληρωτής
γενικός γραμματέας Μιχάλης
Μιχαήλ της ΣΕΚ ανέλυσε
τις πολιτικές του Κινήματος

γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ
σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη στην
Κυπερούντα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, , που εργάζεται σε
διάφορες υπηρεσίες της περιοχής.
Ο κ. Μιχαήλ ανέλυσε διεξοδικά την
πολιτική της ΣΕΚ σε τρέχοντα εργασιακά και κοινωνικό οικονομικά ζητήματα

θηκε στα διάφορα επαγγελματικά ζητήματα των εργαζομένων που βρίσκονται
κάτω από την εποπτεία της ΟΕΚΔΥΣΕΚ, τόνισε, πως η Ομοσπονδία συνδικαλίζεται με εντιμότητα και με τεκμηρίωση των θέσεων της γεγονός που
δημιούργησε τις προοπτικές ανάκαμψης.
Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε αναλυτικά στα επιτεύγματα που πέτυχε η
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ σε όλους τους τομείς και
ειδικότερα στη συμφωνία πλαίσιο που
υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2017 μέσα
από την οποία τερματίστηκε η απαγόρευση αυξήσεων και προσαυξήσεων
στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
τομέα.

Η ΕΕ κινητοποιεί 10 εκατομμύρια ευρώ
για έρευνα σχετικά με τον κορωναϊο

Η

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
ότι θα χορηγήσει 10 εκατ. ευρώ
από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» για τη στήριξη
της έρευνας σχετικά με τη νόσο του
νέου κορωναϊού. Έχει υποβάλει αίτηση
έκτακτης ανάγκης για εκδήλωση ενδιαφέροντος για ερευνητικά έργα που θα
προωθήσουν την κατανόηση της επιδημίας του νέου κορωναϊού και θα
συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη
κλινική διαχείριση των ασθενών που
έχουν προσβληθεί από τον ιό, καθώς
και στη βελτίωση της ετοιμότητας και
της αντίδρασης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Η Mariya Gabriel, Επίτροπος αρμόδια
για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον
Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, δήλωσε: «Εργαζόμαστε για τον
μετριασμό των επιπτώσεων μιας
πιθανής ευρύτερης εξάπλωσης της
εστίας του κορωναϊού στην ΕΕ. Χάρη
στη χρηματοδότηση της επείγουσας
έρευνας από το πρόγραμμα «Ορίζων
2020», θα γνωρίζουμε περισσότερα
για τη νόσο.
Η Στέλλα Κυριακίδου, Επίτροπος
αρμόδια για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, πρόσθεσε: «Χρειαζόμαστε από το σύνολο της διοίκησης
μια πολύπλευρη αντιμετώπιση του
κορωναϊού και η έρευνα αποτελεί
ουσιαστικό μέρος αυτού. Πρέπει να
γνωρίζουμε περισσότερα για τον ιό,
ώστε να στοχεύσουμε καλύτερα στα
μέτρα πρόληψης.»
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ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Χρειάζονται φιλόδοξα
μέτρα για τη μισθολογική ισότητα των φύλων

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ζητά από την Επιτροπή
να παρουσιάσει μια φιλόδοξη Στρατηγική για την
Ισότητα των Φύλων, που θα
συμπεριλαμβάνει μέτρα για τη
μείωση του μισθολογικού χάσματος
των φύλων.
Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε την Πέμπτη
με 493 ψήφους υπέρ, 82 κατά και 79
αποχές, το Κοινοβούλιο εκφράζει την
ικανοποίησή του για τη δέσμευση της
νέας Προέδρου της Επιτροπής να καταστήσει την «ίση αμοιβή για ίση εργασία» ως θεμελιώδη αρχή της νέας
ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων που θα παρουσιαστεί
τον Μάρτιο.
Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η στρατηγική αυτή να περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες για τη διαφάνεια των
αμοιβών και τη μείωση του μισθολογικού χάσματος, τόσο στον δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και
ισχυρά μέτρα για την εφαρμογή τους,
σαφείς στόχους και συστήματα επιτήρησης για την καλύτερη διαχείριση των
μεταρρυθμίσεων. Ζητούν επίσης την
αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης για
την Αντιμετώπιση του Μισθολογικού
Χάσματος Μεταξύ των Φύλων μέχρι τα
τέλη του 2020, η οποία θα πρέπει να
θέσει σαφείς στόχους για τα κράτη μέλη
για τη μείωση του χάσματος κατά τη
διάρκεια των πέντε επόμενων χρόνων.
Για να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες
αιτίες της μισθολογικής ανισότητας
μεταξύ των φύλων, το Κοινοβούλιο
παροτρύνει τα κράτη μέλη να επενδύ-

σουν επίσης σε υπηρεσίες παιδείας και παιδικής μέριμνας,
καθώς και σε φιλικές προς
τις οικογένειες εργασιακές
ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ίσης συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στις
συντάξεις είναι διπλάσιες από αυτές
στην αγορά εργασίας, οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης κατάλληλες διατάξεις για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, όπως πιστώσεις για περιόδους
περίθαλψης,
επαρκείς
ελάχιστες
συντάξεις και επιδόματα χηρείας.
Η δια βίου μάθηση και η επαγγελματική
κατάρτιση των γυναικών πρέπει να
εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας απασχόληση και ευκαιρίες. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές
ζητούν την καλύτερη προώθηση της
επιχειρηματικότητας, των πεδίων της
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) και
της ψηφιακής εκπαίδευσης για τα κορίτσια από νεαρή ηλικία, προκειμένου να
καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να διασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών σε αναπτυσσόμενους και καλά αμειβόμενους
τομείς.
Σύμφωνα με την Επιτροπή, η διαφορά
αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων στην ΕΕ
όσον αφορά τις ωριαίες αμοιβές ανέρχεται σε 16%, αν και αυτό παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των
κρατών μελών, ενώ το χάσμα μεταξύ
των φύλων στις συντάξεις βρίσκεται
στο 37%.

