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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Οι κατώτατοι μισθοί
στην Ε.Ε
Μεγάλο το χάσμα των κατώτατων
μισθών μεταξύ των χωρών –
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυμαίνονται από €286 έως €2071

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3073

Έμπρακτη Ευρωπαϊκή στήριξη
προς Κύπρο – Ελλάδα
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΤΙΜΗ €0.70

Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα διεκδικούν Ευρωπαϊκή
οδηγία για διαφάνεια στους μισθούς
Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Ξενοδοχειακή Βιομηχανία: Θερμό κλίμα καταχείμωνα

Ξενοδόχοι παραβιάζουν εξόφθαλμα τη συλλογική
σύμβαση πυροδοτώντας εργασιακή κρίση
Σελ. 5

Brexit: Νέα εποχή
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Αισιοδοξία για το αύριο της
Ευρώπης επικρατεί στις Βρυξέλλες παρά την έξοδο της Βρετανίας. Πολίτες, έθνη, θεσμικά
όργανα, μπορούμε να τα καταφέρουμε

Σελ. 6

Ευρωπαϊκά συνδικάτα
Ξεκίνησε εκστρατεία
για Ισότητα στις Αμοιβές
Η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων κινητοποιείται για
ισότητα και διαφάνεια στις αμοιβές

Π

ροτού καλά – καλά στεγνώσει το
μελάνι της υπογραφής της νέας
συλλογικής συμφωνίας στην Ξενοδοχεική Βιομηχανία, οι ξενοδόχοι παρερμηνεύοντας τις πρόνοιες των συμφωνηθέντων πυροδοτούν κλίμα εργασιακής
έντασης στον ευρύτερο τομέα του Τουρισμού.
Οι συντεχνίες των εργαζομένων
ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ καταγγέλλουν με τον πιο έντονο τρόπο την κατά
το δοκούν ερμηνεία της συμφωνίας για
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία από
πλευράς των ξενοδόχων. Κατηγορούν
την εργοδοτική πλευρά για ασυδοσία
που επικράτησε στην πληρωμή των
μισθών Ιανουαρίου αλλά και στην
ερμηνεία που δίδουν σε άρθρα της συμφωνίας, τονίζοντας πως αυτή η στάση
των ξενοδόχων ήταν κατευθυνόμενη και
με καθοδήγηση των Συνδέσμων Ξενοδόχων. Στην κοινή ανακοίνωση των δύο
συντεχνιών υπογραμμίζεται ότι οι ηγεσίες των Συνδέσμων αντιλαμβάνονται
τι διαπραγματεύονται και τι συμφωνούν.

√ Ασυδοσία στην καταβολή των μισθών Ιανουαρίου
√ Δυναμικά μέτρα αντίδρασης μελετούν οι συντεχνίες
√ Η αναξιοπιστία των ξενοδόχων τείνει να τινάξει
στον αέρα την εργασιακή ειρήνη

από τις Συντεχνίες εδώ και αρκετές
μέρες για τις προθέσεις των Ξενοδόχων,
σε μια προσπάθεια να προληφθεί η
σύγκρουση. Δυστυχώς δεν υπήρξε μέχρι
στιγμής καμιά τοποθέτηση εκ μέρους
του.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα και οι εργαζόμενοι δεν θα μείνουν αδιάφοροι στην
κοροϊδία που υφίστανται και θα αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά εκεί και
όπου κρίνουν σκόπιμο σε ξενοδοχεία σε
όλη την Κύπρο με πρόθεση τα μέτρα να
επεκταθούν αναλόγως.
Επιτέλους ας αναλάβουν οι πάντες τις
ευθύνες τους.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας
Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους κάλεσε τους Συνδέσμους Ξενοδόχουν να σεβαστούν τα συμφωνηθέντα, αποτρρέποντας δυναμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Ταυτόχρονα διαμηνύει πως η παραβίαση της
συλλογικής σύμβασης είναι εξόφθαλμη
και παρέχει το δικαίωμα στη συνδικαλιστική πλευρά να λάβει δυναμικά
μέτρα.
Σημειώνεται ότι οι δυο συντεχνίες ενημέρωσαν λεπτομερώς για την κατάσταση, την υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Γι’ αυτό πιστεύουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι η ομοιόμορφη και καθολική αμφισβήτηση των συμφωνηθέντων
από τους ξενοδόχους ήταν προμελετημένη και σκόπιμη.
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα και οι εργαζόμενοι θεωρούν πλέον τους Ξενοδόχους αναξιόπιστους και έτσι θα τους
αντιμετωπίσουμε.
Σχεδόν κανένα άρθρο της Συμφωνίας
δεν έχει τηρηθεί και με την πληρωμή του
μισθού τον Ιανουάριο σε πάρα πολλές
περιπτώσεις μειώθηκαν μισθοί.

Σελ. 9, 16

Το Υπουργείο Εργασίας ενημερώθηκε

Η ασυδοσία των ξενοδόχων
σύρει την τουριστική βιομηχανία
σε περιπέτειες (φωτό αρχείου)

Να μπει φραγμός στις χρεώσεις των τραπεζών

Έ

ντονες εξακολουθούν να παραμένουν οι αντιδράσεις της ΣΕΚ αναφορικά με τις χρεώσεις που
εφαρμόζουν οι τράπεζες σε βάρος των πολιτών –
πελατών τους, οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί από
την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Αξιών ως
υπερβολικές.
Μέσα από δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής, (στις 6
Νοεμβρίου 2019 και στις 5 Φεβρουαρίου 2020), τεκμηριώθηκε πως, οι τράπεζες είναι σκληρά μονοπώλια που εγκατέλειψαν το ανθρώπινο και κοινωνικό
τους πρόσωπο, χρεώνοντας όσα θέλουν και όποτε
θέλουν. Υπάρχουν χρεώσεις, (π.χ. έξοδα τήρησης
λογαριασμών), που αγγίζουν το 300%, ενώ υπάρχουν
και άλλες που πλήττουν ανελέητα τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους και γενικά τις

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

προσπάθεια να προστατευθούν οι ευάλωτοι κατανα-

Η ΣΕΚ με τις τεκμηριωμένες τοποθετήσεις της στη
Βουλή, ανέδειξε το συγκεκριμένο πρόβλημα και ανα-

Τα όσα δήλωσαν πρόσφατα οι Τράπεζες στην Κοινο-

• Οι υπερβολικές χρεώσεις δημιούργησαν
τεράστια προβλήματα

λωτές.
βουλευτική Επιτροπή Θεσμών και Αξιών, δεν έπεισαν
κανένα για την «αθωότητα» τους. Γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο, οι διορθωτικές κινήσεις και παρεμβάσεις
από πλευράς πολιτείας, (κυβέρνησης, βουλής και
Κεντρικής Τράπεζας), επείγουν για να μπει φραγμός

μένει πως, θα τύχει της δέουσας και αποτελεσματικής διαχείρισης, από το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος με βάση υφιστάμενη νομοθεσία
μπορεί μέσα από τεκμηριωμένη εισήγηση να συστήσει στον υπουργό Οικονομικών να εκδώσει διάταγμα
για όλα εκείνα τα τέλη που είναι παράλογα, σε μια

και τάξη στην αταξία που δημιούργησαν με την
αχορταγία τους οι τράπεζες.
Η ΣΕΚ αναμένει πως, στις 4 Μαρτίου 2020 που είναι
καθορισμένη η επόμενη σύσκεψη στη Βουλή, θα
υπάρξει οριστική διευθέτηση του προβλήματος.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

@

Ε

νάτη Φεβρουαρίου, Παγκόσμια
Ημέρα ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Γλώσσας
Ευθύνη μας να θωρακίσουμε
την Γλώσσα των Γλωσσών

*

Ρ

ιζώνει για τα καλά το Γενικό
Σύστημα ΥΓΕΙΑΣ
Καθοριστικό βήμα η επικείμενη
ένταξη των Ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο ΓεΣΥ

*

Γ

ράφει ιστορία η μείωση της
ΑΝΕΡΓΙΑΣ στην Κύπρο
Τον περασμένο μήνα σημείωσε
νέα χαμηλή επίδοση

*

Α

υξάνεται το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ μέγεθος στην Κύπρο το 2020
Με ευοίωνες προοπτικές για
την απασχόληση και την κοινωνία

*

Τ

αύτιση θέσεων ΣΕΚ – υπουργείου Εσωτερικών στη φιλοσοφία
αντιμετώπισης τριών καίριων
ζητημάτων
Καλά νέα, λοιπόν, για Μεταναστευτικό, Μεταρρύθμιση δημοσίου και Στεγαστικό

*

Ι

σχυρός κοινωνικός εταίρος η ΣΕΚ,
διαμήνυσε ο υπουργός Εσωτερικών Ν. Νουρής
Η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα επιβραβεύονται

*

Κ

αταβάλλεται τελευταίως σοβαρή προσπάθεια για ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
του Ποδοσφαίρου
Κάλλιον αργά, παρά ποτέ

*

Η

πολιτική ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποδί-

δει
Ώρα για πιο ελκυστικά κίνητρα,
ιδίως για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Φ

ρένο στις τραπεζικές ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι πολύμηνες προσπάθειες της

* ΣΕΚ πιάνουν τόπο

Ώ
*

ρα να δαμαστεί ο ΤΡΟΧΑΙΟΣ
χάροντας
Προς τούτο, επείγει η εφαρμογή
οδικού χάρτη από την Πολιτεία

Ν

αι, προ των πυλών της ΕΕ ο
δημογραφικός ΕΦΙΑΛΤΗΣ
Ώρα αφύπνισης για την Κύπρο
που το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ

*

Η
*

Ευρώπη χωρίς την Μ. Βρετανία
θα κάνει ΑΛΜΑΤΑ μπροστά
Να το θυμάστε αυτό

«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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Έμπρακτη Ευρωπαϊκή στήριξη προς Κύπρο – Ελλάδα
«Εάν συνεχίσουν να αρνούνται την
ύπαρξη των Τουρκοκυπρίων για κάθε
αρνητικό βήμα που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον μας, θα κάνουμε
και εμείς ένα βήμα εναντίον. Τότε τι θα
γίνει, θα αυξηθεί η ένταση. Έτσι, πρέπει
να κάνουμε βήματα μαζί για την μείωση της έντασης». Η
πιο πάνω δήλωση
του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας,
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετά την Συμφωνία που επετεύχθη
στις 4 Φεβρουαρίου
Του Ξενή X.
2020 στην ομάδα
Ξενοφώντος
εργασίας του ΣυμΑρχισυντάκτη
βουλίου RELEX για
«Εργατικής
προσθήκη δύο ατόΦωνής»
μων στη λίστα των
xenis.xenofontos@
κυρώσεων της ΕΕ σε
sek.org.cy
σχέση με τις παράνομες Τουρκικές ενέργειες στην Κυπριακή
Αποκλειστική Οικονομική ζώνη, είναι
ενδεικτικές του απομονωτικού κλοιού
στον οποίο βρίσκεται τον τελευταίο
καιρό η Άγκυρα. Αυτό ενισχύεται και
από την αιφνίδια ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής δυο ημέρες
αργότερα, για έναρξη νέας διαδικασίας ενταξιακών διαπραγματεύσεων
για τα Δυτικά Βαλκάνια, αφήνοντας
εκτός νυμφώνος την Τουρκία.
Υπό το φώς αυτών των εξελίξεων,
άρχισαν να σφραγίζονται επιβεβαιωτικά οι προ πολλού εκτιμήσεις πολιτικών
και δημοσιογραφικών κύκλων πως
είναι θέμα χρόνου η χάραξη νέας Ευρω-

παϊκής πολιτικής έναντι της
Τουρκίας. Σαυτό συνηγορεί
και η κατεξακολούθηση
υποστήριξη της Κύπρου
από τον πρόεδρο της
Γαλλίας
Εμμανουέλ
Μακρόν,
μάλιστα
με
Ευρωπαϊκές κορώνες. Στην
πρώτη επίσημη επίσκεψη του στην
Κύπρο το 2017 ο Γάλλος πρόεδρος στη
συνάντηση του με τον πρόεδρο Αναστασιάδη τόνισε πως «ανησυχούν
βαθύτατα τη Γαλλία περιστατικά που
κατ’ επανάληψη λαμβάνουν χώρα στην

σχύσουμε την άμυνα της Ευρώπης.
Σήμερα η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυξημένες εντάσεις
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Τουρκία δημιουργεί εντάσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ. Η
ΕΕ και η Γαλλία δεν πρόκειται να δείξουν αδυναμία σε
αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα να εκφράσω
την επαγρύπνηση, την αλληλεγγύη μας
όσον αφορά τις δραστηριότητες της
Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ» κάνοντας αναφορά στην παρουσία του
αεροπλανοφόρου Charles De Gaulle στη
Μεσόγειο.

• Στη γωνιά η Τουρκία με Γαλλική
σφραγίδα και φόντο το Brexit

Έχοντας αυτά κατά νουν, πιστεύουμε
πως ξεκίνησε μια νέα εποχή στον τομέα
της Εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε με
φόντο την έξοδο της Βρετανίας (Brexit)
στις 31 Ιανουαρίου 2020, με θετικότατες επιδράσεις για την Κύπρο και την
Ελλάδα. Φυσικά αυτή η πορεία θα προσλάβει σάρκα και οστά με τη συγκρότηση κοινής Ευρωπαϊκής εξωτερικής
πολιτικής και ενιαίας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας.

Κυπριακή θάλασσα» εκφράζοντας
«όχι μόνον την αλληλεγγύη αλλά και
την υποστήριξή μας προς την Κύπρο.»
Στις 14/6/2019, κατά τη διάρκεια της
6ης Συνόδου των χωρών του Νότου της
ΕΕ στη Μάλτα, ο κ. Μακρόν δήλωσε πως
η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις
παράνομες δραστηριότητές της στην
οικονομική ζώνη της Κύπρου. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την «αμέριστη αλληλεγγύη του στην Κύπρο και την αλύγιστη πίστη του στην κυριαρχία της. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δείξει κανένα
δείγμα αδυναμίας προς την Τουρκία»
διαμήνυσε ο Μακρόν. Εξάλλου, κατά τη
διάρκεια της πρώτης συνάντησης στο
Παρίσι με τον Έλληνα Πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε: «Θέλουμε να ενι-

ΕΝΙΑΙΟ ΑΜΥΝΤΙΙΚΟ ΔΟΓΜΑ
Ας είμαστε πανέτοιμοι, λοιπόν, Κύπρος
και Ελλάδα, να διαδραματίσουμε τον
ρόλο μας στο διαμορφούμενο γεωπολιτικό τοπίο για προώθηση και εδραίωση
των εθνικών δικαίων. Και φυσικά, προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη επανασύστασης του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος για προάσπιση της Κύπρου και των
γενικότερων συμφερόντων του Ελληνισμού.

Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα διεκδικούν Ευρωπαϊκή οδηγία για διαφάνεια στους μισθούς

Τ

ην ώρα που το ευρωκοινοβούλιο
ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να παρουσιάσει μια φιλόδοξη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων, που
θα συμπεριλαμβάνει
μέτρα για τη μείωση
του
μισθολογικού
χάσματος των δύο
φύλων, τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έβαλαν
πλώρη για την υιοθέΤης Δέσποινας
τηση οδηγίας για
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
διαφάνεια
στους
Εργαζομένων
μισθούς μέσα στις
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy επιχειρήσεις ως ένα
μέτρο το οποίο θα
συμβάλει στην προώθηση της Ίσης Αμοιβής στην Εργασία.
Σημειώνεται ότι εδώ και οκτώ χρόνια,
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οικονομικό
Forum (World Economic Forum), η Ισλανδία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των χωρών με το μικρότερο καταγεγραμμένο εισοδηματικό χάσμα μεταξύ
των φύλων. Απώτερο στόχο της αποτελεί η πλήρης εξάλειψη του καταγεγραμ-

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)

μένου εισοδηματικού χάσματος έως το
2022. Για την υλοποίηση αυτής της
προοπτικής, η Κυβέρνηση της χώρας
εισήγαγε έναν νέο νόμο σύμφωνα με τον
οποίο κάθε επιχείρηση, δημόσια ή
ιδιωτική, θα υποχρεούται να αμείβει

• Στόχος η μείωση
του χάσματος στις αμοιβές
των δύο φύλων
τους εργαζομένους ισόποσα “ανεξαρτήτως φύλου.
Η νομοθεσία αυτή αποτέλεσε ένα
“δώρο” της Ισλανδικής Κυβέρνησης
προς τον γυναικείο πληθυσμό της
χώρας για την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία,
επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν
περισσότερους από 25 εργαζομένους,
καλούνται να αποδείξουν πως προσφέρουν ίση αμοιβή για εργασίες ίσης
αξίας, ώστε να λάβουν την αντίστοιχη
πιστοποίηση για τη λειτουργία τους.

Η λογική των διάφανων διαδικασιών
είναι να παρέχεται η δυνατότητα στους
εργαζόμενους να μπορούν να διεκδικούν την Ίση Αμοιβή, στους κρατικούς
θεσμούς και στα δικαστήρια για όμοια
εργασία και για εργασία ίσης αξίας.
Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις
γνωστοποιώντας τους μισθούς προβάλλουν την ευαισθησία τους για την
Ισότητα ή την θέληση τους να εργαστούν προς την κατεύθυνση της ισότητας.
Τα δικαιώματα ισότητας αποτελούν
αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κρίνεται λοιπόν
απαραίτητο να διασφαλιστεί ισότητα
στις αμοιβές στο εργασιακό περιβάλλον
για τους άντρες, αλλά άλλο τόσο και
για τις γυναίκες. Είναι ευθύνη μας να
κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για
την επίτευξη του στόχου αυτού. Συνεπώς η προώθηση οδηγίας για διαφανείς διαδικασίες στους μισθούς αποτελεί πανευρωπαϊκή πρόκληση και δημιουργεί τεράστια προοπτική στον τομέα
της εξάλειψης του χάσματος αμοιβών.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2/2020
Μελετίου Αντιοχείας,
Αντωνίου ΚΠόλεως,
Χρήστου κηπουρού.
ΠΕΜΠΤΗ 13/2/2020
Ακύλα & Πρισκίλλης
αποστόλων, Ευλογίου Αλεξανδρείας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/2/2020
Αυξεντίου, Αβραάμ,
Μάρωνος, Νικολάου
Κορίνθου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/2/2020
Ονησίμου αποστ.,
Ευσεβίου, Ανθίμου
οσίου του εν Χίω

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/2/2020

νης νεομ.,

ΙΖ ΛΟΥΚΑ (Ασώτου)
Παμφίλου,
Φλαβιανού ΚΠόλεως

Πουλχερίας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/2/2020
Θεοδ. Τήρωνος,
Αυξιβίου επ. Σόλων,
Θεοδώρου Μυτιλή-

ΤΡΙΤΗ 18/2/2020
Λέοντος Ρώμης
Αγαπητού επισκόπου Σιναίου

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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Προς έκδοση υπουργικού διατάγματος για προστασία των ευάλωτων πολιτών

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ώρα ευθύνης Κυβέρνησης
και Βουλής έναντι
των εργαζομένων

Η

ΣΕΚ καλεί το υπουργείο Εργασίας να
ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση κοινωνικό διάλογο με σκοπό να επιτευχθεί η
λογική της καθολικότητας στο θέμα των
Ταμείων Προνοίας των εργαζομένων.
Η ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής
την περασμένη Παρασκευή της Ευρωπαϊκής εναρμονιστικής οδηγίας με την
οποία ενισχύεται η εποπτεία, ο έλεγχος
και ο τρόπος λειτουργίας των Ταμείων
Προνοίας και των Επαγγελματικών
Ταμείων Σύνταξης είναι θετική εξέλιξη.
Ωστόσο, θα πρέπει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να ψηφισθεί σε νόμο η
αρχική πρόταση της κυβέρνησης που
έδινε τη δυνατότητα επέκτασης του

√ Η κάλυψη όλων των εργαζομένων
αποτελεί βασική προϋπόθεση
για ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα
συνταξιοδοτικών παροχών

