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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Ο

ι ανισότητες διερύνονται ενώ
στην επόμενη πεντατετία η
ανεργία διεθνώς θα αυξηθεί κατά 19
εκατομμύρια προειδοποιεί η Διεθνής
Οργάνωση Εργασίας. Το 2019 πέραν
των 219 εκ. ανθρώπων χωρίς δουλειά.
(Σελ. 5)

Ώρα να μπουν γερά θεμέλια
στο ζωτικό τομέα της υγείας
• Υψηλού επιπέδου νοσηλευτική - μαιευτική ημερίδα
Ο
τομέας
της
υγείας
στην
Κύπρο δεν μπορεί
να σηκώσει άλλες
ανεπάρκειες.

Ο εκσυγχρονισμός
της υγείας αποτελεί
μεγάλη πρόκληση για όλους μας και γι’ αυτό
καλούμαστε μέσα από Κοινωνικό διάλογο να
ζήσουμε τις μεγάλες αλλαγές.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

Το μήνυμα αυτό έστειλε η Νοσηλευτική και
Μαιευτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
στο μέγαρο της ΣΕΚ στην παρουσία του
υπουργού Υγείας Φίλιππου Πατσαλή
(Σελ. 9)
(φωτό).

ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ: ΑΚΑΤΑΠΟΝΗΤΟΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

Σ

ύγχρονος και επαναστατικός ο
λόγος των Τριών Ιεραρχών. Ο βίος
και η πολιτεία τους θα πρέπει να
καθοδηγεί τα βήματα μας για να
βγούμε από τα
αδιέξοδα και
να απαλλαγούμε από τα
δεινά που μας
καταδυναστεύουν.
(Σελ. 7)

• Επείγουσα παρέμβαση ΣΕΚ προς την πολιτική ηγεσία του τόπου

Να αποτραπεί λανθασμένη
εφαρμογή του ΓΕ.ΣΥ
Έ

ντονες ανησυχίες και βαθύτατους προβληματισμούς

διατυπώνει η ΣΕΚ σε σχέση με

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

την πορεία εφαρμογής του

ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενικού Σχεδίου Υγείας.

Η

Μωϋσέως μετέφερε δια ζώσης

πατρίδα μας έχει
υποστεί
αρκετά
από τα βασίλεια των
υδροκέφαλων οργανισμών, τόνισε σε συνέντευξη
του
στην
«Εργατική Φωνή» ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Θ. Ιωάννου.
Πρόθεση μου είναι η ευέλικτη και
προπαντώς διαφανής εξυπηρέτηση
του πολίτη καταναλωτή, κατέληξε.
(Σελ. 4)

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2844
TIMH 0.68€(£ 0.40)

4

Απαιτείται διαφάνεια και ενεργός εμπλοκή των Κοινωνικών Εταίρων στη διαχείριση και λειτουργία του Γενικού
Συστήματος Υγείας
4 3 + 1 ΟΧΙ στη δρομολογημένη διαδικασία

Ο γενικός γραμματέας Νίκος
τις θέσεις της ΣΕΚ στις ηγεσίες

• Το ΓΕΣΥ και
τα μάτια σας

ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ τονίζοντας την
αναγκαιότητα ότι η εμπλοκή

• Βαθύτατος

των Κοινωνικών Εταίρων και

προβληματισμός
για τον
πολυασφαλιστικό
χαρακτήρα και
τις υπερεξουσίες
του εκάστοτε
υπουργού Υγείας

του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας στη διαχείριση και λειτουργία του ΓΕΣΥ είναι περισσότερο από αναγκαία, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη
διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του
θεσμού.

(Σελ. 3)

H Ελλάδα σε νέα εποχή

Κ

άθε εκλογική αναμέτρηση που ολοκληρώνεται
αποτελεί την απαρχή μιας καινούργιας πολιτικής
σελίδας για τη χώρα και το λαό.
Η Ελλάδα από το βράδυ της περασμένης Κυριακής με
ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα πορεύεται σε μια νέα εποχή
μέσα σ’ ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτειακό
περιβάλλον που είναι γεμάτο προβλήματα, δυσκολίες
αλλά και προκλήσεις.
Η Κύπρος και ο κυπριακός ελληνισμός στο σύνολο
του, παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή αλλά και
αγωνία τα όσα τεκταίνονται στην Μητροπολιτική
Ελλάδα, γιατί η χώρα αυτή δεν είναι η οποιαδήποτε
χώρα.

Η Ελλάδα ιστορικά και διαχρονικά, μόνιμα και σταθερά αποτελεί το ανιδιοτελές στήριγμα της μαρτυρικής
Κύπρου. Αποτελεί το σύντροφο και το συμπαραστάτη σ’ όλες τις δυσκολίες και ιδιαίτερα τις εθνικές,
όπως είναι π.χ. το κυπριακό πρόβλημα.

• Προέχει η μέγιστη συνεργασία

ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία
Η ΣΕΚ αυτή τη δύσκολη και δίσεκτη ώρα που και οι
δυο χώρες – Κύπρος και Ελλάδα – βρίσκονται κάτω
από το Τροϊκανικό μνημόνιο και παράλληλα και ταυτόχρονα απειλούνται από την Τουρκική επιθετικότη-

τα, όπως αυτή εκδηλώνεται με την παρουσία του
Μπαρπαρός στις κυπριακές θάλασσες, καλεί τις
κυβερνήσεις των δύο χωρών να αναπτύξουν τη μέγιστη συνεργασία σ’ όλα τα επίπεδα.
Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν με πνεύμα ομογνωμίας
και συναντίληψης να διαχειριστούν από κοινού τα
κορυφαία εθνικά ζητήματα και σε συνεργασία με τις
χώρες της γύρω περιοχής να προστατεύσουν τους
φυσικούς πλούτους, τους οποίους εποφθαλμιά η
Τουρκία.
Μ’ αυτές τις απλές σκέψεις η ΣΕΚ εύχεται στη νέα
κυβέρνηση της Ελλάδας κάθε επιτυχία στο δύσκολο
έργο που αναλαμβάνει.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Σ

τον απόηχο του λουκέτου
των Κυπριακών Αερογραμμών η πολιτική αντιπαράθεση
επικεντρώνεται τώρα στο μείζον κοινωνικό κι εθνικό θέμα
των Ιδιωτικοιήσεων των Ημικρατικών Οργανισμών. Οι διαφορετικές σχολές σκέψεις επανήρχισαν να προβάλλουν
δημοσίως τις θέσεις τους
φιλοδοξώντας να κερδίσουν
την κοινή γνώμη με το ισχυρό
επιχείρημα ότι η δική τους
πρόταση είναι η πιο συμφέρουσα για την οικονομία , την
κοινωνία και τη χώρα γενικότερα.
Οι υπέρμαχοι των Ιδιωτικο-

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτης
«Εργατικής
Φωνής»

ποιήσεων προβάλλουν το επιχείρημα ότι δεν είναι δουλειά
του κράτους να κάνει τον επιχειρηματία τονίζοντας ότι ο
ανταγωνισμός μεταξύ των
ιδιωτών οδηγεί σε ποιοτικότερες υπηρεσίες και χαμηλότερες
τιμές προς όφελος των καταναλωτών. Αυτή η προσέγγιση
είναι περισσότερο θεωρητική
και σε καμμία περίπτωση δεν
αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα όταν εφαρμοσθεί
στην πράξη. Όλοι γνωρίζουν
ότι ο ιδιώτης επιχειρηματίας
έχει ως κορυφαία επιδίωξη του

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΗΜΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Να παραμείνουν στο κράτος
με τους άριστους στο τιμόνι
το κέρδος και ελάχιστα ενδιαφέρεται για το κοινωνικό όφελος. Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα στην περίπτωση της
κατάρρευσης του τραπεζικού
συστήματος γονατίζοντας το
λαό και τη χώρα.
Το αντίπαλο στρατόπεδο προτάσσει το μέγα επιχείρημα ότι
οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας
είναι εθνικός πλούτος και ως
εκ τούτου θα πρέπει να παραμείνουν στο κράτος για να
παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες στο σύνολο των πολιτών
εξυπηρετώντας ταυτόχρονα
τις στρατηγικές ανάγκες της
χώρας. Αναντίλεγκτα, το ισχυρότατο αυτό επιχείρημα, στην
περίπτωση της ημικατεχόμενης Κύπρου προσλαμβάνει
πρόσθετη μοναδική αξία για
λόγους
μείζονος
εθνικής
ασφάλειας.
Συγκρίνοντας τις δύο φιλοσοφικές προσεγγίσεις μακριά
από ιδιοτελή συμφέροντα και
σκοπιμότητες, η πλάστιγγα
γέρνει σαφέστατα προς την
πλευρά της κρατικοποίησης.
Ωστόσο, εξυπακούεται ότι για
να αποβούν πολλαπλώς ωφέλιμοι για τη χώρα και τους
πολίτες οι ημικρατικοί οργανισμοί θα πρέπει να διέπονται
από συγκροτημένο, ξεκάθαρο
και αποτελεσματικό καθεστώς

λειτουργίας το οποίο, δυστυχώς, ουδέποτε υπήρξε. Αυτή η
κραυγαλέα έλλειψη αποτελεί
διαχρονικά την αχίλλειο πτέρνα των ημικρατικών οργανισμών οι οποίοι στη μακρόχρονη πορεία τους μετετράπηκαν
σε φέουδα των εκάστοτε
κυβερνώντων με όλα τα αρνη-

• Οι κερδοφόροι ημικρατικοί
οργανισμοί αποτελούν
δημόσιο πλούτο και
η κυβέρνηση οφείλει να
τους διαφυλάξει προς
όφελος της κοινωνίας,
του λαού και της χώρας
τικά συνεπακόλουθα. Είναι
γνωστό ότι όλα τα κόμματα,
άλλα περισσότερο και άλλα
λιγότερο,
χρησιμοποίησαν
τους ημικρατικούς οργανισμούς για να μεγαλώσουν
αριθμητικά το κομματικό τους
«παλάτι» με αμαρτωλές προσλήψεις και αναξιοκρατικές
προαγωγές.
Επιπρόσθετα,
στους ημικρατικούς οργανισμούς παρατηρείαται πάνω σε
συνεχή βάση κακοδιαχείριση με
σπατάλες τεράστιων ποσών.
Οι μνηστήρες των ημικρατικών
οργανισμών, λοιπόν, επικαλούμενοι τις αδυναμίες συνε-

τούς διαχείρισης του δημόσιου
χρήματος, της χαμηλής παραγωγικότητας και των προκλητικών επιδομάτων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, βρήκαν
τώρα την χρυσή ευκαιρία
μεσούντος του τροικανού Μνημονίου να υφαρπάσουν το
δημόσιο πλούτο εν ονόματι της
διάσωσης του χρεοκοπημένου
κράτους.
Εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται η πολιτική μαγκιά , όχι
μόνον των κυβερνώντων αλλά
και των αντιπολιτευομένων. Η
κυβέρνηση αν πράγματι θέλει
να παραμείνουν οι οργανισμοί
κοινής ωφέλειας στο κράτος,
όπως ρητώς υποσχέθηκε προεκλογικά στις συντεχνίες των
εργαζομένων, μπορεί να εξα-
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σφαλίσει τα σχετιζόμενα ποσά
που απαιτεί η τρόικα από
κέρδη των τριών κερδοφόρων
οργανισμών, ΑΤΗΚ (CYTA) ΑΗΚ και Αρχή Λιμένων σε ορίζοντα δεκαετίας, από πώληση
φιλέτων γης που αποκτήθηκαν
από επισφαλή και μη αποπληρωμένα δάνεια. Τρόποι υπάρχουν, βούληση και πρόθεση
χρειάζεται. Η αξιωματική
αντιπολίτευση από την πλευρά
της, αντί να καταριέται τον
επάρατο καπιταλισμό τον
οποίο για πέντε χρόνια υπηρέτησε με ζήλο δύο υψηλόβαθμους τραπεζίτες στο πηδάλιο
του υπουργείου Οικονομικών
και με κορωνίδα της πολιτικής
της «το κόμμα τζαί τα μμάθκια
σας», καλείται να συμβάλει
καταλυτικά στην υλοποίηση
του στόχου αυτού με σύνεση
και όχι με πολιτικούς αφορισμούς, αν πραγματικά δεν
θέλει το ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών στα
ιδιωτικά συμφέροντα.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, καλούνται τούτη την κρίσιμη ώρα
να πάρουν γενναίες αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο το δημόσιο
συμφέρον. Οι εξαθλιωμένοι πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι, αναμένουν από τους πολιτικούς ταγούς να προχωρήσουν στο ριζικό
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου των ημικρατικών, οι οποίοι ως δημόσιοι οργανισμοί κοινής ωφέλειας να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε προσιτές τιμές, εξυπηρετώντας με τον
καλύτερο τρόπο τα κοινωνικά κι εθνικά συμφέροντα. Με μοναδικά
όπλα την αξιοκρατία ,την πλήρη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση με τους άριστους και τίμιους στο τιμόνι, οι ημικρτικοί οργανισμοί μπορούν να προχωρήσουν προς το μέλλον, ισχυροί, αποδοτικοί και εύρωστοι. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, το οποίο για
να κερδηθεί χρειάζεται πρωτίστως πολιτική μαγκιά. Όλα τα άλλα
πηγάζουν εκ του πονηρού.

Ανεργία και εργασία οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος

Ο

ι δύο θεμέλιοι λίθοι της ευτυχίας
είναι η αγάπη και η δουλειά είχε πει
κάποτε ο αυστριακός ψυχίατρος
Σίγκμουντ Φρόιντ, ενισχύοντας την
άποψη πως η εργασία δεν αποτελεί
απλά βιοποριστικό επάγγελμα αλλά μια
κοινωνική καθημερινή ανάγκη που
βοηθά τον κάθε άνθρωπο να αισθάνεται
πως έχει τη δυνατότητα να προσφέρει
τόσο στην οικογένεια του όσο και στην
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ

κοινωνία ευρύτερα.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς
καιρούς που βιώνει η χώρα μας όλοι
συνειδητοποιούμε πως η εργασία αποτελεί ευλογία ενώ στην αντίπερα όχθη η
ανεργία δυσχεραίνει σημαντικά την
καθημερινότητα των συνανθρώπων μας
που χάνουν κάτω από οποιοσδήποτε

συνθήκες την δουλειά τους.

ριο.

τους ανακαλύψει ποιος τον κατήγγειλε.

Και δυστυχώς δεν αποτελεί παρήγορο
το γεγονός πως ετησίως προστίθενται
στο μακροσκελή κατάλογο της ανεργίας
εκατοντάδες νέοι άνεργοι συνάνθρωποι
μας που συνειδητοποιούν ξαφνικά πως
έχουν απωλέσει το μηνιαίο τους εισόδημα και πως καλούνται να δώσουν

Ανέχονται πολλές φορές ,παράλογες
εργασιακές μεθοδεύσεις προσπαθώντας με νύχια και με δόντια να διαφυλάξουν τη δουλειά τους έστω και αν
αυτή μετατρέπετε σε δουλεία.

Μήπως η εξαθλίωση και η φτώχεια
άρχισε να επηρεάζει και τους εργαζόμενους αφού τα εισοδήματα αρχίζουν
απροκάλυπτα να συρρικνώνονται;

• Οι άνεργοι απεγνωσμένα
ψάχνουν για δουλειά και οι
εργαζόμενοι το ίδιο απεγνωσμένα
προσπαθούν να την κρατήσουν!
μεσοβέζικες λύσεις στα οικονομικά τους
αδιέξοδα με την ελπίδα πως κάποια
στιγμή μια νέα εργασία θα δώσει και
πάλι ελπίδα.
Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον ανακυκλωμένο κυκεώνα της εργασιακής ανασφάλειας οι εργαζόμενοι φοβούμενοι τυχόν
απόλυση τους παύουν πλέον να διεκδικούν και αλλάζουν εξ ανάγκης τροπά-

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

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

Είναι εδώ που το κράτος χρειάζεται να
βρει τους τρόπους να προστατεύσει
τους χιλιάδες αθωράκιστους εργαζόμενους, ειδικότερα τους ανοργάνωτους
στις συντεχνίες, που επικρέμεται πάνω
από τα κεφάλια τους η δαμόκλειος
σπάθη της απόλυσης.

Από την μια οι άνεργοι να ψάχνουν
απεγνωσμένα για δουλειά και από την
άλλη οι εργαζόμενοι, το ίδιο απεγνωσμένα, να προσπαθούν να συγκρατήσουν τη θέση εργασίας τους.
Δυο όψεις του ίδιου νομίσματος το
οποίο δυστυχώς καθημερινά χάνει την
αξία του.

Εκατοντάδες εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε μειώσεις μισθών την ώρα που οι
ώρες εργασίας τους αυξάνονται. Άλλοι
με σκυμμένο το κεφάλι αποδέχονται να
μη λάβουν τον 13ο μισθό υπό το πρόσχημα πως η επιχείρηση δεν πάει καλά
και πολλοί άλλοι ανέχονται ακατονόμαστες συμπεριφορές. Παρόλα αυτά
όμως δεν τολμούν να καταγγείλουν τον
εργοδότη τους και αν τελικά το πράξουν
ζουν με τον εφιάλτη μήπως ο εργοδότης
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T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το ΓΕΣΥ και τα μάτια σας

Υπουργείο Εργασίας

Λόγω έλλειψης στοιχείων αναμένει
απαντήσεις από 6 χιλ. αιτητές ΕΕΕ
για να εξετάσει τις αιτήσεις τους

Έ

ξι περίπου χιλιάδες αιτήσεις για Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) δεν μπορούν να
τύχουν επεξεργασίας από την αρμόδια υπηρεσία
του Υπουργείου Εργασίας, λόγω έλλειψης στοιχείων.
Αυτό ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας πως οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν
μόλις οι αιτητές παρουσιάσουν τα αναγκαία στοιχεία.
«Οι 4 χιλιάδες οικογένειες που έχουν εγκριθεί παίρνουν κάθε μήνα το επίδομα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Οι περίπου 22 χιλιάδες λήπτες
δημοσίου βοηθήματος συνεχίζουν να παίρνουν το
δημόσιο βοήθημα. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, που είναι
περίπου 38 χιλιάδες, συνεχίζουν να παίρνουν το
επίδομα χαμηλοσυνταξιούχου», διευκρίνισε η Υπουργός.
Ανέφερε ωστόσο πως «υπάρχει ένας αριθμός αιτήσεων των οποίων η ολοκλήρωση εξαρτάται από την
προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων από τους
αιτητές» και «ανάλογα με την ανταπόκριση στα
στοιχεία που έχουμε ζητήσει, άμεσα θα εξετάζονται
κι αυτές οι αιτήσεις».
«Υπάρχουν περίπου 6 χιλιάδες αιτήσεις με πολλές
ελλείψεις και ερωτηματικά κι εφόσον πάρουμε τις
απαντήσεις που έχουμε ζητήσει, θα τα εξετάζει η
αρμόδια υπηρεσία και ανάλογα θα ολοκληρωθούν»
εξήγησε.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΟΚΑ 55 - 59
Η ετήσια χοροεσπερίδα των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 59, θα γίνει την Παρασκευή 6
Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 8.30 στο κέντρο
«ΠΑΒΙΛΙΟΝ».
Τιμή εισόδου μετά φαγητού και ποτού €20
Για πληροφορίες αποτείνεσθε στη γραμματεία
των Συνδέσμων (κύριο Χαράλαμπο Συμεού)
τηλ. 22423333

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ Ε.Ε.Σ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΚΕΝΤΡΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΚΕΝΤΡΟ MARE
(ΤΕΡΜΑ
ΜΑΚΕΝΖΙ) ΩΡΑ
8.30 Μ.Μ
ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ, KΡΗΤΙΚΑ & ΛΑΪΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΝΙΚΟ
ΒΕΖΥΡΑΚΗ & ΠΑΝΙΚΚΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΙΣΟΔΟΣ €10 ΤΟ ΑΤΟΜΟ
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΟΥΞΕKA ΣΕΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
TΗΛ. 24633633 ή 99426531
Κ. Γιασουμής
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Μ

ε σκοπό να αποτραπούν
ελλειμματικές ή και λανθασμένες αποφάσεις γύρω από την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, η ΣΕΚ εγκαινίασε κύκλο
επαφών με την πολητική ηγεσία
του τόπου. Ήδη αντιπροσωπεία
της ΣΕΚ με επικεφαλής το γενικό
γραμματέα Νίκο Μωϋσέως είχε
χωριστές επαφές με τους προέ-

• Παρέμβαση ΣΕΚ για
να μην «ασθενήσει»
το Γενικό Σχέδιο Υγείας
από τα πρώτα του βήματα
εφαρμογή του να είναι πιο ουσιαστική για το καλό της κοινωνίας.
Πρόταξε τρία μεγάλα όχι στη διαδικασία που ακολουθείται έτσι
ώστε το σύστημα να λειτουργεί με
περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
• Όχι στις υπερεξουσίες που δίδονται στον εκάστοτε υπουργό Υγείας.
• Όχι στη διαφοροποίηση του
ρόλου του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας.
• Όχι στις αδιαφανείς διαδικασίες.