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας:

Χρεώσεις από προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς
για τη χρονική στιγμή που γίνεται η επίσκεψη

Ο

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) ενημερώνει το κοινό ότι, οι
προσωπικοί και οι ειδικοί ιατροί του
ΓεΣΥ, δύνανται να χρεώνουν τους δικαιούχους μέχρι 25 ευρώ ως πρόσθετη
συμπληρωμή για επισκέψεις που πραγματοποιούνται μετά τις 8 μ.μ. μέχρι τις
7 π.μ. τις καθημερινές και οποιαδήποτε
ώρα τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες δημόσιες αργίες. Από τη χρέωση
αυτή εξαιρούνται οι επισκέψεις / υπηρεσίες ιατρών με ειδικότητα στην ακτινολογία / ακτινοδιαγνωστική, κυτταρολογία και παθολογική ανατομία.
Για επισκέψεις που πραγματοποιούνται
σε ιατρούς οποιαδήποτε άλλη ώρα, δεν
επιτρέπεται οποιαδήποτε χρέωση ως

πρόσθετη συμπληρωμή με αιτιολογία
τη χρονική στιγμή που έγινε η επίσκεψη.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο
δικαιούχος χρεωθεί με πρόσθετη
συμπληρωμή (μέχρι 25 ευρώ) λόγω της
χρονικής στιγμής που επισκέφθηκε τον
ιατρό, τότε δεν θα χρεωθεί με οποιαδήποτε άλλα ποσά.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι διαπιστώσουν ότι η πιο πάνω πρόνοια δεν
εφαρμόζεται, παρακαλούμε όπως ενημερώνουν σχετικά τον ΟΑΥ μέσω του
Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gesy.org.cy.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
•Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Ράπτρια επιδιόρθωσης βαλιτσών
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος

- Βοηθός Υδραυλικός
- Συγκολλητές
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Καλουψήδες
- Σιδεράδες
Κωνσταντίνο Σκουφάρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
- Καμαριέρες
- Λαντζέρης
Ανδρέα Παναγή 22849849.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Η γέφυρα της Φρανκφούρτης «μιλάει» αρχαία ελληνικά

Κ

άνοντας μια βόλτα στη σιδερένια πεζογέφυρα της Φρανκφούρτης (Eiserner Steg) που διασχίζει τον ποταμό Μάιν, αντικρίζει κανείς την επιβλητική πινακίδα που αναγράφει τους στίχους
του Ομήρου από την Οδύσσεια:
«ΠΛΕΩΝ ΕΠΙ ΟΙΝΟΠΑ ΠΟΝΤΟΝ ΕΠ
ΑΛΛΟΘΡΟΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ» που
σημαίνει «Πλέοντας μέσ’ το μελανό πέλαγος μ’ αλλόγλωσσους
ανθρώπους». Διαβάζεις Όμηρο
στο κεντρικότερο σημείο της
Φρανκφούρτης, στον οικονομικό
πυρήνα της Γερμανίας, καθώς
είναι η έδρα του Γερμανικού Χρηματιστηρίου (Deutsche Börse AG),
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πολλών τραπεζών,
όπως η Ντόιτσε Μπανκ και η
Κομέρτσμπανκ! Σου προκαλεί δέος
και διαπιστώνεις ότι η ιστορία
διδάσκει ακόμα και στους πιο
δύσκολους καιρούς. Και δίνει
αθόρυβα τις απαντήσεις με τρόπο
επιβλητικό! Η γέφυρα τη Φραν-

κφούρτης Φτιάχτηκε με κόπο και
έξοδα των κατοίκων της Φρανκφούρτης το 1869, προκειμένου
να ενωθεί η μια άκρη της πόλης με
την άλλη. Ήταν απόφαση που
πάρθηκε μετά από άκαρπες
συζητήσεις πενήντα ετών. Το
γερμανικό κράτος υπήρξε ανεπαρκές εκείνα τα χρόνια και προκάλεσε την αγανάκτηση των
πολιτών με την ολιγωρία του. Για
την αποπληρωμή του κόστους
αρχικά όποιος χρησιμοποιούσε
την γέφυρα πλήρωνε διόδια. Μετά
το 1886 η ιδιοκτησία της γέφυρας

έγινε δημοτική και έτσι
τα διόδια καταργήθηκαν. Πριν από το τέλος
του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου η γέφυρα
ανατινάχθηκε γεγονός
που φρόντισαν άμεσα
να διορθώσουν χτίζοντας την και πάλι από
την αρχή. Το 1993
ανακαινίστηκε ριζικά
γιατί η φθορά που είχε επέλθει
στο ατσάλι ήταν πολύ μεγάλη. Το
κόστος της ανακαίνισης άγγιξε τα
16 εκατομμύρια μάρκα. Μέσα στο
κόστος της ανακαίνισης είχε
συμπεριληφθεί και η μεγάλη επιγραφή αν αναλογιστούμε ότι είναι
μια πόλη που φιλοξενεί 180 διαφορετικές εθνικότητες. Ωστόσο, η
επίσημη εκδοχή είναι ότι η ρήση
του Ομήρου επιλέχθηκε συμβολικά
γιατί η γέφυρα ενώνει δύο διαφορετικές περιοχές της Φρανκφούρτης πάνω από τα σκούρα νερά
του ποταμού Μάιν.
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Γενικές συμβουλές
για καλή υγεία

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Μην καπνίζετε
Το κάπνισμα και η χρήση καπνού είναι πολύ
επικίνδυνες συνήθειες. Το κάπνισμα προκαλεί
κάθε χρόνο στις ΗΠΑ 440.000 θανάτους.
Περιορίστε το αλκοόλ
Το πολύ αλκοόλ μπορεί να βλάψει το ήπαρ και
να συμβάλλει σε ορισμένα είδη καρκίνου,
όπως του λάρυγγα και του ήπατος.
Να τρώτε υγιεινά

Η υγιεινή διατροφή έχει πολλά οφέλη για την
υγεία. Η καρδιοπάθεια, ορισμένα είδη καρκίνου, το
εγκεφαλικό επεισόδιο, ο διαβήτης και η βλάβη στις
αρτηρίες μπορεί να συνδεθούν με αυτό που τρώτε.
Κάνοντας πιο υγιεινές επιλογές μπορείτε να μειώσετε και τη χοληστερόλη καθώς και να χάσετε
βάρος.
Χάστε βάρος αν είστε παχύσαρκος
Το υπερβολικό βάρος αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης, υψηλής χοληστερόλης, διαβήτη, καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού επεισοδίου, ορισμένων καρκίνων
και αρθρίτιδας. Η διατροφή που είναι υψηλή σε
ίνες, χαμηλά λιπαρά καθώς και η τακτική άσκηση
μπορούν να βοηθήσουν την απώλεια κιλών.
Ασκηθείτε

