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Καρκινοβατεί επικίνδυνα
η εφαρμογή του ΓΕ.ΣΥ.

Υ

πό τη σκιά της πνευματικής, κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που εξακολουθεί να πλήττει το νησί, ο αδούλωτος Κυπριακός Ελληνισμός τιμά με μεγαλοπρέπεια την επέτειο του αντιαποικιακού, εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της
ΕΟΚΑ ’55 - ’59.

Η

εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας είναι ύψιστος κοινωνικός και εθνικός στόχος και η παρατηρούμενη κωλυσιεργία στην εφαρμογή του πλήττει τα ζωτικά συμφέροντα του τόπου.
Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση να προωθήσει τάχιστα στη Βουλή για ψήφιση
το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2015 η πρώτη
φάση του ΓΕΣΥ που αφορά στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη, όπως
προνοείται στο Μνημόνιο της Κύπρου
με την Τρόϊκα.

4 Αδύνατη η υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας
χωρίς τη ψήφιση του νομοθετικού πλαισίου
Αποτελεί προφάσεις εν αμαρτίαις ο
ισχυρισμός ότι η εφαρμογή του ΓΕΣΥ

ε σκοπό την αποπυροδότηση
του κλίματος έντασης που επι-

κρατεί στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου συγκάλεσε για μεθαύριο Παρα-

(Σελ. 3)

4 ΣΕΚ: Ο τομέας
της υγείας να μην πέσει
θύμα μικρών ή μεγάλων
συμφερόντων

4 Η ΣΕΚ προειδοποιεί με
μαζικές κινητοποιήσεις

4 Στα «όπλα» οι ξενοδοχοϋπάλληλοι λόγω της ασύστολης
παραβίασης των συλλογικών συμβάσεων
4 Ύστατη προσπάθεια του υπουργείου Εργασίας
για εκτόνωση της κρίσης

σκευή κοινή σύσκεψη συντεχνιών και

Η Εθνική επέτειος θα τιμηθεί και με ενδοσχολικές, ενδοσωματιακές και άλλες
λαμπρές εκδηλώσεις.

καθυστερεί λόγω της μη ολοκλήρωσης του συστήματος πληροφορικής.

Προμηνύονται απεργιακές καταιγίδες
Μ

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της επετείου στο κλειστό
γυμναστήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος Ελευθερία» στη Λευκωσία στις 4 το απόγευμα. Χαιρετισμό θ’ απευθύνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγωνιστών Θάσος
Σοφοκλέους. Η εκδήλωση θα διανθιστεί
με θεατρικό έργο «οι τελευταίες εβδομάδες του οδοιπορικού του Γρηγόρη Αυξεντίου και το ολοκαύτωμα του Μαχαιρά
στις 3 Μαρτίου 1957» που κέρδισε το Α’
Βραβείο ειδικού διαγωνισμού.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1949
AP. ΦYΛΛOY 2853
TIMH 0.68€(£ 0.40)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

συνδέσμων ξενοδόχων. Οι συντεχνίες
πάντως παρουσιάζονται αποφασισμένες να κλιμακώσουν τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις σε περίπτωση που συνεχισθεί η παραβίαση των
συλλογικών συμβάσεων και οι Περί
Ξενοδοχείων Νόμοι και Κανονισμοί.
Στη μαζική πορεία διαμαρτυρίας
πριν από μια εβδομάδα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι έστειλαν ισχυρό μήνυμα
ότι επέρχεται καυτό καλοκαίρι στις
εργασιακές σχέσεις αν συνεχισθεί η
εργοδοτική ασυδοσία.
(Σελ. 3, 9)

Κορυφαία μέρα η Πρωταπριλιά

Η

1η Απριλίου εκάστου έτους δεν είναι τυχαία μέρα.
Ούτε και ίδια με άλλες. Η Πρωταπριλιά είναι η
κορυφαία μέρα που σηματοδότησε τη σύγχρονη
ιστορία της Κύπρου και του λαού της.
Το έπος της ΕΟΚΑ του 55-59 που το κόσμησε με τη
δράση της μια χούφτα νέων ανθρώπων αποτελεί
σύμβολο και φάρο αντίδρασης και αντίστασης για
όσους ακόμα αναζητούν όραμα, ελπίδα, προοπτική
και αξιοπρέπεια. Για όσους θέλουν να ζουν όρθιοι
στη γη που τους γέννησε.
Σήμερα δυστυχώς ο κυπριακός ελληνισμός, - που
μεσόστρατα υπέστη και μια τουρκική εισβολή οι επιπτώσεις της οποίας συνεχίζονται – βιώνει τρομερά
δύσκολες συνθήκες. Οι Κύπριοι πολίτες ζουν μέσα σε
μια οικονομική αβεβαιότητα που δημιουργεί φόβο και
ανασφάλεια.
Η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, ενώ κάθε μέρα που

περνά, όλο και περισσότερο επιβεβαιώνεται πως οι
τράπεζες, αλλά και επιπόλαιοι πολιτικοί έκαμαν
τεράστια ζημιά στην Κύπρο.

Φαίνεται πως αυτό τον περήφανο λαό, κάποιοι δούρειοι ίπποι τον άλωσαν εκ των έσω, γι’ αυτό επείγει
η κάθαρση και η τιμωρία.

Η τραπεζική αχορταγία για την αποκόμιση εύκολου
και γρήγορου πλουτισμού σε συνδυασμό με την
καθυστέρηση που επέδειξε η Κυβέρνηση Χριστόφια

Η ΣΕΚ αυτές τις κρίσιμες ώρες υποστηρίζει με σαφήνεια και διεκδικητικότητα πως, η αποκατάσταση της
αξιοπιστίας των θεσμών και του πολιτικού συστήματος, αποτελεί μονόδρομο και διέρχεται μέσα από
την παραδειγματική τιμωρία όσων με τα λάθη και τις
παραλείψεις τους κατέστρεψαν την κυπριακή οικονομία.

• Αδικαίωτη η γενιά του 1955
Επείγει η κάθαρση και η τιμωρία
στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης οδήγησαν την
Κύπρο και το λαό της σ’ ένα φοβερό πισωγύρισμα.
Η κοινωνία των κοινωνικών παντοπωλείων και των
χιλιάδων ανέργων αποτελεί ντροπή για τον περήφανο κυπριακό λαό, που έμαθε να είναι δουλευτής, να
αγωνίζεται και να προοδεύει.

Η αδικαίωτη και βαθειά πληγωμένη γενιά του 1955
θλίβεται για το σημερινό μας κατάντημα, γι’ αυτό
επιβάλλεται – ως μνημόσυνο και ελάχιστος φόρος
τιμής – να εκσυγχρονισθεί το κράτος σε τρόπο που θα
μπορεί, με διαφάνεια και αξιοκρατία, να χειριστεί τις
προκλήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο σε εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Α

πογοητεύει ολοένα και περισσότερο
τους πολίτες της η Ευρώπη των
τελευταίων χρόνων. Οι δημοσκοπήσεις
που πραγματοποιούνται κατά καιρούς
στις 28 χώρες, δείχνουν με τον πιο
εύγλωττο τρόπο ότι οι μεγάλες προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών δεν μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από την
υφιστάμενη δομή και λειτουργία της
Ευρωπαικής Ένωσης.
Δυστυχώς, η τραγική πραγµατικότητα
συνηγορεί πως οι δοµικές και θεσµικές
αποφάσεις σε όλους τους κρίσιµους
τοµείς, λαµβάνονται κάτω από την
ισχυρή πίεση - καθοδήγηση των συµφερόντων που εκπροσωπούν τους
µετρηµένους στα δάχτυλα µεγάλους
παίκτες των αγορών. Οι λέσχες των
µεγάλων συµφερόντων είναι πανίσχυρες στις Βρυξέλλες, οριοθετώντας το
πλαίσιο και τη νομοθεσία που διέπουν
τον χρηµατοπιστωτικό παιχνίδι και τον
νευραλγικό τομέα της ενέργειας. Η
έλλειψη κανόνων και διαφάνειας ευνοούν ασύστολα τις πολυεθνικές, τις
πανίσχυρες τράπεζες επενδύσεων και
γενικά τις λεγόμενες αγορές σε βάρος
του πολίτη.
Η καθημερινή πρακτική έχει δείξει ότι οι
ισχυρές οµάδες συµφερόντων που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία
διαµόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής, δρουν χωρίς κανόνες στο παρασκήνιο και χρησιµοποιούν κάθε µέσο για
την επίτευξη των πολιτικών τους.
Του λόγου το αληθές επισημαίνεται σε
έκθεση του Παρατηρητηρίου της Ευρώπης σύμφωνα με την οποία «γύρω στο
70% των 15.000 - 30.000 «λομπιστών»
που εδρεύουν στις Βρυξέλλες εκπροσω-

T

ο αρχαίο ελληνικό ρήμα
εκπαιδεύω σημαίνει ανατρέφω από την παιδική ηλικία, μορφώνω, διαπαιδαγωγώ. Η εκπαίδευση λοιπόν με
την ευρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες
που θέτουν ως σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο
Της Δέσποινας
Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ

στη σκέψη, στο χαρακτήρα και
στη σωματική αγωγή του ατόμου.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Όταν αναφερόμαστε λοιπόν σε
νοοτροπίες και παρωχημένες
αντιλήψεις θα πρέπει να ανατρέξουμε στο εκπαιδευτικό
σύστημα που επιδρά στον
χαρακτήρα μας ,εξοστρακίζοντας ή δημιουργώντας λανθασμένες αντιλήψεις για ένα
ζήτημα που συντροφεύουν
έναν άνθρωπο από τη γέννηση

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ε. Ε. ΑΣΠΟΝΔΥΛΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΕΙ
πεί τα συμφέροντα πολυεθνικών εταιρειών. Οι άνθρωποι αυτοί συγγράφουν
την πλειονότητα των τροπολογιών που
καταθέτουν οι ευρωβουλευτές στα καίρια νομοθετήματα. Για το σκοπό αυτό,
προσλαμβάνουν ως εμπειρογνώμνες
πρώην επιτρόπους και αξιωματούχους
με παχυλούς μισθούς (300 με 500 ευρώ
την ώρα) και πραγματοποιούν παραπλανητικές εκστρατείες χρηματοδοτώντας οργανώσεις - βιτρίνες».
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η δύναμη
Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

του χρήματος σε συνδυασμό με τις δαιδαλώδεις διαδικασίες και την απουσία
πραγματικού ελέγχου, έχουν δημιουργήσει το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των ομάδων συμφερόντων και
την επιβολή αντιλαικών πολιτικών.
Στο πλαίσιο αυτό,το ισχυρό «λόμπι»
της βιομηχανίας και των αγορών έχει
παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στις ΗΠΑ
όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να
μην περάσουν ρυθμίσεις διαφάνειας για
τις χρηματοπιστωτικές αγορές, γεγονός
που αποδυνάμωσε αισθητά την προσπάθεια αποτροπής της οικονομικής
κατάρρευσης. Η δυσμενέσταταη αυτή

εξέλιξη συνέβαλε αποφασιστικά στην
παραχώρηση λανθασμένης συνταγής
στην Ελληνική κρίση οδηγώντας την
χώρα στον γκρημνό μια ώρα γρηγορότερα εξουδετερώνοντας κάθε προσπάθεια
οικονομικής διάσωσης . Στην ίδια λογική «διατάχθηκε» το τραπεζικό κούρεμα
στην Κύπρο, σύροντας την άλλη συνιστώσα του Ελληνισμού στην άβυσσο.
Έχοντας αυτά κατά νούν, πιστεύουμε
βαθύτατα ότι η Ευρώπη δεν έχει ελπίδες
επιβίωσης αν δεν αναχαιτίσει αυτές τις
δηλητηριώδεις μεθοδεύσεις και αν
απαλλαγεί από τον σφικτό εναγκαλισμό

• Τώρα είναι η ώρα της πανευρωπαϊκής αφύπνισης και κινητοποίησης για δημιουργία της Ευρώπης
των πολιτών και των εργαζομένων
των ισχυρών του χρήματος. Η Ευρώπη
για να ορθοποδήσει, χρειάζεται ένα
εμπνευσμένο πολιτικό – κοινωνικοοικο-

νομικό μοντέλο με ανθρωποκεντρικό
χαραχτήρα που να αποδίδει κοινωνική
δικαιοσύνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη
λήψη των αποφάσεων σε καθεστώς
πλήρους διαφάνειας στο πλαίσιο μιας
Ευρωπαικής Ομοσπονδίας με κοινή
εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα.
Ιδιαίτερα τώρα που ο εφιάλτης του Τζιχάντ βρίσκεται πρό των πυλών με
ορατό τον κίνδυνο να τινάξει στον αέρα
την ευημερία των Ευρωπαικών λαών,
προβάλλει αδήριτη η ανάγκη της δημιουργίας μιας νέας ατζέντας που να
προωθεί τα ευρύτερα συμφέροντα της
κοινωνίας. Με άλλα λόγια, ήρθε η ώρα
της συστράτευσης των Ευρωπαικών
λαών με προμετωπίδα τα συνδικάτα και
την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών
ενάντια στα οικονομικά κατεστημένα
που λυμαίνονται τον παραγόμενο
πλούτο σε ευρωπαικό επίπεδο, διανοίγοντας το δρόμο για την δημιουργία της
Ευρώπης των πολιτών και όχι των
πολυεθνικών.

Στις δύσκολες τούτες ώρες, οι πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας, μπορούν
μέσα από την φιλοσοφημένη πολιτική που προωθεί η νέα Ελληνική κυβέρνηση γα απεμπλοκή από τα γρανάζια της οικονομικής ολιγαρχίας, να μπούν
στην εμπροσθοφυλακή ενός νέου ευρωπαικού αγώνα με σκοπό της θεμελίωσης μιας νέας ευρωπαικής προοπτικής που θα δώσει ελπίδα στους μη προνομιούχους πολίτες, εδραιώνοντας παράλληλα την ισχυρή κοινωνική Ευρώπη με αιχμή την κοινη άμυνα και την κοινή εξωτερική πολιτική. Σε αντίθετη
περίπτωση η ευρώπη θα παραμείνει έρμαιο στις αδηφάγες ορέξεις των
πολυεθνικών με τους λαούς, κυρίως του νότου, να πλέουν στη φτώχεια και
τη δυσπραγία.

Όταν η εκπαίδευση θρυμματίζει παρωχημένες αντιλήψεις,
προάγεται η Ισότητα στην Εργασία και στην Κοινωνία
του μέχρι τη βαθιά του ενηλικίωση.
Σε μια εποχή συνεχών και
ταχύτατων αλλαγών, η εκπαίδευση ως θεσμός, στόχος και
μεθοδολογία εξέλιξης μπορεί
να διαδραματίσει καταλυτικό
και σημαίνοντα ρόλο στην
ανάπτυξη του τρόπου σκέψης
των πολιτών, κατά τρόπο
δημιουργικό, σε όλους τους
τομείς την κοινωνικής οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.
Η διασύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας, αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο, στην ενίσχυση της ποιοτικής απασχόλησης με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό,
ανεξαρτήτως φύλου, που να
είναι σε θέση να ανταποκριθεί
στις ανάγκες της θέσης αλλά
και στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.
Αναγκαία προϋπόθεση για την

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)

απόκτηση αξιόμαχου δυναμικού είναι η καταπολέμηση
των στερεότυπων αντιλήψεων
για το ρόλο, που μπορούν να
διαδραματίσουν τα δύο φύλα
μέσα στην κοινωνία ως ενεργοί
πολίτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την καλλιέργεια συνείδησης, πρώτα από
τα μαθητικά θρανία και ύστερα από την οικογένεια αφού
τα παιδιά που επιμορφώνονται και διαπαιδαγωγούνται
είναι οι μελλοντικοί γονείς που
θα εμφυσήσουν τις σκέψεις και
τις απόψεις τους στα δικά
τους παιδιά.
Ως εκ τούτου ο ρόλος του
σχολείου δεν πρέπει να αναπαράγει αντιλήψεις αλλά να
παρέχει γερές βάσεις μέσω
ενός σταθερού συστήματος
γνώσεων που να αναπτύσσει
την κριτική σκέψη των μαθητών στη βάση των αναγκών
της αγοράς εργασίας αλλά και

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.
Η εκπαίδευση αποτελεί λοιπόν
την πυξίδα πορείας στο τομέα
της απασχόλησης και της Ισότιμης κατανομής των ρόλων
στην οικογένεια και ευρύτερα
μέσα στην κοινωνία.
Θέτω δημόσια τον προβληματισμό πως το Υπουργείο
Παιδείας θα πρέπει να εγκύψει στο μείζον κεφάλαιο της
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στα ζητήματα Ισότητας ώστε να διοχετεύονται
σωστά και ουσιώδη μηνύματα,
από την προσχολική ηλικία.
Χρειάζονται λοιπόν πρακτικές
τομές και όχι θεωρητικές.
Μπορεί στα λόγια και στη
θεωρία να είμαστε πολύ μπροστά αλλά σε πρακτικό επίπεδο δυστυχώς ο δρόμος είναι
μακρύς και δύσβατος. Τομές
χρειάζεται να γίνουν και στον

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

επαγγελματικό προσανατολισμό ώστε να υπάρχει η κατάλληλη και ουσιαστική καθοδήγηση των νέων για τα κορεσμένα επαγγέλματα και τα
επαγγέλματα
προοπτικής,
προς αποφυγήν των «επαγγελμάτων ανεργίας».
Έχουμε ως χώρα εγκλωβιστεί
στα ψηλά ποσοστά ανεργίας
και σε άνεργους πτυχιούχους
με τα πτυχία καταχωνιασμένα
στα συρτάρια.
Δεν έχει καμιά σημασία αν ο
μακροσκελής κατάλογος των
ανέργων «διανθίζεται» με
άνδρες ή γυναίκες. Αυτό που
πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι πως υπάρχουν
χιλιάδες πτυχιούχοι που δεν
μπορούν να απορροφηθούν
στην αγορά εργασίας γιατί δεν
κατόρθωσε ακόμη το κράτος
να βρει τους τρόπους να τους
καθοδηγήσει, με βάση τις ανάγκες της οικονομίας. Αντίθετα
θέσαμε τον επαγγελματικό
προσανατολισμό στον αυτόματο πιλότο δίδοντας του ως
συντεταγμένες τα θέλω και τα
εγώ μας.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

• Η ΣΕΚ ανησυχεί εντονότατα για την απελπιστική κατάσταση στον τομέα της υγείας

15ημερη αναστολή
των κινητοποιήσεων στην
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
• Οι συντεχνίες προσδοκούν σε ένα σωστό
και εποικοδομητικό διάλογο με όλους
τους αρμόδιους φορείς.

Τ

ο συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
ΕΠΟΠΑΗ ΟΗ0-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ
ανακοίνωσαν την Τρίτη 26 Μαρτίου ,ότι αναστέλλουν τα απεργιακά μέτρα που είχαν εξαγγείλει
ανταποκρινόμενες στην έκκληση του Προέδρου της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για αναστολή των μέτρων, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για δημιουργικό διάλογο
και σωστή ενημέρωση των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση ενόψει της 15νθήμερης παράτασης που δόθηκε στη διαδικασία υποβολής προσφορών για διεξαγωγή μελέτης για αποκρατικοποίηση της ΑΗΚ, (το συνδικαλιστικό κίνημα
της ΑΗΚ) αναστέλλει τα προκηρυχθέντα μέτρα για
την ίδια χρονική περίοδο.
"Με αίσθημα ευθύνης, επισημαίνουν στην ανακοίνωση, προσδοκούμε σε ένα σωστό και εποικοδομητικό
διάλογο με όλους του αρμόδιους φορείς για το μέλλον του τομέα ηλεκτρισμού στην ημικατεχόμενη μας
πατρίδα με στόχο την ασφάλεια εφοδιασμού του
ηλεκτρισμού στην όσο το δυνατό χαμηλότερη τιμή
προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας
γενικότερα".

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ
Η

ΣΕΚ ανησυχεί εντονότατα για
την παρατεταμένη κωλυσιεργία που παρατηρείται στην
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας και προειδοποιεί με μαζικές κινητοποιήσεις προκειμένου
οι αρμόδιοι να αναλάβουν τις
ευθύνες τους, αφήνοντας τον
ζωτικό χώρο της υγείας έξω από
συμφέροντα και σκοπιμότητες.
Η ΣΕΚ εκφράζει την λύπη της γιατί
τα νέα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του ΓΕΣΥ ανατρέπονται εκ
νέου, τη στιγμη που όλοι ανεξαιρέτως, με πρώτο τον αρμόδιο
υπουργό, μαρτυρούν ότι ο νευραλγικός τομέας της υγείας έχει
καταρρεύσει.
Ο γενικός γραματέας της ΣΕΚ
Νίκος Μωυσέως με δημόσια τοποθέτηση του ζητεί τάχιστη κατάθεση στη Βουλή του Νομοθετικου
Πλαισίου για το Γ.Ε.ΣΥ τονίζοντας
την απουσία προόδου στη διαδικασία αυτονόμησης των νοσοκομείων που αποτελεί βασική προυπόθεση για σταδιακή υλοποίηση
του ΓΕΣΥ. Φαίνεται ότι υπάρχουν
δυνάμεις που για εξυπηρέτηση
δικών τους ιδιοτελών συμφερόντων ποδηγετούν την καθυστέρηση
εφαρμογής του ΓΕΣΥ. Και αυτό, σε
βάρος του λαού και των εργαζομένων που αξιώνουν σύγχρονο και
καθολικό σύστημα υγείας τώρα.

