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ΤΕΤΑΡΤΗ

9

ΜΑΪΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2994
TIMH 0.70€

Γε.Σ.Υ: ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕΚ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Α

πόλυτη ταύτιση θέσεων αναφορικά με την υπέρτατη
κοινωνική ανάγκη εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου
Υγείας, διαπιστώθηκε στη χθεσινή συνάντηση του
Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου με την εκτελεστική επιτροπή της ΣΕΚ στα κεντρικά γραφεία της Συνομοσπονδίας.

9η Μαίου: Ημέρα της Ευρώπης

Μ

ε την ευκαιρία της 9ης Μαίου, Ημέρας της Ευρώπης, διαβεβαιώνουμε
ότι παραμένουμε προσηλωμένοι στον
στόχο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
με προαπαιτούμενο τη δίκαιη κοινωνία
και βασικό άξονα την εφαρμογή των
αρχών που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Σελ. 2, 7

Στον απόηχο της Εργατικής
Πρωτομαγιάς

Σ

ημαδιακά μηνύματα με ευοίωνες
προοπτικές για το εργασιακό τοπίο
και το κοινωνικοοικονομικό αύριο, αναδύουν μέσα από τις ποικίλες εκδηλώσεις
που πραγματοποίησε η ΣΕΚ προς τιμήν
της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Ο υπουργός εξήρε τη σθεναρή και διαχρονική στήριξη
της ΣΕΚ στην υλοποίηση του μεγάλου κοινωνικού στόχου
του Γε.Σ.Υ. Ταυτόχρονα έδωσε τα εύσημα στη ΣΕΚ για την
αταλάντευτη στάση της, την στοχοπροσήλωση της και
την μέγιστη υπευθυνότητα που επιδεικνύει.

Σελ.16

Ο υπουργός Οικονομικών υιοθετεί τις θέσεις της ΣΕΚ σε καίρια ζητήματα

Ανάπτυξη σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης
και ενδυνάμωσης του κοινωνικού κράτους
Κ

λίμα αισιοδοξίας για την έκβαση των εργασιακών και
κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων επικράτησε στη
συνάντηση της ηγεσίας της ΣΕΚ με τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη η οποία πραγματοποιήθηκε την
περασμένη Παρασκευή στα κεντρικά γραφεία του κινήματος στον Στρόβολο. Κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα είναι η διατήρηση της ανάπτυξης με τρόπο βιώσιμο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και η επάνοδος σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών. Ο υπουργός έκανε δεκτές τις εισηγήσεις της ΣΕΚ σε
καίρια ζητήματα με τον γενικό γραμματέα Ανδρέα Φ.
Μάτσα να τονίζει πως το κίνημα στηρίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάκαμψη της οικονομίας και δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης, έτσι ώστε να διεκδικούμε
περισσότερα ωφελήματα για τους εργαζόμενους συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Σελ. 8, 9

Σελ. 3, 16

Το απαύγασμα της συνάντησης
• Διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των
εργαζομένων στον Συνεργατισμό
• Μεταρρυθμίσεις, αύξηση ανταγωνιστικότητας
και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Σε καλό δρόμο ο διάλογος για εφαρμογή της
Συμφωνίας - Πλαίσιο στον ευρύ δημόσιο τομέα
• Προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης με
όπλο την πράσινη φορολογία που αποφορτίζει
τη φορολόγηση της εργασίας
• Προχωρούν οι διαδικασίες για επαναφορά των
συνθηκών ρύθμισης της αγοράς εργασίας
• Θωράκιση και ενίσχυση του θεσμού των
συλλογικών συμβάσεων

Αφιέρωμα : Παπασταύρος
Παπαγαθαγγέλου

Ο

βίος και η πολιτεία του φλογερού
ρασοφόρου της ΕΟΚΑ και ανιδιοτελούς πατριώτη Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου, καθοδηγούν τα βήματα μας,
ανανεώνοντας τον όρκο για αγώνα
μέχρι την Εθνική δικαίωση της μαρτυρικής Κύπρου
Σελ. 7

Αδικαιολόγητη κωλυσιεργία βουλής για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Μ

ε τη σύμφωνο γνώμη της ΣΕΚ και των υπόλοιπων κοινωνικών εταίρων, (που μετέχουν στο
Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα), κατατέθηκε στη
βουλή τον Ιούνιο του 2017 νομοσχέδιο που προνοεί
τη δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων.
Στόχος αυτής της Υπηρεσίας είναι να ελέγξει σε
χώρους εργασίας την εφαρμογή των δικαιωμάτων
των εργαζομένων και την υλοποίηση των υποχρεώσεων των εργοδοτών που προβλέπονται σε 29 συνολικά νομοθεσίες, επιβάλλοντας αυξημένα και αποτρεπτικά διοικητικά πρόστιμα σε όσους με τις παρανομίες τους συμβάλλουν στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας.

θεση του νομοσχεδίου στη βουλή – τα πράγματα δεν
προχώρησαν προς την επιθυμητή κατάσταση, ενώ
μόλις πρόσφατα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών αποφάσισε να βάλει στον πάγο το αίτημα
της κυβέρνησης για αποδέσμευση σχετικού κονδυλίου με το οποίο θα προσληφθούν 30 επιθεωρητές για
στελέχωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Πρόκειται για μια Υπηρεσία που στο επίκεντρο των
δράσεων της θα θέσει την πάταξη του φαινομένου
της αδήλωτης εργασίας που συμβάλλει στην απορύθμιση και στερεί χιλιάδες ευρώ από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η ΣΕΚ η οποία από τον περασμένο Νοέμβριο, (και όχι
μόνο), κάλεσε τη βουλή να κινηθεί με ταχύτητα προς
την κατεύθυνση της έγκρισης του νομοσχεδίου, (που
αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου), σήμερα είναι
υποχρεωμένη να καταδικάσει την κωλυσιεργία που
επιδεικνύει η βουλή.

Δυστυχώς σήμερα – ένα σχεδόν χρόνο μετά την κατά-

• Η καθυστέρηση ενθαρρύνει την αδήλωτη
εργασία και συμβάλλει στην απορρύθμιση
της αγοράς εργασίας

Ήδη στην αγορά εργασίας υπάρχει σοβαρή απορρύθμιση και μεγάλη αδήλωτη εργασία και η ολιγωρία
δεν επιτρέπεται από κανένα και για κανένα λόγο.
Νομοσχέδια που καθυστερούν στη βουλή ή που είναι
«θύματα» αντιπαράθεσης ανάμεσα σε εξουσίες, είτε
τα τρώει ο χρόνος, είτε καθίστανται άχρηστα γιατί η
παρανομία τρέχει με τους δικούς της γρήγορους ρυθμούς.
Ως τώρα δείξαμε αρκετή υπομονή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε περισσότερο από βέβαιοι πως,
έγιναν τα όσα έπρεπε να γίνουν από κυβέρνηση και
κοινωνικούς εταίρους, (εργοδότες και συντεχνίες), γι’
αυτό καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να εγκαταλείψουν τους τυχόν τακτικισμούς και την οποιαδήποτε ολιγωρία και να εγκρίνουν τάχιστα τα όσα
απαιτούνται για να λειτουργήσει η Ενιαία Υπηρεσία
Επιθεωρητών.
Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις.

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

@

E

ύσημα στην Ελλάδα έδωσε ο κ. Γιούνκερ για την
πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις
Χαιρόμαστε γιαυτό, αλλά και για το περιβόητο,
«Ζήτω η Ευρωπαϊκή Ελλάδα - Ζήτω η Ελληνική
Ευρώπη» που ανεφώνησε ο πρώτος Ευρωπαίος
πολίτης

Ρ

ιζικές τομές στον τομέα της ασφάλισης των
εργαζομένων για εργατικά ατυχήματα αξιώνει η
ΣΕΚ
Δεν τιμά κανένα η είδηση ότι οι μισοί εργοδτες
δεν έχουν ασφαλίσει το προσωπικό τους

Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΖOMΑΣΤΕ

Ε

ίναι γεγονός πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση μέχρι τώρα δεν έχει συμβάλει καταλυτικά στην επίλυση
του χρονίζοντος Κυπριακού Ζητήματος. Είναι αλήθεια πως η Ευρώπη ακόμη δεν έχει ικανοποιήσει τις
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Γ

όνιμο έργο έχει παραχθεί για εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών
Αξίζουν τα εύσημα στην υπουργό Εργασίας
για τα θετικότατα αποτελέσματα

Α

διανόητο το εργοδοτικό αίτημα για απασχόληση
προσωπικού τρίτων χωρών στα ξενοδοχεία
ενόσω υπάρχουν Κύπριοι άνεργοι
Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να συναινέσει σε κάτι τέτοιο

Τ

α ατομικά συμβόλαια αποτελούν γάγγραινα
για την αγορά εργασίας
Η ΣΕΚ αγωνίζεται για εξουδετέρωση αυτού του
«φρούτου» που δηλητηριάζει τον κοινωνικό
διάλογο

Ι

κανοποιητική η Πρωτομαγιάτικη σαφής τοποθέτηση της υπουργού Εργασίας για πάταξη της αδήλωτης εργασίας
Αναμένουμε τα λόγια να γίνουν πράξη

Κ

άθε πέρσι και καλύτερα στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος
Το κακό παράγινε, απαιτούνται πάραυτα
ουσιατικές δράσεις εμπέδωσης του νόμου και
της τάξης

Η

ττα βαρύτατη θεωρείται για τη μικρή Κύπρο η
αποθράσυνση των κάθε είδους εγκληματιών
Ώρα για συγκροτημένες διορθωτικές κινήσεις
προτού θρηνήσουμε επί ερειπίων

Φ

αινόμενα εργασιακής απορρύθμισης δεν πρόκειται να ανεχθούμε άλλο
Σαφές Πρωτομαγιάτικο μήνυμα της ΣΕΚ με πολλαπλούς αποδέκτες

Ω

ρα παροχής εξειδικευμένης αγωγής στη νεολαία
για να δαμάσουμε τον μινώταυρο της ασφάλτου
Η νεολαία αποτελεί το εκλεκτό κομμάτι του λαού
μας, ας την θωρακίσουμε

Ν

αι, συμφωνούμε απόλυτα με τον υπουργό Παιδείας
για δημιουργία ανθρωποκεντρικής παιδείας
Καλύτερο υλικό είναι οι αρχές του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

λειτουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης
Εργασίας θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ
Ας αφήσει τα τερτίπια η Βουλή, κι ας εγκρίνει
το σχετικό κονδύλι.

