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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ευνοϊκή οικονομική συγκυρία
για φορολογική μεταρρύθμιση

Η

ΣΕΚ πιστεύει ότι οι τωρινές
οικονομικές συγκυρίες είναι
ευνοϊκές για να προωθηθεί σύντομα ολοκληρωμένη φορολογική
μεταρρύθμιση. Υπάρχει έδαφος για
υιοθέτηση του μέτρου της πράσινης φορολογίας.
(Σελ. 5)

• Κάλεσμα ΣΕΚ προς τους Τουρκοκύπριους για ειλικρινή συνεργασία για λύση

Η Κυπριακή Δημοκρατία σας προσφέρει
απλόχερα στήριξη και ασφάλεια
Μ

ετά και το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες για λύση του κυπριακού, η
κατάσταση είναι εξαιρετικά κρίσιμη και
ιδιαίτερα δύσκολη.
Η Κύπρος και οι άνθρωποι της (Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι,
Μαρωνίτες και Λατίνοι), βίωσαν ακόμα
μια αποτυχημένη προσπάθεια ειρηνικής διευθέτησης του προβλήματος.

Προσπάθεια για γεφύρωση
του χάσματος στη ΣΚΤ

Ο

ι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ
εντατικοποιούν την κοινή προσπάθεια για γεφύρωση της εργατικής
διαφοράς στη Συνεργατική Κεντρική
Τράπεζα. Σε αντίθετη περίπτωση θα
υλοποιηθεί η απόφαση των κλαδικών
συμβουλίων για 24ωρη απεργία την
Τρίτη 25 Ιουλίου.
(Σελ. 16)

Επετειακή εκδήλωση στον
Τύμβο μεθαύριο Παρασκευή

Ο

γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας θα είναι ο
ομιλητής στην εκδήλωσης μνήμης
και τιμής των αξιωματικών και
οπλιτών της ΕΛΔΥΚ και της Εθνικής
Φρουράς που έπεσαν στο βωμό του
καθήκοντος κατά την Τουρκική
εισβολή το 1974. Η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
21 Ιουλίου στις 7.30 μ.μ. στον
Τύμβο Μακεδονίτισσας.

(Σελ. 16)

Σε συνεχή ετοιμότητα
οι δασοπυροσβέστες

Ο

ι δασοπυροσβέστες μας βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή και
ετοιμότητα για πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών. Οδοιπορικό της
«Εργατικής Φωνής» στα βουνά Κύκκου
και Κάμπου κατέγραψε τον θερινό
(Σελ. 8, 9)
παλμό ετοιμότητας.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2959
TIMH 0.70€

Η αποτυχία βέβαια συνίσταται στην
Τουρκική αδιαλλαξία, που δύο φορές
στη Γενεύη σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, έδειξε τη μέγιστη σκληρότητα. Τόσο όσον αφορά την επιστροφή γης στους Ελληνοκυπρίους και στις
αναγκαίες εδαφικές αναπροσαρμογές,
όσο και στο θέμα της διατήρησης των
εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, τα οποία όπως είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, χωρίς κανένα ενδοιασμό η
Τουρκία θα τα χρησιμοποιήσει θυμίζοντας παρωχημένες αντιλήψεις άλλων
εποχών.

διατυπώσεις σε ολόκληρη την ελεύθερη
Κύπρο, απολαμβάνοντας υψηλού επιπέδου ασφάλεια.
- Η Κυπριακή Δημοκρατία – παρά την
οικονομική κρίση και τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς της, - τους
προσφέρει δωρεάν και με προνομιακή
προσέγγιση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ μόνιμα πληρώνει και
συντηρεί, (και διατηρεί σε άριστη κατάσταση), όλα τα θρησκευτικά μνημεία
των Τουρκοκυπρίων που βρίσκονται
στις ελεύθερες περιοχές, δείχνοντας
σεβασμό προς το θρήσκευμα και τον
πολιτισμό τους.
Και όλα αυτά σε αντίθεση με την καταστροφή που επέφερε ο Αττίλας στα

Η ΣΕΚ απευθυνόμενη σήμερα προς τους
Τουρκοκύπριους (συνδικαλιστές, εργαζόμενους, επιστήμονες, εργοδότες και
απλούς ανθρώπους), τους υποδεικνύει
και τους υπενθυμίζει πως, η Κύπρος
είναι κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το γεγονός αυτό αποτελεί
το καλύτερο εχέγγυο και τη μέγιστη
εγγύηση για όλους τους πολίτες του
τόπου.
Η υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
δικαίου σε όλα τα επίπεδα αποτελούν
τη μέγιστη εγγύηση και την καλύτερη
ασφάλεια για όλους τους νόμιμους
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τούτων λεχθέντων οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στους Τουρκοκύπριους ανάμεσα σε άλλα και τα εξής:
- Η αριθμητική μείωση τους ως κοινότητα δεν οφείλεται και δεν προέρχεται
από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
από την Τουρκική εισβολή και την
πολυετή απομόνωση που τους επέβαλε
ο Αττίλας και ο εποικισμός. Αυτές ήταν
και οι βασικές αιτίες που ανάγκασαν
χιλιάδες Τουρκοκύπριους να μεταναστεύσουν.
- Η Κυπριακή Δημοκρατία όλα αυτά τα
χρόνια τους συμπεριφέρθηκε με αντικειμενικότητα και ανάμεσα σε άλλα
τους παραχώρησε, (χωρίς αστερίσκους
και υποσημειώσεις), τις κυπριακές
ταυτότητες με τις οποίες μπορούν
ελεύθερα να ταξιδεύουν σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή επικράτεια.
- Σήμερα οι Τουρκοκύπριοι απολαμβάνουν όλα τα ωφελήματα που προσφέρει η ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ διακινούνται ελεύθερα
χωρίς προϋποθέσεις και άλλου είδους

πει κάθε περίπτωση εκμετάλλευσης
τους. Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει τα δικαιώματα
όσων εργάστηκαν πριν το 1974 (π.χ.
κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π.)
- Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ που αποτελείται από
18 συνδικαλιστικές Ελληνοκυπριακές
και Τουρκοκυπριακές Οργανώσεις.
Όλες αυτές οι Οργανώσεις όλα αυτά τα
χρόνια, με σεβασμό στη διαφορετική
άποψη, στη διαφορετική καταγωγή και
σκέψη απόδειξαν ότι, μπορούν να
συνεργασθούν παράγοντας έργο χρήσιμο και ωφέλιμο για το σύνολο των
Κυπρίων και παράλληλα έχουν κατα-

• Η ζωή και η
καθημερινότητα
ανατρέπουν
τις αξιώσεις και
τα επιχειρήματα
της Τουρκίας
Ελληνοχριστιανικά μνημεία και στα
κοιμητήρια που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές.

γράψει κοινές θέσεις σε σχέση με την
επίλυση του κυπριακού στη βάση μιας
ενιαίας οικονομίας.

- Κατά καιρούς εκατοντάδες Τουρκοκύπριοι εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές και το Ελληνοκυπριακό συνδικαλιστικό κίνημα φροντίζει να τους εξασφαλίζει όλα τα ωφελήματα και όλα τα
δικαιώματα που προκύπτουν μέσα από
τις συλλογικές συμβάσεις και αποτρέ-

Το μόνο που χωρίζει Ελληνοκύπριους
και Τουρκοκύπριους συνδικαλιστές,
είναι η κατοχή και ο τούρκικος στρατός
που στήνει οδοφράγματα και επιβάλλει
διατυπώσεις και υπογραφές για να
επιτρέψει στους ανθρώπους να διακινηθούν ελεύθερα, από τη μια πλευρά
της Λευκωσίας στην άλλη.

Η ΣΕΚ καλεί τους Τουρκοκύπριους να αποφασίσουν σε τι κράτος θέλουν να
ζήσουν. Το να λέει η Τουρκία πως, οι Τουρκοκύπριοι νοιώθουν ανασφάλεια και
ότι δεν εμπιστεύονται τους Ελληνοκύπριους, γι’ αυτό θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπάρχουν οι εγγυήσεις και τα επεμβατικά δικαιώματα, είναι ψέμα που
ανατράπηκε προ καιρού από τη ζωή και την καθημερινότητα. Τι είδους ανασφάλεια νοιώθει, ας πούμε ο Τουρκοκύπριος που κυκλοφορεί μέσα στους
Κυπριακούς αυτοκινητόδρομους με το δικό του αυτοκίνητο και τις δικές του
πινακίδες; Τι είδους ανασφάλεια νοιώθει όταν ελεύθερα κυκλοφορεί στις υπεραγορές, πίνει καφέ στη Λήδρας και κολυμπά στον Πρωταρά ή στη Λάρνακα;
Ο Τσαβούσογλου δυστυχώς στη Γενεύη φίμωσε τον Ακκιντζί, όπως μεταδίδει ο
διεθνής τύπος. Είναι η ώρα που θα πρέπει οι Τουρκοκύπριοι να μετρήσουν
σωστά το πραγματικό τους συμφέρον, να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους. Η
εγγύηση και η ασφάλεια τους δεν διασφαλίζονται μέσα από στρατιωτικά και
επεμβατικά δικαιώματα αλλά μέσα από την κοινή συνύπαρξη σε ένα σύγχρονο
ευρωπαϊκό κράτος όπου Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και όλοι οι υπόλοιποι
νόμιμοι κάτοικοι θα συνεταιρίζονται και θα συνεργάζονται.

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

Ώρα εθνικής συμφιλίωσης
του Κυπριακού Ελληνισμού

Α

πό την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960
μέχρι σήμερα, η χώρα μας και
κατεπέκταση ο Κυπριακός
Ελληνισμός διέρχονται κρίσιμες ώρες. Σε όλη την ιστορική
διαδρομή των 57 χρόνων της, η
Κυπριακή Δημοκρατία δεν
ευτύχησε να λειτουργήσει ως
κανονική χώρα, να δημιουργήσει, να αναπτυχθεί και να προοδεύσει μέσα σε φυσιολογικές
συνθήκες μιάς σύγχρονης
δημοκρατίας. Μόνιμο εμπόδιο
προς την κατεύθυνση αυτή
ήταν και είναι η ύπαρξη του
Κυπριακού Ζητήματος το
οποίο διαιωνίζεται από το
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

1963 με την παράνομη ενέργεια
της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας για απόσχιση η οποία
κορυφώθηκε με την Τουρκική
εισβολή του 1974 και ολοκληρώθηκε με την ανακήρυξη του
ψευδοκράτους στα κατεχόμενα
εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1983.
Ο αγώνας της Κύπρου για
Ελευθερία και Δικαίωση μετά
την εθνική τραγωδία του 1974
είναι μεν αδιάκοπος αλλά
χωλαίνει σε σημαντικές παραμέτρους του με πρωταρχική

αυτήν της έλλειψης εθνική ενότητας και λαϊκής ομοψυχίας.
Οι διαφορετικές κομματικές
προσεγγίσεις στο μέγα κεφάλαιο της εθνότητας του λαού
μας και η διαχρονική καπήλευση του Κυπριακού για
εξυπηρέτηση μικροπολιτικών
σκοπιμοτήτων και ιδιοτελών
συμφερόντων,
αποτελούν
αδύνατο κρίκο στην αλυσίδα
προώθησης του εθνικου μας
ζητήματος. Το φαινόμενο αυτό
συντηρείται, σκόπιμα ή μη, με
το ολέθριο φαινόμενο διαχωρισμού των πολιτών σε πατριώτες και προδότες. «Μεγαλούργησε» το 2004 με το δημοψήφισμα στο Σχέδιο Ανάν και κρατιέται εν ζωή μέχρι τις μέρες
μας, ζημιώνοντας τον αγώνα
του λαού μας στον εθνικό και
κοινωνικό στίβο.

σκηνικό πρέπει κάποτε να
αλλάξει. Ο εργατικός και φιλότιμος λαός μας αξίζει καλύτερης μεταχείρισης εκ μέρους του
πολιτικού συστήματος και
οποσδήποτε καλύτερης τύχης.
Το νέο αδιέξοδο στο Κυπριακό
στις πρόσφατες συνομιλίες
του Γκραντ Μοντάνα της Ελβετίας που αποκάλυψε πλήρως
τις επεκτατικές προθέσεις της
Άγκυρας έναντι της Κύπρου,
μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για χάραξη
πανεθνικής στρατηγικής στο
Κυπριακό και σε όλα τα άλλα
μείζονα εθνικά θέματα. Η
συμπόρευση Λευκωσίας – Αθήνας θα πρέπει να μπεί σε νέα
συστηματική βάση έχοντας ως
αιχμή του δόρατος:

Είναι ηλίου φαεινότερον ότι
για την αποτυχία επίλυσης του
Κυπριακού με δίκαιη λύση, την
αποκλειστική ευθύνη φέρει η
Τουρκία η οποία θέλει, δια
πυρός και σιδήρου, την Κύπρο
αιχμάλωτη των γεωστρατηγικών και άλλων ζωτικών συμφερόντων της. Ωστόσο, οφείλουμεν να ομολογήσουμε ότι η
απουσία εθνικής στρατηγικής
εκ μέρους του Ελληνισμού για
το Κυπριακό, αποδυναμώνει
την άσκηση της μέγιστης πίεσης στην Τουρκία για ουσιαστικές υποχωρήσεις. Αυτό το

2 Την επίτευξη σταθερών
συμμαχιών, κυρίως μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της
οποίας Κύπρος και Ελλάδα
συναποτελούν
ζωτικούς
εταιρικούς πυλώνες

Μ

πήκα στο μετρό της Αθήνας για να
διανύσω μια απόσταση 15΄περίπου λεπτών. Ο χαρακτηριστικός ήχος
για κλείσιμο των συρόμενων πόρτων
δημιουργούσε άγχος αφού θα πρέπει να
απομακρυνθείς το γρηγορότερο από
αυτές. Ή θα κατορθώσεις να μπεις ή θα
περιμένεις τον επόμενο συρμό. Μα και
Της Δέσποινας Ησαΐα
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

στον επόμενο το ίδιο μοτίβο θα επαναληφθεί.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Κατόρθωσα με πολλή προσπάθεια και
πίεση να βρω μια ιστάμενη θέση στο
σαρδελοκούτι. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα αλλά και επίφοβη συνάμα. Δεν
χρειαζόταν να κρατηθείς κάπου αφού
τα σώματα των ανθρώπων μπορούσαν
να σε κρατήσουν με τους λικνισμούς
τους.

1 Την εθνική ενότητα και τη
λαική ομοψυχία

Η ειλικρινής συνεργασία των
κυβερνήσεων Αθηνών – Λευκωσίας στο Γκράντ Μοντάνα για
αντιμετώπιση των μαξιμαλιστικών θέσεων της Τουρκίας
και το ιστορικό γεγονός της
παράδοσης των εγγράφων της
Βουλής των Ελλήνων για τον
ΦΑΚΕΛΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ στην
Κυπριακη Πολιτεία, μπορούν

να επενεργήσουν θετικότατα
στην υλοποίηση του υπό αναφοράν στόχου.
Είναι αδιανόητον, εν έτει 2017
ο Κυπριακός Ελληνισμός να
είναι μοιρασμένος σε προδότες
και πατριώτες. Ωρίμασε ο χρόνος να επουλωθούν οι πληγές

• Ύψιστης σημασίας το μήνυμα Αναστασιάδη προς Τουρκοκύπριους «αποφασείστε που θέλετε να ανήκετε,
στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην Τουρκία»
της διχόνοιας και να συγχρονισθούμε ως κόμματα, ως κοινωνικοί φορείς και οργανωμένα σύνολα στον αστερισμό της
εθνικής συμφιλίωσης. Στην
Ελλάδα αυτό επιτεύχθηκε χάρις
στην ευτολμία και αν θέλετε
τον πατριωτισμό του «δεξιού»
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως
πρωθυπουργού την περίοδο
1990-93 και του «αριστερού» κομμουνιστή ηγέτη Χαρίλαου
Φλωράκη, που συμφώνησαν
και στήριξαν την Κυβέρνηση
εθνικής συμφιλίωσης, στέλλοντας στον σκουπιδοτενεκέ της
ιστορίας τον αλήστου μνήμης
εθνικό διχασμό και εμφύλιο
σπαραγμό που έσυρε την χώρα
σε τραγικές περιπέτειες.

Σκέφθηκα ή θα μας κλέψουν ή θα βγούμε από το βαγόνι με καμιά αρρώστια.
Και δεν έφτανε η αποπνικτική ατμόσφαιρα, άνθρωποι όλων των ηλικιών
ζητιάνευαν και έλεγαν πως ήθελαν να
φάνε.

μ’ Αθήνα/ πού `ν’ τα χρόνια εκείνα/
που `ν’ τα χρόνια εκείνα τα παλιά/ λες
και σ’ είχαν άχτι/ και σε κάναν στάχτη/
σαν γριά μ’ αχτένιστα μαλλιά.

Αμαρτία ξομολογημένη. Ποιον να
πιστέψεις και ποιον όχι. Και αν αποφασίσεις πως ήλθε η ώρα να κάνεις μια
καλή πράξη δεν σε παίρνει. Που να
βγάλεις πορτοφόλι μέσα στο σαρδελοκούτι. Θα στο ξαφρίσουν και δεν θα το
πάρεις χαμπάρι…

• Συλλογικότητα, ομοψυχία και προσήλωση στον στόχο - όραμα
η μόνη οδός για να ξεφύγει η χώρα
από τη μιζέρια και τον φθόνο

Παρόλη την πίεση, η σκέψη έτρεξε
στους στίχους του τραγουδιού Όμορφή

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
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)

Απ’ ό,τι φαίνεται, η νοσταλγία δεν είναι

προνόμιο της εποχής μας. Η νέα γενιά
έχει αφομιώσει το κλίμα μιζέριας και
την έχει κάνει τρόπο ζωής. Αντικαταναλωτική συμπεριφορά, χωρίς τάση
για να ξοδέψει – τα όσα χρήματα έχει
διαθέσιμα - σαφέστατα επηρεασμένη
από το κλίμα, που επικρατεί στη χώρα.
Τώρα θα μου πει κάποιος και στις
άλλες μεγαλουπόλεις συμβαίνουν αυτά.