Αυτό ήταν το κράτος πρόνοιας στην Αρχαία Ελλάδα

Τ

ο κράτος πρόνοιας για την εξασφάλιση ενός κατώτατου
μισθού για την επιβίωση, που
αναζητείται σήμερα, είναι υπαρκτό από την εποχή ακόμη του Πεισιστράτου, του Σόλωνα και του
Περικλή στην αρχαία Αθήνα. Μάλιστα, όχι ως φιλανθρωπία προς
«κατώτερα όντα», αλλά ως εκδήλωση συγκροτημένης πολιτικής.
Στο πλαίσιο, βεβαίως, μια δουλοκτητικής κοινωνίας, με ό,τι προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτό για
τους μη ελεύθερους πολίτες.
Οι φτωχοί πολίτες της αρχαίας
Αθήνας (μικρογεωργοί, τεχνίτες και
ακτήμονες για διάφορους λόγους)
αντιμετώπιζαν πρόβλημα επισιτισμού. Η λύση του εξαρτιόταν από
τον εφοδιασμό της αττικής αγοράς
με δημητριακά, καθώς βάση της
διατροφής ήταν το σταρένιο ψωμί
και το κριθαρένιο παξιμάδι. Για
αυτό και οι εισαγωγές τους, σε
συνδυασμό με τον έλεγχο των
τιμών διάθεσής τους στην αγορά
ήταν περίπου συλλογική υπόθεση.
Ας σημειωθεί ότι η παραγωγή
σιτηρών στην Αττική κάλυπτε μόνο
το 40% των αναγκών του συνολικού πληθυσμού της. Ένα από τα
πρώτα καταγραμμένα μέτρα για
την εξασφάλιση του επισιτισμού
είναι η απαγόρευση του Σόλωνα
από τις αρχές ακόμη του 6ου π.Χ.
αιώνα για εξαγωγή εγχώριων
δημητριακών. Υπεράνω του συμφέροντος των εμπόρων ή των
μεγάλων σιτοπαραγωγών έμπαινε,
λοιπόν, το συλλογικό συμφέρον.
Αυτή ήταν η «λυδία λίθος» κι όχι το
αντίστροφο.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Υποχρέωση της πόλης προς τους
πολίτες
Για τους αναξιοπαθούντες, ανίκανους για εργασία, ανάπηρους και
θύματα πολέμου από πολύ νωρίς
η αθηναϊκή δημοκρατία πήρε
μέτρα για την επιβίωσή τους.
Έδινε συντάξεις σε όσους δεν είχαν

επαρκές εισόδημα ή συγγενείς να
τους συντηρήσουν. Πολύ μικρές
και κατώτερες από το ημερομίσθιο
ενός εργαζομένου σε δημόσια
έργα. Ήταν, όμως, μια ανακούφιση. Η διατροφή των αδυνάτων
ήταν ένα σταθερό σημείο αναφοράς του πολιτεύματος και, τηρουμένων των αναλογιών, στις εκδηλώσεις αυτές εντοπίζονται στοιχεία κάποιας κοινωνικής ασφάλισης. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι
όλα τα σχετικά καθιερώθηκαν με
νόμο του Πεισίστρατου και αφορούσε καταρχήν τους τραυματίες
των πολέμων. Αυτοί τρέφονταν
δημοσία δαπάνη.
Αργότερα η δημόσια διατροφή θα
επεκταθεί σε όλους τους ανίκανους
για εργασία ή πολύ φτωχούς.Τα

ρωσης του εισοδήματος για τους
φτωχούς. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούσε και η κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων. Όποιος
ήθελε δουλειά, τουλάχιστον στις
περιόδους ακμής, είχε εξασφαλισμένο τον επιούσιο. Ακόμη και στη
διάρκεια του Πελοποννησιακού
πολέμου η Αθήνα ήταν σε θέση να
πληρώνει 1 δραχμή την ημέρα
στους εργάτες του Ερεχθείου το
409-407 π.Χ.
Οι μισθοί θεσπίστηκαν για να
μπορεί ακόμη και ο πιο φτωχός ν
ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα,
μετέχοντας στα διάφορα όργανα
της πολιτείας. Ήταν, όμως,
παραλλήλως και ένα μέσο οικονομικής ενίσχυσης των απόρων. Και
μάλλον υπό το δεύτερο πρίσμα τον
έβλεπε η πλειονότητα.
Ο δημόσιος μισθός επαρκούσε για
τη στοιχειώδη διατροφή μιας
οικογένειας. Στον «κοινωνικό
μισθό» του Αθηναίου πολίτη υπάγονταν, βεβαίως, και τα θεωρικά.

παιδιά όσων έπεφταν στο πεδίο
της μάχης τρέφονταν και εκπαιδεύονταν από την πόλη μέχρι να
συμπληρώσουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους.
Όταν περνούσαν στην εφηβεία το
κράτος, μάλιστα, τους δώριζε και
πανοπλία. Πανάκριβη για την
εποχή.
Τα έξοδα δεν ήταν λίγα και αμελητέα καθώς ο αριθμός των ορφανών ήταν μεγάλος λόγω των συνεχών πολέμων. Οι αρχαίες πηγές
μιλούν για «μέγα πλήθος ορφανών».

ΠΡΟΝΟΙΑ
Η κοινωνική πρόνοια για τους
φτωχούς-άπορους διατρέχει και
τη μισθολογική πολιτική της
αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας.
Οι δημόσιοι μισθοί (δικαστικός,
βουλευτικός, εκκλησιαστικός) λειτουργούσαν ως εργαλείο συμπλή-

Αυτά ήταν χρήματα που πρόσφερε
η Αθήνα στους άπορους πολίτες
της, προκειμένου να παρακολουθούν τις θεατρικές παραστάσεις
που οργανώνονταν στη διάρκεια
των μεγάλων εορτών της.
Για τους φτωχούς μια από τις πιο
σημαντικές πηγές εσόδων ήταν η
μισθοδοσία από τη θητεία τους
στο στράτευμα – και ήταν τόσοι
πολλοί οι πόλεμοι τότε. Αλλά
υπήρχαν κι εκείνοι που για διαφορετικούς λόγους δεν ήταν σε θέση
να υπηρετήσουν στον στρατό.
Για όλους αυτούς την τελευταία
δεκαετία του 5ου π.Χ. αιώνα
καθιερώθηκε η περίφημη διωβελία
(=δυο οβελοί). Ένας κατώτερος
μισθός, που δικαιούνταν και
έπαιρνε, ακόμη και στις εξαιρετικές συνθήκες του Πελοποννησιακού πολέμου, κάθε ηλικιωμένος ή
ανήμπορος για τον πόλεμο πολίτης.

Θα αισθάνεστε καλύτερα και θα έχετε υπό έλεγχο το
βάρος σας αν ασκείστε τακτικά. Προσπαθήστε να
ασκηθείτε 30-60 λεπτά, 4 έως 6 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, οποιαδήποτε ποσότητα άσκησης είναι
καλύτερη από καθόλου.
Μην κάνετε ηλιοθεραπεία ή σολάριουμ
Η ηλιοθεραπεία συνδέεται με τον καρκίνο στο
δέρμα. Καλύτερα να περιορίσετε την έκθεση στον
ήλιο και να φοράτε προστατευτικά ρούχα και καπέλα όταν είστε έξω.

ΚορωνΑϊός ή κορωνΟϊός
ή κορωνιός;

Η

σωστή γραφή του επικίνδυνου ιού, σύμφωνα με
τον γλωσσολόγο Γιώργος Μπαμπινιώτη.