Το λογισμικό

Η ανεργία στην Κύπρο
κόλλησε στο 16%

Ο

μακροσκελής κατάλογος των ανέργων στην
χώρα μας εξακολουθεί να σπάζει το φράγμα
των 70000 προσώπων με το ποσοστό ανεργίας
να μην λέει να ξεκολλήσει από το 16% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού για το 4ο τρίμηνο του 2014, ο αριθμός
των εργαζομένων ανερχόταν στις 368.772 άτομα
(άνδρες 186.871 και γυναίκες 181.901) και ο αριθμός
των ανέργων στις 70.267 χιλιάδες άτομα (άνδρες
37.941 και γυναίκες 32.326).
Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 2064 ετών ήταν 68,4% (άνδρες 71,9% και γυναίκες
65,2%) σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο
τρίμηνο του 2014 (67,9%) και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 (67,0%).
Το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 16,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 16,9% και γυναίκες 15,1%)
παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο
τρίμηνο του 2014 (16,0%) και το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2013 (16,0%).
Επίσης το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24
ετών ήταν 33,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το
προηγούμενο τρίμηνο του 2014 (33,4%) και σημειώνοντας μείωση από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013
(39,4%).
Για ολόκληρο το 2014 το ποσοστό της ανεργίας ήταν
16,1% σε σύγκριση με 15,9% το 2013.
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Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της
κυβέρνησης ότι το ΓΕΣΥ δεν προχωρά λόγω της μη ολοκλήρωσης
του μηχανογραφικού συστήματος
μόνον. Ο κ. Μωυσέως κάλεσε τον
υπουργό να ολοκληρώσει το διάλογο και να καταθέσει άμεσα το
σχετικό νομοθέτημα στη Βουλή για
έγκριση, ανοίγοντας αυτόματα το
δρόμο για εφαρμογή της πρωτοβάθμιας περίθαλης του ΓΕΣΥ τον
Ιούλιο.

√ Εργατικές κινητοποιήσεις ετοιμάζουν τα συνδικάτα
αξιώνοντας τάχιστη εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
√ Τα ιδιοτελή συμφέροντα και οι σκοπιμότητες δεν χωράνε
στο ΓΕΣΥ το οποίο αποτελεί ύψιστο κοινωνικό κι εθνικό στόχο
προειδοποιεί ο γ.γ. της ΣΕΚ
Πολυασφαλιστικό
Περαιτέρω ο γ.γ. της ΣΕΚ καλεί τον
υπουργό Υγείας να δώσει στις
συντεχνίες τη μελέτη που αφορά
στο λεγόμενο Πολυασφαλιστικό
σύστημα για να γνωρίζουν από
πρώτο χέρι τι τεκταίνεται στο
ζωτικό τομέα της υγείας υπογραμμίζοντας ότι η παρατηρούμενη
κωλυσιεργία εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνον αυτούς που δεν

θέλουν το ΓΕΣΥ ή εκείνους που
θέλουν να το εκμεταλλευτούν για
τα δικά τους συμφέροντα.
Ξεπεράσαμε και την δωδεκάτη, και
καμμιά δικαιολογία για καθυστέρηση στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ δεν
συγχωρείται. Ο κόσμος υποφέρει
και δεν υπάρχει η πολυτέλεια να
επαναλαληφθούν ύποπτα παιγνίδια του παρελθόντος, κατέληξε.

«Ξέσπασε πόλεμος»
Τις τελευταίες ημέρες ξέσπασε πόλεμος μεταξύ του υπουργού Υγείας
Φίλιππου Πατσαλή και του προέδρου του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
Θωμά Αντωνίου για το φλέγον θέμα του λογισμικού συστήματος του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Ο κ. Αντωνίου επέκρινε με δριμύτητα τον υπουργό και
γενικά τη Κυβέρνηση ότι με αφορμή τη μη ολοκλήρωση του Μηχανογραφικού συστήματος προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών τους για
την κωλυσιεργία που παρατηρείται στην υλοποίηση του ΓΕ.ΣΥ. Ο Ο.Α.Υ.
καλεί τον υπουργό να καταθέσει άμεσα το νομοθετικό πλαίσιο στη Βουλή.

Το Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ συμμετείχε στην Ημέρα «Καριέρας» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ενημέρωσε τους φοιτητές για τον Κοινωνικό και Εργασιακό
ρόλο που επιτελεί το Κίνημα της ΣΕΚ

Τ

ο Τμήμα Νεολαίας ΣΕΚ, στο
πλαίσιο της «Ημέρας Καριέρας»
ενημέρωσε τους φοιτητές για τον
κοινωνικό και εργασιακό ρόλο που
επιτελεί το Κίνημα της ΣΕΚ, ειδικότερα αυτήν τη περίοδο που οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
βαραίνουν την Κυπριακή κοινωνία.
Συγκεκριμένα την Πέμπτη 19 Μαρτίου το Τμήμα Νεολαίας της ΣΕΚ
έδωσε και φέτος δυναμικά το
παρόν του στην καθιερωμένη πια
εκδήλωση που διοργανώνει το
Πανεπιστήμιο Κύπρου για την
Ημέρα Καριέρας. Ανέδειξε
το
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το κίνημα της ΣΕΚ στη στήριξη και θωράκιση των δικαιωμάτων
των εργαζομένων αλλά και στην

καταλυτική του παρέμβαση σε καίρια κοινωνικά και οικονομικά

ζητήματα που απασχολούν την
κοινωνία ευρύτερα.
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Αναδείξτε την ιστορία μας – Μην την φοβάστε

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Πολιτεία, υπουργείο Παιδείας, ΡΙΚ και άλλοι φορείς να αναλάβουν
το φορτίο της ευθύνης που τους αναλογεί

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών
(ΟΒΠΖΜ) - ΣΕΚ δέχεται προσφορές για τις πιο
κάτω ανάγκες του, που αφορούν στη λειτουργία των
εξοχικών κατοικιών της ΣΕΚ στο Παραλίμνι, στο Πισσούρι, στην Πάφο, στον Κ. Αμίαντο και στα Καννάβια.
• Λειτουργία καφεστιατορίων
• Είδη καθαριότητας
• Κρεβατάκια πισίνας
• Πλύσιμο λινών
• Χημικά πισίνας
• Ταπετσάρισμα καναπέδων και πολυθρόνων που
γίνονται κρεβάτι
• Συντήρηση και επίβλεψη βιολογικών σταθμών

«Οι ζωντανοί σας είναι στα
Φυλακισμένα Μνήματα».
Την άποψη αυτή που κρύβει μεγάλες ιστορικές αλήθειες διατύπωσε
στο παρελθόν σε δημόσια διάλεξη
που έδωσε στην Κύπρο ο γνωστός
Έλληνας φιλόλογος και λόγιος
Σαράντος Καργάκος.
Δανειζόμενος λοιπόν αυτή τη
φράση και βιώνοντας έντονα τα
όσα κάθε χρόνο μας φέρνει ο Μάρτης και ο Απρίλης, είτε αυτά αφορούν τον Γρηγόρη Αυξεντίου ή τον
Βαγορή τον Παλληκαρίδη, είτε τον

• Καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών με την
μέθοδο υγρού ψεκασμού
• Μεταφορά παιδιών προς τις κατασκηνώσεις

Του Χρίστου
Καρύδη

• Χημική ανάλυση νερού στις πισίνες των εξοχικών
κατοικιών.

Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

Αναλυτικά, οι προσφορές δημοσιοποιούνται στην
ιστοσελίδα της ΣΕΚ www.sek.org.cy στον ιστοτόπο:
www.sek.org.cy/index.php/blog/item/307-prosforesgia-eksoxikes-katoikies-sek
Οι προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν προς την
επιτροπή προσφορών της ΣΕΚ (στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της
ΣΕΚ στη Λευκωσία, Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018
Στρόβολος) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 15
Απριλίου 2015.
Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς τον
πρόεδρο του Οργανισμού Πανίκο Αργυρίδη, Γενικό
Οργανωτικό ΣΕΚ. Περισσότερες πληροφορίες στο
τηλέφωνο 22 849849.
Οι ενδιαφερόμενοι [επιχειρήσεις ή πρόσωπα] θα
πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις την νομοθεσίας που
ισχύουν στη Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με την
προστασία των εργαζομένων τους, την ασφάλεια
και τις συνθήκες εργασίας. Στις περιπτώσεις που
υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις νοείται ότι θα
τηρούνται.
Οι ενδιαφερόμενoι [επιχειρήσεις ή άτομα ] δεν επιτρέπεται να απασχολούν για τις εργασίες που θα
γίνονται στη ΣΕΚ, πρόσωπα τα οποία βρίσκονται
παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή που δεν
κατέχουν τη νενομισμένη άδεια απασχόλησης όπως
προνοείται από την οικεία Νομοθεσία.
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Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την
Πρωταπριλιά, απευθύνω αρθρογραφική έκκληση προς την
κυπριακή πολιτεία, (κυβέρνηση και
βουλή), να ασχοληθούν με σοβαρότητα πλέον και συστηματικά με την
ανάδειξη και την προβολή της
ιστορίας του τόπου μας.
Και τούτο γιατί λαοί που ξεχνούν
την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι σε θάνατο και αφανισμό.
Και τέτοιο τέλος δεν αξίζει στον
Κυπριακό Ελληνισμό.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει λοιπόν να γίνουν ανάμεσα σ’
άλλα και τα εξής:
• Να αναβαθμιστεί και να αναδειχθεί ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τα Φυλακισμένα Μνήματα.
• Το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει
να υποδείξει σε καθηγητές και
μαθητές απ’ όλη την Κύπρο, να
επισκεφθούν το Παγκύπριο Γυμνάσιο, να δουν την κρύπτη της Φιλικής Εταιρείας και να έρθουν σε
επαφή με τη Σεβέρειο βιβλιοθήκη,
που αποτελεί σύμβολο αγώνα και

αντίστασης.
Η Σεβέρειος, που πιθανόν κάποιοι
να την έχουν στο στόχαστρο
κάποιας δήθεν υλικοτεχνικής αναδόμησης, αποτελεί το Πολυτεχνείο
της Κύπρου και πρέπει να τυγχάνει
του μέγιστου σεβασμού.
• Το ΡΙΚ να προβάλει αξιόλογες
ταινίες που έχει στο αρχείο του για
τη ζωή και τη δράση των ηρώων
της ΕΟΚΑ του 1955-59. Υπάρχουν
αξιόλογες ταινίες που αφορούν τη
Μάχη της Σεβερείου, το Στυλιανό
Λένα, τον Χρίστο Τσιάρτα, κλπ.
Αυτές δεν έγιναν για να μαζεύουν
σκόνη στα συρτάρια της κρατικής
ραδιοτηλεόρασης, η οποία έχει
σοβαρό ρόλο να διαδραματίσει για
την προβολή της ιστορίας της
Κύπρου και του λαού της.
• Το υπουργείο Παιδείας οφείλει
να καθιερώσει «την ημέρα μνήμης
του ήρωα – μαθητή» στη διάρκεια
της οποίας στα εκπαιδευτήρια της
Κύπρου θα γίνονται εκδηλώσεις,
ημερίδες, φιλολογικά μνημόσυνα
και άλλες δραστηριότητες προς
τιμή των ηρώων – μαθητών.
Αυτό που γίνεται σήμερα με την
αποστολή στα σχολεία μιας σχετικής εγκυκλίου από τον εκάστοτε
υπουργό Παιδείας – που η καλή
ανάγνωση της επαφίεται στον

πατριωτισμό εκείνου που θα την
αναγνώσει – δεν είναι αρκετό.
Το χρέος αυτής της κοινωνίας και
αυτής της πολιτείας προς τον
Ευαγόρα Παλληκαρίδη, τον Πετράκη Γιάλλουρο, τον 16χρονο Αντρέα
Παρασκευά, τον 17χρονο Νίκο Ευαγόρου και τους άλλους ήρωες –
μαθητές δεν ξοφλάται με την ανάγνωση ενός ψυχρού κειμένου.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν, γιατί
είπαμε «οι ζωντανοί της Κύπρου
βρίσκονται στα Φυλακισμένα Μνήματα». Η ανάδειξη και η προβολή
της ιστορικής κληρονομιάς, αποτελεί πολιτιστική αξία τεράστιας
σημασίας.
Πολιτεία, ΡΙΚ, ιδιωτική ραδιοτηλεόραση και άλλοι φορείς ας αναλάβουν τις πελώριες ευθύνες τους,
γιατί όλοι τους σήμερα κάθονται
αναπαυτικά στις καρέκλες μιας
Δημοκρατίας που οφείλει και χρωστεί την ύπαρξη της στη γενιά του
1955.
Υ.Γ: Η ευθύνη της πολιτείας και
της ραδιοτηλεόρασης κυρίως της
δημόσιας, δεν εξαντλείται στα όσα
προβάλλονται και γίνονται μια
φορά το χρόνο την εποχή της Πρωταπριλιάς.
Πρόκειται για μια ευθύνη που δεν
μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης.

7ήμερη εκδρομή στην Ελλάδα
Ζητούνται προσφορές από οργανωτές ταξιδίων για
εκτέλεση εκδρομής στην Ελλάδα το μήνα Οκτώβριο
2015. Διαμονή για έξι βράδυα στον Βόλο σε ξενοδοχείο 4* για έξι βράδυα με πλήρη διατροφή.
Συνοπτικό πρόγραμμα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΚΤΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ - ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ –
ΣΚΙΑΘΟΣ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΕΩΡΑ – ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
1η μέρα. Λάρνακα – Θεσσαλονίκη με πρωινή πτήση
της AEGEAN. Θεσσαλονίκη- Παλαιός Άγιος Παντελεήμωνας – Τέμπη – Βόλος.
2η μέρα. Γύρος Πηλίου. Βόλος – Μακρυνίτσα- Πορταριά- Χάνια- Χζαγορά – Κισσός – ΤσαγγαράδαΜηλιές – Πινακάτες – Βόλος.
3η μέρα. Βόλτα με τον θρυλικό Μουντζούρη , το ιστορικό τρενάκι του Πηλίου στη διαδρομή Άνω Λεχώνια
– Μηλιές.
4η μέρα. Καρδίτσα - Γύρος λίμνης Πλαστήρα.
5η μέρα. Βόλος – Σκίαθος.
6η μέρα. Τρίκαλα- Πύλη – Ελάτη – Περτούλη – Μετέωρα .
7η μέρα. Βόλος - Θεσσαλονίκη. Πτήση για Λάρνακα.
Περισσότερες πληροφορίες: Πανίκος Αργυρίδης,
τηλ. 22849849

Πασχαλινό επίδομα €190 στους χαμηλοσυνταξιούχους

T

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
πρόταση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων όπως παραχωρηθεί
πασχαλινό επίδομα ύψους 190
ευρώ προς τους χαμηλοσυνταξιούχους, με βάση τα εισοδηματικά
κριτήρια που ίσχυαν το 2014.

Δικαίωμα στο πασχαλινό επίδομα
έχουν όσοι ήδη λαμβάνουν επίδομα
χαμηλοσυνταξιούχου, δηλαδή όσοι
έχουν ήδη υποβάλει αίτημα για
παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος.
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε όπως την επόμενη διετία,

από τις 22 Απριλίου 2015 μέχρι τις
21 Απριλίου 2017, ισχύει μηδενικό
ποσοστό αύξησης ενοικίου στις
ελεγχόμενες περιοχές και όπως
εκδοθεί σχετικό διάταγμα.
Αποφάσισε επίσης να μην εκδοθεί
διάταγμα αύξησης ενοικίου στις
δυσπραγούσες περιοχές».

ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΤΗΝ Η.Π.Α.

Ο

ι εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου για την διαμόρφωση της
τελικής του θέσης στην εμπορική
συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, συνεχίζεται. Το
Κοινοβούλιο παρακολουθεί στενά
τη διαδικασία, δεδομένου ότι αυτό
είναι που θα εγκρίνει την τελική
συμφωνία.
Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
είναι η αρμόδια για την σύνταξη
της τελικής θέσης του ΕΚ, που θα
συζητηθεί και θα ψηφιστεί πριν

από το καλοκαίρι. Ωστόσο, 14
ακόμα επιτροπές θα συνεισφέρουν
στην τελικό κείμενο με τις προτάσεις τους.

είναι η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ

Οι τρείς βασικοί τομείς υπό διαπραγμάτευση είναι: Η αμοιβαία
πρόσβαση στην αγορά, η συμβατότητα των ρυθμιστικών καθεστώτων ΕΕ-ΗΠΑ και η ανάπτυξη μηχανισμών για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων του παγκόσμιου
εμπορίου. Σκοπός της Συμφωνίας

Το 2013 το εμπορικό και επενδυτι-

αλλά και η δημιουργία ευκαιριών
για τις ΜΜΕ.
κό ισοζύγιο ήταν υπέρ της ΕΕ, με
σχεδόν 47% περισσότερες ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ
από τις εισαγωγές. Επίσης, η ΕΕ
δέχθηκε διπλάσιες επενδύσεις από
τις ΗΠΑ, από όσες έστειλε εκεί.
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ΑνΑΔ: Ετήσια αύξηση της απασχόλησης 1,4%

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κάθετη πτώση εργατικού
κόστους στην Κύπρο

Τ

η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην Ε.Ε.
κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο του 2014
το εργατικό κόστος στην Κύπρο, όπως διαφαίνεται από στοιχεία που δημοσίευσε η
Eurostat.
Το εργατικό κόστος στην Κύπρο μειώθηκε
κατά 2,2% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του
2013. Το τρίτο τρίμηνο του 2014 η μείωση
ήταν 3%. Το εργατικό κόστος αποτελείται από
τους μισθούς και
τα ημερομίσθια,
• Εξαιτίας
καθώς και το
της επελθούσας
κόστος
που
μείωσης μισθών
αφορά
κυρίως
συνεισφορές των
εργοδοτών στα διάφορα ταμεία κοινωνικής
ασφάλισης. Οι μισθοί μειώθηκαν κατά 3.3%
ενώ το άλλο κόστος αυξήθηκε κατά 4.1%. Το
εργατικό κόστος στην Κύπρο στον τομέα της
βιομηχανίας μειώθηκε κατά 1,6% το τέταρτο
τρίμηνο έναντι μείωσης 1.2% το προηγούμενο
τρίμηνο. Στον τομέα των υπηρεσιών, η μείωση του κόστους ανήλθε στο 2% από μείωση
2,9% το προηγούμενο τρίμηνο. Στον τομέα
των κατασκευών η μείωση ανήλθε στο 2,7%
από μείωση 3,8% το τρίτο τρίμηνο.
Τη μεγαλύτερη μείωση που ανήλθε στο 8,8%
σημείωσε το εργατικό κόστος στην Πορτογαλία ενώ μειώσεις σημειώθηκαν και στην Κροατία (-0,5%), την Ιταλία (-0,3%) και την Ιρλανδία (-0,1%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ε.Ε. το εργατικό κόστος σημείωσε ετήσια αύξηση 1,4% το
τέταρτο τρίμηνο του 2014 ενώ άνοδος 1,1%
σημειώθηκε και στην Ευρωζώνη.

Πτώση του Κυπριακού
Α.Ε.Π. το 2014

Σ

τα €17.506 εκατομμύρια σε τρέχουσες
τιμές αγοράς διαμορφώθηκε το κυπριακό
ΑΕΠ σε σύγκριση με €18.118,9 το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία. Σε σταθερές
τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) το κυπριακό ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε
€15.353,9 ΕΚ. ΤΟ 2013. Ο ρυθμός ανάπτυξης
σε πραγματικούς
όρους
περιορί• -2,3% η ύφεση,
στηκε στο -2.3%
σε σχέση με -5,4%
κατά το 2014, σε
το 2013
σύγκριση με -5.4%
το 2013. Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ παρουσιάζει συνεχή υποχώρηση από το δεύτερο τρίμηνο του 2011,
καταγράφοντας πτώση για 14 συνεχόμενα
τρίμηνα. Έτσι, το κυπριακό ΑΕΠ σε τρέχουσες
τιμές αγοράς υποχώρησε πίσω στα επίπεδα
του 2007 πριν την έναρξη της παγκόσμιας
οικονομικής κρίσης. Πτωτικά κινήθηκε η
πλειοψηφία των τομέων της οικονομικής
δραστηριότητας. Τη μεγαλύτερη μείωση
(σταθερές τιμές αγοράς 2005) παρουσίασε
για μια ακόμη χρονιά ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος παρουσίασε μεγάλη υποχώρηση της τάξης του 22,4% (€467,8 εκατ. σε
απόλυτους αριθμούς). Σημειώνεται ότι ο
τομέας παρουσιάζει συνεχόμενη υποχώρηση
από το 2009, ενώ το 2013 η υποχώρηση είχε
κορυφωθεί στο 30,6%.
Η συνεισφορά του τομέα των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων
ανήλθε στα €956,8 δισ. υποχωρώντας σε
ποσοστό 10,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 2013 ο τομέας υποχώρησε κατά
9,4% σε ετήσια βάση.