της Ε.Ε οφείλουμε να κρατούμε
ζωντανή τη συλλογική προσπάθεια για δημιουργία της νέας
Ευρώπης των πολιτών και όχι των
οικονομικών συμφερόντων της
ολιγαρχίας. Οραματιζόμαστε ένα
Ευρωκοινοβούλιο που να αντιπροσωπεύει στην πράξη του πολίτες
των κρατών – μελών, που θα σέβεται τα Εθνικά Κοινοβούλια και τη
λαϊκή κυριαρχία του κάθε ευρω-

xenis.xenofontos@sek.org.cy

προσδοκίες μας για θωράκιση των
θεσμών στην Κύπρο και τη λειτουργία μας ως σύγχρονου κράτους, 14 χρόνια μετά την Κυπριακή ένταξη. Είναι αυταπόδεικτο,
πως η Ευρώπη έχει κραυγαλέες
αδυναμίες και δεν είναι η Ένωση
που θέλουμε και οραματιζόμαστε.
Αυτές οι αδυναμίες όμως, δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να μας
κάνει να αποστρεφόμαστε την
Ευρώπη και κάθε τι το Ευρωπαϊκό.
Τουναντίον, αυτές οι αδυναμίες
της Ευρώπης πρέπει να χαλυβδώνουν την πίστη μας για συνεχή συνειδητή προσπάθεια ώστε μια
μέρα να φτιάξουμε την Ευρώπη
των ονείρων μας. Γιατί η Ευρώπη
είναι το κοινό σπίτι των Ευρωπαϊκών λαών και γενικότερα των
Ευρωπαίων πολιτών. Και το πιο
σημαντικό: Η Ευρώπη παρά τα μειονεκτήματα που έχει, αποτελεί τον
μοναδικό παράγοντα για εδραίωση
της ειρήνης όχι μόνο στην ταραγμένη γειτονιά μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη που ζεί σε συνθήκες μόνιμης αβεβαιότητας και
ανασφάλειας.
Ειδικότερα, για ένα μικρό κράτος
όπως η Κύπρος, η ιδιότητα του
ισότιμου μέλους σε μια μεγάλη
δημοκρατική οικογένεια με θεσμοθετημένους κανόνες διακυβέρνησης με αιχμή του δόρατος την
αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη,
αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση
της ίδιας της ύπαρξής μας.
Παρά τις επί μέρους και κατά καιρούς πικρίες μας από τη στάση

• Με σεβασμό στην 9η Μαίου,
Ημέρα της Ευρώπης
παϊκού κράτους / έθνους και όχι
τα συμφέροντα των ισχυρών.
Με την ευκαιρία της 9ης Μαίου,
Ημέρας της Ευρώπης, δηλώνουμε
ότι παραμένουμε προσηλωμένοι
στον στόχο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με προαπαιτούμενο τη
δίκαιη κοινωνία με βασικό άξονα
την τάχιστη εφαρμογή των αρχών
που ορίζει ο Ευρωπαικός Πυλώνας
Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Ως άτομα, ως κοινωνικοί φορείς,
ως πολιτεία, ως χώρα και ως
λαός, λοιπόν, διεκδικούμε ή καλύτερα οφείλουμε να διεκδικούμε:
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

ΠΕΜΠΤΗ 10/5/2018
Σίμωνος αποστόλου του Ζηλωτού, Λαυρεντίου οσίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/5/2018
Μωκίου ιερομάρτ., Κυρίλλου &

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

• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η
ποιοτική Υγεία και Παιδεία θα
παρέχεται δωρεάν
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα
επενεργεί στην πράξη ως ισχυρή
δύναμη ειρήνης και σταθερότητας
στον πλανήτη διασφαλίζοντας τα
σύνορα και την ασφάλεια των
κρατών - μελών
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα
προάγει τις Επιστήμες με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα προς όφελος των ανθρώπων αποτρέποντας
τους αξύτατους εξοπλιστικούς
ανταγωνισμούς που προωθούν τα
συμφέροντα των επιχειρηματιών
και των βιομηχάνων όπλων
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση των
πολιτών και ΟΧΙ των τραπεζών
και των ισχυρών επιχειρηματικών
λεσχών!
• Μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου τα
παιδιά θα έχουν ίσες ευκαιρίες
ανέλιξης για το μέλλον που θα
καθορίζεται από τη βούληση των
πολιτών και όχι από την γραφειοκρατία των Βρυξελλών.
• Μια Ευρώπη που θα σέβεται τον
ιδρώτα των εργατών και τη συνεισφορά του εργατικού δυναμικού
στην παραγωγική διαδικασία
κατανέμοντας τον πλούτο δίκαια,
σε ένα οικονομικό σύστημα με κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο.

Με την ευκαιρία της 9η Μαίου, Ημέρας της Ευρώπης και με νωπή τη
σφραγίδα του BREXIT, προσδοκούμεν πως οι ηγέτες της Ευρώπης θα
φανούν αντάξιοι του θεμελιωτή Ρομπέν Σουμάν και των νεώτερων οραματιστών όπως ο Βαλερύ Ζισκάρ Ντεστέν, για οικοδόμηση της νέας κοινωνικής Ευρώπης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/5/2018
Ησαϊου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτυρος, Επιμάχου μ.
Νικολάου εν Βουνένους.

Όργανο της ΣEK

σέβεται τη διαφορετικότητα και θα
προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά των Εθνών-Κρατών μελών
της και όχι την προβαλλόμενη
υποκουλτούρα που προωθούν οι
κάθε λογής έμποροι των εθνών.

Κοντολογίς, στον σημερινό παγκοσμιοποιούμενο κόσμο, προβάλλει αδήριτη η ανάγκη υιοθέτησης ενός ξεκάθαρου πολιτικού προσανατολισμού
που να προωθεί τα πραγματικά συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών και
κοινωνιών. Αυτός ο ευγενής και υπέρτατος στόχος, μπορεί να επιτευχθεί
μόνον μέσω της οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας με σεβασμό
στο έθνος – κράτος, με κοινή εξωτερική πολιτική και ενιαία ομπρέλλα
άμυνας, κατά τρόπο που να διασφαλίζει την κοινή ασφάλεια, τη διαφάνεια στα οικονομικά, την αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαϊκών λαών και
την ισχυροποίηση του κράτους πρόνοιας.

Εορτολογιο

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

Από την επιφάνεια
στην ουσία…

ην κρίνετε για να μην κριθήτε…

Πόσες φορές τα ακούσαμε διαχρονικά στη ζωή μας.
Κι όμως παραμένουμε αδιόρθωτοι ως άνθρωποι και
αδιόρθωτη ως κοινωνία. Παραμένουμε σοβαρά εκτεθειμένοι απέναντι στον εαυτό μας που δεν μπορούμε
να ελέγξουμε τα εξελθόντα του λάρυγγα.
Βγάζουμε τη γλώσσα μας περίπατο και εκφράζουμε απόψεις και
θέσεις ελαφριά τη καρδία.
Τι να πεις τώρα στον 15χρονο
που ορφάνεψε για δεύτερη φορά;
Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Συγνώμη νεαρέ που σε αποκαλέσαμε δολοφόνο;
Συγνώμη νεαρέ που σε αφήσαμε
έγκλειστο στο σπίτι γιατί ουσιαστικά σε ορίσαμε το
φονιά των γονιών σου;

√ Ένα μεγάλο
συγνώμη για την
επιφάνεια που υπεδείξαμε ως κοινωνία
απέναντι σε ένα
15χρονο παιδί

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ένα συγνώμη είναι λίγο.
Το ελάχιστο που μένει να
κάνουμε ως κοινωνία
είναι να δοθεί σε αυτό το
παιδί άνευ όρων αγάπη
και φιλία για να μπορέσει να επανενταχθεί στο
σχολικό περιβάλλον του.

Να μπορέσει να κρατήσει τις ισορροπίες του μέσα σε
αυτόν τον ανισσόροπο κόσμο που ρίχνει τον αναμάρτητο λίθο με τόση βαναυσότητα.
Ντρέπομαι για μένα. Ντρέπομαι για τους γύρω μου!
Ντρέπομαι για τις σκέψεις οι οποίες δεν ελέγχονται.
Ντρέπομαι για την επιφάνεια μας. Χρειαζόμαστε
επειγόντως ως ανθρώπινα όντα βαθιά ψυχανάλυση.
Να βγούμε από τη θέση του κριτή και του δικαστή.
Να αφήνουμε τους ειδικούς να βγάζουν τα συμπεράσματα τους χωρίς πίεση και χωρίς άγχος. Μετατραπήκαμε σε συγγραφείς βιβλίων μυστηρίου αλλά τελικά πέσαμε όλοι έξω.
Ας μάθουμε επιτέλους λίγο από τα παθήματα μας
και να δώσουμε δείγματα γραφής.
Ένα μεγάλο Συγνώμη νεαρέ. Συγχώρεσε μας για την
κατάντια μας και για το ήθος μας που ξέπεσε πολύ
χαμηλά.
Ένα μεγάλο συγνώμη για τον τρόπο που σκεφτόμαστε.
Δεν φταις εσύ παιδί μου. Φταίμε εμείς οι ερασιτέχνες
που έχουμε γνώμη για όλα.
Πολυξέρηδες και επί παντός επιστητού.
Μας δίδαξες χωρίς καν να το γνωρίζεις. Μας δίδαξες
πως πρέπει να πάψουμε να είμαστε οι άνθρωποι της
επιφάνειας αλλά της ουσίας.
Αποκάλυψες τις ανθρώπινες αδυναμίες μας και το
σκληρό πρόσωπο της κοινωνίας που αντί να προστατεύει στιγματίζει.
Μας υπενθύμισες πως τα πράγματα δεν είναι μαύρο
ή άσπρο αλλά πως υπάρχουν και άλλες πολλές
ενδιάμεσες αποχρώσεις.
Το καλό και το κακό είναι περίπλοκα και πολλές
φορές πολύ δύσκολο να τα κατανοήσεις. Αυτός είναι
και ο λόγος που δεν πρέπει να επικεντρώνεται
κάποιος μόνο στην επιφάνεια και να κρίνει τον
άλλον χωρίς να προσπαθήσει πρώτα να κατανοήσει
τις πράξεις του.
Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσεις να κατανοήσεις
και εσύ εμάς. Πως δεν ξέραμε τι κάναμε και τι λέγαμε. Να μπορέσεις να εμπιστευτείς ξανά την κοινωνία
στην οποία ζεις. Δεν είναι στο χέρι σου όμως. Η
μπάλα είναι στα δικά μας χέρια και θα φανεί σύντομα με τον τρόπο που θα συμπεριφερθούμε ως κοινωνία σε ένα επόμενο δραματικό περιστατικό.
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕ ΘΕΤΙΚΑ
ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ Η ΣΕΚ