Με μια ανάρτησή του ο γλωσσολόγος Γιώργος
Μπαμπινιώτης επιχειρεί να δώσει μια απάντηση
για τη σωστή γραφή του επικίνδυνου ιού που
κυριαρχεί στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.
Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, λοιπόν, προκρίνει τον
τύπο «κορωνοϊός», δηλαδή με «ω» στη δεύτερη συλλαβή και «ο» (αντί «α») στην παραλήγουσα.

Σοβαρά … αστειάκια
ΠΑΩ ΝΑ ΔΩΣΩ ΑΙΜΑ
Καθότανε το λιοντάρι στο δάσος και χάζευε.
Ξαφνικά περνάει το μυρμίγκι
τρέχοντας! "Για που το βάλες έτσι βιαστικός;"
ρωτά το λιοντάρι. "Δεν τα έμαθες; Τράκαρε ο
ελέφαντας με τον ιπποπόταμο!". "Ε, και εσύ τι
τρέχεις;".
"Πάω να δώσω αίμα!"
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Αγκινάρα: Τρόφιμο υψηλής διατροφικής αξίας

Ο

ι αρχαίοι Έλληνες την
αποκαλούσαν κινάρα
και την ίδια ονομασία
κράτησαν και οι Λατίνοι.
Οι αγκινάρες είναι στην
ακμή τους την άνοιξη,
αλλά μπορούμε να τις
βρούμε και κατεψυγμένες
και να επωφεληθούμε από
τη θρεπτική τους αξία όλο
τον χρόνο.
Τι τρώμε: Τα εσωτερικά φύλλα της
που είναι πιο τρυφερά και την
καρδιά της που είναι το πιο ενδιαφέρον γευστικά μέρος της. Οι
αγκινάρες τρώγονται ωμές με λάδι
και λεμόνι. Είναι πεντανόστιμες
όμως και ψητές στη σχάρα ή στα
κάρβουνα. Mαγειρεμένες τις γευόμαστε α λα πολίτα, αλλά και με
κουκιά ή με σπανάκι φρικασέ.
Ταιριάζουν πολύ με αρνάκι, αλλά
και με χοιρινό. Γίνονται και υπέροχη ομελέτα.
Τι μας προσφέρει: Γνωστή από
την αρχαιότητα για την αποτοξινωτική και διουρητική δράση της,
η αγκινάρα αποτελεί ένα λαχανικό,
πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά.
Περιέχει νερό σε ποσοστό 85%, γι’
αυτό και σχετίζεται με την υγεία
του ουροποιητικού συστήματος,
ενώ παράλληλα είναι πλούσια σε
φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, σίδηρο,
φώσφορο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο
και κάλιο. Σύμφωνα με μελέτες, η
αγκινάρα δρα προστατευτικά σε
παθήσεις του ήπατος και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των δυσπεψιών.

Πιο συγκεκριμένα, το αμερικανικό
USDA (United States Department of
Agriculture) έχει κατατάξει την
αγκινάρα ανάμεσα στα 20 τρόφιμα
που είναι πιο πλούσια σε αντιοξειδωτικά. Στις αγκινάρες θα
βρούμε υψηλά ποσά φλαβονοειδών, τα οποία ασκούν ισχυρή

• Γνωστή από την αρχαιότητα για την αποτοξινωτική
και διουρητική της δράση
αντιοξειδωτική δράση. Φημίζονται
για την περιεκτικότητά τους στην
ουσία σιλυμαρίνη, η οποία καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες και
προστατεύει το συκώτι από τις
τοξίνες. Περιέχουν, επίσης, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ενώ αποτελούν καλή πηγή βιταμίνης C.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία
μέτρια αγκινάρα καλύπτει πάνω
από το 10% των ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη C.
Τα μαγικά της φύλλα: Η κυναρίνη, ένα από τα βασικά συστατικά
της αγκινάρας, θεωρείται ότι συμ-

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Ακόμη μια δυναμική μέρα, στη
διάρκεια της οποίας θες να κάνεις νέα
ξεκινήματα, καθώς ο κυβερνήτης σου Άρης
(δράση) είναι σε μια ευνοϊκή θέση για
σένα, έτσι είσαι γεμάτος όρεξη για πρωτοβουλίες. Πρόσεξε όμως την υπεραισιοδοξία, αλλά και να μην γίνεσαι προκλητικός με τη συμπεριφορά σου απέναντι σε
πρόσωπα κύρους.
Ταύρος: Μέσα στον ορίζοντα της ημέρας
εσύ κάνεις ένα βήμα πίσω ώστε να προετοιμάσεις όλες τις υποθέσεις σου που θα
«τρέξεις» μέσα στο σαββατοκύριακο. Για
την ώρα όμως κάτι μπορεί να σε αγχώσει,
αλλά το θετικό είναι ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης και να την πάρεις.
Δίδυμοι: Αρκετά θετική η ημέρα που δίνει
ώθηση στο πολύπλευρο μυαλό σου χάρη
στις πολλές πληροφορίες που παίρνεις,
αλλά και την ευκαιρία να επικοινωνήσεις
τους στόχους και τις ελπίδες σου στο
κοντινό σου περιβάλλον. Αν μάλιστα
υπήρξαν κάποιες προστριβές με τους
άλλους, τώρα μπορείς να βρεις κοινό έδαφος.
Καρκίνος: Η ημέρα δίνει πρόσφορο έδαφος και ώθηση στα ζητήματα που σχετίζονται με την προβολή σου, αλλά και γενικότερα στις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει να φέρεις σε πέρας. Σημαντικά πρόσωπα είναι τώρα υποστηρικτές των κινήσεων που κάνεις, έστω και αν οι πράξεις
σου έχουν αποχρώσεις υπερβολής.
Λέων: Ξαναβρίσκεις τη φλόγα σου και
μπορείς να τρέξεις τις υποθέσεις σου με
έναν φρέσκο τρόπο, με το βλέμμα στο μέλλον. Επίσης, νομικά, διαδικαστικά θέματα