Κ

αλά νέα έρχονται από τον
τομέα της απασχόλησης για την
επόμενη δεκαετία. Αυξητική τάση
προβλέπεται ότι θα εμφανίσει η
συνολική απασχόληση την περίοδο
2014-2024, ανακάμπτοντας σταδιακά από τις δυσχερείς επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σύμφωνα με νέα έρευνα της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΑνΑΔ).
Ειδικότερα, τη δεκαετία 2014-2024 οι
απασχολούμενοι θα αυξάνονται κατά
5.256 άτομα ή 1,4% το χρόνο, δηλαδή
θα σημειωθούν χαμηλότεροι ρυθμοί
αύξησης από εκείνους της περιόδου
2000-2008, κατά την οποία η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,4% τον
χρόνο. Την περίοδο 2008-2011, ως
συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αυξήθηκε μόνο 1,3% τον
χρόνο, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια
παρουσίασε μεγάλες μειώσεις, οι
οποίες σημειώθηκαν για πρώτη
φορά στην Κύπρο μετά το 1974 με 3,3% το 2012 και -5,2% το 2013.
Η ΑνΑΔ προβλέπει πως η ετήσια
συνολική ζήτηση την περίοδο 20142024 θα ανέλθει στις 12.966 άτομα
με τον μέσο ετήσιο ρυθμό να φτάνει
στο 3,4%.

σιών(459 άτομα ή 4,1% τον χρόνο)

Ιατροί (69 άτομα ή 3,0% τον χρόνο)

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία
(333 άτομα ή 5,7% τον χρόνο)

Πολιτικοί μηχανικοί (66 άτομα ή 2,9%
τον χρόνο)

Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και
καπνού (319 άτομα ή 2,9% τον χρόνο)

Διευθυντές χρηματοοικονομικών και
ασφαλιστικών υπηρεσιών (62 άτομα
ή 4,7% τον χρόνο)

Πώληση και επισκευή αυτοκινήτων
(318 άτομα ή 3,3% τον χρόνο)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (311
άτομα ή 2,0% τον χρόνο)
Πλωτές μεταφορές (297 άτομα ή 6,3%
τον χρόνο)

Επαγγέλματα
Οι μισοί περίπου απασχολούμενοι θα
συνεχίσουν να εργάζονται στα επαγγέλματα μέσου επιπέδου (επαγγέλματα που χρειάζονται απολυτήριο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ενώ 1
στους 3 απασχολούμενους θα εργάζεται σε επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου (επαγγέλματα που απαιτούν
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
Από τα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου που θα έχουν τις μεγαλύτερες

• Η Κυπριακή οικονομία
θα εξακολουθήσει να εξαρτάται
από τον τριτογενή τομέα
(υπηρεσίες)

Από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης, σύμφωνα με τη μελέτη, 11 ανήκουν στον
τριτογενή τομέα, 2 στο δευτερογενή
τομέα και 1 στον πρωτογενή τομέα.
Λιανικό εμπόριο (1.762 άτομα ή 4,4%
τον χρόνο)

Από τα επαγγέλματα μέσου επιπέδου
που θα έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης 11 ανήκουν στους
υπαλλήλους υπηρεσιών και πωλητές, 5 στους γραφείς, 4 στους τεχνίτες, 3 στους χειριστές μηχανημάτων
και συναρμολογητές και 1 στους
γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς.
Πωλητές σε καταστήματα (769 άτομα
ή 4,5% τον χρόνο)
Σερβιτόροι (498 άτομα ή 5,2% τον
χρόνο)
Γραφείς γενικών καθηκόντων (412
άτομα ή 4,2% τον χρόνο)
Μάγειροι (315 άτομα ή 6,0% τον
χρόνο)
Καταστηματάρχες (292 άτομα ή 4,5%
τον χρόνο)

Ταμίες καταστημάτων και έκδοσης
εισιτηρίων (253 άτομα ή 3,7% τον
χρόνο)
Οδηγοί αυτοκινήτων, ταξί, βαν και
μοτοσυκλετών (249 άτομα ή 4,0% τον
χρόνο)

Επισημαίνεται ότι η μέση ετήσια
συνολική ζήτηση της περιόδου 20142024 κυμαίνεται σε πολύ ψηλότερα
επίπεδα συγκριτικά με την αντίστοιχη ζήτηση της περιόδου 2009-2014
(3.752 άτομα ή 0,9% τον χρόνο).

Τομείς με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης

Προγραμματιστές εφαρμογών (54
άτομα ή 2,1% τον χρόνο)

Ιδιαιτέρες γραμματείς (254 άτομα ή
3,1% τον χρόνο)

Οι αναπτυξιακές ανάγκες απασχόλησης προβλέπεται ότι θα φτάσουν
στις 5.256 άτομα ή 1,4% τον χρόνο
και οι ανάγκες απασχόλησης λόγω
αποχωρήσεων στις 7.740 άτομα ή
2,0% τον χρόνο.

Βάσει της μελέτης, η συντριπτική
πλειοψηφία των απασχολουμένων
θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνεται
στον τριτογενή τομέα παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση, και ειδικότερα περίπου 8 στους 10 απασχολούμενους, αντικατοπτρίζοντας έτσι την
εξάρτηση της κυπριακής οικονομίας
από τις υπηρεσίες.

Διευθυντές εστιατορίων (57 άτομα ή
5,9% τον χρόνο)

Καλλιεργητές φυτειών και κηπευτικών (241 άτομα ή 3,5% τον χρόνο)
Αποθηκάριοι και γραφείς μεταφορών
και παραγωγής (216 άτομα ή 4,7%
τον χρόνο)
Οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων
(171 άτομα ή 4,1% τον χρόνο)
ανάγκες απασχόλησης 10 ανήκουν
στους πτυχιούχους, 5 στους τεχνικούς βοηθούς και 3 στους διευθυντές.
Λογιστές (194 άτομα ή 2,2% τον
χρόνο)
Βοηθοί λογιστών (180 άτομα ή 2,2%
τον χρόνο)
Γραμματείς διοίκησης (173 άτομα ή
3,4% τον χρόνο)
Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (147 άτομα ή 1,6% τον χρόνο)
Νοσηλευτές και μαίες (140 άτομα ή
3,1% τον χρόνο)
Νομικοί (133 άτομα ή 3,2% τον χρόνο)

Κομμωτές (141 άτομα ή 4,1% τον
χρόνο)
Ταμίες τραπεζών και ταχυδρομείου
(133 άτομα ή 4,1% τον χρόνο)
Επόπτες καταστημάτων (122 άτομα
ή 4,5% τον χρόνο)
Γραφείς λογιστηρίου (120 άτομα ή
2,6% τον χρόνο)
Χειριστές γεωργικών και χωματουργικών μηχανημάτων, γερανών και
αναβατορίων (110 άτομα ή 5,0% τον
χρόνο)
Αστυνομικοί (εκτός αξιωματούχοι και
ντετέκτιβ αστυνομίας) (110 άτομα ή
2,5% τον χρόνο)

Εστιατόρια (1.091 άτομα ή 5,4% τον
χρόνο)

Καθηγητές πανεπιστημίων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(112 άτομα ή 4,9% τον χρόνο)

Εκπαίδευση (1.074 άτομα ή 3,2% τον
χρόνο)

Διευθυντές εμπορίου (94 άτομα ή
3,4% τον χρόνο)

Μηχανικοί αυτοκινήτων (107 άτομα ή
2,8% τον χρόνο)

Χονδρικό εμπόριο (914 άτομα ή 4,4%
τον χρόνο)

Υπεύθυνοι δανείων και πιστώσεων
(91 άτομα ή 2,2% τον χρόνο)

Υγεία και κοινωνική μέριμνα (818
άτομα ή 4,3% τον χρόνο)

Εμπορικοί αντιπρόσωποι (85 άτομα
ή 1,6% τον χρόνο)

Υπάλληλοι παροχής προσωπικής
φροντίδας σε ιδρύματα και οικίες
(106 άτομα ή 8,6% τον χρόνο)

Ξενοδοχεία (787 άτομα ή 6,1% τον
χρόνο)

Δάσκαλοι (79 άτομα ή 1,5% τον
χρόνο)

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες (715 άτομα ή 4,6% τον χρόνο)

Κτηματομεσίτες και διαχειριστές ακινήτων (77 άτομα ή 6,1% τον χρόνο)

Κατασκευές (615 άτομα ή 2,4% τον
χρόνο)

Καθηγητές ξένων γλωσσών (εκτός
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) (76
άτομα ή 4,6% το χρόνο)

Άλλες

δραστηριότητες

υπηρε-

Αισθητικοί (109 άτομα ή 4,1% τον
χρόνο)

Μπάρμαν (100 άτομα ή 5,2% τον
χρόνο)
Οικοδόμοι κατοικιών (99 άτομα ή
2,2% τον χρόνο)
Ηλεκτρολόγοι κτηρίων (87 άτομα ή
3,0% τον χρόνο)
Συγκολλητές και κόπτες μετάλλου (81
άτομα ή 3,9% τον χρόνο).
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ «ΚΛΕΙΔΙ»
ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο φορολογικός ανταγωνισμός
πρέπει να είναι δίκαιος και διαφανής

Η

αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα πρέπει να
αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ και τα
κράτη μέλη μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει
να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις για
την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και του
επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού στο πλαίσιο του
ΟΟΣΑ.
Αυτά υποστήριξε το ΕΚ (Ευρωπαικό Κοινοβούλιο) με
το ψήφισμα που υιοθέτησε σήμερα. Εισηγήτρια του
ψηφίσματος ήταν η κ. Εύα Καϊλή (Σοσιαλιστές). Το
ψήφισμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα φορολογικών
θεμάτων και θέτει τη βάση για τις περαιτέρω εργασίες του ΕΚ στον τομέα της φορολογίας, καθώς και
για το έργο της ειδικής επιτροπής για τις φορολογικές αποφάσεις και της επιτροπής οικονομικής και
νομισματικής πολιτικής.
Με το ψήφισμα που ενέκριναν με 444 ψήφους υπέρ,
110 κατά και 41 αποχές, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την δέσμη μέτρων για τη διαφάνεια στη φορολογία που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18
Μαρτίου, και ζητούν την υποβολή περαιτέρω προτάσεων κατά τους προσεχείς μήνες για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και της φοροδιαφυγής.
Η εισηγήτρια του ψηφίσματος Εύα Καϊλή (Σοσιαλιστές) είπε τα εξής: "Η καταπολέμηση του επιθετικού
φορολογικού σχεδιασμού, της φοροδιαφυγής και της
φοροαποφυγής βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος. Με αυτό το ψήφισμα το ΕΚ
στέλνει ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα υποστηρίζοντας
άμεσες δράσεις υπέρ της φορολογικής διαφάνειας,
της φορολογίας με κοινωνική δικαιοσύνη, και των
φορολογικών πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη." Το ΕΚ επιμένει ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός
πρέπει να είναι δίκαιος και διαφανής και επικρίνει
τα κράτη μέλη που επέτρεψαν στις φορολογικές
αρχές τους να συνάψουν φορολογικές συμφωνίες με
πολυεθνικές εταιρείες, ακόμη και όταν η οικονομική
τους δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε άλλο κράτος.
"Οι μυστικές φορολογικές αποφάσεις λειτουργούν σε
βάρος των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών
και στρεβλώνουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό", αναφέρει το κείμενο του ψηφίσματος.

177 δις ευρώ φορολογικών εσόδων χάθηκαν το
2012 εξαιτίας μη συμμόρφωσης ή μη είσπραξης
Περαιτέρω συστάσεις
• Απλοποίηση των εθνικών φορολογικών συστημάτων, έτσι ώστε να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και
η γραφειοκρατία για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις
• Απομάκρυνση των εμποδίων που παρακωλύουν τις
διασυνοριακές δραστηριότητες
• Εισαγωγή του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε όλα τα κράτη μέλη (μέχρι στιγμής μόνο 11
τον έχουν υιοθετήσει)
• Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών
(ΚΕΒΦΕ) για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και σε μετέπειτα στάδιο για όλες τις άλλες εταιρείες
• Δράση κατά των επιζήμιων φορολογικών κινήτρων
για τα εισοδήματα από ευρεσιτεχνίες (δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας)
• Διαφάνεια γύρω από τις φορολογικές αποφάσεις
καθώς αυτές δημιουργούν ευκαιρίες για φοροαποφυγή
• Βελτίωση της πρόσβασης των εθνικών κοινοβουλίων στο περιεχόμενο των φορολογικών αποφάσεων
• Δημιουργία μίας μαύρης λίστας ως τον Ιούλιο του
2015 από την Επιτροπή με τους φορολογικούς
παραδείσους και τις χώρες που στρεβλώνουν τον
ανταγωνισμό
• Αναστολή ή ανάκληση των αδειών λογιστών, δικηγορικών γραφείων και άλλων χρηματοοικονομικών
συμβούλων που έχουν καταδικαστεί για φορολογική
απάτη
• Μετατόπιση της φορολογικής επιβάρυνσης από
την εργασία σε άλλες μορφές φορολογίας.
• Βελτίωση της συλλογής των εσόδων από τον ΦΠΑ.

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Τ

ο
αμερικανικό
περιοδικό
Fortune δημοσίευσε πρόσφατα
τον κατάλογο με τις 100 καλύτερες
αμερικανικές εταιρείες όπου μπορεί να εργαστεί κάποιος. Πολλές εξ
αυτών είναι εταιρείες που απασχολούν λίγους σχετικά εργαζομένους, μεταξύ 1.000 και 2.000 ατόμων. Ολες τους δίνουν σημαντικά
προνόμια στους εργαζομένους
τους.
Για παράδειγμα ο τεχνολογικός
γίγαντας Google, που αναδείχτηκε
για έκτη φορά στην κορυφή της
λίστας, παρέχει στους περίπου
45.000 εργαζομένους του προνόμια όπως δωρεάν γκουρμέ φαγητό,
δωρεάν γυμναστήρια, δωρεάν
μασάζ, γενναιόδωρη άδεια μητρότητας (σ.σ. οι ΗΠΑ είναι η μοναδική ανεπτυγμένη οικονομία στον
κόσμο όπου ο εργοδότης δεν είναι
υποχρεωμένος να δώσει άδεια
μητρότητας), μπόνους σε μετρητά
με τη γέννηση παιδιού κ.ά. Οπότε
είναι φυσικό να σκεφτεί κανείς
πως ο λόγος για τον οποίο όσοι
αναζητούν εργασία προσπαθούν
να προσληφθούν από την Google
και τις υπόλοιπες εταιρείες του
καταλόγου είναι τα προνόμια.

Η καλλιέργεια των διαπροσωπικών σχέσεων στον χώρο εργασίας
αγγίζει τελικά πολύ πιο βαθιά
τους ανθρώπους από την προσφορά οικονομικών προνομίων ή
την ύπαρξη ντιζαϊνάτων γραφείων. Αυτές ακριβώς οι σχέσεις είναι
η βασική αιτία που εξηγεί γιατί
πολλοί εργαζόμενοι δένονται με
την εταιρεία και είναι απρόθυμοι
να την εγκαταλείψουν, αλλά και
γιατί οι επίδοξοι νέοι εργαζόμενοι

που προσφέρουν το καλύτερο
εργασιακό περιβάλλον και προσελκύουν τα μεγαλύτερα ταλέντα
επικεντρώνονται σε τέσσερα στοιχεία, που τελικά κάνουν τη διαφορά. Πρώτον, καλλιεργούν την αντίληψη ότι η εταιρεία έχει μία αποστολή. Δεύτερον, είναι πολύ
δύσκολο να προσληφθεί κανείς σε
αυτές. Τρίτον, πολλές εταιρείες
δείχνουν εμπιστοσύνη στους εργαζομένους τους σε τέτοιο βαθμό

Τα ταλέντα
«Γιατί ορισμένες εταιρείες εξακολουθούν να προσελκύουν τα καλύτερα ταλέντα παγκοσμίως; Η απάντηση είναι απλή. Ξέρουν πώς να
φτιάξουν δυνατές σχέσεις μεταξύ... των εργαζομένων τους», εξηγεί ο Τζοφ Κόλβιν του περιοδικού
Fortune. Η ουσία μιας εταιρείας
που προσφέρει ιδανικό περιβάλλον εργασίας δεν είναι τα προνόμια, αλλά η ποιότητα του χώρου
εργασίας, η οποία τους προσδίδει
και τον χαρακτήρα του. Για την
ακρίβεια, τα προνόμια που δίνει
στους εργαζομένους της κάθε
εταιρεία αποκαλύπτουν και τον
ίδιο τον χαρακτήρα της. Ενας
πρώην εργαζόμενος της Google
εξηγεί τι προσέφερε σε αυτόν η
ύπαρξη δωρεάν μπουφέ στα γραφεία της εταιρείας: «Με βοηθάει να
οικοδομώ σχέσεις με τους συναδέλφους μου».
Ετσι λοιπόν ο πραγματικός λόγος
που η Google προσφέρει δωρεάν
φαγητό και φρούτα στους υπαλλήλους της είναι ότι θέλει να τους
προσελκύσει στα προσεκτικά σχεδιασμένα εστιατόρια που λειτουργούν στην εταιρεία ώστε να αρχίσουν να γνωρίζονται καλύτερα και
τελικά να δένονται μεταξύ τους. Ο
ίδιος εργαζόμενος συνεχίζει λέγοντας ότι στην Google «περιτριγυριζόμαστε από έξυπνους ανθρώπους, ανθρώπους με ενθουσιασμό
που φτιάχνουν το καλύτερο περιβάλλον για μάθηση που έχω συναντήσει στη ζωή μου». «Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό κάθε εταιρείας που προσφέρει τον ιδανικό
χώρο εργασίας. Βασίζεται στις
προσωπικές σχέσεις, όχι στην
παροχή προνομίων. Προκαλεί
απορία το γεγονός ότι πολλοί
εργοδότες εξακολουθούν να μην το
καταλαβαίνουν», γράφει ο Κόλβιν.

θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να προσληφθούν σε
αυτές. Διαβάστε ένα τυπικό σχόλιο
υπαλλήλου της αλυσίδας σούπερ
μάρκετ Wegmans Food Markets
(έβδομη εταιρεία στη λίστα, με
περίπου 43.000 υπαλλήλους): «Οι
συνάδελφοι πραγματικά νοιάζονται ο ένας για τον άλλον τόσο σε
επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο».
Οι τέσσερις λόγοι

ώστε ορισμένες να προσφέρουν
απεριόριστη πληρωμένη άδεια.
Γνωρίζουν ότι η ύπαρξη ισχυρών
συναδελφικών σχέσεων θα αποτρέψει την κατάχρηση του προνομίου. Τέταρτον, οι 100 εταιρείες
της λίστας αποδεικνύουν ότι νοιάζονται για τους υπαλλήλους τους.
Εδώ είναι που μετράνε ορισμένα
από τα σημαντικά προνόμια που
προσφέρουν.