δρους, του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου και του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, τους οποίους προειδοποίησε πως το Κίνημα δεν πρόκειται να δεχθεί πρακτικές που θα
διαφοροποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την κοινωνική
διάσταση του ΓΕ.ΣΥ.
Έστειλε το μήνυμα ότι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του ΓΕΣΥ
δεν βρίσκουν σύμφωνη τη ΣΕΚ
τονίζοντας την ανάγκη ταυτόχρονης εφαρμογής της Α και Β φάσης
με έναρξη την 1.1.2016 έτσι ώστε η

Ο κ. Μωϋσέως εξήγησε την ανάγκη
της ενεργούς εμπλοκής των Κοινω-

νικών Εταίρων που είναι οι βασικοί
συνεισφορείς στο ΓΕΣΥ. Αυτό,
σημειωσε, απουσιάζει από την
υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία
δίδει όλες τις εξουσίες στην εκάστοτε κυβέρνηση, κάτι που μας
προβληματίζει
σοβαρότατα.
Περαιτέρω, κατέθεσε τον βαθύτατο
προβληματισμό της ΣΕΚ στην υιοθέτηση πολυασφαλιστικού συστήματος γεγονός που θ’ αλλάξει τη
βασική φιλοσοφία του ΓΕΣΥ ανοίγοντας παράθυρα κερδοσκοπίας
στις πολυεθνικές και άλλες εταιρείες του κλάδου.
Αβέρωφ Νεοφύτου και Νικόλας
Παπαδόπουλος δεσμεύθυκαν να
μελετήσουν τις θέσεις της ΣΕΚ.
Το θέμα του ΓΕ.ΣΥ. θα τεθεί επί
τάπητος στη σημερινή συνάντηση
των κοινωνικών εταίρων με την
αντιπροσωπεία της Τρόϊκα που
έφθασε προχθές στην Κύπρο.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
• Φάση Α (01/07/2015) - Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
περιλαμβάνουν επισκέψεις στον οικογενειακό ιατρό και σε παιδιάτρους.
• Φάση Β (01/01/2016) – Καλύπτονται πρόσθετες υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών όλων των
ειδικών γιατρών, καθώς και την κάλυψη των φαρμάκων.
• Φάση Γ (01/07/2016) - Πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ, η οποία θα περιλαμβάνει, επιπρόσθετα, όλες τις υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις,
νοσηλεία εσωτερικών ασθενών κ.ά.

Στις επάλξεις του αγώνα οι απολυθέντες των Κ.Α.
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις
διαμαρτυρίας των 565 εργαζομέων στις Κυπριακές Αερογραμμές οι
οποίοι έχασαν τη δουλειά τους
μετά το κλείσιμο της εταιρείας στις
9 Ιανουαρίου 2015.
Προχθές Δευτέρα οι απολυθέντες
πραγματοποίησαν μαζική συγκέ-

• Τους πνίγει το άδικο
• ΕΠΟΠΑΗ: Σκληρή γλώσσα
κατά Χ. Γεωργιάδη

ντρωση έξω από τη Βουλή την ώρα
που εσυζητείτο το θέμα των
Κυπριακών Αερογραμμών στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, αξιώνοντας ικανοποίηση
των αιτημάτων τους.
Ο πρόεδρος της ΣΥΝΥΚΑ (ΟΗΟ ΣΕΚ) Βαγγέλης Μαππουρίδης
δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχίζεται μέχρις ότου δικαιωθεί.
Αιχμή των συντεχνιακών διεκδικήσεων είναι η παραχώρηση αποζημιώσεων πλεονασμού και μεταχείριση των απολυθέντων όπως και
σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις με
σχέδιο αποζημιώσεων καθώς και η
εργοδότηση τους στην εταιρεία
που πιθανόν να ιδρυθεί ή και
απορρόφηση τους στο δημόσιο.
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δεσμεύθηκε ότι οι απολυθέντες:

α) θα ικανοποιηθούν πλήρως στη
βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας
β) Το κράτος θα συνεισφέρει πέραν
των €14 εκ. για κάλυψη των
ελλειμμάτων τους στο Ταμείο προνοίας των εργαζομένων
στις Κυπριακές αερογραμμές.

δ) Θα μελετηθούν με κατανόηση
εάν το επιτρέπουν τα οικονομικά
του κράτους, κάποια από τα
συντεχνιακά αιτήματα.

γ) Οι πλείστοι των απολυθέντων θα αποκατασταθούν επαγγελματικά
με
την
ενδεχόμενη
σύσταση νέας Κυπριακής εταιρείας.

Η ΕΠΟΠΑΗ επικρίνει τον υπουργό Οικονομικών
Στο μεταξύ, η ΕΠΟΠΑΗ-ΟΗΟ –ΣΕΚ,επέκρινε με δριμύτητα την στάση που
κράτησε ο υπουργός Οικονομικών «ο οποίος ηγήθηκε του κλεισίματος
των Κυπριακών Αερογραμμών (Κ.Α.) ακολουθώντας την προσφιλή
δημαγωγική του τακτική, σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση, προσπάθησε να αποφύγει τις ευθύνες του στρέφοντας τους εργαζόμενους
των Κ.Α. που έχασαν τη δουλειά τους κατά των Συνδικαλιστών των
Κ.Α..
» Επειδή η ίδια τακτική θα ακολουθηθεί μελλοντικά και για τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, οι οποίοι με μαθηματική ακρίβεια οδηγούνται στο κατάντημα των Κυπριακών Αερογραμμών,
προειδοποιούμε ότι κανένας εκφοβισμός ή σπίλωση δεν θα μας φιμώσουν για να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός του κυρίου Υπουργού στο
ξεπούλημα της Αρχής Ηλεκτρισμού.
Η ΕΠΟΠΑΗ τονίζει περαιτέρω ότι το Κράτος θα πρέπει να επανασυστήσει τις Κ.Α. για σοβαρούς κοινωνικούς κι εθνικούς λόγους καλώντας
τον Υπουργό Οικονομικών να παραδώσει τα αρχεία της εταιρείας στο
Γενικό Ελεγκτή, για να μελετήσει τουλάχιστον την ορθότητα ή μη, των
διαχρονικών αποφάσεων στρατηγικής και κατά πόσο υπήρξε διαπλοκή.
Σημειώνεται ότι προς τους απολυθέντες διατράνωσαν την αμέριστη
συμπαράσταση τους σύσσωμες οι συντεχνίες των ημικρατικών υπαλλήλων.
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Συνέντευξη με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο Παύλο Θ. Ιωάννου

O

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος
Παύλος Ιωάννου σε συνέντευξη
που παραχώρησε στη Δημοσιογράφο
της «Εργατικής Φωνής» Δέσποινα
Ησαία αναφέρθηκε στον σημαίνοντα
ρόλο του να επιλαμβάνεται παραπό-

• Ποιος είναι ο ρόλος του
Χρηματοοικονομικού
Επιτρόπου
Σύμφωνα με τον «περί της
Σύστασης και Λειτουργίας του
Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο του
2010», οι αντικειμενικοί σκοποί του φορέα εξώδικης επίλυσης διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης, μέσα από τον
οποίο εγκαθιδρύεται ο θεσμός
του Επιτρόπου είναι οι ακόλουθοι:
• Να επιλαμβάνεται παραπόνων από Καταναλωτές ενα-

νων από πολίτες εναντίον χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων με στόχο
τον διακανονισμό διαφορών που
υπάρχουν μεταξύ τους και να ενεργεί
κατά τρόπο δίκαιο διαφανή και αποτελεσματικό για τη διασφάλιση των

συμφερόντων τους.
Ο κ. Ιωάννου επεσήμανε πως στόχος
του γραφείου του είναι η υλοποίηση
του τρίπτυχου Διαφάνεια- Ευελιξία
και Τεκμηριωμένες αποφάσεις ώστε ο

θεσμός του Επιτρόπου να καθιερωθεί
στις συνειδήσεις των πολιτών οι
οποίοι θα αισθάνονται πως μπορούν
να εξεύρουν λύσεις δίκαιες και λογικές στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Επιδίωξη μου η διαφανής και ευέλικτη
εξυπηρέτηση του πολίτη - καταναλωτή
διαχείρισης διαφορών, η
οποία είναι χρονοβόρα και
πολλές φορές, πολυδάπανη.
Αυτό είναι σημαντικό, ιδιαίτερα για τον πολίτη - καταναλωτή, ο οποίος συνήθως δεν
διαθέτει ούτε το χρόνο, ούτε
τους πόρους και την τεχνογνωσία που απαιτούν τα δικαστήρια. Ταυτόχρονα, διευκολύνεται και το δικαστικό
σύστημα της χώρας, αφού
αποφορτίζεται από τις υποθέσεις που διευθετούνται εξωδικαστικά. Κατά συνέπεια, η

Θέλω να υπογραμμίσω ότι
πρόθεσή μου δεν είναι η δημιουργία ενός υδροκέφαλου
οργανισμού, αλλά ενός ευέλικτου και άκρως αποτελεσματικού σχήματος εξυπηρέτησης
του πολίτη - καταναλωτή.
Αρκετά υπέστη η πατρίδα μας
από τα βασίλεια υδροκέφαλων
και γραφειοκρατικών συστημάτων που δυστυχώς διαμορφώνονται πρωτίστως για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών και όχι των εργαζομένων και του φορολογούμενου
πολίτη.

«Πρόθεση μου η δημιουργία
ενός αποτελεσματικού σχήματος
εξυπηρέτησης των πολιτών»
ντίον
χρηματοοικονομικών
Επιχειρήσεων, με σκοπό τον
διακανονισμό των διαφορών
που ενδέχεται να έχουν καταναλωτές υπηρεσιών χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων
εναντίον χρηματοοικονομικών
επιχειρήσεων.
• Να ενεργεί κατά τρόπο δίκαιο
και αμερόληπτο, ακολουθώντας διαφανείς, γρήγορες και
αποτελεσματικές διαδικασίες,
με γνώμονα τη διασφάλιση
των συμφερόντων των καταναλωτών.
Επιλαμβάνεται, δηλαδή, παραπόνων πολιτών εναντίον χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και αφού, αμερόληπτα και
αντικειμενικά αξιολογήσει το
παράπονο και κατανοήσει τη
φύση του προβλήματος και τις
πραγματικές του διαστάσεις,
προωθεί εξώδικη διευθέτησή
του μέσα, πρώτα, από μια διαδικασία φιλικού διακανονισμού. Αν αυτή η προσέγγιση
δεν τελεσφορήσει, ο Επίτροπος
προχωρεί στην έκδοση απόφασης για τον τρόπο που πιστεύει ότι η διαφορά θα μπορούσε
να διευθετηθεί «δίκαια και
λογικά», στη βάση της αμερόληπτης και αντικειμενικής
ανάλυσης του παραπόνου,
στην οποία αναφέρθηκα ήδη.
Εδώ είναι χρήσιμο να τονίσω
τη σημασία της εξώδικης διευθέτησης μιας διαφοράς, τόσο
για τις επιχειρήσεις, όσο και
για τον πολίτη - καταναλωτή
των υπηρεσιών χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Προφανώς, και τα δύο μέρη επωφελούνται από μια τέτοια διαδικασία, διότι απαλλάσσονται
από το βάρος της δικαστικής

• Με ποιο τρόπο μπορεί να
αποταθεί ο πολίτης κοντά
σας;

απονομή δικαιοσύνης στην
Κύπρο καθίσταται πιο αποτελεσματική.
Ο πολίτης - καταναλωτής έχει
κάθε λόγο να προσφεύγει στις
υπηρεσίες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για εξώδικες
διευθετήσεις. Μάλιστα, πέρα
από την προώθηση «δίκαιων
και λογικών» εξωδικαστικών
διευθετήσεων των διαφορών
μεταξύ καταναλωτών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητές μου, ώστε να μπορώ
να διορίζω διαμεσολαβητές σε
δικαιούχους οφειλέτες με προβληματικά δάνεια, για σκοπούς
αναδιάρθρωσης των εν λόγω
δανείων.
• Έχει στελεχωθεί το Γραφείο
σας κατά τρόπο που διασφαλίζεται έγκαιρη και
αποτελεσματική δράση του
Θεσμού;
Από τις 2 Ιανουαρίου 2015
είναι στελεχωμένο. Σε ότι
αφορά στις αιτήσεις για διαμεσολαβήσεις και με δεδομένο
το γεγονός ότι έχουμε ήδη στη
διάθεσή μας αποτελεσματικά
λογισμικά τα οποία ετοιμάσαμε σε συνεργασία με το Τμήμα
Πληροφορικής του Υπουργείου
Οικονομικών, του οποίου η

καθυστέρησης
στην
έναρξη λειτουργίας του
θεσμού. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει από το 2010
όμως, ο πρώτος Χρηματοοικονομικός Επίτροπος διορίστηκε
τον Ιούλιο του 2013!

«Αρκετά υπέστη η πατρίδα μας
από τα βασίλεια των υδροκέφαλων
και γραφειοκρατικών συστημάτων»
Διεύθυνση και οι Λειτουργοί
του συνεχίζουν, με πολύ ψηλό
επίπεδο επαγγελματισμού και
τεχνογνωσίας να στηρίζουν τις
διαδικασίες μας, ΝΑΙ μπορούμε
να ικανοποιήσουμε τη ζήτηση
που προκύπτει.
Τα πράγματα όμως είναι ενδεχομένως κάπως διαφορετικά
σε σχέση με τα παράπονα.
Δυστυχώς, ακόμα δεν έχει
εξαγγελθεί η επιχειρησιακή
δράση του Φορέα σε σχέση με
την υποβολή και εξέταση
παραπόνων. Αυτό θα συμβεί
πολύ σύντομα, αρκετά πριν τις
αρχές Μαρτίου 2015. Σίγουρα
μπαίνουμε σε αχαρτογράφητες
περιοχές, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι με τη χρησιμοποίηση
της σύγχρονης τεχνολογίας και

την προώθηση καινοτόμων
οργανωτικών διευθετήσεων,
προσεκτικά σχεδιασμένων, θα
αντιμετωπίσουμε
αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα
πολύ μεγάλης ζήτησης που
ενδεχομένως να αντιμετωπίσουμε. Η ζήτηση αυτή είναι
αποτέλεσμα από την μια της
οικονομικής κρίσης που βιώνει
η Κυπριακή Οικονομία από το
2010, αλλά και της μεγάλης

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά
διαδικασίες διορισμού διαμεσολαβητών αναδιάρθρωσης
δανείων ή για οποιοδήποτε
άλλο θέμα σχετικά με τις δραστηριότητες του Γραφείου μου,
οι συμπολίτες μας μπορούν να
επικοινωνήσουν μαζί μας στο
τηλέφωνο 22848900 ή χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα
του Φορέα
(http://www.financialombudsm
an.gov.cy), στην οποία βρίσκονται αναρτημένες πολλές χρήσιμες πληροφορίες.

(Συνέχεια στη σελ. 5)

• H αξιολόγηση μιας αίτησης είναι απλή διαδικασία;
Εδώ οφείλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Η συμπλήρωση της
αίτησης είναι αρκετά περίπλοκη διαδικασία, εξαιτίας των
πιστοποιητικών που πρέπει να συγκεντρωθούν και να υποβληθούν με την αίτηση, καθώς και των χρονικών περιθωρίων,
σε σχέση με ορισμένα γεγονότα που σχετίζονται με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, εντός των οποίων θα πρέπει να υποβάλλεται η αίτηση, ώστε να είναι εμπρόθεσμη. Είναι γι’ αυτούς
τους λόγους που ενθαρρύνουμε τους συμπολίτες μας να επικοινωνούν μαζί μας για να λύνουν τις απορίες τους. Παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους,
έστω και αν δεν είναι εντελώς συμπληρωμένες, επειδή λείπουν
ενδεχομένως κάποια πιστοποιητικά. Οι συνεργάτες μου πρόθυμα θα εξηγήσουν πώς θα συγκεντρωθούν τα διάφορα πιστοποιητικά κλπ. Σημασία έχει να υποβάλλεται έγκαιρα η αίτηση.
Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε, διευκολύνει τα πράγματα σε
πολύ μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της αίτησης. Προφανώς, παρόμοιο λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί και
για την περίπτωση των παραπόνων.
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Συνέντευξη με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο
Παύλο Θ. Ιωάννου
(Συνέχεια από σελ. 4)
• Είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις
σας;
Σε ότι αφορά στην αρμοδιότητα του
Επιτρόπου σχετικά με τη διαχείριση της
διαδικασίας των διαμεσολαβήσεων
αναδιάρθρωσης δανείων, οι αποφάσεις
του σχετικά με τον διορισμό διαμεσολαβητή, νοουμένου ότι λαμβάνονται στη
βάση των προνοιών του σχετικού
Νόμου, είναι απόλυτα δεσμευτικές για
τις τράπεζες. Αυτό καθορίζεται ρητά
από τον Νόμο. Επαναλαμβάνω, νοουμένου ότι είναι σύννομες. Προκειμένου
μάλιστα να διασφαλίσω ότι θα είναι
συστηματικά σύννομες, έχουμε μετατρέψει τις πρόνοιες του Νόμου, σε ότι
αφορά στην αξιολόγηση αιτήσεων διορισμού διαμεσολαβητή, σε ένα λογισμικό, κατόπιν πολύ στενής και παραγωγικής συνεργασίας με το Τμήμα Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, στη
βάση του οποίου γίνονται οι σχετικές
αξιολογήσεις, όπως σας ανέφερα ήδη.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις θέσεις του
Επιτρόπου σε διάφορα συναφή διαδικαστικά θέματα, αφού ο Νόμος μου
παρέχει την ευχέρεια να εκδίδω ερμηνευτικές εγκυκλίους για την εφαρμογή
των διατάξεων που σχετίζονται με τη
διαδικασία της διαμεσολάβησης. Προφανώς, οι θέσεις που περιλαμβάνονται
σ’ αυτές είναι δεσμευτικές. Ωστόσο,
βασικό κριτήριο στην έκδοση των εν
λόγω ερμηνευτικών εγκυκλίων είναι
πάντοτε οι αντικειμενικοί σκοποί του
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών
Χρηματοοικονομικής Φύσης. Απώτερο
δε στόχο έχουν την επιδίωξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης των αναφερόμενων μερών, υπό ρητούς βέβαια
περιορισμούς, όπως την κείμενη νομοθεσία, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις διεθνώς αναγνωρισμένες άριστες πρακτικές, αλλά και την ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ. Την
ίδια βέβαια απήχηση στο θέμα των διαδικασιών διαμεσολάβησης έχουν και οι
διαπιστώσεις του Επιτρόπου για τα
συναφή ζητήματα και προβλήματα που
ενίοτε προκύπτουν.
Τώρα, σε ότι αφορά στις αποφάσεις
του Επιτρόπου, αυτές δεν είναι δεσμευτικές, σε αντίθεση με την πρακτική που
ακολουθείται σε χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Μη
δεσμευτικές όμως είναι επίσης και οι
αποφάσεις των αντίστοιχών μου σε
χώρες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία και
η Γαλλία με μεγάλη, ωστόσο, παράδοση
στην Εξώδικη Διαδικασία Επίλυσης
Διαφορών, την οποία και εφαρμόζουν
με πολύ μεγάλη επιτυχία.
• Η ποιότητα των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου που θα
επιβάλει τον Θεσμό και όχι η κατά Νόμο
δεσμευτικότητά τους. Εξάλλου, ο υφιστάμενος Νόμος εφοδιάζει τον Επίτροπο με πολλά άλλα εργαλεία, τα οποία
καθιστούν δύσκολη την απόρριψη μιας
«δίκαιης και λογικής» απόφασής του,
αν χαρακτηρίζεται από υψηλού ποιοτικού επιπέδου τεκμηρίωση και αναλυτική
θεμελίωση.
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ΔΟΕ: Αυξάνονται διεθνώς οι άνεργοι
Ο

αριθμός των ανέργων αναμένεται
να αυξηθεί περαιτέρω κατά τουλάχιστον 11 εκατομμύρια μέσα στα
τέσσερα επόμενα χρόνια και οι ανισότητες στον κόσμο επιδεινώνονται,
προειδοποιεί η Διεθνής Οργάνωση
Εργασίας (ΔΟΕ, ILO) σε έκθεσή της που
δημοσιοποιήθηκε χθες. Το 2019 πάνω
από 219 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να βρίσκονται χωρίς δουλειά,
σύμφωνα με την έκθεση αυτή που
δόθηκε στη δημοσιότητα στη Γενεύη.
«Περισσότερες από 61 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας χάθηκαν αφότου
άρχισε η παγκόσμια κρίση το 2008 και
οι προβολές μας δείχνουν ότι η ανεργία
θα συνεχίσει να επιδεινώνεται ώς το
τέλος της δεκαετίας. Αυτό σημαίνει
πως η κρίση της απασχόλησης απέχει
πολύ από το τέλος της», δήλωσε ο
γενικός διευθυντής της ΔΟΕ Γκάι Ράιντερ.