ευνοούνται, υποθέσεις σπουδών ή ζητήματα που σχετίζονται με μακρινά μέρη
(εξωτερικό). Τρέξε λοιπόν όσα σε απασχολούν σήμερα, αλλά πάντοτε να προσέχεις
και τις πρακτικές λεπτομέρειες μέσα στην
καθημερινότητα, διότι εκεί είναι το σημείο
που… σκαλώνει το πράγμα.
Παρθένος: Υπάρχουν τομείς στη ζωή σου
που θέλεις να μηδενίσεις και να ξεκινήσεις
από την αρχή, έτσι η σημερινή ημέρα κάνει
το μυαλό σου να γυρίζει γύρω από αυτό.
Παράλληλα όμως μπορεί να χρησιμοποιήσεις βιώματα από το παρελθόν σου ως
μάθημα, αλλά και κατεύθυνση για το πώς
να κινηθείς. Ζητήματα σπιτιού ή οικογένειας που σε προβλημάτισαν, τώρα βρίσκουν λύσεις.
Ζυγός: Μπορείς να τρέξεις τις υποθέσεις
που σχετίζονται με τις σχέσεις και τις
συνεργασίες σου με τον καλύτερο τρόπο,
βγαίνεις ωφελημένος μέσα από τους
άλλους, μολονότι σήμερα εκείνοι έχουν τον
πρώτο λόγο στις εξελίξεις. Αν πάλι έχεις
μια
ανοιχτή
αντιπαλότητα
με
κάποιον/κάποιους σήμερα εκείνοι ευνοούνται περισσότερο, οπότε μην κάνεις
κάποια κίνηση που να σε εκθέτει.
Σκορπιός: Βάλε σε τάξη την καθημερινότητά σου και εκμεταλλεύσου την σπαρτιατική πειθαρχεία που έχεις μέσα σου, χωρίς
να αφήνεσαι (μόνο) στους πειρασμούς.
Τακτοποίησε λοιπόν τα πρακτικά ζητήματα που υπό άλλες συνθήκες σου φαίνονται
βαρετά. Επίσης, μπορείς να δεις σημαντική βελτίωση σε θέματα υγείας αν κάποιο
θέμα σε είχε ταλαιπωρήσει.
Τοξότης: Οι προηγούμενες ημέρες έφεραν
ένα θολό και μπερδεμένο τοπίο, η σημερι-

SUDOCOU

βάλλει στον έλεγχο των
λιπιδίων του αίματος
(π.χ. υψηλή χοληστερίνη
και τριγλυκερίδια). Χάρη
στη διουρητική και αποτοξινωτική δράση της,
«καθαρίζει» το συκώτι
και
το
έντερο.
Παρασκευάζουμε έγχυμα
ρίχνοντας 1 κουταλιά
αποξηραμένα
φύλλα
αγκινάρας σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό. Αφήνουμε το
μείγμα για 10′-15′, σουρώνουμε
και πίνουμε 1 φλιτζάνι ημερησίως,
20′ πριν από το φαγητό, για 3 ημέρες.
Συμβουλή: Επιλέγουμε αγκινάρες
συμπαγείς, κλειστές και τρυφερές.
Ενας τρόπος να ελέγξουμε τη φρεσκάδα τους είναι να κόψουμε ένα
πέταλο στη μέση. Αν κοπεί εύκολα
και βγει μια σταγόνα χυμού, η
αγκινάρα
είναι
φρέσκια.
Διατηρούμε τις αγκινάρες στο
ψυγείο για λίγες μέρες, αφού τις
τυλίξουμε με ένα υγρό πανί.
Μπορούμε επίσης να βάλουμε τα
κοτσάνια τους σε ένα μπολ με νερό.
Εναλλακτικά, τις φυλάμε στην
κατάψυξη, αφού αφαιρέσουμε τα
εξωτερικά τους φύλλα και το
«χνούδι» που βρίσκεται στην καρδιά. Όσο τις καθαρίζουμε τις
ραντίζουμε με λίγο λεμόνι για να
μη μαυρίσουν. Προσοχή! Οι μαγειρεμένες αγκινάρες δεν πρέπει να
μένουν περισσότερο από 24 ώρες
στο ψυγείο, γιατί αναπτύσσονται
βλαβεροί μικροοργανισμοί.

νή ημέρα σε αποζημιώνει και σε κάνει πιο
εξωστρεφή και πιο χαρούμενο. Μπορείς
λοιπόν να δεις τις επιδιώξεις σου να υλοποιούνται, να τρέξεις με επιτυχία τις υποθέσεις σου και να προωθήσεις τα δημιουργικά σου σχέδια ανεμπόδιστα. Επίσης,
αν είσαι γονιός, υποθέσεις που σχετίζονται με τα παιδιά σου σήμερα έχουν ευχάριστες εξελίξεις.
Αιγόκερως: Όσα θέματα σχετίζονται με το
σπίτι ή την οικογένεια σήμερα ευνοούνται
και μπορείς να κάνεις τις κινήσεις που
ήθελες. Παράλληλα όμως η σημερινή
ημέρα δίνει και ένα βαθύτερο μήνυμα.
Καλείσαι να συγχωρέσεις, είτε τον εαυτό
σου για παλιά λάθη, αλλά κυρίως άλλους,
άσχετα με το αν εκείνοι αξίζουν την συγχώρεση. Μην κρατάς ανοιχτούς λογαριασμούς με το παλιό, κλείσε τα κεφάλαια
που πρέπει και προχώρα προς το μέλλον.
Υδροχόος: Βοηθητική και πρόσχαρη η
σημερινή ημέρα, είσαι λαλίστατος και
τακτοποιείς με ευκολία έγγραφα, συμβόλαια, συμφωνίες, χάρη στον φτεροπόδαρο
Ερμή στο ζώδιό σου. Πρόσωπα του περιβάλλοντός σου δρουν επικουρικά για
εσένα, σου φέρνουν πληροφορίες ή και
λύσεις. Νεαρά άτομα επίσης παίζουν έναν
θετικό ρόλο και γενικότερα ευνοείται η
επικοινωνία.
Ιχθείς: Σταθεροποιείς όλες τις υποθέσεις
που ξεκίνησαν πριν λίγες μέρες και επιδιώκεις να κάνεις αργά και σταθερά βήματα. Άλλωστε η μέρα κινείται σε γνώριμους
ρυθμούς, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα
κακό. Μπορείς λοιπόν να απολαύσεις τα
απλά, καθημερινά, χωρίς να σκοτίζεσαι
ιδιαίτερα με επίπονα θέματα.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Πατατόπιτα φόρμας με τυριά
και μυρωδικά
Υλικά:
1 πακέτο χωριάτικα φύλλα, 1¼ φλιτζανιού ελαιόλαδο
1 κιλό πατάτες καθαρισμένες, σε κυβάκια, 1 κρεμμύδι
ψιλοκομμένο, 3-4 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
1 πιπεριά κόκκινη σε κυβάκια, 1 πιπεριά πράσινη σε
κυβάκια, 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, λίγο θυμάρι φρέσκο ψιλοκομμένο, 250γρ. κασέρι ψιλοκομμένο,
300γρ. γραβιέρα Κρήτης χοντροτριμμένη, 3 αβγά, 3
κουτ. σούπας γιαούρτι, λίγο σουσάμι, αλάτι, πιπέρι
φρεσκοτριμμένο
Εκτέλεση: Βράζετε ελαφρά τις πατάτες μέσα σε αλατισμένο νερό μέχρι να τσιμπιούνται και τις στραγγίζετε. Στο μεταξύ ζεσταίνετε σε ευρύχωρο αντικολλητικό
τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι και τα
κρεμμυδάκια μαζί με
τις πράσινες και τις
κόκκινες πιπεριές,
μέχρι να μαραθούν
λίγο. Προσθέτετε στο
τηγάνι το κασέρι, τις
βρασμένες πατάτες,
αλατοπιπερώνετε
και δουλεύετε για
λίγο όλα τα υλικά
μαζί στο τηγάνι
ανακατεύοντας κατά διαστήματα. Κατεβάζετε το
τηγάνι από τη φωτιά να κρυώσουν τα υλικά και στο
μεταξύ χτυπάτε σε ένα μπολ τα αβγά με το γιαούρτι
και την τριμμένη γραβιέρα. Ρίχνετε το μαϊντανό, το
θυμάρι και το μίγμα των αβγών στο τηγάνι και ανακατεύετε καλά. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180οC.
Αλείφετε με ελαιόλαδο το πρώτο φύλλο και το τοποθετείτε στη φόρμα με τρόπο που να καλύπτει όλα τα
εσωτερικά τοιχώματα, περνώντας πάνω από την
κεντρική τρύπα και προσέχοντας να μην σκιστεί στο
συγκεκριμένο σημείο. Αφήνετε τις άκρες να προεξέχουν
από τη φόρμα, και με τον ίδιο τρόπο λαδώνετε και
στρώνετε τα πέντε πρώτα φύλλα. Ρίχνετε τη μισή
γέμιση στο εσωτερικό της φόρμας και ύστερα παίρνετε το έκτο φύλλο, το κόβετε κατά μήκος στη μέση και
το λαδώνετε καλά. Τοποθετείτε τις δυο λωρίδες πάνω
από τη γέμιση δημιουργώντας μια στρώση και
συμπληρώνετε την υπόλοιπη γέμιση από πάνω. Με
ένα ψαλίδι κόβετε ένα σταυρό στο μέρος των φύλλων
πάνω από την τρύπα και γυρίζετε κι αυτές τις άκρες
προς τα μέσα. Λαδώνετε τα υπόλοιπα δύο φύλλα, τα
κόβετε στη μέση και σκεπάζετε την πίτα. Ψήνετε στο
φούρνο μέχρι τα φύλλα στο πάνω μέρος να ροδοκοκκινίσουν καλά γιατί αλλιώς θα μείνουν άψητα στο
κάτω μέρος. Ξεφορμάρετε την πίτα σε πιατέλα,
πασπαλίζετε με σουσάμι και τη σερβίρετε κόβοντάς τη
σε φέτες όπως κάνετε και στο κέικ.
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Στερνό αντίο στον Ουράνιο Ιωαννίδη