Κατά το Fortune, οι 100 εταιρείες

Παραγωγικοί εργαζόμενοι, υψηλά κέρδη
Ολα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι 100 εταιρείες της λίστας Fortune δεν
αποτελούν καλή επένδυση ή ότι δεν εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία.
Κάθε άλλο. Αναλύοντας τις επιδόσεις όσων από τις 100 εταιρείες είναι
εισηγμένες στο χρηματιστήριο από το 1984 έως το 2009, προκύπτει το
συμπέρασμα ότι ένα χαρτοφυλάκιο που θα τις περιλάμβανε θα είχε
3,5% υψηλότερη ετήσια απόδοση από αυτή της Wall Street επί 25 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Αλεξ Εντμανς της εταιρείας Wharton’s.
Πρόκειται για πολύ σημαντική διαφορά στην απόδοση. Η απόδοση
ενός χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει τις 100 εταιρείες της λίστας
Fortune μεταξύ του 1998 και σήμερα είναι σχεδόν διπλάσια από την
απόδοση του δείκτη S&P 500, σύμφωνα με μελέτη του Russel Investment
Group. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί οι επενδυτές δεν αντιλαμβάνονται ότι οι εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα σε καλό περιβάλλον
εργασίας. Απλώς δεν το καταλαβαίνουν. Εξίσου απορίας άξιο είναι ότι
ούτε οι περισσότεροι εργοδότες το καταλαβαίνουν, αν και πλέον δεν
αποτελεί μυστικό. Η απάντηση αποτελεί μυστήριο. Υπάρχουν τουλάχιστον 100 εταιρείες που ελπίζουν ότι οι υπόλοιπες δεν θα καταφέρουν
ποτέ να βρουν την απάντηση.
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60 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Μ

ια από τις ενδοξότερες
σελίδες ηρωισμού και
πίστης στα ιδανικά της Ελευθερίας και του Ελληνισμού
αποτελεί ο αγώνας της Κύπρου
του 1955-59, που απάλλαξε
την Κύπρο από τους Άγγλους
αποικιοκράτες.
Το 1878 οι Άγγλοι διαδέχονται
τους Τούρκους στην κατοχή
του νησιού. Οι Κύπριοι διατρανώνουν με κάθε ευκαιρία τον
πόθο τους για Ένωση με την
Ελλάδα και αισιοδοξούν ότι η
Μεγάλη Βρετανία θα βοηθήσει
προς τον σκοπό αυτό, όπως
είχε κάνει και με τα Επτάνησα.
Το 1931 ο λαός εξεγείρεται,
καίει το Κυβερνείο και υψώνει
τη γαλανόλευκη. Οι ταραχές
εξαπλώνονται παντού, οι

Της Δανάης Γεωργιάδου

Η μαθητιώσα νεολαία στον
αγώνα του 1955 - 59
τώθηκε σε μαθητική διαδήλωση στη Λάρνακα. Μικροί μαθητές όμως έπεσαν και θύματα
του αγώνα, όπως η Ιωάννα
Ζαχαριάδου, 10 ετών από την
Αμμόχωστο, που πέθανε από
φόβο κατά την είσοδο Άγγλων
στρατιωτών στην πόλη, και η
Νίκη Γιάγκου, 13 ετών, που
φονεύθηκε από βόμβα των
Άγγλων στη Λεμεσό.
Οι μαθητές λοιπόν, παρά τις
συστηματικές προσπάθειες
των κατακτητών να τους αποκόψουν από την ιστορία τους
και το ελληνικό τους παρελθόν,
έδιναν τα πάντα στον αγώνα
για την ένωση με την Ελλάδα.
Εντάσσονταν στη μαθητική
οργάνωση ΑΝΕ (Άλκιμος Νεολαία ΕΟΚΑ) κι εκτελούσαν ό,τι
υπηρεσίες τους ανετίθεντο με
απαράμιλλο ψυχικό σθένος και
αποφασιστικότητα. Διένειμαν
φυλλάδια, διαδήλωναν, παρακολουθούσαν υπόπτους και
προδότες, εξασφάλιζαν πληροφορίες, μετέφεραν όπλα,
έκαναν επιθέσεις, ετοίμαζαν

Φιλόλογος

Άγγλοι όμως απαντούν με συλλήψεις, φυλακίσεις, επιβολή
προστίμων και κατάργηση
συνταγματικών ελευθεριών.
Χειρότερα όλων είναι τα καταπιεστικά μέτρα που λαμβάνονται εναντίον της παιδείας, με
στόχο τον αφελληνισμό του
νησιού. Κατά τη διάρκεια του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου
οι ελπίδες αναπτερώνονται
λόγω της συμμαχίας της Ελλάδας με τους Βρετανούς, λίγο
αργότερα όμως η στάση των
πρώην συμμάχων είναι απογοητευτική. Στο Δημοψήφισμα,
που διοργανώνει η Εθναρχούσα Εκκλησία τον Ιανουάριο του
1950, ο λαός στη συντριπτική
του πλειοψηφία ψηφίζει υπέρ
της Ένωσης της Κύπρου με την
Ελλάδα. Η Μεγάλη Βρετανία
τότε αρνείται οποιαδήποτε
συζήτηση και δηλώνει ότι γι’
αυτήν «δεν υφίσταται Κυπριακόν ζήτημα ούτε εις το παρόν
ούτε εις το μέλλον». Με τα
δεδομένα αυτά η ανάληψη ένοπλου αγώνα είναι πλέον μονόδρομος για την Κύπρο.
Η εξέγερση, που ξέσπασε την
1η Απριλίου 1955, ήταν παλλαϊκή, φάνηκε όμως από την
αρχή πως πρωταγωνιστής
ήταν η Κυπριακή νεότητα. Το
70% των πεσόντων ήταν νέοι
15-25 ετών, από τους οποίους
το 7% ήταν μαθητές κάτω των
17. Ο νεαρότερος ήρωας της
ΕΟΚΑ ήταν ο Δημητράκης
Δημητριάδης, 7 ετών, που σκο-

αντάρτες στην ύπαιθρο και
στα βουνά να δρουν πιο ελεύθερα. Οι Άγγλοι απαντούσαν
στις μαθητικές διαδηλώσεις με
δακρυγόνα, ρόπαλα, συλλήψεις,
τραυματισμούς
και
θανατώσεις,
ενώ
πολλές
φορές έκλειναν τα σχολεία.

• Η μύηση των μαθητών στην οργάνωση
γινόταν με άκραν μυστικότητα
εκρηκτικά,
αντάρτες.

ενίσχυαν

τους

Η μύηση των μαθητών στην
οργάνωση γινόταν με άκρα
μυστικότητα, χωρίς να γνωρίζουν το παραμικρό ούτε οι
γονείς, αλλά ούτε και τα αδέλφια τους, που συχνά ήταν
ενταγμένα κι αυτά. Οι μαθητές
εκτελούσαν τις εντολές που
λάμβαναν αμέσως, χωρίς ερωτήσεις και διαφωνίες. Μέσα
από τον τρόπο οργάνωσης
των μαθητών του Παγκυπρίου
Γυμνασίου, ξέρουμε ότι οι
μαθητές έδιναν αναφορά στον
αμέσως ανώτερό τους, χωρίς
όμως κανείς να γνωρίζει όλη
την ιεραρχία. Μόνο ο γενικός
υπεύθυνος του Παγκυπρίου
υποχρεωτικά έδινε σε τακτά
διαστήματα αναφορά στον
αρμόδιο της ΕΟΚΑ. Η τήρηση
τόσης μυστικότητας ήταν
ζωτική για λόγους ασφάλειας,

Το κλείσιμο των σχολείων επιβαλλόταν με διάφορες αφορμές σε ολόκληρη την Κύπρο.
Έτσι, την άνοιξη του 1956 διακόπτουν τη λειτουργία τους τα
περισσότερα δημοτικά σχολεία
του νησιού, γιατί μετά από
εντολή του Διγενή αναρτώνται
σε αυτά ελληνικές σημαίες. Τον

μάταια οι Άγγλοι προσπαθούν
να διαλύσουν τους μαθητές με
δακρυγόνα, γκλοπς, πυροβολισμούς, αυτοί όμως αντιστέκονται βάφοντας με αίμα τους
γύρω δρόμους και τους χώρους
του σχολείου. Με τη φλόγα της
Ένωσης και της Λευτεριάς στα
στήθια, από τη στέγη της Σεβερείου βιβλιοθήκης οι μαθητές
λιθοβολούν ασυγκράτητα τους
κατακτητές. Δεκαπέντε μαθητές τραυματίζονται, συλλαμβάνονται 133. Ο Άγγλος κυβερνήτης με ειδικό διάταγμα κλείνει το ιστορικότερο σχολείο της
Κύπρου, με αποτέλεσμα οι
μαθητές να ξεσηκωθούν σε
ολόκληρο το νησί. Σε λίγες
μέρες οι Άγγλοι κλείνουν κι
άλλα σχολεία, όπως το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμμοχώστου.
Ο σκοπός των Άγγλων είναι
προφανής: με το κλείσιμο των
σχολείων μειώνουν τις εστίες
έντασης και ταραχών, αλλά
ταυτόχρονα μεθοδεύουν την
αποκοπή των Ελληνόπουλων
της Κύπρου από τη μόρφωσή
τους, από την ιστορία, τη
γλώσσα και τον πολιτισμό
τους. Για τον σκοπό αυτό,
μάλιστα, αφαιρούν ξαφνικά το
1956 την άδεια εξασκήσεως
επαγγέλματος από τους Ελλαδίτες καθηγητές που υπηρετούν στο νησί και τους απελαύνουν. Ο κόσμος δεν μένει με
σταυρωμένα χέρια. Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο στη Λευκωσία
και στο Ελληνικό Γυμνάσιο
Αμμοχώστου αναβιώνουν τα
κρυφά σχολεία της Τουρκοκρατίας. Οι μαθητές συνεχίζουν τη μόρφωσή τους κρυφά
σε μικρές ομάδες στα σπίτια
των καθηγητών τους. Διδάσκονται Ελληνικά, Ιστορία,
Αγγλικά και Φυσική, ενώ στο
τέλος της χρονιάς δίνουν εξετάσεις και προάγονται στην
επόμενη τάξη. Μόνο οι τελειόφοιτοι δεν παίρνουν απολυτήριο, αφού τα σχολεία παραμέ-

καθώς πάντα υπήρχε ο φόβος
μήπως μαρτυρήσουν οι μαθητές που συλλαμβάνονταν κι
ανακρίνονταν. Πάντως, παρά
τις συλλήψεις και τα βασανιστήρια, δεν υπήρξε κανένας
μαθητής του Παγκυπρίου
Γυμνασίου, που να υπέκυψε και
να πρόδωσε.
Η ΑΝΕ, μέσα κυρίως από τα
περιοδικά που εξέδιδε, ξεσήκωνε συχνά τους μαθητές σε
διαδηλώσεις, των οποίων ο
σκοπός ήταν διπλός. Αφενός
στόχευαν στην εξύψωση του
φρονήματος και του ηθικού
του λαού -ο οποίος δοκιμαζόταν καθημερινά από την αγγλική βαρβαρότητα- ώστε να
μπορεί να συνεχίζει τον
αγώνα. Αφετέρου, όμως, οι
ταραχές μέσα στις πόλεις κρατούσαν απασχολημένες πολλές
δυνάμεις του εχθρού, κι έτσι
έδιναν την ευκαιρία στους

Δεκέμβριο του 1955 οι Άγγλοι
κλείνουν το Λανίτειο Γυμνάσιο
Λεμεσού και το Εμπορικό
Λύκειο Λάρνακας. Τον Ιανουάριο γίνονται σοβαρές συγκρούσεις στην πλατεία της Αρχιεπισκοπής στη Λευκωσία μεταξύ των μαθητών του Παγκυπρίου Γυμνασίου και δυνάμεων
ασφαλείας. Για δύο μέρες

νουν κλειστά. Όσοι όμως το
επιθυμούν, γίνονται δεκτοί από
τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και
συνεχίζουν τις σπουδές τους,
ενώ το απολυτήριό τους το
παίρνουν μετά την ανεξαρτησία του 1960.
Το Β’ και τελευταίο μέρος
στην προσεχή έκδοση
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1η Απριλίου 1955: Ημέρα δόξας του Κυπριακού Ελληνισμού

Η Κυπριακή νιότη πυρπολήθηκε!
Ο

αγώνας εκράγηκε στις
0.30" το πρωί της lης
Απριλίου 1955, ξημερώματα
Παρασκευής. Η Κύπρος μετατράπηκε ξαφνικά σε ένα
κοχλάζον ηφαίστειο που με τη
φωτιά του καταύγαζε τον
κόσμο και με τις υποχθόνιες
δονήσεις του έσειε τα θεμέλια
της γης. 'Ήταν απίστευτο. Ο
εχθρός αλαφιάστηκε. Ο λαός
ένιωσε να του θερμαίνει την
καρδιά η άγια φωτιά. Η νιότη
πυρπολήθηκε. Τα λάβαρα των
αιώνων
υψώθηκαν
στα
κάστρα. Ολόκληρο το νησί
έγινε μια απέραντη γαλανόλευκη σημαία. Κι η μπαρουτοκαπνισμένη ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε από τα πολεμικά
τροπάρια του Γένους και τα
εμβατήρια του ξεσηκωμού.
Το έθνος ξύπνησε, η μνήμη της
Αγίας Λαύρας φύσηξε σαν
πνοή ζωογόνα για να φλογίσει
την Ψυχή και να Θεριέψει το
εθνικό όνειρο. Εκείνη την
πρώτη νύχτα χτύπησε ο Γρηγόρης Αυξεντίου με την ομάδα
των Αμμοχωστιανών στη Δεκέλεια. με αποστολή να προκαλέσουν διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος και συσκότιση σ' όλο
το νησί. Ο Μάρκος Δράκος με
την ομάδα "Αστραπή" ανατίναξαν το Ραδιοφωνικό σταθμό.
Άλλες ομάδες ανάλαβαν αποστολές σε προκαθορισμένα
σημεία σε διάφορες περιοχές.
Την αφετηρία της ιστορίας της
δόξας, οριοθέτησε με τη θυσία
του ο πρώτος νεκρός. Ο Μόδεστος Παντελή. Ο ήρωας πέθανε από ηλεκτροπληξία ενώ
επιχειρούσε να καταστρέψει τα

Η Κύπρος διαιρέθηκε σε τομείς.
Ένας τομεάρχης ήταν επικεφαλής κάθε τομέα και είχε την
ευθύνη και το συντονισμό των
πράξεων και ενεργειών των
μελών του δικού του τομέα. Ο
τομεάρχης έπαιρνε οδηγίες
από τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ.

ηλεκτροφόρα Καλώδια. Χρησιμοποίησε σχοινί που είχε
υγρανθεί από τη νυχτερινή
ανοιξιάτικη νοτιά. Την 1η
Απριλίου 1955, η Κύπρος
ξύπνησε αναστατωμένη πριν
να ροδίσει η αυγή. βγήκε στους
δρόμους
απορώντας.
Το
μυστικό της το αποκάλυψε ο
Αυγερινός της ελευθερίας που
μεσουράνησε μετά τις πρώτες
εκρήξεις. Η πατρίδα φόρεσε τα
γιορτινά της κι έκανε το σταυρό της. Το πανηγύρι του αγώνα
άρχιζε. Ο άγγελος του λυτρωμού φτεροκοπούσε και μετέδιδε
από πόρτα σε πόρτα το άγγελμα του ξεσηκωμού. Κι ο Διγενής κυκλοφορούσε την προκήρυξή του.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ
Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ υπήρξε
μοναδικός και ανεπανάληπτος.
Για την ιδιοτυπία του αποφα-

σιστικός παράγοντας ήταν η
πολεμική πείρα, η οργανωτική
ικανότητα, η οξύνοια και η
ευελιξία του Αρχηγού της
ΕΟΚΑ. Σε διάλεξη του στη Γερμανία ο Διγενής μεταξύ άλλων

είπε:
«Διηύθυνα τον αγώνα μόνος
άνευ επιτελείου. Ήμην ο αόρατος αρχηγός, εις τον οποίον
άπαντες επειθάρχουν με εμπιστοσύνην, αλλά και πάντοτε
ησθάνοντο την σκιάν μου. Είναι
ίσως μοναδικόν παράδειγμα
εις την Ιστορίαν επιβολής ενός
αρχηγού προς ένα λαόν και
πειθαρχία ενός λαού προς
αόρατον αρχηγόν».
Οι τομείς. Οι σύνδεσμοι. Η
ΠΕΚΑ. Το δίκτυο πληροφοριών.
Οι ανταρτικές ομάδες. Η συμμετοχή του πληθυσμού
Ο Διγενής ακολούθησε συγκεντρωτικό σύστημα στην οργάνωση και διοίκηση της ΕΟΚΑ.
Αυτό του εξασφάλιζε τον έλεγχο όλων των τμημάτων της και
την πειθαρχία των μελών.

Στην έναρξη του Αγώνα οι
τομείς ήταν λιγότεροι, αργότερα όμως δημιουργήθηκαν
περισσότεροι, γιατί αυτό επέβαλλαν τα πράγματα. Οι
κυριότεροι ήταν: Λευκωσίας,
Μόρφου, Ορεινής, Αμμοχώστου, Βαρωσίων, Καρπασίας,
Λάρνακας, Λεμεσού, περιοχής
Κακοπετριάς
Γαλατάς,
Πάφου, Κυρήνειας, Κυθρέας. Οι
τομείς Καρπασίας και Κυθρέας
ήταν μεταγενέστεροι.
Στους τομείς υπεύθυνοι νεολαίας καθοδηγούσαν τις ομάδες των νέων. Η νεολαία,

μαθητική και εξωσχολική, διακρίθηκε για τις τολμηρές και
αποτελεσματικές δραστηριότητες της. Από τον Φεβρουάριο
του 1956 συμμετείχαν στον
Αγώνα και οι μαθητές των
δημοτικών σχολείων στις
μαθητικές διαδηλώσεις, ύστερα από σχετική διαταγή του
Διγενή.
Στα μέσα του 1957, η νεολαία
οργανώθηκε καλύτερα και πήρε
την ονομασία Α.Ν.Ε. (Αλκιμος
Νεολαία ΕΟΚΑ). Τον Οκτώβριο
του 1957, τέθηκε υπό κεντρική
Διοίκηση (ΔΑΝΕ), η οποία
έπαιρνε οδηγίες από τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ. Ξεχωριστό τμήμα
νεολαίας αποτελούσαν οι
μαχητικές ομάδες των πόλεων,
που είχαν ειδικές αποστολές
(σαμποτάζ κ.λ.π.).

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο όρκος των μελών
της ΕΟΚΑ
Οι αγωνιστές, πριν γίνουν
μέλη της ΕΟΚΑ, έδιναν όρκο με
τον οποίο δεσμεύονταν ότι θ'
αγωνιστούν με όλες τους τις
δυνάμεις για την απελευθέρωση της Κύπρου. Έλεγαν
ορκιζόμενοι:
«Ορκίζομαι εις το όνομα της
Αγίας Τριάδος ότι:
1. Θα αγωνισθώ με όλας μου
τας δυνάμεις δια την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον
Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και
αυτήν την ζωήν μου.
2. Δεν θα εγκαταλείψω τον
αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της
Οργανώσεως
και
αφού
εκπληρωθεί ο σκοπός του
αγώνος.
3· Θα πειθαρχήσω απολύτως
εις τας διαταγάς του Αρχηγού
της Οργανώσεως και μόνον
τούτου.
4. Συλλαμβανόμενος θα τηρήσω απόλυτον εχεμύθειαν
τόσον επί των μυστικών της
Οργανώσεως όσον και επί
των ονομάτων των συμμαχητών μου, έστω και εάν βασανισθώ δια να ομολογήσω.
5. Δεν θα ανακοινώ εις ουδένα διαταγήν της Οργανώσεως
ή μυστικόν το οποίον περιήλθεν εις γνώσιν μου παρά
μόνον εις εκείνους δι' ους έχω
εξουσιοδότησιν υπό του
Αρχηγού της Οργανώσεως.
6. Τας πράξεις μου θα κατευθύνη μόνον το συμφέρον του
αγώνος και θα είναι απηλλαγμέναι πάσης ιδιοτέλειας ή
κομματικού συμφέροντος.
7. Εάν παραβώ τον όρκον μου
θα είμαι ΑΤΙΜΟΣ και άξιος
πάσης ηρωρίας»
Με τον πιο πάνω όρκο
δεσμευμένοι οι αγωνιστές
είχαν ακμαίο και σταθερό
φρόνημα σ' όλη τη διάρκεια
του Αγώνα. Δεν λύγιζαν στις
απειλές του δυνάστη, στις
Βαριές ποινές των δικαστηρίων, στα απάνθρωπα Βασανιστήρια. Ούτε και η καταδίκη
τους στον δι' απαγχονισμού
θάνατο μπόρεσε να κάμψει το
φρόνημα τους, γιατί πίστευαν
στο θεό και στην Ελλάδα.
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ΞΕΧΕΙΛΙΣΑΝ ΑΠΟ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
• Οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν αν η πολιτεία και οι εργοδότες συνεχίσουν να σφυρίζουν αδιάφορα