Επιδείνωση προοπτικών
Στην έκθεση της ΔΟΕ επισημαίνεται
πως οι προοπτικές της απασχόλησης
επιδεινώθηκαν πολύ στον αραβικό
κόσμο και σε ορισμένες περιοχές της
λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής,
κυρίως εξαιτίας της μεγάλης πτώσης
των τιμών του πετρελαίου και του
αερίου. Αντιθέτως η κατάσταση αυτή
θα μπορούσε να βελτιώσει τις προοπτικές της απασχόλησης «σε πολυάριθμες προηγμένες οικονομίες» και σε

• Το 2019 πάνω από 219
εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται
να βρίσκονται χωρίς δουλειά
πολλές ασιατικές χώρες, προστίθεται.
Οι εργαζόμενοι ηλικίας 15 ως 24 ετών,
οι οποίοι έχουν ήδη πληγεί ιδιαίτερα

«αυξανόμενες και επίμονες ανισότητες», τις «αβέβαιες προοπτικές σε ό,τι
αφορά τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις».
«Εφόσον το χαμηλό επίπεδο των
μισθών υποχρεώνει τους ανθρώπους
να καταναλώνουν λιγότερο και οι
επενδύσεις παραμένουν χαμηλές, αυτό
έχει προφανώς αρνητικό αντίκτυπο
στην ανάπτυξη», εκτιμά ο Ράιντερ. «Σε
ορισμένες προηγμένες οικονομίες, οι
εισοδηματικές ανισότητες πλησιάζουν
πλέον τα επίπεδα που παρατηρούνται
στις αναδυόμενες οικονομίες. Αντίθετα,
αυτές οι τελευταίες έχουν πραγματοποιήσει προόδους μειώνοντας το
υψηλό επίπεδο των ανισοτήτων», πρόσθεσε. Ο Ράιντερ δήλωσε πως οι
παγκόσμιοι ηγέτες που συναντώνται
αυτή την εβδομάδα στο Νταβός είναι
πιθανό να συμφωνήσουν πως η ανισότητα είναι ένα πρόβλημα, αλλά μάλλον
απίθανο να κάνουν κάτι γι' αυτό. Ο
επικεφαλής της ΔΟΕ, ο οποίος συμμετέχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ στο Νταβός, επισήμανε πως
ένα χαρακτηριστικό αυτής της ετήσιας
συνάντησης είναι το τεράστιο χάσμα
ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις
των συμμετεχόντων πάνω στο ζήτημα
των ανισοτήτων.

Αυξάνονται οι ανισότητες

Βελτίωση στις ΗΠΑ
Συγκεκριμένα, μολονότι η κατάσταση
της απασχόλησης βελτιώθηκε στις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία ή τη Βρετανία,
παραμένει και θα παραμείνει αντιθέτως δύσκολη σε πολλές προηγμένες
οικονομίες, κυρίως στην Ευρώπη. Η
ΔΟΕ δεν βλέπει έτσι σημαντική μείωση
της ανεργίας στη Γαλλία μέχρι το 2017,
οπότε το ποσοστό της πρόκειται να
περάσει ελαφρώς κάτω από το 10%
(9,9%), το επίπεδο του 2015. Στη Γερμανία, η ανεργία μπορεί μάλιστα να
αυξηθεί και να φθάσει το 5% (έναντι
4,7% φέτος).
«Οι πολιτικές λιτότητας, ιδιαίτερα
στην Ευρώπη, συνέβαλαν στη θεαματική αύξηση της ανεργίας. Δεν πιστεύω
πως ήταν αναπόφευκτες», δήλωσε ο
Ράιντερ.

από την τρέχουσα κρίση -με το παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας γι' αυτή την
ηλικιακή ομάδα να φθάνει σχεδόν το
13%-, θα συνεχίσουν να πλήττονται
έντονα τα επόμενα χρόνια, αλλά με
άνισο τρόπο. Ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες η ανεργία των νέων αναμένεται να μειωθεί συνολικά μέχρι το
2019 (πρόκειται να σημειώσει πτώση
μεγαλύτερη των τριών μονάδων στην
Ισπανία ή την Ελλάδα), αναμένεται να
γνωρίσει σημαντική αύξηση στη Μέση
Ανατολή (άνοδος μέχρι μία μονάδα στη
Σαουδική Αραβία, ακόμη και οκτώ στο
Ομάν) και στη νοτιοανατολική Ασία
(άνοδος μέχρι δύο μονάδες στην Κίνα ή
στη Μαλαισία).

«Δεν θα κάνουν κάτι»
Η οργάνωση του ΟΗΕ υπογραμμίζει
στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τις

Σύμφωνα με την έκθεση, οι εισοδηματικές ανισότητες θα συνεχίσουν να
αυξάνουν, καθώς το 10% των πλουσιότερων θα κατέχει το 30% ως 40% των
συνολικών εισοδημάτων ενώ το 10%
των φτωχότερων θα πρέπει να αρκεσθεί στο 2% ώς 7%. Η ΔΟΕ προειδοποιεί πως «η κοινωνική αστάθεια είναι
ιδιαίτερα οξυμένη στις χώρες και τις
περιφέρειες όπου η ανεργία των νέων
είναι υψηλή ή αυξάνεται με ταχύτητα».
Υπογραμμίζει πως ο αριθμός των κοινωνικών ταραχών είναι σήμερα «10%
πιο αυξημένος απ' ό,τι πριν από την
κρίση» του 2008. Η συνολική περιουσία
του 1% των πιο πλούσιων του κόσμου
θα υπερβεί το 2016 αυτή του υπόλοιπου 99%, υποστηρίζει η Oxfam σε μια
μελέτη που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Σύμφωνα μ' αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, «το μερίδιο της παγκόσμιας κληρονομιάς που κατέχει το 1%
των πιο πλούσιων πέρασε από 44% το
2009 σε 48% το 2014 και το 2016 πρόκειται να υπερβεί το 50%».

Πανευρωπαϊκή βουτιά στην καινοτομία
Π

ανευρωπαϊκή βουτιά στην καινοτομία κατέγραψε η Κύπρος κατά
την περίοδο 2010 - 2012. Σύμφωνα με
τη Eurostat, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η Κύπρος άρχισε να
υστερεί κατά πολύ σε σχέση με την
Ευρώπη στην καινοτομία καθώς οι
επιχειρήσεις περιέκοψαν τις δαπάνες
για την καινοτομία. Πιο συγκεκριμένα
οι καινοτόμες δραστηριότητες στη
χώρα μας μειώθηκαν κατά 14% στο
διάστημα 2010 - 2012 σε σχέση με το
διάστημα 2006 - 2008. Το ποσοστό
μείωσης των καινοτόμων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στην Κύπρο
κατά τη συγκεκριμένη περίοδο ήταν το

μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στην
Ευρώπη. Η Eurostat καταδεικνύει ότι
κατά την τριετία 2010 - 2012 οι καινοτόμες επιχειρήσεις στην Κύπρο ήταν
42,1% ενώ κατά την περίοδο 2006 2008 ανερχόταν στο 56.1%. Όπως

• Πανευρωπαϊκό αρνητικό ρεκόρ
για την Κύπρο

περίοδο 2010 - 2012 σε σύγκριση με το
2006 - 2008 στη Μάλτα (14,05), την
Ολλανδία (6.5%), τη Λετονία (6,1%) και
τη Βρετανία (4,7%). Κατά την περίοδο
2010 - 2012, τα υψηλότερα ποσοστά
των επιχειρήσεων με καινοτομικές
δραστηριότητες καταγράφηκαν στη
Γερμανία (66,9% των επιχειρήσεων, το
Λουξεμβούργο (66,1%) και την Ιρλανδία
(58,7%).

προκύπτει από τα στοιχεία της
Eurostat την Κύπρο στη μείωση του
ποσοστού ακολουθεί η Γερμανία (13%).
Στον αντίποδα το μερίδιο των καινοτόμων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά την

Όσον αφορά στην Ευρώπη η αρμόδια
υπηρεσία αναφέρει ότι το ποσοστό
των καινοτόμων επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 2,6% το διάστημα 2010 2012 σε σχέση με το διάστημα 2006 2008 από 51,5% σε 48,9%.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΗΝΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015
Η Συνεργατική Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων
Κύπρου Λτδ δέχεται αιτήσεις από μέλη, για τη χορήγηση εξήντα
(60) νέων υποτροφιών για τις σπουδές των τέκνων τους, σε
πανεπιστήμια ή πολυτεχνεία στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για το
ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
1. Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης
Δικαιούχοι θα είναι τέκνα μελών της Εταιρείας που πληρούν
τους πιο κάτω όρους:

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας εκφράζει ανησυχία

Ριζικές αλλαγές στο σχεδιασμό του ΓΕΣΥ

Τ

η βαθιά ανησυχία του για τις ριζικές αλλαγές στη φιλοσοφία της κείμενης νομοθεσίας
και των σχεδιασμών που έχουν γίνει για την
εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας
εκφράζει σε ανακοίνωση του το Διοικητικό
συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
μετά από εξέταση του προσχεδίου του τροποποιητικού νομοσχέδιου.

(δ) Καταργείται η αυτονομία του ΟΑΥ, δεν διασφαλίζεται η θωράκισή του από πολιτικές
παρεμβάσεις και υποβαθμίζεται δραστικά ο
ρόλος και οι αρμοδιότητές του, ως ενός κοινωνικοποιημένου οργανισμού ο οποίος θα έχει την
ευθύνη να ενεργεί ως αγοραστής υπηρεσιών
υγείας εκ μέρους και προς όφελος των δικαιούχων του ΓεΣΥ.

Περαιτέρω, το ΔΣ του ΟΑΥ, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των εργοδοτών (ΟΕΒ και
ΚΕΒΕ), των εργαζομένων (ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ,
ΠΑΣΥΔΥ), των αυτοεργοδοτουμένων και της
κυβέρνησης, θεωρεί ότι με βάση τις πρόνοιες

(ε) Δεν διασφαλίζεται η διάκριση των ρόλων
μεταξύ του διαχειριστή και του επόπτη του
Συστήματος, διάκριση η οποία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εποπτεία του ΓεΣΥ,
αφού ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας καθίσταται
τόσο διαχειριστής όσο και επόπτης του Συστήματος.

(α) Έχουν αποφοιτήσει από σχολές Μέσης Εκπαίδευσης με
γενικό βαθμό τουλάχιστο 18 (στα 20) και διαγωγή Κοσμιωτάτη, ή κατέχουν πιστοποιητικά επιτυχίας στις εξετάσεις GCE,
σε όχι λιγότερα από τρία θέματα A LEVEL από τα οποία τουλάχιστο το ένα να είναι με βαθμό Β και τα υπόλοιπα δύο με
βαθμό C,
και
(β) Να φοιτούν στο δεύτερο έτος σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο.
2. Αριθμός και ύψος υποτροφιών
Θα παραχωρούνται ετησίως εξήντα (60) υποτροφίες ύψους
€1.500,00(χίλια πεντακόσια ευρώ) / έκαστη μόνο μια φορά.
3. Κατανομή αριθμού υποτροφιών
Η κατανομή των (60) υποτροφιών μεταξύ των αποφοίτων
Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και κατόχων Πιστοποιητικών Επιτυχίας στις εξετάσεις G.C.E., γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων κάθε κατηγορίας, που πληρεί την ελάχιστη
βαθμολογία (όπως καθορίζεται στο σημείο 1).
4. Επιλογή των δικαιούχων
Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων αξιολογούνται από την Επιτροπεία της Εταιρείας και κατατάσσονται σε σειρά επιτυχίας
με μόνο κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση (Γενικό βαθμό
απολυτηρίου ή πιστοποιητικά επιτυχίας στις εξετάσεις GCE)
ως αναφέρεται στο σημείο (1) πιο πάνω.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως παραλάβουν το
σχετικό έντυπο από τα Καταστήματα Εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας, το οποίο μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει
να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
2015.
Από την Επιτροπεία
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του προσχεδίου του τροποποιητικού νομοσχεδίου του Υπουργού Υγείας:
(α) Δημιουργείται υπερσυγκέντρωση εξουσιών
και αρμοδιοτήτων στον εκάστοτε Υπουργό
Υγείας, ο οποίος θα έχει την εξουσία να καθορίζει και να μεταβάλλει όλες τις παραμέτρους
και χαρακτηριστικά του Συστήματος οδηγώντας ουσιαστικά σε ένα πλαίσιο διακυβέρνησης
το οποίο αναπόφευκτα εκθέτει το ΓεΣΥ σε πολιτικές παρεμβάσεις ή/και σκοπιμότητες και
αυξάνει τον κίνδυνο αδιαφανών διαδικασιών
και εμφιλοχώρησης φαινομένων διαπλοκής και
διαφθοράς.
(β) Δεν διασφαλίζεται η συνέχεια και η σταθερότητα του Συστήματος ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια περιόδων πολιτικών αλλαγών ή οικονομικών κρίσεων.
(γ) Δεν διασφαλίζεται η αποτελεσματική συμμετοχή και εκπροσώπηση όλων των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων και εργοδοτών) στα
διάφορα σώματα και θεσμούς στη βάση του
τριμερούς μοντέλου διακυβέρνησης για τη
λήψη αποφάσεων.

(στ) Δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων
για το Υπουργείο Υγείας το οποίο, παρά το
γεγονός ότι θα εξακολουθήσει να είναι παροχέας υπηρεσιών υγείας, ταυτόχρονα θα καθορίζει
τις παραμέτρους λειτουργίας του ΓεΣΥ με την
έκδοση διαταγμάτων επί ενός ευρέως φάσματος θεμάτων, δημιουργώντας αναπόφευκτα τις
προϋποθέσεις για αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ
των παροχέων υπηρεσιών υγείας του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα.
Ο οργανισμός, επισημαίνει μεταξύ άλλων στην
ανακοίνωση, πως οι σαρωτικές αλλαγές που
περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του τροποποιητικού νομοσχεδίου του Υπουργού Υγείας
δεν τεκμηριώνονται τεχνοκρατικά και επιστημονικά και ανατρέπουν την κοινωνική συναίνεση που επιτεύχθηκε κατόπιν μακρών συζητήσεων ενώ αυξάνουν τον κίνδυνο εκτροχιασμού της
εφαρμογής του ΓεΣΥ. Το ΔΣ του ΟΑΥ θεωρεί ότι
το ενοποιημένο τροποποιητικό νομοσχέδιο του
ΓεΣΥ αποτελεί τη σωστή βάση για την ταχύτερη
δυνατή ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου και
την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν
εξαγγελθεί για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Το ενοποιημένο τροποποιητικό νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από τον ΟΑΥ κατόπιν οδηγιών της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων εγνωσμένου κύρους στη βάση επιστημονικών μελετών και διεθνών βέλτιστων
πρακτικών και μετά από μακρόχρονες διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
και τα ενδιαφερόμενα μέρη στα πλαίσια της
απαιτούμενης κοινωνικής συναίνεσης.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟ ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μοίρασαν χαμόγελα και αγάπη στα παιδιά
Ε

πίσκεψη στο παιδοογκολογικό και παιδοχειρουργικό
τμήμα του Μακάρειου νοσοκομείου πραγματοποίησε την
Πέμπτη 15/01/15 αντιπροσωπεία του Τμήματος Νεολαίας

ΣΕΚ και Τμήματος Γυναικών
ΣΕΚ μοιράζοντας αγάπη,
χαμόγελα και δώρα στα παιδιά. «Νιώθουμε ότι είναι το
λιγότερο που μπορούμε να
κάνουμε γι' αυτά τα παιδιά. Η

ΣΕΚ ως η μεγαλύτερη Συνδικαλιστική Οργάνωση έχει έναν
πολυσήμαντο κοινωνικό ρόλο
να επιτελέσει, ειδικότερα σ’

• Πολυσήμαντος
ο κοινωνικός ρόλος
που καλείται
να διαδραματίσει η ΣΕΚ
αυτό το δύσκολο καιρό που
βιώνει η χώρα μας με τις αμέτρητες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, ανέφερε ο
γ.γραμματέας του Τμήματος
Νεολαίας ΣΕΚ Τάσος Κακουλλής. Ο κ. Κακουλλής, πρόσθεσε
παράλληλα, πως προσπάθεια
μας αυτόν τον κοινωνικό ρόλο
να τον επιτελέσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό.
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Σ

τη σημερινή εποχή της
πνευματικής αποχαύνωσης,
της ηθικής κατάπτωσης που
έσυρε την Κύπρο και της Ελλάδα στην δυσπραγία και την
οικονομική εξαθλίωση ο λόγος
και ο βίος των Τριών Μέγιστων
Φωστήρων της Ορθόδοξης
Εκκλησίας μας είναι όσο ποτέ
άλλοτε επίκαιρος και διδακτικός. Το μήνυμα που εκπέμπουν
εδώ και 17 αιώνες χαραχτηρίζεται από επαναστατικότητα
που προτείνει λύσεις στα πολλαπλά προβλήματα του ατόμου της οικογένειας και της
κοινωνίας στο σύνολο της
δίδοντας κατευθύνσεις, που
γεμίζουν ελπίδα για το αύριο.
Οι Τρεις Ιεράρχες υπήρξαν

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σύγχρονος όσο ποτέ ο επαναστατικός
λόγος των Τριών Ιεραρχών
√ Βασίλειος ο Μέγας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός
√ Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους ζωή, η Ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε αγίους
και γιορτάζουν ο καθένας ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ
των χριστιανών για το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα περισσότερα, αποφασίστηκε
και καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή γιορτή
στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους
Τα συγγραφικά έργα τους
διδάσκονται σήμερα σε κορυφαία Πανεπιστήμια σε όλο τον
κόσμο.
Τους ονομάζουμε φωστήρες
που θα πει λαμπερά αστέρια.
Ακόμα τους αποκαλούμε μελίρρυτους ποταμούς της Σοφίας,
που πότισαν όλη την κτίση με
το μέλι της διδασκαλίας τους.
Είναι οι Τρεις Μεγάλοι Ιεράρχες
που γιορτάζουμε και τιμούμε
σήμερα: Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης
ο Χρυσόστομος.