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

Ενόψει των επερχόμενων κατακλυσμιαίων γεωστρατηγικών
ανακατατάξεων στην αποδεκατισμένη Μέση Ανατολή και
μπροστά στον παγκόσμιο
εφιάλτη της Τρομοκρατίας,
προβάλλει ως μονόδρομος η
καλλιέργεια και εδραίωσης
συνθηκών ομοψυχίας και εθνικής συμφιλίωσης στην χειμαζόμενη Κύπρο. Παράλληλα,
επιβάλλεται υιοθέτησης νέας
σχέσης με τους Τουρκοκύπρι-

• Κανένας αγώνας μικρός ή μεγάλος δεν είναι δυνατόν
να αποδόσει το ποθούμενο αν δεν σφραγίζεται
με ενότητα στόχων και συλλογική προσπάθεια

Σκέψεις για τη χώρα της γνώσης
και της γενέτειρας του πολιτισμού

Η σκέψη μου καρφωμένη στη τσάντα
την οποία σφιχταγκάλιαζα. Αν ήταν
παιδί είναι βέβαιο πως θα το έπνιγα.
Το ίδιο και με όλες τις υπόλοιπες σαρδέλες που συνταξιδεύαμε.
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Ταξίδεψα και σε άλλες πρωτεύουσες.
Δεν με άγγιξε όμως. Στο Κέντρο των
τεχνών, της γνώσης και της φιλοσοφίας, στο λίκνο του πολιτισμού και στη
γενέτειρα της Δημοκρατίας η παρούσα
κατάσταση μοιάζει ως ξένο σώμα που
δεν μπορεί να αφομοιωθεί
Η Αθήνα και ολόκληρη η Ελλάδα το
2004 φαινόταν ότι έμπαινε σε μια
καινούργια εποχή. Οι Ολυμπιακοί
Αγώνες της Αθήνας, μας πρόσφεραν
την ευκαιρία. Μια τέτοια ημέρα αξίζει
να τη θυμόμαστε γιατί μας έκανε να
ζήσουμε στιγμές μοναδικές. Ας αναλογιστούμε, έστω και για ένα λεπτό,
ότι γι’ αυτή τη στιγμή δουλέψαμε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !! Συλλογικά και με ομοψυχία. Μήπως αυτό πρέπει να είναι
και το μήνυμα για σήμερα; Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους για τον
ξεπεσμό της χώρας με τη δέσμευση
πως όλοι και πάλι θα εργαστούν
συλλογικά για να να μετατρέψουμε
την γριά με τα αχτένιστα μαλιά στην
όμορφη και γνώριμη Αθήνα. Την κοιτίδα του οικουμενικού πολιτισμού!

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,

ους στη βάση της κοινής αλλά
ειλικρινούς διεκδίκησης των
κοινών στόχων και οραματισμών για το αύριο. Το πρόσφατο σαφέστατο μήνυμα του
προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη προς τους Τουρκοκύπριους «αποφασείστε που
θέλετε να ανήκετε, στην
Κυπριακή Δημοκρατία ή στην
Τουρκία» μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για χάραξη νέας
τάξης πραγμάτων τόσο στο
Κυπριακό όσο και στα ζωτικά
θέματα Ενέργειας που τίθενται
πλέον ενώπιον μας. Η πρόκληση είναι μεγάλη και σημαδιακή,
η δε ευθύνη των πολιτικών
ταγών τεράστια.

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
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• Νέα εποχή στον τομέα της Κυπριακής Ναυτιλίας

Ενισχύεται σημαντικά
ο ρόλος της οικογένειας

Μ

ε ισχύ από 1η Αύγουστου 2017, καθιερώνεται
νομικά ο θεσμός της παροχής άδειας πατρότητας διάρκειας δύο συνεχόμενων εβδομάδων σε συζύγους των οποίων η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε
παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας ή στις περιπτώσεις που ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συντελέσει
υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι 12 ετών.
Καθορίζεται όπως η άδεια πατρότητας λαμβάνεται
εντός της περιόδου που αρχίζει από την εβδομάδα
τοκετού / υιοθεσίας
και λήγει δεκαέξι
• Ψηφίστηκε ο θεσμός
εβδομάδες αργότερα,
της άδειας πατρότητας
ενώ δύναται να επεκαι άλλες σημαντικές
κταθεί λόγω πρόωρου
νομοθεσίες
τοκετού ή/και πολλαπλής κύησης.
Παραχωρείται επίδομα μητρότητας (16 εβδομάδων) σε μητέρες που
αποκτούν παιδί με τη διαδικασία της παρένθετης
μητρότητας και σε παρένθετες μητέρες (14 εβδομάδων). Παρένθετη μητέρα είναι η γυναίκα που κυοφορεί βρέφος το οποίο προορίζεται για άτεκνο ζευγάρι που δεν έχει την δυνατότητα τεκνοποίησης.
Τόσο για την άδεια πατρότητας όσο και την άδεια
μητρότητας ο δικαιούχος τέτοιου επιδόματος όταν
απουσιάζει από την Κύπρο για σκοπούς συνοδείας
νεογέννητου παιδιού ή άλλου τέκνου που νοσηλεύεται στο εξωτερικό δεν εκπίπτει του δικαιώματός του
στα πιο πάνω επιδόματα για το χρονικό διάστημα
της απουσίας του στο εξωτερικό.

Πλεονασμός
Εξάλλου, με νέο νόμο γίνεται επέκταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεως για καταβολή αποζημίωσης για λόγους πλεονασμού από δώδεκα μήνες, που
ισχύει σήμερα, σε είκοσι τέσσερις μήνες για τις περιπτώσεις που υφίσταται εύλογη αιτία μη εμπρόθεσμης υποβολής της

Νέος νόμος για το επίδομα τέκνου
Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018
Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, με το νέο νόμο για το επίδομα τέκνου η προϋπόθεση για νόμιμη και συνεχή
διαμονή στη Δημοκρατία αυξάνεται από τα τρία στα
πέντε έτη.
Με το νέο νόμο ο έλεγχος του περιουσιακού κριτηρίου, το οποίο ανέρχεται σε μέγιστη αξία περιουσίας
ύψους €1.200.000, προκειμένου να αποκτηθεί δικαίωμα για επίδομα τέκνου, να λαμβάνονται υπόψη και
όσα περιουσιακά στοιχεία αποξενώθηκαν κατά τους
τελευταίους είκοσι τέσσερις μήνες πριν την υποβολή
της αίτησης, εκτός από περιουσιακά στοιχεία που
αποξενώθηκαν για λόγους υγεία και παιδείας.
Επίσης, ρυθμίζεται ότι κλιμακωτά το εισοδηματικό
όριο για την απόκτηση δικαιώματος στο επίδομα
τέκνου με κριτήριο το μέγεθος της οικογένειας, με το
ανώτατο όριο ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος
για ένα τέκνο καθορίζεται στις €49.000, για δύο
τέκνα στις €59.000 και για κάθε επιπρόσθετο τέκνο
πέραν των δύο το όριο αυξάνεται κατά €5.000 για
κάθε επιπρόσθετο παιδί. Σύμφωνα με την εν ισχύ
νομοθεσία το κριτήριο είναι σταθερό και ανέρχεται
στις €59.000, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
τέκνων του αιτητή.

Σύνταξη χηρείας
Επίσης, η Βουλή ψήφισε νόμο το νομοσχέδιο για την
παροχή σύνταξης χηρείας σε γάμους που ο τεθνιώτας τέλεσε το γάμο μετά την συνταξιοδότηση, αφού
παρέλθουν 5 χρόνια έγγαμου βίου.
Στην Έκθεση της Επιτροπής Εργασίας προς την Ολομέλεια της Βουλή, αναφέρεται ότι η Υπουργός Εργασίας δήλωσε πως η τροποποίηση του νόμου κρίνεται
αναγκαία, καθότι έχει παρατηρηθεί πως εκατομμύρια ευρώ εξάγονται από τον τόπο μας σε συντάξεις
χηρείας από γάμους διάρκειας λίγων μηνών έως και
δύο ετών.
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Η Βουλη ψήφισε νόμο για λειτουργία
υφυπουργείου Ναυτιλίας

Ο

μόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την περασμένη
Παρασκευή νόμο για μετατροπή
του υφιστάμενου Τμήματος Εμπορικής Nαυτιλίας σε Υφυπουργείο.
Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης (φωτό) με γραπτή δήλωσή του, χαιρετίζει την απόφαση
της Βουλής.
Η κυπριακή ναυτιλία, σημειώνει ο
Υπουργός, «είναι πέραν πάσης
αμφιβολίας ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Κύπρο. Χρέος μας
είναι να διασφαλίσουμε ότι η
κυπριακή ναυτιλία διαθέτει όλα τα
απαραίτητα μέσα ούτως ώστε να
μπορεί να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της διεθνούς ναυτιλιακής
βιομηχανίας, παραμένοντας ταυτόχρονα ανταγωνιστική. Σε αυτή
την κατεύθυνση θα βοηθήσει η
αναβάθμιση και ενδυνάμωση της
ναυτιλιακής διοίκησης».
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, προσθέτει, «θα έχει την αρμοδιότητα
να χειρίζεται όλα τα θέματα που
αφορούν τη ναυτιλία. Απώτερος
στόχος είναι η ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, η βελτίωση και αναβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών που παρέχονται, η
προώθηση της κυπριακής σημαίας
και η ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς, με γνώμονα την ενίσχυση της κυπριακής ναυτιλίας
και την εδραίωση της ως σύγχρονο
και παγκόσμιο κέντρο παροχής

ρετίζει την ομόφωνη έγκριση από
τη Βουλή ομόφωνα του Νομοσχεδίου για τη δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας, πιστεύοντας ότι η
καινοτόμα αυτή θεσμική δομή, θα
βοηθήσει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής

√ Εδραίωση της Κύπρου ως σύγχρονο και παγκόσμιο κέντρο
παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών, το μήνυμα του αρμόδιου
υπουργού Μάριου Δημητριάδη
√ Η Ναυτιλία συμβάλλει στο 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος, της οικονομίας της Κύπρου
ναυτιλιακών υπηρεσιών».
Με τη δημιουργία του Υφυπουργείου, ενισχύεται σημαντικά ένας
σημαντικός τομέας της κυπριακής
οικονομίας που συνεισφέρει γύρω
στο 7% του ΑΕΠ της χώρας.

ΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο χαι-

ναυτιλίας και κατ’ επέκταση, της
οικονομίας.
Όπως σημειώνει, «μία τέτοια ομόθυμη πολιτειακή στήριξη, αναμένεται να λειτουργήσει επίσης ως
πειστικός μοχλός έλξης επιπρόσθετων ποιοτικών πλοιοκτητών
και ναυτιλιακών εταιρειών στην
Κύπρο.

Παντελής Σταύρου γενικός γραμματέας ΟΜΕΠΕΓΕ –ΣΕΚ
Χαιρετίζουμε την απόφαση της Κυβέρνησης και την ομόφωνη απόφαση
της βουλής για την δημιουργία Υφυπουργείου Ναυτιλίας.Ήταν από χρόνια επιβεβλημένη αυτή η απόφαση γιατί η Κύπρος έχει πρό πολλών
χρόνων καταστεί ένα από τά μεγαλύτερα κέντρα πλοιοκτησίας και
πλοιοδιαχείρησης με τεράστια συνεισφορά στην Οικονομία και στην
απασχόληση.Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ όντας η μόνη Συνδικαλιστική Οργάνωση
μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών γνωστής ευρύτερα στους
Διεθνείς Ναυτιλιακούς Κύκλους ως ITF αναμένει με την ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων ναυτικών μελών μας για τους οποίους αφιερώνουμε το σύνολο σχεδόν του
καθημερινού εργασιακού μας χρόνου.

Καταργήθηκε η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων

Η

ολομέλεια της Βουλής στη
συνεδρία της την περασμένη
Παρασκευή κατάργησε τη νομοθεσία που αφορά στη Μονάδα αποκρατικοποιήσεων.
Με βάση την Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών,
ο νόμος που ψηφίστηκε καταργεί
τη μονάδα αποκρατικοποιήσεων, η
οποία έχει θεσμοθετηθεί βάσει
σχετικής νομοθεσίας του 2014
αφενός, και αφετέρου την ίδιας τη
νομοθεσία για την αποκρατικοποίηση δημόσιων οργανισμών και
δημόσιας περιουσίας.
Μετά την εξέλιξη αυτή, η Επιτροπή
Οικονομικών δεν αναμένεται να
εξετάσει το αίτημα για αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €53,6 χιλ.
για τη μισθοδοσία των τριών
εμπειρογνωμόνων που στελεχώνουν τη μονάδα, για το τελευταίο
τρίμηνο του έτους, που είχε καταθέσει πριν από λίγες μέρες το
Υπουργείο Οικονομικών.
Ως εκ του αποτελέσματος, η πρόταση των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ
που προνοούσε τη μετονομασία
της μονάδας αποκρατικοποιήσεων
σε μονάδα αξιοποίησης κρατικής
περιουσίας και τον καθορισμό
δημοσίου υπαλλήλου ως επικεφαλής της μονάδας, δεν τέθηκε σε

ψηφοφορία. Την πρόταση νόμου
για κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων κατέθεσε το
ΑΚΕΛ. Σημειώνεται ότι τον περα-

• Με οριακή πλειοψηφία
της ολομέλειας της Βουλής
σμένο Δεκέμβριο η αντιπολίτευση
επέφερε το πρώτο πλήγμα στους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς με
καταψήφιση των σχετικών κονδυλίων που αφορούσαν τις ιδιωτικοποιήσεις.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μετά την απόφαση της Βουλής
εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για
το τι μέλλει γενέσθαι με την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του

Κρατικού Λαχείου
για 15 χρόνια σε
ιδιώτη, για την
ανάπτυξη
της
περιοχής
του
Τροόδους και για
την
εκπόνηση
στρατηγικού
σχεδίου για το
ΧΑΚ, καθώς βρίσκονται σε εκκρεμότητα και συμβάσεις με ιδιωτικούς οίκους. Τις
επόμενες ημέρες αναμένεται η
Κυβέρνηση να μελετήσει την απόφαση της Βουλής και να καθορίσει
τα επόμενα βήματά της. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η Κυβέρνηση έχει
ενώπιόν της τρεις επιλογές για
συνέχιση των τριών έργων.
- Τις εργασίες της Μονάδας να
αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών και να τη στελεχώσει προσωπικό που θα αποσπαστεί από
άλλα κυβερνητικά τμήματα ή
υπουργεία,
- Το Κράτος να προχωρήσει στην
αγορά υπηρεσιών με διαφορετικό
τρόπο και με πιο χαμηλό κόστος
- Να μπουν στον πάγο οι σχεδιασμοί για το Κρατικό Λαχείο, το
Τρόοδος και το ΧΑΚ.
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Αστυνομία: Οργιάζουν οι κλοπές μέσω διαδικτύου!
Τ

ον κώδωνα του κινδύνου κρούει εκ
νέου με ανακοίνωση η Αστυνομία,
για όσους εμπορευόμενους, συνεργάζονται με εταιρείες σε χώρες του εξωτερικού και διενεργούν συναλλαγές μέσω
διαδικτύου.

Η νέα προειδοποίηση της Αστυνομίας
έρχεται, καθώς λήφθηκε αριθμός πανομοιότυπων υποθέσεων κλοπής μεγάλων χρηματικών ποσών, με παραπονούμενους εταιρείες, που ασχολούνται
με το εμπόριο και διεξάγουν τις συναλλαγές τους μέσω διαδικτύου και τραπεζικών εμβασμάτων.
«Από τη διερεύνηση των υποθέσεων
αυτών, προκύπτει ότι ο τρόπος δράσης

• Οι πολίτες καλούνται
σε επαγρύπνηση για να αποφύγουν
δυσάρεστες περιπέτειες

λαγές τους έχει δήθεν αλλάξει και τους
καλούν να εμβάσουν τα όποια χρηματικά ποσά για τη συναλλαγή τους, σε νέο
δικό τους λογαριασμό.
«Αποτέλεσμα είναι τα χρήματα αυτά να
πηγαίνουν στους δράστες και όχι,
στους πραγματικούς δικαιούχους»,
αναφέρεται.

Παράλληλα, να ενημερώνουν την τράπεζά τους για έλεγχο του εμβάσματος.
Εάν ξεγελαστούν ή έγινε προσπάθεια να
ξεγελαστούν κατ’ αυτό τον τρόπο, οι
εμπορευόμενοι καλούνται να ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Αστυνομία,
αναφέρεται.

Η Αστυνομία Κύπρου προτρέπει τους εμπορευόμενους, σε περίπτωση που
τους ζητηθεί κάτι τέτοιο,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να ζητούν να
υπάρξει επιβεβαίωση της
αλλαγής αριθμού τραπεζικού λογαριασμού είτε
τηλεφωνικώς, είτε με
φυσική παρουσία.

Απάτη ολκής στο Παραλίμνι: Αδειασαν τραπεζικό
λογαριασμό με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα [email]

των δραστών, είναι σχεδόν πάντα,
αναφέρει η Αστυνομία.

Α

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι δράστες επιτυγχάνουν πρόσβαση και έλεγχο, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
διαφόρων χρηστών όπως και διαφόρων εταιρειών. Παρακολουθώντας τις
συνομιλίες τους, εξακριβώνουν τις διάφορες οικονομικές τους δοσοληψίες με
άλλες εταιρείες.

Οι απατεώνες έστειλαν στον παραπονούμενο μέσω του email ένα μήνυμα μέσω
του οποίου μπορούσαν να αποσπάσουν εύκολα χρήματα. Ο 62χρονος Ιρλανδός
άνοιξε το μήνυμα και αυτόματα τέθηκε σε λειτουργία ένα κακόβουλο λογισμικό
το οποίο μπορούσε να «χτυπήσει» ηλεκτρονικά δεδομένα είτε σε κινητό τηλέφωνο, είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Τότε, προσποιούμενοι ότι είναι οι
πραγματικοί έμποροι, στέλνουν ηλεκτρονικά μηνύματα στις συνεργαζόμενες εταιρείες, χρησιμοποιώντας τις
αυθεντικές ή πανομοιότυπες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Στα μηνύματα αυτά,
ενημερώνουν τις εταιρείες αυτές ότι ο
αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, ο
οποίος χρησιμοποιείται για τις συναλ-

πάτη ολκής κατά 62χρονου Ιρλανδού μόνιμου κάτοικου Παραλιμνίου εξετάζει
η αστυνομία. Το θύμα με αφέλεια άνοιξε ένα μήνυμα στο ηλεκτρονικό του
ταχυδρομείο και σχεδόν αμέσως έγινε φτωχότερος κατά 7.500 ευρώ.