T

o ποτήρι της υπομονής αλλά και της έντονης απογοήτευσης είχε ξεχειλίσει και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, ως
έτοιμοι από καιρό, πραγματοποίησαν την περασμένη
εβδομάδα δυναμική διαδήλωση σε Υπουργείο Εργασίας
και Βουλή για να καταγγείλουν την κατάφωρη παραβίαση
τόσο της συλλογικής σύμβασης όσο και της νομοθεσίας
για τους όρους υπηρεσίας στα ξενοδοχεία.
Οι συντεχνίες ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, και οι αντίστοιχες κλαδικές της
ΠΕΟ και της ΔΕΟΚ κάλεσαν την Κυβέρνηση, βουλή και τους
εργοδότες να αναλογιστούν τάχιστα τις ευθύνες που τους
αναλογούν, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι ομαλές
εργασιακές σχέσεις στον κλάδο του Τουρισμού που αποτελεί κινητήριο δύναμη της οικονομίας.
Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι φέρονται ήδη αποφασισμένοι αν
δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για θωράκιση των δικαιωμάτων τους και αποτροπή των φαινομένων εκμετάλλευσης να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, μέχρι που οι
πολιτεία και οι εργοδότες πάψουν να σφυρίζουν αδιάφορα.
Στο μεταξύ ο γενικός γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ Μίλτος
Μιλτιάδους σε δηλώσεις του στην «Εργατική Φωνή» επεσήμανε πως η Υπουργός Εργασίας αναλαμβάνει μεσολαβητική προσπάθεια για γεφύρωση των διαφορών μεταξύ
των συντεχνιών των ξενοδοχουπαλλήλων και των συνδέσμων ξενοδόχων. Αναφέρθηκε ωστόσο πως ευθύνη για
προστασία των εργαζομένων πέραν από το συνδικαλιστικό κίνημα φέρει η πολιτεία και η βουλή. Έκανε επίσης αναφορά στη χαώδη κατάσταση που επικρατεί στον ξενοδοχειακό κλάδο με την παραβίαση της συλλογικής σύμβασης
και της νομοθεσίας για τους όρους υπηρεσίας αλλά και
στη στυγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Σημειώνεται πως πριν την έναρξη της πορείας οι ξενοδοχοϋπάλληλοι συγκεντρώθηκαν στο οίκημα της ΣΕΚ όπου οι
γενικοί γραμματείς της ΣΕΚ ,ΠΕΟ ΚΑΙ ΔΕΟΚ τους κάλεσαν
σε συνεχή ενότητα και συστράτευση με στόχο τη θωράκιση των δικαιωμάτων τους. Επεσήμαναν παράλληλα πως
οι συντεχνίες θα σταθούν δίπλα τους μέχρι ότου δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα τους.
Σε ψήφισμα που επέδωσαν στην Υπουργό Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου οι συντεχνίες, ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ, ΣΥΞΚΑ ΠΕΟ και
ΔΕΟΚ αναφέρουν ότι «εκ μέρους των εργαζομένων στα
ξενοδοχεία, που συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την
οργή τους και την αγανάκτησή τους για την παραβίαση
των δικαιωμάτων τους, εκφράζουμε την απογοήτευσή μας
για το γεγονός ότι ενώ καταγγείλαμε κατά συγκεκριμένο
τρόπο την απαράδεκτη συμπεριφορά της πλειοψηφίας
των ξενοδόχων έναντι των εργαζομένων και υποβάλαμε
συγκεκριμένα αιτήματα για νομική ρύθμιση βασικών
δικαιωμάτων τους, ως μέτρο στήριξης τους και προστασίας τους, από τις αυθαιρεσίες και την ασυδοσία της
εργοδοσίας, το Υπουργείο σας δεν ανταποκρίθηκε σε κανένα από αυτά.
«Ευελπιστούμε,τονίζεται στο υπόμνημα ότι θα ανταποκριθείτε στα αιτήματά μας, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση την οποία δεν επιθυμούμε, όμως δεν θα την αποφύγουμε εάν μας επιβληθεί», καταλήγουν οι συντεχνίες.
Εξάλλου, σε ψήφισμά τους προς τον Πρόεδρο της Βουλής,
τονίζεται πως «το Συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι, ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις των ξενοδόχων,
του Υπουργείου Εργασίας και της Βουλής, τον Μάη του
2013 προχώρησαν σε παραχωρήσεις ύψους 15%, σε μια
προσπάθεια διατήρησης της ανταγωνιστικότητας του
τουριστικού μας προϊόντος. Οι τελευταίες παραχωρήσεις
έγιναν τη στιγμή που ο τουριστικός τομέας, ευτυχώς, δεν
επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις
της, όπως έγινε σε άλλους τομείς της οικονομίας. Σε
αντάλλαγμα των παραχωρήσεων των εργαζομένων, το
μόνο πράγμα που ζητήσαμε ήταν ο σεβασμός της συλλογικής σύμβασης και η νομική ρύθμιση βασικών όρων εργασίας, όπως ο 13ος μισθός, η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, οι αργίες και το ταμείο προνοίας. Δυστυχώς, δεν
εισακουστήκαμε με αποτέλεσμα σήμερα, όσοι προσλαμβάνονται στα ξενοδοχεία, να είναι με ισοπεδωτικούς όρους
και έξω από το πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης και της
νομοθεσίας».
Δέσποινα Ησαϊα

√ Αγανάκτηση και

απογοήτευση επικρατεί
ανάμεσα στους ξενοδοχοϋπαλλήλους για τη χαώδη
κατάσταση στον κλάδο.
Διεκδικούν το αυτονόητο:
Δουλειά με αξιοπρέπεια
μακρυά από την ασυδοσία
και την εκμετάλλευση
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15 «κόλπα» του σώματος που δεν τα ξέρετε!
Μ

ελετώντας το σώμα σπιθαμή προς σπιθαμή διάφοροι επιστήμονες ανά τον
κόσμο ανακάλυψαν σπουδαία
μυστικά αλλά και απίθανα
«κόλπα» που μόνο αυτό γνωρίζει, προκειμένου να αντιμετωπίσει μια δύσκολη κατάσταση
στον οργανισμό. Επειδή, όμως,
τίποτα δεν μένει κρυφό, ήρθε η
ώρα να τα μάθουμε και εμείς
για να το βοηθάμε πού και πού!
• Εάν σας γαργαλάει ο λαιμός σας, ξύστε το αυτί σας
Ένας έξυπνος τρόπος για να
απαλλαγείτε από το γαργαλητό που νιώθετε στο λαιμό σας
είναι να ξύσετε το αυτί σας.
«Όταν διεγείρονται τα νεύρα
που υπάρχουν στο αυτί, προκαλείται μια αντανάκλαση στο
λαιμό, που μπορεί να προκαλέσει σπασμούς στον μυ,»
αναφέρει ο Δρ. Scott Schaffer,
πρόεδρος του Κέντρου Ωτορινολαρυγγολογίας στο Γκίμπσμπορο του Νιού Τζέρσεϊ.
«Ο σπασμός ανακουφίζει από
το γαργαλητό.»
• Αποκτήστε καλύτερη ακοή

Εάν βρίσκεστε σε ένα μέρος με
θόρυβο και δυσκολεύεστε να
ακούσετε τον συνομιλητή σας,
ο οποίος μιλάει ψιθυριστά,
τότε σκύψτε προς το μέρος του
με το δεξί σας αυτί.Το δεξί αυτί
έχει την ικανότητα να ακολουθεί τους γρήγορους ρυθμούς
του λόγου, σύμφωνα με ερευνητές της Ιατρικής Σχολής
David Geffen του UCLA. Εάν,
από την άλλη, προσπαθείτε να
αναγνωρίσετε το τραγούδι που
παίζει χαμηλά σε έναν χώρο,
τότε προβάλλετε το αριστερό
σας αυτί προς τον ήχο. Το αρι• Απαλλαγείτε από τον
πονόδοντο χωρίς να ανοίξετε το στόμα σας
Απλά τρίψτε λίγο πάγο στην
παλάμη σας, στην καμάρα
που κάνει ο αντίχειρας με τον
δείκτη. Μια καναδέζικη μελέτη έδειξε πως αυτή η τεχνική
μειώνει τον πονόδοντο μέχρι

στερό αυτί έχει την ικανότητα
να ξεχωρίζει ευκολότερα τους
μουσικούς τόνους.
• Απαλλαγείτε από τον πόνο
της βελόνας!
Γερμανοί ερευνητές ανακάλυψαν πως εάν βήχουμε κατά τη
διάρκεια μιας ένεσης, μειώνεται ο πόνος από το τσίμπημα
της βελόνας. Σύμφωνα με τον
Taras Usichenko, συγγραφέα
μιας μελέτης πάνω σε αυτό το
φαινόμενο, το κόλπο προκαλεί
μια ξαφνική, προσωρινή αύξηση της πίεσης στο στήθος και
στο νωτιαίο σωλήνα, αναστέλλοντας τις δομές που
προκαλούν πόνο στο νωτιαίο
μυελό.
• Καθαρίστε τη βουλωμένη
μύτη σας
Ξεχάστε τα αποσυμφορητικά
μύτης. Ένας ευκολότερος, γρηγορότερος και οικονομικότερος
τρόπος για να ανακουφίσετε
την πίεση της ρινικής κοιλότητας είναι να τοποθετήσετε τη
γλώσσα σας στον ουρανίσκο
και στη συνέχεια να πιέσετε με
το δάχτυλό σας ανάμεσα στα
φρύδια. Αυτό επιτρέπει στην
ύνιδα, το οστό που περνάει
από τις ρινικές οδούς και
καταλήγει στο στόμα, να πάλλεται μπρος πίσω, σύμφωνα
με την Lisa DeStefano, βοηθό
καθηγητού οστεοθεραπευτικής
ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του
Μίσιγκαν. Η κίνηση χαλαρώνει
τη συμφόρηση και μετά από 20
δευτερόλεπτα νιώθουμε τη
μύτη μας άδεια.

συνηθίζουμε να βάζουμε στα
καψίματα να ανακουφίζει τον
πόνο πιο γρήγορα, σύμφωνα
με τη Δρ. DeStefano, αλλά η
φυσική αυτή μέθοδος επαναφέρει το καμένο δέρμα στη
φυσιολογική του θερμοκρασία,
με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται φουσκάλα.
• Απαλλαγείτε από τις σουβλιές στα πλευρά
Εάν είστε σαν τους περισσότερους ανθρώπους, τότε όταν
τρέχετε εκπνέετε κάθε φορά
που το δεξί σας πόδι πατάει
στο έδαφος. Με την εκπνοή
ασκείται πίεση στο συκώτι
(που βρίσκεται στη δεξιά
πλευρά), το οποίο στη συνέχεια πιέζει το διάφραγμα και
προκαλεί σουβλιές στα πλευρά. Ένας τρόπος για να απαλλαγείτε από αυτό τον πόνο
είναι να εκπνέετε κάθε φορά
που πατάει το αριστερό πόδι
στο έδαφος.
• Τέρμα στην αιμορραγία της
μύτης με το δάχτυλο!
Εάν πιέσετε τη μύτη σας και
σκύψετε προς τα πίσω μπορείτε να σταματήσετε την αιμορραγία στη μύτη - εάν φυσικά

• Διώξτε την καούρα χωρίς
νερό!
Φοβάστε ότι το φαγητό που
φάγατε θα σας προκαλέσει
καούρες και δεν θα μπορείτε να

κοιμηθείτε το βράδυ; «Κοιμηθείτε με το αριστερό πλευρό,»
συνιστά ο Anthony A. Star,
γαστρεντερολόγος και βοηθός
καθηγητού στην Ιατρική Σχολή
της Νέας Υόρκης. Μελέτες έδειξαν πως ασθενείς που κοιμούνται με το αριστερό τους πλευρό δεν έχουν παλινδρόμηση
γαστρικών υγρών. Ο οισοφάγος και το στομάχι συνδέονται
σε γωνία. Όταν κοιμόμαστε με
το δεξί πλευρό, το στομάχι
είναι χαμηλότερα από τον
οισοφάγο, επομένως η βαρύτητα λειτουργεί υπέρ της
καούρας.
• Εξαφανίστε τα καψίματα

και 50%. Οι οδοί των νεύρων
στη βάση της καμπύλης διεγείρουν μια περιοχή στον
εγκέφαλο που μπλοκάρει τα
σήματα πόνου από το πρόσωπο και τα χέρια.

• Βοηθήστε τον οργανισμό σας και νοιώστε
καλύτερα με μικρές –
έξυπνες κινήσεις

Αν κάψετε κατά λάθος το
δάχτυλό σας πάνω στο μάτι
της κουζίνας, καθαρίστε το
δέρμα και πιέστε ελαφρά το
σημείο που καήκατε με το
μαξιλαράκι των δαχτύλων
σας. Μπορεί ο πάγος που

δεν σας πειράζει να καταπιείτε το ίδιο σας το αίμα. Ένας
πιο «πολιτισμένος» τρόπος
είναι να τοποθετήσετε βαμβάκι
στα άνω ούλα σας - ακριβώς
στο βαθούλωμα που βρίσκεται
κάτω από τη μύτη - και να
πιέσετε με δύναμη. «Οι περισσότερες αιμορραγίες προέρχονται από το μπροστινό μέρος
του διαφράγματος, το χόνδρο
που χωρίζει τη μύτη,» σημειώνει ο Peter Desmarais, ωτορινολαρυγγολόγος στο νοσοκομείο
Entabeni του Ντάρμπαν, στη
Νότιο Αφρική. «Ασκώντας
πίεση
στο
συγκεκριμένο
σημείο, σταματάτε την αιμορραγία.»
• Σταματήστε το καρδιοχτύπι
Θέλετε να σταματήσετε το καρδιοχτύπι και τη νευρικότητα
που νιώθετε στο πρώτο ραντεβού; Απλά φυσήξτε στον αντίχειρά σας. Το πνευμονογαστρικό νεύρο, που καθορίζει
τον καρδιακό παλμό, μπορεί να
ελεγχθεί μέσω της αναπνοής,

Κάντε τον κόσμο να σταματήσει
να γυρνά
Μήπως ήπιατε λίγο παραπάνω
και βλέπετε τα πάντα γύρω σας
να γυρνάνε; Ακουμπήστε το χέρι
σας σε κάτι σταθερό. Το τμήμα
του αυτιού που είναι υπεύθυνο
για την ισορροπία -ο θόλος του
κοχλία- εγχέει ένα υγρό, που
είναι της ίδιας πυκνότητας με το
αίμα. «Καθώς το αλκοόλ αραιώνει το αίμα στον θόλο, ο τελευταίος αποκτά μικρότερη πυκνότητα και ανεβαίνει,» εξηγεί ο Δρ.
Schaffer. Όλο αυτό μπερδεύει τον
εγκέφαλο. Η αφή ενός σταθερού
αντικειμένου δίνει μια δεύτερη «άποψη» στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να νιώθουμε μεγαλύτερη ισορροπία.
όπως υποστηρίζει ο Ben Abo,
γιατρός στο Πανεπιστήμιο του
Πίτσμπουργκ. Εάν φυσήξετε
στον αντίχειρά σας, ο καρδια-

κός παλμός θα επιστρέψει στα
φυσιολογικά του επίπεδα.
• «Ζεστάνετε» τον εγκέφαλό
σας!
Εάν φάτε κάτι παγωμένο,
πάρα πολύ γρήγορα θα παγώσει ο εγκέφαλος σας. Για να το
αποφύγετε αυτό, πιέστε την
επιφάνεια της γλώσσας σας
στον ουρανίσκο, καλύπτοντας
όσο μεγαλύτερη επιφάνεια
μπορείτε. «Επειδή τα νεύρα
στον ουρανίσκο παγώνουν
υπερβολικά, το σώμα μας έχει
την εντύπωση ότι παγώνει και
ο εγκέφαλος,» υποστηρίζει ο
Abo. «Σε αντιστάθμιση, υπερθερμαίνεται, προκαλώντας τον
«πονοκέφαλο του παγωτού,»
όπως λέγεται χαρακτηριστικά
το φαινόμενο. Όσο μεγαλύτερη
πίεση ασκήσουμε στον ουρανίσκο, τόσο πιο γρήγορα θα
υποχωρήσει ο πονοκέφαλος».
• Αναπνεύστε κάτω από το
νερό
Εάν θέλετε οπωσδήποτε να
φτάσετε στο βυθό της θάλασ-

σας και να πιάσετε μια χούφτα
άμμο, πάρτε μερικές μικρές
παρατεταμένες ανάσες και όχι
μόνο μία. Όταν βρίσκεστε κάτω
από το νερό, δεν είναι η έλλειψη οξυγόνου που σας κάνει να
θέλετε απεγνωσμένα να αναπνεύσετε, αλλά φταίει η συσσώρευση
διοξειδίου
του
άνθρακα, που κάνει το αίμα
όξινο και στέλνει σήματα στον
εγκέφαλο πως κάτι πάει στραβά. «Η υπεροξυγόνωση μειώνει
την οξύτητα του αίματος»
υποστηρίζει ο Δρ. Jonathan
Armbruster,
αναπληρωτής
καθηγητής Βιολογίας στο
Πανεπιστήμιο Auburn. «Το
κόλπο αυτό ξεγελά τον εγκέφαλο και νομίζει πως έχει
περισσότερο οξυγόνο». Έτσι,
κερδίζετε μερικά δευτερόλεπτα
επιπλέον.
• Μνήμη ελέφαντα!
«Εάν έχετε να εκφωνήσετε μια
ομιλία την επόμενη μέρα ή
γράφετε εξετάσεις κάντε επανάληψη πριν πέσετε για ύπνο,»
υποστηρίζει
η
Candi
Heimgartner, καθηγήτρια βιολογικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Αϊντάχο. Επειδή
το μεγαλύτερο μέρος της μνήμης εδραιώνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου, οτιδήποτε διαβάσετε λίγο πριν κοιμηθείτε
είναι πιο πιθανό να κωδικοποιηθεί
ως
μακροχρόνια
μνήμη.

Ξεμουδιάστε στο πι και φι!
Εάν μουδιάσει το χέρι σας ενώ κάθεστε σε περίεργη στάση, κουνήστε το κεφάλι σας πέρα δώσε και το μούδιασμα θα εξαφανιστεί σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το μουδιασμένο χέρι είναι συχνά
αποτέλεσμα της συμπίεσης των νεύρων που βρίσκονται στον
αυχένα. Χαλαρώνοντας τους
μύες του αυχένα, απελευθερώνετε την πίεση. Τα συμπιεσμένα νεύρα, που βρίσκονται
χαμηλότερα στο σώμα, ευθύνονται για το μούδιασμα στο
πόδι, επομένως μην επαναπαύεστε. Σηκωθείτε και αρχίστε να περπατάτε.
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ΥΓΕΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

10 αιτίες που νιώθετε πάντα κουρασμένοι
Η

αφυδάτωση, η έλλειψη σιδήρου και… η τελειομανία μπορεί να σας φέρνουν κούραση. Ποιες
είναι οι υπόλοιπες αιτίες που σας κλέβουν την
ενέργεια.
Δεν πίνετε αρκετό νερό
Ακόμα και η ελαφριά αφυδάτωση επηρεάζει τα
επίπεδα ενέργειας, δήλωσε η διατροφολόγος Amy
Goodson, του Texas Health Ben Hogan Sports
Medicine.
Η αφυδάτωση προκαλεί μείωση στον όγκο του
αίματος και καθιστά πιο πυκνό το αίμα. Αυτό
οδηγεί σε λιγότερο αποτελεσματική άντληση την
καρδιά μειώνοντας την ταχύτητα με την οποία το
οξυγόνο και οι θρεπτικές ουσίες φτάνουν στα
όργανα.
Δεν καταναλώνετε αρκετό σίδηρο
Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να σας κάνει κουρασμένους, ευερέθιστους, αδύναμους και με δυσκολία να
εστιάσετε.
Σας κάνει κουρασμένους επειδή λιγότερο οξυγόνο
ταξιδεύει στους μύες και στα κύτταρα.
Ενισχύστε την πρόσληψη σιδήρου για να μειώσετε

μός και η γλυκοπατάτα ή η σαλάτα με κοτόπουλο
και φρούτο.
Δυσκολεύεστε να πείτε ‘’όχι’’

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΠΩΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
9 +1 κινήσεις για πιο αποδοτική εργασία

Το να ευχαριστούμε τους άλλους συχνά οδηγεί σε
μείωση της ενέργειας και της ευτυχίας μας.

Ά

Δεν είναι απαραίτητο να λέτε σε όλους ‘’ναι’’. Να
εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να λέει ‘’όχι’’, δυνατά,
συνιστά η Susan Albers, της Cleveland Clinic. Αν
ακούτε τον εαυτό σας να το λέει γίνεται πιο εύκολο να το πείτε όταν η περίσταση το απαιτεί.

1. Κάντε μία λίστα με τους στόχους της ημέρας.