θεσμού των Ταμείων Προνοίας στο
σύνολο των εργαζομένων. Μόνον με τον
τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ουσιαστικά ο
δεύτερος πυλώνας κοινωνικής πρόνοιας
και προστασίας και θα βελτιωθούν τα
συνταξιοδοτικά ωφελήματα των εργαζομένων, δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Μιχάλης
Μιχαήλ.
Η διαγραφή από το αρχικό νομοσχέδιο
της πρόνοιας για καθολικότητα των
Ταμείων Προνοίας και η προσθήκη πρόνοιας που επιτρέπει μεταφορά Ταμείων
Προνοίας σε σχέδια ασφαλιστικών
εταιρειών, θα πρέπει να προβληματίσει
βαθύτατα την βουλή ως σώμα αλλά και
τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά, σημείωσε.
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 μόνο ως παροχείς και διαχειριστές
του τρίτου πυλώνα που αφορά τις ιδιωτικές ασφάλειες, υπέδειξε. Πρέπει να
γίνει ξεκάθαρα αντιληπτό από όλους
πως ο δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών αφορά επαγγελματικές
συνταξιοδοτικές παροχές και δεν μπορεί
να ανατεθεί σε ασφαλιστικά ιδρύματα
που αποτελούν τον τρίτο πυλώνα και
λειτουργούν σε οικονομική και επιχειρηματική βάση, διαμήνυσε ο κ. Μιχαήλ.
Η ΣΕΚ καλεί την υπουργό Εργασίας να
θέσει ξανά επί τάπητος το όλο θέμα,
δίδοντας επαρκή χρόνο για περαιτέρω
συζήτηση του θέματος με τους κοινωνικούς εταίρους, με την προσδοκία να
υιοθετηθεί νέα σοφότερη νομοθεσία που
να εξυπηρετεί τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της κοινωνίας, διασφαλίζοντας στη βάση της καθολικότητας αξιοπρεπή επίπεδα διαβίωσης για όλους
τους εργαζομένους/συνταξιούχους.
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Φρένο στις χρεώσεις των τραπεζών

Η

πολύμηνη προσπάθεια της ΣΕΚ
(άρχισε από τον Αύγουστο του
2018) να μπει φρένο στις υπερβολικές
χρεώσεις των τραπεζών σε βάρος των
πολιτών - πελατών τους, φαίνεται
πως άρχισε να αποδίδει καρπούς, υπό
την έννοια ότι: υπάρχει αυτή την ώρα
υπόσχεση - δέσμευση του διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνου
Ηροδότου σύμφωνα με την οποία,
αρχές Μαρτίου θα καταθέσει ενώπιον
της Βουλής συγκεκριμένες εισηγήσεις
για περιορισμό και συγκράτηση των
τραπεζικών χρεώσεων, ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν ανάληψη μετρητών
από τα ταμεία, μεταφορά χρημάτων
και πληρωμές λογαριασμών Οργανισμών κοινής ωφελείας.
Το θέμα συζητήθηκε εκ νέου την Τετάρτη 5/2/2020 στην Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Θεσμών και Αξιών, με τον
πρόεδρο της Επιτροπής, βουλευτή του
ΔΗΣΥ Ζαχαρία Ζαχαρίου να δηλώνει
(ενώπιον εκπροσώπων των Εμπορικών
Τραπεζών) πως υπάρχουν παράλογες
τραπεζικές χρεώσεις, δεν υπάρχει
ανταγωνισμός στις τράπεζες και ότι η
Βουλή χρησιμοποώντας όλα τα νόμιμα
μέσα, θα δημιουργήσει «περιβάλλον
προστασίας των ευάλωτων πολιτών».
«Όταν μπαίνεις στην τράπεζα και σου
χρεώνουν και την αναπνοή σου, τότε
κάτι δεν πάει καλά» είπε ο κ. Ζαχαρίου.
Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας,
αφού παραδέχθηκε πως υπήρξε σχετική καθυστέρηση στη διαχείριση του
θέματος είπε ότι, σε συνεννόηση με το
υπουργείο Οικονομικών θα βρεθούν
διορθωτικές λύσεις.

Διάταγμα
Όπως λέχθηκε ξανά στη Βουλή ο νόμος
του 2017 που αφορά τη συγκρισιμότητα των τελών δίδει το δικαίωμα στον
υπουργό Οικονομικών να εκδώσει διάταγμα, εφόσον προκληθεί τεκμηριωμένη εισήγηση από την Κεντρική Τράπε-

ζα.
Η σχετική νομοθεσία αναφέρει ότι, «σε
περίπτωση που η Κεντρική τράπεζα
κρίνει ότι τα τέλη αυτά δεν είναι εύλογα, προβαίνει σε τεκμηριωμένη εισήγηση στον υπουργό, λαμβανομένων
υπόψη τουλάχιστον των ακόλουθων
κριτηρίων:

Με το συγκεκριμένο διάταγμα ο υπουργός δύναται να απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης ανάλογα με το επίπεδο ένταξης του καταναλωτή στο τραπεζικό σύστημα, τα
οποία να επιτρέπουν, ιδαίτερα, ευνοϊκότερους όρους για τους ευάλωτους
καταναλωτές.

√ Αποδίδει καρπούς η
πολύμηνη προσπάθεια
της ΣΕΚ

Βουλευτές όλων των κομμάτων κάκισαν τις υπερβολικές χρεώσεις και
κάλεσαν τις τράπεζες να επιδείξουν
αυτοσυγκράτηση κκαι κοινωνική ευαισθησία.

α) Των εθνικών επιπέδων εισοδήματος,
β) των μέσων τελών που χρεώνουν τα
πιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία
για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε
σχέση με λογαριασμούς πληρωμών,
ο οποοίος βάσει της εισήγησης αυτής,
καθορίζει με Διάταγμα που εκδίδει και
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, τα εν λόγω τέλη».

Η επόμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Αξιών,
στην οποία θα κληθεί να παραστσεί,
πέραν του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης, καθορίστηκε
για τις 4 Μαρτίου 2020.

Η ΣΕΚ
Να υπενθυμίσουμε πως, για το θέμα των τραπεζικών χρεώσεων η ΣΕΚ εκδήλωσε
τις πρώτες αντιδράσεις της από τον Αύγουστο του 2018, ενώ στις 15 Απριλίου
2019 απέστειλε επιστολές στο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, στον πρόεδρο
της Βουλής στον υπουργό Εμπορίου και στην πρόεδρο της ΕΠΑ με τις οποίες
ζητούσε την άμεση παρέμβαση τους, ώστε να τερματισθεί η τραπεζική αχορταγία και η αισχροκέρδειας σε βάρος των πολιτών.
Μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις προέκυψε στις 6 Νοεμβρίου
2019 η πρώτη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου 2020 έγινε και η δεύτερη στην οποία προέκυψαν τα όσα προαναφέραμε, που
φαίνεται πως οδηγούν σε λύση μέσα από την έκδοση υπουργικού διατάγματος.
Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε στην συνεδρία της 5ης Φεβρουαρίου ο Χρίστος Καρύδης
(υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικών Μελετών) ο οποίος με τεκμηρωμένα
παραδείγματα υπέδειξε πως, υπάρχουν τραπεζικές χρεώσεις της τάξης του
300% και κάλεσε την πολιτεία να βρει τους τρόπους ώστε, νομοθετημένα και
θεσμοθετημένα να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών από
την επίθεση των τραπεζών, οι οποίες υπό την πίεση των Βουλευτιικών και
άλλων αντιδράσεων έδειξαν προθυμία να συνεργασθούν με την πολιτεία για τη
λήψη διορθωτικών αποφάσεων.

• 1η Διάσκεψη των συνδικάτων μεταφορών των Μεσογειακών χωρών

Επί τάπητος τα προβλήματα των ναυτικών
στα λιμάνια της Μεσογείου

Ε

πιτυχία σημείωσε η πρώτη Μεσογειακή διάσκεψη των συνδικάτων
μελών της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Μεταφορών, ITF, που πραγματοποιήθηκε στις 4-5 Φεβρουαρίου 2020 στην
Ταγγέρη του Μαρόκου. Την Κύπρο
εκπροσώπησαν ο γενικός γραμματέας
και ο αναπληρωτής γ.γ της ΟΜΕΠΕΓΕ –
ΣΕΚ Παντελής Σταύρου και Χαράλαμπος Αυγουστή, αντιστοίχως.
Στη διάσκεψη τέθηκαν επί τάπητος τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ναυτικοί στα πλοία των Μεσογειακών
χωρών. Εκτός από την Κύπρο, συμμετείχαν τα συνδικάτα της Ελλάδας, της
Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της
Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Αλγερίας,
της Τυνησίας, της Λιβύης, της Ιορδανίας και του Μαρόκου. Τη συζήτηση
συντόνιζε η γραμματεία της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Μεταφορών, ΙΤF. Διαπιστώθηκε ότι τα μεγάλα προβλήματα
είναι κοινά για όλες τις χώρες. Ο γ. γ
της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ Παντελής Σταύρου

στην λεπτομερή παρέμβαση του τόνισε
ότι τα κυριότερα και περισσότερα
προβλήματα αναφύονται απο τα
πλοία με σημαίες, Τόνγκου, Σιέρα

√ Πρωταγωνιστικός ρόλος
της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Λεόνε, Κουκ Αϊλαντ και Παλάου. ήταν
κοινή διαπίστωση ότι οι δυσκολίες
επίλυσης των προβλημάτων οφείλονται στις ελλιπείς συμφωνίες των πιο

πάνω χωρών με τις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές. Η ΟΜΕΠΕΓΕ- ΣΕΚ υπέβαλε
εισηγήσεις για βελτίωση της κατάστασης, έχοντας την υποστήριξη όλων
των συνδικάτων που συμμετείχαν στη
διάσκεψη. Τονίσθηκε η ανάγκη συνάντησης της αρμόδιας επιτροπής των
συνδικάτων της Μεσογείου με τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας, (ILO) και άλλους
συναφείς διεθνείς οργανισμούς όπως
ΙΜΟ και Paris MOU, στα τέλη του 2020
για συζήτηση του όλους ζητήματος.
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• Παχαίνει η Κυπριακή κότα με τα χρυσά αυγά

Αυξήθηκαν στα €2,6 δισ.
τα έσοδα από τουρισμό
στο πρώτο εντεκάμηνο του 2019

Α

ύξηση για δεύτερο συνεχή μήνα παρουσίασαν τα έσοδα
από τον τουρισμό τον Νοέμβριο όπως προκύπτει από
στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία φθάνοντας
τα €2,6 δισ. τους έντεκα μήνες του έτους.
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα
από τον τουρισμό τον Νοέμβριο 2019 ανήλθαν σε €95,0 εκ. σε
σύγκριση με €91,9 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
χρόνου, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,4%.
Τον Οκτώβριο, τα έσοδα είχαν σημειώσει αύξηση 1,9%.
Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για τον Νοέμβριο 2019
ανήλθε σε €561,04 σε σύγκριση με €579,35 τον αντίστοιχο
μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 3,2%.

√ Το 2018 τα τουριστικά
έσοδα ανήλθαν σε
επίπεδα ρεκόρ φθάνοντας τα €2,7 δισ.

Για την περίοδο Ιανουαρίου –
Νοεμβρίου 2019 τα έσοδα από
τον τουρισμό υπολογίζονται σε
€2.628,4 εκ. σε σύγκριση με
€2.654,2 εκ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 1,0%.
Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 ανήλθε σε
€679,78 σε σύγκριση με €692,65
την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 1,9%.
Σε αντίθεση με τα τουριστικά
έσοδα, οι τουριστικές αφίξεις
παρουσιάζουν μικρή αύξηση
0,9% τους έντεκα μήνες του
2019.
Το 2018 τα τουριστικά έσοδα
ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ φθάνοντας τα €2,7 δισ.

Λ

όγω του μεγάλου ενδιαφέροντος
που επιδεικνύει το κοινό για αγορά
ηλεκτρικού οχήματος, το Υπουργικό
Συμβούλιο στη συνεδρία του την περασμένη εβδομάδα αποφάσισε τη επέκταση του εξαγγελθέντος σχεδίου,
ώστε να καλύψει περισσότερους δικαιούχους.
Ο υπουργός Μεταφορών Γιάννης
Καρούσος δήλωσε ότι θα αυξηθεί το
σχετικό κονδύλι του προϋπολογισμού.
Οι λεπτομέρειες της επέκτασης του
σχεδίου αναμένεται ν’ ανακοινωθούν σε
δύο εβδομάδες και θα περιλαμβάνουν
και άλλα θέματα που σχετίζονται με τα
ηλεκτρικά οχήματα, όπως οι υποδομές
για σταθμούς φόρτισης.
Το σχέδιο ως έχει αναμένεται να καλύψει 1.250 δικαιούχους με χορηγία €2
χιλ. έκαστος, σε ότι αφορά το πρώτο
σκέλος, της απόσυρσης και αγοράς
καινούριου αυτοκινήτου, για το οποίο
έχει διατεθεί κονδύλι €2,5 εκ.
Παράλληλα, θα καλύψει 100 δικαιούχους με χορηγία €5 χιλ. έκαστος, σε
σχέση με το δεύτερο σκέλος, της αγοράς
ηλεκτρικού οχήματος, για το οποίο διατέθηκαν €500 χιλ.
Αιτητές που θα εγκριθούν και για τα
δύο μέρη του σχεδίου θα λάβουν συνολική επιχορήγηση ύψους €7 χιλ. ενώ,
για να δικαιούται κάποιος επιχορήγηση
αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, δεν
απαιτείται η απόσυρση παλαιού οχήματος.
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Η ΣΕΚ χαιρετίζει την ψήφιση του νόμου
για Υφυπουργείο Καινοτομίας

Η

ΣΕΚ χαιρετίζει τη νομοθεσία
που ψήφισε την περασμένη
Παρασκευή η Βουλή για ίδρυση
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
Ο γενικός γραμαμτέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε
την προσδοκία πως η λειτουργία του νέου υφυπουργείου θα
επενεργήσει προς όφελος των
εργαζομένων, των καταναλωτών και γενικότερα της κοινωνίας.
Το Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής είναι ένα εργαλείο για να
επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στη διαδιακασία μετάβασης στη νέα ψηφιακή οικονομία συμβάλλοντας σημαντικά
στην αύξηση της παραγωγικότητας και κατεπέκταση στην
οικονομικη ανάπτυξη και την
κοινωνική πρόοδο. Μέσα στο
σημερινό περιβάλλον
της
παγκοσμιοποιούμενης οικονομίας, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Κύπρου είναι συνυφασμένος με την επιβίωση των
επιχειρήσεων και την αύξηση
της ποιότητας ζωής των εργαζομένων και των πολιτών, υπογράμμισε.

Το υπουργείο οικονομικών
Το Υπουργείο Οικονομικών,
τόνισε σε γραπτή του δήλωση
του ο αρμόδιος υπουργός Κωνσταντίνος Πετρίδης ότι «τα
τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει
κάνει πολύ σημαντικά βήματα

√ Σημαντικό

όφελος για
την κοινωνία
η λειτουργία
του
σε θέματα έρευνας και καινοτομίας ενώ αρκετές πολιτικές και
προγράμματα έχουν εφαρμοστεί
από την κυβέρνηση για υποβοήθησή της», αναφέρει «Οι
άνθρωποι που ασχολούνται
τόσο με την έρευνα και την καινοτομία, όσο και με την ψηφιακή πολιτική, αποτελούν πλέον
μια ραγδαία αναπτυσσόμενη
κοινότητα, η οποία μπορεί να
αποτελέσει τη βάση για το νέο
μοντέλο
ανάπτυξης
της
χώρας», προσθέτει.
«Η κοινωνία αυτή αλλά και οι
νέοι μας, χρειάζονται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης το οποίο θα
τους υποβοηθά να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο την
προοπτική τους, επιφέροντας
έτσι προστιθέμενη αξία για την
κοινωνία», αναφέρει
«Η ίδρυση του Υφυπουργείου

Διευρύνεται το πρόγραμμα κινήτρων
για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου
νών μοντέλων ηλεκτρικών οχημάτων.

Περιορισμένες οι υποδομές
για ηλεκτρικά οχήματα

Στο δεύτερο σκέλος του σχεδίου επιχορήγησης, εμπίπτουν γύρω στα εννέα
μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων ενώ,
στην αγορά εντοπίζονται και άλλα,
που ξεπερνούν το κόστος των €40 χιλ.
που έχει τεθεί ως όριο για συμμετοχή
στο σχέδιο.
Οι πλείστες εταιρείες διαθέτουν επιλογές ηλεκτρικών οχημάτων με καλή εμβέλεια μπαταρίας που φτάνει μέχρι τα
250-300 χιλιόμετρα.
Σε ότι αφορά το νομοθετικό πλαίσιο
που διέπει τα ηλεκτρικά οχήματα, ανέφερε πως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι κατασκευαστές εξαναγκάζονται έμμεσα, να μειώσουν τον μέσο
όρο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
από τα οχήματα τους, κάτι που δεν
μπορούν να πετύχουν εάν δεν στραφούν στην πώληση ηλεκτρικών οχημάτων.
Αυτές οι πιέσεις, όπως είπε, αναμένεται να οδηγήσουν την επόμενη πενταετία και στην κυκλοφορία αρκετών φθη-

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον που
παρουσιάζεται για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος, η Κύπρος φαίνεται να
έχει ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσει
για την ανάπτυξη υποδομών για στήριξη της κυκλοφορίας τέτοιων οχημάτων.
Ο κ. Νικολαΐδης σημείωσε ότι χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά ακόμη,

√ Απόφαση υπουργείου Μεταφορών μετά το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν οι πολίτες
καθώς το θέμα σχετίζεται με ζητήματα
πολιτικής, πολεοδομίας και διατίμησης.
Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή, το βασικό
σημείο φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος,
είναι το σπίτι μας, καθώς η φόρτιση
παίρνει αρκετή ώρα, κάτι που όπως
είπε, θα αλλάξει ουσιαστικά με την
εισαγωγή της μεθόδου φόρτισης fast
charge.
Για την εισαγωγή του νέου είδους φορτιστών είναι σε εξέλιξη σχετική προκήρυξη διαγωνισμού προσφορών από το

ως ο ισχυρός και εξειδικευμένος
κεντρικός φορέας και οι πολιτικές που διέπουν τόσο την έρευνα, όσο και την καινοτομία
αλλά και την ψηφιακή πολιτική,
αποτελούν μια ανάγκη η οποία
πλέον γίνεται πραγματικότητα», επισημαίνει.
«Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής συγκεντρώνει τις διάσπαρτες υπηρεσίες κάτω από μία
στέγη η οποία θα σχεδιάζει και
θα εφαρμόζει με επιστημονικό
τρόπο ενιαία εθνική στρατηγική,
μεταρρυθμίζοντας και
εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο
λειτουργίας της κρατικής μηχανής ούτως ώστε να μπορεί
έμπρακτα να στηρίξει και να
προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή πολιτική προς όφελος ολόκληρης
της κοινωνίας», καταλήγει.

τμήμα ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών για την τοποθέτησή δέκα διπλών
σημείων ταχείας φόρτισης οχημάτων
στους αυτοκινητόδρομους.
Κατάλληλα σημεία γι’ αυτό το σκοπό,
που να βρίσκονται σε κρατική γη, με
ασφαλή είσοδο και έξοδο οχημάτων,
κρίθηκαν οι ζυγιστικοί σταθμοί που
βρίσκονται σε αυτοκινητόδρομους
μεταξύ όλων των πόλεων.
Λειτουργός του τμήματος ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών ανέφερε στη
StockWatch ότι η εγκατάσταση των
σημείων φόρτισης δεν αφορά το κράτος όπως ούτε και τα βενζινάδικα, εξηγώντας ότι ο διαγωνισμός πραγματοποιείται διότι επί του παρόντος δεν
υπάρχει ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό
τομέα. Πρόσθεσε ότι το ενδιαφέρον
αναμένεται να προκύψει στο μέλλον με
τη διάδοση της χρήσης ηλεκτρικών
οχημάτων.
Μέχρι στιγμής μόνο η ΑΗΚ έχει δείξει
ενδιαφέρον για την ανάπτυξη σταθμών
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Η ΑΗΚ έχει ήδη εγκαταστήσει 20 διπλά
σημεία φόρτισης σε δημόσιους χώρους
σε όλη την Κύπρο. Επτά από αυτά τα
σημεία βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας, πέντε στη Λεμεσό, ένα στις
Πλάτρες, δύο στη Λάρνακα, δύο στο
Παραλίμνι/Πρωταρά, 2 στην Πάφο και
1 στην πόλη Χρυσοχούς.
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Μειωμένοι οι μισθοί
στην Κύπρο το 2019
σε σύγκριση με το 2010

Ο

ι απολαβές των εργαζομένων στην Κύπρο
και σε άλλες πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019 ήταν χαμηλότερες κατά
μέσο όρο σε σύγκριση με το 2010. Σε άλλες
τρεις χώρες οι μισθοί έχουν σχεδόν παγώσει
την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με στοιχεία
που δημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα η
Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων,
ETUC, οι μέσες απολαβές στην Ιταλία, την
Ισπανία,
την
την
• Ευρωπαϊκά Συνδικάτα: Ελλάδα,
Π
ο
ρ
τ
ο
γ
α
λ
ία,
Δεκαετία ισχνών
την Κροατία και
αγελάδων στις απολα- την Κύπρο ήταν
βές των εργαζομένων χαμηλότερες το
2010 - 2020
2019 από ό, τι

το 2010. Ως απολαβές η Συνομοσπονδία ορίζει την "πραγματική αποζημίωση ανά εργαζόμενο", δηλαδή την αμοιβή, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του εργοδότη και παροχές
ανά υπάλληλο προσαρμοσμένες για τον πληθωρισμό.