Τελικά, το λογισμικό χτύπησε στον υπολογιστή και εντόπισε το λογαριασμό του
παραπονούμενο τον οποίο στην κυριολεξία «άδειασε». Η σούμα της κλοπής
ανήλθε στο ποσό των 7.511.61 σεντ. Όταν ο Ιρλανδός το αντιλήφθηκε κατάγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία και αμέσως άρχισαν έρευνες.
Τα εν λόγω αδικήματα φέρεται να έχουν αφρικανική υφή και είναι παρόμοια με
τα γνωστά sms από απατεώνες που κρύβονται πίσω από κληρονομιές εκατομμυρίων.
Τον περασμένο Απρίλιο απασχόλησε τις Αρχές διαδικτυακή απάτη μέσω email με
σκοπό να ξεγελαστούν ανυποψίαστοι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου.
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Υπουργείο Υγείας

Συστάσεις αντιμετώπισης
του καύσωνα

Λ

όγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι
οποίες αναμένεται να επικρατήσουν
κατά τις επόμενες ημέρες, οι Ιατρικές
Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας υπενθυμίζουν στο κοινό βασικά μέτρα για την
πρόληψη των ανεπιθύμητων επιδράσεων στον ανθρώπινο οργανισμό.
Τους συστήνουν, όπως αποφεύγουν την
συχνή έκθεση στον ήλιο, όπως και της
άσκοπης διακίνησης και βαριάς σωματικής άσκησης, όπως προτιμούν ελαφρύ ντύσιμο με χαλαρά, ανοιχτόχρωμα
ρούχα και χρήση καπέλου και γυαλιών
ηλίου, αν χρειαστεί η έκθεση στον ήλιο,
όπως αποφεύγουν οινοπνευματωδών
ποτών, καφέδων και βαριών τροφών,
όπως λιπαρά, σοκολάτες και καρυκεύματα και να προτιμούν τις ελαφρές
τροφές, λαχανικά και χυμούς, όπως
πίνουν αρκετή ποσότητα νερού, όπως
κάνουν χρήση ανεμιστήρων ή συστημάτων κλιματισμού για δημιουργία ρεύματος αέρα ειδικά κατά τις ζεστότερες
ώρες της μέρας και κατά τη διάρκεια
της νύκτας, καλό είναι τα παράθυρα να
μένουν ανοικτά, όπως κάνουν πολλά
και χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της
ημέρας.
Συστήνουν, επίσης, να δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως τα βρέφη, οι ηλικιωμένοι
και οι εγκυμονούσες και αν υπάρχει νεογέννητο στο σπίτι, συνίσταται να είναι
ντυμένο ελαφρά και να ζητούνται οδηγίες από τον παιδίατρο σχετικά με τη
λήψη υγρών. Σε άτομα που πάσχουν
από χρόνια νοσήματα, όπως αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά, συστήνεται
όπως συμβουλεύονται τον γιατρό τους
για τυχόν ειδικά μέτρα που πρέπει να
λάβουν.

• Διεθνής κατάταξη της «Λίστας Σανγκάης» ARWU

Σε ζηλευτή θέση το Μετσόβειο Πολυτεχνείο
και τα Ελληνικά Πανεπιστήμια Μηχανικής

Ο

ι Σχολές Μηχανικής των Ελληνικών
Πανεπιστημίων, με το Μετσόβειο
Πολυτεχνείο στην κορυφή, κατέχουν
αξιοζήλευτη θέση στην διεθνή βαθμολογική κατάταξη ARWU (Academic Ranking
of World Universities), γνωστή ως «Λίστα
της Σαγκάης». Στον κλάδο Πολιτικής
Μηχανικής το Μετσόβειο έρχεται έβδομο
παγκοσμίως με το Πανεπιστήμιο
Πάτρας στη θέση 76, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση
101 και το πανεπιστήμιο Κύπρου στη
θέση 151.
Σύμφωνα με την κατάταξη το Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Κύπρου βρίσκεται στα 151-200 καλύτερα Τμήματα παγκοσμίως ενώ στις
θέσεις 201-300 βρίσκονται το Τμήμα
Επιστημών της Αγωγής και το Τμήμα
Φυσικής. Ακολούθως το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και το Τμήμα Πληροφορικής
κατατάσσονται στις θέσεις 300-500 .
Το ARWU αξιολογεί κάθε χρόνο περισσότερα από 1.000 πανεπιστήμια και η
λίστα περιλαμβάνει τα 500 κορυφαία εξ
αυτών. Το μοντέλο αναπτύχθηκε από το
Πανεπιστήμιο Shanghai Jiaotong και
χρησιμοποιεί έξι δείκτες για την αξιολό-

γηση των πανεπιστημίων:

Θεματική

Πανεπιστήμιο

Κατάταξη

1. τον αριθμό των αποφοίτων και του
διδακτικού προσωπικού που έχουν κερδίσει Νομπέλ ή FieldMedal

Civil Engineering

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Πατρών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κρήτης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

7
76-100
101-150
151-200
151-200
201-300
201-300

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Πατρών

201-300
201-300
301-400
301-400
401-500

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πανεπιστήμιο Κύπρου

151-200
301-400
301-400
301-400
301-400
401-500
401-500
76-100
201-300
301-400
301-400
301-400
401-500
201-300

2. τον αριθμό των ερευνητών που έχουν
επιλεγεί από το Thomson Scientific
3. τον αριθμό των άρθρων που έχουν
δημοσιευθεί στα κορυφαία επιστημονικά περιοδικά

Electrical and
Electronic Engineering

• Σε υψηλή θέση και
το Πανεπιστήμιο Κύπρου το οποίο
σταθερά κερδίζει έδαφος
4. τον αριθμό των άρθρων που έχουν
καταχωρισθεί στο ScienceCitationIndex –
Expandedand
Social
Sciences
CitationIndex

Computer Science
& Engineering

5. την ατομική επίδοση σε σχέση με το
μέγεθος του ιδρύματος

Πίνακας κατάταξης
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η θέση των Ελληνικών Πανεπιστήμιων στις θεματικές στις οποίες το
Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται
ανάμεσα στα 500 κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου.

Physics

Education
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΑΓΓΙΞΕ» ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Ο

ι συγκυρίες τώρα και η
κατάσταση της κυπριακής οικονομίας είναι τέτοιες
που ευνοούν μια συνολική και
ολοκληρωμένη φορολογική
μεταρρύθμιση.

Οι συγκυρίες στην οικονομία
ευνοούν φορολογική μεταρρύθμιση

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε μέσα από εξειδικευμένο
εργαστήρι - σεμινάριο που
πραγματοποιήθηκε στη συνδικαλιστική σχολή της ΣΕΚ στις
12 Ιουλίου 2017 και στο οποιο
έλαβαν μέρος και παρουσίασαν σχετική θεματολογία οι:
• Γιώργος Παντελή διευθυντής
στη Διεύθυνση Οικονομικών
Μελετών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο υπουργείο Οικονομικών.

• Υπάρχει έδαφος για εισαγωγή πράσινης φορολογίας

Ο Γιώργος Παντελή
διευθυντής στο υπουργείο
Οικονομικών έβαλε
στο σεμινάριο χρήσιμες
φορολογικές «πινελιές»

• Η ΣΕΚ εργάζεται προς την κατεύθυνση της φορολογικής αποφόρτωσης των πολιτών και ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας

Στη φωτογραφία
ο Δρ. Θ. Ζαχαριάδης
καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ και η
νομικός Μαργαρίτα Λιασή
από τον οίκο KPMG, ενώ
στις υπόλοιπες φωτογραφίες
διακρίνονται τα μέλη
της εκτελεστικής επιτροπής
της ΣΕΚ
• Δρ Θεόδωρος Ζαχαριάδης
αναπληρωτής καθηγητής στο
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας
περιβάλλοντος
στο
ΤΕΠΑΚ.
• Μαργαρίτα Λιασή νομικός
από τον οίκο KPMG και
• Χρίστος Καρύδης οικονομολόγος υπεύθυνος στο Τμήμα
Οικονομικών Μελετών της ΣΕΚ.

Να ενισχυθούν οι πολιτικές πάταξης της φοροδιαφυγής
και να καλλιεργηθεί η φορολογική συνείδηση

Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος
όλα τα στελέχη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ και
μέσα από τις συζητήσεις και
τις αναλύσεις προέκυψαν ανάμεσα σ’ άλλα και τα εξής:
• Η φορολογική πολιτική είναι
ένα ζωντανό κομμάτι του
ευρύτερου οικονομικού συστήματος και πρέπει να τυγχάνει
κατά καιρούς σοβαρής αναθεώρησης και αναπροσαρμογής
με στόχο τη δίκαιη κατανομή
των φορολογικών βαρών και
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
• Οι συγκυρίες ευνοούν σήμερα
την έναρξη κοινωνικού διαλόγου για μια συνολική φορομεταρρύθμιση που θα πρέπει να
βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του τόπου.
• Υπάρχει αρκετό έδαφος για

η φορολογική συνείδηση. Οι
πολίτες θα πεισθούν και θα
κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση όταν το κράτος αποδείξει ότι δεν είναι σπάταλο και
ότι χρησιμοποιεί με απόλυτη
διαφάνεια τα δημόσια έσοδα
με τον πλέον παραγωγικό και
αποτελεσματικό τρόπο.

την εισαγωγή πράσινης φορολογίας, με την έννοια ότι, λόγω
εισαγωγής του ΓΕΣΥ και επικείμενης αύξησης των εισφορών
στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις,
θα πρέπει να μειωθούν φορολογίες που επιβαρύνουν το
εργατικό κόστος και την απασχόληση και να αυξηθούν ή και

να εισαχθούν φορολογίες στα
ενεργειακά προϊόντα π.χ.
φόρος σπανιότητας νερού για
την ύδρευση, φόρος ταφής για
απορρίμματα που τίθενται σε
σκυβαλότοπους κλπ.
• Πρέπει να ενισχυθούν οι
πολιτικές πάταξης της φοροδιαφυγής και να καλλιεργηθεί

• Η αδυναμία του υφιστάμενου
φορολογικού
συστήματος
εστιάζεται στις μη αυστηρές
ποινές συμμόρφωσης.
Σε εισαγωγικό χαιρετισμό του ο
γενικός γραμματέας του Κινήματος Αντρέας Φ. Μάτσας είπε
ότι, το σεμίναριο έρχεται να
προστεθεί σε μια σειρά δράσεων της ΣΕΚ (π.χ. αποστολή
επιστολής στον υπουργό Οικονομικών, αρθρογραφία κλπ.)

που στοχεύουν στην έναρξη
κοινωνικού διαλόγου για μια
γενική φορολογική μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη πως
η προηγούμενη έγινε το 2002,
με την τότε ευκαιρία εναρμόνισης της Κύπρου με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Η ΣΕΚ θα ετοιμάσει και θα υποβάλει σύντομα στον υπουργό
Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη
ολοκληρωμένο έγγραφο επί του
συγκεκριμένου ζητήματος γιατί
ακράδαντα πιστεύει πως ωρίμασε η ώρα για φορολογικές
αλλαγές που θα βοηθήσουν
τους πολίτες να ανασάνουν και
θα συμβάλουν στην ενίσχυση
της πραγματικής οικονομίας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
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ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Ο

λόγος για τους μισθούς
στην Κύπρο, οι οποίοι –
επίσημα και στατιστικά τεκμηριωμένα – μειώθηκαν 25% την
περίοδο 2013 – 2016.
Με αφορμή το γεγονός ότι,
πρόσφατα ανακοινώθηκε πως,
οι μέσες μηνιαίες απολαβές
των υπαλλήλων αυξήθηκαν
0.5% το πρώτο τρίμηνο του
2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, «παίξαμε» με τους αριθμούς και τα
στατιστικά στοιχεία και ανακαλύψαμε τα εξής:

Του Χρίστου
Καρύδη
Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

• Από την αρχή του 2013 μέχρι
και το τέλος του 2016, δηλαδή
για 16 συνεχόμενα τρίμηνα,
υπήρξαν συνεχείς μειώσεις
στις μηνιαίες απολαβές των
υπαλλήλων.

Απολαβές μισθωτών:
Εύκολα μειώνονται, δύσκολα αυξάνονται
αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης
της οικονομίας για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα.
• Όπως είναι ήδη γνωστό, η
κυπριακή οικονομία από το
δεύτερο τρίμηνο του 2015
καταγράφει θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης, αφού είχαν καταγραφεί προηγουμένως 14
συνεχόμενα τρίμηνα βαθειάς
ύφεσης.
• Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από τη συγκεκριμένη
έρευνα είναι το χάσμα που
υπάρχει
στις
απολαβές
αντρών και γυναικών το οποίο
διευρύνθηκε και αυξήθηκε το
πρώτο τρίμηνο του 2017 στο
19.64%.
Οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες
απολαβές των ανδρών εκτιμούνται στα €1.973 και των
γυναικών στα €1.649.

• Συνολικά οι μειώσεις αυτές
ήταν για την τετραετία 2013 –
2016 στο 25%, ως εξής: 8.5% το
2013, 11.3% το 2014, 2.2% το
2015 και 3% το 2016.

Επίσης σε σύγκριση με το
πρώτο τρίμηνο του 2016, οι
απολαβές των ανδρών σημείωσαν αύξηση 0.6% και των
γυναικών σημείωσαν μείωση
0.1%.

• Το πρώτο τρίμηνο του 2017
οι μέσες μηνιαίες απολαβές
των υπαλλήλων αυξήθηκαν
κατά 0.5% και έφθασαν στα
€1.825. Για να έλθει αυτή η
αύξηση χρειάστηκε να υπάρξει

Άλλα στοιχεία που αφορούν
τις απολαβές αναφέρουν πως,
το 2015 το 42.5% των εργαζομένων είχε ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές κάτω των
€1249.

Σημείωση:-

√ Την περίοδο 2013 - 2016 μειώθησαν 25%
√ Για 16 συνεχόμενα τρίμηνα μειώνονταν οι μισθοί
√ Το 42.5% των εργαζομένων λαμβάνουν ακαθάριστες
μηνιαίες απολαβές κάτω των €1249
√ Οι απολαβές των μισθωτών ως ποσοστό του ΑΕΠ
ακολουθούν καθοδική πορεία, ενώ το λειτουργικό
πλεόνασμα των εταιρειών και το εισόδημα
των αυτοεργοδοτουμένων αυξήθηκε
Κατ’ έτος οι εργαζόμενοι που
λάμβαναν μηνιαίως κάτω των
€1249, (ακαθάριστα), ήταν ως
εξής:40.1%

2011

38.6%

2012

38.3%

2013

39.9%

2014

41.7%

Όπως προκύπτει από τους
Εθνικούς Λογαριασμούς το
2011 οι απολαβές των μισθωτών ήταν στο 48.10% του ΑΕΠ
και το 2015 μειώθηκαν στο
44.29%. Η πορεία μείωσης
ήταν κατά έτος η εξής:-

2015

42.5%

2011

48.10%

2012

47.97%

2013

45.75%

2014

44.42%

2015

44.29%

Τώρα όσον αφορά τις απολαβές των μισθωτών, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώρι-

• Εταιρεία αυτοκινήτων στη Λευκωσία
ζητά να προσλάβει ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ επαγγελματικών οχημάτων.
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία αυτοκινήτων στη Λευκωσία
ζητά να προσλάβει MANAGER. Γιώργο
Κασιούρη 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΟΔΗΓΟ ΤΡΕΪΛΕΡ. Χριστόδουλο
Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΤΟΡΝΑΔΟΡΟ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ.

Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ. Χριστόδουλο
Βασιλείου 22849849.
•Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΒΟΗΘΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Μιχάλη
Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση
πρόσληψη
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ
ΚΑΠΛΑΜΑ. Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα τη Λευκωσία ζητά
για άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ.
Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.

Και ενώ οι απολαβές των
μισθωτών ως ποσοστό του
ΑΕΠ ακολούθησαν την πιο
πάνω καθοδική πορεία, το λειτουργικό πλεόνασμα των εταιρειών και το εισόδημα των
αυτοεργοδοτουμένων το 2012
ήταν 26.6% του ΑΕΠ και το

Οι μέσες μηνιαίες απολαβές
των υπαλλήλων περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα, απολαβές
υπερωριών, το Ταμείο Αδειών,
οποιαδήποτε επιδόματα έλαβαν οι υπάλληλοι κατά την
περίοδο αναφοράς, καθώς
επίσης και αναδρομικές πληρωμές. Ο μέσος όρος των απολαβών υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των ακαθάριστων
απολαβών
προτού
αφαιρεθούν
οποιεσδήποτε
συνεισφορές στα υποχρεωτικά
ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το σύνολο των
υπαλλήλων που έλαβαν τις
απολαβές αυτές.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό
των μέσων μηνιαίων απολαβών, περιλαμβάνουν στοιχεία
για όλους τους υπαλλήλους
για τους οποίους ο εργοδότης
κατέβαλε εισφορές στο Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τα στοιχεία καλύπτουν όλους
τους τομείς της κυπριακής
οικονομίας, εξαιρουμένων των
δραστηριοτήτων των ιδιωτικών νοικοκυριών.
Δηλαδή οι οικιακές βοηθοί δεν
περιλαμβάνονται στα στοιχεία.

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΚ)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Εταιρεία αρδευτικών στη Λευκωσία
ζητά να προσλάβει ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ για το Τμήμα Έρευνας και
Ανάπτυξης. Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.

ου Προϊόντος (ΑΕΠ), αυτές τα
τελευταία χρόνια ακολούθησαν
πτωτική πορεία.

2010

Οι απολαβές ως ποσοστό του
ΑΕΠ:-

Γ

Από τα πιο πάνω αβίαστα
εξάγεται το συμπέρασμα πως,
στην Κύπρο, οι πολλοί που
είναι οι μισθωτοί και ανέρχονται σε ποσοστά πέραν του
76% του Οικονομικά Ενεργού
Πληθυσμού, παίρνουν τα λίγα.
Ουδέποτε τα τελευταία πολλά
χρόνια, (από το 1995 μέχρι και
σήμερα), οι απολαβές των
μισθωτών δεν ξεπέρασαν ως
ποσοστό το 50% του ΑΕΠ,
όπως υποστηρίζουν κατά καιρούς εκπρόσωποι του εργοδοτικού κόσμου.

Από την πιο πάνω εκατοστιαία
κατανομή των ακαθάριστων
απολαβών εξάγεται το συμπέρασμα πως, σχεδόν ο μισός
πληθυσμός λαμβάνει μικτούς
μισθούς που βρίσκονται κάτω
από €1249 μηνιαίως.

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι
όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών
αξιωματούχων της ΣΕΚ.

2015 αυξήθηκε στο 28.4%.