Ε

ποικοδομητικό
κλίμα
και
σύγκλιση τοποθετήσεων σε
αρκετά ζητήματα καίριας σημασίας για τα κοινωνικοοικονομικά
μας πράγματα σημειώθηκε στη
συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΣΕΚ
πού πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή.
Έγινε εκτενής ανταλλαγή απόψεων
και σε βάθος συζήτηση για δέσμη
καίριων θεμάτων με γνώμονα τη
συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης προς όφελος της οικονομίας,
της κοινωνίας και των εργαζομένων.
Ο υπουργός ανέλυσε κι εξήγησε
τους βασικούς στόχους της οικονομικής πολιτικής όπως έχουν
καθοριστεί από την Κυβέρνηση με
την έναρξη της νέας κυβερνητικής
θητείας. Μετά τη συνάντηση διαβεβαίωσε ότι το κράτος έχει τη
διάθεση αλλά και τη δυνατότητα
του κράτους να διασφαλίσει τους
εργαζόμενους στη Συνεργατική
Κεντρική Τράπεζα όποιες και αν
είναι οι αλλαγές που θα προκύψουν από τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής εποπτείας.

ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «η διατήρηση της ανάπτυξης με τρόπο
βιώσιμο σε ένα μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και η επάνοδος σε συνθήκες
πλήρους απασχόλησης, αποτελούν την κορυφαία κυβερνητική
προτεραιότητα». Εξέφρασε ικανοποίηση «γιατί ήδη η ανεργία κινείται στο 9%, με τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ» και σημειώνοντας ότι
«αυτό τον καλό ρυθμό της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας μας πρέπει να τον διατηρήσουμε και για να τον διατηρήσουμε
χρειάζεται προσπάθεια, συνέπεια
μεταρρυθμίσεις, τομές για να
έχουμε μια οικονομία ακόμη πιο
παραγωγική, ανταγωνιστική και
υποστηρικτική για τις επενδύσεις
την επιχειρηματικότητα και την
απασχόληση». «Προς αυτή την
κατεύθυνση, έχουμε συζητήσει και
είμαι βέβαιος ότι η ΣΕΚ θα είναι
βασικός κοινωνικός εταίρος και
σύμμαχος σε μια κοινή προσπάθεια», υπογράμμισε.
Ο κ. Μάτσας είπε ότι η ΣΕΚ στηρίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω
ανάκαμψη της οικονομίας και
δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης, έτσι ώστε μέσα από αυτό το
δεδομένο να μπορούμε να διεκδικούμε περισσότερα ωφελήματα για
τους εργαζόμενους που εκπροσωπούμε για να μπορούμε να συμβάλουμε στην επίτευξη του στόχου
της κοινωνικής συνοχής στη βάση
και στο πλαίσιο της κοινωνικής
οικονομίας της αγοράς.

Δημόσιος - ευρύτερος
δημόσιος τομέας
Σε προχωρημένο στάδιο είναι σύμ-

√ Ευοίωνες οι προοπτικές για το αύριο των εργαζομένων
και της κοινωνίας ευρύτερα
√ Η κυβέρνηση ενστερνίζεται πλήρως την πρόταση της ΣΕΚ
για φορολογική μεταρρύθμιση μέσα στο 2018
φωνα με τον υπουργό Οικονομικών, η συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για εφαρμογή
της Συμπληρωματικής Συμφωνίας
πλαισίου για τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα.
Η Συμπληρωματική Συμφωνία που
υπογράφηκε τον Οκτώβριο του
2017 και είναι συμπληρωματική
προς τη Συμφωνία Πλαίσιο που
υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον
Ιανουάριο του 2017, αφορά τον
καθορισμό του ποσοστού παραχώρησης γενικών αυξήσεων ή/και
μείωσης της αποκοπής μισθών
που θα αποδοθούν εντός του 2018.
Η κατάληξη θα αποκλείει το ελάχιστο όριο 0.1% και θα βρίσκεται
κάτω από το ανώτατο διαπιστωμένο όριο του 1.9% για την παραχώρηση γενικών αυξήσεων ή και
μείωση της αποκοπής μισθών.
Υπενθυμίζεται πως ο υπουργός
και οι συντεχνίες είχαν συμφωνήσει σε συνέχιση του μεταξύ τους
διαλόγου που θα ολοκληρωθεί στα
τέλη Μαΐου του 2018.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
είπε ότι συζήτησαν και το θέμα
της ολοκλήρωσης της διαβούλευσης για εφαρμογή της Συμπληρωματικής Συμφωνίας - Πλαίσιο για
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και
«έχει ξεκαθαριστεί ότι τα χρονοδιαγράμματα όπως έχουν τεθεί θα
εφαρμοστούν στην πράξη με ορίζοντα κατάληξης την 31η Μαΐου».
Διατράνωσε την ετοιμότητα της
ΣΕΚ να είναι στη διάθεση του

υπουργείου Οικονομικών ανά
πάσα στιγμή χρειαστεί να συζητηθούν συγκεκριμένα ζητήματα έτσι
ώστε το όποιο αποτέλεσμα της
γενικότερης οικονομικής πολιτικής
να είναι στο πλαίσιο και των διεκδικήσεων και των θέσεων του συνδικαλιστικού κινήματος.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Στη συνάντηση η ΣΕΚ ανέδειξε με
τεκμηριωμένο τρόπο την εισήγηση
της για προώθηση της φορολογικής μεταρρύθμισης στη διάσταση
της πράσινης φορολογίας, έτσι
ώστε να μπορέσουμε αφενός να
μειώσουμε το κόστος της εργασίας
και να δώσουμε ανάσες στους
εργαζόμενους αλλά και την ίδια
στιγμή να στηρίξουμε και τις ίδιες
τις επιχειρήσεις μέσα από μια
στοχευμένη και δημοσιονομικά
ουδέτερη φορολογική μεταρρύθμιση και να συμβάλουμε έτσι ώστε
να προωθηθεί η πράσινη ανάπτυξη μέσα από τη βελτίωση των επιδόσεων μας και στον τομέα αυτό
της οικονομίας.
Ο υπουργός Οικονομικών εξέφρασε την «συμφωνία της κυβέρνησης
όσον αφορά την πρόταση της ΣΕΚ
για προώθηση πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης όπως ο κ.
Μάτσας την έχει περιγράψει»
τονίζοντας ότι εντός του έτους θα
ξεκινήσει ο διάλογος προς αυτή
την κατεύθυνση.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ - ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Ερωτηθείς κατά πόσον με την ανάπτυξη που καταγράφει η οικονομία θα
αρχίσουν να επιστρέφονται τα όσα έχουν απολέσει οι εργαζόμενοι κατά
την κρίση, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «και αυτό ήδη συμβαίνει πρώτα από
όλα στον ιδιωτικό τομέα μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά
και μέσα από τη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων έχει αντιστραφεί
η πορεία μείωσης των μισθών και αυτό είναι κάτι το οποίο μας ικανοποιεί και πρέπει να το στηρίξουμε επειδή έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε». Στο επίπεδο της πολιτικής, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, ήδη έχουν καταργηθεί φορολογίες επί των μισθών, όπως η έκτακτη
εισφορά που είχε επιβληθεί το 2011 και είμαστε σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων με τη ΣΕΚ και τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις όσον αφορά τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα».

ERG_4-4_inn_8 & 9 5/8/18 10:34 AM Page 1

4

ΕΥΡΩΠΗ
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9η ΜΑΪΟΥ: ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Μ

πορεί η Ευρωπαική ένωση να μην συνέβαλε καταλυτικά στην
επίλυση του χρονίζοντος Κυπριακού Ζητήματος. Μπορεί η
Ευρώπη να μην ικανοποίησε τις προσδοκίες μας για θεαματικά
αποτελέσματα στα κοινωνικοοικονοικά μας πράγματι μετά την
ένταξη της Κύπρου ως πλήρες μέλος τον Μαίο του 2004. Μπορεί η
Ευρώπη να έχει αδυναμίες και να μην είναι είναι η Ευρώπη που
οραματιζόμαστε.
Όμως αυτό, δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να μας κάνει να αποστρεφόμαστε την Ευρώπη. Και κάθε τι το ευρωπαικό. Τουναντίον,
αυτές οι αδυναμίες της Ευρώπης πρέπει να χαλυβδώνουν την
πίστη μας για αγώνα ώστε μια μέρα να φτιαξουμε την Ευρώπη
των ονείρων μας. Γιατί η Ευρώπη είναι το κοινό σπίτι των Ευρωπαικών λαών και γενικότερα Ευρωπαίων πολιτών. Και το πιο
σημαντικό: Η Ευρώπη παρά τα μειονεκτήματα που έχει, αποτελεί
τον μοναδικό παράγοντα για εδραίωση της ειρήνης όχι μόνο στην
ταραγμένη γειτονιά μας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Ειδικότερα, για ένα μικρό κράτος όπως η Κύπρος, η ιδιότητα του
μέλους στην ΕΕ, σε μια μεγάλη δημοκρατική οικογένεια, με θεσμοθετημένους κανόνες διακυβέρνησης με αιχμή του δόρατος την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη, αποτελεί τη μεγαλύτερη εγγύηση της
• Είμαστε περήφανοι για ίδιας της ύπαρξής μας. Είναι προτην Ελληνική καταγωγή φανές πως η ιδιότητα της Κύπρου
μας και την Ευρωπαική ως ισότιμου μέλους στην ΕΕ παρέχει ουσιαστική ασφάλεια και στήμας ταυτότητα
ριξη σε θέματα που η Κύπρος θα
• Είμαστε ευγνώμονες
αδυνατούσε να αντεπεξέλθει μόνο
με τις δικές της δυνατότητες. Επιστους πρωτεργάτες
του κοινού Ευρωπαικού πρόσθετα δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τον καταλυτικό ρόλο του
οικοδομήματος
Κοινοτικού Κεκτημένου στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και
θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας προς όφελος των πολιτών.
Επίσης οφείλουμε να εκτιμούμε δεόντως τις οι
ευκαιρίες που παρέχει η ιδιότητά μας ως μέλος της
ΕΕ, ιδιαίτερα στους νέους, μέσω της ελεύθερης διακίνησης ατόμων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων.
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Νέα εποχή με φόντο την Ευρωπαϊκή
επανεκκίνηση των 60χρονων