Μειώσεις αμοιβών
Τα μέσα πακέτα αμοιβών, προσαρμοσμένα
για τον πληθωρισμό (συμπεριλαμβανομένων
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των
παροχών αμοιβής), μειώθηκαν το 2010-19
κατά:
• 15% στην Ελλάδα
• 7% στην Κύπρο
• 5% στην Κροατία
• 4% στην Ισπανία
• 4% στην Πορτογαλία
• 2% στην Ιταλία
Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι μέσες
απολαβές σχεδόν πάγωσαν [ αυξήσεις ελάχιστα πάνω από το μηδέν] κατά την τελευταία
δεκαετία σε:
• Φινλανδία (0,1%),
• Βέλγιο (1,5%)
• Κάτω Χώρες (1,5%).
"Οι εργαζόμενοι σε έξι χώρες της ΕΕ είναι χειρότερα από ό, τι πριν από 10 χρόνια", δήλωσε η Esther Lynch, Αναπληρώτρια Γενική
Γραμματέας της Συνομοσπονδίας. "Οι ηγέτες
της ΕΕ επιθυμούν μιλάνε για τη λεγόμενη ανάκαμψη, αλλά η κρίση δεν έχει τελειώσει για
εκατομμύρια εργαζόμενους σε πολλές χώρες
της ΕΕ", αναφέρει. "Η ΕΕ πρέπει να κάνει
πολλά περισσότερα για να προωθήσει την
αύξηση των ημερομίσθιων και των κατώτατων μισθών και να υποστηρίξει ισχυρότερες
συλλογικές διαπραγματεύσεις σε όλα σχεδόν
τα κράτη μέλη της ΕΕ", καταλήγει.
Καταληκτικά σημειώνεται πως "ακόμη και
σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις στις οικονομίες χαμηλών μισθών δεν οδήγησαν τους
εργαζόμενους στις χώρες αυτές να επιτύχουν
δίκαιους ή αξιοπρεπείς μισθούς".
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Μεγάλο το χάσμα των κατώτατων μισθών
Ξ

εκίνησε την περασμένη εβδομάδα
στις Βρυξέλλες ο Κοινωνικός
Διάλογος για θέσπιση κατώτατου
μισθού στα κράτη - μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι κατώτατοι μηνιαίοι μισθοί στα κράτη μέλη της ΕΕ
κυμαίνονταν από 286 έως 2071
ευρώ τον Ιανουάριο του 2019. Με
βάση μόνο τους αριθμούς ο υψηλότερος κατώτατος μισθός στην ΕΕ είναι
σχεδόν οκτώ φορές υψηλότερος από
τον χαμηλότερο. Ωστόσο αν υπολογιστεί με βάση την αγοραστική δύναμη τότε ο μισθός του Λουξεμβούργου
για παράδειγμα είναι τριπλάσιος
από τον χαμηλότερο της Βουλγαρίας.
Τον Ιανουάριο του 2019, 22 από τα
28 κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Ιταλία,
Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία αποτελούσαν εξαίρεση) διέθεταν εθνικούς κατώτατους μισθούς,
όπως και όλες οι υποψήφιες για
προσχώρηση στην ΕΕ χώρες (Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία,
Σερβία και Τουρκία). Την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μηνιαίοι κατώτατοι
μισθοί διέφεραν σημαντικά μεταξύ
των κρατών μελών και κυμαίνονταν
από, 286 EUR στη Βουλγαρία σε 2 071
EUR στο Λουξεμβούργο (γράφημα ). Σε
σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2009
οι κατώτατοι μισθοί (εκφρασμένοι σε
ευρώ) ήταν υψηλότεροι τον Ιανουάριο του 2019 σε κάθε κράτος μέλος
της ΕΕ που διέθετε εθνικό κατώτατο
μισθό, με εξαίρεση την Ελλάδα όπου
ήταν χαμηλότεροι κατά 16 % (συσσωρευμένοι για περίοδο 10 ετών, με
μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -1,5
%). Μεταξύ Ιανουαρίου 2009 και
Ιανουαρίου 2019, ο μέσος ετήσιος
ρυθμός μεταβολής των κατώτατων
μισθών ήταν υψηλότερος στη Ρουμανία (11,6 %) και στη Λιθουανία (9,1 %).
Επιπλέον, η Βουλγαρία (8,8 %), η
Εσθονία (6,9 %) και η Λετονία (6,6 %)
καθώς και η Πολωνία (6,2 %) κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις.
Με βάση το επίπεδο των εθνικών
ακαθάριστων μηνιαίων κατώτατων
μισθών εκφρασμένων σε ευρώ, τα
κράτη μέλη της ΕΕ που καλύπτονται
από την παρούσα συλλογή στοιχείων
μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις
διαφορετικές ομάδες· οι τρίτες
χώρες παρουσιάζονται στο γράφημα
1 ως χωριστή ομάδα.

• Η ομάδα 1, περιλαμβάνει χώρες
των οποίων οι εθνικοί κατώτατοι
μισθοί ήταν τον Ιανουάριο του 2019
χαμηλότεροι από 500 EUR το μήνα.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ που περιλαμβάνονταν στην ομάδα αυτή ήταν τα
ακόλουθα: Βουλγαρία, Λετονία, Ρουμανία και Ουγγαρία. Οι εθνικοί
κατώτατοι μισθοί τους κυμαίνονταν
από 286 EUR στη Βουλγαρία έως 464
EUR στην Ουγγαρία.

Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία,
Γερμανία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες,
Ιρλανδία και Λουξεμβούργο. Οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί τους κυμαίνονταν από 1 050 EUR στην Ισπανία
έως 2 071 EUR στο Λουξεμβούργο.

•Η ομάδα 2, περιλαμβάνει χώρες των

Κατώτατοι μισθοί εκφρασμένοι σε
μονάδες αγοραστικής δύναμης ΜΑΔ

οποίων οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί
ήταν τον Ιανουάριο του 2019 τουλάχιστον 500 EUR αλλά χαμηλότεροι
από 1 000 EUR το μήνα. Τα κράτη
μέλη της ΕΕ που περιλαμβάνονταν σε
αυτή την ομάδα ήταν τα ακόλουθα:
Κροατία, Τσεχία, Σλοβακία, Πολωνία,
Εσθονία, Λιθουανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Μάλτα και Σλοβενία. Οι εθνι-

Με βάση το επίπεδο των εθνικών
ακαθάριστων μηνιαίων κατώτατων
μισθών εκφρασμένων σε ΜΑΔ, τα
κράτη μέλη της ΕΕ που καλύπτονται
από την παρούσα συλλογή στοιχείων
μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις
διαφορετικές ομάδες· οι τρίτες
χώρες απεικονίζονται και πάλι ως
χωριστή ομάδα στο γράφημα 2.

• Οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη
- μέλη της ΕΕ κυμαίνονται από
286 έως 2071 ευρώ μηνιαίως
τον Ιανουάριο του 2019

• Η ομάδα 1 περιλαμβάνει χώρες των
οποίων οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί
ήταν τον Ιανουάριο του 2019 χαμηλότεροι από 800 ΜΑΔ. Τα κράτη μέλη
της ΕΕ σε αυτή την ομάδα ήταν τα

O κατώτατος μισθός στην Ευρώπη [2019]
Λουξεμβούργο:
Ιρλανδία:
Ολλανδία:
Ηνωμένο Βασίλειο:
Βέλγιο:
Γερμανία:
Γαλλία:
Ισπανία:
Σλοβενία:
Μάλτα:
Ελλάδα:
Πορτογαλία:
Πολωνία:
Λιθουανία:
Εσθονία:
Σλοβακία:
Τσεχία:
Κροατία:
Ουγγαρία:
Ρουμανία:
Λετονία:
Σερβία:
Μαυροβούνιο:
Βουλγαρία:
Αλβανία:

2.141,99
1.656,2
1.635,6
1.598,69
1.593,81
1.584
1.539,42
1.050
940,58
777,1
758,33
740,83
610,79
607
584
580
574,62
546,07
487,1
466,23
430
343,49
331,33
311,89
213,45

κοί κατώτατοι μισθοί τους κυμαίνονταν από 506 EUR στην Κροατία έως
887 EUR στη Σλοβενία.

• Η ομάδα 3 περιλαμβάνει χώρες των
οποίων οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί
ήταν τον Ιανουάριο του 2019 τουλάχιστον 1 000 EUR το μήνα. Τα κράτη
μέλη της ΕΕ που περιλαμβάνονταν σε
αυτή την ομάδα ήταν τα ακόλουθα:

Αρκετά από τα ιδρυτικά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν μακρά παράδοση στην εξασφάλιση εθνικών κατώτατων μισθών για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Αντίθετα, μια σειρά κρατών μελών, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και πολλές από τις χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το
2004 ή αργότερα, μόλις πρόσφατα θέσπισαν νομοθεσία σχετικά
με τους κατώτατους μισθούς, ενώ έξι κράτη μέλη της ΕΕ-28 δεν
διέθεταν εθνικούς κατώτατους μισθούς την 1η Ιανουαρίου 2019.
Τα τελευταία έτη, υπήρξε μια τάση σχετικά περιορισμένης αύξησης των μισθών (συγκράτηση μισθών) στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, και πολλές ομάδες εκπροσώπησης των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι η αγοραστική δύναμη και τα γενικά επίπεδα διαβίωσης έχουν μειωθεί.

• Ο υψηλότερος κατώτατος
μισθός στην ΕΕ είναι σχεδόν
οκτώ φορές υψηλότερος από
τον χαμηλότερο. Ωστόσο αν
υπολογιστεί με βάση την αγοραστική δύναμη τότε ο μισθός
του Λουξεμβούργου (ψηλότερος)
είναι τριπλάσιος από τον μισθό
της Βουλγαρίας (πχ τη Δανία,
την Ιταλία, την Κύπρο, την
Αυστρία, τη Φινλανδία και τη
Σουηδία)
• Η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η
Αυστρία, η Φινλανδία και η
Σουηδία δεν έχουν Εθνικό
Κατώτατο
Μισθό

ακόλουθα: Βουλγαρία, Λετονία,
Εσθονία, Τσεχία, , Σλοβακία, Κροατία
και Ουγγαρία· οι εθνικοί κατώτατοι
μισθοί τους κυμαίνονταν από 577
ΜΑΔ στη Βουλγαρία έως 765 ΜΑΔ
στην Ουγγαρία.

•

Η Ομάδα 2 περιλαμβάνει χώρες
των οποίων οι εθνικοί κατώτατοι
μισθοί ήταν τον Ιανουάριο του 2019
τουλάχιστον 800 ΜΑΔ αλλά χαμηλότεροι από 1 000 ΜΑΔ. Στην εν λόγω
ομάδα περιλαμβάνονταν επτά κράτη
μέλη της ΕΕ, ήτοι: Ελλάδα, Πορτογαλία, Λιθουανία, Ρουμανία Μάλτα
Ισπανία και Πολωνία· οι εθνικοί
κατώτατοι μισθοί τους κυμαίνονταν
από 800 ΜΑΔ στην Πορτογαλία έως
933 ΜΑΔ στην Ισπανία.

• Η ομάδα 3 περιλαμβάνει χώρες των
οποίων οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί
ήταν τον Ιανουάριο του 2019 τουλάχιστον 1 000 ΜΑΔ . Τα κράτη μέλη
της ΕΕ που περιλαμβάνονταν στην
ομάδα αυτή ήταν τα ακόλουθα: Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία,
Γαλλία, Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Γερμανία και Λουξεμβούργο.
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«Μ

ια νέα εποχή ξημερώνει
για την Ευρώπη», είναι
ο τίτλος άρθρου που συνέγραψαν από κοινού οι Πρόεδροι
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Σαρλ Μισέλ,
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και
Ντάβιντ Σάσσολι, στο οποίο
περιγράφουν τα επόμενα
βήματα από το σημείο που το
Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί
τρίτη χώρα, τις προϋποθέσεις
για τη συνομολόγηση της μελλοντικής σχέσης, αλλά και τις
προτεραιότητες για το μέλλον
της ίδιας της ΕΕ.
"Καθώς θα πέφτει η νύχτα της
31ης Ιανουαρίου 2020 ο ήλιος
θα δύσει και για τα 45 και
πλέον χρόνια συμμετοχής του
Ηνωμένου Βασιλείου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για εμάς,
τους Προέδρους των τριών
κύριων θεσμικών οργάνων της
Ε.Ε., όπως και για πολύ κόσμο,
η σημερινή μέρα θα είναι αναπόφευκτα μέρα προβληματισμού και ανάμεικτων συναισθημάτων", αναφέρουν οι
τρεις Πρόεδροι.
"Οι σκέψεις μας είναι σε όλους
εκείνους που συνέβαλαν στο να
γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό
που είναι σήμερα, σε όσους
ανησυχούν για το μέλλον τους
ή βλέπουν με απογοήτευση την
αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου, στους Βρετανούς
που ως μέλη των θεσμικών μας
οργάνων συνέβαλαν στη χάραξη πολιτικών οι οποίες βελτίωσαν τη ζωή εκατομμυρίων
Ευρωπαίων. Οι σκέψεις μας θα
είναι στο Η.Β. και τους πολίτες
του, τη δημιουργικότητά τους,
την εφευρετικότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους,
που αποτέλεσαν ζωτικό κομμάτι του μωσαϊκού της Ένωσης μας", σημειώνουν.
"Αυτά τα συναισθήματα αντικατοπτρίζουν την εκτίμησή
μας προς το Ηνωμένο Βασίλειο
η οποία δεν οφείλεται μόνο
στην ιδιότητα που είχε ως
μέλος της Ένωσής μας", αναφέρουν οι τρεις Πρόεδροι. "Η
απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει συνεχίζει
να μας λυπεί, αλλά τη σεβόμαστε πλήρως", τονίζουν. "Η
συμφωνία που έχουμε επιτύχει
είναι δίκαιη και για τις δύο
πλευρές και διασφαλίζει ότι
εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ
και του Ηνωμένου Βασιλείου θα
εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν την προστασία των
δικαιωμάτων τους στον τόπο
κατοικίας τους", υπενθυμίζουν
Σαρλ Μισέλ, Ούρσουλα Φον
Ντερ Λάιεν και Ντάβιντ Σάσσολι.
Δηλώνουν ωστόσο ότι "παράλληλα, πρέπει να στρέψουμε το
βλέμμα μας στο μέλλον και να
οικοδομήσουμε μια νέα εταιρική σχέση σε πλαίσιο μακρόπνοης φιλίας", συμπληρώνο-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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1η Φεβρουαρίου 2020

Ξημέρωσε μια νέα εποχή για την Ευρώπη
μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
κλιματικής αλλαγής, να βρει
λύσεις για το ψηφιακό μέλλον
ή να έχει ισχυρή φωνή στην
ολοένα εντονότερη κακοφωνία
του πλανήτη".

Πολλοί πιστεύουν ότι τους πανηγυρισμούς για το Brexit θα επισκιάσει η ωμή πραγματικότητα
που μακροπρόθεσμα θα καταστεί εφιάλτης για τους Βρτετανούς
ντας ότι "μαζί, τα τρία θεσμικά
μας όργανα θα κάνουν ό,τι
είναι δυνατό ώστε η σχέση
αυτή να στεφθεί με επιτυχία.
Είμαστε έτοιμοι να θέσουμε
φιλόδοξους στόχους".
Σαρλ Μισέλ, Ούρσουλα Φον
Ντερ Λάιεν και Ντάβιντ Σάσσο-

ποιότητας πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Χωρίς την ιδιότητα
μέλους, δεν μπορεί να διατηρήσει κανείς τα οφέλη της συμμετοχής".
Όπως διευκρινίζουν "κατά τη
διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, μηνών και ετών θα

• Μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε: πολίτες, έθνη,
θεσμικά όργανα.
• Μήνυμα από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για την
αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι περισσότερο από μια
αγορά ή μια οικονομική δύναμη καθώς αντιπροσωπεύει αξίες που όλοι μας συμμεριζόμαστε και υπερασπιζόμαστε

λι ξεκαθαρίζουν πως "το πόσο
στενή θα είναι η εν λόγω εταιρική σχέση εξαρτάται από τις
αποφάσεις που μένει ακόμη να
ληφθούν, καθώς κάθε επιλογή
έχει τις συνέπειές της. Χωρίς
την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων, δεν μπορεί να
υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών. Χωρίς ισότιμους όρους
ανταγωνισμού στους τομείς
του περιβάλλοντος, της εργασίας, της φορολογίας και των
κρατικών ενισχύσεων δεν μπορεί να υπάρχει η υψηλότερης

πρέπει να χαλαρώσουμε ορισμένα από τα νήματα που
έχουν υφανθεί προσεκτικά και
συνδέουν την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πέντε
δεκαετίες. Και, καθώς το
πράττουμε αυτό, θα πρέπει να
εργαστούμε σκληρά για να
χαράξουμε μαζί μια νέα κοινή
πορεία ως σύμμαχοι, εταίροι
και φίλοι".
"Παρόλο που το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος
της ΕΕ, θα παραμείνει μέρος
της Ευρώπης. Η κοινή μας
γεωγραφία και ιστορία, καθώς

και οι δεσμοί μας σε τόσο πολλούς τομείς, αναπόφευκτα μας
συνδέουν και μας καθιστούν
φυσικούς συμμάχους. Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε στους τομείς των εξωτερικών υποθέσεων, της ασφάλειας και της άμυνας, με κοινούς σκοπούς και αμοιβαία
συμφέροντα. Αλλά θα το πράξουμε με διαφορετικούς τρόπους", σημειώνουν.
"Δεν υποτιμούμε το έργο που
έχουμε μπροστά μας, αλλά
είμαστε πεπεισμένοι ότι με
καλή θέληση και αποφασιστικότητα μπορούμε να οικοδομήσουμε μια θετική και ουσιαστική εταιρική σχέση διαρκείας",
προειδοποιούν.
"Ωστόσο, η 1η Φεβρουαρίου
2020 σηματοδοτεί μια νέα
εποχή για την Ευρώπη", δηλώνουν Σαρλ Μισέλ, Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάιεν και Ντάβιντ
Σάσσολι. Τα γεγονότα των
τελευταίων ετών μας έχουν
φέρει πιο κοντά ως έθνη, ως
θεσμικά όργανα και ως
ανθρώπους. Υπενθύμισαν σε
όλους μας ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι κάτι περισσότερο
από μια αγορά ή μια οικονομική δύναμη· αντιπροσωπεύει
αξίες που όλοι μας συμμεριζόμαστε και υπερασπιζόμαστε.
Μας υπενθύμισαν το πόσο
ισχυρότεροι είμαστε όταν είμαστε στην ίδια ομάδα.
Όπως αναφέρουν "αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο τα
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα συνεχίσουν να
ενώνουν τις δυνάμεις τους και
να οικοδομούν ένα κοινό μέλλον. Σε μια εποχή έντονου
ανταγωνισμού και ταραχώδους γεωπολιτικής, το μέγεθος
έχει σημασία. Καμία χώρα από
μόνη της δεν μπορεί να ανακόψει το παλιρροϊκό κύμα της