Η

Στοιχεία ανεργίας α’ εξαμήνου 2015 – 2017

ανεργία τον τελευταίο καιρό ακολουθεί πτωτική πορεία. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι, ο αριθμός των ανέργων το α’ εξάμηνο του 2017 μειώθηκε, (σε
μέσους όρους), στα 36259 άτομα από 45202 που ήταν το α΄εξάμηνο του 2015.
Δηλαδή μεταξύ 2015 – 2017 οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 8943 άτομα ή σε ποσοστό
24.66%.
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία της
ανεργίας για την τριετία 2015 -2017:
2015

2016

2017

Αριθμός ανέργων

45202

40169

36259

Άνεργοι άντρες

23347

20306

17747

Άνεργες γυναίκες

21855

19863

18512

Άνεργοι πέραν των 6 μηνών

20326
44.96%

18635
46.39%

16958
46.76%

Ελληνοκύπριοι άνεργοι

35010
77.45

30199
75.17%

26110
72%

Κοινοτικοί άνεργοι

7763
17.17%

6946
17.29%

6528
18%
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ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ 7
20η Ιουλίου: 43 χρόνια ματωμένης μνήμης

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Απόφαση ΟΗΕ
για κατάπαυση
του πυρός

Σ

τις 20 Ιουλίου του 1974 η
Τουρκία με πρωθυπουργό
τον αιμοσταγή του Μπουλέντ
Ετζεβίτ προφασιζόμενη το
πραξικόπημα το όποιο διενήργησε η Χούντα των Αθηνών
στην Κύπρο εναντίον της νόμιμης κυβέρνησης Μακαρίου
εισέβαλε στην Κύπρο σκοτώνοντας, δολοφονώντας, βιάζοντας και κατακτώντας το
1/3 περίπου του εδάφους της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η Εισβολή ξεκίνησε στις 5:15
το πρωί της 20 Ιουλίου 1974
ημέρα Σάββατο φέροντας την
Κωδική ονομασία «Αττίλας» με
40,000 στρατιώτες. Η απόβαση τουρκικών στρατευμάτων
ξεκίνησε στην περιοχή του
Πέντε Μίλι στην Κερύνεια.
Λόγω του αμερικανικού δακτύλου με πρωτομάστορα τον
ραδιούργο υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρυ Κίσιγκερ
που διάβρωσε το στρατιωτικό
καθεστώς της Αθήνας με προεκτάσεις στο Ελληνικό στράτευμα, οι Τούρκοι ανενόχλητοι
τουλάχιστον τις πρώτες ώρες

Το βράδυ της 20
Ιουλίου του 1974 ο
ΟΗΕ ζητά την
κατάπαυση του
πυρός, καθώς και την απομάκρυνση του ξένου στρατιωτικού δυναμικού από την Κύπρο
με το ψήφισμα 353 (1974) κάτι
που όμως δεν γίνεται σεβαστό
από την Τουρκία.
Οι μάχες συνεχίζουν να μαίνο-

στόχων. Πολλές φορές αυτές οι
επιθέσεις γίνονταν μπροστά
στα μάτια των κυανόκρανων,
οι οποίοι είχαν την ευθύνη για
την τήρηση της κατάπαυσης
του πυρός, αλλά δεν αντιδρούσαν στις επιθέσεις αυτές.
Οι αλυσιδωτές εξελίξεις που
επέφερε η Εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο οδήγησε στην
αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα Η εξαφανισμένη από προσώπου γης
Χούντα μεταβίβασε την εξουσία στον Κωνσταντίνο Καρα-

λόγω του Τουρκικού παραλογισμού, με την Άγκυρα να προχωρεί στις 14 Αυγούστου του
1974 στη Β’ φάση της Εισβολής. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισβολής η Τουρκία ολοκλήρωσε το έγκλημά της κατά
του Κυπριακού λαού με την
κατάληψη της Αμμοχώστου,
της Καρπασίας και της Μόρφου.

Τραγικός απολογισμός
Η Τουρκία κατέλαβε το 36,2
τοις εκατό της εδαφικής επικράτειας της Δημοκρατίας,

• Σύντομο ιστορικό της Τούρκικης εισβολής
• Η επική μάχη της ΕΛΔΥΚ • Ο τραγικός απολογισμός

νται και τις επόμενες ημέρες. Η
Χούντα των Αθηνών παρόλο
που προχώρησε σε επιστράτευση δεν προχώρησε τελικά
στην αποβίβαση στρατού στην
Κύπρο με τις αναφορές να
κάνουν λόγο ότι αυτό έγινε
μετά από επέμβαση του αμερικανικού στοιχείου. Χαρακτηριστικά παρότι στάλθηκαν στην
Κύπρο δυο ελληνικά υποβρύχια
αυτά διατάχθηκαν να επιστρέψουν πίσω στη βάση τους. Οι
πρώτες ελληνικές δυνάμεις
που στάλθηκαν στην Κύπρο
εκτός φυσικά από τις δυνάμεις

μανλή, ενώ στην Κύπρο ο
Νίκος Σαμψών παραιτήθηκε
και την εξουσία ανέλαβε ο τότε
Πρόεδρος της Βουλής Γλαύκος
Κληρίδης.
Στις 25 Ιουλίου 1974 ξεκίνησαν
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ οι
πρώτες συνομιλίες για ειρηνική διευθέτηση του ζητήματος
οι οποίες έπεσαν στο κενό

Μνήμες μιας τριήμερης επικής μάχης

Σ

ε απόσταση αναπνοής από το πεδίο της επικής μάχης, που έδωσε το 1974 στο στρατόπεδo της η Ελληνική Δύναμη Κύπρου (ΕΛΔΥΚ),
βρέθηκε πριν από δύο χρόνια ο τότε
διοικητής της Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος που απεβίωσε πριν
από μερικούς μήνες σε ηλικία 83 ετών.
Στηριγμένος στο μπαστούνι του και με
μάτια βουρκωμένα περιέγραψε στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ την επική μάχη κατά τον
δεύτερο γύρο της τουρκικής εισβολής
στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, που κράτησε από τις 14 μέχρι και τις 16
Αυγούστου 1974 και είχε ως αποτέλεσμα την αποτροπή της κατάληψης
της Λευκωσίας. Ο ίδιος τονίζει ότι το
πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά της
ΕΛΔΥΚ «διέσωσαν την αξιοπρέπεια
της Ελλάδος».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης τίμησε
προ διετίας τον διοικητής της ΕΛΔΥΚ του 1974 που χάρις
στον ηρωϊσμό των παλληκαριών της σώθηκε η Λευκωσία
της εισβολής, αποβίβασαν
στρατιώτες, άρματα μάχης και
πολεμικό υλικό στην ακτή του
Πέντε Μίλι.
Παράλληλα αεροπλάνα του
τουρκικού στρατού βομβάρδισαν κύριους στόχους και διενεργούσαν ρίψεις αλεξιπτωτιστών. Οι δυνάμεις που αριθμούσε η Εθνική Φρουρά, καθώς
και η Ελληνική Δύναμη Κύπρου
(ΕΛΔΥΚ) έφτανε μόλις τις 12
χιλιάδες τη στιγμή που ήδη
στην Κύπρο είχαν ήδη αποβιβαστεί 40 χιλιάδες Τούρκοι
στρατιώτες. Όμως ο ηρωισμός
που επέδειξαν οι στρατιώτες
για να υπερασπιστούν την
πατρίδα τους δεν έχει προηγούμενο.

εκτόπισε
βίαια
περίπου
180.000 Ελληνοκυπρίους από
τις εστίες τους κάνοντας τους
πρόσφυγες μέσα στην ίδιά
τους τη χώρα. Άλλοι 20.000
Ελληνοκύπριοι, οι οποίοι
παρέμειναν στις κατεχόμενες
περιοχές, εξαναγκάστηκαν κι
αυτοί τελικά να εγκαταλείψουν
τα σπίτια τους. 3,000 άτομα
σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις
του Αττίλα, ενώ παρά τις ταυτοποιήσεις που έγιναν ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ακόμα μεγάλος.

της ΕΛΔΥΚ που συνέχιζαν να
μάχονται με ηρωισμό ήταν στις
22 Ιουλίου, όταν 12 ελληνικά
αεροπλάνα τύπου ΝΟΡΑΤΛΑΣ
που μετέφεραν Έλληνες καταδρομείς από την Κρήτη εισήλθαν εντός του εναέριου χώρου
της Κύπρου. Λόγω όμως κακής
συνεννόησης δέχθηκαν φίλια
πυρά που είχε ως αποτέλεσμα
το ένα από αυτά να καταρριφθεί και να χάσουν τη ζωή
τους 31 άτομα.
Θεωρητικά η κατάπαυση του
πυρός της 1ης φάσης της
Εισβολής άρχισε να εφαρμόζεται τη νύχτα της 22 Ιουλίου.
Όμως ακόμα και τότε οι Τούρκοι προέβαιναν σε επιθέσεις
εναντίων ελληνοκυπριακών

Τι θυμάται πιο έντονα από τις μέρες
εκείνες. «Όσο ζω δεν θα ξεχάσω τους
στρατιώτες που πολέμησαν σαν λιοντάρια. Δεν θα ξεχάσω τους ηρωικούς στρατιώτες, που χάθηκαν και ότι τη δεύτερη μέρα της
μάχης, στις 15 Αυγούστου, ζήτησα βοήθεια, και
παρόλο που η απάντηση ήταν θετική, κανείς δεν
ήρθε να βοηθήσει».
Ο Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος ξύπνησε στις
14 Αυγούστου 1974 με την ρίψη βομβών
NAPALM και σφοδρό βομβαρδισμό του στρατοπέδου. «Εμείς δεν διαθέταμε κανένα αντιαεροπορικό όπλο για να αποκρούσουμε τις επιθέσεις. Υποστήριξη από την αεροπορία ουδεμία»,
θυμάται με πικρία και συνεχίζει: «Στις 10.00 το
πρωί έγινε η πρώτη επίθεση, η οποία αποκρούστηκε με πολύ λίγες απώλειες. Στις 12.00 έγινε
η δεύτερη επίθεση. Οι Τούρκοι αποκρούστηκαν
και μετρούσαν πολλές απώλειες. Εμείς είχαμε
μόνον ελάχιστους τραυματίες. Στις 5.00 το
απόγευμα, ο 4ος λόχος δέχθηκε επίθεση, την
οποία και απέκρουσε. Το βράδυ μείναμε άγρυπνοι, γιατί το στρατόπεδο ήταν περικυκλωμένο
από 150 τουρκικά άρματα. Ξημέρωσε η 15η
Αυγούστου. Δεν δεχθήκαμε καμία επίθεση από
το τουρκικό πεζικό, δεν σταμάτησε όμως ο ανελέητος βομβαρδισμός από την αεροπορία και το

πυροβολικό τους.»
Επειδή η τοποθεσία ήταν ανοχύρωτη, λέει ο κ.
Σταυρουλόπουλος, οι υπερασπιστές του στρατοπέδου της ΕΛΔΥΚ δεν είχαν πολυβολεία και
αντιαρματικά και πολεμούσανε με ελαφρύ οπλισμό και με 2 όλμους των 81 χιλιοστών. Και
φτάνει η τραγική 16η Αυγούστου 1974.
«Στις 5.30 το πρωί έπεσε η πρώτη βόμβα
NAPALM και μετά συνεχής βομβαρδισμός από
πυροβολικό και αεροπορία. Στις 10.00 δεχτήκαμε συνδυασμένη επίθεση πεζικού και αρμάτων.
Το κύριο μέρος της επίθεσης δέχτηκε ο 4ος
λόχος και ο λόχος διοικήσεως, που βρισκόταν
στο πλέον πεδινό μέρος. Ο λόχος διοικήσεως,
άγνωστο ποιος τον διέταξε, έβαλε μπροστά τη
διμοιρία μηχανικού, που αποτελείτο από έναν
λοχαγό και 20 στρατιώτες. Ο λοχαγός Σωτήρης
Σταυριανάκος, παλικάρι με όλη τη σημασία της
λέξεως, παρότι το σώμα του μηχανικού δεν είχε
βέβαια την ίδια εκπαίδευση με το πεζικό, κατάφερε και κράτησε τα άρματα και το πεζικό των
Τούρκων. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει 16 από
τους 20 άντρες του και να αποκεφαλιστεί ο
ίδιος από βολή άρματος. Με την κατάρρευση
του λόχου διοικήσεως και με την πίεση που
δέχονταν οι άλλοι λόχοι, η θέση μας ήταν πολύ
δεινή. Από την προηγούμενη μέρα είχα πει σε
όλους πως δεν θα αποχωρήσει κανένας, εάν δεν
δώσω εγώ εντολή».
Στη 1.30 το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου, ο
Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος έδωσε εντολή να
αρχίσει η σύμπτυξη. Ο επιλοχίας Κέδρος, με μια
ομάδα 12 αντρών, έμεινε πίσω και θυσιάστηκε
για να σωθούν όλοι οι υπόλοιποι καλύπτοντας
την υποχώρηση τους. Μετά τη μάχη μέσα στο
στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ, οι εισβολείς επιδόθηκαν
σε απερίγραπτες ωμότητες. Όπως δείχνει
φωτογραφία που περιήλθε στα χέρια ξένου
πολεμικού ανταποκριτή, οι Τούρκοι αποκεφάλισαν δέκα σορούς νεκρών της ΕΛΔΥΚ και τοποθέτησαν τα κεφάλια στο οδόστρωμα, στην είσοδο
του στρατοπέδου, όπου έσπευδαν, ο ένας μετά
τον άλλο, να φωτογραφηθούν. Στο ίδιο σημείο,
άφησαν εκτεθειμένα επί ημέρες άλλα πτώματα,
αφού πρώτα τα έγδυσαν.
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ΑΝ ΚΑΟΥΝ ΚΑΗΚΑΜΕ

Ο

γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου, οι οργανωτικοί αξιωματούχοι της
Ομοσπονδίας Ανδρέας Νεοφύτου Τάκης Χριστοφόρου Νίκος Νικολάου και η δημοσιογράφος της «Εργατικής Φωνής» Δέσποινα Ησαία
κίνησαμε νωρίς το πρωί για τον Κάμπο της
Τσακίστρας. Η διαδρομή απολαυστική! Η
πυκνή δασώδης βλάστηση στην πρωινή δροσιά
προκαλούσε τον θαυμασμό.Η πανίδα εξίσου

πολύτιμη για την ισορροπία της ζωής-τα
κυπριακά αγρινά ξεπροβάλλουν μέσα από τα
δέντρα προκαλώντας εντύπωση με την αρχοντιά που κρύβει η μορφή τους.
Στο μυαλό κάθε ευαισθητοποιημένου πολίτη
δεν μπορεί να μην ξεπροβάλει με δέος η σκέψη
πως η ζωή εξαρτάται από τη διατήρηση των
δασών αυτών. Ειδικά τώρα με όσα συμβαίνουν

ανά το παγκόσμιο! Ο σημαντικότερος πνεύμονας του νησιού μας – τα δάση της οροσειράς
Τροόδους - πρέπει πάση θυσία να παραμείνουν ζωντανά. Γεννιέται το ερώτημα και ταυτόχρονα η ανησυχία: Μεριμνά με επάρκεια η
πολιτεία για τους δασοπυροσβέστες μας που
δίδουν καθημερινά τη δική τους μάχη για τη
διάσωση των δασών; Με αυτές τις σκέψεις,
συνεχίστηκε η διαδρομή.

Δασοπυροσβέστες σε πλήρη ετοιμότητα!
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα
Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017
Σταθμός Κάμπος Τσακίστρας
Ώρα: 8:30 π.μ.

Από νωρίς το πρωί το κλιμάκιο μας
έγινε μάρτυρας περιστατικών φωτιάς
από αμέλεια πολιτών. Και στα δύο
περιστατικά η αντίδραση
ήταν άμεση

Συναγερμός: Καπνός στο θρονί
της Παναγιάς.
Αντίδραση: Ταυτόχρονη κινητοποίηση δασικών εργατών
και δασοπυροσβεστών. Στις
θέσεις τους σε 2΄. Επιβίβαση
στα οχήματα πυρόσβεσης.
Στόχος: Σε 11΄να βρίσκονται 3
ομάδες πυρόσβεσης στην εστία
καπνού.
Σήμα: Η φωτιά κατασβέστηκε.
Οι δυνάμεις παραμένουν για
έλεγχο.
Σταθμός: Πλατάνια
Ώρα: 12:30 μ.μ.
Συναγερμός: Καπνός στα Καννάβια
Αντίδραση: Ως και προηγουμένως.
Την Πέμπτη 6 Ιουλίου κλιμάκιο
της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, με επικεφαλής
τον γενικό γραμματέα της Ομοσπονδίας, Γιώργο Κωνσταντίνου, επισκέφθηκε τρεις περιφερειακούς δασικούς σταθμούς στο Τρόοδος- Κάμπος
Τσακίστρας, Σταυρός της
Ψώκας, Πλατάνια. Στόχος της
επίσκεψης η ενημέρωση των
δασοπυροσβεστών για την
πορεία επίλυσης των αιτημάτων τους, η ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων και προβληματισμών για τις συνθήκες εργασίας, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν , όπως επίσης
και η ανάδειξη της αξιόλογης

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Εντυπωσιακή η θέα
στο δάσος Πάφου από
το πυροφυλάκιο «Τριπυλλος»

√ Οδοιπορικό της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ σε τρείς περιφερειακούς
δασικούς σταθμούς
√ Η προστασία των δασών αποτελεί ευθύνη όλων μας!
Τα δάση χωρίς τον άνθρωπο μπορούν να ζήσουν.
Ο άνθρωπος χωρίς το δάσος όχι
δουλειάς που επιτελούν καθημερινά.
Φτάνοντας στους σταθμούς
διαπίστωσαν ιδίοις όμμασι
τον τρόπο αντίδρασης των

δασοπυροσβεστών μας σε κάθε
περίπτωση υπόνοιας πυρκαγιάς.
Η αδρεναλίνη κτυπούσε κόκκινο. Ως ένα καλοκουρδισμένο

ρολόι ακριβείας εξελισσόταν η
δράση τους. Σε χρόνο ρεκόρ,
όλοι, με τις εξαρτήσεις τους,
βρίσκονταν πάνω στα πυροσβεστικά ή άλλου τύπου οχήματα για να φθάσουν το
συντομότερο
στην
εστία
καπνού.
Παλμός, έγνοια, πλήρης ετοιμότητα, συντονισμός υπηρεσιών, επίγειων και πτητικών
μέσων!