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Π

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 794 - 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1965

ολιτεία εκκλησία και πλήθος
κόσμου αποχαιρέτησαν το περασμένο Σάββατο τον Ουράνιο Ιωαννίδη
στο ουράνιο ταξίδι του. Την εξόδιο ακολουθία έχει τελέσει εκ μέρους του
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστομου
του Β’, ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ.
Γρηγόριος στον ιερό Ναό Αγίων
Κωνσταντίνου
και
Ελένης
στη
Λευκωσία.
Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου,
τονίζοντας πως η ανώτερη διάκριση
για τον εκλιπόντα είναι οι καινοτομίες
για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος προσθέτοντας:

και του Αθλητισμού της Κύπρου τα
τελευταία 40 χρόνια. Διετέλεσε
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού και
βουλευτής στην Εκλογική Περιφέρεια
Λευκωσίας εκλεγμένος με τον ΔΗΣΥ την
περίοδο 1996-1999. Απέκτησε πτυχίο
στη φυσιογνωσία από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε
με μεταπτυχιακές σπουδές στο
Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ αποκτώντας μεταπτυχιακά στην Εκπαιδευτική
Διοίκηση, στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία
και στις Δεξιότητες Έρευνας.
Εκ μέρους της ΣΕΚ στεφάνι κατέθεσε ο
γ.γ. Αντρέας Φ. Μάτσας.

«Ο Ουράνιος Ιωαννίδης ήταν άνθρωπος
με σταθερές αρχές, ιδέες και όραμα.
Διακρινόταν βέβαια για τη νηφαλιότητα
και την πραότητα, όπως και την ικανότητα αποδοχής της διαφοράς, αλλά είχε
οπωσδήποτε στέρεο προσανατολισμό.
Ήξερε να συνδυάζει τις σταθερές αρχές
του με τολμηρές καινοτομίες. Αλλά και
την τόλμη με λογική και σύνεση.
Όλη τη διαδρομή του
πάντως και μέσα σε όλα
τα έργα που ανέλαβε διέτρεχε το είναι του η αγάπη
για τον τόπο μας και η
προσήλωση στην εθνική
καταγωγή, την ταυτότητα
και την ελληνική κληρονομιά μας. Αυτή την προσήλωση και συνείδηση ο
Ουράνιος την ανέδειξε ως
σύγχρονη πρόταση δημιουργίας. Πάνω απ’όλα
όμως, σε όποιες θέσεις και
αξιώματα και αν αξιώθηκε, πάντα ανέδειξε μια
αξιοπρεπή στάση ζωής.»
Οι εισφορές στη μνήμη του
θα διατεθούν για ενίσχυση
μαθητών και μαθητριών
μέσω προγραμμάτων του
Υπουργείου
Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας. Ο Ουράνιος
Ιωαννίδης συνέδεσε στενά
τ΄ όνομά του με τα δρώμενα της Πολιτικής, της
Παιδείας, του Πολιτισμού

Μικρή μείωση σημείωσε η ανεργία
τον Δεκέμβριο πέφτοντας στο 7,6%

Μ

ικρή μείωση παρουσίασε τον
Δεκέμβριο του 2019 το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο,
σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαική Στατιστική
Υπηρεσία Eurostat.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ανήλθε
στο 7,6% από 7,7% τον Νοέμβριο.
Τον Δεκέβριο του 2018 το ποσοστό
ανεργίας ήταν 7,4%.
Τα ψηλότερα ποσοστά ανεργίας
παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα
(16,6% τον Οκτώβριο του 2019) και
στην Ισπανία (13,7%). Αντίθετα, τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον
Δεκέμβριο του 2019 σημειώθηκαν
στην Τσεχία (2%), τη Γερμανία
(3,2%) και την Ολλανδία (3,2%).
το ποσοστό ανεργίας της ΕΕ μειώθηκε στο 6,2% τον Δεκέμβριο του

2019, από 6,3% το Νοέμβριο του
2019 και από 6,6% το Δεκέμβριο
του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφεται στην ΕΕ από την έναρξη της
μηνιαίας σειράς καταγραφής της
ανεργίας της ΕΕ τον Ιανουάριο του
2000.
Η Eurostat εκτιμά ότι 15,475 εκα-

τομμύρια άνδρες και γυναίκες στην
ΕΕ28, εκ των οποίων 12,251 εκατομμύρια στην ευρωζώνη, ήταν
άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2019. Σε
σύγκριση με τον Νοέμβριο του
2019, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 80 χιλ. στην ΕΕ28 και
κατά 34 χιλ. στη ζώνη του ευρώ.