"Ωστόσο, με ενωμένες τις
δυνάμεις της, η Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορεί", τονίζουν οι
Σαρλ Μισέλ, Ούρσουλα Φον
Ντερ Λάιεν και Ντάβιντ Σάσσολι. "Μπορούμε, επειδή διαθέτουμε τη μεγαλύτερη εσωτερική
αγορά στον κόσμο. Μπορούμε,
επειδή είμαστε ο κορυφαίος
εμπορικός εταίρος για 80
χώρες. Μπορούμε, επειδή είμαστε μια Ένωση δυναμικών
δημοκρατιών. Μπορούμε, επειδή οι λαοί μας είναι αποφασισμένοι να προωθούν τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τις
ευρωπαϊκές αξίες στην παγκόσμια σκηνή. Μπορούμε, επειδή
τα Κράτη Μέλη της ΕΕ θα
μοχλεύσουν τη σημαντική,
συλλογική οικονομική δύναμή
τους στις διαπραγματεύσεις με
συμμάχους και εταίρους όπως
οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αφρική, η Κίνα ή η Ινδία".
"Όλα αυτά μας δίνουν μια ανανεωμένη αίσθηση ενός κοινού
σκοπού. Έχουμε κοινό όραμα
ως προς τον προορισμό μας
και έχουμε δεσμευτεί να είμαστε φιλόδοξοι ως προς τα
καθοριστικά ζητήματα της
εποχής μας. Όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία, θέλουμε, έως το
2050, να είμαστε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος,
δημιουργώντας στην πορεία
νέες θέσεις εργασίας και
ευκαιρίες για τους ανθρώπους.
Θέλουμε να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στην επόμενη γενιά
των ψηφιακών τεχνολογιών
και θέλουμε μια δίκαιη μετάβαση ώστε να μπορέσουμε να
στηρίξουμε τους ανθρώπους
που θα επηρεαστούν περισσότερο από τον αντίκτυπο των
αλλαγών", σημειώνουν Σαρλ
Μισέλ, Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν και Ντάβιντ Σάσσολι.
"Θεωρούμε ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να
αναλάβει τον ρόλο αυτόν. Γνωρίζουμε όμως ότι μόνο μαζί
μπορούμε να τα καταφέρουμε:
πολίτες, έθνη, θεσμικά όργανα.
Και εμείς, ως Πρόεδροι των
τριών θεσμικών οργάνων,
δεσμευόμαστε να αναλάβουμε
τον ρόλο που μας αναλογεί",
τονίζουν.
"Μόλις ξημερώσει η αυριανή
μέρα, το έργο αυτό θα συνεχιστεί", καταλήγουν οι Σαρλ
Μισέλ, Ούρσουλα Φον Ντερ
Λάιεν και Ντάβιντ Σάσσολι.
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Στους ρυθμούς της τσίκνας αλλά και της συγχώρεσης
Το σφάξιμο του χοίρου και η συγχώρεση

Στην Ελληνική ύπαιθρο, την Τσικνοπέμπτη σφάζουν
οι χριστιανοί μας τα μανάρια τους, τα αρνιά τους, ή
ακόμη περισσότερο τα χοιρινά από τα οποία φτιάχνονται πολλών λογιών εκλεκτοί μεζέδες: όπως η
πηχτή, οι τσιγαρίδες, τα λουκάνικα, το παστό και
άλλα. Τα δημοτικά τραγούδια ακούγονται σε κάθε
γωνία της περιφέρειάς μας ενώ όλες οι γειτονιές
είναι πνιγμένες ολημερίς από την Τσίκνα.
Από πλευράς εκκλησιαστικής παράδοσης, ξεχωριστή
είναι η ακολουθία του Εσπερινού «της Συγνώμης» το
εσπέρας της Κυριακής της Τυρινής.
Τα παλαιά χρόνια, κυρίως στα χωριά αλλά και στα
μεγάλα αστικά κέντρα, οι νεώτεροι επισκέπτονταν
τους γονείς τους, τα πεθερικά τους, τους παππούδες,
τους κουμπάρους και τους λοιπούς συγχωριανούς
και τους ζητούσαν «συγχώρεση» ενόψει της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής. Σήμερα η κοινωνία μας έχει αλλάξει
και μαζί και οι προσωπικές σχέσεις, και είναι δύσκολη η εφαρμογή αυτού του παλαιού εθίμου της «συγχώρεσης». Όμως, η Εκκλησία μας καλεί να μετάσχουμε στον Εσπερινό της «Συγνώμης», όπου στο τέλος
της ακολουθίας ασπαζόμαστε όλοι ο ένας τον άλλον,
ζητώντας και παρέχοντας συγχώρεση, έτσι όπως
μας εδίδαξε ο Κύριός μας να συγχωρούμε αλλήλους.
Με την συγχώρεση εισερχόμεθα, απαλλαγμένοι από
εμπάθειες και μνησικακίες, στο στάδιο της Μεγάλης
Σαρακοστής νηστεύοντες και προσμένοντες το γεγονός της Αναστάσεως του Σωτήρος ημών.

Η Αποκριά, το γνωστό μας
Τριώδιο, περιλαμβάνει χρονικά
τρεις εβδομάδες, την Προφωνή
ή και Απολυτή, την Κρεατινή ή
Κρεοφάγο και τη Τυρινή ή
Τυροφάγο. Η πρώτη εβδομάδα
λέγεται και Προφωνή γιατί στα
βυζαντινά χρόνια διαλαλούσαν τον ερχομό της Αποκριάς,
ώστε να προμηθευτούν όλοι
ζώα για τη γιορτή. Την Κυριακή μετά την Τσικνοπέμπτη,
τρώμε κρέας για τελευταία
φορά πριν το Πάσχα. Στα
παλιά χρόνια, και τις δύο
αυτές ημέρες οι χριστιανοί
συνήθιζαν να κάνουν τραπέζια
με κρέατα, όχι μόνο γιατί τελείωνε η κρεοφαγία αλλά και

Τ

α κρέατα «αναπαύονται» στη
σχάρα, το κρασί ρέει άφθονο
και η τσίκνα αναδίδεται στον αέρα
προμηνύοντας τον ερχομό της
Άνοιξης. Η Τσικνοπέμπτη είναι η
πιο ξεχωριστή ημέρα της δεύτερης
εβδομάδας του Τριωδίου (που είναι
γνωστή και ως «Κρεατινή»), κατά
την οποία, σύμφωνα με το έθιμο,
στα σπίτια ψήνουν κρέας στη
σχάρα, γεμίζοντας τον αέρα με τη
μυρωδιά
της
«τσίκνας».
Η προέλευση του εθίμου χάνεται
στα βάθη του χρόνου, ωστόσο
φαίνεται να συνδέεται με τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, που θεωρούσαν
το φαγοπότι και το γλέντι ιεροτελεστία για την καλή ευφορία της
γης την Άνοιξη.
Η Τσικνοπέμπτη αποτελεί, ουσιαστικά, την απαρχή των εκδηλώσεων για την Αποκριά, αφού την
επόμενη εβδομάδα ακολουθούν το
Καρναβάλι και η Καθαρά Δευτέρα.
Η ημέρα της Πέμπτης επιλέχθηκε,
σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, διότι η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι ημέρες νηστείας.

Έθιμα ανά την Ελλάδα
και την Κύπρο
Πέρα από το καθιερωμένο ψήσιμο
κρεάτων, κάθε περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά και σε
αρκετά μέρη του πλανήτη που
υπάρχουν Ελληνικές κοινότητες
έχουν τα δικά τους ήθη και έθιμα
για την Τσικνοπέμπτη.
Στην Κέρκυρα γίνονται τα λεγόμενα «Κορφιάτικα Πετεγολέτσια». Η
λέξη Πετεγολέτσια σημαίνει κουτσομπολιό και πραγματοποιείται
το βράδυ της Τσικνοπέμπτης, στην
Πιάτσα κοντά στην
τοποθεσία «Κουκουνάρα» τής Κέρκυρας. Στην Πάτρα,
έχουμε το έθιμο της
Γιαννούλας
της
Κουλουρούς,
η
οποία, σύμφωνα με
την
παράδοση,
πιστεύει πως ο
ναύαρχος Ουίλσον
έρχεται να την
παντρευτεί και τον

γιατί συνηθιζόταν να προσφέρουν νεκρόδειπνα στη μνήμη
των πεθαμένων. Την επόμενη
εβδομάδα, την «Τυρινή», επιτρέπονται μόνο αυγά και
γαλακτοκομικά και από την
Καθαρά Δευτέρα αρχίζει η
δύσκολη νηστεία των πενήντα
ημερών μέχρι το Πάσχα.
Ετυμολογικά η λέξη Αποκριά
σημαίνει αποχή από το κρέας
και σηματοδοτεί την έναρξη
της 40ήμερης νηστείας πριν το
Πάσχα. Και η λέξη Καρναβάλι
(Carnival) συνδέεται με την
Αποκριά, καθώς προέρχεται
από το λατινικό carnem levare
που δηλώνει επίσης την αποχή
από το κρέας. Οι ρίζες των

περιμένει μάταια
σαν την τρελή στο
λιμάνι. Έτσι, την
Τσικνοπέμπτη οι
Πατρινοί ντύνουν
κάποιον νύφη, ή
βάζουν ένα ομοίωμα νύφης στο
λιμάνι και διασκεδάζουν γύρω
του.
Στις Σέρρες ανάβουν μεγάλες
φωτιές στις αλάνες και αφού
ψήσουν το κρέας, πηδούν από
πάνω τους.
Στην Κομοτηνή, οι νοικοκυρές σχεδόν καίνε μια κότα, για να τη φάει
η οικογένεια την Κυριακή της Αποκριάς. Η παράδοση αναφέρει, επίσης, ότι την Τσικνοπέμπτη τα
αρραβωνιασμένα ζευγάρια πρέπει
να ανταλλάξουν φαγώσιμα δώρα.
Ο άντρας πρέπει να στείλει τον

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, μικροί
και μεγάλοι περιδιαβαίνουν μεταμφιεσμένοι στους δρόμους και στις
πλατείες της πόλης, τραγουδώντας και χορεύοντας.
Στην Κύπρο ξεκινά το ψήσιμο στα
υπαίθρια των καταστημάτων και
των χώρων δουλειάς το ψήσιμο
από το μεσημέρι που διαρκεί μέχρι
το βράδυ. Το γλέντι συνεχίζεται
στις οικίες και στα κέντρα διασκέδασης μέχρι τις πρωινές ώρες.

• Ημέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας για
τους Ελληνορθόδοξους χριστιανούς, να διαβούν στην περίοδο
της Σαρακοστής ενόψει και στο Πάσχα
«κούρκο», δηλαδή μία κότα, και η
γυναίκα μπακλαβά και μια κότα
γεμιστή.
Στη Θήβα, εκκινούν οι διαδικασίες
για τον «βλάχικο γάμο», που ξεκινά με το προξενιό δύο νέων, συνεχίζει με τον γάμο και τελειώνει την
Καθαρά Δευτέρα με την πορεία των
προικιών της νύφης και το γλέντι
των συμπεθέρων. Στην Ιο, το βράδυ
της Τσικνοπέμπτης μασκαράδες
ζωσμένοι με κουδούνια προβάτων
διασχίζουν τη Χώρα και επισκέπτονται σπίτια και καταστήματα.
Στον Πόρο, η παράδοση επιβάλλει
στους νέους να κλέψουν ένα...
μακαρόνι, το οποίο θα βάλουν
κάτω από το μαξιλάρι τους για να
δουν ποια θα παντρευτούν.
Σε όλη την Πελοπόννησο σφάζουν
χοιρινά από τα οποία φτιάχνουν
διάφορα άλλα τρόφιμα, μεταξύ
των οποίων πηχτή, τσιγαρίδες,
λουκάνικα,
γουρναλοιφή
και
παστό. Στη Σκόπελο, οι κάτοικοι
δίνουν ραντεβού στο Πεύκο, για να
συνεχίσουν το γλέντι και το φαγοπότι όλοι μαζί.

ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
11 ημέρες πριν από την Καθαρά
Δευτέρα, την δεύτερη εβδομάδα του
Τριωδίου που ονομάζεται «Κρεατινή», γιορτάζεται η Τσικνοπέμπτη
ως ημέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας για τους Ελληνορθόδοξους
χριστιανούς καθώς πλησιάζει η
Σαρακοστή πριν από το Πάσχα.
Τότε ξεκινούν ουσιαστικά οι εκδηλώσεις της Αποκριάς, οι οποίες
κορυφώνονται με τα Κούλουμα και
την Καθαρή Δευτέρα. Η λογική
πολλών διατροφικών συνηθειών
ακόμη και στη σημερινή εποχή σχετίζεται με την «ευλαβική» τήρηση
των περιόδων νηστείας τα παλαιότερα χρόνια. Το όνομα Τσικνοπέμπτη αποτυπώνει τον χαρακτήρα
του εορτασμού της ημέρας αυτής
που επιβάλλει την κατανάλωση
άφθονου λιπαρού κρέατος ψημένου στα κάρβουνα, ώστε κατά το
ψήσιμο, να βγάλει την απαραίτητη
«τσίκνα».

ΑΠΟΚΡΙΑ
εκδηλώσεων αυτών βρίσκονται, σύμφωνα με κάποιους
ερευνητές, στην αρχαία Ελλάδα
και είναι συνυφασμένες με τη
Διονυσιακή λατρεία και τις
βακχικές γιορτές που τοποθετούνται στις αρχές της άνοιξης
και οι οποίες επιβίωσαν με
παραλλαγές μέχρι και τα χριστιανικά χρόνια. Σύμφωνα με
τον λαογράφο Δημήτριο Λουκάτο, το φαγοπότι και το γλέντι της ημέρας είναι «ομοιοπαθητικές προσπάθειες για την
ευφορία της γης». Μαζί με
τους διάφορους τρόπους προετοιμασίας του κρέατος ανά-

λογα με τις τοπικές παραδόσεις, υπάρχει και η παράδοση
του μασκαρέματος που έχει τις
ρίζες του στις ειδωλολατρικές

γιορτές για να διώξουν τα
κακά πνεύματα του χειμώνα
και να εξασφαλίσουν μια καλή
σοδειά.
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ε την έναρξη του νέου
έτους ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε
έναν κατάλογο επειγουσών,
παγκόσμιων προκλήσεων για
την υγεία.
Όπως αναφέρει ο ΠΟΥ, κανένα
από τα παρακάτω θέματα δεν
είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, αλλά πρέπει να γίνει εφικτό καθώς, η δημόσια υγεία
αποτελεί ουσιαστικά μια πολιτική επιλογή.
Αυτό περιλαμβάνει την καλύτερη οργάνωση των συστημάτων
υγείας ώστε να μειωθούν οι
επιπτώσεις της αντοχής στα
φάρμακα, επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εμβολίων και ιατρικών
τεχνολογιών και ενημέρωση
και εκπαίδευση των πολιτών
κάθε χώρας στην πρόληψη.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ οι χώρες
επενδύουν σε μεγάλο βαθμό
στην προστασία του λαού τους
από τρομοκρατικές επιθέσεις,
αλλά όχι κατά της επίθεσης
ενός ιού, που θα μπορούσε να
είναι πολύ πιο θανατηφόρος
και πολύ πιο καταστροφικός
οικονομικά και κοινωνικά. Μια
πανδημία θα μπορούσε να
γονατίσει κυριολεκτικά οικονομίες και έθνη.
Ο γενικός διευθυντής του
Π.Ο.Υ. Δρ Tedros Adhanom
Ghebreyesus, δήλωσε ότι η
επένδυση στην υγεία θα σώσει
τις ζωές αλλά και χρήματα στο
άμεσο μέλλον. «Το 2030 έρχεται σύντομα και πρέπει να
κρατήσουμε τους ηγέτες μας
υπόλογους για τις δεσμεύσεις
τους» τονίζει ο κ. Ghebreyesus .

Η κλιματική αλλαγή
Ο ΠΟΥ στην έκθεση του για το
νέο έτος αναφέρει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
στη δημόσια υγεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η
ατμοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει περίπου 7 εκατομμύρια
ανθρώπους κάθε χρόνο, ενώ η
κλιματική αλλαγή προκαλεί
πιο ακραία καιρικά φαινόμενα,
επιδεινώνει τον υποσιτισμό
και αυξάνει την εξάπλωση
μολυσματικών
ασθενειών
όπως η ελονοσία.
Οι ίδιες εκπομπές που προκαλούν την υπερθέρμανση του
πλανήτη
ευθύνονται
για
περισσότερο από το 1/4 των
θανάτων από καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο,
καρκίνο του πνεύμονα και χρό-
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας:

Η υγεία είναι μια επένδυση
που σώζει ζωές
• Οι χώρες επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στην προστασία τους από τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά όχι κατά της επίθεσης ενός ιού, που θα μπορούσε να είναι πολύ πιο θανατηφόρος και πολύ πιο καταστροφικός οικονομικά και κοινωνικά
νια αναπνευστική νόσο.

μαιών».

«Οι ηγέτες τόσο στον δημόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τομέα
πρέπει να συνεργαστούν για
να καθαρίσουν τον αέρα
που αναπνέουμε και να
μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην
υγεία» τονίζει η έκθεση
του Π.Ο.Υ..

Ενώ, συμπλήρωσε, ότι μαζί με
τους εταίρους συνεργάζονται
με τις χώρες στο να γίνουν
επενδύσεις για την
εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα
της υγείας, καθώς
και στο να καταβάλλονται αξιοπρεπείς
αποδοχές.

Το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού δεν
έχει
πρόσβαση σε θεραπείες
Στις μεγάλες ανησυχίες της
έκθεσης είναι η μη πρόσβαση
σε φάρμακα και θεραπείες από
περίπου 1/3 του παγκόσμιου
πληθυσμού.
Όπως αναφέρει εκατομμύρια
άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση
στα συστήματα υγείας, σε
φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικά εργαλεία.
Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι το 2020
θα εστιάσει την προσοχή του
σε τομείς προτεραιότητας
όπως είναι η πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας και θεραπείες παγκόσμια.

Στόχο να σταματήσουν
οι επιδημίες
Οι λοιμώδεις νόσοι όπως ο
HIV, η φυματίωση και η ελονοσία θα σκοτώσουν περίπου 4
εκατομμύρια (κυρίως φτωχούς)
ανθρώπους το 2020.
Παράλληλα, οι ασθένειες που
προλαμβάνονται με εμβόλια,
όπως η ιλαρά, συνεχίζουν να
σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο, πολλοί από
τους οποίους είναι παιδιά.
«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη
για μεγαλύτερη πολιτική βούληση και αυξημένη χρηματοδότηση για βασικές υπηρεσίες
υγείας», επισημαίνει ο ΠΟΥ.
Αναφορικά με εμφάνιση μιας
νέας πανδημίας που απειλεί τη
ζωή εκατομμυρίων όπως η
ελονοσία και ο κίτρινος πυρετός που εξαπλώνονται εύκολα
από τη μετακίνηση των κου-

Προστασία των
νέων
Τα στοιχεία δείχνουν
ότι περισσότεροι

• Κοινές απειλές, κοινή ευθύνη δράσης,
γιατί ο τομέας της υγείας νοσεί
νουπιών, ο ΠΟΥ συμβουλεύει
τις χώρες να επενδύσουν σε
τεκμηριωμένα συστήματα ενίσχυσης των συστημάτων υγείας και των υποδομών ώστε να
διατηρηθεί
ο
πληθυσμός
ασφαλής όταν εκδηλωθεί
έκτακτη ανάγκη για την υγεία.

Διατροφή και κάπνισμα:
πρόληψη και ενημέρωση
Για το σοβαρό πρόβλημα της
επισιτιστικής ανασφάλειας
και της πείνας που συνεχίζουν
να πλήττουν εκατομμύρια
ανθρώπων
παγκοσμίως,
καθώς και για την κατανάλωση τροφίμων και ποτών με
υψηλή περιεκτικότητα σε
ζάχαρη, trans λιπαρά και
αλάτι που αυξάνουν ραγδαία
τα ποσοστά παχυσαρκίας και
ασθενειών που σχετίζονται με
τη διατροφή ο Π.Ο.Υ. αναφέρει
ότι για να αντιμετωπιστεί μία
τόσο μεγάλη πρόκληση συνεργάζεται με τις χώρες προκειμένου να αναπτυχθούν πολιτικές
που θα εστιάζουν στην πρόληψη και την ενημέρωση.
Συμπλήρωσε ωστόσο, ότι
αυξημένη είναι και η ανησυχία
του αναφορικά με το κάπνισμα
και την αύξηση χρήσης καπνού
και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Ο τομέας της υγείας
«νοσεί»
Υπάρχει έλλειψη εργαζομένων
στον τομέα της υγείας, λόγω
της ανεπαρκούς επένδυσης
στην εκπαίδευση και την απασχόληση σε συνδυασμό με την
ανεπαρκή αμοιβή.
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, «ο
κόσμος θα χρειαστεί 18 εκατομμύρια επιπλέον ιατρούς
έως το 2030, κυρίως σε χώρες
με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων 9
εκατομμυρίων νοσηλευτών και

από 1 εκατομμύριο έφηβοι
(ηλικίας μεταξύ 10-19 ετών)
βλέπουν τη ζωή τους να τελειώνει κάθε χρόνο και οι κύριες
αιτίες θνησιμότητας των νέων
είναι αυτοκινητιστικά ατυχήματα, HIV, αυτοκτονία και διαπροσωπική βία. Οι κίνδυνοι
αυτοί ενισχύονται από την
κατάχρηση αλκοόλ, καπνού,
ναρκωτικών, έλλειψης σωματικής δραστηριότητας και
κακομεταχείρισης.
Το 2020, ο ΠΟΥ θα προσπαθήσει να προωθήσει την ευημερία
των εφήβων, εκδίδοντας μια
νέα οδηγία στους υπεύθυνους
για τη χάραξη πολιτικής και
στους επαγγελματίες υγείας.