ολοκληρωμένες προσωπικότητες που με την ανοικτότητα του
πνεύματος και την κριτική
στάση τους απέναντι σε κάθε
μορφής εξουσία τάραξαν τα
νερά της εποχής τους αφήνοντας παρακαταθήκες με αιώνια αξία. Θλίβεται κανείς όταν
βλέπει την αναγνώριση του
επιστημονικού τους έργου σε
παγκόσμια κλίμακα από τη μια
μεριά και από την άλλη, την
άγνοια ή ακόμα και την απαξίωση που υπάρχει γι’ αυτούς
στην πατρίδα μας. Λίγα μόλις
χρόνια μετά το θάνατό τους τα
κείμενά τους μεταφράζονται
στα Λατινικά και με την πάροδο του χρόνου σε όλες τις

Ο καθένας τους υπήρξε σοφός
δάσκαλος, ακούραστος κοινωνικός εργάτης, υπέρμαχος της
Ορθοδοξίας σε μια εποχή που
οι αιρέσεις είχαν κυριαρχήσει.
Ο λόγος τους ήταν φωτιά και
οι ιδέες τους ξεπερνούσαν την
εποχή τους. Αγάπησαν με
πάθος τα γράμματα και αγωνίστηκαν για την αλήθεια και
τη δικαιοσύνη.
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ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
Οι γονείς που δεν φροντίζουν για τη μόρφωση των
παιδιών τους θεωρούνται
φονιάδες, γιατί η μόρφωση
είναι εκείνη που θα καλλιεργήσει τη ψυχή του παιδιού.
Ι. Χρυσόστομος
Στολίστε τις ψυχές των
παιδιών με την κατάλληλη
μόρφωση και όλα τα άλλα
θα ακολουθήσουν.
Γ. Θεολόγος
Τα παιδιά πρέπει να ασκηθούν στην εγκράτεια, την
οικονομία, τη φιλοστοργία,
την εργατικότητα και την
υπακοή στους νόμους και
στους αρχηγούς της πολιτείας.
Ι. Χρυσόστομος
Να τιμούμε τη μητέρα μας.
Ο καθένας έχει τη δική του
μητέρα. Όλοι όμως έχουμε
κοινή μητέρα την Πατρίδα
και αυτήν πρέπει να τιμούμε ιδιαίτερα.
Γ. Θεολόγος
Όταν πρόκειται για την
αληθινή πίστη του Χριστού
μας, ούτε πείνα ούτε φυλακή, ούτε εξορία ούτε και
αυτός ο θάνατος μας τρομάζει.
Μ. Βασίλειος
Τι να φοβηθείς σαν κλείσεις
μέσα σου το Θεό;
Γ. Θεολόγος

Στη Σουρωτή ουρές προσκυνητών
στον τάφο του Αγίου Παισίου

ευρωπαϊκές γλώσσες. Στη
Δύση αλλά και παγκοσμίως δεν
είναι λίγοι οι ερευνητές από το
χώρο της Ιατρικής, της Κοινωνιολογίας, των Πολιτικών Επιστημών, της Παιδαγωγικής,
της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας και της Ψυχολογίας που
μελέτησαν το έργο των Πατέρων της Εκκλησίας τονίζοντας
την αξία του. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επίδραση του
συγγραφικού του έργου στους
Ευρωπαίους
επιστήμονες
κυρίως των ανθρωπιστικών
σπουδών από την εποχή της
Αναγεννήσεως μέχρι σήμερα.

Η πεμπτουσία του σοφού λόγου των τριών Ιεραρχών
«Η ειρήνη είναι το γλυκύτερο πράγμα στον κόσμο».
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
«Τρία πράγματα είναι απαραίτητα στον άνθρωπο: παιδεία, εργασία και υγεία»
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
«Όπως οι μέλισσες διαλέγουν το νέκταρ από τα λουλούδια, έτσι κι εσείς διαλέγετε αυτά που διαβάζετε. Να κρατάτε τα καλά και τα ωφέλιμα».
ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
«Το χρυσάφι δε βρέθηκε για να δενόμαστε μ’ αυτό, αλλά για να λύνουμε τους δεμένους».
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
«Ντρέπομαι», κάθε φορά που βλέπω πολλούς πλούσιους να γυρίζουν εδώ κι εκεί, να ιππεύουν
άλογα με χαλινάρια χρυσά, να σέρνουν πίσω τους δούλους χρυσοφορεμένους, να έχουν στο σπίτι
τους κρεβάτια ασημένια κι ένα σωρό άλλα φανταχτερά πράγματα κι όταν έλθει η ώρα να δώσουν
κατιτί στο φτωχό τότε γίνονται κι απ’ τους φτωχούς φτωχότεροι. Δε μας χρειάζεται τέτοια ελεημοσύνη. Αγάπη θα πει θυσία, θα πει γενναιοψυχία και άφθονο αίσθημα».

Ά

νθρωποι κάθε ηλικίας από όλα τα μέρη της Ελλαδάς στήθηκαν στην ουρά την Κυριακή περιμένοντας ώρες με υπομονή και πίστη να προσκυνήσουν τον τάφο του Γέροντα μετά
την πρόσφατη απόφαση για αγιοκαταταξή του.
Κάποιοι από αυτούς είχαν την τύχη να γνωρίσουν τον Γέροντα,
ορισμένοι να έχουν ευεργετηθεί από αυτόν μέσω της πίστης
τους όμως οι περισσότεροι απλά είχαν ακούσει για αυτόν τον
άγιο της σύγχρονης εποχής.
Είναι χαρακτηριστικά τα όσα έγραψε στο μήνυμα της η αναγνώστρια που έστειλε και τις φωτογραφίες:
"Συγκλονιστικό το να περπατάς στα μέρη που έζησε ένας σύγχρονος Άγιος, ένας Άγιος της εποχής μας, στον οποίο ο Θεός
έδωσε τόσα χαρίσματα και τόση πνευματικότητα. Είναι γνωστή
η αγάπη του Αγίου για τον κόσμο τον οποίο βοηθούσε, παρηγορούσε και συνεχίζει να το κάνει και σήμερα και μέσα από τον
τάφο του.".
Ο Άγιος Αρσένιος Εζνεπίδης, όπως ήταν το κοσμικό του
όνομα, γεννήθηκε στα Φάρασα της Καππαδοκίας στη Μικρά
Ασία, στις 25 Ιουλίου του 1924. Η κατάταξή του στο Αγιολόγιο
της Ορθόδοξης Εκκλησίας πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2015 σύμφωνα με την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου.]
Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να υπηρετήσει στο στρατό ο Αρσένιος δούλεψε σαν ξυλουργός. Το 1945 ο Αρσένιος
κατατάχτηκε στο στρατό και υπηρέτησε σαν ασυρματιστής.
Όσο καιρό δεν ήταν ασυρματιστής, ζητούσε να πολεμά στην
πρώτη γραμμή, προκειμένου κάποιοι οικογενειάρχες, να μην
βλαφτούν.
Εισήλθε πρώτη
φορά στο Άγιο
Όρος για να
μονάσει το 1949,
αμέσως μετά την
απόλυσή
του
από το στρατό.
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Φάρος καθοδήγησης, το φωτεινό παράδειγμα
της θυσίας του ήρωα Μάρκου Δράκου
Α

ποτελεί μεγάλη τιμή και βαρύ το
χρέος να μιλήσει κανείς για ήρωες,

αποδίδοντας δίκαιο φάρο αιώνιας
ευγνωμοσύνης σε αυτούς που με τη
θυσία τους έγιναν σύμβολο αγώνα ηρωϊσμού και προσήλωσης.

Τα πιο πάνω τόνισε ο υπουργός Άμυνας
Χριστόφορος Φωκαϊδης σε ομιλία που
εκφώνησε στην τελετή απονομής επάθλων σε αθλητές που πρώτευσαν στον
αγώνα Δρόμου Μάρκου Δράκου που
διοργάνωσε το Τμήμα Εργαζόμενης
Νεολαίας ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας

και ο ΠΑΣΕΚ, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απήυθυνε

Ο υπουργός Άμυνας, επεσήμανε παράλ-

και ο Επαρχιακός Γραμματέας της ΣΕΚ

ληλα πως τέτοιες εκδηλώσεις ενδυνα-

Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπος Ιωαν-

μώνουν την κοινωνική αλληλεγγύη και

νίδης ο οποίος εξείρε τη δράση του

ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των

ήρωα που διετέλεσε μέλος του γενικού

πολιτών.

συμβουλίου της ΣΕΚ.

Ο βουλευτής του ΔΗ.ΣΥ Νίκος Νουρής μαζί με πρωτεύσαντες αθλητές

Χριστόφορος Φωκαϊδης, υπουργός Άμυνας

Ας αναλογιστούμε το δικό μας χρέος προς την πατρίδα

Ε

Ο γενικός Οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης
(πάνω) και ο γ.γ. της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία
(κάτω) απονέμουν έπαθλα

πιμετρώντας το μέγεθος της
προσφοράς και της θυσίας
του Μάρκου Δράκου, καλούμαστε
σήμερα να αναλογιστούμε το δικό
μας ιστορικό χρέος έναντι της
πατρίδας. Να ψηλαφήσουμε με
κριτική διάθεση τα λάθη και τα
πάθη μας. Να υπερβούμε διχαστικά σύνδρομα και τραυματικές
εμπειρίες του παρελθόντος και με
πατριωτικό ρεαλισμό και ορθοφροσύνη, όπως μας διδάσκει ο
Θουκυδίδης, να σταθούμε αντάξιοι της ιστορίας μας. Να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις για
μια νέα πορεία εθνικής συναίνεσης και συνεννόησης.
Σε μια εποχή που η πολιτική
απαξιώνεται και που η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους
θεσμούς υποχωρεί, το φωτεινό
παράδειγμα του Μάρκου Δράκου
αποτελεί σήμερα φάρο καθοδήγησης. Είναι επιτέλους η ώρα να
διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα σφυρηλατούν
και θα ενδυναμώνουν την ελπίδα
και την πίστη, γιατί «πάνω από
κάθε αδυναμία στέκεται η δύναμη
της πίστης» έλεγε ένας άλλος
μεγάλος ήρωας της ΕΟΚΑ, ο
Κυριάκος Μάτσης.
Αυτή ακριβώς η πίστη αποτελεί
προϋπόθεση αυτοσυνειδησίας

και η αυτοσυνειδησία, η συνείδηση του ποιοι είμαστε, είναι προϋπόθεση ελευθερίας.
Έχουμε λοιπόν ιερή υποχρέωση
έναντι της ιστορίας μας, έναντι
όλων αυτών που θυσιάστηκαν
για την πατρίδα, αλλά και έναντι
των μελλοντικών γενιών αυτού
του τόπου, να συνεχίσουμε να
πιστεύουμε. Να έχουμε πίστη στις
δυνάμεις μας, πίστη στο δίκαιο
του αγώνα μας, πίστη στη τελική
ευόδωση του στόχου για απελευθέρωση και επανένωση της
πατρίδας μας. Γι’ αυτό και η
σημερινή εκδήλωση, επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί μόνο ένδειξη
σεβασμού, τιμής και ευγνωμοσύνης στο μεγάλο μας ήρωα.
Είναι ταυτοχρόνως υπόμνηση
αυτοσυνειδησίας και ανάληψη
ευθύνης για τον κάθε ένα από
εμάς ξεχωριστά. Της ευθύνης
πως δε θα επιτρέψουμε να ξεθωριάσει η ελπίδα και η πίστη. Πώς
δε θα ανεχθούμε την όποια διολίσθηση προς τη σιωπηρή διχοτόμηση. Πως δε θα αποστρατευτούμε από τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση.
Και δικαίωση θα υπάρξει, μόνο
όταν γίνει κατορθωτό ο Ελληνισμός να ριζώσει ξανά στην κατεχόμενη σήμερα γη μας. Μόνο όταν

επανενώσουμε την πατρίδα μας
σε συνθήκες ειρήνης και ελευθερίας, έτσι ώστε να συνδημιουργήσουμε ξανά με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους και
όλους τους νόμιμους κάτοικους
του νησιού.
Αυτό το μέλλον ελευθερίας και
ειρήνης το χρωστάμε στην ιστορία μας. Αυτό το μέλλον αποτελεί
ιερή υποχρέωση μας έναντι των
επόμενων γενεών. Αυτό το μέλλον
θα αποτελεί και τη καλύτερη
δικαίωση και για τον ήρωα που
τιμούμε σήμερα, το παράδειγμα
του οποίου θα μας εμπνέει για
πάντα.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΦΗ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΜΑΡΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ
ΧΑΡΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

ΝΑΤΑΣΑ ΛΑΜΠΙΤΣΗ
16-19 ΕΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΝΤΟΥ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΑΤΣΙΑΣ
20-29 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ
30-39 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
40- 49 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΤΤΥΠΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
50- 59 ΕΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΑΝΙΚΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ
60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΧΕΙΜΩΝΗΣ
ΤΑΣΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΥΜΕΟΥ
ΧΑΡΗΣ ΛΟΙΖΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΕΛΔΥΚ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΚΚΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΒΕΝΤΕΑΣ
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
FIRST NAME SURNAME
ΑΒΡΑΜΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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Υψηλού επιπέδου Νοσηλευτική και Μαιευτική Ημερίδα στη ΣΕΚ

Έφτασε η ώρα να ζήσουμε τη μεγάλη αλλαγή στον τομέα της υγείας

Υ

ψηλού επιπέδου Νοσηλευτική και
μαιευτική ημερίδα συνδιοργάνωσε η
Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ
το περασμένο Σάββατο 24 Ιανουαρίου
2015 στις 9 πμ στο οίκημα της ΣΕΚ, στο
Στρόβολο, με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο
Νοσηλευτών και Μάιων.
Στην εναρκτήρια τελετή ο Υπουργός
Υγείας Δρ. Φίλιππος Πατσαλή, αναφέρθηκε στις ραγδαίες αλλαγές που
πρόκειται να γίνουν στον τομέα της
υγείας επισημαίνοντας πως το σύστημα όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα
ανέδειξε πολλές ανεπάρκειες και αδυναμίες. Υπουργός Υγείας επεσήμανε
χαρακτηριστικά ο εκσυγχρονισμός της
υγείας στον τόπο μας αποτελεί μεγάλη
πρόκληση και πως θα πρέπει όλοι μέσα
από τον κοινωνικό διάλογο να βρούμε
τους τρόπους ώστε το συντομότερο να
ζήσουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Ήρθε
η ώρα κατέληξε να βάλουμε τα θεμέλια
για ένα σύγχρονο σύστημα υγείας

Αναφερόμενος στους νοσηλευτές τους
οποίους απεκάλεσε συνεταίρους. επεσήμανε πως θα βρίσκεται πάντα στο
πλευρό τους για συνεννόηση και επίλυση προβλημάτων που αναφύονται.
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισαίος Μιχαήλ, στον χαιρετισμό του επεσήμανε πως το συνδικαλιστικό κίνημα της

√ Το υφιστάμενο σύστημα
υγείας δεν αντέχει άλλο

ντος και ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ
Γιαννάκης Λεοντίου στους χαιρετισμούς
τους εξήραν την πρωτοβουλία για διεξαγωγή αυτής της επιστημονικής ημερίδας η οποία θα ενισχύσει τις γνώσεις
των νοσηλευτών.
Στο κύριο μέρος της ημερίδας αναπτύχθησαν και θα αναλυθούν ενδιαφέροντα ζητήματα όπως, μύθοι και πραγματικότητες για την καισαρική τομή, ο
Μητρικός θηλασμός και Μαιευτικές
πρακτικές, Φροντίδα μετά την Αναζωο-

γόνηση, η Κλινική Κωδικοποίηση και
εφαρμογή των DRGs ως μέθοδος τιμολόγησης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, βασικές αρχές για την ετοιμασία και τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών σκευασμάτων, οι στοχευμένες
Θεραπείες για αντιμετώπιση του καρκίνου, ο ρόλος του μελιού στην αντιμετώπιση της ξηροστομίας μετά από χημειοθεραπεία και η Πρόληψη και έλεγχος
λοιμώξεων στους χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας.

και δεν μπορεί να σηκώσει

Η ημερίδα που τελέστηκε υπό την αιγί-

άλλες ανεπάρκειες

δα του Υπουργού Υγείας Δρ. Φίλιππου
Πατσαλή έτυχε μοριοδότησης με διε-

ΣΕΚ πάντα με υπευθυνότητα και σύνεση
θέτει τη σφραγίδα στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα μας όπως
και το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Ο Διευθυντής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας Αντρέας Ξενοφώ-

θνείς Μονάδες συνεχούς νοσηλευτικής
και Μαιευτικής Εκπαίδευσης.
Η ΟΥΙΚ-ΣΕΚ θα συνεχίσει τις ενέργειες
της και τις προσπάθειες της για τη
συνεχή παροχή ευκαιριών ιδιαίτερα
στους νοσηλευτές και μαίες του ιδιωτικού τομέα για εμπλουτισμό των γνώσεων τους.