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Αν έχεις έναν κήπο
και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα
σου χρειάζονται

KIKEΡΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του
2018, η ανεργία μειώθηκε κατά 747
χιλ. στην ΕΕ28 και κατά 592 χιλ.
στη ζώνη του ευρώ.
Συνολικά 21 κράτη μέλη κατέγραψαν μείωση στο ποσοστό ανεργίας
σε ετήσια βάση, στη Δανία δεν
παρουσιάστηκε μεταβολή ενώ
αυξήθηκε στις Κύπρο, Σλοβενία,
Λιθουανία,
Πορτογαλία,
Λουξεμβούργο και Σουηδία.
Τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας σε
ετήσια βάση πέτυχε η Ελλάδα, η
Βουλγαρία και η Κροατία.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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• Η ΑΕΛ φρέναρε την ασυγκράτητη πορεία του Απόλλωνα

10η ΕΝΤΟΛΗ: ΚΟΨΤΕ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
Μ

ε λιονταρίσια ψυχή, η ΑΕΛ έκοψε
την ασυγκράτητη φόρα του
συμπολίτη της Απόλλωνα ο οποίος για
10 συνεχόμενα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο ήταν αήττητος.
Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας νίκη η οποία τονώνει την ψυχολογία των παικτών στην τιτάνια προσπάθεια τους να καπαρώσουν θέση
στην πρώτη εξάδα. Είμαι περήφανος
για τους παίκτες μου δήλωσε ο τεχνικός
των γαλαζοκιτρίνων Ντούσαν Κέρκεζ
ενώ ο Σωφρόνης Αυγουστής του έδωσε
συγχαρητήρια μιλώντας για δίκαιη
νίκη. Πισωγήρισμα θεωρειται για τον
Απόλλωνα η ήττα που τον κρατεί -7
βαθμούς από την κορυφή.
Ντεπούτο του Δημήτρη Χριστοφή και
άνετη νίκη επί της Δόξας, για την Ανόρθωση η οποία παραμένει σταθερά μόνη
στο ρετιρέ. Στον αντίποδα, η προσφυγική ομάδα παραμένει μόνη στο βυθό
χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα ακτίδα σωτηρίας.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με σφραγίδα Σόουζα ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε
δύσκολα τη Νέα Σαλαμίνα διατηρώντας
τη δυναμική της ανοδικής του πορείας.
Προβλήματα στην τελική προσπάθεια
εντόπισε ο Σάββας Πουρσαϊτίδης, γεγονός που δυσκολεύει το όνειρο για άλμα
στην 6η θέση.
Με σφραγίδα του Μ. Νταρμπισάιαρ, η
Ομόνοια λύγισε τον Ολυμπιακό, συνεχίζοντας με αξιώσεις την προσπάθεια
για ανάβαση στον Όλυμπο.
Βαθειά βαθμολογική ανάσα πήρε η
Πάφος που άλωσε το «Δασάκι» σπρώχνοντας ακόμη περισσότερο τον Εθνικό
στα κόκκινα βαθμολογικά διαζώματα.
Με πρωταγωνιστή και εκτελεστή τον Ν.
Βαρελά η Ένωση κατατρόπωσε την ΑΕΚ
σκαρφαλώνοντας στην 10η θέση. Πρόκειται για σπουδαίας σημασίας νίκη
που δίνει κουράγιο στους Παραλιμνίτες
να σηκώσουν κεφάλι στην προσπάθεια

• Σ. Αυγουστή: Μας πλήγωσε η ήττα - Δίκαια κέρδισε η ΑΕΛ
• Ν. Κέρκεζ: Είμαι πολύ περήφανος για τους παίκτες μου
• Με την ψυχή στο στόμα η νίκη του ΑΠΟΕΛ
• «Πράσινη» νίκη μέσω γρανιτένιου αμυντικού τείχους
• Νίκη ρετιρέ για την «Κυρία», ήττα βυθού για Δόξα
• Τρίποντο βάλσαμο για Πάφο, εφιαλτική ήττα για Άχνα
• Τρεις παλεύουν απεγνωμσένα για την πρώτη εξάδα
• Έξυπνη τρικλοποδιά Ένωσης στην ΑΕΚ
Φάρμακο
για επούλωση
πληγών
ο θρίαμβος
της ΑΕΛ

Πάθος και αγωνιστικό θράσος
διαθέτουν
οι παίκτες
του Ν. Κέρκεζ

Με εκτελεστή τον Μάε η ΑΕΛ έδωσε ηχηρό στον συμπολίτη της
κάνοντας αποφασιστικό άλμα εξάδας
τους για παραμονή στα σαλόνια. Τουναντίον, η απρόσμενη ήττα σηματοδοτεί πισωγύρισμα για τους Λαρνακείς
που εδώ και αρκετούς μήνες ψάχνουν
απεγνωσμένα τη χρυσή συνταγή προ-

κειμένου να αποκτήσουν αγωνιστική
ταυτότητα, στην εντεινόμενη προσπάθεια ανάκαμψης και διεκδίκησης μιας
θέσης στον ήλιο της πρώτης εξάδας
που οδηγεί στην Ευρώπη.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Ο δρόμος για την κορυφή του Ολύμπου είναι μακρύς και ανηφορικός με τέσσερις ομάδες να παλεύουν μέχρι τέλους με ίσες, περίπου, πιθανότητες

2

Ο αγώνας «υπέρ βωμών και εστιών» για τις «4» ομάδες του βυθού
φαίνεται ότι θα κρατήσει μέχρι το τέλος

3

Για μια θέσηη στον ήλιο της πρώτης εξάδας η μάχη για ΑΕΚ, ΑΕΛ
και Ν. Σαλαμίνα θα είναι διαρκής και σκληρή

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ευρωπαϊκή συζήτηση για
νομοθετημένο κατώτατο μισθό

Τ

ην ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης του
κατώτατου μισθού σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητά τον τελευταίο καιρό η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Άρχισε διάλογος για επίλυση των προβλημάτων
στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Η

δυναμική αλλά και μαζική κινητοποίηση των εργαζομένων,
μελών της ΣΕΚ και της ΠΕΟ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας οδήγησε
τον ΟΚΥΠΥ Λευκωσίας να εισέλθει
άμεσα σε διάλογο για επίλυση των