Αξιοποίηση των νέων
τεχνολογιών
Η ανάπτυξη τεχνολογιών υγείας, όπως η επεξεργασία γονιδιώματος, η συνθετική βιολογία και η τεχνητή νοημοσύνη,
μπορούν να λύσουν πολλά
προβλήματα, αλλά δημιουργούν επίσης μεγάλα ερωτήματα και προκλήσεις όσον αφορά
την παρακολούθηση και τη
ρύθμιση.
Για να επιτευχθεί μια βαθύτερη
κατανόηση των ηθικών και
κοινωνικών
επιπτώσεων

Καθαρό πόσιμο νερό
σημαίνει καλή υγεία
Οι υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής (WASH)
είναι κρίσιμες για τη διατήρηση ενός ισχυρού συστήματος
υγείας και ένα περιβάλλον που
στερείται αυτών των αναγκών
έχει κακής ποιότητας φροντίδας και αυξημένο ποσοστό
λοιμώξεων.
Πολλές κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο ζουν με μη
ασφαλές πόσιμο νερό και
υπηρεσίες υγιεινής που δεν
ανταποκρίνονται στα πρότυπα – και τα δύο μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες.
Ο ΠΟΥ συνεργάζεται αυτή τη
στιγμή με 35 χώρες χαμηλού
και μεσαίου εισοδήματος για
τη βελτίωση των συνθηκών
ύδρευσης, αποχέτευσης και
υγιεινής στις εγκαταστάσεις
τους.
αυτών των καινοτομιών, ο ΠΟΥ
συνεργάζεται με τις χώρες για
να διασφαλίσει ότι η υιοθέτηση αυτών των νέων εργαλείων
θα είναι επωφελής και θα ενισχύσει την κλινική απόδοση.
Για το λόγο αυτό, το 2019
ιδρύθηκαν νέες συμβουλευτικές
επιτροπές που ασχολούνται με
την επεξεργασία ανθρώπινου
γονιδιώματος και την ψηφιακή
υγεία.

Προσοχή στην
αντιμικροβιακή αντοχή
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας προειδοποιεί ότι η
αντιμικροβιακή αντοχή (AMR)
απειλεί να στείλει τη σύγχρονη
ιατρική πολλές δεκαετίες πίσω
και συγκεκριμένα στην εποχή
πριν από τα αντιβιοτικά, όταν
ακόμη και οι συνήθεις χειρουργικές επεμβάσεις ήταν επικίνδυνες.
Η αύξηση της ΑΜΡ προέρχεται
από παράγοντες όπως η
χρήση αντιβιοτικών χωρίς
συνταγή, η εύκολη πρόσβαση
σε ποιοτικά και οικονομικά
προσιτά αντιβιοτικά καθώς
και η έλλειψη καθαρού νερού
σε πολλές χώρες.
Ο ΠΟΥ επιδιώκει να βελτιώσει
το πρόβλημα αντιμετωπίζοντας τα αίτιά του με τις εθνικές
και διεθνείς αρχές, ενώ υποστηρίζει την έρευνα και την
ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών.

Προσοχή στην παραπληροφόρηση
«Η δημόσια υγεία διακυβεύεται από την ανεξέλεγκτη διάδοση
της παραπληροφόρησης στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης,
καθώς και από τη διάβρωση της εμπιστοσύνης στους δημόσιους θεσμούς», αναφέρει ο ΠΟΥ και συμπληρώνει ότι το κίνημα
κατά του εμβολιασμού συνέβαλε στην άνοδο των θανάτων από
άλλες ασθένειες που μπορούν να αποφευχθούν. Για να αντιμετωπίσει αυτήν την παραπληροφόρηση, ο ΠΟΥ συνεργάζεται με
το Facebook, το Pinterest και άλλες πλατφόρμες κοινωνικών
μέσων για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες θα λαμβάνουν ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και
άλλα θέματα που σχετίζονται με την υγεία.
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Τ

α ευρωπαϊκά συνδικάτα
ζητούν μια νέα οδηγία από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
διαφάνεια στους μισθούς ώστε
να προσφέρεται αφενός η
δυνατότητα στους εργαζόμενους να διαπραγματεύονται
τον μισθό τους, και αφετέρου
οι εργοδότες να ελέγχονται για
τα αντικειμενικά κριτήρια στην
αξιολόγηση του εργαζόμενου
σε σχέση με την καταβολή του
μισθού του.

Ευρωπαϊκά Συνδικάτα

Διαφάνεια στους μισθούς για
εξουδετέρωση του χάσματος αμοιβών
Σλοβενία (8%), στην Πολωνία
(7,2%), στο Βέλγιο (6%), στην
Ιταλία και στο Λουξεμβούργο
(5% και στις δύο περιπτώσεις)
και στη Ρουμανία (3,5%). Το
2017, το μισθολογικό χάσμα
στην Ελλάδα ανερχόταν σε
12,5%, ενώ στην Κύπρο σε
13,7%.

Παρότι η αρχή της "ίσης αμοιβής για ίση εργασία" θεσμοθετήθηκε ήδη το 1957, με τη Συνθήκη τη Ρώμης, το χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων
παραμένει πεισματικά ευρύ, με
μικρές μόνο βελτιώσεις να
έχουν σημειωθεί την τελευταία
δεκαετία.
Η ΣΕΚ δια μέσου του γενικού
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα
σε συνεδρία της εκτελεστικής
επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων, τόνισε πως η
εκστρατεία της ETUC για την
προώθηση οδηγίας για τη διαφάνεια στους μισθούς δημιουργεί ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις για τους εργαζόμενους να διεκδικούν ισότητα
στις αμοιβές με στόχο την εξάλειψη του χάσματος Αμοιβών.
Παράλληλα με τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα
του στις 30 Ιανουαρίου, ζητά
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να προτείνει δεσμευτικά μέτρα
για το μισθολογικό χάσμα
μεταξύ των φύλων και τη διαφάνεια των μισθών, τόσο για
τον δημόσιο όσο και για τον
ιδιωτικό τομέα.
Πιο αναλυτικά με το ψήφισμα
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ζητά:

• Σαφείς στόχους για τα
κράτη-μέλη, ώστε να μειωθεί
το μισθολογικό χάσμα μεταξύ
των δύο φύλων κατά τα επόμενα πέντε χρόνια (μέσω ενός
επικαιροποιημένου σχεδίου
δράσης για την αμοιβή των δύο
φύλων).

• Επενδύσεις σε υπηρεσίες
εκπαίδευσης και φροντίδας
προσχολικής ηλικίας.

• Φιλικές ρυθμίσεις εργασίας
προς τις οικογένειες και εξασφάλιση ίσης συμμετοχής των
γυναικών στην αγορά εργασίας.
• Επαρκείς παροχές για τις
ηλικιωμένες γυναίκες, όπως η
δωρεάν περίθαλψη και φρο-

√ Θα πρέπει επιτέλους να τεθεί φρένο στη ανισότητα
των αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων

√ Ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου αναφέρεται επίσης
στη σημαντικότητα των διαφανών διαδικασιών
τεκμηρίωσης του μισθού ώστε οι εργαζόμενοι
να μπορούν να διαπραγματεύονται τον μισθό τους

Παρότι η ίση αμοιβή ρυθμίζεται από κοινοτική οδηγία, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει
επανειλημμένως ζητήσει την
αναθεώρησή της αλλά και τη
λήψη περισσότερων μέτρων. Η
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν, έχει ανακοινώσει
ότι η Επιτροπή θα αναπτύξει
μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική
για την ισότητα των φύλων και
δεσμευτικά μέτρα για τη διαφάνεια των αμοιβών.
Γιατί υπάρχουν μισθολογικές

ντίδα και η θέσπιση ελάχιστων
συντάξεων και επιδομάτων.

• Προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά
βίου μάθησης των γυναικών,
μεγαλύτερη προώθηση της
επιχειρηματικότητας
και
ψηφιακή εκπαίδευση για τα
κορίτσια από νεαρή ηλικία.
• Προώθηση της διαφάνειας
των αμοιβών αναπτύσσοντας,
στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, και θεσπίζοντας κατευθυντήριες γραμμές για ουδέτερα ως προς το
φύλο συστήματα αξιολόγησης
και κατάταξης των θέσεων
εργασίας και για τον καθορισμό σαφών κριτηρίων (όπως
προσόντα, επίπεδο ευθύνης,
σωματικές και ψυχολογικές
επιβαρύνσεις, προγράμματα
εργασίας σε βάρδιες, κ.λπ.) για
την αξιολόγηση της αξίας της
εργασίας, ούτως ώστε να
καθίσταται δυνατή η σύγκριση
της αξίας της εργασίας σε διάφορες θέσεις και τομείς με
στόχο την επίτευξη δικαιότερης αμοιβής για την εργασία
σε τομείς όπου κυριαρχούν οι
γυναίκες, οι οποίοι κατά κανόνα δεν χαίρουν υψηλής εκτίμησης και, συνεπώς, δεν αμείβονται εξίσου καλά με την εργασία σε ανδροκρατούμενους
τομείς·
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να προτείνει
τη νέα στρατηγική
της ΕΕ για την
ισότητα
των
φύλων τον προσεχή Μάρτιο.
Τι είναι το χάσμα
αμοιβών μεταξύ
των φύλων και
πώς υπολογίζεται;
Το

μισθολογικό

Εκστρατεία
των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων
για προώθηση
της ισότητας στις
αμοιβές, μέσα από
διαφανείς διαδικασίες
χάσμα μεταξύ των φύλων είναι
η διαφορά μεταξύ των μέσων
ετήσιων αποδοχών μεταξύ
γυναικών και ανδρών. Βασίζεται στους μισθούς που καταβάλλονται απευθείας στους
εργαζόμενους πριν αφαιρεθεί
ο φόρος εισοδήματος και οι
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Μόνο οι επιχειρήσεις με
10 εργαζομένους και άνω λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς.
Με αυτούς τους υπολογισμούς,
το χάσμα των αμοιβών αντικατοπτρίζει πολλούς παράγοντες, όπως είναι η εκπαίδευση,
οι ώρες εργασίας, ο τύπος
εργασίας, οι διακοπές της
σταδιοδρομίας και η μερική
απασχόληση. Το συμπέρασμα,
ωστόσο, είναι ότι οι γυναίκες
αμείβονται γενικά λιγότερο
από τους άνδρες.

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ
των φύλων στην ΕΕ
Το χάσμα αμοιβών μεταξύ
αντρών και γυναικών διαφέρει
σημαντικά από χώρα σε χώρα
ανά την ΕΕ, με το μεγαλύτερο
χάσμα να σημειώνεται στην
Εσθονία (25.6%), στην Τσεχία
(21,1%), στη Γερμανία (21%),
στη Μεγάλη Βρετανία (20,8%),
στην Αυστρία (19,%) και στη
Σλοβακία (19,8%) το 2017. Το
χάσμα είναι μικρότερο στη

διαφορές μεταξύ των φύλων;
Η ερμηνεία των αριθμών δεν
είναι τόσο απλή όσο φαίνεται,
καθώς ένα μικρότερο χάσμα
αμοιβών σε μία χώρα δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην μεγαλύτερη ισότητα των φύλων. Σε
ορισμένα κράτη μέλη, τα μειωμένα μισθολογικά χάσματα
συνδέονται με τη χαμηλότερη
συμμετοχή των γυναικών στην
αγορά εργασίας. Με τη σειρά
τους, τα μεγαλύτερα μισθολογικά χάσματα τείνουν να σχετίζονται με τα υψηλά ποσοστά
γυναικών που εργάζονται σε
θέσεις μερικής απασχόλησης ή
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με τη συγκέντρωσή τους σε
περιορισμένο αριθμό επαγγελμάτων.
Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες
συμπληρώνουν περισσότερες
ώρες αμίσθωτης εργασίας
(φροντίδα παιδιών ή οικιακές
εργασίες) σε σχέση με τους
άντρες: μόνο το 8,7% των
ανδρών στην ΕΕ εργάζεται σε
θέσεις μερικής απασχόλησης,
σε σύγκριση με το ένα τρίτο
των γυναικών ανά την ΕΕ
(31,3%). Συνολικά, οι γυναίκες
εργάζονται περισσότερες ώρες
την εβδομάδα σε σχέση με τους
άντρες.
Κατά συνέπεια, οι γυναίκες δεν
αμείβονται μόνο λιγότερο ανά
ώρα εργασίας αλλά συμπληρώνουν και περισσότερες ώρες
αμίσθωτης εργασίας, ενώ
λιγότερες γυναίκες αποτελούν
μέρος του εργατικού δυναμικού. Όλοι αυτοί οι παράγοντες
οδηγούν τη διαφορά των αποδοχών μεταξύ ανδρών και
γυναικών σχεδόν στο 40% (για
το 2014).
Οι γυναίκες είναι, επίσης, πολύ
πιθανότερο να διακόψουν τη
σταδιοδρομία τους ενώ μερικές
από τις επαγγελματικές τους
επιλογές επηρεάζονται από
τις ευθύνες φροντίδας και
οικογενειακής μέριμνας.
Το 30% περίπου του συνολικού
μισθολογικού χάσματος μπορεί
να εξηγηθεί από την υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε
σχετικά χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, όπως είναι ο
τομέας των πωλήσεων και της
εκπαίδευσης. Σε ορισμένους
τομείς εργασίας, όπως είναι η
επιστήμη ή η τεχνολογία, το
ποσοστό
απασχόλησης
ανδρών
είναι
εξαιρετικά
υψηλό, ξεπερνώντας το 80%.
Οι γυναίκες κατέχουν επίσης
λιγότερες εκτελεστικές θέσεις
εργασίας: λιγότερο από το
6,9%των διευθυνόντων συμβούλων των μεγαλύτερων
εταιρειών είναι γυναίκες. Τα
στοιχεία της Eurostat δείχνουν
ακόμη ότι οι γυναίκες που
κατέχουν ανώτερες διευθυντικές θέσεις αμείβονται κατά 23%
λιγότερο ανά ώρα σε σύγκριση
με τους άνδρες που κατέχουν
αντίστοιχες θέσεις.

Τα οφέλη της μείωσης του μισθολογικού χάσματος
Το χάσμα των αμοιβών μεταξύ των φύλων διευρύνεται με την
ηλικία - κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας
και με την αύξηση των οικογενειακών απαιτήσεων - ενώ
παραμένει σχετικά χαμηλό όταν οι γυναίκες εισέρχονται στην
αγορά εργασίας. Με λιγότερα χρήματα διαθέσιμα για αποταμίευση και επένδυση, τα χάσματα αυτά συσσωρεύονται και οι
γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού (το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ
των δύο φύλων ανερχόταν σε 36% το 2017).Η ισότητα των
αμοιβών δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιοσύνης αλλά ενισχύει και
την οικονομία μας, καθώς οι γυναίκες θα μπορούν να ξοδεύουν
περισσότερα χρήματα. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογικής βάσης και τη μείωση της επιβάρυνσης των
συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο
περιορισμός του μισθολογικού χάσματος κατά 1% θα είχε ως
αποτέλεσμα την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
κατά 0,1% .
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Χειμερινή κατάθλιψη: Το αντίδοτο με απλές κινήσεις

Τ

ο κρύο και ο σκοτεινός χειμωνιάτικος καιρός μπορεί να σας
προκαλέσουν συμπτώματα κατάθλιψης. Μην ανησυχείτε, είναι
πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Μια
θεωρία λέει πως οι αλλαγές της
εποχής προκαλούν και αλλαγές
στα επίπεδα ορμονών, όπως η
σεροτονίνη. Σε κάθε περίπτωση,
είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε
την εποχική κατάθλιψη, όπως θα
αντιμετωπίζατε
οποιοδήποτε
είδος κατάθλιψης, καθώς μπορεί
να δημιουργήσει προβλήματα στην
καθημερινή σας λειτουργικότητα.

διάθεση και την έκκριση ορμονών.

Κάντε γυμναστική
Όπως και με άλλες μορφές κατάθλιψης, η γυμναστική αποτελεί
εξαιρετική μέθοδο θεραπείας. Αν
δεν μπορείτε να γυμναστείτε έξω,
λόγω του καιρού, και το γυμναστήριο δεν αποτελεί εύκολη επιλογή
για εσάς, μερικές ασκήσεις στο

Ζητήστε βοήθεια
Όπως και σε κάθε είδος κατάθλιψης, η επιλογή να ζητήσετε βοήθεια από έναν ειδικό, που θα μπορεί να σας ακούει και να σας βοηθήσει να βρείτε την λύση, υπάρχει
πάντα. Και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Θεραπεία με φως
Υπάρχουν ειδικές λάμπες που είναι
φτιαγμένες για να αντιμετωπίσουν
την χειμερινή κατάθλιψη, και εκπέμπουν ιδιαίτερα έντονο φως,
μιμούμενες το καλοκαιρινό φως
του ήλιου, επηρεάζοντας τον κιρκαδικό ρυθμό μας.

Δοκιμάστε αρωματοθεραπεία
Η αρωματοθεραπεία έχει αποδειχθεί σημαντικός σύμμαχος ενάντια
στην εποχική κατάθλιψη, καθώς
αρκετά αιθέρια έλαια μπορούν να
επηρεάσουν τις λειτουργίες του
οργανισμού που ρυθμίζουν την

Φτιάξτε ένα (σφιχτό)
πρόγραμμα
Οι ασθενείς με εποχική κατάθλιψη
βλέπουν τον ύπνο τους να καταστρέφεται, γι’ αυτό και είναι πολύ
σημαντικό να έχετε ένα σταθερό
πρόγραμμα ύπνου. Επίσης, βάλτε
τις δουλειές και τις ευθύνες σας σε
μια σειρά, κάντε λίστες που θα σας
βοηθήσουν, και σύντομα θα δείτε ότι η ρουτίνα μπορεί να είναι
ιδιαίτερα ευεργετική
για κάποιον που βιώνει
καταθλιπτικά
συμπτώματα.

Κάντε διακοπές
σπίτι είναι ό,τι πρέπει. Ναι, θα
χρειαστεί να πιέσετε τον εαυτό σας
λίγο στην αρχή, αλλά σύντομα θα
συνειδητοποιήσετε ότι ακόμα και η
λίγη γυμναστική μπορεί να έχει
τεράστια οφέλη στη διάθεσή σας.

Βγείτε έξω
Η εποχική κατάθλιψη έχει να κάνει
με την αλλαγή του καιρού και με το
γεγονός ότι ο ήλιος μας αποχαιρετάει νωρίτερα. Συνεπώς, αυτός
είναι ακόμα ένας λόγος να ξυπνάτε πιο νωρίς και να βγείτε έξω, είτε
για βόλτα, είτε για δουλειές, για να
σας δει ο ήλιος. Πόσο μάλλον που
ο οργανισμός σας θα συνθέσει
βιταμίνη D, η οποία μπορεί να σας
βοηθήσει να ανακουφιστείτε από
τα συμπτώματα.

Αυτή είναι η καλύτερη
ευκαιρία για να εκμεταλλευτείτε τις τελευταίες ημέρες
άδειας που σας έχουν μείνει στην
δουλειά. Δεν χρειάζεται καν να
ξοδευτείτε. Μπορείτε να κλείσετε
ένα τριήμερο σε μια κοντινή περιοχή, αρκεί να αισθανθείτε πως
ξεφεύγετε για λίγο από την καθημερινότητά σας. Πολλές φορές,
αυτό είναι αρκετό για να σας βοηθήσει να νιώσετε καλύτερα.