Ελισσαίος Μιχαήλ, γγ ΟΙΥΚ-ΣΕΚ

Οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται
με κατάρτιση και ενημέρωση

Η

Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων
ΣΕΚ θέλοντας πάντοτε να συμπεριφέρεται υπεύθυνα και να επιτελεί το
έργο της για προώθηση και προστασία
των καλώς νοουμένων συμφερόντων
των εργαζομένων και του τόπου γενικότερα διοργανώνει εδώ και αρκετά
χρόνια μια σειρά προγραμμάτων που
καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομίας και των εργασιακών σχέσεων.
Στόχος είναι να γίνει η κατάλληλη πληροφόρηση και προετοιμασία των εργαζομένων για να μπορέσουν να αντιμε-

√ Με υψηλό αίσθημα ευθύνης
αντιμετωπίζουμε τα θέματα
του ζωτικού τομέα της υγείας
τωπίσουν με επιτυχία τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται.
Είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια που
διοργανώνεται και αυτή η εξειδικευμένη επιστημονική ημερίδα για τους
νοσηλευτές για να μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε σωστά και αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις. Το γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια η Ομοσπονδία μας είναι μέλος των ευρωπαϊκών συνδικάτων θα μας δώσει την
ευκαιρία στο μέλλον μετά το σημερινό
επιτυχημένο εγχείρημα τόσο από πλευράς προσέλευσης όσο και από πλευράς
υλικού να αρχίσουμε να έχουμε και για

τον δικό σας κλάδο συνεργασία για
καλύτερη επαγγελματική κατάρτιση
αξιοποιώντας τις υπηρεσίες και της
ευρωπαϊκής συνδικαλιστικής ακαδημίας, για να αποκτήσουμε γνώσεις
μέσα από την ευρωπαϊκή εμπειρία για
τα διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουμε, πράγμα που συμβάλλει θετικά
και σημαντικά στην προσπάθεια για
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και προσαρμογής της κοινωνίας μας στα νέα
δεδομένα στα πρόθυρα και της εισαγωγής του εθνικού σχεδίου υγείας.
Το συνδικαλιστικό κίνημα στα σημερινά δύσκολα χρόνια που περνούμε έχει
σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Έχει
προτάσεις για το ΓΕΣΥ έχει προτάσεις
για αναβάθμιση γενικά των υπηρεσιών
υγείας, χειριστήκαμε με υπευθυνότητα
την συλλογική σύμβαση των ιδιωτικών
νοσοκομείων και των ωφελημάτων στο
προσωπικό τους.
Σίγουρα θα είμαστε πιο δυνατοί και πιο
αποτελεσματικοί αν είχαμε την καθολική συμμετοχή του προσωπικού των
ιδιωτικών νοσοκομείων στη λήψη των
αποφάσεων μας.
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ΥΓΕΙΑ

Μικρά μυστικά για να οργανώσετε
καλύτερα τη δουλειά
Οι καλές συνήθειες και τα έξυπνα κόλπα που θα σας βοηθήσουν να δουλεύετε αποτελεσματικότερα αλλά χωρίς άγχος

Γ

υρίσατε από τις διακοπές και βρήκατε ένα βουνό δουλειάς να
σας περιμένει, ή απλώς αποφασίσατε ότι η νέα σαιζόν θα
σας βρει πιο οργανωμένους, πιο αποτελεσματικούς, με λιγότερο άγχος και καλύτερη απόδοση στη δουλειά. Όπως και αν έχει,
μέρες που είναι, τις πολύτιμες συμβουλές που ακολουθούν για
να οργανώσετε καλύτερα την δουλειά –και να μην τρελαθείτε–
τις χρειάζεστε.
Καθαρίστε το γραφείο σας (ή και όχι)
Ξέρουμε ότι το ξέρετε, καθότι είναι συνήθως η πρώτη συμβουλή που κάνει την εμφάνισή της σε καταλόγους με συμβουλές για
το πώς θα οργανώσετε τη δουλειά σας (καλή ώρα). Μην βιαστείτε, όμως, να προχωρήσετε στην επόμενη παράγραφο, γιατί
σας έχουμε νέα: Δεν λειτουργούν όλοι οι άνθρωποι καλά σε ένα
άδειο γραφείο. Κάποιοι εξ ημών βρίσκουν την δική τους τάξη
–και το δικό τους… peace of mind, που λένε και οι φίλοι μας οι
Αγγλοσάξωνες– στους χαώδεις χώρους. Αν ανήκετε σε αυτήν
την αξιαγάπητη πληθυσμιακή κατηγορία, δεν υπάρχει λόγος να
νιώθετε τύψεις για το ακατάστατο γραφείο σας. Αν εσείς βρίσκετε πάντα αυτό που ψάχνετε, και δεν νιώθετε την ανάγκη να
το τακτοποιήσετε για να
δουλέψετε πιο αποτελεσματικά, μην το κάνετε.
Μπορείτε απλώς να αφιερώνετε ένα εικοσάλεπτο
στο τέλος κάθε εβδομάδας,
για να πετάτε ό,τι δεν χρειάζεστε και να έχετε την
Δευτέρα πάνω στο γραφείο
σας μόνο το χρήσιμο χάος
–και τις υπενθυμίσεις για
τις δουλειές που εκκρεμούν.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

13 συμβουλές για καλή ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα
• 12 +1 συνήθειες που θα καθυστερήσουν το γήρας και θα ανεβάσουν
την ποιότητα της ζωής σας

Ο

ι καθημερινές σας συνήθειες προσθέτουν ή αφαιρούν
χρόνια από την ζωή σας.
Υπάρχουν πάντα τρόποι, να
ζήσετε περισσότερο και με
ποιότητα! Ακολουθούν 13
συνήθειες που θα καθυστερήσουν το γήρας και θα ανεβάσουν την ποιότητα της ζωής
σας
Φροντίστε τη σιλουέτα σας
Η παχυσαρκία αυξάνει το
ρίσκο εμφάνισης διαβήτη, καρκίνου και προβλημάτων στην
καρδιά, ενώ σχετική έρευνα
δείχνει ότι αφαιρεί από το
μέσο όρο ζωής σας, γύρω στα
12 χρόνια.
Από την άλλη μεριά του νομίσματος, ένα πολύ αδύνατο
σώμα αυξάνει τις πιθανότητες
της οστεοπόρωσης και ρίχνει
την απόδοση του ανοσοποιητικού συστήματος. Το ιδανικό
βάρος για τον κάθε σωματότυπο είναι και το επιθυμητό,
καθώς οι υπερβολές και οι
ακραίες καταστάσεις είναι
εκείνες που είναι πάντα επκίνδυνες.
Μετριάστε το οινόπνευμα

Υιοθετήστε καλές συνήθειες
Και δεν εννοούμε μόνο τον πρωινό καφέ με τους συναδέλφους
στην κουζίνα, που είναι ένα καλό κίνητρο για να πάτε στη δουλειά το πρωί. Στις καλές συνήθειες συμπεριλαμβάνονται και
πράγματα που έχουν να κάνουν πιο άμεσα με τη δουλειά σας,
όπως μια συγκεκριμένη ώρα για να διαβάζετε και να απαντάτε
στα e-mail σας, δέκα λεπτά στο τέλος της βάρδιας για να
σημειώνετε τις εκκρεμότητες που αφήσατε για αύριο ή για να
σβήσετε από την εν λόγω λίστα εκείνες που ολοκληρώσατε ή μια
συγκεκριμένη ώρα για το μεσημεριανό σας διάλειμμα. Αυτό το
τελευταίο ειδικά αποτελεί καλή συνήθεια γιατί αφενός έχετε
κάτι να περιμένετε το πρωί (σαν να λέτε στον εαυτό σας, θα
ολοκληρώσω πρώτα αυτές τις δουλειές και μετά θα βγω για
διάλειμμα) και αφετέρου σας «ξεκουράζει» ακριβώς στη μέση
της ημέρας, όταν το χρειάζεστε περισσότερο.
Αφοσιωθείτε σ’ ένα πράγμα
Το έχουμε πει, αλλά θα το ξαναπούμε, γιατί οι βαθιά ριζωμένοι
μύθοι δύσκολα απομυθοποιούνται: Το multitasking στην πραγματικότητα δεν υπάρχει –το μυαλό μας κάθε φορά αφοσιώνεται
σε ένα πράγμα, και προσπαθώντας να κάνουμε και κάτι άλλο
παράλληλα το μόνο που καταφέρνουμε είναι να αποσπάμε την
προσοχή μας και να σαμποτάρουμε τα αποτελέσματά μας τόσο
στο ένα “task” όσο και στο άλλο. Αφιερωθείτε σε ένα πράγμα
κάθε φορά, και σταματήστε να ελέγχετε τα e-mail σας και το
Facebook κάθε είκοσι λεπτά –χάνετε την συγκέντρωσή σας και
καταλήγετε να χρειάζεστε διπλάσιο χρόνο για να ολοκληρώσετε την κάθε δουλειά.
Ας γίνουμε πραγματιστές
Τέλος, το μυστικό που «δουλεύει» περισσότερο απ’ όλα, είναι
ένα και μοναδικό: Μην κοροϊδεύετε τον εαυτό σας ότι μπορείτε
να είστε τέλεια οργανωμένοι στη δουλειά σας. Οι ατελείωτοι
κατάλογοι με υποχρεώσεις που πρέπει να τελειώσουν σε συγκεκριμένες ώρες αλλιώς θα καταστραφεί το σύμπαν, το μόνο που
θα σας προσφέρουν είναι επιπλέον άγχος. Άλλωστε, όσο πιο
πολύ «εθίζεστε» στις λίστες με τις δουλειές τόσο περισσότερο
καταλήγετε να αγχώνεστε επειδή τις παραγεμίζετε και τελικά
δεν καταφέρνετε να διαγράψετε όλες τις υποχρεώσεις από τη
λίστα στο τέλος της ημέρας. Φαύλος κύκλος –κάπως σαν τον
σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Αντ’ αυτού, θέστε μικρούς και
ρεαλιστικούς στόχους όσο προχωράτε την δουλειά που ξέρετε
ότι μπορείτε να τους φτάσετε – για παράδειγμα, «θα τελειώσω
αυτήν την αναφορά μέσα στην επόμενη ώρα, και μετά θα φτιάξω καφέ».
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Κάθε φορά που πίνετε παραπάνω από ένα ποτηράκι τη
μέρα θα πρέπει να γνωρίζετε
ότι προκαλείτε κάποιου είδους
ζημιά στα ζωτικά σας όργανα,
αδυνατίζετε το ανοσοποιητικό
σας και ανεβάζετε το ρίσκο του
καρκίνου. Κανείς δεν προτείνει
να μην πίνετε, αλλά καλό είναι
να διατηρείτε πάντα το μέτρο,
όπως ισχύει και όλα τα πράγματα.
Χαλαρώστε
Χρόνιες συνθήκες στρες, εκτός
από το πλήθος των προβλημάτων που προκαλούν στην υγεία
μας, προκαλούν και πρόωρη
γήρανση. Αυστριακή έρευνα
έδειξε πως το επαγγελματικό
στρες προκαλεί τέτοια βλάβη
στα κύτταρα του DNA, ώστε να
επηρεάζεται ακόμα ο χρόνος
ζωής μας.
Οι λόγοι για να αντιμετωπίσετε άμεσα το στρες είναι πολλοί
και οι τρόποι επίσης. Είτε με τη
βοήθεια της γιόγκα, είτε με τη
βοήθεια του διαλογισμού, είτε
το κυριακάτικο παιχνίδι με τα
παιδιά σας, ό,τι και αν είναι
αυτό που σας βοηθάει, εξασκήστε το καθημερινά, ώστε να

μην γεράσετε πριν την ώρα
σας.
Δια βίου μάθηση
Όσο περισσότερη η κατάρτιση,
τόσο περισσότερη και η διάρκεια ζωής. Τα
άτομα που έχουν
λάβει
καλύτερη
εκπαίδευση
και
έχουν
διαβάσει
μερικά
βιβλία
παραπάνω, έχουν
καλύτερη επίγνωση των υγιεινών
τρόπων διατροφής και ζωής, ενώ
ένα υψηλό εισόδημα, ως αποτελέσματα μια καλής δουλειάς,
προσφέρει πρόσβαση σε καλύτερες ιατροφαρμακευτικές και
ασφαλιστικές επιλογές.
Κοινωνικοποιηθείτε
Έρευνα του πανεπιστημίου της
Οξφόρδης, παρουσίασε αποτελέσματα σύμφωνα με τα
οποία, ο γάμος μειώνει τις
πιθανότητες του θανάτου από
καρδιακά προβλήματα, αποδίδοντας αυτό το συμπέρασμα
στη θετική επίδραση που έχει ο
ένας σύντροφος στην υγεία του
άλλου.
Τα ίδια πορίσματα ανάγονται
και στις φιλικές σχέσεις,
καθώς σύμφωνα με ανάλογη
αυστραλιανή έρευνα, όσοι
έχουν μεγαλύτερο κύκλο φίλων,
ζουν 22% περισσότερο χρόνο
από όσους δεν έχουν τόσους
πολλούς φίλους. Δε χρειάζεται
άλλωστε η επιβεβαίωση από
μια επιστημονική έρευνα, για
να αντιληφθούμε το καλό που
κάνουν οι καλές και στενές
σχέσεις, στην ποιότητα ζωής
του ατόμου.
Βοηθάτε αλλήλους
Ο εθελοντισμός έχει συνδεθεί με
χαμηλότερα ποσοστά πρόωρου θανάτου, γι’ αυτό μην
διστάζετε ποτέ να δώσετε μια
χείρα βοηθείας σε
όποιον έχει την
ανάγκη σας. Αν
δεν προλαβαίνετε
να γίνετε εθελοντές σε κάποιο
οργανισμό, βοηθήστε τους φίλους
που έχουν την
ανάγκη σας ή σταθείτε δίπλα στην
οικογένειά
σας,
είτε παραστεί η ανάγκη είτε
όχι. Εκτός από την αλληλεγγύη
και τη συντροφικότητα που
προωθείτε με τέτοιες κινήσεις,
ρίχνετε και την αρτηριακή σας
πίεση! Διπλό το καλό!
Γυμνάζεστε τακτικά
Η συχνή γυμναστική, σε εβδομαδιαία βάση, ιδανικά 2-3
φορές την εβδομάδα, που
περιλαμβάνει αεροβική και
ασκήσεις ενδυνάμωσης, έχει
αντιγηραντικές
ιδιότητες,

καθώς διατηρείτε σε φόρμα
τον οργανισμό σας, ώστε να
έχει καλύτερη κατάσταση να
αντιμετωπίσει όλα όσα φέρνει
ο χρόνος. Ακόμα και αν ποτέ

δεν ήσαστε αθλητικός τύπος,
ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσετε να γυμνάζεστε και να
παρέχετε προστασία στον
οργανισμό σας από τούδε κι
εφεξής.
Προσοχή στις πρωτεΐνες
Εάν καταναλώνετε συχνά επεξεργασμένο κρέας, όπως είναι
τα λουκάνικα και τα παστά
κρέατα, τότε αυξάνετε το ρίσκο
εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων, διαβήτη και καρκίνου
στο παχύ έντερο. Μην τα αποκλείσετε τελείως από τη διατροφή σας, αλλά διατηρείτε
τουλάχιστον το μέτρο.
Κόψτε το κάπνισμα
Το κάπνισμα, αυξάνει το ρίσκο
εμφάνισης όχι μόνο καρκίνου
των πνευμόνων, αλλά και κάθε
είδους καρκίνου σε όλα τα
ζωτικά όργανα. Ακόμα και ένα
τσιγάρο την ημέρα προκαλεί
βλάβη στον οργανισμό και αν,
δε, θεωρείτε πως είναι πολύ
αργά για να το κόψετε και δεν
βρίσκετε νόημα πια, θα αλλάξετε γνώμη αν λάβετε υπόψη
σας το γεγονός ότι με το που
κόβετε το κάπνισμα και μέσα
στον επόμενο χρόνο ρίχνετε
στο εντυπωσιακό μισό το
ρίσκο εμφάνισης καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Μην κόψετε τον καφέ
Παρά τη γενική δαιμονοποίηση
του καφέ, η αληθεια είναι πως
έχει τις ιδιότητες να προστατεύει τον οργανισμό σας από
ασθένειες όπως είναι ο διαβήτης, η κίρρωση και ο καρκίνος
στο συκώτι. Έρευνα, δε, του
πανεπιστημίου του Harvard
προτείνει πως η κατανάλωση
3 ½ φλιτζανιών τη μέρα καφέ,
ρίχνει δυνητικά και σημαντικά
το ρίσκο καρδιοπαθειών.
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ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μικρές αλήθειες για
την ετήσια άδεια

ετήσια άδεια είναι ένα βασικό εργασιακό δικαίωμα και αναμφίβολα ενδιαφέρει κάθε εργαζόμενο/η, αλλά και όλο τον εργοδοτικό κόσμο. Η
κυπριακή νομοθεσία, η οποία είναι εναρμονισμένη
με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθορίζει ότι η ετήσια
άδεια μετ΄ αποδοχών είναι 4 εβδομάδες, δηλαδή 20
εργάσιμες μέρες το χρόνο για εργασία 5 μερών την
εβδομάδα και 24 εργάσιμες μέρες για εργασία 6
μερών την εβδομάδα. Επιπλέον, προνοεί ότι η ετήσια άδεια μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική
αποζημίωση μόνο στην περίπτωση τερματισμού
της εργασιακής σχέσης.
Ένα σημείο, όμως, που χρήζει περεταίρω επεξήγησης είναι οι αποδοχές που δικαιούται να λάβει ο/η
εργαζόμενος/η κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας του, στις περιπτώσεις, ειδικά, που ο μισθός
είναι αποτέλεσμα του αθροίσματος δύο ή περισσότερων στοιχείων (βασικός μισθός, προμήθειες,
επιδόματα κ.α.).

Ένα παράδειγμα
από υπόθεση του
Του Χρίστου
Δικαστηρίου της
Χρίστου
Ευρωπαϊκής
Λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς Ένωσης (ΔΕΕ) θα
Ε ρ γ α σ ι α κ ώ ν βοηθήσει
στην
Σχέσεων
καλύτερη καταΤμήμα Εργα- νόηση του ζητήσιακών Σχέσεων, Υπουργείο ματος. Στα γεγοΕργασίας,
Πρόνοιας
και νότα της υπόθεσης, αναφέρεται
Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ότι ο μισθός ενός
cchristou@dlr.mlsi.gov.cy
πιλότου
αεροπλάνου αποτελείται από τρία στοιχεία, τον βασικό μισθό, το
πτητικό επίδομα και το επίδομα εκτός έδρας. Το
πρώτο επίδομα, καθορίζεται με βάση τις ώρες
πτήσης (10 αγγλικές λίρες/ώρα), ενώ το δεύτερο
είναι συνάρτηση των ωρών που ο πιλότος βρίσκεται εκτός έδρας (2,73 αγγλικές λίρες/ώρα).
Πώς θα υπολογιστούν οι αποδοχές του πιλότου
στην περίοδο της ετήσιας άδειας του; Εκτός από το
βασικό μισθό, θα ληφθούν υπόψη και τα δύο επιδόματα; Σε σχέση με την υπόθεση του πιλότου, το
ΔΕΕ έκρινε ότι το πτητικό επίδομα πρέπει να συνυπολογίζεται, γιατί συνδέεται με την εκτέλεση των
καθηκόντων του, ενώ το επίδομα εκτός έδρας όχι,
διότι καλύπτει περιστασιακά ή πρόσθετα έξοδα.
Γενικά, το ΔΕΕ επισημαίνει ότι κατά την περίοδο
ετήσιας άδειας ο εργαζόμενος πρέπει να λαμβάνει
τις κανονικές αποδοχές του, έτσι ώστε να του εξασφαλίζεται κατάσταση παρόμοια με της περιόδου
που εργάζεται.
Άρα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για σκοπούς υπολογισμού των αποδοχών κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας, εκτός από το βασικό
μισθό, λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία του
μισθού (π.χ. το πτητικό επίδομα του πιλότου). Αν
υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο ένα στοιχείο του
μισθού πρέπει να προσμετρήσει στον υπολογισμό
των αποδοχών, τότε οφείλουμε να το εξετάσουμε.
Βασικό κριτήριο, σύμφωνα με το ΔΕΕ, είναι η σύνδεση εκείνου του στοιχείου του μισθού με την εκτέλεση των καθηκόντων.
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Όσοι εργάζονται πολλές ώρες καταναλώνουν
περισσότερο οινόπνευμα
• Μειωμένη παραγωγικότητα – Κίνδυνοι στην υγεία

Η

πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, λέει μια λαϊκή παροιμία.
Φινλανδοί ερευνητές το τεκμηριώνουν και επιστημονικά. Όπως
αναφέρεται σε σχετικό άρθρο του
επιστημονικού εντύπου British
Medical Journal, ερευνητές του Φινλανδικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Υγείας παρατήρησαν ότι
όσοι εργάζονται περισσότερες από
48 ώρες την εβδομάδα, τείνουν να
καταναλώνουν περισσότερο αλκοόλ.

σε σχέση με όσους δουλεύουν 35 40 ώρες, εβδομαδιαίως.
Οι ερευνητές δεν παρατήρησαν
διαφορές μεταξύ ανδρών και
γυναικών ή ανάλογα με την ηλικία,
το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο
και την χώρα.

Η τακτική υπερκατανάλως οινοπνεύματος αποδεδειγμένα μπορεί
να οδηγήσει σε χαμηλή παραγωγικότητα, απουσία από την εργασία,
αδυναμία λήψης αποφάσεων και
επαγγελματικά ατυχήματα.

Η Δρ Μαριάνα Βιρτάνεν και οι
συνεργάτες της τονίζουν ότι, αυτή
η συμπεριφορά συνδέεται με τον
κίνδυνο αλκοολισμού και την μειωμένη εργασιακή αποδοτικότητα.
Πρόκειται για την πρώτη συστηματική ανάλυση της σχέσης εργασίας και κατανάλωσηςοινονεύματος..
Οι επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία
για περίπου 333.700 ανθρώπους
σε 14 χώρες και διαπίστωσαν ότι
όσοι σοι εργάζονται 49 - 54 ώρες
την εβδομάδα ή και περισσότερο,
έχουν 13% αυξημένο κίνδυνο να
πίνουν περισσότερο οινόπνευμα

άνδρας πίνει πάνω από 21 μερίδες
ποτού την εβδομάδα (τρία την
ημέρα, κατά μέσο όρο) και μία
γυναίκα πάνω από 14 (δύο την
ημέρα). Ως μερίδα ποτού θεωρούνται τα 25 ml ουίσκι, το μισό
ποτήρι κόκκινο κρασί και το ένα
τρίτο της μπύρας.

Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί
ότι εκτός από την πολλή δουλειά
και η ανεργία μπορεί να συντελέσει
στην υπερκατανάλωση οινοπνεύματος.
Η υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος , πέρα από τον κίνδυνο
αλκοολισμού, αυξάνει γενικότερα
τα προβλήματα υγείας (ηπατοπάθειες, καρκίνος, εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσος, ψυχικές
διαταραχές κ.α.).
Ως επιβλαβής θεωρείται η κατανάλωσηοινοπνεύματος, όταν ένας

Σύμφωνα πάντως με τους ισχύοντες κανόνες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, κάθε εργαζόμενος έχει το
δικαίωμα να μην υπερβαίνει τις 48
ώρες εργασίας ανά εβδομάδα,
περιλαμβανομένων και των υπερωριών. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι
εκείνοι που εργάζονται περισσότερο, με δική τους πρωτοβουλία ή
επειδή το επιβάλλουν οι συνθήκες.

Νέα υπηρεσία Facebook αλλάζει τον χάρτη της εργασίας
• Απευθύνεται ειδικά σε επαγγελματίες και εργαζομένους

Η

νέα υπηρεσία του face book
απευθύνεται ειδικά σε επαγγελματίες, στελέχη και εργαζόμενους
εταιρειών, με στόχο να διευκολύνει
τη μεταξύ τους επικοινωνία. Το νέο
υπο-δίκτυο είναι πλέον ανοικτό για
πειραματισμό από ορισμένες μη
κατονομαζόμενες εταιρείες, που
δήλωσαν ότι θέλουν να το δοκιμάσουν σε πιλοτική βάση.
Βασικό διαφημιστικό «όπλο» του
«Facebook at Work» είναι ότι μπορεί
να κάνει πιο παραγωγική την εργασία ενός επαγγελματία, ενθαρρύνοντάς τον να ανταλλάξει ιδέες και
εμπειρίες με άλλους. Όταν ένας
εργαζόμενος κάνει μιαν ανάρτηση,
αυτή θα μπορεί να εξαπλώνεται
μέσω του «Facebook at Work», στους
συναδέλφους του σε όλη την επιχείρηση.

Ανταγωνιστικό με το email
Ουσιαστικά το νέο δίκτυο, με τη
δυνατότητα στοχευμένης επικοινωνίας του, θα ανταγωνίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και άλλες
ηλεκτρονικές υπηρεσίες εταιρικής
ενδοεπικοινωνίας. Εδώ και καιρό,
άλλωστε, υπάρχουν πολλά παράπονα ότι οι εργαζόμενοι κατακλύζονται από πληθώρα e-mail, τα
περισσότερα από τα οποία είναι
άχρηστα, πράγμα που επιβαρύνει
την εργασία τους χωρίς λόγο. Το
«Facebook at Work» ετοιμάζεται
από πέρυσι σε συνθήκες μυστικότητας. Τώρα ήλθε η ώρα να γίνουν
τα «αποκαλυπτήριά» του, καθώς
ξεκίνησε η δοκιμή του από ενδιαφερόμενες εταιρείες. Αργότερα εντός
του έτους αναμένεται να καταστεί

ευρύτερα διαθέσιμο.

Πάνω από 200 χιλιάδες
εταιρείες
Το Facebook συνεχίζει την εξάπλωσή του, έχοντας ξεπεράσει τους 1,3
δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, αλλά θέλει παράλληλα να
δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά στο
επιμέρους πεδίο της κοινωνικής
δικτύωσης μεταξύ επαγγελματιών

Διευκρίνισε, επίσης, μια βασική
διαφορά: όταν ένας εργαζόμενος
μοιράζεται περιεχόμενο μέσω του
«Facebook at Work», αυτό θα ανήκει
στον εργοδότη του, ενώ όταν μοιράζεται περιεχόμενο μέσω του
προσωπικού λογαριασμού του στο
Facebook, τότε το περιεχόμενο ανήκει στον ίδιο τον δημιουργό του.
Έτσι, όπως συμβαίνει και με το
εταιρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
όταν ένας εργαζόμενος
φεύγει από μια εταιρεία,
δεν θα έχει πια πρόσβαση
στον λογαριασμό του στο
«Facebook at Work».

Δεν θα το μπλοκάρουν

και επιχειρηματικών στελεχών, που
χρειάζονται υπηρεσίες ανταλλαγής
πληροφοριών σε ένα εμπιστευτικό
και ασφαλές περιβάλλον. Ενδεικτικά, στο δίκτυο Yammer, που θυμίζει
Facebook και εξαγοράστηκε από την
Microsoft το 2012, συμμετέχουν ήδη
πάνω από 200.000 εταιρείες
παγκοσμίως.

Υψηλά επίπεδα ασφαλείας
Ο εκπρόσωπος του «Facebook at
Work», Λαρς Ράσμουσεν, διαβεβαίωσε ότι το νέο δίκτυο θα διαθέτει
υψηλού επιπέδου δικλίδες ασφαλείας έναντι των επίδοξων χάκερ,
ενώ ανέφερε ότι η πρώτη ομάδα
εταιρειών που θα δοκιμάσουν τη
νέα υπηρεσία, προέρχονται από
διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Από την άλλη, καθώς
αρκετές εταιρείες μπλοκάρουν την πρόσβαση των
εργαζομένων τους στο
κανονικό
Facebook,
φοβούμενοι ότι θα αποσπώνται
από πράγματα άσχετα με τη δουλειά τους, η νέα υπηρεσία
«Facebook at Work» θα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε αυτήν
την περίπτωση, αφού εν προκειμένω δεν τίθεται θέμα μειωμένης
παραγωγικότητας (το ακριβώς
αντίθετο υπόσχεται το νέο υποδίκτυο!). Σε πρώτη φάση, δεν θα
εμφανίζονται διαφημίσεις στο
Facebook at Work και δεν θα συλλέγονται δεδομένα των χρηστών για
να σταλούν σε εταιρείες μάρκετινγκ.
Αν και αρχικά το «Facebook at Work»
θα είναι δωρεάν, αργότερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών,
είναι πιθανό να προσφέρεται με
συνδρομή.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Σκληρά αλλά αληθινά

ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αλήθεια, γιατί η χώρα χρεοκόπησε;

Γ

ιατί απλούστατα, κλέφτες και απατεώνες
πολιτικοί λεηλάτησαν τον
κρατικό κορβανά.

Αντί να υπηρετούν την
πατρίδα τους, υπηρετούσαν ξένα συμφέροντα, αντί
να αγωνιστούν για τον λαό
τους, αγωνίστηκαν για
την… τσέπη τους, αντί να
υπερασπιστούν τα εθνικά μας
συμφέροντα, χαριεντίζονται και
εναγκαλίζονται με όλους αυτούς
που επιβουλεύονται φανερά την
εθνική μας ακεραιότητα.
Σήμερα, είμαστε ξανά στην αρχή
σαν να μην πέρασαν τέσσερα
οδυνηρά και μαρτυρικά χρόνια.

ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

» Το θέατρο του παραλόγου δεν
έχει τίποτα να ζηλέψει από το
θέατρο της ελληνικής πολιτικής,
από την παράκρουση της ευτυχίας μας, από τον τραγέλαφο του
διεξόδου στα αδιέξοδα μας.

Όλοι αυτοί οι «σύμμαχοι», οι
«φίλοι» και «σωτήρες» μας, ήταν
και είναι οι μεγαλύτεροι εγκληματίες της χώρας.
Αλλά και όλοι εμείς οι πολίτες
έχουμε το μερίδιο της ευθύνης.
Πιστέψαμε στα ψέματα, βολευτήκαμε στις αυταπάτες μας και
σήμερα βλέπουμε πως όχι μόνο
δεν σωθήκαμε, αλλά είμαστε σε
μια από τα ίδια και αν δεν αλλάξει τίποτα θα συνεχίσουμε έτσι
μέχρι της τελική πτώση, μέχρι
που ο τόπος αυτός να θυμίζει

έρημο Σαχάρας
Αν δεν αλλάξουμε ρότα, αν δεν
αλλάξουμε στρατηγικές επιλογές,
αν δεν αλλάξουμε νόμισμα, αν δεν
πιστεύσουμε στην γεωστρατηγική
και γεωοικονομική μας αξία, αν
δεν κοιτάξουμε στα μάτια ποιοι
είναι οι πραγματικοί μας φίλοι
και σύμμαχοι, ποιοι έχουν κοινά
συμφέροντα με εμάς, αν τέλος δεν
δικαστούν όλοι αυτοί οι μεγάλοι
«εθνοσωτήρες» μας και επέλθει
Θεία κάθαρση, τότε η εθνική
απώλεια θα είναι το τίμημα της
εθνικής μας αναλγησίας.
Αλήθεια μπορεί να γίνουν όλα
αυτά και την ύστατη στιγμή να
σωθεί ο τόπος αυτός; Αν το
πιστέψουμε μόνο. Έτσι άλλωστε
μας διδάσκει το ιστορικό παρελθόν μας.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-ΣυγγραφέαςΤουρκολόγος

Λίνκολν και Κένεντι δολοφονήθηκαν επειδή προσπάθησαν
να πάρουν την εξουσία από τους τραπεζίτες!

Δ

ήλωση του Αβραάμ Λίνκολν κατά την διάρκεια
του Αμερικανικού Εμφύλιου
Πολέμου: "Έχω δυο μεγάλους
εχθρούς. Το στρατό των
Νοτίων μπροστά μου και το
στρατό των τραπεζιτών
πίσω μου. Από τους δυο
αυτούς εχθρούς ο χειρότερος
είναι ο πίσω μου."
Πότε έκανε αυτή τη δήλωση
ο Λίνκολν;

Όταν κατά τη διάρκεια του
Εμφύλιου οι τραπεζίτεςπου
δάνειζαν το κράτος με 24%
τόκο προσπάθησαν να τον αναγκάσουν να τους δίνει τόκο 36%. (!!)

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΧΤΥΟΥ

Σήμερα είμαστε ξανά στην άκρη
του γκρεμού και όλοι αυτοί ετοιμάζονται να μας ρίξουν στο
βάραθρο, γιατί ποτέ δεν είχαν
σκοπό να μας σώσουν, ποτέ δεν
ήθελαν να μας δουν να ορθοποδήσουμε, ποτέ δεν ήθελαν να μας
δουν να αρθρώσουμε λόγο ανεξαρτησίας, λόγο υπεράσπισης
της ταυτότητας μας.

Τι έκανε ο Λίνκολν; Απλά ενεργοποίησε το δικαίωμα που έχει κάθε
κράτος να εκδίδει χρήμα. Έτσι ο
Λίνκολν θαρραλέα άρχισε να
τυπώνει δολάρια για τη χρηματοδότηση του πολέμου, σώζοντας τη
χώρα του από τις μελλοντικές
πληρωμές των υπέρογκων τόκων
προς τις τράπεζες.
Και όλοι γνωρίζουμε τι απέγινε ο
Λίνκολν λίγο καιρό μετά. Δολοφονήθηκε. Μετά τη δολοφονία του
Προέδρου Λίνκολν το 1865 κανένας
άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν τόλμησε να αρνηθεί να δανειστεί η
χώρα από τους τραπεζίτες και να
μη τους πληρώνει τόκο.

Ή για να ακριβολογούμε, ένας
ακόμα Πρόεδρος των ΗΠΑ τόλμησε
100 χρόνια μετά τον Λίνκολν να το
ξανακάνει, δηλαδή να μη δανειστεί
η χώρα από τις τράπεζες αλλά να
εκδώσει χρήμα χωρίς τόκο, και ο
οποίος και αυτός είχε την ίδια
κατάληξη με τον Λίνκολν. Δολοφονήθηκε και αυτός λίγο καιρό μετά
την απόφασή του. Ήταν ο Τζον
Κένεντι.
Και για την ιστορία: Οι δολοφόνοι
και του Λίνκολν (John Wilkes Booth)
και του Κένεντι (Lee Harvey Oswald)
δολοφονήθηκαν και οι δυο πριν
προλάβουν να δικαστούν.

Ο γέρος, το παιδί και ο γάιδαρος

Μ

ια φορά κι έναν καιρό
ένας γέρος καβάλα
σ’ένα γαϊδουράκι, που το
έσερνε ένα αγόρι, διέσχιζε
ένα κεφαλοχώρι. Κάποιοι
που τον είδαν είπαν: «Για
κοίτα το γέρο, μάλλον
ξεκούτιανε· απολαμβάνει
τον περίπατο χωρίς να
υπολογίζει το φτωχό αγόρι
που μόλις το κρατούν τα
πόδια του!

Ύστερα από λίγο ο γέρος
κατέβηκε από το γαϊδούρι
και ανέβασε το αγόρι, ενώ
εκείνος προπορευόταν σέρνοντάς
το από το καπίστρι του. Δεν πρόφτασαν να διανύσουν ούτε εκατό
μέτρα και κάποιος τολμηρός σχολίασε μεγαλόφωνα: «Συγχαρητήρια! Οι γέροι να τρεκλίζουν και τα
παλιόπαιδα καβάλα. Δεν υπάρχει
πλέον σεβασμός στον κόσμο!» Το
μικρό αγόρι το άκουσε και έγινε
κατακόκκινο σαν την παπαρούνα

από την ντροπή του. Παρακάλεσε
το γέρο να ανεβεί και εκείνος στο
γαϊδούρι και έτσι καβάλα κι οι δυο
συνέχισαν την πορεία.

Χωρίς να μιλήσουν, το παιδί και ο
γέρος ξεκαβαλίκεψαν αμέσως και
συνέχισαν την πορεία τους αμίλητοι.

Προτού φτάσουν στην πηγή να
ξεδιψάσουν και να ποτίσουν το

Φτάνοντας στην άκρη της άλλης
πόλης κουρασμένοι και κάθιδροι
ακούνε κάποιον να περνά δίπλα
τους ψιθυρίζοντας: «Με τέτοια
ζέστη και πάνε με τα πόδια! Τι
τον έχουν το γάιδαρο, μόνο για να
τον ταΐζουν;». Ο γέρος και το
αγόρι αλληλοκοιτάχτηκαν.

ζωντανό,
τους
συνάντησαν
κάποιο καραβάνι. Αντί για χαιρετισμό από τους ανθρώπους του
καραβανιού δέχτηκαν ομοβροντία
επιπλήξεων: «Έχετε σκοπό να
ξεκάμετε το ζωντανό; Μήπως θα
θέλατε να το φορτώσετε και κανένα αγκωνάρι για να ξεμπερδεύει
μια ώρα γρηγορότερα;» είπαν.

-Αγόρι μου, είπε ο γέρος, οργάνωσε τη ζωή σου όπως εσύ νομίζεις
ότι είναι ο καλύτερος τρόπος,
επιλέγοντας εκείνο που δεν θα
βλάψει το συνάνθρωπό σου ή
τουλάχιστον που θα προκαλέσει
τη μικρότερη ζημιά σε όλους. Έχε
υπόψη σου ότι με τον τρόπο που
θα ενεργήσεις ποτέ δεν θα συμφωνήσουν οι πάντες. Κάποιοι θα
σε αποδεχθούν και κάποιοι όχι.
Πάντα όμως θα υπάρχουν εκείνοι
που θα σε κριτικάρουν!!!

Η συμβουλή της ημέρας

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ

Α

ν κόψετε κρεμμύδια ή σκόρδα και μυρίζουν
τα χέρια σας, πάρτε μια πρέζα ελληνικό
καφέ και τρίψτε καλά τα χέρια σας.

ΑΡΩΜΑ ΚΑΦΕ Βάλτε λίγη σκόνη ελληνικού
καφέ στο ζεστό μάτι
της κουζίνας για να
φύγουν οι δυσάρεστες μυρωδιές από
την κουζίνα σας.Να
είστε σίγουροι ότι η κουζίνας σας θα γεμίσει ένα
ευχάριστο άρωμα καφέ.

Παράξενα - Πιρίεργα

12

• Τα κύματα του ωκεανού μπορούν να ταξιδέψουν με την ταχύτητα ενός jet αεροσκάφους.
• Το ζώο με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο,
συγκριτικά με το υπόλοιπο σώμα του, είναι το
μυρμήγκι.
• Το γάλα της καμήλας δεν πήζει.
• Ο αδερφός του John Wilkes Booth (ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Αβραάμ Λίνκολν)
έσωσε κάποτε τη ζωή του γιού του Αβραάμ
Λίνκολν.
• Η θρησκεία της φυλής των Todas στη νότια
Ινδία απαγορεύει στους πιστούς να περάσουν
οποιοδήποτε είδος γέφυρας.

• Οι χήνες συχνά ζευγαρώνουν μία φορά και
για μια ζωή και μπορούν να πεθάνουν, κυριολεκτικά,
από τη στεναχώρια τους όταν πεθάνει το ταίρι τους.
• Ο ήχος που κάνουν οι καταρράκτες της Victoria
ακούγεται σε απόσταση 64 χλμ.
• Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν πέθαινε μία γάτα, ο
ιδιοκτήτης της ήταν υποχρεωμένος να ξυρίσει τα
φρύδια του, σε ένδειξη πένθους.
• Τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο από τη
μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει πρόσφατα
μπανάνα.
• Πριν από το 1800, δεν υπήρχε ξεχωριστό παπούτσι
για το δεξί και το αριστερό πόδι.

Σοβαρά …
αστειάκια
Με φόντο την αστυνομία
– Μειώθηκαν οι ληστείες στα καταστήματα, κοκορεύεται η αστυνομία.
– ΑΦΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ !
– Σταματήστε. Είναι παράνομο να είστε τρία άτομα
πάνω σε ένα μηχανάκι.
– Τρια; Που πήγε ο τέταρτος;

Απίστευτα κι όμως... αληθινά!
• Το αρχαιότερο γνωστό λαχανικό είναι ο αρακάς.
• Μία βλεφαρίδα ζει περίπου 5 μήνες.
• Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ.
• Κανείς δεν γνωρίζει που είναι θαμμένος ο
Μότσαρτ.
• Οι Εσκιμώοι χρησιμοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό τους από το ψύχος.
• Εκατομμύρια δέντρα φυτεύονται τυχαία από σκίουρους που θάβουν τους καρπούς και ξεχνάνε
μετά που τους έχουν βάλει.
• Οι αγελάδες βγάζουν περισσότερο γάλα όταν
ακούνε μουσική.
• Ο μαϊντανός είναι το βότανο που χρησιμοποιείται
περισσότερο σε όλο τον κόσμο.
• Μόνο το 4% των βρεφών γεννήθηκε τη μέρα που
είχε προσδιορίσει ο γυναικολόγος.
• Το 90% των γυναικών που περπατούν μέσα σε ένα
πολυκατάστημα, στρίβουν προς τα δεξιά. Κανείς
δεν γνωρίζει, όμως, γιατί.
• Ένα παιδί μέσης ηλικίας 4 ετών, κάνει γύρω στις
400 ερωτήσεις την ημέρα.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Απλοί τρόποι να κρατήσετε το μυαλό σας σε φόρμα
Τ
ο μυαλό, όπως και το υπόλοιπο σώμα μας θέλει την εξάσκησή του, γιατί όσο το αφήνεις… σε αφήνει. Το καλό, όμως,
είναι, πως σε αντίθεση με τις
ασκήσεις που κρατούν τους μύες
και το σώμα μας σε φόρμα, η
εξάσκηση του εγκεφάλου μας δεν
απαιτεί
ιδρώτα,
αθλητικά
παπούτσια και ατελείωτα χιλιόμετρα στους διαδρόμους των
γυμναστηρίων. Αρκεί η προσθήκη
ορισμένων απλών δραστηριοτήτων στην καθημερινότητά σας.