Έχετε ακατάστατο γραφείο
Το ακατάστατο γραφείο σας εξουθενώνει πνευματικά περιορίζοντας την ικανότητα συγκέντρωσης,
ενώ περιορίζει την ικανότητα του εγκεφάλου να
επεξεργάζεται πληροφορίες, σύμφωνα με έρευνα
του Princeton University.
Στο τέλος της ημέρας σιγουρευτείτε ότι προσωπικά αντικείμενα και αντικείμενα δουλειάς οργανώνονται. Θα βοηθηθείτε να έχετε θετική αρχή το
επόμενο πρωί. Αν το γραφείο σας χρειάζεται
σημαντική οργάνωση μην αγχωθείτε αλλά κάντε
ένα βήμα τη φορά. Αρχίστε τακτοποιώντας αυτά
που φαίνονται και στη συνέχεια ταχτοποιήστε ένα
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σχετα με το επάγγελμα του καθενός, όλοι μας θέλουμε
να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποδοτικοί και σωστοί
στη δουλειά μας. Είτε για προσωπική ικανοποίηση, είτε
γιατί αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα αφεντικά μας
στο μέλλον. Παρακάτω σας έχουμε 10 tips για πιο αποδοτική εργασία, τα οποία αν ακολουθήσετε, δεν θα χάσετε...
Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείτε και να ασχολείστε με
ανούσια πράγματα αντί να δουλεύετε, Αντ' αυτού, κάντε μία
λίστα με τα πράγματα που έχετε να κάνετε, και εγγυημένα
δεν θα δουλέψετε λεπτό παραπάνω. Άλλωστε, είναι προτιμότερο να δουλέψετε εντατικά και μετά να απολαύσετε ένα
ποτό με την παρέα σας, παρά να χαζεύετε και να χάσετε
όλη σας την μέρα στη δουλειά.
2. Βάλτε σε προτεραιότητα τους στόχους σας
Αρκετές φορές, και συμβαίνει συχνά, δεν καταφέρνουμε να
ολοκληρώσουμε όλες μας τις δουλειές. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα με το τι έχετε να κάνετε κάθε μέρα και από τα πιο
σημαντικά στα λιγότερο. Έτσι, στο τέλος της ημέρας, μπορεί να έχετε εκκρεμότητες αλλά τουλάχιστον θα έχετε
ξεμπερδέψει με τα σημαντικά.
3. Τελειώνετε κάτι πριν αρχίσετε κάτι άλλο
Μία μεγάλη παγίδα, είναι να αφήνουμε μία δουλειά επειδή
ίσως μας κούρασε ή για να ξελαμπικάρει το μυαλό μας και
να καταπιανόμαστε με κάποια άλλη. Με μαθηματική ακρίβεια στο τέλος της ημέρας δεν θα έχουμε τελιώσει με καμία
δουλειά, και θα είμαστε αναγκασμένοι να καταπιαστούμε
και με τις δύο την επόμενη μέρα.

• Υπάρχουν απλά
και έξυπνα κόλπα
που αν τα
ανακαλύψετε και

4. Ανακαλυψτε ποια ώρα της ημέρας είστε πιο αποδοτικοί

εφαρμόσετε

Σίγουρα έχετε ακούσει άτομα να λένε ότι είναι πρωινοί ή
βραδινοί τύποι. Αυτό ισχύει για όλους μας. Ανακαλύψτε κι
εσείς ποια ώρα της ημέρας φτάνετε στο peak της απόδοσής
σας και οργανώστε ανάλογα τις δουλειές σας.

θα νοιώθετε
πολύ καλύτερα

5. Μην είστε αυστηροί με τον εαυτό σας

τον κίνδυνο αναιμίας. Επιλέξτε άπαχο βοδινό,
φασόλια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά και φυστικοβούτυρο και συνδυάστε τα με τροφές που περιέχουν μεγάλη ποσότητα βιταμίνης C, συνιστά η
Goodson. Η έλλειψη σιδήρου μπορεί ενδεχομένως
να οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα υγείας.
Είστε τελειομανείς
Η προσπάθεια να είστε τέλειοι κάνει τη δουλειά
σας πιο δύσκολη και μακρύτερης διάρκειας, σύμφωνα με την
Irene S. Levine, του New York University School of
Medicine. Βάζετε στόχους που δεν είναι ρεαλιστικοί και είναι δύσκολο ή αδύνατο να πέτυχετε. Στο
τέλος, δεν υπάρχει ικανοποίηση. Η Levine συνιστά
να βάζετε χρονικό όριο για τον εαυτό σας στα σχέδια και να υπακούτε. Θα συνειδητοποιήσετε
έγκαιρα ότι ο επιπλέον χρόνος δεν βελτιώνει τη
δουλειά σας.
Παραλείπετε το πρωινό
Η τροφή εφοδιάζει το σώμα και όταν κοιμάστε ο
οργανισμός συνεχίζει να χρησιμοποιεί αυτό που
καταναλώσατε τη νύχτα για να συνεχιστεί η
άντληση του αίματος και η ροή του οξυγόνου. Το
πρωί πρέπει να εφοδιαστείτε με πρωινό.
Η παράλειψη του πρωινού οδηγεί σε κούραση.
Goodson συνιστά ολική άλεση, άπαχη πρωτεΐνη
και υγιεινά λιπαρά.
Πρόχειρο φαγητό
Τροφές γεμάτες ζάχαρη και απλούς υδατάνθρακες
έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη και οι συνεχείς
άνοδοι του σακχάρου που ακολουθούνται από
απότομες πτώσεις προκαλούν κούραση κατά τη
διάρκεια της ημέρας, δήλωσε η Goodson. Να έχετε
σταθερό το σάκχαρο επιλέγοντας άπαχη πρωτεΐνη
μαζί με ολική άλεση σε κάθε γεύμα. Καλές επιλογές είναι το κοτόπουλο και το καφέ ρύζι, ο σολο-

ένα τα συρτάρια.
Δουλεύετε στις διακοπές
Αν ελέγχετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ενώ
θα έπρεπε να χαλαρώνετε στη θάλασσα κινδυνεύετε από εξάντληση, δήλωσε ο Lombardo. Αν επιτρέψετε στον εαυτό σας να ελευθερώσει το σώμα
και το πνεύμα θα αναζωογονηθείτε και θα επιστρέψετε δριμύτεροι στο γραφείο. Όταν κάνετε
διαλείμματα γίνεστε πιο δημιουργικοί, παραγωγικοί και αποτελεσματικοί στην επιστροφή.

Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη και καλώς ή κακώς είναι
αλήθεια. Δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να ξεκουραστεί και αποφύγετε να δουλεύετε πολλές ώρες ασταμάτητα.
Κάντε μικρά διαλείμματα, πιείτε νερό ή μιλήστε στο τηλέφωνο με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.
6. Μην αποσπάστε από άλλα πράγματα
Αν κατά τη διάρκεια της εργασίας σας έχετε ανοιχτό το mail
σας ή ακόμα χειρότερα το chat στο facebook, τότε είναι
σίγουρο ότι θα τελειώσετε τις δουλειές σας στη διπλάσια
ώρα από αυτή που αρχικά είχατε υπολογίσει. Γι' αυτό, κλείστε τα, και χρησιμποιήστε τα μόνο κατά τη διάρκεια του
διαλείμματός σας.

Πίνετε ένα ποτήρι κρασί πριν τον ύπνο

7. Να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες

Ένα ποτήρι αλκοόλ πριν τον ύπνο μοιάζει καλός
τρόπος να χαλαρώσετε αλλά εύκολα μπορεί να
έχει συνέπειες. Το αλκοόλ αρχικά καταστέλλει το
κεντρικό νευρικό σύστημα και χαλαρώνει, δήλωσε
ο Allen Towfigh, του New York Neurology & Sleep
Medicine.

Μη στοχεύετε σε στόχους που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέχρι το τέλος της ημέρας. Είναι αδύνατο να ολοκληρώσετε μέσα σε μία μέρα 10 διαφορετικά projects, οπότε
είναι μάταιο να προσπαθείτε να χωρέσετε στο πρόγραμμά
σας πράγματα τα οποία ξέρετε εκ των προτέρων ότι δεν θα
καταφέρετε.

Ωστόσο τελικά σαμποτάρει τη διατήρηση του
ύπνου. Καθώς μεταβολίζεται οδηγεί σε απότομη
άνοδο στο σύστημα της αδρεναλίνης. Σε αυτό
οφείλεται το ότι είναι πιο πιθανό να ξυπνήσετε
στη μέση της νύχτας μετά το ποτό. Ο ειδικός συνιστά να σταματάτε το αλκοόλ 3 έως 4 ώρες πριν
ξαπλώσετε.

8. Οργανώστε την επόμενη μέρα

Βλέπετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο (email) πριν κοιμηθείτε
Το φως που εκπέμπει το smartphone ή η οθόνη του
υπολογιστή σας μπορεί να αποσυντονίσει τον
κιρκαδιανό ρυθμό του οργανισμού καταστέλλοντας τη μελατονίνη, δήλωσε ο Dr. Towfigh. Η ευαισθησία στο φως διαφέρει από άνθρωπο σε
άνθρωπο αλλά γενικά είναι καλό να αποφεύγετε
την τεχνολογία 2 ώρες πριν τον ύπνο. Αν δεν αντέχετε να μη δείτε τα μειλ σας πριν κοιμηθείτε να
έχετε τη συσκευή τουλάχιστον 35 εκατοστά μακριά
από το πρόσωπό σας για να μειώσετε τον κίνδυνο να διαταράξειτον ύπνο σας.

Όταν έχετε ένα γενικό πλάνο με τις υποχρεώσεις σας, και
καλύτερη απόδοση θα έχετε και πιο σύντομα θα ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Μάλιστα, αν κάποια μέρα τελειώσετε νωρίτερα τη δουλειά σας, καλό θα ήταν να σχεδιάσετε το πλάνο της επόμενης.
9. Κοιμηθείτε καλά και τρώτε υγιεινά
Είναι σίγουρο ότι αν κοιμάστε 5 ώρες την μέρα, δεν θα μπορέσετε να αποδώσετε αυτά που πρέπει την επόμενη μέρα
στη δουλειά. Κοιμηθείτε τουλάχιστον 8 ώρες και φροντίστε
τη διατροφή σας ώστε να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα
συστατικά.
10. Οργανώστε το γραφείο σας
Αν όλα σας τα πράγματα βρίσκονται σε τάξη, τότε αυτό σας
προδιαθέτει θετικά να εργαστείτε με περισσότερη ενέργεια
και ενθουσιασμό. Ένα ακατάστατο γραφείο, στο οποίο επικρατεί κυριολεκτικά χάος, μπορεί να σας δημιουργήσει
παραπάνω εργασιακό στρες με αποτέλεσμα να πελαγώσετε και τελικά να μην καταφέρετε τίποτα.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Α

ντοχή είναι η ικανότητα του σώματος
να διατηρήσει εκτεταμένες περιόδους φυσικής
δραστηριότητας. Αυτές
μπορεί να αναφέρονται
σε αρκετές ημέρες άσκησης χαμηλής έντασης ή
σε κάποια λεπτά άσκησης υψηλής έντασης.

Ο ανθυγιεινός τρόπος
ζωής μειώνει την αντοχή σας, καθιστώντας δυσκολότερο να ασκήσετε έντονη
δραστηριότητα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Μπορείτε να αυξήσετε την
αντοχή σας με μερικές αλλαγές
για να κάνετε το σώμα σας πιο
υγιές.
Η έλλειψη άσκησης
Αν κάποιος κάνει καθιστική
ζωή αυξάνει τον κίνδυνο που
διατρέχει για διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα, υψηλή
αρτηριακή πίεση, παχυσαρκία, οστεοπόρωση και πολλά
άλλα θέματα υγείας. Επιπλέον, η έλλειψη άσκησης επιτρέπει την αποδυνάμωση των
μυών, η οποία με τη σειρά της

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Αυξήσετε την αντοχή σας με μερικές αλλαγές στη ζωή σας
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση
της αντοχής τους.
Αν περνάτε το μεγαλύτερο
μέρος της ημέρας καθισμένοι
μπροστά στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, βρίσκεστε σε κίνδυνο για μειωμένη
αντοχή. Μπορείτε να
αντιστρέψετε αυτά τα
μειονεκτήματα, συμμετέχοντας σε διάφορες
δραστηριότητες όπως
η αερόβια άσκηση, το
τρέξιμο, ο χορός, το
κολύμπι και άλλες καρδιαγγειακές δραστηριότητες. Ολες αυτές οι
δραστηριότητες θα σας
βοηθήσουν να οικοδομήσετε την αντοχή σας. Ξεκινήσετε με 15 λεπτά την ημέρα
και σταδιακά αυξήστε έως και
30 λεπτά την ημέρα για τέσσερις με πέντε ημέρες την εβδομάδα.
Υγιεινή διατροφή
Μια φτωχή ή κακή διατροφή
μπορεί να μειώσει την αντοχή

σας, προκαλώντας γρήγορο
λαχάνιασμα. Η κατανάλωση
γλυκών, αναψυκτικών και
άλλων σακχαρούχων προϊό-

ντων προκαλεί διακυμάνσεις
στα επίπεδα του σακχάρου
στο αίμα σας και στην ενέργειά σας. Αν καταναλώσετε
ένα βαρύ γεύμα θα αισθανθείτε υπνηλία και έλλειψη διάθεσης και ενέργειας. Γι’ αυτό
συνηθίστε τον εαυτό σας σε
μικρά γεύματα με λίγες θερμί-

δες που δεν θα αφήσουν ποτέ
το σώμα σας χωρίς ενέργεια.
Αυξήστε την αντοχή σας
καταναλώνοντας πέντε γεύματα την ημέρα και
επιμείνετε σε φρούτα,
λαχανικά,
άπαχο
κρέας, ψάρι, όσπρια
και δημητριακά ολικής
αλέσεως για υψηλής
ποιότητας
ενέργεια
που θα χρησιμοποιήσει το σώμα σας ως
καύσιμο. Μετρήστε τις
θερμίδες σας σε κάθε
γεύμα και μην καταναλώνετε περισσότερο
απ’ όσο χρειάζεστε. Θα
παρατηρήσετε πως με
την πάροδο του χρόνου
η θρεπτική διατροφή θα ενισχύσει την αντοχή σας.
Σταματήστε το κάπνισμα
Δεν χρειάζεται να σας θυμίσει
κανείς πόσο επιβλαβές είναι
το κάπνισμα για την υγεία. Ο
καπνός μειώνει άμεσα την
αντοχή, καθώς περιορίζει την
παροχή του οξυγόνου προς

H μυστηριώδης «νόσος του ύπνου»
που έχει προσβάλει χωριό στο Καζακστάν

Α

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

υξημένα επίπεδα ακτινοβολίας, βαρέα μέταλλα στο νερό
ή κάτι άλλο, πιο… μυστηριώδες,
ευθύνεται για την κατάσταση
στην οποία έχουν ήδη περιπέσει
152 από τους συνολικά 600
κατοίκους του χωριού Καλάτσι
στο βόρειο Καζακστάν;
Η ασθένεια που έχει ενσκήψει στο Καλάτσι έχει ονομαστεί,
επιστημονική
αδεία, «νόσος του ύπνου»
και είναι μια πάθηση κατά
την οποία ένας άνθρωπος
αισθάνεται
εξάντληση,
μετά πέφτει για ύπνο και
μπορεί να μείνει ναρκωμένος για πολλά μερόνυχτα υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις κατοίκων
που ξύπνησαν μετά από
μια ολόκληρη εβδομάδα
ύπνου.
Επίσης,
όταν
ξυπνάνε, πολλοί κάτοικοι
έχουν μερική απώλεια μνήμης.

Παράδειγμα, ο Βίκτορ Καζατσένκο, ο οποίος μάλιστα είναι...
ειδική περίπτωση, καθώς έπεσε
για ύπνο ξαφνικά, ενώ οδηγούσε
(!) τη μοτοσικλέτα του -από
θαύμα δεν τραυματίστηκε σοβαρά ο ίδιος και η συνεπιβάτης
σύζυγός του.
«Ο εγκέφαλός μου σταμάτησε να
λειτουργεί. Αυτό ήταν. Δεν θυμάμαι τίποτα», λέει στην εφημερίδα
Guardian ο Καζάκος που έπεσε σε
νάρκη στις 28 Αυγούστου και
ξύπνησε στο νοσοκομείο μετά
από τέσσερα μερόνυχτα, στις 2
Σεπτεμβρίου!

Αφού ξύπνησε, κατόπιν για
αρκετά μεγάλο διάστημα ο Καζατσένκο είχε προβλήματα, όπως
ισχυρούς
πονοκεφάλους
κι

υψηλή αρτηριακή πίεση.
Η πάθηση αυτή ξεκίνησε να
πλήττει τους κατοίκους μέσα στο
2013. Αρχικά, από τη «νόσο» είχε
χτυπηθεί το 10% των κατοίκων.
Πέρσι το καλοκαίρι, άλλοι 60
κάτοικοι πήγαν στο τοπικό νοσοκομείο με παρόμοια συμπτώματα
εξάντλησης. Πολλοί μιλούσαν για
μια κατάσταση κατά την οποία ο
ανθρώπινος οργανισμός αποφασίζει έτσι ξαφνικά να… κατεβάσει το ρελιέ. Άλλοι έκαναν λόγο
για αμνησία και παραισθήσεις.
Τα δύο τελευταία περιστατικά
καταγράφηκαν στις αρχές Μαρτίου και πλέον ο αριθμός πολιτών που έχουν επηρεαστεί έχει
φτάσει τους 152, δηλαδή ένας
στους τέσσερις, ενώ αρκετοί
κάτοικοι της περιοχής, όπως ο
Καζατσένκο, έχουν βιώσει την
ίδια κατάσταση περισσότερες
από δύο φορές.
Οι γιατροί που εξέτασαν τους
ασθενείς διέγνωσαν συμπτώματα εγκεφαλοπάθειας, και συγκέντρωσης υγρού στον εγκέφαλο,
χωρίς ωστόσο να μπορούν να

βρουν την αιτία της εγκεφαλοπάθειας. Μέχρι τα τέλη του 2014
είχαν διενεργηθεί περισσότεροι
από 20.000 εργαστηριακοί και
κλινικοί έλεγχοι στον αέρα, το
έδαφος, το νερό, τα τρόφιμα, τα
ζώα, τα οικοδομικά υλικά και
στους ίδιους τους κατοίκους.
Έγιναν ενδελεχή τεστ προκειμένου να διερευνηθεί αν στην
περιοχή υπάρχουν αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας, μονοξειδίου
του άνθρακα, ραδόνιο και άλλες
τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα
που θα μπορούσαν να έχουν
σχέση με τη «νόσο». Αποφάνθηκαν όμως πως η ακτινοβολία
είναι εντός των επιτρεπτών
ορίων.
Οι ίδιοι οι κάτοικοι πιστεύουν
πως έχουν βρει την αιτία της
μυστηριώδους νόσου: Tο εγκαταλελειμμένο ορυχείο ουράνιου
Κρασνογκόρσκι, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο χωριό, ένας χώρος
που εγκαταλείφθηκε σταδιακά
από το 1990.
Ωστόσο, κι εδώ οι επιστήμονες
σηκώνουν τα χέρια ψηλά, καθώς
στην περιοχή γύρω από το ορυχείο, όπου ζουν μερικές δεκάδες
οικογένειες, κανένα από τα μέλη
αυτών των οικογενειών δεν έχει
πληγεί από την «νόσο του
ύπνου». Οι έρευνες συνεχίζονται
αφού μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφή αποτελέσματα και οι
επιστήμονες
αποφάνθηκαν…
αδυναμία να βγάλουν μια διάγνωση, με την κυβέρνηση του
Καζακστάν να έχει απευθυνθεί
στη διεθνή ιατρική κοινότητα για
βοήθεια.
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την καρδιά, τους μύες και τους
ιστούς. Για να αντισταθμίσετε
τη μείωση της αντοχής, σταματήστε εντελώς το κάπνισμα.
Τα οφέλη που θα αποκομίσετε
περιλαμβάνουν μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής, μείωση της
αρτηριακής πίεσης, μειωμένο
κίνδυνο καρκίνου, άσθματος,
βρογχίτιδας, ουλίτιδας, καρδιακής προσβολής, καρδιαγγειακών
νοσημάτων
και
πολλά άλλα.
Προειδοποίηση
Αν έχετε χαμηλή αντοχή ή
παρατηρήσετε μια ξαφνική
πτώση των επιπέδων ενέργειας ή αντοχής, συμβουλευτείτε
το γιατρό σας. Συζητήστε μαζί
του για τον τρόπο ζωής σας,
την καθημερινή άσκηση, τη
διατροφή και τυχόν πρόσφατες αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Ο γιατρός μπορεί να
αποκλείσει
οποιαδήποτε
ιατρική κατάσταση θα μπορούσε να συμβάλλει στην
χαμηλή αντοχή σας και να
προτείνει τρόπους για να
αυξήσετε, τόσο την αντοχή,
όσο και τη δύναμή σας.

Το παλαιότερο μπουκάλι
κρασί!
ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

Η συμβουλή της εβδομάδας

12

Ο

ι ιστορικοί στη Γερμανία συζητούν αν
πρέπει ή όχι να ανοίξουν το παλαιότερο
μπουκάλι κρασί στον κόσμο! Το μπουκάλι
είναι σφραγισμένο με κερί και περιέχει ένα
λευκό υγρό, ενώ βρίσκεται στις προθήκες
του Μουσείου Οίνου μέσα στο Ιστορικό Μουσείο της Ρηνανίας-Παλατινάτου για περισσότερο από έναν αιώνα.