Κρατήστε ημερολόγιο
Ιδιαίτερα βοηθητικό, ειδικά αν
γράφετε το βράδυ, και εστιάζετε
στα γεγονότα της ημέρας, πώς σας
έκαναν να αισθανθείτε, και – πολύ
σημαντικό – μερικές καλές σκέψεις
για αυτά που κάνατε σήμερα, αλλά
και για όσα θέλετε να κάνετε την
επόμενη ημέρα.
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Πίστεψε πως είσαι δυνατός άνθρωπος
και βρες τη δύναμη της ψυχής σου

Σ

ε πολλές φάσεις της ζωής μας, όλοι περνάμε
δύσκολες στιγμές και καλούμαστε καθημερινά να
αντιμετωπίσουμε μικρές ή μεγάλες προκλήσεις. Ο
τρόπος που χειριζόμαστε τις προκλήσεις αυτές θα
καθορίσει και το πώς προχωράμε την υπόλοιπη ζωή
μας. Η θέλησή μας επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε με τους άλλους ανθρώπους αλλά και το πώς
μας βλέπουν αυτοί, τις ιδέες που καλλιεργούμε και
τα βήματα που κάνουμε στη ζωή μας. Επιβάλλεται,
λοιπόν, να χτίσουμε την εσωτερική μας δύναμη για
να αποφύγουμε δυσάρεστες περιπέτειες.
Ακολουθούν χρήσιμα μυστικά στην προσπάθεια να
χτίσετε την εσωτερική
σας δύναμη.
Πάρτε μια ανάσα

√ Επειδή δεν είναι
πάντα εύκολο να είσαι
δυνατός, συμβουλές
για να θυμηθείς
ότι έχεις όλη
την δύναμη μέσα σου

Μια ισχυρή εσωτερική
θέληση θα σας επιτρέψει να απομυθοποιήσετε
πολλές
καταστάσεις
που
προκαλούν στρες και
να λάβετε λογικές αποφάσεις. Μπορείτε εν μέρει να
το καταφέρετε χρησιμοποιώντας χρόνο για να ανακαλύψετε το κέντρο σας. Ένας τρόπος να το καταφέρουμε είναι να μάθουμε να αναπνέουμε. Είναι το πιο
απλό που μπορείτε να κάνετε για να νιώθετε ισορροπημένοι. Ο διαλογισμός και οι ασκήσεις αναπνοής
μπορούν να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό.

ΛΑΜΠΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ

Ε

ίναι νομοτέλεια ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον
χρόνο, αλλά σίγουρα μπορούμε να
αντιστρέψουμε τα σημάδια που
αφήνει πάνω μας. Και, όχι, δεν
μιλάμε για πλαστική χειρουργική.
Μιλάμε για μικρές, καθημερινές
αλλαγές στον τρόπο ζωής που θα
αφαιρέσουν ολόκληρα χρόνια από
πάνω μας.

κόκκινο κρασί και ο καφές. Εντάξει,
στο κρασί και στον καφέ υποχωρούμε, αλλά πάντα με μέτρο.

Ας δούμε πώς θα το πετύχουμε
αυτό:

6. Προσοχή στο αλάτι: Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού προκαλεί κατακράτηση υγρών, κάνοντάς
μας να νιώθουμε (και να φαινόμαστε) πρησμένοι, ειδικά στην περιοχή κάτω από τα μάτια.

1. Όχι άλλη θερμότητα στα μαλλιά: Σταματήστε να δίνετε στυλ
στα μαλλιά σας με την χρήση θερμότητας, όπως το σίδερο μαλλιών.
Ακόμα και η υπερβολική χρήση από
πιστολάκι μπορεί να κάνει τα μαλλιά ξηρά και να προσθέσει χρόνια
στην εμφάνιση.
2. Αντηλιακό κάθε μέρα: Μην
ξεχνάτε ποτέ το αντηλιακό, ακόμα
και τις μέρες που δεν έχει έντονη
ηλιοφάνεια. Οι υπεριώδεις ακτίνες
φτάνουν στην επιδερμίδα μας και
προκαλούν σημάδια πρόωρης
γήρανσης.
3. Ενυδάτωση: Μια ενυδατική
κρέμα, ειδικά για τις ευαίσθητες
περιοχές του προσώπου και των
χεριών, είναι ο καλύτερός σας
σύμμαχος για νεανική επιδερμίδα,
χωρίς ξηρότητα.
4. Όχι τροφές που λεκιάζουν τα
δόντια: Όπως τα αναψυκτικά, οι
διάφορες σάλτσες, αλλά και το

5. Γυμναστική: Γυμναστείτε, και
γυμναστείτε τακτικά. Τα οφέλη της
άσκησης γίνονται φανερά από
κάθε άποψη, και η εμφάνισή μας
είναι από τα πρώτα πράγματα
που θα παρατηρήσουμε να αλλάζει προς το καλύτερο.

7. Προσοχή στα δόντια: Βουρτσίστε τα δόντια σας καθημερινά,
τουλάχιστον δύο φορές, και μην
ξεχνάτε να κάνετε χρήση στοματικού διαλύματος και οδοντικού
νήματος, ώστε να εξαφανίσετε
κατάλοιπα τροφών που καταστρέφουν το λαμπερό σας χαμόγελο.

• 10 καθημερινές
συνήθειες για να
νοιώθετε και να
φαίνεστε πολύ
πιο νεότερες

8. Πρωτεΐνη, πρωτεΐνη, πρωτεΐνη:
Αν θέλετε λαμπερά μαλλιά, πρέπει
να καταναλώνετε ικανοποιητικές
ποσότητες πρωτεΐνης. Ακόμα
καλύτερα, φροντίστε η πρωτεΐνη
σας να προέρχεται μερικές φορές
την εβδομάδα από ψάρια όπως ο
σολομός, που είναι και πλούσια
πηγή λιπαρών ωμέγα-3.
9. Περισσότερα λαχανικά: Τα
πράσινα λαχανικά όπως το σπανάκι, το μαρούλι και το μπρόκολο
δρουν με τέτοιο τρόπο, που προλαμβάνουν την πλάκα από το να
συσσωρευτεί πάνω στο σμάλτο
των δοντιών. Πέρα από αυτό,
όμως, είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά
και βιταμίνες που φροντίζουν το
δέρμα και τα μάτια μας.
10. Καλός ύπνος: Με πολύ απλά
λόγια: Καλύτερος ύπνος, λιγότερο
στρες. Λιγότερο στρες, πιο νεανική
εμφάνιση. (Και σημαντικά μικρότερος κίνδυνος για πολλές επικίνδυνες παθήσεις.)

Ανοιχτείτε σε προκλήσεις
Βάζοντας τον εαυτό μας έξω από τη ζώνη στην
οποία νιώθουμε άνετα, αυτομάτως χτίζουμε ευελιξία
και δεν μας φοβίζει τόσο το άγνωστο. Θα πρέπει
πάντα να βρίσκουμε καταστάσεις στις οποίες μπορούμε να κάνουμε καλή χρήση της δύναμής μας.
Πάρτε ένα ρίσκο ή κάντε κάτι που δεν είναι οικείο για
εσάς. Οι πράξεις δύναμης μπορεί να είναι οτιδήποτε, από το να κάνουμε ένα δύσκολο τηλεφώνημα
μέχρι να δοκιμάσουμε μια νέα άσκηση στο γυμναστήριο, και η επιβράβευση είναι πάντα υπέροχη. Σκοπός
είναι να κάνουμε κάτι που αλλιώς θα είχαμε αναβάλει επειδή αισθανόμαστε άβολα.

Θυμηθείτε μια στιγμή που ήσασταν δυνατοί
στο παρελθόν
Καταφέρατε κάποιο project στη δουλειά; Ήσασταν
βράχος για ένα φίλο που είχε ανάγκη; Μπορεί να
έχετε εφαρμόσει την εσωτερική δύναμη σε πολλές
πλευρές της ζωής σας, απλώς πρέπει να τις θυμηθείτε ώστε να την καλλιεργήσετε ξανά. Πολλοί από
εμάς ήδη έχουμε εσωτερική δύναμη, απλώς ξεχνάμε
ότι την έχουμε.

Σκεφτείτε τα καλά σας σημεία
Όλοι έχουμε ανασφάλειες, αλλά οι καλές συνήθειές
μας είναι αυτές που μας κάνουν πιο δυνατούς, χωρίς
να το γνωρίζουμε. Είστε υποστηρικτικός πατέρας;
Πιστός φίλος; Αυτές είναι καλές ιδιότητες. Κάντε ένα
κατάλογο με όλα όσα σας αρέσουν και νιώθετε ότι
έχουν αναπτυχθεί στον εαυτό σας. Αν δεν σκεφτόμαστε τα ισχυρά μας σημεία ξεχνάμε τι είναι αυτό που
μας κάνει δυνατούς.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Κύπρος: Οι λιγότεροι θάνατοι
από καρκίνο στην Ευρώπη

Σ

ύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat),
που αφορούν το 2016, στην Κύπρο
καταγράφηκαν 194 θάνατοι από καρκίνο ανά 100.000 κατοίκους, πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
που είναι 257 θάνατοι.

θανάτους, την Μάλτα με 221, την Σουηδία με 229 θανάτους και την Ισπανία με
230.
Στην έκθεση της Eurostat, με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου,
σημειώνεται ότι πάνω από το 1/4 (26%)
όλων των θανάτων που καταγράφηκαν
στην ΕΕ οφείλεται στον καρκίνο. Σε
απόλυτους αριθμούς μόνο το 2016 σχεδόν 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πέθα-

• Την χειρότερη επίδοση
κατέχει η Ουγγαρία
ναν από την συγκεκριμένη ασθένεια.

Στην ίδια έρευνα η Ελλάδα βρίσκεται
πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο
με 249 θανάτους από την ασθένεια ανά
100.000 κατοίκους.
Η χώρα με τη χειρότερη επίδοση είναι οι
Ουγγαρία, όπου το 2016 καταγράφηκαν
αναλογικά 345 θάνατοι. Στην λίστα
ακολουθούν η Κροατία με 334 θανάτους, η Σλοβακία με 315 και η Σλοβενία
με 309.
Πέρα από την Κύπρο, χαμηλά ποσοστά
καταγράφηκαν στην Φινλανδία με 220

Αναλυτικότερα, ο καρκίνος προκάλεσε
το 29% των θανάτων ανδρών (656.100)
και το 23% των θανάτων γυναικών
(511.600).
Στους άνδρες η κύρια αιτία θανατηφόρου καρκίνου ήταν ο καρκίνος του
πνεύμονα (25%) και ο καρκίνος του
μαστού τις γυναίκες (17%).
Από το 2011 έως το 2016 το ποσοστό
θνησιμότητας ανά ηλικία μειώθηκε
σταδιακά, αλλά σταθερά από 266
θανάτους ανά 100.000 κατοίκους κατά
μέσο όρο το 2011 σε 257 θανάτους ανά
100.000 κατοίκους το 2016.

Σ. Κυριακίδου: Δημόσια διαβούλευση
στην ΕΕ για τον καρκίνο

Δ

ημόσια διαβούλευση
σε ολόκληρη την ΕΕ
για το Σχέδιο που θα
αποσκοπεί στην καταπολέμηση του καρκίνου
στην Ευρώπη, ξεκίνησε
η Κομισιόν, με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα
για τον Καρκίνο.
Η εκδήλωση με τίτλο "Το
σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου
στην Ευρώπη: Ας προσπαθήσουμε για περισσότερα" θα συγκεντρώσει ένα φάσμα
ενδιαφερομένων, από πολιτικούς ηγέτες σε επαγγελματίες του τομέα της
υγείας και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ), για να συλλέξει ένα ευρύ φάσμα
απόψεων για τη μελλοντική νομοθετική
πρωτοβουλία της Κομισιόν, τις περιοχές και το πεδίο εφαρμογής της μελλοντικής δράσης.
Σημειώνεται ότι "ενώ η ΕΕ έχει μακρά
ιστορία καταπολέμησης του καρκίνου,
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές

προκλήσεις". Κάθε χρόνο
1,3 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο και 3,5 εκατομμύρια
νέες περιπτώσεις διαγιγνώσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Επίτροπος
Υγείας
δήλωσε ότι "Χρειαζόμαστε όλοι να συμβάλουμε
και να διασφαλίσουμε
ότι το σχέδιό μας είναι
φιλόδοξο και εκτεταμένο
και έχει συγκεκριμένο
αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών μας",
κατέληξε. Εξάλλου, η κ. Κυριακίδου είχε
συνάντηση με την Διευθύντρια του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων Δρ Αντρέα Αμμόν, με αντικείμενο
τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον
κορωνοϊό , τόνισε ότι "θα συνεχίσουμε
να εξασφαλίζουμε το καλύτερο δυνατό
επίπεδο ετοιμότητας και συντονισμού
των δράσεων και της υποστήριξης
προς τα Κράτη Μέλη".

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:
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

- 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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Eυρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για ανάδειξη
της πρώτης κλιματικά ουδέτερης ηπείρου

Η

μεγαλύτερη πρόκληση και ευκαιρία
της εποχής που διανύουμε είναι να
γίνουμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη
ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050. Για
αυτό τον σκοπό η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία, μία φιλόδοξη δέσμη μέτρων
που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να βοηθήσει τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να αποκομίσουν οφέλη από τη
βιώσιμη μετάβαση σε πράσινες λύσεις.
Τα μέτρα περιλαμβάνουν στήριξη τόσο
για τη μείωση των εκπομπών όσο και
τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, με στόχο τη διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. Υποστηριζόμενη από επενδύσεις
σε πράσινες τεχνολογίες, βιώσιμες
λύσεις και νέες επιχειρήσεις, η Πράσινη
Συμφωνία μπορεί να αποτελέσει μια
νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ. Η
συμμετοχή και η δέσμευση του κοινού
και όλων των ενδιαφερόμενων μερών
έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία της.
Πάνω απ’ όλα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη
Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για μια
δίκαιη και κοινωνικά εξισορροπημένη
μετάβαση σε μία Ευρώπη φιλική προς
το περιβάλλον. Ο σκοπός είναι κανένα
άτομο και καμία περιφέρεια να μην μείνει έξω από τη μεγάλη αυτή αλλαγή
που θα μας οδηγήσει σ’ένα καλύτερο
μέλλον για όλους μας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα
βελτιώσει την ευημερία και την υγεία
των πολιτών και των μελλοντικών γενεών. Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα για
τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και την
κοινωνία. Ανάμεσα στα οφέλη είναι ο
καθαρότερος αέρας, η καθαρότερη
ενέργεια, νερό και έδαφος, οι επαναχρησιμοποιούμενες ή ανακυκλώσιμες
συσκευασίες, λιγότερα απορρίμματα,
πιο υγιεινά τρόφιμα με λιγότερα φυτοφάρμακα και λιπάσματα, οι καλύτερες
δημόσιες συγκοινωνίες και περισσότερα σημεία φόρτισης για ηλεκτροκίνητα
οχήματα.
Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση
του περιβάλλοντος επηρεάζουν όλους
τους ανθρώπους. Γι’ αυτό χρειάζεται
μια παγκόσμια λύση.
Η ΕΕ δεσμεύεται να δώσει το παράδειγμα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να αξιοποιήσει τη διπλωματία,
το εμπόριο και την αναπτυξιακή συνεργασία για να προωθήσει τη δράση για
το κλίμα, καθορίζοντας έτσι πρότυπα
βιώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις
παγκόσμιες αξιακές αλυσίδες.

Εκστρατεία ελέγχου αποκριάτικων
παιχνιδιών και στολών αμφίεσης

Ε

νόψει των εκδηλώσεων για τις Απόκριες και με στόχο την προώθηση
της ασφάλειας κυρίως των παιδιών, η
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα
πραγματοποιήσει εκστρατεία ελέγχου
και ενημέρωσης για τα αποκριάτικα
παιχνίδια και τις στολές αμφίεσης,
των οποίων η ζήτηση και η χρήση
είναι αυξημένη κατά την περίοδο αυτή.
Η εκστρατεία θα πραγματοποιηθεί την
περίοδο 7/2/2020 – 21/2/2020 και
κατά τη διάρκειά της προγραμματίζεται να ελεγχθούν πέραν των 80 σημείων λιανικής πώλησης παγκύπρια με
σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση
επικίνδυνων και μη συμμορφούμενων
προϊόντων. Κατά την εκστρατεία θα
γίνει επίσης ενημέρωση των οικονομικών φορέων.
Περαιτέρω, η Υπηρεσία επιθυμεί να
ενημερώσει τους καταναλωτές για τα
ακατάλληλα αποκριάτικα προϊόντα τα
οποία έχουν κοινοποιηθεί ως επικίνδυνα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας
Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX), το 2019.
Τα προϊόντα αυτά, που περιλαμβάνουν μάσκες, στολές αμφίεσης, περούκα, παιχνίδια, κρίθηκαν επικίνδυνα
λόγω της υψηλής ευφλεκτότητας του
υλικού που είναι κατασκευασμένα, της
ύπαρξης μικρών αντικειμένων και
μικρών μπαταριών που αποσπούνται
εύκολα κλπ. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα αναφερόμεν α προϊόντα και οι κίνδυνοι που περικλείουν.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τέτοια προϊόντα να

σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και
να τα επιστρέψουν στον πωλητή,
δηλαδή από το κατάστημα από τα
οποία τα έχουν προμηθευτεί προς
αντικατάσταση ή, αν δεν είναι δυνατό,
για επιστροφή του ανάλογου αντιτίμου και άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή για
υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές
μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της
(www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα: 22200930, 22200923, 22200925,
1429 (Γραμμή Καταναλωτή).
Η
ιστοσελίδα
της
Υπηρεσίας
(www.consumer.gov.cy) περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και
χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο ενημερωτικό αυτό υλικό, περιλαμβάνεται
το έντυπο «Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών» το οποίο περιέχει βασικές
συμβουλές στους καταναλωτές σε
σχέση με την ασφάλεια των παιδικών
παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό
έντυπο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα» το οποίο προσφέρει καθοδήγηση
για το πως οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών
τους.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ισότητα των δύο φύλων, τώρα και στις πινακίδες πεζών στη Γενεύη

Α

κόμη μία πόλη στην Ευρώπη
στρέφεται υπέρ της ισότητας
με τρόπο συμβολικό, αφού αλλάζει τις μισές από τις κλασικές
ταμπέλες στις διαβάσεις με τις
ανδρικές φιγούρες και τις αντικαθιστά με γυναικείες - Ούτε μία,
ούτε δύο, αλλά 250 πινακίδες
πεζών αντικατέστησε η Τροχαία,
δηλαδή ακριβώς τις μισές από
αυτές που διαθέτει η πόλη της
Γενεύης. Πρόκειται για μία συμβολική κίνηση σεβασμού της ισότητας των δύο φύλων, που κόστισε
περίπου 52.000 ευρώ. Στις πινακίδες υπάρχουν έξι διαφορετικές
φιγούρες, μεταξύ τους μία έγκυος,
μία ηλικιωμένη, μία με μαλλί
«άφρο» και δύο γυναίκες που
είναι πιασμένες χέρι χέρι. Οι έξι
πινακίδες με γυναικείες φιγούρες
βρίσκονται ήδη στους δρόμους
της Γενεύης Παρουσιάζοντας τις
νέες πινακίδες η δήμαρχος,
Σαντρίν Σαλερνό, τόνισε ότι ήταν
κομμάτι της ευρύτερης στρατηγι-

κής της πόλης να προωθηθεί η
ισότητα των δύο φύλων και να
καταπολεμηθούν τα στερεότυπα.
«Οι δημόσιοι χώροι παραδοσιακά
σχεδιάζονται από άνδρες και
αυτός ήταν ένας τρόπος για να
“δώσουμε στις γυναίκες λίγο
παραπάνω δημόσιο χώρο”, όπως
και να “ζωντανέψουμε” τους
δημόσιους χώρους», ανέφερε η

Σαλερνό. Η Γενεύη έγινε
με αυτόν τον τρόπο η
πρώτη πόλη της Ελβετίας που προβαίνει σε
μία τέτοια ενέργεια. Σε
άλλες πόλεις Κάτι
αντίστοιχο είχε κάνει
πέρυσι η Ζυρίχη όμως
το μέτρο ήταν προσωρινό. Επίσης η Ζυρίχη
για την Ημέρα της
Γυναίκας άλλαξε προσωρινά τα «ανδρικά»
ονόματα δρόμων σε
«γυναικεία». Η Γενεύη
δεν είναι η μόνη πόλη
στον κόσμο υπέρ της
έκφρασης ισότητας των δύο
φύλων. Κάποιες πόλεις στη Γερμανία έχουν βάλει στα φανάρια
των διαβάσεων γυναικείες φιγούρες, ενώ διάφορες πόλεις στην
Ολλανδία έχουν στα φανάρια των
πεζών τη «Σοφί», μία φιγούρα
κοπέλας με αλογοουρά που διασχίζει χαρούμενη τον δρόμο.