Π

έρυσι στις 25 Μαρτίου, με τη Βρετανία
απούσα και το ζήτημα της Ευρώπης των
πολλών ταχυτήτων να παραμένει το βασικό
σημείο τριβής, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης υπέγραψαν τη «Διακήρυξη της Ρώμης»
σε επετειακή τελετή που έγινε στο Καπιτώλιο
της ιταλικής πρωτεύουσας.
Υπενθυμίζεται πως η υπογραφή της «Διακήρυξης της Ρώμης» έγινε στην ίδια αίθουσα του
Καπιτωλίου όπου στις 25 Μαρτίου του 1957,
υπεγράφη η ιστορική ιδρυτική διακήρυξη.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ, υπέγραψε τη «Διακήρυξη της
Ρώμης», με την πρωτότυπη πένα, την «ίδια
πένα», όπως είπε, που χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου πριν από 60 χρόνια.
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει την επανεκκίνηση», τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός, Πάολο
Τζεντιλόνι, κατά την παρέμβασή του στην
πανηγυρική Σύνοδο.
«Η Ευρώπη πρέπει να είναι ενωμένη ή δεν θα
υπάρχει καθόλου», δήλωσε ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.
Ο κ. Τουσκ, αναφέρθηκε στις αξίες της Ευρώπης, όπως είναι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η
δημοκρατία και η ανεξαρτησία. «Περισσότερα
από τα μισά χρόνια της ζωής μου έζησα πίσω
από το σιδηρούν παραπέτασμα και απαγορευόταν ακόμα και να ονειρευτείς αυτές τις αξίες»,
υπογράμμισε.Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επίσης, «διαμαρτυρήθηκε» κατά της
Ευρώπης των «πολλών ταχυτήτων, τονίζοντας

• Υπογράφηκε παράλληλα με μια δεύτερη συνθήκη, τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας (Ευρατόμ).
• Η Συνθήκη της Ρώμης έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα , και σήμερα αποκαλείται Συνθήκη
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
Στόχοι
• Στόχος της ΕΟΚ και της κοινής αγοράς ήταν:
• να αλλάξει τους όρους συναλλαγών και παραγωγής στην επικράτεια των 6 μελών της, και
• να αποτελέσει ένα βήμα προς τα εμπρός στην
προσπάθεια στενότερης πολιτικής ενοποίησης

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Συμπληρώνονται φέτος 61 χρόνια από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, οι οποίες έθεσαν τις
στέρεες βάσεις και τον πολιτικό οραματισμό για τη
μετεξέλιξη της Ευρώπης σε έναν χώρο ειρήνης, ευημερίας, συνεργασίας και κοινωνικής ανάπτυξης. Με
αφετηρία τη Ρώμη, η Ευρώπη δεν ξεπέρασε μόνο
τους τότε εμπορικούς διασυνοριακούς δασμούς
αλλά ξεπέρασε εθνικούς και ιδεολογικούς διαχωρισμούς, επούλωσε πληγές γενεών και μετρά 61 χρόνια ειρήνης, που αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό
και επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από αυτή την
πορεία, δημιουργήθηκε μια Ένωση κρατών, κοινωνιών και οικονομιών που βασίζεται στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτουςδικαίου και της οικονομικής ελευθερίας. Μια Ένωση που δεν διασφαλίζει μόνο την ελευθερία των πολιτών της αλλά διασφαλίζει
και την καθημερινότητα μας σε πράγματα που θεωρούμε πλέον
δεδομένα, όπως η ελεύθερη διακίνησή μας στις χώρες της ΕΕ, τα
δικαιώματα των καταναλωτών, η ποιότητα του τι τρώμε, η ασφάλεια των φαρμάκων, και τόσα άλλα
Την 9η Μαίου γιορτάζουμε ένα συγκροτημένο σύστημα αρχών και
αξιών που έχει διαμορφώσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής που στηρίζεται σε αξίες και ιδανικά. Οι τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαικοί λαοί, όπως η οικονομική κρίση, η ανεργία,
το μεταναστευτικό, η τρομοκρατία είναι ζητήματα δύσκολα και
πολύπλοκα, χωρίς εύκολες λύσεις. Και αυτό, αποτελεί ακόμη ένας
σημαντικό λόγο να θωρακίσουμε την Ευρώπη και ενωμένοι οι λαοί
να προχωρήσουν μπροστά μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης που απειλείται από μύριους κινδύνους. Η Κύπρος, η Ελλάδα και γενικότερα ο Ελληνισμός είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που
ανήκουμε στη μεγάλη οικογένεια των πλέον προηγμένων κρατών
του πλανήτη «Η Ημέρα της Ευρώπης είναι λοιπόν και δική μας
μέρα». Ας την αγκαλιάσουμε, ας την αγαπήσουμε ενεργώντας
Ευρωπαικά, με στόχο την Ευρωπαική ολοκλήρωση, ως εγγύηση της
ασφάλειας και της ευημερίας των πολιτών της.
Και ας μην ξεχνάμε ότι η λέξη Ευρώπη είναι Ελληνικότατη.Αυτό λεει
από μόνο του πολλά και σημαντικά.
Ξενής Ξενοφώντος

παράλληλα τη σημασία του σεβασμού των κοινών κανόνων, όπως η ελεύθερη μετακίνηση, η
ελευθερία του λόγου και του κράτους δικαίου.
«Αυτά είναι τα πραγματικά θεμέλια της Ευρώπης», σημείωσε.
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η Ευρώπη, δεν
είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε, δεν είναι η
Ευρώπη που θέλουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης
αμφιβολία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος απ’ το
να παλέψουμε εντός για να την αλλάξουμε»,
υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση της επετειακής Συνόδου της Ρώμης.
Συνθήκη της Ρώμης (ΕΟΚ)

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΝΘΗΚΗ;
• Ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
(ΕΟΚ), η οποία συνένωσε 6 χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Λουξεμβούργο) προκειμένου να συνεργαστούν με σκοπό
την ολοκλήρωση και την οικονομική ανάπτυξη,
μέσω του εμπορίου.
• Δημιούργησε μια κοινή αγορά βάσει της ελεύθερης κυκλοφορίας:
• των αγαθών,
• των προσώπων,
• των υπηρεσιών,
• των κεφαλαίων.

της Ευρώπης.
Συγκεκριμένοι στόχοι
Οι υπογράφοντες συμφωνούν:
• να θέσουν τα θεμέλια μιας «ολοένα στενότερης
ένωσης» μεταξύ των λαών της Ευρώπης·
• να διασφαλίσουν την οικονομική και κοινωνική πρόοδο των χωρών τους με κοινές δράσεις,
προκειμένου να εξαλείψουν τους εμπορικούς και
άλλους φραγμούς ανάμεσά τους·
• να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης και
εργασίας των πολιτών τους·
• να διασφαλίσουν ισορροπία στο εμπορικό
ισοζύγιο και θεμιτό ανταγωνισμό·
• να μειώσουν τις οικονομικές και κοινωνικές
διαφορές μεταξύ των διάφορων περιφερειών
της ΕΟΚ·
• να καταργήσουν προοδευτικά τους περιορισμούς του διεθνούς εμπορίου μέσα από μια
κοινή εμπορική πολιτική·
• να ασπαστούν τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·
• να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διατηρήσουν και να ενισχύσουν την ειρήνη και την ελευθερία, και να καλέσουν και άλλους λαούς της
Ευρώπης που συμφωνούν με αυτά τα ιδανικά να
συμμετέχουν και αυτοί στις προσπάθειές τους.
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Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας

Μονοψήφιος αριθμός
η ανεργία

Ανθρωποκεντρική η προσέγγιση
των πολιτικών του υπουργείου Εργασίας
Β

και άλλες ειδικότητες, όπου θα μπορούν
μαζί με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς
να παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια,
καθώς και τη σύναψη συνεργασιών με
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς ή και
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ασική προϋπόθεση για τη διατήρηση
της εργατικής ειρήνης και των υγιών
εργασιακών σχέσεων, ήταν, είναι και θα
συνεχίσει να είναι, ο αμοιβαίος σεβασμός όλων μας στον θεσμό της τριμερούς Συνεργασίας, στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και γενικότερα στις
αρχές που διέπει ο κοινωνικός διάλογος. Μέσω αυτού του κοινωνικού διαλόγου και της υπεύθυνης στάσης όλων,
έγινε κατορθωτό, εν καιρώ κρίσης, να
διασφαλιστεί το ύψος του κατώτατου
μισθού ως ένα σημαντικό εργατικό
κεκτημένο, ενώ παράλληλα, έχουμε όλοι
προωθήσει και υποστηρίξει επίμονα και
συστηματικά την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, μέσω συμφωνιών
εργοδοτών-εργαζομένων σε όλους τους
κύριους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Σπίτι του Παιδιού
Αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο
πλαίσιο πρόληψης και προστασίας του
παιδιού από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, ένας χώρος όπου
μπορούν να παρέχονται όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες με τον πιο κατάλληλο
και προς το συμφέρον των παιδιών
τρόπο.

Έγινε κατορθωτή η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων
για σταδιακή επαναφορά ωφελημάτων,
τα οποία έχουν μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης
και τρανταχτό παράδειγμα συναινετικών λύσεων είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων για συνέχιση καταβολής της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.