ΑΝ ΚΑΟΥΝ ΚΑΗΚΑΜΕ!
Όποιος βρίσκεται εκεί σε ώρα
κρίσης δεν μπορεί παρά να
νιώσει το πιο πάνω μήνυμα!
Τούτο παρακινεί τον καθένα
τους!
Η πρόληψη, το ήμισυ του
παντός. Σε αυτή πλέον τη
φιλοσοφία επικεντρώνονται.
Η μεγάλη πυρκαγιά στην
περιοχή Σολέας που κατέκαψε
δεκάδες εκτάρια πυκνής και
δασώδους βλάστησης τον περσινό Ιούνιο και η οποία επέφερε καίριο πλήγμα στο περιβάλλον και έντυσε στα μαύρα
οικογένειες δασοπυροσβεστών,
φαίνεται πως δίδαξε πολλά
τις κρατικές υπηρεσίες.
Οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες
αποτελούν πλέον δεδομένο

στην πατρίδα μας. Κάθε αμελής συμπεριφορά μπορεί να
επιφέρει ανυπολόγιστη καταστροφή.
Μοναδικοί
Φύλακες
των
δασών, οι δασοπυροσβέστες,
που δίδουν καθημερινό αγώνα
πρόληψης και κατάσβεσης
των πυρκαγιών.
Συνειδητά βρίσκονται στην
εργασία τους και υπερβαίνουν
δυνάμεις. Καθημερινά αποδεικνύουν πως όταν σημάνει
συναγερμός το καθήκον είναι
πάνω από όλα.
Κάθε εργαζόμενος δικαιούται
να λειτουργεί σε ασφαλείς και
υγιείς συνθήκες εργασίας. Ο
συγκεκριμένος κλάδος αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα
για τη λύση των οποίων μεριμνεί η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ.
Διαπίστωση της Ομοσπονδίας
είναι πως οι άνθρωποι αυτοί
προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην κυπριακή κοινωνία
χωρίς να απολαμβάνουν απόλυτης προστασίας από την
πολιτεία. Η διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας είναι
πάντοτε θεμιτή ώστε να μπορεί
ο κάθε εργαζόμενος να λειτουργεί σε υγιείς και ασφαλείς
συνθήκες εργασίας.
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ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
• Χτύπησε το τηλέφωνο στον
Κάμπο για εστία καπνού στο θρονί

Αιτήματα Ωρομίσθιου
Κυβερνητικού
Προσωπικού Τμήματος Δασών
Σημαντικότερο και πρωταρχικό μέλημα
της Ομοσπονδίας, η Ασφάλεια και
Υγεία των δασοπυροσβεστών στον
χώρο εργασίας.
Mετά τα τραγικά γεγονότα της πυρκαγιάς στη Σολέα η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ ζήτησε
επισταμένα από τις αρμόδιες αρχές την
υλοποίηση σειράς αιτημάτων που θα
καθιστούσαν την εργασία των δασοπυροσβεστών περισσότερο ασφαλή.
Εκπαίδευση
Συνεχής εκπαίδευση στη
διάσωση
συναδέλφων που κινδυνεύουν κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος τους ,συνεχής
εκπαίδευση για κατάσβεση πυρκαγιών
με και έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.

Σταυρός της Ψώκας

Περιπολίες
Στην περιπολία ή στον χειρισμό ενός
πυροσβεστικού οχήματος να υπάρχουν
τουλάχιστον δύο άτομα για λόγους
ασφάλειας
Διεθνές Σύστημα Πλοήγισης (GPS)
Τοποθέτηση GPS στα πυροσβεστικά
οχήματα για καλύτερο συντονισμό στην
κατάσβεση πυρκαγιών
Επιτροπές Ασφάλειας
Λειτουργία Επιτρόπων Ασφαλείας και
εκτίμησης κινδύνου.
Ένδυση και υπόδηση προσωπικού
Οι πυρίμαχες στολές που έχουν ημερομηνία λήξης θα πρέπει να αντικατασταθούν και να προμηθευτούν όλοι οι
δασοπυροσβέστες με μέσα ατομικής
προστασίας που να τηρούν τις
προδιαγραφές όπως Μάσκες,
κράνη, άρβυλα κλπ.και και να
διαθέτει ο καθένας τον ατομικό
του εξοπλισμό.

ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
«ΤΡΙΠΥΛΛΟΣ»

Προσφορές
Άξιον αναφοράς αποτελεί το
πρόβλημα που παρατηρείται
από τον προσφοροδότη που
δεν τήρησε τα χρονοδιαγράμματα του συμβολαίου. Το κράτος οφείλει να δώσει λύση σε
αυτό το ζήτημα και αν χρειαστεί να αποκλείσει προσφοροδότες από μελλοντικές προσφορές.

Ο κίνδυνος πρόκλησης
πυρκαγιών χτυπάει κόκκινο

Οχήματα
Υπάρχουν στην υπηρεσία των
δασοπυροσβεστών αυτοκίνητα
με
πολλά προβλήματα και με εξοπλισμό
που δεν μπορεί να ανταποκριθεί με
επάρκεια και το κόστος συντήρησης
είναι τεράστιο.
Στελέχωση
Το Τμήμα,που στηρίζεται στο εποχικό
προσωπικό
είναι υποστελεχωμένο
λόγω τις παγοποίησης στην πλήρωση
κενών θέσεων. Υπάρχουν 133 μόνιμοι
και 730 εποχικό προσωπικό.
Καθήκοντα
Οι Δασοπυροσβέστες επιβάλλεται και
θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στη
δασοπυρόσβεση και να είναι ανά πάσα
στιγμή έτοιμοι για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Καταβάλλονται προσπάθειες
να μην εκτελούν βαριές εργασίες λόγω
υποστελέχωσης, οι οποίες αποτελούν
επιβαρυντικό στοιχείο στην επαρκή
εξάσκηση του καθήκοντος της πυρόσβεσης.
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Άσκηση σε υψηλές θερμοκρασίες:

Ο

Κρύβει κινδύνους

ι περισσότεροι θάνατοι που σχετίζονται με τις
υψηλές θερμοκρασίες, συμβαίνουν όταν οι
άνθρωποι είναι ηλικιωμένοι ή άρρωστοι. Ακόμη και
όσοι χαίρουν άκρας υγείας όμως, είναι πιθανό να κινδυνεύσουν λόγω της υπερβολικής ζέστης.
Κάθε χρόνο καταγράφονται δεκάδες περιστατικά
θανατηφόρας θερμοπληξίας με πρωταγωνιστές
κυρίως αθλητές, αλλά και ανθρώπους που πάσχουν
από υπέρταση ή εργάζονται σε ζεστό περιβάλλον.
Της θερμοπληξίας προηγείται η θερμική εξάντληση, η
οποία αποτελεί την αντίδραση του σώματος σε υπερβολική απώλεια νερού και
• Πρακτικοί τρόποι άλατος με τον ιδρώτα.

αποφυγής τους

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Μην υποτιμάτε τους καλοκαιρινούς κινδύνους
που απειλούν την υγεία μας

Σ

το άκουσμα της λέξης Καλοκαίρι στο μυαλό μας σχηματίζονται μύριες πολύχρωμες εικόνες
θάλασσας, ξεκούρασης, χαλάρωσης, ραστώνης, ποτών και απέραντο γαλάζιο. Κολυμπώντας μέσα
στην μέθη της σκέψης των διακοπών είναι φυσιολογικό να μην
θέλουμε να ακούσουμε λέξεις όπως
«θερμοπληξία», «ηλίαση» και άλλα
τέτοια … φρικιαστικά. Επειδή
όμως κι αυτά είναι μέσα στη ζωή,
καλό είναι να προσγειωθούμε στην
ωμή πραγματικότητα που λέει ότι
οφείλουε να πάρουμε μέτρα προστασίας.
Κολύμπι στην πισίνα: κάντε το με
ασφάλεια. Το κολύμπι αποτελεί
την καλύτερη λύση στην προσπάθεια να δροσιστούμε τις ζεστές
καλοκαιρινές ημέρες, το νερό της
πισίνας, όμως, αν δεν είναι καθαρό
μπορεί να μας δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Προσπαθήστε
να μην το καταπίνετε και να μην
κολυμπάτε σε αυτό αν έχετε πληγή,
όπως επίσης και να κάνετε πάντα
ντους μετά την έξοδό σας από την
πισίνα. Οι γυναίκες, καλό είναι να
πλένονται και να αλλάζουν μαγιό
μετά το κολύμπι, για να αποφύγουν τις μυκητιάσεις.

Προειδοποιητικό σήμα
Στα προειδοποιητικά συμπτώματα θερμικής εξάντλησης περιλαμβάνονται τα εξής:
- Έντονη εφίδρωση
-

Ωχρότητα
Μυϊκές κράμπες
Κόπωση και αδυναμία
Αίσθημα ζάλης
Κεφαλαλγία
Ναυτία ή εμετός
Υπόταση και λιποθυμία

Το δέρμα ενδέχεται να είναι ψυχρό και υγρό. Ο σφυγμός είναι γρήγορος και αδύναμος, ενώ η αναπνοή
γρήγορη και βαθιά. Εάν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ίσως καταλήξει σε θερμοπληξία.
Πότε πρέπει να αναζητήστε ιατρική βοήθεια:
- Εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά.
- Εάν το άτομο πάσχει από καρδιοπάθεια ή υπέρταση.
Διαφορετικά, βοηθήστε τον ασθενή να δροσιστεί και
αναζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν τα συμπτώματα
χειροτερέψουν ή διαρκέσουν περισσότερο από μία
ώρα.
Τι πρέπει να κάνετε
Μέτρα ελάττωσης της θερμοκρασίας που μπορεί να
αποδειχθούν αποτελεσματικά είναι τα εξής:
-

Λήψη δροσερών μη αλκοολούχων ροφημάτων
Ξεκούραση και ελαφρά ανύψωση των ποδιών
Δροσερό ντους ή μπάνιο
Κλιματιζόμενο περιβάλλον
Ελαφρύς ρουχισμός
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Θερμοπληξία: οι πρώτες βοήθειες
σώζουν ζωές. Πρόκειται για έναν
από τους πιο κοινούς, αλλά σοβαρούς καλοκαιρινούς κινδύνους,
όπου το σώμα αντιμετωπίζει
δυσκολία στο να ρίξει τη θερμοκρασία του. Κατά τη διάρκεια της
θερμοπληξίας σταματάμε να ιδρώνουμε και ενδέχεται να χάσουμε τις
αισθήσεις μας, να λιποθυμήσουμε
ή να βρεθούμε σε παραλήρημα.
Άλλα συμπτώματα είναι η υψηλή
θερμοκρασία του σώματος που
ξεπερνά τους 40 βαθμού Κελσίου
και δεν πέφτει, όπως και οι κοφτές
και γρήγορες ανάσες. Αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να
υπάρξουν σοβαρές επιπλοκές που
ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και
στο θάνατο, γι’ αυτό απαιτείται
άμεση ιατρική παρακολούθηση και
μέχρι αυτή να έρθει, το άτομο που
πάσχει πρέπει να μεταφερθεί σε
ένα δροσερό σκιερό μέρος, να του
αφαιρεθούν τα πολλά ρούχα και να
ψεκαστεί με δροσερό νερό, ενώ η
χρήση ανεμιστήρα μπορεί να βοηθήσει. Για να μην βρεθείτε σε τέτοια
θέση, φοράτε πάντα καπέλο και
ελαφριά ρούχα, πίνετε πολύ νερό
και αποφύγετε τις δραστηριότητες
στον ήλιο.
Καρκίνος του δέρματος: ποτέ
χωρίς αντηλιακή προστασία. Η
έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία UV, αποτελεί την
κύρια αιτία πρόκλησης
καρκίνου του δέρματος, ενώ
μπορεί ακόμη να προκαλέσει εγκαύματα, πρόορη
γήρανση του δέρματος και
πτώση του ανοσοποιητικού
μας. Αυτοί που διατρέχουν
τον μεγαλύτερο κίνδυνο
είναι όσοι έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα και μαλλιά ή
είναι άνω των 50 ετών, ή

περνούν πολλές ώρες στον ήλιο.
Για να προστατευτείτε, αποφύγετε
να βρίσκεστε στον ήλιο τις ώρες
μέγιστης ηλιοφάνειας, από τις
12.00 έως και τις 16.00, να φοράτε
αντηλιακό με δείκτη προστασίας

από πάσης φύσεως έντομα, με τα
τσιμπήματά τους, εκτός από ενοχλητικά, πολλές φορές να είναι
επίπονα, αλλά και επικίνδυνα,
ειδικά σε περιπτώσεις αλλεργίας
που μπορεί να οδηγήσουν σε πονο-

• Έξυπνες κινήσεις για πρόληψη
και αντιμετώπισης τους

τουλάχιστον 30 και να μην ξεχνάτε
ποτέ τα γυαλιά ηλίου και το καπέλο σας.
Εκφύλιση της ωχράς κηλίδας και
άλλες παθήσεις των ματιών: τα
μάτια σας 14! Αν και οι απόψεις
διίστανται για το αν η έκθεση στο
φως του ήλιου συμβάλλει στην
ανάπτυξη της εκφύλισης της
ωχράς κηλίδας, ωστόσο υπάρχουν
έρευνες που το αποδεικνύουν. Η
πάθηση αυτή αφορά κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε τύφλωση, ενώ

• Ενυδάτωση και αποφυγή
έκθεσης στον ήλιο μεταξύ
12.00 - 16.00 οι καλύτεροι
και πρακτικότεροι τρόποι
προστασίας
γενικότερα τα μάτια χρειάζονται
προστασία από το έντονο και
συνεχές φως του ήλιου. Μην ξεχνάτε ποτέ τα γυαλιά ηλίου σας και να
επιλέγετε αυτά με την ένδειξη «UV
400 protection» ή 100% UV
protection, έτσι ώστε να φιλτράρετε το 100% των UV ακτίνων και να
προστατεύετε τα μάτια σας όσο το
δυνατόν περισσότερο.
Πονοκέφαλος: όταν ο ήλιος μας
«χτυπάει»… κατακέφαλα. Η έντονη ηλιοφάνεια και η υπερβολική
ζέστη μπορεί να μας προκαλέσουν
πονοκέφαλο, ενώ σε πιο σοβαρές
περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση
να νιώσουμε ζαλάδα, ναυτία, τάση
για εμετό και μυϊκή κόπωση ή να
πάθουμε ηλίαση και να αισθανθούμε ίλιγγο, ναυτία και τάση για
εμετό, κοκκίνισμα στο πρόσωπο,
αύξηση των παλμών και των αναπνοών, πυρετό κ.ο.κ. Για να προστατευτείτε, φροντίστε να παραμένετε ενυδατωμένοι, ενώ αν παρουσιάσετε συμπτώματα πέρα από
έναν απλό πονοκέφαλο που μπορείτε να αντιμετωπίσετε με παυσίπονα, επισκεφτείτε το γιατρό σας.
Τσιμπήματα μελισσών και κουνουπιών: πώς να προστατευτείτε
Το καλοκαίρι δεχόμαστε επιθέσεις

κεφάλους, σε ζάλη, ναυτία ή κοιλιακούς πόνους. Για να προστατευτείτε, αποφύγετε τις περιοχές
με πολλά άνθη όσο είναι δυνατόν,
χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα
εντομοαπωθητικά και αποφύγετε
τα αρώματα με έντονη μυρωδιά,
όπως και τις απότομες κινήσεις
όταν βρίσκεστε σε μέρη με πολλά
έντομα. Προτιμήστε σκουρόχρωμα
ρούχα και αν η θερμοκρασία το
επιτρέπει, επιλέξτε μακριά μανίκια.
Αφυδάτωση: μην κάνετε εκπτώσεις στο νερό Όταν υπάρχει απώλεια υγρών στο σώμα μας, τότε
αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις καθιερωμένες λειτουργίες
του και αυτό ονομάζεται αφυδάτωση. Το καλοκαίρι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να μας συμβεί
λόγω της υπερβολικής εφίδρωσης,
ειδικά όταν είστε ιδιαιτέρως δραστήριοι και γυμνάζεστε. Για να
μένετε ενυδατωμένοι, πίνετε 8-10
ποτήρια την ημέρα, ακόμη κι αν δεν
νιώθετε δίψα και σε περιπτώσεις
έντονου
ιδρώτα,
προτιμήστε
κάποιο ρόφημα με ηλεκτρολύτες.
Αποφύγετε το οινόπνευμα, τη σόδα
και τον καφέ, καθώς δρουν ως
διουρητικά.
Τροφική δηλητηρίαση: προσέξτε
τι τρώτε. Την καλοκαιρινή περίοδο
πάντα τα περιστατικά τροφικής
δηλητηρίασης σημειώνουν αύξηση,
λόγω του ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν τις κατάλληλες
συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό
των βακτηρίων στις τροφές που
βρίσκονται εκτός ψυγείου. Η τροφική δηλητηρίαση προκαλεί ναυτία, κράμπες, εμετό, ακόμη και
διάρροια και σίγουρα δεν είναι μια
ευχάριστη κατάληξη διακοπών. Για
να μην περάσετε καλοκαιρινές
μέρες στην… τουαλέτα, φροντίστε
να καταναλώνετε φαγητό που έχει
μαγειρευτεί υγιεινά, με προϊόντα
σωστά διατηρημένα και πλένετε
πάντα τα χέρια σας πριν καταναλώσετε οτιδήποτε. Όσο είναι δυνατό, αποφύγετε να τρώτε έξω και
μην αφήνετε τροφές εκτεθειμένες
σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλα διαστήματα.
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ΓΝΩΣΗ - ΥΓΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Ο

ι ψηλές θερμοκρασίες που
επικρατούν στον τόπο μας
μέσα στο κατακαλόκαιρο δημιουργούν τις απαραίτητες συνθήκες για ανάπτυξη βακτηρίων
με φυσικό επακόλουθο την
τροφική δηλητηρίαση. Συνήθως τα βακτήρια αναπτύσσονται σε τροφές οι οποίες έχουν
αποθηκευτεί με λάθος τρόπο, ή
δεν έχουν μαγειρευτεί σωστά.

Καύσωνας και τροφική δηλητηρίαση
πάνε … πακέτο
• Απαραίτητα μέτρα για αποφυγή δυσάρεστων
καταστάσεων που μπορούν να χαλάσουν τη ζαχαρένια
σας στις θερινές σας διακοπές

- Μην καταψύχετε εκ νέου
οποιαδήποτε τροφή μετά την
απόψυξη. Τα τρόφιμα πρέπει
να μαγειρευτούν ή να πεταχτούν στα σκουπίδια αν δεν
χρησιμοποιηθούν 1 ή 2 ημέρες
μετά την απόψυξη.