Πρόκειται για πρώτης τάξης άσκηση για τον εγκέφαλο, ο οποίος
αναλαμβάνει να μάθει εξ αρχής μια
νέα δομή γλώσσας, καινούριο λεξιλόγιο και κανόνες έκφρασης με
αποτέλεσμα να ξεσκουριάσει για
τα καλά.
• Φροντίστε το σώμα σας. Δεν
είναι καθόλου τυχαίο το «πολυφορεμένο» αρχαιοελληνικό ρητό «νους
υγιής εν σώματι υγιεί». Όταν προσέχετε τη διατροφή σας και γυμνάζετε το σώμα μας, διατηρώντας

κάθε μέρα ακριβώς τις ίδιες κινήσεις, διαδρομές και εργασίες, με
πανομοιότυπο κάθε φορά τρόπο, ο
εγκέφαλός σας δεν έχει τίποτα να
σκεφτεί και πηγαίνει… με τον
αυτόματο πιλότο, με αποτέλεσμα
να «μισοκοιμάται». Δοκιμάστε να
τον «ταρακουνάτε» αλλάζοντας τις
συνήθειές σας ή ακόμη και τις
απλές κινήσεις σας. Γραφτείτε σε
ένα πρόγραμμα εξάσκησης. Ένα
από τα καλύτερα – και δωρεάν –
online προγράμματα που αναλαμ-

• Παίξτε επιτραπέζια παιχνίδια
τα οποία μπορούν να μας κάνουν
εξυπνότερους, αφού απαιτούν
εγρήγορση και λειτουργία πολλών
διανοητικών δεξιοτήτων ταυτόχρονα.
• Μάθετε μια νέα ξένη γλώσσα.

Υλικά:
1 πακέτο νουντλς
1 στήθος κοτόπουλου
φιλέτο
1 πιπεριά Φλωρίνης
2 κουταλιές σόγια σως
1 φλιτζάνι του κρασιού
χυμό πορτοκάλι
2 κουταλάκια μουστάρδα,
λίγο μέλι, κάρυ, τζίντζερ,
λάδι

Κοτόπουλο κοκκινιστό Ζακυνθινό
έναν υγιή οργανισμό, ο εγκέφαλος
επηρεάζεται αντιστοίχως θετικά
και μπορεί ελεύθερα να λειτουργήσει στο μέγιστο δυνατό χωρίς προβλήματα. Επομένως, ισορροπημένη
διατροφή για να παίρνει ο εγκέφαλος τα αναγκαία γι’ αυτόν θρεπτικά συστατικά, άσκηση και επαρκής
ύπνος είναι τα μυστικά για να
έχετε, στην κυριολεξία, το κεφάλι
σας ήσυχο.
• Αλλάξτε τις συνήθειές σας. Δεν
υπάρχει πιο «ύπουλη» απειλή για
την εγρήγορση του μυαλού από την
ρουτίνα, τον εφησυχασμό και την
«ευκολία» της συνήθειας. Αν κάνετε

βάνουν να σας εφοδιάσουν με εξειδικευμένες για τις ανάγκες σας
ασκήσεις και παιχνίδια είναι το
Lumosity.
http://www.lumosity.com/
Εδώ,
αφού εγγραφείτε, θα συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο με βάση το
οποίο θα σας προταθεί ατομικό
πρόγραμμα τόνωσης της μνήμης,
της προσοχής, της παρατηρητικότητας, της ταχύτητας και της ικανότητας λήψης αποφάσεων. Κάθε
μέρα, το πρόγραμμα θα σας αναθέτει ευχάριστα παιχνίδια/ασκήσεις ώστε να έχετε… μυαλό - ξυράφι.

πους.

Kριός: Παρόλο που κάποιες
στιγμές μέσα στην ημέρα μπορεί
να νοιώσεις ένα μικρό εκνευρισμό, η
σημερινή μέρα θα είναι πολύ καλή και
θα μπορέσεις να περάσεις όμορφα και
να ολοκληρώσεις τα σχέδιά σου. Αυτό
φυσικά θα συμβεί, αν δεν αφήσεις την
πίεση να σε κυριεύσει, κάνοντάς σε ανήμπορο να αντιδράσεις σε οτιδήποτε.

εξαιρετικές. Δείξε συγκέντρωση και
προσοχή.

Ταύρος: Κάποια πράγματα μπορεί να σε
στενοχωρήσουν και να σε πληγώσουν
και αυτό αφορά κυρίως συμπεριφορές
από δικά σου άτομα, που θα σε απογοητεύσουν με τη στάση τους. Μην αφήνεσαι στα αρνητικά συναισθήματα και
βάλε τα δυνατά σου, για να φέρεις τις
καταστάσεις εκεί που θέλεις.

Λέων: Θα καθίσεις να αξιολογήσεις πού
έχεις φταίξει και τα πράγματα δεν έχουν
εξελιχθεί όπως ακριβώς θα ήθελες. Μην
σε πάρει από κάτω όμως, γιατί τέτοιου
είδους ευκαιρίες σε κάνουν πιο δυναμικό και πιο έτοιμο να ανταποκριθείς σε
οποιαδήποτε δυσκολία.

Τοξότης: Η εύνοια των συνθηκών αρχίζει και φαίνεται ξεκάθαρα ειδικά σήμερα στην ζωή σου. Όλα όσα θέλεις να
κάνεις μπορούν να υλοποιηθούν με
μεγάλη επιτυχία. Μόνο πρόσεξε γιατί
από τον πολύ ενθουσιασμό μπορεί να
βρεθείς σε ένταση με τους δικούς σου
ανθρώπους.

Παρθένος: Μην αφήσεις κάποιες καθυστερήσεις να σου χαλάσουν τη διάθεση
και να σε απογοητεύσουν. Όλα θα
γίνουν, αλλά ίσως χρειάζεται λίγη υπομονή από μέρους σου. Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς χωρίς να αγχώνεσαι και
σύντομα θα δεις τα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών σου.

Αιγόκερως: Άλλη μια μέρα που η γοητεία και η ρητορεία σου θα κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση. Η παρουσία σου βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε παρέας και
κάθε συζήτησης. Μην παρασύρεσαι σε
επιδείξεις γνώσεων και σε συμπεριφορές υπεροψίας, γιατί θα προκαλέσεις
αρνητικά σχόλια στο τέλος.

Καρκίνος: Αν εκμεταλλευτείς τις σημερινές συνθήκες που είναι καλές για το
ζώδιο σου, μπορείς να δώσεις οριστικές
λύσεις σε διάφορα προβλήματα, που
έχεις εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε μην
χαλαρώνεις και μην βγαίνεις από τους
στόχους σου, γιατί οι ευκαιρίες που θα
σου παρουσιαστούν σήμερα θα είναι

Νουντλς με κοτόπουλο και γλυκιά σάλτσα

Σε μια κατσαρόλα βράζουμε νερό και ρίχνουμε τα νουντλς μέχρι να μαλακώσουν. Πλένουμε το κοτόπουλο και
το κόβουμε σε μπουκίτσες. Πλένουμε την πιπεριά και
την κόβουμε σε λεπτές ροδέλες. Σε ένα μπώλ βάζουμε
τη σόγια σως, τη μουστάρδα, το χυμό πορτοκάλι, λίγο
μέλι, κάρυ, τζίντζερ και χτυπάμε καλά. Παίρνουμε ένα
τηγάνι και αφου βάλουμε λίγο λαδάκι περιμένουμε.
Όταν αρχίσει να ζεσταίνεται, ρίχνουμε το κοτόπουλο
και τις πιπεριές και το ψήνουμε μέχρι να ασπρίσει και
να ψηθεί. Ρίχνουμε το μείγμα με τη σάλτσα μας κι έπειτα σουρώνουμε τα νουντλς και τα ρίχνουμε κι αυτά.
Ανακατεύουμε για να πάει η σάλτσα παντού. Κατεβάζουμε από το μάτι και σερβίρουμε.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο

Δίδυμοι: Καθυστερήσεις σε ορισμένα
θέματα επανέρχονται στο προσκήνιο
και παραμένουν δυναμικά. Ταυτόχρονα
όμως θα είναι και σημαντική, αφού θα
δεις να αποκαθίστανται σχέσεις με
σημαντικά πρόσωπα, όπως του άμεσου
περιβάλλοντός σου ή της οικογένειάς
σου. Φρόντισε να διαλύσεις όσα προβλήματα υπήρχαν, για να νιώσεις καλύτερα.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ

Eκτέλεση:

• Λύστε ένα σταυρόλεξο ή ένα
Sudoku κάθε μέρα. Φρεσκάρουν τη
μνήμη, δίνουν τροφή στην επαγωγική σκέψη και ακονίζουν την ικανότητά μας να βρίσκουμε λύσεις σε
προβλήματα
• Διαβάστε περισσότερο. Ό,τι
είναι η τροφή για το σώμα μας
είναι και το διάβασμα για το μυαλό
μας. Οι επιπρόσθετες γνώσεις επεκτείνουν τους ορίζοντες, τα δύσκολα αναγνώσματα δοκιμάζουν την
αντιληπτική ικανότητα του εγκεφάλου ενώ τα ευχάριστα βιβλία ή
άρθρα σε περιοδικά ωφελούν ιδιαίτερα την φαντασία μας και επιτρέπουν στο μυαλό μας να πάρει…
πολύτιμες ανάσες. *Δοκιμάστε να
γράφετε τακτικά. Το να γράφετε
απαιτεί πολλή σκέψη, και αυτό
μόνο καλό μπορεί να κάνει στο
μυαλό και σε λειτουργίες του όπως
οι λογικοί συνειρμοί, η φαντασία, η
δομημένη γραφή και η πλοκή.

13

Ζυγός: Η ενέργεια που αισθάνεσαι θα σε
βοηθήσει να ξεπεράσεις πολλά προβλήματα. Μην αφήσεις το άγχος να σου
ανακόψει την πορεία και προσπάθησε
να είσαι παραγωγικός, αλλά και
ψύχραιμος. Όλα θα πάνε πολύ καλά αν
οι κινήσεις σου είναι προσεκτικές και
μετρημένες.
Σκορπιός: Η μέρα είναι αρκετά κρίσιμη
για εσένα, προκειμένου να μπορέσεις να
προχωρήσεις τα σχέδιά σου, όπως τα
έχεις σκεφτεί. Θα πρέπει να λάβεις υπ’
όψη σου όλες τις ευκαιρίες που θα σου
παρουσιαστούν και με ηρεμία να καταλήξεις στις κινήσεις, που πρέπει να
κάνεις. Μάλιστα, ίσως θα πρέπει να
δείξεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου
χωρίς να ακούσεις κάποιους ανθρώ-

Υλικά:
1 ½ κιλό κοτόπουλο μερίδες (Από ολόκληρο κοτόπουλο
ή το μέρος που προτιμάμε)
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι τριμμένο
1 κουτί 500 γρ. ντομάτες στο τριφτή ή πουρέ ντομάτας
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας, 1 κουταλάκι ζάχαρη
1 ξύλο κανέλλας, 10-15
κόκκους μπαχάρι
1 κύβο φρέσκου ζωμού
κοτόπουλου
4 γεμάτες κ.σ. φρέσκο
βούτυρο, 1 ποτήρι του
κρασιού κονιάκ ή κόκκινο κρασί, Πιπέρι, Αλάτι
Eκτέλεση:
Πλένουμε τις μερίδες. Σκουπίζουμε να φύγουν όποια
υγρά έχει από το πλύσιμο. Αλατοπιπερώνουμε καλά
και στη συνέχεια τις τσιγαρίζουμε στο βούτυρο μέχρι
να πάρουν χρώμα από όλες τις μεριές. Προσθέτουμε το
κρεμμύδι και μόλις μαλακώσει σβήνουμε με το κονιάκ
και γδέρνουμε καλά τον πάτο να ξεκολλήσουν όσα κρεατάκια και πετσούλες έχουν κολλήσει από το τσιγάρισμα. Βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, αλάτι και πιπέρι κατά βούληση και αφήνουμε να πάρουν μια βράση.
Προσθέτουμε ζεστό νερό ίσα ίσα να σκεπάζει το κοτόπουλο και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να μείνει με την σάλτσα του. Σερβίρουμε με πατάτες τηγανιτές, μακαρόνια με μπόλικο κεφαλοτύρι, ρύζι ή πουρέ.

SUDOKU

Υδροχόος: Μπορεί να αναστατωθείς
από διάφορα πράγματα που θα ακούσεις και να χάσεις για λίγο τη συγκέντρωσή σου σε όλα αυτά που θέλεις να
κάνεις. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος
να αποσυντονίζεσαι. Κανείς από τους
γύρω σου δεν μπορεί να σε βλάψει αν
εσύ ξέρεις τι θέλεις και το επιδιώξεις με
όλες σου τις δυνάμεις.
Ιχθείς: Το άγχος θα σε συντροφεύει και
τη σημερινή μέρα, κυρίως σε σχέση με
κάποια πράγματα, που θέλεις να κάνεις
και δεν μπορείς. Μην γίνεσαι εμμονικός
με αυτές τις καταστάσεις. Αν κάτι δεν
γίνεται τώρα, μπορεί να το καταφέρεις
αργότερα, οπότε ηρέμησε μην χαλάς τη
διάθεσή σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΜΕΖΕδΟΠΩΛΕΙΟ
- ΣΟΥΒΛΑΚΕΡΙ
Το Κεχριμπάρι

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Κυπριακή και Ελληνική
ποιοτική κουζίνα

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 641 - 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962

- 20% έκπτωση στις
τιμές καταλόγου μέχρι
31/1/15 για τους
αναγνώστες της
«Εργατικής Φωνής»

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
Ξάνθης Ξενιέρου 23,
Παλιά Λευικωσία
Τηλ. 22377327 99473179

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
δΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ ΑΡ. 1/2015, 21/1/2015
€50.000...............32848
ΤΖΑΚΠΟΤ
€1.000.................15344
€400....................54166
€400....................44268
€400....................52391
€200....................11707
€200....................41472
€200....................49872
€200....................23360
€200....................27508
€200....................38837
€200....................10588
€200....................39463
€200....................25663
€200....................18154
€100....................45379
€100....................34684
€100....................12943
€100....................15574

ΛΥΣΗ SUDOKU

€100....................22244
€100....................12960
€100....................23757
€100....................17854
€100....................15765
€100....................48314
€100....................58558
€100....................33037
Άλλα ποσά κερδίζουν οι
λαχνοί που λήγουν:
Από €40 οι λαχνοί που
λήγουν σε 6636, 9670
Από €20 οι λαχνοί που
λήγουν σε 556
Από €10 οι λαχνοί που
λήγουν σε 364, 741
Από €4 οι λαχνοί που
λήγουν σε 99, 03.

ΓΝΩΜΙΚΟ

Πωλείται διαμέρισμα
τεσσάρων ετών
σε άριστη κατάσταση
στη Λακατάμια
σε μοντέρνα και λειτουργική πολυκατοικία
σε ήσυχη γειτονιά, πίσω
από το φούρνο «Ζορπά».
Δύο υπνοδωμάτια, κουζίνα, κλιματιστικά στα
δωμάτια, μεγάλη βεράντα, δύο μπάνια
Τιμή €130.000, συζητήσιμη - 99 444000

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,

22764691

ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα τα
φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
Λεωφ. Ομονοίας 68Α

25861000
25562444

ΠΑΦΟΣ:

26933820

Ελευθ. Βενιζέλου 24,

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 16

23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ δΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

ΛΕΟΝΤΙΑδΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Στις 30 – 2/2/15 συνεχίζονται οι αγώνες του Β΄ Γύρου
του Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας
με τους πιο κάτω αγώνες:
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30/1 – 2/2/15
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ

Παρασκευή

ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ Κυριακή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Σάββατο

ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

Παρασκευή

ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

Κυριακή

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ

Παρασκευή

Τα αποτελέσματα της 14ης Αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

0-3

Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

0-7

Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ

4-1

ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ

5-1

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΩΝ

0-1

ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

0-8

Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ 12ης αγων.

3-6

Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν στις 19.00΄
Οι απογευματινοί αγώνες αρχίζουν την ίδια ώρα με
τους αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ.

ΕΠΟΠΛ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΠΑΟ Κάτω Μονής – Ε.Μ.Ανθούπολης
2-3
ΑΠΟΛΛΩΝ Λυμπιών – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς2-4
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΘΟΙ Καπέδων
2-3
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΟΧΕΝ Περιστερώνας 5-2
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
2-2
ENIAIA KATHΓΟΡΙΑ:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – Α.Ε.Βυζακιάς
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Καλού Χωριού
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
Σημείωση:- Οι αγώνες του Α΄ Ομίλου, θα διεξαχθούν την
προσεχή Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2015.
B΄ ΟΜΙΛΟΣ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Π.ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ Επισκοπειού
2-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής 5-0
ΘΟΙ Τσερίου – ΔΙΓΕΝΗΣ Μοσφιλωτής
13-0
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
ΔΙΕΚΟΠΗ

ΟΥ ΤΟ ΝΙΚΑΝ
ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΥ
ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Λευκωσία

90901402

Αμμόχωστος

90901403

Λάρνακα

90901404

Λεμεσός

90901405

Πάφος

90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ...................................... 22604000

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

ο ποδόσφαιρο, «ο βασιλιάς
των αθλημάτων», είναι
γεμάτο συναρπαστικές στιγμές
που καθηλώνουν τα εκατομμύρια των φιλάθλων. Πέρα,
όμως, από όσα βλέπουμε
στους αγωνιστικούς χώρους
και στα προπονητικά κέντρα,
υπάρχει ένα άλλο, κομβικής
σημασίας για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, επίπεδο. Το
οικονομικό - εμπορικό.
Με τα χρήματα να είναι το καύσιμο που βοηθά τις ποδοσφαιρικές ομάδες να λειτουργούν,
οι εξελίξεις στην ποδοσφαιρική βιομηχανία είναι για πολλούς αντίστοιχης σημασίας με
τις αγωνιστικές. Το «S&B»
θυμάται και σας παρουσιάζει
τις ειδήσεις και τις ιστορίες
γύρω από το οικονομικό εμπορικό μέρος του ποδοσφαίρου, που συζητήθηκαν
περισσότερο τη χρονιά που
πέρασε.
Κριστιάνο
Ρονάλντο:
Το
«Χρυσό» αγόρι, με τη Χρυσή
Μπάλα
Το 2014 είναι η χρονιά του
Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπορεί
να μην κατάφερε να διακριθεί
στο Μουντιάλ, λόγω προσωπικού τραυματισμού αλλά και
μίας αδύναμης Πορτογαλίας,
ωστόσο σε όλο το υπόλοιπο
διάστημα της χρονιάς διέπρεψε. Τόσο εντός όσο και εκτός
αγωνιστικών χώρων.
Πήρε τη Χρυσή Μπάλα μετά
από 5 χρόνια, εκθρονίζοντας
τον Λιονέλ Μέσι, διέλυσε διάφορα ρεκόρ σκοραρίσματος
και επέστρεψε στην κορυφή
του Τσάμπιονς Λιγκ. Την ίδια
ώρα έγινε ο πρώτος αθλητής,
και δεύτερος άνθρωπος συνολικά, με 100 εκατ. φίλους στο
Facebook, ανέβασε τα έσοδα
του από χορηγικές συμφωνίας
στα 33,5 εκατ. ευρώ, επέκτεινε
τις επιχειρήσεις του με εταιρεία ενδυμάτων και γενικότερα
φιγουράρει στην κορυφή του
ποδοσφαιρικού Έβερεστ.

Οι ιστορίες που συζητήθηκαν περισσότερο
στην ποδοσφαιρική βιομηχανία το 2014
Ντι Μαρία στη Γιουνάιτεντ (75
εκατ. ευρώ) φιγουράρουν στην
3η, 4η και 5η , αντίστοιχα,
θέση των ακριβότερων στην
ποδοσφαιρική ιστορία.