• Από τη ζωντανή σύνδεση του Ράδιο
Πρώτο στο Κάστρο της Λεμεσού
ανήμερα της Πρωτομαγιάς

Επίσης, το θέμα της Ίσης Μεταχείρισης
στην απασχόληση μας απασχόλησε
έντονα και γι’ αυτό προωθήσαμε σχετικό Νομοσχέδιο, βάσει του οποίου διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των
εργαζομένων για το ίδιο είδος εργασίας
και κατά συνέπεια αποφεύγεται η εκμετάλλευση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων και η περιθωριοποίηση στην
ανεργία για άλλους.

μιας ιστορίας που

Ελάχιστο Εγγυημένο
Εισόδημα
Ο θεσμός του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος αποτελεί αρωγό στην
προσπάθεια μας αυτή, μέσω του οποίου στηρίζονται οι ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού που δεν διαθέτουν επαρκείς
πόρους συντήρησης παρέχοντας τους
το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης.
Παράλληλα, παρέχονται σημαντικά
κίνητρα στους ικανούς για εργασία
συμπολίτες μας για απόκτηση περαιτέρω δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους
τομείς απασχόλησης και κατά συνέπεια
ένταξη ή/και επανένταξης τους στην
αγορά εργασίας, στα πλαίσια του ενιαίου πακέτου μέτρων για την ενεργοποίηση των ικανών προς εργασία
δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου
Εισοδήματος.
Στο πλαίσιο της Νομοθεσίας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έχει αναθεωρηθεί και η πολιτική για τα θέματα
φροντίδας και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ένα
ολοκληρωμένο «Σχέδιο Επιδότησης
Υπηρεσιών Φροντίδας» με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και την
προώθηση της κοινωνικής ένταξης
ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μέσα από την επιδό-

«

Η εργατική Πρωτομαγιά

αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της ιστορίας,
επαναλαμβάνεται
με αγώνες και διεκδικήσεις
για ένα καλύτερο αύριο

»

τηση των διαπιστωμένων αναγκών
τους για υπηρεσίες φροντίδας, τα
άτομα με αναπηρία, αλλά και οι ηλικιωμένοι με ανάγκες φροντίδας για την
κάλυψη των οποίων το εισόδημα τους
δεν επαρκεί.
Ταυτόχρονα, προγράμματα όπως το
Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Εργοδοτουμένων, μέσω του οποίου επιχορηγούνται οι θερινές διακοπές σε ορεινά
θέρετρα, με πλήρη διατροφή, για εργοδοτούμενους με μεσαία ή χαμηλά εισοδήματα, συνεχίζονται και επεκτείνονται. Από την περσινή χρονιά, αρχίσαμε
την εφαρμογή του αντίστοιχου Σχεδίου
Επιχορήγησης Διακοπών για Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα, μέσω
του οποίου επιχορηγούνται πλήρως οι
χειμερινές διακοπές συνταξιούχων με
χαμηλά εισοδήματα σε ορεινά θέρετρα.

Σχέδιο Αναδιάρθρωσης
των Υπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας
Εκσυγχρονίζεται ο τρόπος λειτουργίας
των Υπηρεσιών. Το Σχέδιο προβλέπει
την εισαγωγή του θεσμού του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς, τη δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων εντός
των Υπηρεσιών για κάθε θέμα που χρειάζεται να χειριστούν, με σημαντική
εκπαίδευση στους αρμόδιους λειτουργούς ανάλογα με τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν, την ενίσχυση
των Υπηρεσιών με πολυθεματικές ομάδες από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους
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Επιπλέον, άμεσος μας στόχος είναι η
απλοποίηση και εκσυγχρονισμός των
διαδικασιών στο σύνολο των τμημάτων
και υπηρεσιών του Υπουργείου, ούτως
ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση
του πολίτη και του εργαζόμενου. Προς
επίτευξη του στόχου αυτού έχουν δοθεί
οι απαραίτητες οδηγίες για μελέτη
όλων των διαδικασιών που επηρεάζουν
με οποιονδήποτε τρόπο τους πολίτες,
ώστε να απλοποιηθούν προς όφελος
των πολιτών.
Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση των
πολιτικών μας δεν σταματά εδώ. Διαχρονικές αδικίες και διακρίσεις σταδιακά και μελετημένα διορθώνονται, για
παράδειγμα, μέσω της θεσμοθέτησης
της παροχής πληρωμένης άδειας
πατρότητας με παράλληλη προστασία
της πατρότητας στην εργασία, ανάλογης της προστασίας που παρέχεται για
τη μητρότητα καθώς και την ετοιμασία
νομοσχεδίου για κατοχύρωση του δικαιώματος σε σύνταξη χηρείας από άντρες
υπό τους ίδιους όρους με τις γυναίκες.
Επιπλέον, έχουν τροποποιηθεί μετά
από πρόταση της Κυβέρνησης οι σχετικές νομοθεσίες ώστε να αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώματα της μητέρας που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, καθώς και της ίδιας της
παρένθετης μητέρας, με παροχή επιδόματος μητρότητας αλλά και των άλλων

Η ανεργία στην Κύπρο τον Ιανουάριο
2018 μειώθηκε σε μονοψήφιο αριθμό
της τάξης του 9.8% για πρώτη φορά
από το 2011, ενώ το Φεβρουάριο του
2018 κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια
μείωση ανεργίας στην ΕΕ από 12,6% σε
9,6% και τον Μάρτιο 2018 με βάση τα
στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση
της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, μειώθηκε στα
27.816 πρόσωπα με μείωση της τάξης
του 21,7% σε σύγκριση με τον Μάρτιο
του 2017.
Ο στόχος της Κυβέρνησης όμως δεν
είναι μόνο η μείωση της ανεργίας,
αλλά η επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην οικονομία, με
ανεργία κάτω από 5%. Η δημιουργία
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Καταγραφής και Αναζήτησης Διαθέσιμων
Ανέργων που έχουμε ετοιμάσει ενισχύει αυτή την προσπάθεια, αφού δίδεται
άμεση πρόσβαση στους εργοδότες για
την αναζήτηση διαθέσιμων ανέργων
στη βάση των προσόντων και δεξιοτήτων τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
μεγαλύτερη σύζευξη των αναγκών των
εργοδοτών με τους αναζητούντες
εργασία. Επίσης, έχουν ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες για την πρόσληψη 30
εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα από τον ερχόμενο μήνα και θα
παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες
σε ανέργους για την επιτυχή τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας. Πρέπει
να αναφέρω ότι και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι κάτι που
απασχολεί έντονα το Υπουργείο και
έχουν δοθεί οδηγίες για την ετοιμασία
νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα σχετικά με τη λειτουργία της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης.
θεσμοθετημένων ωφελημάτων και προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν
διορθωθεί και άλλες αδικίες που υπήρχαν, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του δικαιώματος των γονέων σε
μετάβαση σε τρίτη χώρα για λόγους
υγείας του νεογέννητου ή άλλου τέκνου.

Επιδότηση της εργασίας
Η πολιτική μας για επιδότηση της εργασίας συνεχίζεται, με ενεργά μέτρα απασχόλησης και παροχή κινήτρων για βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων συμπολιτών μας. Σημαντικός αριθμός σχεδίων παροχής κινήτρων και επιδότησης εργασίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020
«Απασχόλησης, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή» έχουν ολοκληρωθεί με
επιτυχία, με αποτέλεσμα να έχουν επωφεληθεί χιλιάδες συμπολίτες μας. Ορισμένα από αυτά, ήταν το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ανέργων ηλικίας
άνω των 50 ετών, το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας 25 μέχρι 29 ετών, καθώς και το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Απασχόληση Νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών.
Πολύ σημαντικά είναι και τα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Έργα που καταρτίσαμε και υλοποιούμε, βάσει των οποίων επιδοτείται
πλήρως η κατάρτιση διάρκειας 12 μηνών για επαγγέλματα που έχουν ως προαπαιτούμενη την κατάρτιση αυτή για την απόκτηση άδειας εξάσκησης τους, δηλαδή για νέους νομικούς, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. Επίσης, προωθείται η παροχή κινήτρων σε επιπρόσθετες ομάδες πληθυσμού μέσω Σχεδίων
όπως το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την Πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις καθώς και το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία,
μέσω των οποίων επιδοτείται σημαντικά το μισθολογικό κόστος για πρόσληψη
ατόμων με αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.

Ομιλία στην πρωτομαγιάτικη εκδήλωση της ΣΕΚ
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• Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο στο 2018:

Μειώνεται η ανεργία
αυξάνεται το δημόσιο χρέος

Τ

α ποσοστά ανεργίας στην Κύπρο θα
μειωθούν περαιτέρω στο 9,0% το
2018 και στο 7,1% το 2019 (από 11,1%
το 2017) σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαικής
Επιτροπής
[Κομισιόν ]που δημοσιεύθηκαν στις Βρυξέλλες. Περαιτέρω εκτιμά
πως το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί στο
105,7% το 2018, αλλά θα μειωθεί σε
επίπεδα κάτω του 100% (99,5%) το 2019,
ενώ ο προϋπολογισμός της Κύπρου θα
παραμείνει θετικός με συνολικά πλεονάσματα 2,0% και 2,2% για τα έτη 2018

και 2019, ενώ το ΑΕΠ θα συνεχίσει να
αυξάνεται κατά 3,9% το 2017, 3,6% το
2018 και 3,3% το 2019.
Σύμφωνα με το πακέτο που ετοίμασε η
γενική διεύθυνση οικονομικών και
παρουσίασε ο Επίτροπος Μοσκοβισί, η
Κομισιόν προβλέπει ότι "η δυναμική της
ανάπτυξης θα συνεχιστεί τα επόμενα
χρόνια", αλλά "αυξάνονται τόσο τα
ανοδικά όσο και τα καθοδικά ρίσκα επιβεβαίωσης της πρόβλεψης" - δηλαδή οι
κίνδυνοι τα στοιχεία να είναι καλύτερα
ή χειρότερα για μια σειρά από λόγους.