Οδηγός συντήρησης των τροφίμων εν μέσω καύσωνα
- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο
σας είναι καθαρό, τακτοποιημένο και έχει ρυθμιστεί στους
5°C ή παρακάτω.
- Κρατήστε το ωμό κρέας και
τα πουλερικά χωριστά από
άλλα τρόφιμα στο ψυγείο,
μέσα
σε
σφραγισμένα
δοχεία/σακούλες και στο
χαμηλότερο ράφι για να μην
στάξουν επάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Μειώστε όσο είναι δυνατόν
τον χρόνο που τα πιο ευπαθή
τρόφιμα είναι έξω από το
ψυγείο (π.χ. πάνω στο τραπέ-

Τ

ον τελευταίο καιρό ο αριθμός των διαρρήξεων στα
σπίτια έχει απογειωθεί εκπέμποντας σήμα κινδύνου σε
όλους μας. Ως εκ τούτου, κρίνεται επιβεβλημένη η λήψη
βασικών μέτρων προστασίας
κυρίως προληπτικών.
Ο σημαντικότερος παράγοντας στον σχεδιασμό ασφάλειας μιας κατοικίας είναι η
διαπίστωση ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό των διαρρήξεων
γίνεται από ευκαιριακούς δράστες και όχι κατ'επάγγελμα
κλέφτες. Αυτοί θα διαρρήξουν
την οικία που φαίνεται εύκολη
στην πρόσβασή της και δεν
έχει εμφανείς ενδείξεις προστασίας. Οι περισσότεροι κλέφτες το πιθανότερο είναι να
μπουν και να βγουν από την
οικία σε λιγότερο από 10
λεπτά. Ετσι, οτιδήποτε κάνουμε που θα συντελέσει στην
καθυστέρηση του δράστη (δηλ.
στην αύξηση του χρόνου των
10 λεπτών) θα προβληματίσει
τον δράστη για να ξανασκεφθεί εάν θα μπει ή όχι στην
δικιά μας οικία. Παρακάτω,
σας δίνουμε μερικές συμβουλές
για τις κινήσεις που πρέπει να
κάνετε πριν γίνει διάρρηξη στο
σπίτι σας.
1. ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΥΚΟΛΗ
Πριν φύγετε από το σπίτι,
ελέγξτε ότι όλα τα παράθυρα
και οι πόρτες είναι κλειδωμένα. ΄Ενα σημαντικό ποσοστό
κλοπών γίνεται από τις ανοιχτές πόρτες και παράθυρα.
Εάν π.χ μένετε στον τρίτο
όροφο μιας πολυκατοικίας,
δεν σημαίνει ότι θα αμελήσετε
να κλείσετε και να ασφαλίσετε
τα παράθυρα του σπιτιού. Οι
κλέφτες μπορούν εύκολα να
σκαρφαλώσουν από μπαλκόνι
σε μπαλκόνι και από όροφο σε

τες από την προηγούμενη
ημέρα στο ψυγείο και όχι με το
να τις αφήνετε στον πάγκο της
κουζίνας.

ζι, ή στην παραλία) σε κάτω
από δύο ώρες. Πετάξτε στα
σκουπίδια κάθε ευπαθές, τρόφιμο που έχει μείνει πολύ
παραπάνω από αυτό το χρονικό διάστημα στην ζέστη.

- Προσπαθήστε να μαγειρέψετε
το φαγητό όσο πιο κοντά γίνεται στην ώρα που θα χρειαστεί
να το σερβίρετε.
- Να ξεπαγώνετε τις τροφές
από την κατάψυξη, βάζοντάς

- Βάλτε τα περισσεύματα
φαγητού στο ψυγείο αμέσως
μόλις έχουν “κρυώσει” λίγο
από όταν τα μαγειρέψατε. Μην
τα βάλετε στο ψυγείο, ενώ
είναι ακόμα καυτά από το
μαγείρεμα.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε τα
περισσεύματα των ευπαθών
τροφών έξω από το ψυγείο και
προσπαθήστε να καταναλώνετε το φαγητό που έχει περισ-

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΤΑΝ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΥΡΕΤΩΔΩΣ
• 8+ 1χρήσιμες συμβουλές προφύλαξης του σπιτιού από τους διαρρήκτες
στές, τηλεοράσεις κτλ. μακριά
από παράθυρα που έχουν
πρόσβαση στον δρόμο.
• Εάν μένετε σε μονοκατοικία
κουρεύετε τους θάμνους (πίσω
από τους οποίους θα μπορούσε να κρυφτεί ο κλέφτης ώστε
να μην είναι ορατός από τον
δρόμο).
5. ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΤΕ ΑΝΤΙΚΛΕΙΔΙΑ
Οι κλέφτες θα βρουν σχεδόν
όλες τις κρυψώνες σας
6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

όροφο σε χρόνο μηδέν. Το ίδιο
ισχύει και για τις μονοκατοικίες. Οι κλέφτες θα εντοπίσουν
το αδύναμο σημείο του σπιτιού και θα μπούν.
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΠΟΡΤΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι θωρακισμένες πόρτες
ασφαλείας εμποδίζουν την
εύκολη πρόσβαση των κλεφτών. Το καλύτερο είναι να
εγκαταστήσετε μια πόρτα
ασφαλείας σοβαρής και καταξιωμένης κατασκευής.
3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΟΤΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
• Χρησιμοποιήστε χρονοδιακόπτες που θα ανάβουν φώτα
αυτόματα όταν κάποιος περάσει πολύ κοντά..
• Πριν φύγετε από το σπίτι το
πρωί, ανοίξτε τις κουρτίνες.
• Εάν φύγετε για διακοπές,
αφήστε κλειδί σε έμπιστο γείτονα και ζητήστε του να παίρνει την αλληλογραφία από το

γραμματοκιβώτιό σας, να
αναβοσβήνει περιοδικά τα
φώτα και να κλείνει τις κουρτίνες την νύχτα.
• Δεν αφήνετε σημείωμα έξω
από την πόρτα "θα λείψω
μέχρι τότε", ούτε μήνυμα στον
αυτόματο τηλεφωνητή με το
ίδιο περιεχόμενο.
• Εάν μένετε σε μονοκατοικία,
κουρεύετε το γκαζόν πριν
φύγετε για διακοπές.
• Εάν έχετε ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή, ζητήστε από τον
τηλεφωνικό σας φορέα να
μεταβιβάζει τις κλήσεις που
δέχεστε το τηλέφωνό σας, σε
τηλέφωνο άλλου συνδρομητή
φίλου σας ώστε αν ο κλέφτης
καλέσει προκειμένου να ελέγξει
αν υπάρχει κάποιος στο σπίτι
να πάρει απάντηση.
4. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΟΡΑΤΑ
ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
• Μετακινήστε τα πολύτιμα
αντικείμενα όπως υπολογι-

Τα παράθυρα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικές κλειδαριές.
Τα συρόμενα φύλλα παραθύρων και θυρών από αλουμίνιο
μπορεί να προστατευθούν
εσωτερικά με ειδικές "δαγκάνες" που κλειδώνουν με μία
κίνηση από το εσωτερικό του
φύλλου. Μεγάλο ποσοστό κλοπών γίνονται από το πίσω
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σέψει στο ψυγείο μέσα σε 2 ή 3
ημέρες.
- Μην ξαναζεσταίνετε τα
φαγητά περισσότερες από μία
φορές.
Όταν ταξιδεύετε με φαγητό
στις αποσκευές
- Μην αφήνετε τις τροφές μέσα
σε ένα αυτοκίνητο που έχει
ζεσταθεί πολύ από τον ήλιο.
Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο
πιο δροσερό μέρος του αυτοκινήτου σας, καθώς ταξιδεύετε.
- Έχετε μια προστατευτική
τσάντα ψύξεως στο αυτοκίνητο για να βάλετε εκεί τα αναλώσιμα, τα φαγητά που χρειάζονται απλή ψύξη και εκείνα
που είναι ήδη κατεψυγμένα.
Και πάλι, όμως, δεν πρέπει να
εφάπτονται τα κρέας με τα
πουλερικά.
- Όταν φτάσετε στο σπίτι,
βάλτε αμέσως τις ευπαθείς
τροφές στην ψύξη ή στην
κατάψυξη, ανάλογα με το τι
είναι απαραίτητο για την κάθε
μία.
μέρος των οικιών. Ετσι, προστατεύουμε την πίσω πλευρά
της οικίας μας.
7. ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣ
Ολα τα μέλη της οικογενείας
μας πρέπει να γνωρίζουν τις
διαδικασίες ασφάλισης της
οικίας, πώς να χρησιμοποιούν
τις κλειδαριές, που βρίσκονται
τα κλειδιά και τι πρέπει να
κάνουν όταν φεύγουν από την
οικία. Τα άτομα τρίτης ηλικίας
μπορεί να μην μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τις κλειδαριές της οικίας μας. Εχουμε και
αυτό υπ'όψη όταν αγοράζουμε
τις κλειδαριές.
9. ΠΡΙΝ ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ
ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Κάθε βράδυ, πριν κοιμηθείτε,
προγραμματίστε συγκεκριμένους ελέγχους στο σπίτι. Ελέγξτε ότι τα παράθυρα είναι
κλειστά και ασφαλισμένα, οι
πόρτες είναι κλειδωμένες, τα
παντζούρια ή στορ είναι κατεβασμένα,
οι
ηλεκτρικές
συσκευές είναι κλειστές. Ενεργοποιήστε το σύστημα συναγερμού αν υπάρχει.

8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Αφού έχετε λάβει όλα τα βασικά μέτρα ασφαλείας τότε μόνο θα
πρέπει να σκεφθείτε εάν θα εγκαταστήσετε σύστημα συναγερμού. Υπάρχουν πολλών ειδών συναγερμοί. Το σύστημα συναγερμού αποτελείται από την κεντρική μονάδα και τους αισθητήρες. Οι αισθητήρες μπορεί να είναι υπέρυθροι (παθητικοί ή
ενεργητικοί), κινήσεως, επαφής ή απλοί on-off. Η επιτυχία ενός
συστήματος συναγερμού εξαρτάται από το είδος και την θέση
που θα τοποθετηθούν οι αισθητήρες. Ωστόσο, το βασικό μειονέκτημα των συστημάτων συναγερμού αφορά το πρόβλημα των
ψευδών συναγερμών. Εάν έχετε την δυνατότητα, τοποθετήστε
σύστημα βιντεοσκόπησης που θα διαθέτει κάμερες διεσπαρμένες στους χώρους του σπιτιού, αλλά και εκτός. Εάν δεν έχετε
την δυνατότητα αυτή, ρωτήστε πόσο κοστίζουν κάμερες που
εξωτερικά είναι ίδιες με τις πραγματικές αλλά εσωτερικά είναι
άδειες και έχουν στόχο να απειλούν με την παρουσία τους τον
κλέφτη.
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Υ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

πάρχουν άραγε πρακτικές που
μπορεί να ακολουθήσει ένας
γονιός ώστε να γίνει το παιδί του
πλούσιο και πετυχημένο
όταν μεγαλώσει; Σύμφωνα
με τον δισεκατομμυριούχο
Έντγκαρ "Ιντζάπ" Σία, από
τις Φιλιππίνες, ναι!

άς και της ακεραιότητας. Βλέπαμε
πόσο αφοσιωμένοι ήταν στο να
δημιουργήσουν και να μεγαλώσουν την επιχείρησή τους (ένα

ετών, η οικογένεια συνειδητοποίησε το ταλέντο του Ιντζάπ στις
επιχειρήσεις.
3. Τα πρώτα βήματα προς τον
πλούτο είναι η σκληρή
δουλειά και η προσπάθεια – όχι τα χρήματα
«Οι γονείς μου δεν ξεκίνησαν πλούσιοι. Όταν
άρχισαν να κάνουν οικογένεια αλλά και για
πολλά χρόνια μετά έπρεπε να δουλέψουν πολύ
σκληρά για οτιδήποτε
είχαν» λέει.

Ο Ιντζάπ, όπως τον αποκαλούν, ήταν ο νεαρότερος
δισεκατομμυριούχος στην
λίστα του Forbes Asia για
το 2016, καταφέρνοντας
να χτίσει την αλυσίδα fast
food Mang Inasal, σε ηλικία
26 ετών.

Στο νέο του βιβλίο απαριθμεί τέσσερα πράγματα που
μπορούν να κάνουν οι γονείς για
να βοηθήσουν τα παιδιά τους να
πετύχουν τους στόχους τους και
να γίνουν πετυχημένοι στη ζωή
τους:
1. Να είναι οι ίδιοι πρότυπα
για τα παιδιά τους
«Ως μετανάστης δεύτερης γενιάς,
οι γονείς μου πάσχισαν πολύ,
αλλά κατάφεραν να μεταλαμπαδεύσουν σε μένα και τα αδέρφια
μου την αξία της σκληρής δουλει-

4. Μάθετε στα παιδιά
σας αξίες που θα τα
κρατήσουν σταθερά και
προσγειωμένα στη ζωή
μικρό μανάβικο) και οι πράξεις
τους καθόρισαν τον τρόπο μου
μεγάλωσα. Το επιχειρηματικό μου
πνεύμα γαλουχήθηκε βλέποντας
τους γονείς μου να κάνουν τα
πάντα μόνοι τους» λέει ο Ιντζάπ.
2. Δώστε στα παιδιά σας
ευθύνες
Δουλεύοντας στο μανάβικο των
γονιών του από την ηλικία των 8

τους
Όταν έγινε δισεκατομμυριούχος
μόλις στην ηλικία των 33 ετών, τα
μυαλά τους θα μπορούσαν κάλλιστα να «πάρουν αέρα». «Ήταν ένα
τεστ για την προσωπικότητά μου,
τον χαρακτήρα μου. Ευχαριστώ
τις αξίες των γονιών μου που
κατάφεραν να με κρατήσουν προσγειωμένο» λέει ο Ιντζάπ.

Σοβαρά …

Αεροπλάνα με θέσεις ορθίων

αστειάκια

Απίστευτο αλλά αληθινό

Αεροπορική εταιρεία θέλει να κάνει
τα αεροπλάνα της ....λεωφορεία

Η

αεροπορική εταιρεία
χαμηλού κόστους Viva
Colombia σκέπτεται να
αφαιρέσει όλες… τις συμβατικές θέσεις από τα
αεροπλάνα της και να επιβάλλει τους επιβάτες να
ταξιδεύουν
όρθιοι
σε
«κάθετες θέσεις»!
Η κολομβιανή εταιρεία
ελπίζει ότι η απόφασή της
αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των ναύλων επιτρέποντάς της να αυξήσει την

χωρητικότητα των επιβατών σε
κάθε πτήση, με αεροπορικά ταξίδια προς όφελος της εργατικής
τάξης και γενικότερα των χαμηλότερων εισοδημάτων.
Ο αερομεταφορέας ανακοίνωσε
αυτή την εβδομάδα ότι θα προσθέσει 50 νέα αεροσκάφη Airbus
320 στο στόλο του για να αξιοποιήσει την αναπτυσσόμενη τουριστική αγορά της Κολομβίας.
Τα νέα αεροπλάνα θα έχουν
περισσότερες θέσεις και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.
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Μυστικά για αντιμετώπιση
μικροατυχημάτων και ενοχλήσεων

Πώς να μεγαλώσεις το παιδί σου
για να γίνει... δισεκατομμυριούχος

- Ποιο είναι το αντίθετο του
πείθω;

Ο

ι πιο κάτω απλές κινήσεις είναι πολύ
χρήσιμες!

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αν σας ακουστούν περίεργες, μην διστάσετε.
Μας λύνουν τα χέρια σε πολλές περιπτώσεις!
• Βουίζει το αυτί σου και δεν ακούς καλά
Ίσως φταίει η συγκέντρωση κηρήθρας στο
εσωτερικό του. Βάλε στο αυτί ένα κομμάτι
βαμβάκι εμποτισμένο με ελαιόλαδο και άφησέ
το όλη νύχτα. Το πρωί ξέπλυνε το με χυμό
λεμονιού (σουρωμένο). Αν μετά από 1-2 μέρες
το πρόβλημα δεν υποχωρήσει, επισκέψου
έναν γιατρό. Μην ακολουθήσεις την θεραπεία
αν έχεις και πόνο.
• Ακούμπησες το καυτό μπρίκι και κάηκες.

Ρίξε άφθονο κρύο νερό στην περιοχή και στην
συνέχεια άλειψε στο σημείο λίγο μέλι, που έχει
αντιβακτηριδιακή δράση και βοηθάει στην επούλωση. Εναλλακτικά, κόψε μια ωμή πατάτα και πέρασέ
την ελαφρά πάνω από την περιοχή που κάηκε. Το
άμυλο της πατάτας έχει κατευναστικές ιδιότητες
και θα εμποδίσει την δημιουργία φουσκάλας. Αν το
κάψιμο έχει μεγάλη έκταση, καλύτερα τρέξε στο
φαρμακείο.
• Έφαγες σκόρδο και το απόγευμα σου προκύπτει ξαφνικό ραντεβού.
Δυστυχώς, ξέρεις ότι καμία τσίχλα δεν είναι αρκετά
αποτελεσματική στο πρόβλημα της κακοσμίας από
τροφές. Μάσησε λοιπόν μερικά φυλλαράκια μαϊντανού –έχει ουσίες που καταπολεμούν τις δυσάρεστες οσμές.
• Μία ακίδα καρφώθηκε στο δάχτυλό σου.
Ξεφλούδισε μία μπανάνα και τύλιξε μία λωρίδα
από το φλοιό της γύρω από το δάχτυλο, με το εσωτερικό να ακουμπάει την περιοχή με την ακίδα. Τα
ένζυμα που περιέχει θα φέρουν στην επιφάνεια το
ξένο σώμα.
• Πιάστηκε το δάχτυλό σου στην πόρτα.

- Γιατί ο Μπάτμαν έχει πολλά
λεφτά;

Τύλιξε μερικά παγάκια σε μία πετσέτα κουζίνας και
βάλε τα ως επίθεμα στην πονεμένη περιοχή. Αν
έχεις ξεμείνει από παγάκια, ακούμπησε οτιδήποτε
βρεις στην κατάψυξη, πάντα με κάποιο πανί μπροστά.

- Επειδή πιάνει συνέχεια τον
Τζόκερ.

• Βλέπεις ξαφνικά μαύρες κηλίδες στο οπτικό
σου πεδίο.

- Γιατί τα λιοντάρια
μακριά μαλλιά;

Ίσως έχεις πάθει αφυδάτωση ή υπογλυκαιμία. Πιες
άφθονο νερό και φάε ένα φρούτο. Αν το πρόβλημα
επιμένει, συμβουλέψου έναν γιατρό.

- Mπροθτά.

έχουν

- Ξέρετε εσείς κανένα κουρέα που
να θέλει να τα κουρέψει;
- Πώς λέγεται ο Κόκοτας στα
αγγλικά;
- Chi-chicken!