Η δημοφιλία του ποδοσφαίρου στις ΗΠΑ

Παράλληλα, την ίδια εποχή
έγινε το ντεμπούτο της συνεργασίας με την αυτοκινητοβιομηχανία General Motors, με το
λογότυπο της Chevrolet (ανήκει
στην GM) να μπαίνει στη διάσημη κόκκινη φανέλα της
Γιουνάιτεντ. Και αυτό το deal
είναι το μεγαλύτερο του είδους
του στην ιστορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αφού
βάζει στα ταμεία της ομάδας
60 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Τι θα κάνει η ομάδα με τόσο
χρήματα; Μα φυσικά μετεγγραφές. Ήδη, το περασμένο
καλοκαίρι ξόδεψε το ποσό των
193 εκατ. ευρώ για να δώσει
στον Λουίς Φαν Χάαλ το καλύτερο δυνατό υλικό για να ξεκινήσει η προσπάθεια επιστρο-

Τα τρελά εμπορικά «deal»
της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ
Το
2014
έφερε
στους
«Κόκκινους Διαβόλους» τη χειρότερη βαθμολογική θέση στη
σύγχρονη ιστορία τους. Όμως
δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν
κακή χρονιά αφού έφερε και
μία χορηγική συμφωνία που
αλλάζει για πάντα την ποδοσφαιρική βιομηχανία. Τον
περασμένο Ιούλιο η διοίκηση
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
υπέγραψε συμβόλαιο δεκαετής
συνεργασίας με την αθλητική
εταιρεία Adidas (σε ισχύ από το
προσεχές καλοκαίρι) που θα
αποδίδει στο σύλλογο το
ασύλληπτο ποσό των 94 εκατ.
ευρώ ετησίως. Ενδεικτικό του
μεγέθους είναι το γεγονός πως
η δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία είναι αυτή ανάμεσα σε
Adidas και Ρεάλ με ετήσιο αντίτιμο τα 39 εκατ. ευρώ.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

φής στην κορυφή.

Τα απίστευτα έσοδα
της Ρεάλ Μαδρίτης
Το 2014 ήταν η χρονιά της
«Βασίλισσας» του παγκόσμιου
ποδοσφαίρου. Σε αγωνιστικό
επίπεδο κατέκτησε τον πολυπόθητο δέκατο τίτλο στην
κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Στον οικονομικό στίβο, όμως, πέτυχε
κάτι ακόμα μεγαλύτερο, καταγράφοντας έσοδα 603,9 εκατ.
ευρώ. Το ποσό αυτό διαλύει
κάθε προηγούμενο ρεκόρ τόσο
της ίδιας όσο και των υπόλοιπων ομάδων και την κρατάει

στην κορυφή των πλουσιότερων συλλόγων του πλανήτη.

Τα προβλήματα των δύο
επόμενων «Μουντιάλ»
Το τέλος της μεγάλης ποδοσφαιρικής
γιορτής
της
Βραζιλίας μετέφερε την προσοχή στους επόμενους δύο
προορισμούς, τη Ρωσία το ’18
και το Κατάρ το ’22, κυρίως με
αρνητικό τρόπο. Στην κορυφή
της ατζέντας βρέθηκαν οι
καταγγελίες για παρατυπίες
και διαφθορά κατά την ανάθεση των διοργανώσεων. Η ΦΙΦΑ
ανακοίνωσε πως η εσωτερική
έρευνα δεν βρήκε κάτι μεμπτό,
σοκάροντας ακόμα και τον
επικεφαλή της ερευνητικής
ομάδας, την ώρα που κάποιου
μεγάλοι
χορηγοί
φεύγουν και άλλοι
απαιτούν πιο ξεκάθαρη διαλεύκανση
της υπόθεσης.
Υπάρχουν όμως και
ξεχωριστά ζητήματα για κάθε οικοδέσποινα χώρα. Η
κρίση στην Ουκρανία
γέννησε πολύ κουβέντα για το αν πρέπει
η Ρωσία να διοργανώσει το Μουντιάλ,
ενώ η πρόσφατη
νομισματική κρίση
της χώρας δημιουργεί τεράστια προβλήματα ανεβάζοντας τον προϋπολογισμό. Αναφορικά με
το Κατάρ, οι καταγγελίες για τραγικές
συνθήκες εργασίας στα εργοτάξια των γηπέδων δεν έχουν
κοπάσει, ενώ καλά κρατεί η
διαμάχη για το πότε, μέσα στο
έτος, πρέπει να διεξαχθεί το
τουρνουά.

Το καλοκαίρι των ακριβών
μετεγγραφών
Το 2014 δεν θα μείνει στην
ιστορία σαν η χρονιά με την
ακριβότερη μετεγγραφή, αλλά
σαν η χρονιά με τις πολλές
πανάκριβες αγοραπωλησίες.
Τρείς μετεγγραφές, αυτές του
Σουάρες στην Μπάρτσα (81
εκατ. ευρώ), του Χάμες στη
Ρεάλ (80 εκατ. ευρώ) και του

Κάτι αλλάζει στο ποδοσφαιρικό τοπίο των Ηνωμένων
Πολιτειών. 20 χρόνια μετά την
αποτυχημένη «ποδοσφαιροποίηση» της χώρας (Μουντιάλ
1994), η στρογγυλή θεά φαίνεται πως βρίσκει το δρόμο για
τις καρδιές των φιλάθλων. Η
καλή πορεία των Αμερικανών
στα γήπεδα της Βραζιλίας
δημιούργησε φρενίτιδα ενθουσιασμού για το άθλημα, που
έφτασε μέχρι και σε μηνύματα

από τον Μπαράκ Ομπάμα.
Όλο και περισσότερες επαγγελματικές ομάδες εισέρχονται
στο πρωτάθλημα MLS (το
οποίο άλλαξε έμβλημα και
γενικότερα εμπορική εικόνα),
ενώ μεγάλα ονόματα
του
ποδοσφαίρου (Κακά, Βίγια)
επέλεξαν να περάσουν τον
Ατλαντικό για να αγωνιστούν.
Μπορεί να μοιάζει πρώιμο να
πει κανείς πως τα πρωτεία της
Ευρώπης κινδυνεύουν, ωστόσο
ξέρουμε καλά πως όταν οι
Αμερικανοί ασχολούνται σοβαρά με ένα επαγγελματικό σπορ,
δεν συμβιβάζονται με ρόλο
κομπάρσου.

Η Εθνική Γερμανίας,
η «Μπουντεσλίγκα» και
η Μπάγερν Μονάχου
Το ποδοσφαιρικό 2014 ανήκει
δικαιωματικά
στους
Γερμανούς. Όχι αποκλειστικά
επειδή η εθνική ομάδα της
χώρας επέστρεψε μετά από 24
χρόνια στην παγκόσμια κορυφή, αλλά γιατί αυτό το γεγονός
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Το Μουντιάλ της
Βραζιλίας
Από την στιγμή που η ΦΙΦΑ
έκανε την ανάθεση της διοργάνωσης μέχρι την ώρα που
οι Γερμανοί σήκωναν το
βαρύτιμο
τρόπαιο,
το
Μουντιάλ της Βραζιλίας
συζητήθηκε περισσότερο από
κάθε άλλο αθλητικό γεγονός
στην ιστορία. Αρχικά, οι λόγοι
ήταν συνήθως αρνητικοί και
είχαν να κάνουν με το υπέρογκο κόστος (υπολογίζεται σε
15 δισ. δολάρια) σε μία χώρα
με οικονομικές και κοινωνικές
ανισορροπίες, τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην προετοιμασία, τα λάθη, τις
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας,
τον φόβο για την ασφάλεια,
κλπ.
Όλα αυτά μέχρι το εναρκτήριο
λάκτισμα. Η λατρεία των
Βραζιλιάνων για το άθλημα
δημιούργησε το κατάλληλο
κλίμα για τις ομάδες, που
στους αγωνιστικούς χώρους
παρουσίασαν θέαμα, πολλά
γκολ, συναρπαστικά ματς και
βάπτισαν το Μουντιάλ του
2014 ως το καλύτερο όλων
των εποχών.
Το τουρνουά είχε πολλές
οικονομικές – εμπορικές ιστορίες, όπως η μάχη ανάμεσα
στις μεγάλες αθλητικές εταιρείες, η αντίδραση των χορηγών του Λουίς Σουάρες στο
διαβόητο δάγκωμα του, τα
χρηματικά έπαθλα των ομάδων που συμμετείχαν, κλπ.
αποτελεί μόνο το «κερασάκι
στην τούρτα», που είναι η γενικότερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης, αγωνιστικής, εμπορικής και οικονομικής, του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Η Μπάγερν είχε τζίρο 500 εκατ.
ευρώ, η Ντόρτμουντ εκμηδένισε
το χρέος που τη βασάνιζε για
χρόνια και η μεγάλη πλειοψηφία
των
ομάδων
της
Μπουντεσλίγκα λειτουργούν
έχοντας κέρδη, κάτι σπάνιο
στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η
αποθέωση της οργάνωσης, του
προγραμματισμού και της
σωστής διαχείρισης, ή αλλιώς,
του γερμανικού τρόπου σκέψης.

Η αφύπνιση του κοιμώμενοι γίγαντα
Για πρώτη φορά στην ιστορία, το 2014 η προσοχή των ανθρώπων
της ποδοσφαιρικής βιομηχανίας μεταφέρθηκε στην Ινδία. Ο λόγος
δεν ήταν άλλος από την παρθενική διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Ινδικής Σούπερ Λιγκ. Η ΙΣΛ αποτελεί το μεγάλο κοινό εγχείρημα της εταιρείας αθλητικού μάρκετινγκ IMG, του ομίλου εταιρειών Reliance (δεύτερος σε τζίρο στην Ινδία) και του τηλεοπτικού
δικτύου Star India.
Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί μία σοβαρή
ποδοσφαιρική αγορά στην Ινδία, των 1,2 δισεκατομμυρίων κατοίκων και της αναπτυσσόμενης οικονομίας. Ακόμα είναι πολύ νωρίς
για να πει κανείς αν το εγχείρημα θα στεφθεί με επιτυχία, αλλά τα
στοιχεία που βγαίνουν μετά την πρώτη σεζόν δείχνουν πως στη
χώρα υπάρχει ένα τεράστιο ποδοσφαιρικό κοινό που διψά για
εγχώριο ποδοσφαιρικό θέαμα. Η πιο τρανή απόδειξη είναι οι
αριθμοί της τηλεθέασης, που στο σύνολο τους ξεπέρασαν τα 400
εκατομμύρια τηλεθεατές.
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Συνέντευξη

• ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ο ΝΕΩΤΕΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ανέλαβε καθήκοντα στέλλοντας
πανευρωπαϊκά μηνύματα

Οι ιώσεις
με την παιδίατρο Δρ Αρετή ΘεοχαρούδηΣιγανού

1 Ποιες ιώσεις απειλούν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου/χειµώνα; Οι ιοί που συνήθως ενοχοποιούνται για τις ιώσεις αυτής της εποχής, είναι οι ιοί της γρίπης τύπου Α & Β, οι ιοί της
παραγρίππης 1,2 και 3 (PIV 1-3), ο αναπνευστικός
συγκυτιακός ιός (RSV), ο ανθρώπινος µεταπνευµονοιός (Hmpv), οι αδενοΪοί, ενώ ο ροταϊός ευθύνεται
για το µεγαλύτερο ποσοστό των κρουσµάτων ιογενούς γαστρεντερίτιδας.

2 Ποια είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα; Στην

πλειοψηφία των ιογενών λοιµώξεων, ακόµη κι αν
συνυπάρχει πυρετός, η εικόνα του παιδιού δεν είναι
επηρεασµένη. Συµπτώµατα όπως το συνάχι, η
αίσθηση µπουκώµατος στη µύτη, τα φταρνίσµατα, ο
πονόλαιµος, ο πυρετός, ο βήχας µε απόχρεµψη και,
πολλές φορές, η καταβολή δυνάµεων, είναι από τα
πιο συνήθη συµπτώµατα.

3 Πως μεταδίδονται; Oι περισσότερες ιώσεις µεταδίδονται 24 ώρες πριν έως και 5 ηµέρες µετά την
εκδήλωση της νόσου. Στα σχολεία και στους βρεφονηπιακούς σταθµούς οι λοιµώξεις µεταδίδονται, είτε
µε άµεση επαφή, είτε µε σταγονίδια των εκκρίσεων
του αναπνευστικού.
4 Σε τι διαφέρει η γρίπη από το κρυολόγημα; Για

το κοινό κρυολόγηµα ευθύνονται πάνω από 200 είδη
ιών, γι’ αυτό και ένα άτοµο µπορεί να περάσει δύο ή
και περισσότερα κρυολογήµατα στη διάρκεια του
έτους. O λόγος είναι ότι το άτοµο αποκτά προσωρινή ανοσία µόνο έναντι του ιού που προκάλεσε το
συγκεκριμένο κρυολόγημα, παραµένοντας ευαίσθητο
στους υπόλοιπους. Τα συμπτώματα του κοινού
κρυολογήµατος είναι συνήθως συνάχι, δακρύρροια,
φτερνίσµατα, πονόλαιµος, βραχνάδα, ξερός βήχας,
πυρετός, αίσθηµα κακουχίας, αδυναµία. Τα
συµπτώµατα διαρκούν συνήθως 7-10 ηµέρες, ενώ ο
βήχας περισσότερο.

5 Μπορούμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό του
παιδιού μέσω της διατροφής; Ναι, µε τροφές
πλούσιες σε βιταµίνη C (εσπεριδοειδή, πράσινα
λαχανικά, δηµητριακά), που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα. Οι βιταµίνες A, D και B6 και τα ιχνοστοιχεία ψευδάργυρος και σελήνιο φαίνεται επίσης
ότι παρέχουν προστασία από τις λοιµώξεις του
αναπνευστικού. Τροφές που επίσης βοηθούν είναι
το γάλα, το γιαούρτι, το τυρί, το ψάρι, το κοτόπουλο, το µοσχάρι, τα όσπρια, το καρότο, το λάχανο, το
σπανάκι, οι µπανάνες, τα µήλα, τα πορτοκάλια, το
ρύζι, οι πατάτες.
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μέγας νικητής των εκλογών
της Κυριακής στην Ελλάδα,
Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε τη Δευτέρα τα πρωθυπουργικά του
καθήκοντα με πολιτικό όρκο
ενώπιον του προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, συγκροτώντας κυβέρνηση 162 εδρών σε
συνεργασία με τους «Ανεξάρτητους Έλληνες».

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η νέα κυβέρνηση θα ζητήσει ψήφο
εμπιστοσύνης στις 5 Φεβρουαρίου
ενώ τέσσερις ημέρες αργότερα θα
γίνει η εκλογή του νέου προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ο 41χρονος μέγας νικητής των
εθνικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 είναι ο νεώτερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδας. Αρνήθηκε να δώσει εκλησιαστικό όρκο αλλά προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο Παπούλια για
τη νενομισμένη πίστη στο Σύνταγμα συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών από τον οποίο
πήρε την ευχή του.
Η εκλογή Τσίπρα μονοπώλησε το
ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών
μέσων Ενημέρωσης καθώς η διακηρυγμένη πολιτική του είναι
ξεκάθαρα ενάντια στις πολιτικές
λιτότητας που χαράσσει η ηγετική
πυραμίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-

Ενσωμάτωση

100,00 %
63,87 %

Ακυρα/Λευκά

2,36 %

ΣΥΡΙΖΑ

149

36,34 %

Ν.Δ.

76

27,81 %

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ

17

6,28 %

ΠΟΤΑΜΙ

17

6,05 %

Κ.Κ.Ε.

15

5,47 %

ΑΝ. ΕΛ

13

4,75 %

ΠΑΣΟΚ

13

4,68 %

Τα υπόλοιπα κόμματα με ποσοστό 8,62% έμειναν εκτός Βουλής

Έτοιμος να διαπραγματευθεί με τους εταίρους για
αμοιβαία αποδεκτή και
επωφελή λύση για όλους

μνημόνιο που ταλανίζει τη χώρα
την τελευταία πενταετία. Το
πρώτο ταξίδι του νέου πρωθυπουργού θα πραγματοποιηθεί
στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα.

9.911.495

Ψήφισαν

Η προσοχή της κυβέρνησης Τσίπρα - Καμένου επικεντρώνεται
στην «καυτή πατάτα» της οικονομίας με φόντο το τροϊκανό

√

Εγγεγραμμένοι

«Η λιτότητα και η Τρόϊκα
τελειώνουν»
σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας του «Γιούρογκρουπ» και
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Η ιστορική στροφή του εκλογικού
σώματος προς τον αριστερό Αλέξη
Τσίπρα οφείλεται στην αποτυχία
της πολιτικής της σκληρής λιτότητας που επέβαλε στην Ελλάδα η
Τρόϊκα, σύρωντας τη χώρα στη
βαθιά οικονομική ύφεση και το λαό
στην εξαθλίωση.
Τα πολιτικά και οικονομικά κατεστημένα της Ευρώπης ανησυχούν

βαθύτατα μήπως η αμφισβήτηση
της πολιτικής τους από τον Α. Τσίπρα μετατραπεί σε μεταδοτικό ιό
στις χώρες της νότιας Ευρώπης
και στη Γαλλία.
Στην πρώτη δημόσια ομιλία του
στα «Προπύλαια» μόλις κρίθηκε το
εκλογικό αποτέλεσμα έστειλε
μήνυμα προς το λαό και όχι μόνον
ότι η «λιτότητα και η Τρόϊκα τελειώνουν».
Ταυτόχρονα διαμήνυσε ότι η νέα
κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργασθεί και να διαπραγματευθεί με
τους εταίρους μια αμοιβαία αποδεκτή και επωφελή λύση για
όλους», αποκρυσταλλώνοντας τις
επιδιώξεις του στη φράση: «ούτε
αμοιβαία καταστροφική ρήξη, ούτε
συνέχιση της υποταγής».
Ξ.Ξ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕΚ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Η ΣΕΚ συνεχάρη το νέο πρωθυπουργό για την εκλογή του.
Ο γ.γ. Νίκος Μωυσέως του απέστειλε το πιο κάτω τηλεγράφημα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου [
ΣΕΚ] κι εγώ προσωπικά, σας εκφρἀζουμε τα συγχαρητήρια μας για την
εκλογή σας στην πρωθυπουργία της Ελλάδας. Προσδοκούμεν ότι τόσο
εσείς προσωπικά, όσο και η κυβέρνηση σας, θα καταβάλετε κάθε δυνατή
προσπάθεια γιά ύπαρξη αγαστής και ειλικρινούς συνεργασίας Αθηνών –
Λευκωσίας στην αντιμετώπιση του Κυπριακού και όλων των μείζονων
ζητημάτων του Ελληνισμού.

Τελέστηκε την Κυριακή το 41ο μνημόσυνο του Διγενή

Ο

Κυπριακός Ελληνισμός τίμησε
την 41 η επέτειο του θανάτου
του αρχηγού του αντιαποικιακού
–εθνικοαπελευθερωτικου αγώνα
της Κύπρου στρατηγού Γεωργίου
Γρίβα –Διγενή. Στο εθνικό - θρησκευτικό μνημόσυνο που τελέστηκε
την περασμένη Κυριακή στον ιερό
ναό Αγίου Νικολάου, χοροστατούντος του χωρεπισκόπου Αμαθούντος Νικόλαου, την Κυβέρνηση
εκπροσώπησε ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος. Παρέστησαν πολιτικοί, αξιωματούχοι
του κράτους και πλήθος κόσμου.
Μετά το μνημόσυνο σχηματίστηκε
πομπή, που κατέληξε στο κρησφύγετο και στον τάφο του Αρχηγού

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

της ΕΟΚΑ, όπου ακολούθησε
τρισάγιο.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Τον αγώνα
και το έργο
του Στρατηγού εξήρε ο
Πρόεδρος
του Ιδρύματος Διγενής
Αθηνών,
Παναγιώτης
Γιώρκας.
Ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων από βουλευτές, εκπροσώπους κομμάτων, συνδέσμους αγωνιστών της ΕΟΚΑ,
σωματεία και οργανώσεις. Απέδωσε τιμές άγημα των Δυνάμεων
Καταδρομών ενώ
παιάνιζε η
φιλαρμονική της Εθνικής Φρουράς.

www.oho-sek.org.cy