«Στερεύουν» οι καταρράκτες της Έδεσσας

Ο

ι περίφημοι καταρράκτες της
Έδεσσας «στερεύουν» για το
επόμενο διάστημα καθώς τεχνικοί
λόγοι επιβάλουν τη διακοπή της
ροής του κύριου όγκου του νερού
στον μεγαλύτερο εξ αυτών καταρράκτη, τον «Κάρανο» και αυτό θα
έχει ως συνέπεια να σταματήσει,
για συνολικά 90 ημέρες, να «ξεδιψά» τον κάμπο της Πέλλας.

φερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης
Τζαμτζής, «το έργο έχει ήδη ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα, θα κλείνουμε τη ροή στο
ποτάμι για τρεις ημέρες - κάθε
Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη- προκειμένου να γίνεται η στεγανοποίηση με πλακόστρωση στις πλευρές και στον πυθμένα του ποτα-

μού Εδεσσαίου. Δεν γινόταν διαφορετικά. Το νερό το παρακάμπτουμε σε άλλο ποτάμι για να
εκτονώνεται η πίεση του νερού
και να καταλήγει στην τεχνητή
λίμνη. Με αυτό τον τρόπο θα προχωρήσουμε μέχρι να υλοποιηθεί
σε τριάντα τριήμερα, δηλαδή σε
περίπου 90 ημέρες συνολικά».

Ζούμε στην ψηφιακή εποχή.
Είναι λοιπόν λογικό η τεχνολογία να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Μόνο που όταν
πρόκειται για τα παιδιά μας η
τεχνολογία δεν παίζει πάντα
θετικό ρόλο, αλλά μάλλον το
αντίθετο πολλές φορές. Είτε
πρόκειται για τάμπλετς είτε
για smartphones, τα παιδιά
χρειάζονται ερεθίσματα άλλα,
από αυτές τις εθιστικές

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ
1) Έχει θαυματουργές θεραπευτικές ιδιότητες σε
πολλές δερματικές παθήσεις, όπως η ψωρίαση
και οι δερματίτιδες, ενώ προστατεύει παράλληλα
το δέρμα και τα μαλλιά, από τη ξηρότητα και την
αφυδάτωση.
2) Είναι η ασφαλέστερη επιλογή για τις ευαίσθητες επιδερμίδες, ακόμη και των νεογέννητων βρεφών, καθώς λόγω της φυσικής του προέλευσης,
είναι υποαλλεργικό και χωρίς ανεπιθύμητες
παρενέργειες.
3) Ένα εντελώς φυσικό προϊόν άκρως ενυδατικό,
το πράσινο σαπούνι καθαρίζει αποτελεσματικά
το δέρμα, χωρίς να
επηρεάζει το PH του,
και χωρίς να του στερεί τα φυσικά του
λιπαρά στοιχεία, ενυδατώνοντάς
το
παράλληλα.

4) Το ελαιόλαδο είναι
πλούσιο σε αντιοξειδωτικά καθώς και σε βιταμίνες Ε και
Α, και άρα οι ωφέλιμες θεραπευτικές του ιδιότητες
απορροφώνται από τον οργανισμό με τη χρήση του
πράσινου σαπουνιού.
5) Κάτι άλλο που μπορεί να μη γνωρίζετε είναι, ότι το
ελαιόλαδο έχει αντιφλεγμονώδη δράση που ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ παράλληλα προστατεύει
το δέρμα.
6) Η αξία του πράσινου σαπουνιού όμως, δεν εξαντλείται στην προσωπική υγιεινή, αλλά αφορά και την καθαριότητα των ρούχων, -κυρίως των βρεφικών ή αλλεργικών ατόμων- αλλά και του σπιτιού. Έχει λευκαντικές
ιδιότητες και αν το συνδυάσετε με λίγο λευκό ξύδι, θα
έχετε το ιδανικό καθαριστικό για μπάνιο και κουζίνα.
7) Μια άλλη χρήση του πράσινου σαπουνιού, είναι η
χρήση του ως ήπιο φυτοφάρμακο καθώς ένας ψεκασμός
με διάλυμα πράσινου σαπουνιού με νερό προστατεύει
φυσικά, τα φυτά από έντομα και ασθένειες.

ΑΠΡΟΟΠΤΟ
Μια κυρία πανάσχημη και μύωπας τριγυρίζει
σ` ένα μουσείο με τον άνδρα της και προσπαθεί να κριτικάρει τα έργα.
- "Και με αυτό εδώ το τέρας, τι θέλει να πει ο
ζωγράφος;", ρωτάει κάποια στιγμή τον άνδρα
της.
- "Μα, χρυσή μου, αυτό δεν είναι πίνακας,
είναι καθρέφτης!", της ψιθυρίζει αμήχανα
εκείνος!

Όπως υπογράμμισε ο αντιπεριΠαγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε
επισήμως τον εθισμό στα
βιντεοπαιχνίδια ως διαταραχή. Αντιμέτωποι με αυτόν τον
κίνδυνο, οι γονείς πρέπει να
δράσουν μειώνοντας την έκθεση στις ηλεκτρονικές συσκευές
και προτείνοντας εναλλακτικές απασχόλησης πολύ πιο
ασφαλείς και δημιουργικές,
όπως η μουσική.
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Σοβαρά … αστειάκια

Συγκεκριμένα, δίχως τα ορμητικά,
εντυπωσιακά νερά που δημιουργούν το μοναδικό φυσικό φαινόμενο των καταρρακτών της, θα
είναι η Έδεσσα, η «πόλη του
νερού», για τρεις ημέρες την εβδομάδα, από τις 15 Φεβρουαρίου και
για τους επόμενους μήνες. Ο
λόγος είναι τα έργα στεγανοποίησης του Εδεσσαίου ποταμού, που
άρχισε να εισχωρεί στα υπόγεια
των πολυκατοικιών που βρίσκονται περιμετρικά του, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα.

Ο

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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ΠΟΥ: «Τάμπλετς» και smartphones, η τεχνολογία
που επιβαρύνει την υγεία των παιδιών μας
συσκευές. Για αυτό τον λόγο η
μουσική θεωρείται ως μια
εναλλακτική πολύ πιο υγιής
και είναι ευθύνη των γονιών
να την εισάγουνε στη ζωή των
παιδιών τους. Είναι αλήθεια
πως πολλοί γονείς εκτιμούν τη
γαλήνη που βασιλεύει στο
σπίτι όταν τα παιδιά παίζουν
με το τάμπλετ ή με το
smartphone. Εντούτοις, αυτές
οι συσκευές μειώνουν την
γνωστική τους ανάπτυξη και
δεν τους προσφέρουν πάντα
θετικά ερεθίσματα. Η μουσική,
πέρα από την ηρεμιστική και
θεραπευτική της ιδιότητα,
τρέφει τον εγκέφαλο του παιδιού και ενισχύει την πνευματική του ανάπτυξη.

Για να κατανοήσουμε την
σημασία της μείωσης της χρήσης των τάμπλετς και άλλων
ηλεκτρονικών συσκευών για το
παιδί, πρέπει καταρχήν να
συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο που ενέχουν. Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία
μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο σε σωματικό όσο
και σε πνευματικό επίπεδο.
Στο σημείο αυτό αναφερόμαστε στο ίντερνετ, το οποίο
μοιάζει με τη Λερναία Ύδρα
της εποχής μας. Της κόβετε το
κεφάλι κι αμέσως ένα άλλο
ξεφυτρώνει στη θέση του.
Πολύ δύσκολο να ελεγχθεί, το
ίντερνετ φέρνει το παιδί σας

σε επαφή με πολλές πληροφορίες που ενδεχομένως να αποκαλυφθούν από ακατάλληλες
ως και επικίνδυνες για την
ηλικία του. Από την άλλη, η
τεχνολογία επηρεάζει το παιδί
σας εφόσον του δημιουργεί
εξάρτηση. Το παιχνίδι σε ένα
τάμπλετ ή Smartphone μπορεί
να διαρκέσει ώρες ολόκληρες,
οδηγώντας το παιδί σε μία
αδράνεια επικίνδυνη. Στις 18
Ιουνίου 2018, ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναγνώρισε επισήμως τον εθισμό
στα βιντεοπαιχνίδια ως διαταραχή. Αυτή η πληροφορία
επιβεβαιώνει ότι μπορούν να
προκαλέσουν εθισμό και πως
ο καλύτερος τρόπος για να το

αποφύγουμε είναι να προσφέρουμε στα παιδιά μία άλλη
εναλλακτική τόσο ασφαλή όσο
και διασκεδαστική.

Μουσική: ένα σπουδαίο
ερέθισμα
Γιατί όμως να επιλέξουμε την
μουσική; Σύμφωνα με μια
έρευνα που βασίζεται στον
ρόλο της μουσικής στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, η μουσική έχει επίδραση
στις κινητικές, γλωσσικές,
κοινωνικές, γνωστικές και
ακαδημαϊκές ικανότητες των
παιδιών. Σύμφωνα με τους
ερευνητές, η μουσική φέρνει το
παιδί σε επαφή με πολυαισθητηριακές εμπειρίες που
ενδυναμώνουν την ικανότητα
μάθησης και ενισχύουν την
γνωστική του ανάπτυξη.
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Η βιταμίνη της ζωής

Σ

ύμφωνα με τους ειδικούς η
βιταμίνη C είναι μια από τις
πιο σημαντικές βιταμίνες που
χρειαζόμαστε για να συντηρηθούμε
στη ζωή.

Μας τροφοδοτεί με ενέργεια
Αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση ικανοποιητικών ποσών ενέργειας για τις
καθημερινές μας λειτουργίες. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι
συμμετέχει στην παραγωγή αιμοσφαιρίνης και βοηθά στην απορρόφηση του σιδήρου από τις τροφές.

Βελτιώνει την υγεία του δέρματος
Είναι απαραίτητη για την παραγωγή και αναγέννηση του κολλαγόνου, το οποίο είναι η κύρια δομική πρωτεΐνη που βρίσκεται στον
συνδετικό ιστό με αποτέλεσμα πιο
σφιχτό και λαμπερό δέρμα.
Περιορίζει τις φλεγμονές
Χρησιμεύει ως φυσικό αντιισταμινικό, για να μειώσει την ενμφάνιση
αλλεργιών, καθώς και τις δυσάρεστες συνέπειες της φλεγμονής, της
βουλωμένης μύτης και του πόνου.
Έχει αντιγηραντική δράση
Μια από τις κυριότερες δράσεις
της βιταμίνης C αποτελεί το ότι
είναι ένα ισχυρό και αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό, που προστατεύει το σώμα μας από τις ελεύθερες ρίζες που προκαλούν γήρανση.
Προάγει την καλή λειτουργία της
καρδιάς
Η βιταμίνη C έχει αποδειχθεί ότι
σχετίζεται με μείωση της αρτηρια-

κής πίεσης και ως εκ τούτου μειώνει την πιθανότητα της υπέρτασης, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα υγείας που ακολουθούν,
όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Παράλληλα,
εξασφαλίζει
τη
σωστή διαστολή των αιμοφόρων
αγγείων με αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος
δηλαδή μειώνει τον κίνδυνο για
ασθένειες όπως αθηροσκλήρωση,
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
και στηθάγχη (ανεπαρκή παροχή
αίματος προς την καρδιά που
προκαλεί πόνους στο στήθος).
Μας προστατεύει από τις συνέπειες των βαρέων μετάλλων
Μειώνει δραματικά τα επίπεδα
μολύβδου στο αίμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά

Πόση βιταμίνη C
χρειαζόμαστε καθημερινά
Για να γίνουμε πιο κατανοητοί
ενδεικτικά θα πούμε ότι ένα μεγάλο
πορτοκάλι ή 2 μέτρια ακτινίδια ή 1
μικρό μπολ φράουλες μας δίνουν
περίπου 60 mg βιταμίνης C. Αρα
αν καταναλώνουμε τουλάχιστον 2
φρούτα ημερησίως, σίγουρα είμαστε κατοχυρωμένοι.
Τα τρόφιμα που είναι ιδιαίτερα
πλούσια σε βιταμίνη C είναι:
Αβοκάντο, ακτινίδια, καρπούζι,
λεμόνι, μήλο, μούρα, μπανάνα,
πεπόνι, πορτοκάλια, ροδάκινο,
σταφύλια, φράουλες.
Λαχανικά
Αγκινάρες, καλαμπόκι, καρότο,
κόκκινη πιπεριά, κουνουπίδι,
λάχανο ιδιαιτέρως το μωβ, μπρόκολο, σπανάκι, σπαράγγι.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη βρίσκεται στον τομέα του
ωροσκοπίου σου που σχετίζεται με το σπίτι
και την οικογένεια, έτσι λοιπόν το επίκεντρο
της προσοχής σου βρίσκεται εκεί. Έτσι λοιπόν μπορείς με βοηθό τη διαίσθησή σου να
βρεις λύσεις σε καταστάσεις ή υποθέσεις που
σε προβληματίζουν, ενώ προτιμάς να μείνεις
σε περιβάλλοντα που σου εμπνέουν σταθερότητα.
Ταύρος: Η ημέρα μοιάζει περισσότερο βοηθητική για τα σχέδιά σου, καθώς η Σελήνη
βρίσκεται σε μια πιο βοηθητική θέση για το
δικό σου ζώδιο, φέρνοντας σημαντικές
ευκαιρίες να προωθήσεις τα ζητήματα που
σε απασχολούν, κυρίως μέσα από τις επαφές, τις συζητήσεις και τα πρόσωπα που σε
περιβάλλουν, χάρη στο ευνοϊκό εξάγωνο του
τυχερού Ερμή με τον Ουρανό στο ζώδιό σου!
Δίδυμοι: Εστιάζεις την προσοχή σου στην
κάλυψη των βασικών σου αναγκών και επιδιώκεις την ξεκούραση μετά τις προηγούμενες ημέρες. Παράλληλα όμως στηρίζεσαι και
στα πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος για
βοήθεια στις υποθέσεις που σε απασχολούν.
Ωστόσο, η δυσκολία να προσαρμοστείς στις
απαιτήσεις της καθημερινότητας συνεχίζεται
αμείωτη, μην ξεχνάς λοιπόν να έχεις σύμμαχο
τη λογική!
Καρκίνος: Η Σελήνη περνάει στο δικό σου
ζώδιο, φέρνοντας στο προσκήνιο όλα όσα
είχες προετοιμάσει το προηγούμενο διάστημα, ενώ παράλληλα εστιάζει την προσοχή
σου στα δικά σου προσωπικά θέματα.
Άλλωστε, η διαίσθησή σου είναι ιδιαίτερα
αυξημένη και σε οδηγεί σε λύσεις, παρότι η
ανάγκη σου για επίτευξη των φιλοδοξιών
σου, σε οδηγεί σε απερισκεψίες που σε εκθέ-

SUDOCOU

που ζουν σε αστικές περιοχές,
καθώς μελέτες έχουν δείξει ότι η
τοξικότητα από τον μόλυβδο μπορεί να οδηγήσει σε αναπτυξιακά
και συμπεριφοριστικά προβλήματα, όπως μαθησιακές δυσκολίες
και μείωση του IQ.

Η έλλειψή της με τη μορφή μιας
ασθένειας που ονομάζεται σκορβούτο, έχει αποτελέσει στο παρελθόν αιτία θανάτου πολλών
ανθρώπων. Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας Η επαρκής καθημερινή
της πρόσληψη βοηθάει να αρρωσταίνουμε λιγότερο από ιώσεις και
κρυολογήματα.
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τουν.
Λέων: Είσαι περισσότερο εσωστρεφής σε
σχέση με το προηγούμενο διάστημα και σου
δίνονται οι ευκαιρίες να προετοιμάσεις
σημαντικά ζητήματα που θα σε απασχολήσουν έντονα την ερχόμενη περίοδο, είναι
προτιμότερο όμως για να μην κοινολογήσεις
στο ευρύ κοινό αυτά που σχεδιάζεις. Μείνε
επίσης μακριά από απερισκεψίες που μπορεί
τελικά να σε εμπλέξουν σε μπελάδες.
Παρθένος: Η Σελήνη σήμερα βρίσκεται σε μια
πιο φιλική θέση, στοιχείο που μαρτυρά πως
σου δίνεται πρόσφορο έδαφος να δραστηριοποιηθείς, ώστε να προωθήσεις τους στόχους που έχεις θέσει, ενώ παράλληλα επενδύεις σε συλλογικές προσπάθειες για να
βρεις τις λύσεις μπροστά στα αδιέξοδα.
Επιπλέον, είσαι σε μια περίοδο όπου η τύχη
μοιάζει να ευνοεί εύκολα τα σχέδιά σου με την
ευνοϊκή όψη Ερμή-Ουρανού, και εσύ τακτοποιείς με άνεση τις διαδικαστικές σου υποθέσεις.
Ζυγός: Η Σελήνη περνάει στο ζενίθ του ωροσκοπίου σου, φέρνοντας στην επιφάνεια τις
υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει, αλλά και
την έμφαση στις κοινωνικές σου γνωριμίες.
Υπάρχει όμως από μέρους σου η τάση να
κάνεις βιαστικά ή επιπόλαια βήματα, γενικότερα όμως έχεις τη δυνατότητα να βγάλεις
προς τα έξω τα ταλέντα σου.
Σκορπιός: Η ημέρα είναι πιο βοηθητική για
να ξεκαθαρίσεις λίγο το τοπίο στην κατάσταση που σε απασχολεί, καθώς η Σελήνη
από μια φιλική θέση προς το δικό σου ζώδιο
πορεύεται σε ένα θετικό πλαίσιο, δείχνοντας
πως μπορείς να διαχειριστείς με περισσότερη
άνεση τις υποθέσεις σου, αλλά και να βασι-

στείς στη διαίσθησή σου για λύσεις, ειδικά
για τα νέα εγχειρήματα που έχεις στα σκαριά.
Η τύχη πάντως σε ευνοεί μέσα από το κοντινό
σου περιβάλλον.
Τοξότης: Η διάθεσή σου γίνεται περισσότερο
εσωστρεφής, καθώς προσπαθείς να έχεις εσύ
τον έλεγχο των καταστάσεων, ωστόσο ακόμη
δυσκολεύεσαι αρκετά με το να τηρήσεις το
πρόγραμμα με τις υποχρεώσεις που έχεις
αναλάβει, καθώς έχεις έντονες τάσεις φυγής
από την κουραστική καθημερινότητα.
Αιγόκερως: Η Σελήνη περνά απέναντί σου και
φέρνει στο προσκήνιο τις υποθέσεις των
άλλων, ενώ γενικότερα εκείνοι είναι που
έχουν σήμερα τα ηνία των εξελίξεων.
Γενικότερα όμως βρίσκεσαι σε μια ιδιαίτερα
δημιουργική περίοδο με το ευνοϊκό εξάγωνο
Ερμή-Ουρανού, που μπορείς να καταφέρεις
πολλά αρκεί να έχεις προσγειωθεί και οι στόχοι που θέτεις να είναι ρεαλιστικοί.
Υδροχόος: Η ημέρα στρέφει το ενδιαφέρον
σου στις υποθέσεις της καθημερινότητας που
εκκρεμούν, αλλά και στα πρακτικά ζητήματα
ρουτίνας που σε απασχολούν. Παράλληλα
όμως ασχολείσαι περισσότερο και με τη
φυσική σου κατάσταση, ενώ αν η υγεία σου
είχε ταλαιπωρηθεί το προηγούμενο διάστημα, μπορείς να κάνεις βελτιωτικές κινήσεις
για την υγεία σου.
Ιχθείς: Η Σελήνη περνά σε μια πιο φιλική θέση
για το δικό σου ζώδιο, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δίνοντας έτσι πιο πρόσφορο έδαφος για να προωθήσεις τα δημιουργικά σου σχέδια. Παράλληλα, η διαίσθησή σου
είναι ιδιαίτερα τονισμένη, παρά τις τάσεις
σου για υπερβολές που σε παρασύρουν σε
απερισκεψίες.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Εκμέκ με άρωμα λεμονιού
Υλικά:
Για τη βάση:
1/2 κιλό φύλλο καταΐφι
250 γρ. βούτυρο, λιωμένο
Για το σιρόπι:
2 φλ. τσαγιού νερό
4 φλ. τσαγιού ζάχαρη
1 κ.σ. χυμό λεμονιού
Για τη κρέμα:
1 ½ λίτρο γάλα πλήρες
2 κρόκοι αυγών, ελαφρώς χτυπημένοι
6 κ.σ. κορν φλάουρ
4 κ.σ. αλεύρι
1 φλ. τσαγιού ζάχαρη
1/2 λεμονιού το ξύσμα
2 καψουλίτσες βανίλια
Για την επικάλυψη:
150 ml κρέμα γάλακτος 35-36% λιπαρά, κρύα
φιλέ αμυγδάλου για γαρνίρισμα (προαιρετικά)
Εκτέλεση:
Για τη βάση: Προθερμαίνετε το φούρνο στους 170 βαθμούς. Λιώνετε το βούτυρο. “Ξαίνετε” με τα χέρια σας το
φύλλο καταΐφι για να ξεχωρίσετε καλά τις ίνες του. Το
απλώνετε στη βάση ενός μέτριου πυρέξ και το περιχύνετε κουταλιά-κουταλιά με το λιωμένο βούτυρο, φροντίζοντας να πάει παντού. Το ψήνετε στο προθρμασμένο φούρνο για 30-35 λ ή μέχρι να πάρει χρώμα. Το
βγάζετε από το φούρνο και το αφήνετε να κρυώσει.
Για το σιρόπι: Ρίχνετε σε μια κατσαρολίτσα το νερό και
τη ζάχαρη και τα ζεσταίνετε σε μέτρια φωτιά. Μόλις
αρχίσει να κοχλάζει, το αφήνετε να βράσει για 7-8 λ.
Το αποσύρετε αμέσως από τη φωτιά, προσθέτετε το
λεμόνι, ανακατεύετε και όπως είναι καυτό σιροπιάζετετε με ένα κουτάλι, σιγά σιγά το κρύο ψημένο
καταΐφι.
Για τη κρέμα: Σε μια κατσαρολίτσα ρίχνετε το γάλα,
τους κρόκους, το κορν φλάουρ, το αλεύρι, τη ζάχαρη,
το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά και ανακατεύετε διαρκώς με έναν αυγοδάρτη. Όταν η κρέμα σας πήξει αρκετά την αποσύρετε
από τη φωτιά και την απλώνετε ομοιόμορφα πάνω
από το σιροπιασμένο καταΐφι. Αφήνετε το γλυκό σας
στην άκρη να κρυώσει καλά η κρέμα.
Για την επικάλυψη: Χτυπάτε τη κρύα κρέμα γάλακτος
σε πηχτή σαντιγί, τη μεταφέρετε σε ένα κορνέ με οδοντωτή μύτη και γαρνιρίρετε το γλυκό σας απλώνοντάς
ισομερώς τη πάνω από τη κρέμα. Τη πασπαλίζετε με
το φιλέ αμυγδάλου και τη σερβίρετε.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 798 - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965
ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΣΥΝ. Ν. ΖΙΒΑΝΑ ΔΙΕΚΗΡΥΧΘΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΕΚ

Η ΣΕΚ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΙΣΤΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΕΤΟΝΙΣΘΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12-- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 2/2020 5/2/2020
100.000 ............. 34231
ΤΖΑΚΠΟΤ
1.000 ................. 48552
400 .................... 32638
400 .................... 23440
400 .................... 14390
200 .................... 39143

100 .................... 56030
100 .................... 16392
100 .................... 20461
100 .................... 43092
100 .................... 48110
100 .................... 22125

200 .................... 22686

100 .................... 27997

200 .................... 16439

100 .................... 29354

200 .................... 49915

100 .................... 42384

200 .................... 41531

Άλλα ποσά

200 .................... 43344

Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................... 45595

5149, 5647

200 .................... 49607

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................... 39453

721

200 .................... 24339

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 33247

779, 767

100 .................... 13153

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 32703

46, 34

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
«Ό,τι είναι ο νους και η
καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα
για την οικουμένη»
Γιόχαν Βόλφγκανγκ
φον Γκαίτε παγκοσμίου επιπέδου Γερμανός
ποιητής

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τ

ελέσθηκε πρόσφατα ο καθιερωμένος αγιασμός στη
ΣΕΚ Λεμεσού από τον πανιερότατο Μητροπολίτη
Λεμεσού κ.κ Αθανάσιο στην παρουσία του Επαρχιακού

Γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού Τίτου Τιμοθέου, οργανωτικών
αξιωματούχων του προσωπικού και στελεχών του
Εργατικού Κέντρου.

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

Επιχορήγηση αγοράς φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή
για μαθητές Β΄ Γυμνασίου

Τ

ο Υπουργείο Παιδείας, ανακοινώνει ότι, παραχωρείται χορηγία €400 για αγορά Φορητού
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ)
μαθητών που φοιτούν στη Β΄ τάξη
Δημόσιων
Γυμνασίων
και
Ιδιωτικών
Σχολείων
Μέσης
Εκπαίδευσης (εγκεκριμένων από το
ΥΠΠΑΝ), και μαθητών που φοιτούν
στην Προπαρασκευαστική τάξη
των
Εσπερινών
ΓυμνασίωνΛυκείων, των οποίων οι οικογένειες των οποίων λαμβάνουν Δημόσιο
Βοήθημα σύμφωνα με τον περί
Δημόσιων
Βοηθημάτων
και
Υπηρεσιών Νόμο ή το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα ή οι ίδιοι λαμ-

βάνουν
Ελάχιστο
Εγγυημένο
Εισόδημα ή Δημόσιο Βοήθημα σύμφωνα με τον περί Δημόσιων
Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για τη διαδικασία στον
Λειτουργό της Διεύθυνσης Μέσης
Γενικής
Εκπαίδευσης
Ιωάννη
Ιωάννου στο τηλέφωνο 22800667
και για τις τεχνικές
προδιαγραφές του υπολογιστή στο τηλέφωνο
22306030 και ή στην
ιστοσελίδα
του
Υπουργείου Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν,
επίσης, να αποστέλλουν
τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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• Η επανάσταση των «μικρών» θορύβησε τους μεγάλους

ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ
Η

19η αγωνιστική θα γραφτεί με
μεγάλα γράμματα στην ιστορία του
Κυπριακού ποδοσφαίρου καθώς και τα
πέντε φαβορί για κατάκτηση του τίτλου
υπέστησαν οδυνηρές ήττες και προσγειώθηκαν στην ωμή πραγματικότητα
που λέει πως οι αποστάσεις μικρών μεγάλων έχουν ελαχιστοποιηθεί. Λίγο
πριν από τη λήξη του Β γύρου έχει διαπιστωθεί πως ο φετινός μαραθώνιος
δεν σηκώνει ούτε αλαζονικές συμπεριφορές ούτε υποτίμηση καμμιάς ομάδας
όσο μικρή και αν κρίνεται θεωρητικά.
Τα πράγματα στον δεύτερο γύρο έχουν
αλλάξει άρδην. Οι θεωρούμενες μικρότερες ομάδες δίνουν τιτάνειο αγώνα για
διάκριση και σωτηρία, προτάσσοντας
ισχυρή αντίσταση σε κάθε αντίπαλο.

• Μεγαλειώδεις νίκες για ΑΕΚ, Εθνικό, Ένωση, Πάφο
και Ολυμπιακό
• Έπεσε στην παγίδα του Τακτακαλά η «Κυρία»
• Σήμανε συναγερμός στον «Αρχάγγελο»
• Πισωγύρισμα ΑΕΛ, τεράστια νίκη για Πάφο
• Βαθιά αναπνοή για Ένωση, «σοκ» στον Απόλλωνα
• Με άριστη τακτική ο Εθνικός μάδησε το «Τριφύλλι»

Βαρύ κλίμα
στο στρατόπεδο
του ΑΠΟΕΛ
μετά την άσχημη εμφάνιση
και την ήττα
στο «Αρένα»

Να αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό που
με έξυπνη τακτική και ψυχωμένη αγωνιστική παρουσία, γονάτισε την πρωτοπόρο Ανόρθωση κάνοντας σημαντικό
άλμα παραμονής στα μεγάλα σαλόνια.
Στην «Κυρία» έχουν υστερήσει παίκτες κλειδιά, γεγονός που θα της γίνει μάθημα για τη συνέχεια.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στο «Αρένα» η ΑΕΚ όρθωσε ανάστημα
προσγειώνοντας ανώμαλα τον ΑΠΟΕΛ,
εδραιώνοντας μάλιστα τη θέση της
στην πρώτη εξάδα. Στον ΑΠΟΕΛ ακόμα
ψάχνονται για το τις πταίει για τη
φετινή κατρακύλα, η οποία έφθασε σε
όρια πανικού κινητοποιώντας «θεούς
και δαίμονες» στον Αρχάγγελο για εξεύρεση της σωστικής συνταγής.
Αγχωμένη και αιχμαλωτισμένη από την
καλή τακτική της αντιπάλου ομάδας, η
Ομόνοια έχασε χρυσή ευκαιρία να εγκαταστασθεί μόνη στο βαθμολογικό ρετιρέ. Ο Εθνικός Άχνας πολύ καλά διαβασμένος πέτυχε ένα πολυτιμότατο διπλό
που του αναπτερώνει τις ελπίδες για
ένα ευοίωνο αύριο.
Τρίποντο - βάλσαμο για την Πάφο επί
ενός πολύ φιλόδοξου αντιπάλου. Αν η
ΑΕΛ συνεχίσει να κινείται σε ρυθμό
ανελκυστήρα, μόνο με κυάλια θα μπορέσει να δει την πρώτη εξάδα.
Πατατράκ στο «Τσίρειο» με δράστη την

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αμηχανία στον «Αρχάγγελο» με συσκέψεις και παρασυσκέψεις
για τις κινήσεις της επόμενης μέρας
Ένωση που ψαλίδισε τα φτερά του
Απόλλωνα στην προσπάθεια του να
πλησιάσει ακόμη περισσότερο την
κορυφή. Η πίστη στις δυναότητες της
ομάδας που εμφύσησε στους Παραλιμνίτες ο Τ. Γιανέφσκι ήταν το κλειδί για
την περήφανη νίκη της Ένωσης που την
εξοπλίζει με πρόσθετα ψυχικά αποθέ-

ματα στον «υπέρ πάντων αγώνα».
Φιλί ζωής στη Δόξα έδωσε η Νέα Σαλαμίνα. Το τρίποντο κρατά την ομάδα της
Κατωκοπιάς ζωντανή ενώ ξεθωριάζει
το όνειρο των «Αμμοχωστιανών» για
μια θέση στην πρώτη εξάδα. Κορυφαίος των νικητών ο Βασίλης Παπαφώτης.

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Καμιά ομάδα δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ως αδιαφιλονίκητο
φαβορί για τον τίτλο

2

Οι μικρές ομάδες έστειλαν ισχυρό μήνυμα ότι είναι σκληρές για να
παραδοθούν αμαχητί σε οποιονδήποτε αντίπαλο

3

Η συνέχεια του μαραθωνίου προμηνύει άνοδο της ανδρεναλίνης
στα ύψη με τα καρδιακά επεισόδια να καραδοκούν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Νέα Σαλαμίνα - Δόξα
Καρλίτος 74’

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

0-1

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Έξι ερωτήσεις και απαντήσεις
για τον νέο κορονοϊό
με τον αντιπρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητή
Αθανάσιο Τσακρή

1.

Τι είναι οι κοροναϊοί; Οι κοροναϊοί είναι μια
ομάδα ιών οι οποίοι προκαλούν συνήθως ήπια ως
μέτρια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού με
συμπτώματα που προσομοιάζουν με αυτά του κοινού κρυολογήματος: καταρροή, βήχας, πονόλαιμος,
πονοκέφαλος, πυρετός. Σε άτομα με εξασθενημένο
ανοσοποιητικό σύστημα ή υποκείμενα νοσήματα
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρότερη λοίμωξη στο
κατώτερο αναπνευστικό -βρογχίτιδα ή πνευμονία-,
νεφρική ανεπάρκεια, ακόμη και θάνατο. Οφείλουν το
όνομά τους στο σχήμα τους: στο μικροσκόπιο θυμίζουν κορώνα.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

24ωρη προειδοποιητική απεργία στη Μεταλλουργική Βιομηχανία
και τους εργολήπτες μηχανολογικών - ηλεκτρολογικών έργων

24

ωρη απεργία στους κλάδους μηχανολογικών ηλεκτρολογικών έργων και στη μεταλλουργική
βιομηχανία για τις 19 Φεβρουαρίου 2020 εξήγγειλαν οι
συντεχνίες ΟΒΙΕΚ – ΣΕΚ και ΣΕΜΜΗΚ – ΠΕΟ. Η απόφαση αυτή λήφθηκε από τις γενικές συνελεύσεις των
εργαζομένων μετά
το αδιέξοδο
που
• Τετάρτη
κήρυξε η Μεσολαβη19 Φεβρουαρίου 2020
τική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εργασίας στις διαπραγματεύσεις για συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης στον κλάδο.
Σε κοινή επιστολή τους προς τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων και
τον Σύνδεσμο Μεταλλουργικών Βιομηχανιών, οι δύο
συντεχνίες καλούν την εργοδοτική πλευρά να κάνει
δεύτερες σκέψεις για ειρηνική επίλυση της διαφοράς

και διατήρηση της εργασιακής ειρήνης για το καλό
της βιομηχανίας, των
εργαζομένων και του
τόπου.
Η δεκαήμερη προειδοποίηση που έδωσαν οι συντεχνίες προς την εργοδοτική
πλευρά, βάσει του Κώδικα
Βιομηχανικών
Σχέσεων,
λήγει στις 15 Φεβρουαρίου. Με δηλώσεις του στην
«Εργατική Φωνή» ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Βιομηχανικών Εργατουπαλλήλων Κύπρου (ΟΒΙΕΚ
–ΣΕΚ) Νεόφυτος Κωνσνατίνου (φωτο) κάλεσε την
εργοδοτική πλευρά να αναζητήσει έστω και την υστάτη διάλογο για διευθέτηση της εργατικής διαφοράς
προς όφελος όλων.

2. Ποια η είναι η ταυτότητα του νέου κοροναϊού; O

• Παρέμβαση του γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στην ETUC

νέος κοροναϊός, 2019n-CoV, που εντοπίστηκε στις
αρχές του έτους στην κινεζική πόλη Ουχάν, προκαλεί, αντιστοίχως, αναπνευστική λοίμωξη με σοβαρότητα που ποικίλλει. Το 15-20% των προσβληθέντων
εκτιμάται ότι θα χρειαστούν νοσηλεία. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως 2 έως 5 -αλλά και έως
14- ημέρες μετά την έκθεση στον ιό και είναι κλιμακούμενα: πονοκέφαλος, συνάχι, βήχας, πυρετός,
δύσπνοια.

Ο ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός να ενισχύει και όχι
να ανταγωνίζεται τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

3. Πόσο επικίνδυνος είναι ο 2019n-CoV; Ο νέος
κοροναϊός μεταδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα αλλά
η θνητότητά του είναι σαφώς χαμηλότερη: δεν
ξεπερνά το 4%. Στην πραγματικότητα ίσως είναι
πολύ πιο χαμηλή, αφού πολλοί ασθενείς με ήπια
συμπτώματα ενδεχομένως δεν απευθύνθηκαν στις
υγειονομικές αρχές και συνεπώς δεν έχουν καταμετρηθεί. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, ο μέσος αριθμός νέων λοιμώξεων ανά μολυσμένο άτομο είναι 1,4 - 2,5 ασθενείς.
Σημειωτέον ότι στην εποχική γρίπη κάθε ασθενής
κολλάει κατά μέσο όρο 1,3 άλλα άτομα. Η κρίσιμη
διαφορά είναι βέβαια ότι σε αντίθεση με τη γρίπη,
για τον 2019-nCoV δεν υπάρχει εμβόλιο κι αυτό
σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολο για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού -ηλικιωμένους ή άτομα με χρόνια
νοσήματα- να προστατευθούν. Αντιστοίχως, δεν
υπάρχει ανοσία για τον πληθυσμό σε παγκόσμιο επίπεδο.
4. Πώς μεταδίδεται; Μέσω του αέρα από άτομο που

έχει προσβληθεί (σταγονίδια βήχα ή φτερνίσματος) ή
μολυσμένων επιφανειών (τις οποίες αγγίζουμε και
στη συνέχεια βάζουμε τα χέρια μας στο στόμα ή στη
μύτη, εισάγοντας τον ιό στον οργανισμό μας).
Πάντως, το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (CDC) διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να στηρίζουν το σενάριο μετάδοσης του
κοροναϊού μέσω εισαγόμενων προϊόντων ή δεμάτων,
λόγω του περιορισμένου χρόνου επιβίωσης των
κοροναϊών σε επιφάνειες (μερικές ώρες)

5. Υπάρχει θεραπεία; Προς το παρόν δεν υπάρχει

ειδική αντιϊκή θεραπεία και βασίζεται κυρίως στην
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

6. Υπάρχουν μέτρα πρόληψης της μετάδοσής του;

Τα αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα εξουδετερώνουν τον νέο κοροναϊό. Τα μέτρα ατομικής υγιεινής
είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικά: καλό πλύσιμο
χεριών, με σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20
δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και, φυσικά, μια
ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα και
λαχανικά,
χάρη
στα
πολύτιμα
αντιοξειδωτικά
τους, θωρακίζει σε
σημαντικό βαθμό
τον οργανισμό μας,
κάτι που ισχύει και
για την εποχική
γρίπη.

Η

εκτελεστική επιτροπή της
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC) σε ειδική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 6 Φεβρουαρίου
2020 συζήτησε και αξιολόγησε το
κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της πρώτης
φάσης του διαλόγου για καθορισμό
ευρωπαϊκού
κατώτατου
μισθού.
Οι οργανώσεις μέλη των ευρωπαϊκών συνδικάτων θα τοποθετηθούν
μέχρι της 21 Φεβρουαρίου επί του
κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζοντας το πλαίσιο στο
οποίο θα κινηθεί η δεύτερη φάση
της διαβούλευσης.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας ανέδειξε το
γεγονός ότι η καταρχήν προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
παρουσιάζει αρκετές αδυναμίες

√ Στο μικροσκόπιο των Ευρωπαϊκών συνδικάτων
το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τον καθορισμό Ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού
και ασάφειες τονίζοντας πως η
ETUC μέσα από τον διάλογο καλείται να επηρεάσει και να πείσει την
Επιτροπή ότι ο καθορισμός ενός
αξιοπρεπούς κατώτατου μισθού
θα συμβάλει στη μείωση του
χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο
φύλων και θα ενισχύσει την προσπάθεια για επίτευξη του στόχου
της κοινωνικής συνοχής και της
αξιοπρέπειας στην εργασία.
Την ίδια στιγμή ο κ. Μάτσας ανέδειξε το γεγονός ότι ο καθορισμός
του
ευρωπαϊκού
κατώτατου
μισθού θα πρέπει να λάβει υπόψη
του τις ιδιαιτερότητες και ανομοιομορφίες στα κράτη μέλη, ενισχύοντας παράλληλα τον σημαίνοντα
ρόλο που διαδραματίζει η συλλογική διαπραγμάτευση και ο θεσμός
των συλλογικών συμβάσεων.
Σημείωσε επίσης ότι ο ευρωπαϊκός
κατώτατος μισθός δεν πρέπει να
ανταγωνίζεται αλλά να ενισχύει
τις συλλογικές συμβάσεις.

Η ΣΕΚ θεωρεί σημαντική αυτή την
εξέλιξη και ως εκ τούτου θα συνε-

χίσει να συμμετέχει ενεργά συμβάλλοντας στην ολοκλήρωση του
διαλόγου με τρόπο που το αποτέλεσμα να ενεργεί υποστηρικτικά
προς τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και την
πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και συνοχή.

Η ΣΕΚ συμμετείχε σε εκστρατεία
της ETUC για την Ίση αμοιβή

Ο

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας συμμετείχε στην
εκστρατεία των ευρωπαϊκών συνδικάτων για την προώθηση οδηγίας για διαφανείς διαδικασίες που να κατοχυρώνουν την Ίση Αμοιβή
ανάμεσα στα δύο φύλα.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ σε παρέμβαση του επεσήμανε τα ακόλουθα:
«Θέλουμε μια οδηγία η οποία να στηρίζει
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να διαπραγματεύονται με τους εργοδότες με
στόχο την καταπολέμηση του χάσματος
στις αμοιβές. Μια οδηγία που θα αποτρέπει τους εργοδότες από την απόκρυψη
στοιχείων υπό το πρόσχημα της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων και
να προωθεί τη διάφανη προσέγγιση στις μισθολογικές απολαβές».

√ Προωθείται οδηγία
για διαφανείς διαδικασίες με στόχο την
αντιμετώπιση του
χάσματος αμοιβών
μεταξύ των δύο φύλων

Έστειλε τέλος ξεκάθαρο μήνυμα προς τις επιχειρήσεις να τερματίσουν
τη μυστικότητα και τα ψευτοδιλήμματα και να εστιάσουν την προσοχή
τους στην αντιμετώπιση του χάσματος αμοιβών.