Το κρασί, που πιστεύεται ότι έχει παραχθεί
στην περιοχή, θάφτηκε από έναν Ρωμαίο
ευγενή κοντά στη γερμανική πόλη Speyer σε
350 μ.Χ. Ανακαλύφθηκε το 1867 αναλύθηκε
τότε από τους χημικούς του Κάιζερ κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η καθηγήτρια
Monika Christmann, δήλωσε: «Mικρο-βιολογικά
είναι πιθανόν να μην είναι χαλασμένο, αλλά δεν θα
φέρει και μεγάλη χαρά με τη γεύση του στον ουρανίσκο.

Σοβαρά …
αστειάκια
Η ΜΑΣΚΑ
- Γιατί οι χειρούργοι φορούν μάσκα;
- Για το όταν γίνεται κάποιο λάθος στο χειρουργείο, να μην γνωρίζουν ποιος το έκανε..

ERG_13-13_inn_13 3/30/15 12:33 PM Page 1

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

«12» λόγοι για να αγαπήσετε τα ρόδια

Έ

να από τα πιο αγαπημένα
φρούτα, το ρόδι, προσφέρει
κάτι περισσότερο από απίστευτη
γεύση. Είναι ιδιαίτερα θρεπτικό,
έχει θεραπευτικές υπερδυνάμεις
και φυσικά είναι και… γούρικο.
Πλούσιος σε βιταμίνες (Α, C, Ε,
φυλλικό οξύ), σίδηρο, κάλιο και
φυτικές ίνες, αυτός ο κόκκινος
καρπός, έχει επίσης λίγες θερμίδες.
Εκτός λοιπόν από το να το… σπάτε
για γούρι, βάλτε κι εσείς το ρόδι
στη διατροφή σας και φέρτε καλοτυχία στην υγεία σας.

ες.
5. Αντιαλλεργικές ιδιότητες: Τα
ρόδια έχουν υψηλή περιεκτικότητα
σε ουσίες που ονομάζονται πολυφαινόλες, οι οποίες έχει αποδειχθεί
ότι μειώνουν τις βιοχημικές διεργασίες που συνδέονται με αλλεργίες.
6. Προστατεύει από καρδιακές
παθήσεις: Νέα έρευνα που δημοσιεύεται
στο
περιοδικό

ληψη της εξέλιξης του καρκίνου
...».
9. Προστασία από τον καρκίνο του
δέρματος: Η κατανάλωση ροδιού
συσχετίστηκε με μείωση και στους
δύο κύριους τύπους καρκίνου του
δέρματος -το βασικοκυτταρικό
καρκίνωμα και το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, σύμφωνα με νέα
έρευνα στο British Journal of
Dermatology.
10. Προστασία του
DNA: Τα αντιοξειδωτικά και/ή τα φυτοθρεπτικά συστατικά στα
ρόδια, φαίνεται επίσης να αλληλεπιδρούν
με το γενετικό υλικό
του σώματος για την
προστασία του.

1. Αντιγηραντικές ιδιότητες: τα
ρόδια περιέχουν σημαντικές ποσό-

• Το ρόδι εκτιμάται από
πολλούς λαούς, από τα
αρχαία κιόλας χρόνια για
τη νοστιμιά του, αλλά και
για τη σημαντική
του συμβολή στην υγεία και
την ομορφιά μας
τητες αντιοξειδωτικών, τα οποία
καταπολεμούν τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες. Σε μελέτη έχει βρεθεί
ότι το ρόδι και τα μούρα, έχουν την
ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση
σε κυτταρικό επίπεδο, σε σύγκριση
με άλλα 25 φρούτα που εξετάστηκαν. Επίσης, το ρόδι βοηθά και
στην καταπολέμηση της ακμής και
στην αντιμετώπιση της ξηροδερμίας.
2. Προστασία των νεφρών: Νέα
έρευνα που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, έδειξε ότι ένα εκχύλισμα από το
ρόδι, εμποδίζει τη νεφρική βλάβη
και προστατεύει τα νεφρά από τις
επιβλαβείς τοξίνες.
3. Προστασία του ήπατος: Νέα
έρευνα έδειξε ότι ο χυμός του ροδιού, όχι μόνο προστατεύει το ήπαρ,
αλλά και βοηθά στην αναγέννησή
του όταν υπάρχει βλάβη.
4. Τόνωση του ανοσοποιητικού: Τα
ρόδια και ο χυμός τους έχουν
σημαντικές ποσότητες βιταμίνης
C, που τονώνει το ανοσοποιητικό
και μας προστατεύει από ασθένει-

Atherosclerosis, δείχνει ότι το ρόδι
βελτιώνει την ικανότητα του
σώματος να συνθέσει τη χοληστερόλη και καταστρέφει τις ελεύθερες ρίζες στο αγγειακό σύστημα.
7. Προστασία από τον καρκίνο του
προστάτη: Έρευνα που έγινε στο
Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας
Riverside και δημοσιεύτηκε στο
περιοδικό Translational Oncology,
έδειξε ότι ο χυμός και το εκχύλισμα
του ροδιού, καταστρέφουν τα
συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα.
8. Προστασία από τον καρκίνο του
μαστού: Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Riverside,
μελέτησαν τις επιδράσεις του
χυμού του ροδιού και τα θρεπτικά
συστατικά του και βρήκαν ότι
κάποια από αυτά δρουν κατά του
καρκίνου του μαστού. Η έρευνα
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο
χυμός ροδιού και τα εκχυλίσματά
του «είναι δυνητικά μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία για την πρό-

11. Ομαλοποίηση της
αρτηριακής πίεσης:
Πρόωρη έρευνα διαπίστωσε ότι το εκχύλισμα ροδιού μπορεί να
βοηθήσει στην πρόληψη της αύξησης της
αρτηριακής
πίεσης
που συνδέεται με την
κατανάλωση τροφών υψηλής
περιεκτικότητας σε λιπαρά.
12. Ρύθμιση του μεταβολικού συνδρόμου: Έρευνα που δημοσιεύτηκε
στο περιοδικό Food and Function,
έδειξε ότι το ρόδι βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, βελτιώνει την ευαισθησία του σώματος στην ινσουλίνη, μειώνει τη
φλεγμονή και βελτιώνει πολλούς
άλλους παράγοντες που έχουν να
κάνουν με το μεταβολικό σύνδρομο,
που συχνά οδηγεί στην παχυσαρκία και είναι πρόδρομος του διαβήτη. Λόγω αυτών, το ρόδι μπορεί
να βοηθήσει την απώλεια βάρους.

Πώς να τα απολαύσετε
Μπορείτε να τα φάτε φρέσκα, για
ένα νόστιμο σνακ ή επιδόρπιο ή να
χρησιμοποιήσετε τους σπόρους
τους σε σαλάτες. Επίσης, πίνετε
χυμό ροδιού για ένα δροσιστικό
ποτό που καταπολεμά το σάκχαρο,
είτε περιχύστε με αυτόν τις σαλάτες σας.

ΩΡ Ο Σ ΚΟ Π Ι Ο
ΚΡΙΟΣ: Διοχετεύετε την
ενεργητικότητά σας στην ερωτική σας ζωή, και ξεχάστε για λίγο τις
υποχρεώσεις σας. Η παρουσία τού
συντρόφου σας θα σας χαλαρώσει.
ΤΑΥΡΟΣ Μια πολύ σημαντική γνωριμία μπορεί να καλλιεργηθεί τώρα.
Μην κάνετε ακραία οικονομικά σχέδια,
και δείτε τις δυνατότητές σας με
περισσότερο ρεαλισμό.
ΔΙΔΥΜΟΙ Οι ενέργειές σας είναι απόλυτα εύστοχες και φέρνουν επιτυχία
και θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
Πέστε τα πράγματα με το όνομά τους
και φροντίστε να μάθετε την πραγματική αλήθεια μέσα από κάποια εχέμυθη συζήτηση.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ Το ενδιαφέρον σας επικεντρώνεται ολοκληρωτικά στην εργασία σας. Μην ρισκάρετε οικονομικά
αλλά προσπαθήστε να κάνετε μακροχρόνια και σίγουρα σχέδια για το μέλ-

λον σας.

της δουλειάς σας.

ΛΕΩΝ Θα ανακαλύψετε σήμερα ότι
μπορείτε πλέον να διαμορφώσετε ένα
πολύ ευνοϊκό πλαίσιο στην επαγγελματική σας ζωή, και να ρυθμίσετε τα
οικονομικά σας. Προχωρήστε με θάρρος.

ΤΟΞΟΤΗΣ Οικονομικά ρίσκα θα αποβούν οδυνηρά για σας τώρα. Ξαφνικοί
έρωτες θα ταράξουν την καθημερινότητά σας. Προνοήστε για την συνέχεια.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ Με έκπληξη μπορεί να
διαπιστώσετε ότι τα ταλέντα σας
έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον κάποιου σημαντικού προσώπου. Η καριέρα
σας προσφέρει ευκαιρίες ανέλιξης.
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ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Νηστίσιμα λαζάνια με κρέμα και σάλτσα
Υλικά:
16 λαζάνια 1/4 φλ. ελαιόλαδο 1 κιλό μανιτάρια φρέσκα
ψιλοκομμένα 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 1-1/2 φλ. καρύδια
ψιλοκομμένα, όχι αλεσμένα 2 συσκευασίες ψιλοκομμένες
ντομάτες αλάτι, πιπέρι λίγο τυρί νηστίσιμο (προαιρετικά)
Για τη νηστίσιμη μπεσαμέλ
100 γρ. μαργαρίνη ή λάδι 100 γρ. αλεύρι 1 λίτρο γάλα
σόγιας ή ζωμός λαχανικών λίγο μοσχοκάρυδο αλάτι

Eκτέλεση:
Για τη σάλτσα μανιταριών: Ζεσταίνουμε το λάδι σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα μανιτάρια. Αφήνουμε να
πιουν τα υγρά τους. Βάζουμε τα κρεμμύδια και αφήνουμε
να μαραθούν. Προσθέτουμε τις ντομάτες και σιγοβράζουμε για 10'. Αλατοπιπερώνουμε.

Για τη νηστίσιμη μπεσαμέλ: Λιώνουμε τη μαργαρίνη και
πασπαλίζουμε με το αλεύρι. Ψήνουμε ανακατεύοντας με
σύρμα για 1'-2'. Αποσύρουμε για λίγο την κατσαρόλα.
Σταδιακά και πάντα ανακατεύοντας προσθέτουμε το
ζεστό γάλα. Ξαναβάζουμε στη φωτιά και αφήνουμε να
δέσει η κρέμα. Αλατίζουμε και τρίβουμε μοσχοκάρυδο. Σε
πυρίμαχο βουτυρωμένο σκεύος βάζουμε μια κουταλιά
μπεσαμέλ. Κάνουμε μια στρώση λαζάνια και περιχύνουμε
με σάλτσα μανιταριών. Πασπαλίζουμε με λίγο νηστίσιμο
τυρί. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσουν τα Σάλτσα
μανιταριών, μπεσαμέλ, τυριά. Σκεπάζουμε με τα τελευταία
λαζάνια. Περιχύνουμε με την υπόλοιπη κρέμα νηστίσιμη
μπεσαμέλ. Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο το ταψάκι.
Ψήνουμε για 25' στους 180-200ºC, ξεσκεπάζουμε και
συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15'-20' επιπλέον, μέχρι να
ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια. Αφήνουμε να σταθεί σε σβηστό φούρνο για 10' για να τραβήξει τα υγρά του.

Παριανή γλυκιά κολοκυθόπιτα ή λυρόπιτα
Υλικά:
4 χωριάτικα φύλλα για πίττες, 4 φύλλα κρούστας , ½ κιλό
κολοκύθα γλυκιά (λύρα) τριμμένη σε χοντρό τρίφτη 1 φλ.
ελαιόλαδο 1 ½ φλ. σταφίδες ξανθές και μαύρες, ανάμεικτες 1 ½ φλ. καρυδόψυχα χοντροκομμένη ½ φλ. καβουρδισμένο σουσάμι 1 φλ. ζάχαρη 2 κ.σ. κοφτές κανέλα 2-3
πρέζες μοσχοκάρυδο 2-3 πρέζες γαρύφαλλο άχνη και
κανέλα για το σερβίρισμα

Eκτέλεση:
Τσαλακώνουμε τα 4 κρούστας, τα βάζουμε σε λαμαρίνα και
τα ψήνουμε σε δυνατό φούρνο για 15', μέχρι να ροδίσουν
καλά. Τα θρυμματίζουμε σε μικρά κομμάτια. Ζεσταίνουμε το
1/3 από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε την κολοκύθα για 10',
ανακατεύοντας τακτικά, μέχρι να μαλακώσει και να σωθούν
όλα τα υγρά της. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά. Προσθέτουμε τα σπασμένα πολίτικα φύλλα, τη ζάχαρη, τις σταφίδες, την καρυδόψυχα, το σουσάμι, τη ζάχαρη, την κανέλα,
το μοσχοκάρυδο και το γαρύφαλλο. Ανακατεύουμε καλά.
Στρώνουμε σε λαδωμένο ταψί το 1 φύλλο κιχί. Το λαδώνουμε και στρώνουμε το δεύτερο φύλλο. Αδειάζουμε τη γέμιση
σε λεπτή στρώση. Καλύπτουμε με τα δυο φύλλα κιχί, αφού
τα λαδώσουμε. Κλείνουμε τις άκρες, χαρ από το ελαιόλαδο
και σοψέ’’άζουμε σε μερίδες και ραντίζουμε την επιφάνεια
με λίγο νερό. Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο
στους 1800C, στις αντιστάσεις, για 45-50', μέχρι να ροδίσει καλά η πίτα και να ξεκολλήσει από το ταψί. Αφού
κρυώσει, αχνίζουμε με άχνη και κανέλα.
Τα ψημένα φύλλα θα μαζέψουν τα υγρά της κολοκυθόπιτας
και θα δώσουν έξτρα γεύση και νοστιμιά στη νηστίσιμη
γλυκιά κολοκυθόπιτα.

SUDOKU

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ Το οικογενειακό σας
περιβάλλον σας φορτίζει επικίνδυνα,
και εντάσεις μπορεί να οδηγήσουν σε
ζημιές και καυγάδες. Δείξτε περισσότερη ψυχραιμία.

ΖΥΓΟΣ Η καριέρα σας θα απαιτήσει
τώρα όλη την σοβαρότητά σας. Δείξτε τον καλύτερό σας εαυτό σε κάποιες
σοβαρές σας διεκδικήσεις, και φανείτε τίμιοι στις συναλλαγές σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Κάποιες λύσεις βρίσκετε
σε σχέσεις που σας ταλαιπωρούσαν
τον τελευταίο καιρό. Τα πράγματα
σύντομα θα πάρουν μια πιο ομαλή
πορεία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ Η μέρα φέρνει εντάσεις
αλλά και ζημιές. Δώστε ιδιαίτερη
προσοχή στις νομότυπες υποχρεώσεις σας, και προνοήστε για κάποιες
απρόβλεπτες καταστάσεις στον χώρο

ΙΧΘΕΙΣ Αρκετή ένταση υπάρχει στην
καθημερινότητά σας, και ψάχνετε να
βρείτε χρόνο να τελειώσετε μα κάποιες προσωπικές σας υποχρεώσεις.
Προσέξτε την υγεία σας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΛΥΣΗ SUDOKU

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Μ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται διαμέρισμα
ενός υπνοδωματίου στο
Γέρι. Πλήρες επιπλωμένο
με όλες τις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και κλιματιστικά
Πληρωμένα κοινόχρηστα
και νερό
ΤΙΜΗ: €280 μηνιαίως
ΤΗΛ. 99585038

Αλλαγή νοοτροπίας...
στα νοσοκομεία

Τ

ις περισσότερες
φορές σχολιάζουμε τα
κακώς έχοντα
στην Κύπρο, αλλά, και
στον κόσμο γενικότερα.
Αυτό όμως δεν σημαίνει
πως δεν υπάρχουν και
πράγματα που χρήζουν
σχολιασμού και αξίζουν
τον έπαινο.

✉

ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Το Ταμείον Προνοίας των Εργατοϋπαλλήλων της Οικοδομικής Βιομηχανίας και
Συναφών Κλάδων Κύπρου ανακοίνωσε το νέο ωράριο εργασίας του:
ΔΕΥΤΕΡΑ

7.15 π.μ. - 2.15 μ.μ.

ΤΡΙΗ

7.15 π.μ. - 2.15 μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

7.15 π.μ. - 2.15 μ.μ.

2.45 μ.μ. - 5.45 μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

7.15 π.μ. - 2.15 μ.μ.

2.45 μ.μ. - 5.45 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7.15 π.μ. - 2.15 μ.μ.

O.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ.

Ν

Ι

Η

ΓΚΟΛ

Β

1. ΣΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΤΡΟΥΛΛΩΝ

22

20

1

1

83 - 10

61

2. ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ

22

18

1

3

81 - 18

55

3. ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ

22

18

1

3

83 - 22

55

4. ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

22

15

3

4

74 - 19

48

5. ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

22

12

3

7

57 - 35

39

6. Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

22

11

3

8

61 - 48

36

7. ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ

22

9

4

9

46 - 39

31

8. ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ

22

6

1

15

34 - 73

19

9. ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ

22

5

0

17

52 - 83

15

10. Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ

22

3

3

16

26 - 92

12

11. ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ

22

3

0

19

35 - 111

9

12. ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ

22

2

0

20

15 - 98
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Ανοιξιάτικες αποδράσεις
προτείνουν οι ξενοδόχοι

ε τον ερχομό της Άνοιξης και τη μαγεία του
κυπριακού τοπίου, ο ΠΑΣΥΞΕ δράττεται της
ευκαιρίας να υπενθυμίσει στους Κύπριους αλλά και
τους λοιπούς μόνιμους κατοίκους της πατρίδας μας
τις ελκυστικές τιμές του Καταλόγου του για τον
Εσωτερικό Τουρισμό (Νοέμβριος 2014 - Μάρτιος 2015)
και να τους προτρέψει όπως τις αξιοποιήσουν τώρα,
επωφελούμενοι την πρόωρη άνοδο της θερμοκρασίας.

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 599 - 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1961

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Κατά καιρούς αναφερθήκαμε στην ελλιπή εξυπηρέτηση των ασθενών
στα νοσοκομεία μας.
Αυτό, λοιπόν, που μας
έκανε ιδιαίτερη εντύπωση τα τελευταία χρόνια
στον τόπο μας είναι η
αλλαγή νοοτροπίας και
συμπεριφοράς από το
προσωπικό των νοσηλευτηρίων μας προς
τους ασθενείς. Φυσικά
υπάρχουν και οι εξαιρέσεις αλλά αν υπολογίσουμε ότι ως πριν μερικά χρόνια αυτές οι εξαιρέσεις ήταν οι θετικές
και σήμερα είναι οι
αρνητικές, τότε σαν κοινωνία πρέπει να είμαστε
ιδιαίτερα περήφανη.
Η αλήθεια είναι πως
επισκεπτόμενοι σήμερα
ένα νοσοκομείο, η προθυμία του ιατρικού,
παραϊατρικού και προσωπικού καθαριότητας
να σε εξυπηρετήσει με
ευγένεια και χαμόγελο,
είναι μερικά από τα χρακτηριστικά που συναντά
ο ασθενής ή ο επισκέπτης. Γι’ αυτό αξίζει
ένας μεγάλος έπαινος σ’
αυτούς που δούλεψαν
προς αυτήν την κατεύθυνση για να αλλάξουν
αυτή την αναχρονιστική
νοοτροπία!

ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
και ΕΛΕΝΑ ΚΩΣΤΑ
Πέρα Ορεινής

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση ο κατάλογος προσφορών του ΠΑΣΥΞΕ περιλαμβάνει ελκυστικές
προτάσεις για όλα τα πορτοφόλια, από ένα κατάλογο
55 ξενοδοχείων, συγκροτημάτων οργανωμένων διαμαρισμάτων και τουριστικών χωριών - μελών του συνδέσμου.
Ο χειμερινός κατάλογος με τις ελκυστικές τιμές, ο
οποίος καλύπτει την περίοδο από 1/11/2014 μέχρι
31/3/2015, διατίθεται στο διαδύκτιο, στις ιστοσελίδες
του ΠΑΣΥΞΕ, και του ΚΟΤ: www.cyprushotelassociation.org, www.visitcyprus.com, www.visitcyprus.biz
Για περισσότερες πληροφορίες προτρέπονται οι
ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΥΞΕ στο τηλ. 22452820 ή μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση cha@cyprushotelassociation.org.