Μέσα στο πλαίσιο της διαβούλευσης σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο συνέρχεται αυτή τη
βδομάδα στις Βρυξέλλες η Εκτελεστική Επιτροπή της ETUC, (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων), η οποία αποτελεί τον μόνο
αναγνωρισμένο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο
των εργαζομένων, καθώς και την μόνη εργατική οργάνωση που συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο, για να συζητήσει
το θέμα του κατώτατου μισθού και να λάβει
συγκεκριμένες αποφάσεις. Στη συνάντηση
θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας, ο οποίος θα καταθέσει
συγκεκριμένες προτάσεις.
Οι εξελίξεις που
επισυμβαίνουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
και στα θεσμικά της
όργανα, επιβεβαιώνουν την ανάγκη για την εισαγωγή ενός εθνικού κατώτατου μισθού και στην Κύπρο.
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συναδέλφων τους, γεγονός το οποίο
έστειλε σαφέστατα μηνύματα προς
πάσα κατεύθυνση.
Η εξέλιξη αυτή, όπως δήλωσε στην
«Εργατική Φωνή» ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου κινητοποίη-

τη στιγμή από τον διάλογο να βρούμε
λύσεις, κατέληξε.
Οι συνδικαλιστικές Οργανώσεις
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ οι οποίες
εκπροσωπούν το Ωρομίσθιο Προσωπικό των κρατικών νοσηλευτηρίων

• Παρούσα η ΣΕΚ
στις συζητήσεις
στην ETUC

Η ΣΕΚ τόνισε αρκετές φορές και το επαναλαμβάνει και σήμερα πως, «ο κατώτατος
μισθός ενισχύει την αξιοπρέπεια στην εργασία, μειώνει τις ανισότητες, βελτιώνει το
βιοτικό επίπεδο, αυξάνει την κατανάλωση
ενισχύοντας την οικονομία και ταυτόχρονα
λειτουργεί υποστηρικτικά στη βελτίωση της
παραγωγικότητας, ένα θέμα που δυστυχώς
βρίσκεται ξεχασμένο εδώ και 15 περίπου
χρόνια».
Πάνω από όλα δημιουργεί στους εργαζόμενους συνθήκες αξιοπρέπειας στην εργασία
και μέσα από τις ελάχιστα επαρκείς αμοιβές
περιορίζει τον εξευτελισμό της ανθρώπινης
εργασίας μέσα από την εκμετάλλευση επιτήδειων εργοδοτών.
Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους η ΣΕΚ είναι
έτοιμη να εμπλακεί σε ένα ειλικρινή και ποιοτικό διάλογο για το θέμα του κατώτατου
μισθού που θα πρέπει να διεξαχθεί στα
πλαίσια του Eργατικού Συμβουλευτικού
Σώματος, υπό την καθοδήγηση της αρμόδιας
υπουργού Ζέτας Αιμιλιανίδου.

συσσωρευμένων προβλημάτων τα
οποία έχουν σοβαρό αντίκτυπο αφενός στους ίδιους τους εργαζόμενους
και αφετέρου στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Τα απεργιακά μέτρα αρχικά ξεκίνησαν από το προσωπικό του κλάδου
καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας διαμαρτυρόμενο για
την απαράδεκτη κατάσταση που έχει
δημιουργήσει η Διεύθυνση του ΟΚΥπΥ
Λευκωσίας να «αποψιλώσει» το
Τμήμα καθαριότητας με την τοποθέτηση αριθμού καθαριστριών σε ρόλο
επιστάτη την στιγμή που το τμήμα
είναι σοβαρά υποστελεχωμένο.
Στη συνέχεια η απεργία επεκτάθηκε
και σε άλλα τμήματα του Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Μακάριου
Νοσοκομείου για συμπαράσταση των

√ Η δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων

στο Γενικό Νοσοκομείο δεν άφησε περιθώρια
στον ΟΚΥΠΥ Λευκωσίας για περαιτέρω κωλυσιεργία
σε τόσο τον ΟΚΥΠΥ όσο και το
Υπουργείο Υγείας να προσέλθει σε
διάλογο ο οποίος ξεκίνησε από την
περασμένη Δευτέρα με στόχο να
τεθούν επι τάπητος τα προβλήματα
με στόχο την επίλυση τους.
Είναι αδιανόητο, τόνισε ο κ. Κωνσταντίνου να τοποθετείς καθαρίστριες
να ασκούν εποπτικό ρόλο την ώρα
που το Τμήμα είναι σοβαρά υποστελεχωμένο. Εξίσου σοβαρό αποτέλεσε
το γεγονός πως ο ΟΚΥΠΥ μίσθωσε
ιδιωτικό συνεργείο για την καθαριότητα. Εφόσον ήρθησαν οι απαράδεκτες ενέργειες τα απεργιακά μέτρα
έχουν τερματιστεί αναμένοντας αυτή

είχαν δώσει πίστωση χρόνου και
βοήθεια στον ΟΚΥπΥ για να βελτιώσει
την λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων.
Η καλή διάθεση και συνεργασία δεν
έχει εκτιμηθεί και αυτό εξώθησε τους
εργαζόμενους στη απόφαση για
λήψη απεργιακών μέτρων.
Ο οργανωτικός αξιωματούχος της
ΣΕΚ Τάσος Κακουλλής (φωτό) δήλωσε ότι οι ετσιθελικές αποφάσεις οδήγησαν στα μέτρα και ευελπιστούμε
ότι μετά την τελευταία παρέμβαση
του ΟΚΥΠΥ και του Υπουργείου θα
αρχίσει η διαδικασία πραγματικής
επίλυσης των προβλημάτων.

Μέσα από το Σώμα αυτό οι κοινωνικοί εταίροι έδειξαν και απέδειξαν πως, ξέρουν να
ελαχιστοποιούν τις διαφορές και να συνθέτουν απόψεις, αξιοποιώντας το θεσμικό
πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας.
Ανάλογη προσέγγιση αναμένεται να υπάρξει
και στο πλαίσιο του διαλόγου για τον Ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό, δημιουργώντας μια
νέα δυναμική για την κοινωνική Ευρώπη στο
πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΚ ΚΑΙ TURK-SEN

Σ

ΕΚ και TURK-SEN συναντήθηκαν την
περασμένη εβδομάδα στα γραφεία
της ΣΕΚ και αντάλλαξαν απόψεις για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι και τρόποι επίλυσης τους
μέσα από την ευρωπαϊκή τους υπόσταση. Οι γραμματείες των δυο συντεχνιών
δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν τις επαφές τους με στόχο την αλληενημέρωση
και προώθηση σημαντικών εργασιακών
ζητημάτων μέσα από τη ενεργή συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά συνδικάτα.