Μειώθηκε το ποσοστό φτώχειας
ηλικιωμένων στην Κύπρο

Τ

ο ποσοστό κινδύνου φτώχειας
(AROP) και το ποσοστό κινδύνου
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
(AROPE) μεταξύ των ηλικιωμένων στην
Κύπρο, μειώθηκε εντυπωσιακά κατά
την περίοδο 2008-2016 σύμφωνα με
την έκθεση της Eυρωπαικής Επιτροής
[Κομισιόν ]για τα συνταξιοδοτικά
συστήματα στην ΕΕ. Στην έκθεση η
οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις
Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα,
σημειώνεται ότι η μεταρρύθμιση του
κλάδου των επαγγελματικών συντάξεων και η ενίσχυση της βιωσιμότητας
των σχετικών αποτελεσμάτων αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση για το
μέλλον.
Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο που αφορά
την Κύπρο σημειώνεται ότι το ποσοστό
κινδύνου της φτώχειας μειώθηκε και
τονίζεται ότι η αλλαγή αυτή αποδίδεται
σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αναδιανεμητικής
ικανότητας
του
συνταξιοδοτικού
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Η έκθεση για την Κύπρο σημειώνει
ακόμα ότι μετά τις σημαντικές συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις 2009-2013,
σημειώθηκαν λίγες νομοθετικές αλλαγές, με κύριο στόχο την πραγματοποίηση ενός μικρού αριθμού αναγκαίων
προσαρμογών στο συνταξιοδοτικό
σύστημα, ενώ τα ποσοστά θεωρητικών
αναπλήρωσης όσον αφορά τις συντά-

√ Παρά τη μεγάλη μείωση
της φτώχειας στα γηρατειά,
οι ανισότητες μεταξύ των φύλων
παραμένουν σε υψηλά επίπεδα
ξεις κοινωνικής ασφάλισης αναμένεται
να αυξηθούν κατά την περίοδο 20162056.
Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια έκθεση η
πρόκληση της εξασφάλισης της επάρκειας των συντάξεων στο μέλλον παραμένει. Η Κομισιόν μάλιστα προειδοποιεί
ότι οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής
πρέπει να εξετάσουν τρόπους για την
εδραίωση και επέκταση της βελτίωσης
στη μείωση της φτώχειας, καθώς και
για τη μεταρρύθμιση του δεύτερου
πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος (επαγγελματικές συντάξεις) κατά
τρόπο που να προάγει την επάρκεια, τη
βιωσιμότητα, την ασφάλεια και τη διαφάνεια.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΤΗ ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Η ΣΕΚ Λεμεσού, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων οργανωτικού
γραμματέα για την κάλυψη των αναγκών του εργατικού κέντρου
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31 Μαΐου 2018
προς τον Τίτο Τιμοθέου, επαρχιακό γραμματέα της ΣΕΚ Λεμεσού.
Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου με βαθμολογία
16 και άνω. Επιπρόσθετο προσόν, ο Πανεπιστημιακός πτυχιακός τίτλος.
Οι υποψήφιοι θα κληθούν να παρακαθήσουν σε γραπτές εξετάσεις
και όσοι επιτύχουν θα κληθούν σε προφορική εξέταση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον επαρχιακό
γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού στο τηλ. 25 861113
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Η Κομισιόν σημειώνει ότι η απότομη
μείωση του κινδύνου φτώχειας στους
ηλικιωμένους στην Κύπρο αντικατοπτρίζει τη βελτίωση του σχετικού εισοδήματόςτους. Συγκεκριμένα, ο λόγος
σχετικού μεσαίου εισοδήματος αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης κατά την
περίοδο 2008-2016.
Στα αρνητικά η έκθεση σημειώνει ότι τα
τρέχοντα επίπεδα των δύο παραπάνω
ρίσκων παραμένουν σε επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η
ανισότητα εισοδήματος μεταξύ των
ηλικιωμένων παραμένει επίσης σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Η έκθεση αναφέρει
ακόμη ότι η διάρκεια της συνταξιοδότησης (2012) στην Κύπρο είναι 20,9 έτη
για τους άνδρες και 23,0 για τις γυναί-

√ Το χάσμα των συντάξεων
μεταξύ ανδρών και γυναικών
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα
κες. Η διάρκεια της σύνταξης αναμένεται να μειωθεί ελαφρά βραχυπρόθεσμα
λόγω των μεταρρυθμίσεων για την
περίοδο 2012-2013 (π.χ. εισαγωγή
αναλογιστικών μειώσεων για πρόωρη
συνταξιοδότηση), οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονται ακόμα στα πιο πρόσφατα
δεδομένα.
Η συνολική εικόνα είναι ότι η πρόληψη
της φτώχειας βελτιώθηκε σημαντικά, η
συνέχιση του εισοδήματος βελτιώθηκε
μέτρια και η διάρκεια της σύνταξης θα
μειωθεί πιθανότατα βραχυπρόθεσμα,
αν και ελαφρά.
Η βελτίωση των περισσότερων δεικτών
(και ιδίως των δεικτών φτώχειας) μπορεί να αποδοθεί στους ακόλουθους
παράγοντες:
• την ωρίμανση του συνταξιοδοτικού
συστήματος, καθώς το σημερινό
συνταξιοδοτικό σύστημα εισήχθη στη
δεκαετία του `80 και οι συνταξιούχοι
στην κορυφή της ηλικιακής κλίμακας
συνταξιοδοτήθηκαν πριν κάνουν αρκετές εισφορές για να δικαιούνται πλήρη
σύνταξη. Η φτώχεια μεταξύ των ηλικιωμένων μειώνεται με την πάροδο του
χρόνου, ανάλογα με τη μείωση του
ποσοστού αυτών των συνταξιούχων
στον πληθυσμό των συνταξιούχων.
• την οικονομική κρίση που επηρέασε
κυρίως το εισόδημα των μη συνταξιούχων λόγω απώλειας θέσεων εργασίας
και μειώσεων των μισθών και των
παροχών.
• την επίδραση στην καταπολέμηση της
φτώχειας των μη ανταποδοτικών πολιτικών που υποστηρίζουν τους συνταξιούχους χαμηλού εισοδήματος. Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι περισσότερες από
αυτές τις πολιτικές διατηρήθηκαν άθικτες κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Σημειώνεται ότι το χάσμα των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αυτή η ανισότητα οφείλεται στις ανισότητες των
φύλων στην αγορά εργασίας, οι οποίες
ήταν ιδιαίτερα έντονες για τις ηλικιωμένες ομάδες γυναικών. Η Κομισιόν
αναφέρει ότι παρόλο που η παρουσία
των γυναικών στην αγορά εργασίας έχει
ενισχυθεί τις τελευταίες δεκαετίες
(πιθανόν να μειωθεί το χάσμα των
συντάξεων μεταξύ των φύλων στο μέλλον), πρέπει να εξεταστούν οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας.
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ΒΕΛΓΙΟ: ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡ
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
• Βέλγοι μαθητές και καθηγητές αξίωσαν
να μην τερματιστεί η διδασκαλία αρχαίων
Ελληνικών και Λατινικών
στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

Ένας φλογερός ρασοφόρος που έφυγε με αξιοπρέπεια
Του Χρίστου Καρύδη

Σ

τις 10 Μαϊου 2001 η Κύπρος
έγινε φτωχότερη. Μια κορυφαία φυσιογνωμία έφυγε από τη
ψεύτικη και πρόσκαιρη ζωή. Μια
κορυφαία και εξαιρετική φωνή
σίγησε.
Ο λόγος για το μακαριστό Παπάσταυρο Παπαγαθαγγέλου, το φλογερό ρασοφόρο της ΕΟΚΑ που
γαλούχησε θρησκευτικά και εθνικά
τη γενιά του 1955.
Φέτος συμπληρώνονται 17 χρόνια
από την κοίμηση του.

Μ

ε σύνθημα να μην τερματισθεί η διδασκαλία των
Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών μαθητές και
καθηγητές διαδήλωσαν στην πόλη Γάνδη την περασμένη εβδομάδα. Αίτημα των 1.000 μαθητών και
των 100 και πλέον καθηγητών που συμμετείχαν στο
συλλαλητήριο ήταν η συνέχιση της διδασκαλίας των
Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας.
«Οι υπερασπιστές των «κλασικών γλωσσών» -Ελληνικών και Λατινικών- ζώστηκαν τ’ άρματα» αναφέρει η Ολλανδόφωνη βελγική εφημερίδα «De
Standaard», επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα η συζήτηση για τη χρησιμότητα των «κλασικών γλωσσών» έχει αναζωπυρωθεί στο Βέλγιο,
καθώς οι οιωνοί δεν είναι καλοί: Ο αριθμός των
μαθητών που επιλέγουν Αρχαία Ελληνικά σε σχολεία
της Φλάνδρας,(ολλανδόφωνη περιοχή του Βελγίου),
δεν ξεπερνά πλέον τους 5.064 έναντι 5.921 την
περίοδο 2008-2009 (μείωση κατά 14,5%).
Εξίσου, μειωμένος παρουσιάζεται ο αριθμός των
μαθητών που επιλέγουν τα Λατινικά, οι οποίοι την
περυσινή χρονιά ανήλθαν σε 23.339 (μείωση κατά
18,6%).
Με αφορμή τη διαδήλωση, η εφημερίδα διερευνά
τους λόγους για τους οποίους ένα διόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι της φλαμανδικής κοινωνίας εμφανίζεται να εναντιώνεται σθεναρά στο ενδεχόμενο
εξοβελισμού της Αρχαίας Ελληνικής και των Λατινικών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενεί τις απόψεις έγκριτων
βέλγων πανεπιστημιακών, οι οποίοι τοποθετούνται
είτε υπέρ είτε κατά της συνέχισης της διδασκαλίας
των Αρχαίων Ελληνικών στη φλαμανδική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
• Σε 30 ευρωπαϊκές χώρες διδάσκονται αρχαία
ελληνικά σε δημόσια σχολεία
Αυτή τη στιγμή διδάσκονται αρχαία ελληνικά σε
σχεδόν 30 ευρωπαϊκές χώρες από την Πορτογαλία
έως την Ρωσική Ομοσπονδία και από την Αγγλία
έως την Ιταλία. Υπάρχουν ισχυρές εστίες προώθησης της Ελληνικής Γλώσσσας σε πολλές χώρες και
κυρίως στην Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την
Ιταλία. Οι υποστηρικτές της συνέχισης και ενίσχυσης της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών προβάλλουν ισχυρά επιχειρήματα, τονίζοντας ότι η
επαφή των νέων με τα κλασικά κείμενα τούς κάνει
καλύτερους ανθρώπους, καλύτερους πολίτες και
καλύτερους επαγγελματίες – επιστήμονες.
Η Ιταλία κατέχει την πρώτη θέση στην εκμάθηση των
αρχαίων ελληνικών.
Στην Ιταλία διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά σε 783
κλασικά λύκεια κατανεμημένα σε όλη τη χώρα, τα
οποία παρακολουθούν περισσότεροι από 320 χιλιάδες μαθητές. Τα αρχαία διδάσκονται και στις πέντε
τάξεις των κλασικών λυκείων με περίπου πέντε
ώρες ανά εβδομάδα.
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Η ζωή του Παπασταύρου (γεννήθηκε το Μάρτιο του 1911) υπήρξε
ταυτισμένη με τους αγώνες του
λαού μας για λευτεριά από τον
Αγγλικό ζυγό και ένωση της
Κύπρου με τη μάνα Ελλάδα. Μέχρι
την τελευταία του αναπνοή ο
Παπάσταυρος πίστευε στο όραμα
της Ένωσης και έλεγε πως, «αν δεν
ενωθεί η Κύπρος δεν μπορεί να
ζήσει μόνη της», και εξηγούσε
λέγοντας τα εξής:

τι θα μας ξημερώσει αύριο ο Θεός».
Τι να υποθέσει κανείς; Κάτι διαισθάνθηκε για την επαύριο; Τι
άραγε να συνέβηκε; Την επομένη,
όπως θυμάται η πρεσβυτέρα,
ξύπνησε, σηκώθηκε, πήγε στην
τουαλέτα και γύρισε πίσω στο κρεβάτι.
«Ξάπλωσε, μιλήσαμε λίγο και μετά
από ένα μικρό ροχαλητό έφυγε με

Συμπληρώνονται φέτος
17 χρόνια από
την κοίμηση του
αξιοπρέπεια. Κοιμήθηκε ήσυχα και
ειρηνικά».

Πίττας που τον έφερα τρεις φορές
μέχρι να τον ορκίσω στον αγώνα,
και ο Λένας του απαντά: «Εδώ στον
παράδεισο πάτερ υπάρχει το πάνθεον των αθανάτων. Εκεί βρίσκονται όλα τα παιδιά σου. Είναι εδώ
ο Πατάτσος, ο Σαμάρας, ο Βαγορής
ο Παλληκαρίδης, ο Ζάκος, ο Χαρίλαος Μιχαήλ. Είναι όλοι εδώ πάτερ
μου. Ο Αυξεντίου τους μήνυσε ότι
τώρα είσαι και εσύ εδώ και απόψε
ετοιμάζουν τρικούβερτο γλέντι. Θα
τραγουδήσουμε και το Ραγιά…».
«Ξύπνα καημένε μου ραγιά και
σήκου το κεφάλι, τη δόξα πούχες
μια φορά απόκτησε και πάλι»
…Κοιμούμαι μ’ ένα όνειρό, ξυπνώ
με μια ελπίδα πως θε να ιδώ μια

«Είμεθα στο σταυροδρόμι τριών
ηπείρων και όλοι καραδοκούν να
αρπάξουν την Κύπρο διότι είναι
ένα υπερωκεάνιο. Εάν δεν ακουμπήσουμε σ’ ένα πιο μεγάλο κράτος, σε ένα έθνος όπως είναι η
Ελλάδα, δεν έχουμε λόγους υπάρξεως.»
Έπλασε σαν προζύμι στα χέρια του
το έπος του 1955. Μύησε και όρκισε στον αγώνα δεκάδες αγωνιστές,
ενώ πάντρεψε στη Μονή της Αχεροποιήτου στον Καραβά, το Γρηγόρη Αυξεντίου.
Στο βιβλίο μου με τίτλο «Με τη
δύναμη της θύμησης» που κυκλοφόρησε τον Μάρτη 2011, περιλαμβάνεται μια συγκλονιστική μαρτυρία της συζύγου του, της πρεσβυτέρας Ιωάννας, για τις τελευταίες
στιγμές του Παπαφλέσσα της
Κύπρου.
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γράφονται τα εξής:
«O Παπάσταυρος πέθανε στις 10
Μαϊου 2001 σε ηλικία 90 χρόνων.
Έζησε 90 χρόνια γεμάτα Χριστό και
Ελλάδα. 90 χρόνια προσφοράς και
θυσίας. «Ο παπάς μου πέθανε
όρθιος», λέει η πρεσβυτέρα και
ένας κόμπος της πνίγει τη φωνή.

Η πρεσβυτέρα με τον Παπάσταυρο σ’ ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο
λίγο πριν το θάνατο του. Έζησαν μαζί 63 χρόνια

Την προηγούμενη του θανάτου του
ήταν η μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου. Ήταν 9 Μαϊου. Ο πάτερ, όπως
θυμούνται όσοι ήταν δίπλα του
εκείνη τη μέρα, ήταν ιδιαίτερα
ευδιάθετος και χαρούμενος. Πήρε
στο τηλέφωνο όσους Χριστόφορους γνώριζε. Και γνώριζε αρκετούς. Μίλησε με όλους, τους ευχήθηκε και τους έψαλνε με την επιβλητική και χαρισματική φωνή
του, το απολυτίκιο του Αγίου Χριστοφόρου. Το βράδυ γύρω στις
δέκα πήρε τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη τον Αρχιμαντρίτη Ιωάννη
Μαλλουρή, που ήταν πνευματικοπαίδι του και του είπε:

Στις 10 Μαΐου 2001 ο Παπάσταυρος έφυγε από τον ψεύτικο κόσμο.
Μετακόμισε στον αληθινό και έγινε
πλέον πολίτης του παραδείσου.
Άξιος πολίτης. Σ’ αυτό τον παράδεισο συνάντησε τον αγαπημένο
του Γρηγόρη Αυξεντίου και ήπιαν
το κρασί που δεν πρόλαβαν να
πιούν στο γάμο, εκείνο το βράδυ
του Ιούνη εκεί στο Μοναστήρι της
Αχεροποιήτου στον Καραβά.

«Πάτερ απόψε να κάμεις προσευχή.
Θα προσευχηθώ και εγώ να δούμε

- Ρε Στυλλή, του λέει ο Παπάσταυρος, ξέρεις που είναι ο Φώτης ο

Λίγο πιο κάτω, σε μια ολόφωτη
γωνιά του παραδείσου, τον περίμενε ο Στυλιανός ο Λένας με την
αγκαλιά ορθάνοικτη. «Καλώς όρισες πάτερ» του λέει και του φιλά
το χέρι.

μέρα φως, ελεύθερη πατρίδα». Οι
αγιασμένες τους φωνές έδωσαν
τόνο και χρώμα στον Παράδεισο.
Σ’ αυτό τον καλωσόρισμα παρούσα
ήταν και η Υψηλοτέρα των Ουρανών, η Παναγία, η Παναγία η Φανερωμένη που γνώριζε από πρώτο
χέρι το Γολγοθά και τη σταύρωση.
Όλα αυτά τα αληθινά και παραδεισένια έγιναν στις 10 του Μάη το
2001, τη μέρα που ο Παπάσταυρος, το φτωχόπαιδο από την Αγία
Βαρβάρα, πέρασε στην αιωνιότητα
και την αθανασία.»
Αιωνία του η μνήμη.
Σ.Σ. Η πρεσβυτέρα Γιανούλα Παπασταύρου κοιμήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2012 σε ηλικία 93 ετών.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η ΣΕΚ πρωτοπορεί στις συνδικαλιστικές
και κοινωνικές διεκδικήσεις
Η

φετεινή πρωτομαγιά ως φωτεινός
οδοδείκτης μας υπενθύμισε και πάλι
πως οι υπεύθυνες διεκδικήσεις είναι
συνεχείς και πως η βελτίωση των συνθηκών εργασίας δεν έχει ημερομηνία
λήξης.
Η ΣΕΚ για άλλη μια χρονιά με σύνθημα
«Συνεχίζουμε δυναμικά, διεκδικούμε
μαζί σου. γιόρτασε και τίμησε με μεγαλοπρέπεια τη φετινή Πρωτομαγιά, με
ποικίλες εκδηλώσεις καιι επισκέψεις σε
χώρους εργασίας με αποκορύφωμα την
κεντρική εκδήλωση στη ΣΕΚ με κύριο
ομιλητή το γ.γ. Ανδρέα Φ. Μάτσα. Στην

ομιλία που εκφώνησε ο κ. Μάτσας τόνισε μεταξύ άλλων: Έχουμε μάθει, να
κοιτάζουμε στα μάτια τα μέλη μας,
όπως και το σύνολο των εργαζομένων, να σεβόμαστε και να συνεργαζόμαστε με τους σωστούς εργοδότες,
αυτούς που αντιλαμβάνονται πως οι
εργαζόμενοι αποτελούν βασική συνιστώσα της παραγωγικής διαδικασίας
και πως το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί την καλύτερη επένδυση, με ξεκάθαρη, συνειδητή προσέγγιση πως, αυτό
προωθεί, μαζί με τις υγιείς εργασιακές
σχέσεις, συγκριτικό και ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα για τη δημιουργία εύρωστων επιχειρήσεων, που θα στηρίζουν
την απασχόληση και την ανάπτυξη της
οικονομίας.
Στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων
εκδηλώσεων αντιπροσωπεία της ΣΕΚ με
επικεφαλής τον γ.γ. κατέθεσαν στεφάνι
στον ήρωα Μάρκο Δράκο ο οποίος είχε
διατελέσει μέλος του γενικού συμβουλίου του Κινήματος.
Ανήμερα της Πρωτομαγιάς η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου στην
παρουσία του γ.γ. της ΣΕΚ επισκέφθηκε
περίπτερο της ΣΕΚ στη Λεμεσό όπου
υπήρχε ζωντανή σύνδεση του Ράδιο
Πρώτο με παρεμβάσεις της υπουργού
Εργασίας και της ηγεσίας της ΣΕΚ.
(Φωτό)
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ΑΝΤΡΕΑΣ Φ. ΜΑΤΣΑΣ γ.γ. ΣΕΚ