• Σου κόλλησε τσίχλα στα μαλλιά.
Άλειψε γαλάκτωμα, αντηλιακό ή baby oil στην τσίχλα για να διαλυθεί. Εναλλακτικά, πάγωσέ την με
ένα παγάκι και θρυμμάτισέ την με ένα σκληρό αντικείμενο.

Όταν η Τζάκι Κένεντι επισκεπτόταν τον Παρθενώνα

Τ

ι έγινε και πότε: Το ημερολόγιο γράφει 12 Ιουνίου
1961. Η Τζάκι Κένεντι έχει
ανακηρυχθεί μόλις τον Ιανουάριου του τρέχοντος έτους
Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, καθώς
ο Τζον Κένεντι εκλέγεται 35ος
Πρόεδρος της Αμερικής.
Η Αμερικανίδα που έμελλε να
συνδεθεί όσο καμιά άλλη με
την Ελλάδα, επισκέπτεται τη
χώρα μας και τραβάει με την
επίσκεψή της τα βλέμματα
όλου του κόσμου στο μικρό
κράτος της Νότιας Ευρώπης.
Οι πρωταγωνιστές: Η πιο
δημοφιλής Πρώτη Κυρία των

ΗΠΑ, πάτησε για πρώτη φορά
σε ελληνικό έδαφος πριν από
66 χρόνια και αποτέλεσε επίκεντρο της προσοχής φωτογράφων και δημοσιογράφων.
Συνοδός της, η τότε σύζυγός
του Έλληνα πρωθυπουργού
Κωνσταντίνου Καραμανλή,
Αμαλία που φαίνεται στη
φωτογραφία να ποζάρει πλάι
της με φόντο τον Παρθενώνα.
Φαίνεται πως η Τζάκι απόλαυσε το ελληνικό καλοκαίρι,
καθώς κατά τη διαμονή της
στην Ελλάδα επισκέφτηκε τη
βασιλική οικογένεια στο εξοχικό της στο Τατόι, απόλαυσε
την αθηναϊκή ριβιέρα πλάι

στο διάδοχο Κωνσταντίνο που
την ξενάγησε στο ανοιχτό του
πολυτελές αυτοκίνητο και

φυσικά δεν παρέλειψε να βρεθεί και στην κοσμοπολίτικη
Μύκονο.

Γιατί αξίζει να το θυμόμαστε:
Η επίσκεψη της Τζάκι στην
Ελλάδα θα μπορούσε να συνδεθεί με την άνοδο του τουρισμού τη δεκαετία του ’60 στη
χώρα μας, που ξεκινούσε να
μπαίνει στο χάρτη ευκατάστατων Ευρωπαίων και Αμερικανών που ήθελαν να απολαύσουν το ελληνικό ήλιο και
τη θάλασσα. Επιπλέον, η
μετέπειτα γνωριμία της με τον
Αριστοτέλη Ωνάση και ο γάμος
τους, έφερνε τη μικρή μας
χώρα στο επίκεντρο της δημοσιότητας και στο στόχαστρο
των αμερικανικών μυστικών
υπηρεσιών και του FBI.
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Επτά έξυπνοι τρόποι για να εντάξετε τα φρούτα
και τα λαχανικά στη διατροφή σας

Τ

Καρπούζι, πεπόνι, κεράσια, ροδάκινα, νεκταρίνια, σταφύλια, σύκα,
είναι μερικά από τα φρούτα του
καλοκαιριού που μας γλυκαίνουν,
μας δροσίζουν, και μας ...χορταίνουν.

1. Ανακαλύψτε τα φρούτα και τα
λαχανικά που σας αρέσουν: Δεν
είναι ανάγκη να καταναλώνετε όλα
τα φρούτα και τα λαχανικά για να
αποκομίσετε τα οφέλη τους. Διαλέξτε τα αγαπημένα σας και αγοράστε τα. Με αυτόν τον τρόπο, θα
είναι πάντα διαθέσιμα στο σπίτι,
όποτε θελήσετε να τα καταναλώσετε.
2. Προσθέστε φρούτα και λαχανικά στα αγαπημένα σας τρόφιμα:
Για παράδειγμα, δοκιμάστε να
προσθέσετε λαχανικά στο τοστ
σας, στην αγαπημένη σας σπιτική

πίτσα ή σε μαγειρεμένο ρύζι και
δημιουργείστε ένα πολύχρωμο
ριζότο.
3. Συνοδεύστε τα γεύματά σας με
λαχανικά: Γνωρίζατε ότι τα λαχανικά σας χορταίνουν και σας βοηθούν να ελέγξετε καλύτερα την
ποσότητα της τροφής που καταναλώνετε; Όταν, λοιπόν, υπάρχει
έτοιμη σαλάτα στο τραπέζι, φροντίστε να την εκμεταλλευτείτε,
γεμίζοντας με αυτήν το μισό σας
πιάτο.
4. Ξεδιψάστε καταναλώνοντας
τους δικούς σας χειροποίητους
χυμούς φρούτων: Γιατί να αγοράσετε έτοιμους χυμούς όταν μπορείτε να φτιάξετε τους δικούς σας; Με
τόσα πολλά φρούτα που υπάρχουν
σκεφτείτε πόσα διαφορετικά και
πρωτότυπα είδη χυμών μπορείτε

5. Πάρτε μαζί σας κάποιο φρούτο όταν φεύγετε από το σπίτι: Τα
φρούτα αποτελούν ένα γευστικό
και θρεπτικό σνακ που μπορείτε
πάντα να έχετε μέσα στην τσάντα
σας και να καταναλώνετε σε περίπτωση που πεινάσετε όταν είστε
εκτός σπιτιού. Με αυτόν τον τρόπο
δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε ό,τι
βρειτε μπροστά σας για να καλύψετε την πείνα σας και παράλληλα
θα εξοικονομήσετε το χαρτζιλίκι
σας.
6. Κατανάλωσε φρούτα και
λαχανικά όταν βγαίνετε έξω:
Όταν βγαίνετε έξω για φαγητό,
φροντίστε να συνοδεύετε πάντα το
γεύμα σας με σαλάτα, ενώ για επιδόρπιο μπορείτε να επιλέξετε μια
δροσερή φρουτοσαλάτα.
7. Επιλέξτε μια σαλάτα για βραδινό γεύμα: Γνωρίζατε ότι μια
σαλάτα λαχανικών με κάποιο αμυλούχο τρόφιμο (π.χ. ψωμί, φρυγανιά ή παξιμάδι), κάποιο πρωτεϊνούχο τρόφιμο (π.χ. κοτόπουλο,
αβγό ή τυρί) και λίγο ελαιόλαδο
αποτελεί ένα πλήρες γεύμα;

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η δράση φέρνει αντίδραση λένε.
Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στη δική
σου περίπτωση, έπειτα από μια απόφαση
που πήρες. Αντιδράσεις θα υπάρξουν και
αυτό δεν θα το προσπεράσεις αψήφιστα.
Ωστόσο, καλό θα είναι να συγκρατηθείς
και να μην σχηματίσεις άποψη ακόμη,
γιατί τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως
φαίνονται. Κάνε χρήση της προσαρμοστικότητάς σου προκειμένου να ανταπεξέλθεις στις γρήγορες εξελίξεις.
Ταύρος: Και ξαφνικά εκεί που νιώθεις ότι
τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά όσο
ελπίζεις, νέα δεδομένα βγαίνουν στο φως
εντελώς απρόοπτα, αγαπητέ Ταύρε. Πώς,
λοιπόν, να μην αναθαρρήσεις; Καλά
κάνεις, αλλά πρόσεχε σε ποιον θα αποκαλύψεις όσα σου συμβαίνουν. Δεν βλέπουν
όλοι με καλό μάτι τη καλή σου εξέλιξη.
Μίλα μόνο με ανθρώπους που εμπιστεύεσαι.
Δίδυμοι: Η θετική διάθεση και το αίσθημα
δικαιοσύνης που σε διακρίνει, θα αναγνωριστεί. Έτσι θα σου προταθούν πολύ
σημαντικά πράγματα με σοβαρές προοπτικές. Εσύ από την πλευρά σου, φρόντισε
να εξετάσεις με προσοχή τις προτάσεις
αυτές και να δεις πως μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να μεγιστοποιήσεις τα
θετικά αποτελέσματα.
Καρκίνος: Πέρασες ένα διάστημα ανακατατάξεων και έντασης. Αυτό δεν σημαίνει,
όμως, ότι θα πρέπει του επιτρέπεις να
συνεχίζει να σε επηρεάζει αρνητικά. Οι
συνθήκες έχουν αλλάξει και μάλιστα προς
το καλύτερο. Ζήσε, λοιπόν, το παρόν ως
έχει και βοήθησε τη διάθεσή σου να ανέβει.
Με αισιοδοξία θα πράγματα θα κυλήσουν
θετικά για εσένα.
Λέων: Η περίοδος που διανύεις είναι λίγο
δύσκολη. Μην απελπίζεσαι όμως, καθώς
με ηρεμία και καθαρή σκέψη θα μπορέσεις
να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες. Εξάλλου,
δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ η μπόρα.
Σύμμαχο στον αγώνα σου θα έχεις τα πολύ

SUDOKU

να φτιάξετε στο σπίτι, χρησιμοποιώντας υλικά όπως τσάι, γάλα,
ξηρούς καρπούς ή μέλι και βάζοντας τη φαντασία σας να δουλέψει.

ο καλοκαίρι είναι ίσως η πιο
καλή περίοδος για ν’ αρχίσετε
να καταναλώνετε εσείς και τα παιδιά σας, περισσότερα φρούτα και
λαχανικά τα οποία υπάρχουν σε
αφθονία.

Αν αναζητάτε τρόπους για να
εντάξετε στην καθημερινή διατροφή των παιδιών σας τα φρούτα
και τα λαχανικά, οι επιστημονικοί
συνεργάτες του προγράμματος
Ευζην προτείνουν τα εξής:
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δικά σου πρόσωπα που στέκονται δίπλα
σου με αφοσίωση. Σε στηρίζουν με υπομονή προκειμένου να επιτύχεις τα όνειρά
σου.
Παρθένος: Πρέπει να καταλάβεις ότι η
πίεση δεν προέρχεται από κάποιον τρίτο,
αλλά από εσένα τον ίδιο. Προσπάθησε να
κοιτάξεις μέσα σου και να αναρωτηθείς τι
είναι αυτό που πραγματικά θέλεις και
μέσω του οποίου θα είσαι χαρούμενος και
ικανοποιημένος. Μέχρι τώρα δεν μπορείς
να απολαύσεις όσα έχεις στη ζωή σου,
μιας και αναζητάς μονίμως κάτι περισσότερο ή κάτι διαφορετικό. Τώρα που ευνοείται η πνευματικότητά σου, δώσε χρόνο
σε εσένα και κάνε μια συζήτηση με τον
εαυτό σου.
Ζυγός: Το πείσμα σου για επιτυχία είναι
τόσο έκδηλο πια, που μοιάζει σαν εμμονή.
Ρίξε τους ρυθμούς και έλεγξε το πάθος
σου, καθώς δε σε βοηθάει να συγκρούεσαι
με τους πάντες γύρω σου. Είναι γεγονός
ότι έχεις σχέδια για το μέλλον που θες να
υλοποιήσεις, αλλά πάρε τον έλεγχο, κάνε
τον προγραμματισμό σου και μόνο έτσι θα
οδηγηθείς στα επιθυμητά αποτελέσματα.
Διαφορετικά , αν επιμείνεις στη συμπεριφορά σου, τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν
όπως νομίζεις.
Σκορπιός: Καλό θα είναι να είσαι επιφυλακτικός με τους γύρω σου, ειδικά με εκείνους που δεν ανήκουν στον στενό κύκλο
γνωριμιών σου. Κάποιες συμπεριφορές θα
σε ξεσηκώσουν και θα σε κάνουν να νιώσεις πολύ αισιόδοξος και αποφασιστικός,
όμως καλό είναι να παραμείνεις εγκρατής
και ψύχραιμος. Πολλές φορές παρασυρόμαστε μόνο και μόνο επειδή, αυτό είναι
που θέλουμε πραγματικά μέσα μας. Περίμενε, όμως, να δεις αν η πραγματικότητα
επιβεβαιώνει τη θεωρία.
Τοξότης: Η ημέρα σε βρίσκει σε μια κατάσταση έντονης σκέψης και προβληματισμού. Νιώθεις να απογοητεύεσαι σχετικά
με κάποια θέματα που αφορούν την οικο-

γένειά σου. Ωστόσο, τα προβλήματα είναι
για να λύνονται και να μας μαθαίνουν.
Έτσι, λοιπόν, κράτα την υπομονή σου και
προσέγγισε τα πρόσωπα που πρέπει προκειμένου να ανταλλάξετε τις σκέψεις σας
και να μιλήσετε για όσα σας απασχολούν.
Έτσι, θα δεις τα πραγματικά δεδομένα που
θα σε οδηγήσουν στην έξοδο του λαβύρινθου.
Αιγόκερως: Η ημέρα ανήκει σε μια περίοδο
κατά την οποία εγκυμονούν κίνδυνοι και
«μπόρες». Αυτό σημαίνει, ότι πρέπει να
λάβεις τα μέτρα σου, έτσι ώστε να προφυλάξεις την εικόνα σου προς τους γύρω
σου. Θα υπάρξουν μικρο-διαμάχες και
συγκρούσεις στις οποίες θα θελήσεις να
συμμετάσχεις, αλλά δεν θα πρέπει να το
κάνεις. Όσο λιγότερο εμπλακείς, τόσο
λιγότερο θα εκτεθείς και με λιγότερες
συνέπειες. Δεν είναι δύσκολο να αλλάξει ο
τρόπος που σε αντιμετωπίζουν.
Υδροχόος: Διανύεις μια περίοδο που προσπαθείς να ισορροπήσεις μεταξύ των
δικών σου «θέλω» και των αναγκών που
αφορούν σε τρίτους. Αυτό σημαίνει, ότι
ενώ έχεις όλα τα φόντα να πραγματοποιήσεις τα πλάνα σου, δεν μπορείς να δράσεις όπως θα ήθελες, γιατί σε συνεπαίρνει
το συναίσθημα της αλληλεγγύης. Νιώθεις
υποχρεωμένος να στηρίξεις τους ανθρώπους που σου το ζητούν δίνοντας αρκετό
από τον πολύτιμο χρόνο σου.
Ιχθείς: Η ημέρα αναμένεται θυελλώδης και
με έντονα φαινόμενα. Κανείς δεν αποκλείει
ό,τι θα βρέξει κιόλας! Τί κάνεις, λοιπόν,
όταν η ημέρα έχει έντονες βροχές και
αστραπές; Προσπαθείς να προφυλαχτείς
όσο μπορείς. Το καλύτερο που έχεις να
κάνεις είναι να μην ανακατευτείς σε καταστάσεις που θέλουν να σε εμπλέξουν, αλλά
να μην μπεις και στον πειρασμό να εμπλακείς από μόνος σου. Άσε τα πράγματα να
εξελιχθούν μακριά από εσένα και όταν
έρθει η σωστή στιγμή μπορείς να αναλάβεις δράση και πάλι.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κολοκυθόπιτα καλοκαιρινή
Υλικά
2 φύλλα σπιτικά (½ δόση ζύμης για χωριάτικο φύλλο) ή 2
φύλλα σφολιάτας του εμπορίου
800 γραμ. κολοκυθάκια τριμμένα
1 καρότο μεγάλο τριμμένο
2 μέτρια ξερά κρεμμύδια τριμμένα ή στο μούλτι
2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
3 φυλλαράκια δυόσμο ψιλοκομμένα
1 κουτ. σούπας άνηθο ψιλοκομμένο
100 γραμ. φέτα (τριμμένη με το χέρι) ή τρίμμα φέτας
50 γραμ. κεφαλοτύρι τριμμένο
3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο, 2 αυγά
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 κουτ. γλυκού γεμάτο μπέικιν πάουντερ
3 - 4 κουτ. σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 κουτ. γλυκού αλάτι, αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι
λίγο ελαιόλαδο για τα φύλλα

Υλικά για το φύλλο
450 γραμ. αλεύρι σκληρό (τύπου Μ)
300 γραμ. αλεύρι μαλακό ή για όλες τις χρήσεις
1 ποτ. κρασιού ελαιόλαδο
2 κουτ. σούπας ξύδι
1½ ποτ. νερού περίπου χλιαρό νερό
1½ κουτ. γλυκού αλάτι
ελαιόλαδο για τα φύλλα
αλεύρι για τα φύλλα
Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε την ζύμη για φύλλο, τη χωρίζουμε στα
δύο, τη σκεπάζουμε με μεμβράνη και την αφήνουμε να
σταθεί.
Ώσπου να γίνει η ζύμη μας, τρίβουμε τα κολοκυθάκια
και τ᾿ αφήνουμε σε σουρωτήρι για 15΄, αφού τα
πασπαλίσουμε και τ᾿ ανακατέψουμε με 1 κουταλάκι
του γλυκού αλάτι, να ιδρώσουν και να βγάλουν τα υγρά
τους. Στείβουμε καλά τα κολοκύθια, τα βάζουμε σε μια
λεκάνη, προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε. Προσέχουμε την ποσότητα του αλατιού.
Παίρνουμε τις δύο μπάλες ζύμης και σε αλευρωμένη
επιφάνεια, ανοίγουμε δυο φύλλα, με διάμετρο 33 εκατοστά. (Λίγο μεγαλύτερα απ᾿ το ταψί μας). Σε λαδωμένο, ρηχό ταψί για πίτες Ν°30, στρώνουμε το ένα φύλλο.
Αδειάζουμε μέσα τη γέμιση και τη στρώνουμε με κουτάλι φροντίζοντας να πάει παντού. Τοποθετούμε και το
δεύτερο φύλλο, αλείφοντάς το με λίγο ελαιόλαδο.
Χαράζουμε σε τέσσερα κομμάτια, (κάνουμε σταυρό),
ραντίζουμε με τα δάχτυλα, με λίγο νερό και ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο,
στους 190°C στις αντιστάσεις, στην τελευταία
σχάρα, για περίπου 1
ώρα, μέχρι να ροδίσει
καλά η κολοκυθόπιτα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 IOYΛIOY 2017

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΣΥΣ – ΣΕΚ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
14/10- 20/10/2017 - 20/10 – 26/10/17

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 771 - 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1964
Η ΣΕΚ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΝΔΡΟΥΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣ ΕΠΙΔΡΟΜΑΣ

ΑΙΣΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ

Τιμές κατ’ άτομο:

H ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ διοργανώνει επταήμερη οργανωμένη εκδρομή στην Ελλάδα
τον προσεχή Οκτώβριο και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερον.
Συνοπτικό Πρόγραμμα
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΡΤΟ
ΛΑΓΟΣ – ΞΑΝΘΗ
3η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ –ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ
ΡΟΖΕΝ - ΜΕΛΝΙΚ
4η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ελεύθερες δραστηριότητες
5η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
– ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ-ΟΡΜΥΛΙΑ
7η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ

Δίκλινο € 655.00
Μονόκλινο € 785.00
Τρίκλινο € 605.00
Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα –
Θεσσαλονίκη – Λάρνακα με πτήσεις της
AEGEAN.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και
μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
Διαμονή για 6 βράδια στο ξενοδοχείο
Capsis 4 αστέρων με μπουφέ πρόγευμα
καθημερινά.
Έξι (6) δείπνα στο ξενοδοχείο.
Πέντε (5) γεύματα κατά την διάρκεια
των εκδρομών (μεσημέρι).
Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρο συνοδό-ξεναγό
Κρουαζιέρα Αγίου Όρους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΩΣΣΗΣ 96621070

ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 24633633,

ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 22849849,

ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ) 23821432

ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 25861000,

ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ 26811639

ΛΥΣΗ SUDOCOU

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Ουκ ανδρός όρκοι
πίστις, αλλ’ όρκων
ανήρ.
Δεν είναι οι όρκοι που
μας κάνουν να πιστέψουμε κάποιον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος
που μας κάνει να
πιστέψουμε
τους
όρκους.
ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
• Φαρμακείο ΣΕΚ Νο.1
Λεωφόρος Ομονοίας:
Κλειστό από 3/7/17
μέχρι 30/7/17
Για την εξυπηρέτηση σας απο-

ταθείτε στο κεντρικό φαρμακείο
ΣΕΚ στο οίκημα (Τηλ. 25364864)
• Φαρμακείο ΣΕΚ Νο. 2
στο οίκημα της ΣΕΚ:
Κλειστό από 31/7/17

μέχρι 27/8/17
Για την εξυπηρέτηση σας αποταθείτε στο φαρμακείο ΣΕΚ στη
Λεωφόρο Ομονοίας
(τηλ. 25562444)

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - KOΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΜΑΖΙΚΗ Η ΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ! ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ

Σ

τον χώρο του
αθλητισμού
υπάρχουν άνθρωποι και... ανθρωπάκια. Στην πρώτη
κατηγορία
των
Ανθρώπων (το Α
κεφαλαίο) ανήκει ο
φίλος
μου
ο
Ανδρέας Κακουλλής,
ο άνθρωπος που
ηγήθηκε της αγροτικής ποδοσφαιρικής
ομοσπονδίας ΕΠΟΠΛ, όταν αυτή έμεινε ορφανή με
την αποχώρηση του αγαπημένου μας και αξέχαστου Νίκου Γρηγορίου. Ο Ανδρέας Κακουλλής
χωρίς πολύ θόρυβο και λόγια, βρέθηκε στην προεδρία της ΕΠΟΠΛ, σε εξαιρετικά δύσκολους καιρούς, όταν πλέον οι αξίες σε αυτό τον τόπο άρχισαν να εξαφανίζονται κι όταν το ποδόσφαιρο,
έστω και το αγροτικό, άρχισε να χαλά και να γίενται μέσον εκμετάλλευσης από κάπιους επιδήδειους.
Το πάλεψε πολύ ο Ανδρέας, με λίγους αλλά
καλούς του συνεργάτες και πρόσφατα παρέδωσε
τη σκυτάλη στον Ανδρέα Χριστοφή.
Ο Ανδρέας Κακουλλής ανήκει πλέον στην ιστορία
της μεγαλύτερεης ίσως αγροτικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του τόπου μας. Πρόσφερε όσα
μπορούσε και τώρα μπορεί να κοιτάξει με καθαρό
το μέτωπο όλους τους φίλους του στην αγροτιά
της Λευκωσίας, όπου υπάρχουν σωματεία μέλη
της ΕΠΟΠΛ. Μπορεί, βέβαια, το αγροτικό ποδόσφαιρο να μην είναι σήμερα αυτό που ήταν
παλιά. Γι’ αυτό δεν φταίει ο Ανδρέας και κανένας
Ανδρέας! Αντίθετα, ο Ανδρέας το πάλεψε όσο
μπορούσε και κράτησε δυνατή την παρουσία της
ΕΠΟΠΛ στα αγροτικά ποδοσφαιρικά μας πράγματα. Είπαμε, οι αξίες χάθηκαν, οι συνθήκες
άλλαξαν, οι νέοι έστρεψαν αλλού την προσοχή
τους. Ας είναι καλά ο Ανδρέας, όπου κι αν είναι,
και καλή δύνμαη στον νέο πρόεδρο της ΕΠΟΠΛ,
που είναι κι αυτός Ανδρέας, όχι Κακουλλής, αλλά
Χριστοφή.
Φίλοι μου, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε
την ΕΠΟΠΛ και τις υπόλοιπες αγροτικές ομοσπονδίες, έχουν ακόμα έργο να επιτελέσουν.

Δημήτρης Δημητρίου, «ΠΟΛΙΤΗΣ»
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Κ

ατά μέσον όρο μόνον 350 άτομα
βρίσκονται στις κερκίδες σε κάθε
αγώνα
Πρωταθλήματος
Α’
Κατηγορίας

3 Η βία μέσα κι έξω από τα γήπε-

Την καθολική απαξίωση του ποδοσφαίρου στον τόπο μας ακολουθεί η
μαζική φυγή των θεατών από τα
γήπεδα. Το φαινόμενο της άδειας
κερκίδας διογκώνεται χρόνο με τον
χρόνο σε συνδυασμό με την κάθετη
μείωση του αριθμού των εισιτηρίων
εισόδου στους αγώνες αλλά και των
διαρκείας. Τα στατιστικά στοιχεία
είναι αμείλικτα και μιλούν από μόνα
τους. Την περίοδο 2012-13, διατέθηκαν συνολικά 504.523 εισιτήρια
(2.314 μέσος όρος ανά αγώνα).
Κατά την φετινή χρονιά ο αριθμός
κατρακύλησε στα 403.207 εισιτήρια
(1.666 ανά αγώνα).

5Η

Παρ’ ότι αρκετές ομάδες δεν δημοσιοποιούν τον ακριβή αριθμό εισιτηρίων με σκοπό να αποκρύβουν
έσοδα από το κράτος, είναι φανερή
η κάθετη πτώση.
Οι βασικοί λόγοι που συντείνουν
στη συνεχόμενη αύξηση της αποχής
του κόσμου από τα Κυπριακά ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι

1 Η αναξιοπιστία του πρωταθλήματος λόγω των σικέ αγώνων

2Η

απουσία της έξωθεν καλής
μαρτυρίας
της
Κυπριακής
Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου

δα

4 Η απευθείας προβολή των αγώνων από την τηλεόραση
πενιχρή συμμετοχή Κυπρίων
ποδοσφαιριστών στις εντεκάδες

• Η απαξίωση του Κυπριακού
ποδοσφαίρου αντικατοπτρίζεται εύγλωττα στο έντονο
φαινόμενο της άδειας κερκίδας

Τι λέει έρευνα
Έρευνα

που

διεξήγαγε

το

τατης
ποδοσφαιρικής
αρχής.
Συγκεκριμένα, την εκτελεστική επιτροπή, 55% τη δικαστική επιτροπή,
60% τη διαιτησία, ενώ 61% την επιτροπή διαιτησίας. Ασφαλώς στην
διετία 2015- 17 τα πράγματα έχουν
προσλάβει δυσμενέστερη μορφή και
είναι βέβαιον ότι στην νέα έρευνα θα
αποτυπωθεί ακόμη πιο μαύρη η
εικόνα του Κυπριακού ποδοσφαίρου.
Ήρθε η ώρα, η πολιτεία να παύσει
να κάνει τα στραβά μάτια στην τραγική κατάσταση στην οποία περιήλθε το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Αντί
να ενισχύει οικονομικά τις ομάδες –
εταιρείες για ανέγερση σύγχρονων

ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ ΧΑΜΗΛΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
2009 - 10

603.046

2012 - 13

504.523

2013 - 14

475.989

2016 - 17

403.207

Ο μέσος όρος εισιτηρίων ανά αγώνα
είναι μόλις 350
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τον Ιούλιο
του 2015 με θέμα «Κυπριακό
Ποδόσφαιρο - Δεδομένα και
Αντιλήψεις», κατέδειξε ότι το 42%
του δείγματος απάντησε ότι πήγε
λιγότερες φορές στο γήπεδο από
ό,τι στο παρελθόν, λόγω της
ανάρμοστης συμπεριφοράς
οπαδών, ενώ το ίδιο ποσοστό καταγράφηκε και στην
απάντηση ότι το πρωτάθλημα έχει χάσει την αξιοπιστία
του.
Επιπλέον, οι πολίτες σε
ποσοστό 57% δεν εμπιστεύονταν καθόλου τα θεσμικά
όργανα της ΚΟΠ, ως ανώ-

γηπέδων, μάλιστα σε περίοδο κρίσης με χιλιάδες νοικοκυριά φτωχοποιημένα, ας στηρίξει έμπρακτα την
υγιή ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε
επίπεδο υποδομών – ακαδημιών
παρέχοντας γενναιόδωρα κίνητρα.
Απαράβατος κανόνας προς τούτο,
πρέπει να είναι η εφαρμογή αυστηρών όρων στις ομάδες που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν αυτών των
κινήτρων. Και το πιο σημαντικό: Η
Πολιτεία οφείλει να υιοθετήσει οδικό
χάρτη εξυγίανσης του Κυπριακού
ποδοσφαίρου το οποίο από καρκινογόνο κύτταρο της κοινωνίας να
μετατραπεί σε ισχυρό μύ προς όφελος του πληθυσμού.
Ξ.Ξ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2017 - 18
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Τεχνική Εκπαίδευση
και Επαγγελματική Αποκατάσταση
Με τη Μαίρη Κουτσελίνη
Καθηγήτρια στο τμήμα Επιστημών της Αγωγής
του Πανεπιστήμιου Κύπρου, του οποίου προεδρεύει
και Διευθύντρια της Έδρας UNESCO για την Ισότητα
και Ενδυνάμωση των Φύλων

1

Αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή Παιδείας συζήτησε το θέμα της αναβάθμισης της τεχνικής Εκπαίδευσης. και αποφάνθηκε ότι
πρέπει να αλλάξουν σωρεία παραμέτρων ώστε να
επιτευχθεί ο στόχος που τέθηκε για 30% των μαθητών στην Τεχνική Εκπαίδευση και ακόμα περισσότερα για να προσεγγιστεί ο μέσος όρος της ΕΕ, που
είναι 40%. Η πραγματικότητα είναι, λοιπόν, ότι αν
δεχόμασταν στις τεχνικές σχολές όλα τα παιδιά που
θέλουν να φοιτήσουν, γιατί έχουν έφεση για τεχνικά
επαγγέλματα, θα είχαμε ξεπεράσει το 30% και δεν
χρειάζεται καμιά επιπλέον μελέτη για να μας λύσει
το πρόβλημα, το οποίο έχει μελετηθεί ήδη από το
Υπουργείο Παιδείας, με άξονα όλες τις παραμέτρους
που το επηρεάζουν. Χρειάζονται κτιριακές εγκαταστάσεις και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα μαζί με
την μοριοδότηση η οποία πρέπει να σταματήσει
παράλληλα με τη εξεύρεση χώρων φοίτησης. Και αν
δεν μπορούμε να κτίσουμε τόσες Τεχνικές σχολές
όσες χρειάζονται, λόγω οικονομικής κρίσης- μια και
για την εκπαίδευση αυτή είναι συνήθης επωδός-ας
λειτουργήσουμε με πρωινή και απογευματινή φοίτηση για ένα διάστημα.
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Μοριοδότηση και παρενέργειες. Η μοριοδότηση
καλώς λειτούργησε όσο δεν υπήρχαν χώροι φοίτησης για όλα τα παιδιά. Αυτό βοήθησε στο να γίνει
η τεχνική εκπαίδευση ανταγωνιστική και να αλλάξει
η νοοτροπία και η κουλτούρα ότι στις τεχνικές φοιτούν όσοι δεν κάνουν για τα Λύκεια. Όμως, ως
μέτρο, η επιλογή και εισδοχή μαθητών στις τεχνικές
σχολές, με βάση τον υψηλότερο βαθμό που φέρνουν
από το Γυμνάσιο, έχει προβλήματα και παρενέργειες.
Αφήνει έξω παιδιά με τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες
ούτε προσμετρούνται, ούτε διδάσκονται και ούτε
βαθμολογούνται στο Γυμνάσιο της γενικής παιδείας,
στο βαθμό που να επιλέγονται όσοι πραγματικά
υπερέχουν και έχουν έφεση σε τεχνικά επαγγέλματα.
Αντίθετα, τα παιδιά που δεν τα καταφέρνουν στα
θεωρητικά μαθήματα, έχουν χαμηλότερους βαθμούς
από αυτούς που έχουν υψηλό μέσο όρο και παραμένουν εκτός τεχνικών σχολών. Και το χειρότερο αναγκάζονται να φοιτήσουν στα Λύκεια, σε ένα πρόγραμμα στο οποίο σίγουρα θα αποτύχουν και σε ένα
χώρο που λειτουργεί ως χώρος κουστωδίας και
σωφρονισμού παρά ως χώρος ανάπτυξης.

3

Στόχευση με οφέλη. Πρέπει να στοχεύσουμε σε
αύξηση φοίτησης σε κλάδους που μπορούν να
αναπτυχθούν και στους οποίους μπορεί να εργοδοτηθούν οι απόφοιτοι.Έχουμε ανάγκες για την τουριστική βιομηχανία, όπου εργοδοτούνται μονίμως μη
Κύπριοι, καθώς και για τα νέα τεχνικά επαγγέλματα
για ιχθυοκαλλιέργειες, τεχνικούς για θέματα υδρογονανθράκων, γεωργικάτεχνικούς γεωπονίας
και πολλά άλλα. Άρα,
πρέπει να μιλούμε για
στοχεύσεις
αύξησης
εγγραφών σε κλάδους
που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του τόπου
και σε επαγγελματική
αποκατάσταση
των
αποφοίτων.
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• Την ερχόμενη Τρίτη 25 Ιουλίου με απόφαση των κλαδικών συμβουλίων

ΝΕΑ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ
Μ

ε κοινή απόφαση των κλαδικών συμβουλίων ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΠΑΣΥΔΥ θα πραγματοποιηθεί νέα
24ωρη απεργία στη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα την Τρίτη 25
Ιουλίου.

Οι τρεις Συντεχνίες εκφράζουν την
έντονη δυσαρέσκεια τους για το
γεγονός ότι η εργοδοτική πλευρά
συνεχίζει να εξωθεί με την άτεγκτη
και αρνητική στάση της τους εργαζόμενους σε απεργιακές κινητοποιήσεις και δεν σέβεται βασικές
πρόνοιες της Ειδικής Συμφωνίας
Ορισμένης Διάρκειας για την
περίοδο 2014-2018 που η ίδια
συνομολόγησε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η πρώτη 24ωρη
απεργία έγινε την Τρίτη 11 Ιουλίου
2017 αφού προηγουμένως εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με την εργοδοτική πλευρά
για γεφύρωση της διαφοράς.
Η προγραμματισμένη απεργία δεν
είναι αυτοσκοπός αλλά μέτρο πίεσης στην εργοδοτική πλευρά να
προσέλθει με καλή διάθεση σε διάλογο για επίλυση της διαιωνιζόμενης εργατικης διαφοράς. Στο
πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης προγραμματίζεται πορεία
διαμαρτυρίας. Παρά την πικρία
που προκαλεί η στάση της εργοδοτικής πλευράς, εντείνονται οι προσπάθειες διαβούλευσης με σκοπό
να επέλθει η εργατική ειρήνη και να
ομαλοποιηθούν οι εργασιακές σχέσεις στον Συνεργατισμό.

Προς τούτο, προγραμματίζονται
συναντήσεις με τον υπουργό Οικονομικών και τα Πολιτικά Κόμματα.

√

Εντατικοποιείται η προσπάθεια για γεφύρωση της εργατικής
διαφοράς και αποτροπής των κινητοποιήσεων
ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΗ

Οι εργαζόμενοι στον Συνεργατισμό μέλη των Συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και
ΠΑΣΥΔΥ απευθύνουν ύστατη έκκληση στη Σ.Κ.Τ όπως σεβαστεί τις
συμφωνίες που έχει συνυπογράψει υποβάλλοντας συγκεκριμένη αντιπρόταση στις προτάσεις των Συντεχνιών για επαναφορά στην ομαλότητα και την εργατική ειρήνη και εξυπηρέτηση των ευρύτερων συμφερόντων του Συνεργατισμού.
Οι τρεις Συντεχνίες ευχαριστούν όσους συμπαραστέκονται στον δίκαιο
αγώνα τους και εκφράζουν τις απολογίες τους στους πελάτες για την
όποια ταλαιπωρία έχουν υποστεί, προσβλέποντας στη στήριξη και
κατανόηση τους.

• Τρισάγιο στον Τύμβο και απόδοση τιμών στις 21 Ιουλίου 2017

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΑ ΕΝΔΟΞΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ

Ο

ι Σύνδεσμοι Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 59, το Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 - 59, το
Συμβούλιο Ιστορικής μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 - 59, η
ΣΕΚ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εθελοντών Αγωνιστών
1963 - 64, η Παγκύπρια Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Τεθωρακι-

√

Ομιλητής ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας

σμένων, η ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητών, ο Γυναικείος Όμιλος
Πρωτοπορία, η ΓΟΔΗΣΥ, ο Παναγροτικός, η ΕΠΟΠΛ, η
ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ και η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών, σας
προσκαλούν να παρευρεθείτε στο Τρισάγιο που οργανώνουν την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 και ώρα

7.30μ.μ. στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, στη μνήμη
των Ελλαδιτών και Κυπρίων Αξιωματικών και Οπλιτών και όλων των άλλων που έπεσαν κατά την βάρβαρη Τουρκική Εισβολή του 1974.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Κατάθεση δάφνης επί των τάφων και κενοταφίων
των ηρώων.
2. Τρισάγιο
3. Ανδρών Ηρώων» από την χορωδία των Συνδέσμων
Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955 - 59.
4. Ομιλία από τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα.
5. Κατάθεση Στεφάνων
6. Ενός λεπτού σιγή.
7. Εθνικός Ύμνος.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