ΓΝΩΜΙΚΟ
Ολόκληρη η ιστορία του κόσμου μπορεί να συνοψισθεί στο γεγονός ότι όταν ένα έθνος είναι δυνατό,
δεν είναι δίκαιο και όταν θέλει να είναι δίκαιο δεν
είναι πια δυνατό.
Ουίνστον Τσώρτσιλ, 1874-1965, Βρετανός
Πρωθυπουργός , Νόμπελ 1953

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
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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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ ΠΙΣΤΟ
ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σ

ύσσωμος ο αθλητικός κόσμος αποχαιρέτισε τον πιστό υπηρέτη του αθλητισμού
Ανδρέα Παφίτη που άφησε τα εγκόσμια σε
ηλικία 76 χρόνων.
Η «Εργατική Φωνή» εξέφρασε τα ειλικρινή της
συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος βετεράνου αθλητικογράφου, πατέρα του
αρχισυντάκτη του
ένθετου «ΓΗΠΕΔΟ»
της εφημερίδας
«ΠΟΛΙΤΗΣ»,
Δ η μ ή τ ρ η
Δημητρίου.
Ο
αείμνηστος
Ανδρέας Παφίτης
ήταν ένας από
τους πρωτοπόρους αθλητικούς
συντάκτες
της
Κύπρου σε εποχές
ιδιαίτερα δύσκολες.Καθιέρωσε το
δικό του ύφος στην αθλητική δημοσιογραφία
και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούσε στα
σχόλια και ρεπορτάζ του μένουν μέχρι και
σήμερα στις ανεξίτηλες μνήμες των ανθρώπων του ποδοσφαίρου.
Πριν από την τούρκικη εισβολή ήταν ο στυλοβάτης του Νέου Αθλητισμού, στις εφημερίδες
«Μάχη» και «Θάρρος» Στη συνέχεια ακολούθησε η συνεργασία του με τον «Αγώνα» και
τον «Φίλαθλο» ενώ με την επανέκδοση της
αγαπημένης του Μάχης το 1992 επέστρεψε
στις δικές της τάξεις και πάλι, για να ολοκληρώσει τον δημοσιογραφικό του κύκλο στον
«Πολίτη».
Ο Ανδρέας Παφίτης πέραν από την αγάπη του
για το ποδόσφαιρο και την αθλητική δημοσιογραφία ξεχώριζε για το ήθος και την
ανθρωπιά του. Ήταν περήφανος γιατί ο
μοναχογιός του Δημήτρης ακολούθησε τη δική
του επαγγελματική του πορεία υπηρετώντας
επίσης τον αθλητισμό, ως ένας από τους πιο
έγκριτους και καταξιωμένους αθλητικογράφους της Κύπρου.

Στο καλό λεβέντη
Στην τακτική του στήλη ο
Δημητρίου επισήμανε τα εξής

Δημήτρης

«Πολυαγαπημένε μου πατέρα, αντίο και σε
ευχαριστώ για όλα όσα μου έδωσες μα πάνω
από όλα γιατί με έμαθες να είμαι καλός
άνθρωπος και να δίνω μόνο αγάπη στον
κόσμο. Θα το συνεχίσω πατέρα μου, μην ανησυχείς για τίποτα.
Δάσκαλε μου, στο καλό να πας. Τώρα που
έφυγες, επιτέλους θα μπορέσω να γυρίσω
μια, μια τις ατέλειωτες εκείνες σελίδες των
σημειώσεων σου για να μάθω ακόμα περισσότερα για τη δουλειά μας. Όχι, αποκλείεται
να σε φθάσω, δεν έχω τέτοια δύναμη, έχω
όμως τη θέληση να σε γνωρίσω ακόμα περισσότερο. Θέλω κι εγώ να δώσω φως στον
κόσμο, να του μάθω τα μυστικά της στατιστικής για να διαβάζει καλύτερα τους αριθμούς
του ποδοσφαίρου... Στο καλό πατέρα μου,
στο καλό δάσκαλε μου, στο καλό Παφίτη
λεβέντη άνθρωπε μου. Θα σε τιμώ πάντα, θα
σε σκέφτομαι και θα είσαι ο δρόμος μου και
στη ζωή και στη δουλειά.»
Διθυράμβους για το έργο και τον χαραχτήρα
του Ανδρέα Παφίτη έγραψαν κορυφαίου
αθλητικοί συντάκτες. Στην κηδεία του παρέστη σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος της
Κύπρου. Την «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» εκπροσώπησε
ο αρχισυντάκτης Ξενής Χ. Ξενοφώντος.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ

Τ

ο ποδόσφαιρο είναι ιδέα, είναι
τρόπος ζωής. Για να πετύχεις
πρέπει να κάνεις θυσίες στη ζωή σου.
Για παράδειγμα ας πάρουμε τη διατροφή. Ένας πετυχημένος αθλητής
πρέπει να προσέχει καθημερινά τη
διατροφή του και να τρώει υγιεινά
γεύματα ούτως ώστε το σώμα του να
είναι σε εγρήγορση όχι μόνο στην
προπόνηση αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ουσίες όπως το
οινόπνευμα και το τσιγάρο είναι ό, τι
χειρότερο για ένα ποδοσφαιριστή και
ειδικά για τους νεαρούς που θέλουν
να έχουν μια πετυχημένη σταδιοδρομία. Όσο αφορά τον ύπνο, εννοείται
ότι οι πετυχημένοι αθλητές πάνε για
ύπνο νωρίς και τα ξενύχτια απαγορεύονται.

Ακόμη και το να παίζεις με τη μπάλα
μόνος σου στην αυλή του σπιτιού σου
θα βελτιώσει αισθητά την απόδοση
σου.

Ψυχολογία
Ο κινητήριος μοχλός της μέγιστης
απόδοσης σου είσαι εσύ και πιο
συγκεκριμένα ο εγκέφαλος σου . Από
τον εγκέφαλο πηγάζουν όλες οι πληροφορίες προς τα υπόλοιπα όργανα
του σώματος σου. Πρέπει το μυαλό
σου να εργάζεται ακατάπαυστα
ούτως ώστε να υλοποιήσει το όνειρο

• Επίκαιρο γράμμα
στα ντόπια ταλέντα που
θέλουν να αναδειχθούν
και να μεγαλουργήσουν
στο ποδοσφαιρικό στερέωμα

Ποιοτική δουλειά
Για να γίνεις ο καλύτερος χρειάζεται
σκληρή δουλειά και αφοσίωση στο
ποδόσφαιρο. Αν πράγματι θέλεις να
γίνεις επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, η σκληρή δουλειά είναι απαραίτητη. Επίσης, για να πετύχεις σε
επαγγελματικό επίπεδο χρειάζεται
υπομονή και επιμονή. Η καθημερινή
προσήλωση είναι το παν και η μπάλα
είναι ο μόνιμος πιστός σου σύντροφος. Γι αυτό πρέπει να μάθεις να
κάνεις τις σωστές κινήσεις ούτως
ώστε να κερδήσεις τον αντίπαλο σου.
Ο καλύτερος τρόπος να αναπτύξεις
αυτές τις ικανότητες είναι οι καθημερινές –ποιοτικές προπονήσεις τόσο
συλλογικά, όσο και ατομικά. Η αφοσίωση στην προπόνηση είναι υπερβολικά σημαντική. Το να δίνεις το
εκατό τις εκατό στην προπόνηση
αποδεικνύει το πάθος σου για το
ποδόσφαιρο και σε βοηθά σωματικά
και πνευματικά να βελτιωθείς.
Όσο περισσότερο ιδρώσεις στην
προπόνηση, τόσο καλύτερα θα αποδόσεις στον αγώνα. Η μπάλα πρέπει
να γίνει ο καλύτερος σου φίλος και
για να το πετύχεις αυτό πρέπει να
καταβάλεις επιπλέον προσπάθεια και
μετά τις προπονήσεις παἰρνοντας
μια μπάλα για ατομική προπόνηση.

Έ

κριμένων μεθόδων με την πάροδο του
χρόνου. Ένας ποδοσφαιριστής δεν
πρέπει να ακούει τον εαυτό του. Ένας
ποδοσφαιριστής πρέπει να ΜΙΛΑ με
τον εαυτό του. Οι εμψυχωτικές λέξεις
βοηθούν στη διατήρηση της ενέργειας, της αυτοπεποίθησης και της
σιγουριάς ούτως ώστε σε κάθε παιχνίδι ο ποδοσφαιριστής να υπερβάλλει εαυτόν. Για παράδειγμα μπορείτε
να προσέξετε τους αθλητές στίβου, οι
οποίοι λίγο πριν από ένα άλμα ή
αγώνα επαναλαμβάνουν συνεχώς
κάποιες λέξεις οι οποίες τους δίνουν

σου. Πρέπει να “κτιστεί” η νοοτροπία
του νικητή σε συνεργασία με τους
προπονητές σου. Χρειάζεται να έχεις
καρδιά για να το κάνεις αυτό, ούτως
ώστε σιγά-σιγά να αποκτήσεις τρομερή αυτοπεποίθηση. Φυσικά η νοοτροπία δεν αποκτάτε σε μερικές μέρες
αλλά κτίζεται με τη σωστή δουλειά,
αφοσίωση και την εφαρμογή συγκε-

την απαραίτητη ώθηση για την επιτυχία.
Μπορεί το πάθος να σου κερδίσει
μερικά παιχνίδια, αλλά η ψυχολογία
θα σου κερδίσει τρόπαια! «Είμαι
ποδοσφαιριστής, τρέχω, πασάρω,
ζητώ, μάχομαι, στηρίζω, κυριαρχώ,
αντιμετωπίζω, αντιστέκομαι, δημιουργώ, εκτελώ, επικοινωνώ , γίνομαι
πρότυπο ζωής, ΚΕΡΔΙΖΩ!

Φυσικά στο Κυπριακό ποδόσφαιρο τα πράγματα έχουν τη δική τους ιδιομορφία καθώς απουσιάζει η αξιοκρατία και οι ορθοί κανόνες αξιοιποίησης
του ταλέντου και ανάδειξης του ποοδφαιριστή. Όμως αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα που πρέπει να απασχολήσει σε βάθος τους αρμοδίους. Στο σημερινό βούρκο της πολιτικής ζωής, της διαφθοράς και της σήψης όπου όλα
περιστρέφονται γύρω από το στοίχημα, την ιδιοτέλεια και το προσωπικό
όφελος, φαντάζει απόμακρο το κεφάλαιο ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΤΟΠΙΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ. Το βέβαιον είναι ότι η Κύπρος διαθέτει αξιόλογο ποδοσφαιρικό ταλέντο.
Αναζητούνται λοιπόν οι μάγκες που θα δημιουργήσουν τις προυποθέσεις
για αξιοποίηση του προς όφελος του Κυπριακού ποδοσφαίρου, της κοινωνίας και της οικονομίας.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

Έρευνα ΠΑ.Σ.Π.: Ο σκοτεινός ρόλος παραγόντων
στους στημένους αγώνες

νας ποδοσφαιριστής στην Κύπρο
θα προσεγγιστεί για να έχει μειωμένη απόδοση από κάποιον άγνωστο
(34%) ή παράγοντα (23%) της ομάδας
του σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
του ΠΑ.Σ.Π. Στην έρευνα πήραν μέρος
419 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αγωνίζονται στην Κύπρο. Διαπιστώθηκε
πως όσοι αμείβονται έγκαιρα από τις
ομάδες τους, είναι πολύ δύσκολο να
χρηματιστούν για να αλλοιώσουν
αποτέλεσμα ενός αγώνα.

φαινόμενο έχει να κάνει
με τα τυχερά παιχνίδια
(στοίχημα) και συμπλήρωσε ότι τα έσοδα από
τυχερά παιχνίδια σε
χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ανέρχονται στα
84,9 δις ευρώ.
Κατέληξε λέγοντας ότι ο
ΚΟΑ συμμετέχει ενεργά
με εκπρόσωπό του σε
ομάδα
ειδικών
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το φαινόμενο των στημένων αγώνων
δεν είναι Κυπριακό και ούτε νέο στο
ποδόσφαιρό μας, τόνισε εκπρόσωπος της ΚΟΠ προσθέτοντας ότι
υπάρχει έξαρση σ’ αυτό λόγω των
δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο.

στόχο τον εντοπισμό των αγώνων με
ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα. Εξήγησε ότι η ΚΟΠ έχει στείλει 17
σχετικούς φακέλους αγώνων στην
Αστυνομία και πως οι 16 αφορούν
παιχνίδια περασμένων περιόδων.

Αναφερόμενος στα μέτρα που παίρνει
η Ομοσπονδία αναφέρθηκε στη
συνεργασία της UEFA με εταιρεία, με

Ο αντιπρόεδρος του ΚΟΑ, Κλεάνθης
Γεωργιάδης, έκανε λόγο για μια
σημαντική έρευνα, τονίζοντας ότι το

Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π.,
Σπύρος Νεοφυτίδης (φωτό δεξιά),
ανέλυσε τις διεθνείς διαστάσεις του
φαινομένου, επισημαίνοντας ότι το
σύστημα Red Button, επιτρέπει στους
ποδοσφαιριστές να δώσουν ανώνυμα
ή επώνυμα πληροφορίες για προσπάθειες προσυνεννόησης αποτελέσματος αγώνα.
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• Κύπρος, Ελλάδα και απανταχού Ελληνισμός τίμησαν την 25η Μαρτίου

Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Πόσο ασβέστιο θέλουμε
με τον Γιώργο Λυρίτη, καθηγητή
Ορθοπεδικής στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών

1 Ποιος ο ρόλος του ασβεστίου στον
ανθρώπινο οργανισμό. Η πλούσια σε
ασβέστιο διατροφή παίζει κεφαλαιώδη
ρόλο στην ανάπτυξη του σκελετού και
στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η
καθημερινή λήψη ασβεστίου είναι αναγκαία, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να
αποθηκεύσει το πολύτιμο αυτό μέταλλο.
Ένα παιδί χρειάζεται περίπου 800 mg
ασβεστίου καθημερινά, ένας έφηβος
1.200 και ένας ενήλικας 1.000, αλλά
μετά την εμμηνόπαυση απαιτούνται
1.500.
2

Ποιες οι πηγές ασβεστίου. Κύρια
πηγή ασβεστίου είναι τα γαλακτοκομικά
προϊόντα, τα οποία αναλόγως με το
είδος περιέχουν 250-300 mg ασβεστίου
ανά μονάδα (μία μονάδα ισούται με ένα
ποτήρι γάλα ή με έναν κεσέ γιαούρτι ή
με 30 γρ. κίτρινο τυρί). Ωστόσο, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα δεν πρέπει να
είναι αλμυρά, διότι το αλάτι διεγείρει
την αποβολή ασβεστίου, ενώ για καλλίτερη απορρόφηση του ασβεστίου απαραίτητη είναι η βιταμίνη D, η οποία
παράγεται από το δέρμα όταν αυτό
εκτίθεται στον ήλιο.

3

Ο ήλιος είναι η κύρια πηγή της
βιταμίνης D. Είναι λάθος να βασίζεται
κανείς στην ηλιοφάνεια για να έχει όση
βιταμίνη D χρειάζεται. Μελέτες έχουν
δείξει πως στις μεσογειακές χώρες
παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό ανεπάρκειάς της απ’ όσο στις βορειοευρωπαϊκές _ κυρίως επειδή στις τελευταίες
γίνεται μεγάλη κατανάλωση μαργαρινών εμπλουτισμένων με βιταμίνη D.
Συνεπώς, απαιτείται πρόσληψη της
βιταμίνης αυτής, με ένα διατροφικό
συμπλήρωμα που θα περιέχει επίσης
ασβέστιο.

4

Τι γίνεται με τον κόσμο που έχει
δυσανεξία στη λεκτόζη. Η πρόληψη της
οστεοπόρωσης πρέπει να επιδιώκεται
όσο το δυνατόν ενωρίτερα, με στόχο την
επίτευξη της υψηλότερης δυνατής κορυφαίας οστικής μάζας. Ωστόσο, μόλις το
25% των κοριτσιών άνω των 11 ετών
και το 10% των ενηλίκων καταναλώνουν
τις συνιστώμενες ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων!
Όσοι, πάντως, αντιπαθούν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και όσοι αδυνατούν να τα καταναλώσουν επειδή
πάσχουν από μια συχνή διαταραχή που
λέγεται δυσανεξία στη λακτόζη, δεν
πρέπει να απελπίζονται: υπάρχουν
πολλά
τρόφιμα
εμπλουτισμένα με
ασβέστιο, όπως
είναι
τα
δημητριακά
και πολλά
ροφήματα.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Ακατάλυτες οι σπονδές αίματος που συνδέουν τη
μητροπολιτική Ελλάδα με τον Κυπριακό Ελληνισμό
Μ

ε πανηγυρικές δοξολογίες και
μαθητικές παρελάσεις ο κυπριακός Ελληνισμός τίμησε με κάθε
λαμπρότητα την εθνική επέτειο της
25ης Μαρτίου όπου οι έλληνες μετά
από τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς,
καθοδηγούμενοι από τον πόθο τους
για Ελευθερία, εξεγέρθηκαν
κατά του Οθωμανικού ζυγού.

τως των όποιων συνθηκών και προβλημάτων, το όποιο άτομο κληθεί να
αντιμετωπίσει, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Αθήνα
Με τη στρατιωτική παρέλαση ενώπιον
του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προ-

δημοκρατίας κ. Παυλόπουλος τόνισε
ότι ο Ελληνισμός δίνει ενωμένος τον
δικό του αγώνα και στέλνει το μήνυμα,
για τις βασικές αξίες, του ανθρωπισμού, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης μαζί με όλους τους
λαούς της Ευρώπης.«Πάνω σ΄αυτές

Επίκεντρο των εορτασμών
υπήρξε η Λευκωσία, όπου
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση
μπροστά από το οίκημα της
Πρεσβείας της Ελλάδας. Στην
παρέλαση έλαβαν μέρος
παλαιοί πολεμιστές, σπουδαστές ανωτέρων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητές και μαθήτριες των σχολείων Μέσης
Εκπαίδευση,
πρόσκοποι,
σωματεία και οργανώσεις.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, τόνισε
πως η επέτειος που γιορτάζεται με τόση λαμπρότητα
στην Κύπρο αποδεικνύει ότι
οι σπονδές αίματος που συνδέουν τη μητροπολιτική
Ελλάδα με τον Κυπριακό
Ελληνισμό είναι ακατάλυτες,
είναι αδιάσπαστες και, συνεπώς, χαράζουν και κοινή
πορεία πλεύσης για το μέλλον».
Ο Επιτετραμμένος της Ελληνικής Πρεσβείας Παναγιώτης
Αντωνάτος επεσήμανε πως
σήμερα στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε μια ιδιαίτερη
πρόκληση να επανενώσουμε
το νησί με ειρηνικό τρόπο, να
το δούμε ξανά ενωμένο και το
χρέος είναι να μην εγκαταλείψουμε αυτό το σκοπό» είπε
Νωρίτερα, στην παρουσία
του Προέδρου της Δημοκρατίας, πραγματοποιήθηκε η δοξολογία
για την εθνική επέτειο στον Ιερό Ναό
Παναγίας της Φανερωμένης, στη Λευκωσία. Της δοξολογίας προέστη ο
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος.

Ρίγη συγκίνησης
Ο τυφλός τελειόφοιτος μαθητής του
Λυκείου Αγίου Νικολάου Λεμεσού,
Ανδρέας Σολωμού, που παρέλασε στη
θέση του δείκτη, σκόρπισε ρίγη συγκίνησης σε ολόκληρη την Κύπρο για τη
θέληση και την αποφασιστικότητα
του, στέλλοντας σαφέστατο μήνυμα
πως ο άνθρωπος έχει απεριόριστες
δυνάμεις και ότι η φράση «μπορώ να
τα καταφέρω» μπορεί να υπερνικήσει
κάθε δυσκολία.

κόπη Παυλόπουλου, απουσία κιγκλιδωμάτων, κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της
εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Την παρέλαση παρακολούθησαν,
επίσης, ο πρωθυπουργός Α.Τσίπρας
και η πρόεδρος της Βουλής Ζ.Κωνσταντοπούλου. Ο πρόεδρος της ελληνικής

πρέπει να οικοδομήσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εύχομαι του χρόνου ο
λαός μας να ζει κάτω από καλύτερες
συνθήκες και μακριά από τον εφιάλτη
που το θίγει βαθύτατα», κατέληξε.
• Στην παρέλαση της Λευκωσίας,
όπως κάθε χρόνο, έδωσε έντονο το
παρό της η ΣΕΚ. Σημαιοφόρος ήταν ο
α.γ.γ. Ανδρέας Μάτσας.

Μηνύματα δύναμης
και αισιοδοξίας
έστειλε ο 17χρονος
τυφλός μαθητής

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε τηλεφωνική επικοινωνία με το 17χρονο μαθητή τον συνεχάρη "για την αποφασιστικότητα και το σθένος του, που
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και
που αποστέλλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα
προς όλη την κοινωνία ότι ανεξαρτή-

www.sek.org.cy,
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