Η πολιτεία να ενισχύσει περαιτέρω
την κοινωνική της πολιτική

Τ

ούτη την Πρωτομαγιά, καλούμε την
πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή,
όπως επικεντρώσει άμεσα την πολιτική
της παρέμβαση στους ακόλουθους στόχους συνδικαλιστικής και κοινωνικής
πολιτικής:
• Περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος
των συλλογικών διαπραγματεύσεων,
μέσω και της νομοθετικής ρύθμισης
βασικών όρων απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις, έτσι ώστε να
καλύπτεται το σύνολο των εργαζομένων του τομέα και ιδιαίτερα οι νέοι που
απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις
εργασίας, αίροντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους και

επιχειρήσεις.
• Τερματισμός του φαινομένου της αγοράς υπηρεσιών και προώθηση ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
οι οποίες θα συμβάλουν στην προσπάθεια για πλήρη επαναρρύθμιση της
αγοράς εργασίας, λειτουργώντας υποστηρικτικά και στην πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας- η νομοθεσία είναι προς την ορθή κατεύθυνση,
αλλά εκκρεμεί η ψήφιση των κανονισμών για τη δημιουργία ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρητών (ποσοτικά και ποιοτικά αναβαθμισμένης).
• Διασύνδεση του εκπαιδευτικού
συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας, μέσα και από την προώθηση
πολιτικών με «ενεργητικούς σκοπούς»,
με στόχο την ένταξη και επανένταξη
στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, θα
πρέπει να υπάρξει αναβάθμιση της
τεχνικής κατάρτισης και να δημιουργηθεί φορέας που να καλύπτει το κενό
που δημιουργήθηκε μεταξύ της τεχνικής
και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Αυτές οι πολιτικές σε συνάρτηση και με
την προώθηση της γαλάζιας και πρά-

9

Τιμή και Δόξα στον ήρωα Μάρκο Δράκο

σινης οικονομίας και ανάπτυξης και
βέβαια με την κάλυψη των αναγκών της
αγοράς εργασίας από τον κατάλογο
των ανέργων, με ανάλογη ρύθμιση στη
βάση της συζήτησης για τον εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης
εργαζομένων από τρίτες χώρες, μπορούν να περιορίσουν ακόμα περισσότερο την ανεργία, ιδιαίτερα ανάμεσα
στους νέους.
Παράλληλα, η ενεργότερη διασύνδεση
του Ε.Ε.Ε με την επανένταξη στην αγορά
εργασίας, βρίσκεται προς τη σωστή
κατεύθυνση, αποτρέποντας τους δικαιούχους από την πλήρη εξάρτιση σε κοινωνικά επιδόματα και ενισχύει την ίδια

την αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς
που παρουσιάζεται ψηλή ζήτηση.
• Αποτροπή σκέψεων και ενεργειών που
στοχεύουν στη αποκρατικοποίηση των
Ημικρατικών Οργανισμών. Η πολιτεία
οφείλει να προχωρήσει σε αποφάσεις
εκσυγχρονισμού των Οργανισμών, μέσα
από διάλογο με τους εργαζόμενους,
διατηρώντας το δημόσιο χαρακτήρα
τους, με τρόπο που θα βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητά τους προς όφελος
της οικονομίας και του κοινωνικού
συνόλου.
• Προώθηση στοχευμένης φορολογικής
μεταρρύθμισης, στη βάση των δυνατοτήτων της οικονομίας, υιοθετώντας
πολιτικές πράσινης φορολογίας που να
είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, τροχιοδρομώντας έσοδα για το κράτος, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και
συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους
εργασίας.
• Υλοποίηση της απόφασης για εφαρμογή του μεγάλου κοινωνικού στόχου
του ΓΕΣΥ, στη βάση των συμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων.

Η

Πρωτομαγιά

του

ΣΙΚΑΓΟ είναι Πρωτομαγιά όλων των εργαζομένων, δήλωσε ο επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ
Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου στο Ράδιο Πρώτο

Στο πλαίσιο των πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων αντιπροσωπεία της ΣΕΚ
με επικεφαλής τον γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα κατέθεσαν στεφάνι
στον ανδριάντα του ήρωα Μάρκου Δράκου ο οποίος διετέλεσε μέλος
του γενικού συμβουλίου της ΣΕΚ

Τιμούμε και γιορτάζουμε και φέτος, όπως και κάθε μέρα μέσα από τη δράση μας,
τη λεβεντιά των εργαζομένων, την αξιοπρέπεια, την προσήλωση σε αρχές και
αξίες, σε ιδανικά και σε κοινωνικά οράματα, δημιουργώντας τα θεμέλια για την
οικοδόμηση μιας πιο εκδημοκρατικοποιημένης, ποιοτικής και δίκαιης αγοράς
εργασίας.
Καθοδηγούμαστε από τα βήματα, τις νουθεσίες και τις προτροπές των προγόνων
και των προκατόχων μας, για ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, σε όλα τα επίπεδα- εθνικά, κοινωνικά και εργατικά.
Με το βλέμμα στραμμένο στην ιστορία, ως καθοδηγητική ανάσα ζωής, (παραφράζοντας τα λόγια του ποιητή), αρνούμαστε να σβήσουμε οποιοδήποτε κομμάτι από το παρελθόν, για να μην σβήσουμε ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.
Η Πρωτομαγιά, με αφετηρία παραπομπής τη θυσία των εργατών του Σικάγο το
1886 και τον αγώνα τους για να αποκτήσουν ανθρώπινα και συνδικαλιστικά
δικαιώματα, μέσα από το οκτάωρο στην εργασία, το οκτάωρο στην ανάπαυση,
το οκτάωρο στον ύπνο, ενέπνευσε, αφύπνισε και συνεπήρε εκατομμύρια ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους και όπλισε με οράματα και ελπίδα, το συνδικαλιστικό κίνημα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Έτσι, η Πρωτομαγιά του Σικάγο έγινε η Πρωτομαγιά όλων των εργαζομένων,
αποκτώντας συνώνυμη έννοια με τη διεκδίκηση, την αξιοπρέπεια, την κοινωνική
δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη.
Εκείνη η Πρωτομαγιά, συνεπήρε στην πορεία του χρόνου και τους πρωτεργάτες
του ελεύθερου συνδικαλισμού στην Κύπρο, ιδρύοντας και μεγαλουργώντας μέσα
από τη ΣΕΚ, μετουσιώνοντας τις ελπίδες των εργαζομένων σε πράξη και τις ανάγκες, σε δικαιώματα και ωφελήματα.
Η ΣΕΚ, ως ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατική συνδικαλιστική οργάνωση,
κατάφερε διαχρονικά, να παραμείνει απεξαρτημένη από επιρροές και κάθε είδους
παρεμβάσεις και δογματικές αγκυλώσεις, συνεχίζοντας περήφανα να πρωτοπορεί στις συνδικαλιστικές, κοινωνικές και κάθε μορφής διεκδικήσεις- Με αγάπη,
σεβασμό και προσήλωση προς τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο και την κοινωνία,
για προστασία, κατοχύρωση και επέκταση των δικαιωμάτων που είναι ηθικά
δίκαια και τεκμηριωμένα.
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Κύπριοι: Πανευρωπαϊκή πρωτιά στην παχυσαρκία
• Ευρήματα της μεγαλύτερης μελέτης που έγινε ποτέ παγκόσμια

Σ

την πρώτη θέση μεταξύ 43
χωρών της Ευρώπης, με τον
μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος, κατατάσσονται οι Κύπριοι
άνδρες, ενώ οι Κύπριες βρίσκονται
στην 11η ψηλότερη θέση στην
Ευρώπη.

και γυναίκες από το 1975 έως το
2014.

Αυτό προκύπτει από τα ευρήματα
της μεγαλύτερης μελέτης, που διεξήχθη ποτέ παγκοσμίως, για την
παχυσαρκία.

Τα δεδομένα της μελέτης, η οποία
δημοσιεύτηκε στο διεθνούς κύρους
ιατρικό περιοδικό «The Lancet»
στις 2 Απριλίου, κατέδειξαν ότι
μέσα σε τέσσερις δεκαετίες η
παχυσαρκία παγκόσμια στους
άνδρες έχει τριπλασιαστεί, από
3,2% το 1975 σε 10,8% το 2014.

Επικεφαλής της έρευνας, στην
οποία συμμετείχαν περισσότεροι
από 700 ερευνητές από όλο τον
κόσμο, ήταν επιστήμονες από το
Imperial College του Λονδίνου.

Σημειώνεται ότι ο ΔΜΣ είναι δείκτης του βάρους του κάθε ατόμου
σε σχέση με το ύψος του και δείχνει
κατά πόσο το βάρος του είναι μέσα
στα υγιή όρια.

Ανάμεσα στους ερευνητές
ήταν και οι Κύπριοι
δρ.Παναγιώτης Γιάλλουρος, επισκέπτης αναπληρωτής καθηγητής στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο δρ.
Σάββας Σάββα από το
Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο «Υγεία του
Παιδιού».
Η ερευνητική ομάδα, όπως
αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανέλυσε μετρήσεις του βάρους και του ύψους
σχεδόν 20 εκατομμυρίων ενηλίκων
που προέρχονταν από τις περισσότερες χώρες του κόσμου και
δημιούργησε χάρτες και πίνακες
που δείχνουν τα δεδομένα στην
κάθε χώρα και πώς συγκρίνονται
μεταξύ τους.
Επίσης, οι ερευνητές υπολόγισαν
και συνέκριναν τον δείκτη μάζας
σώματος (ΔΜΣ) σε ενήλικες άνδρες

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές,
η κατάσταση αυτή είναι γνωστό
ότι εκθέτει το άτομο σε σημαντικά
αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη
διαβήτη, καρδιοπάθειας και καρκίνου.
Ανάλυση των δεδομένων
από κάθε χώρα έδειξε
ότι οι περισσότεροι
παχύσαρκοι άνδρες και
γυναίκες ζουν σήμερα
στην Κίνα και τις ΗΠΑ, οι
οποίες εξακολουθούν να
έχουν τον μεγαλύτερο
αριθμό σοβαρά παχύσαρκων ανδρών και
γυναικών.
Στην Ευρώπη οι χαμηλότεροι ΔΜΣ καταγράφηκαν για τις μεν γυναίκες
στην Ελβετία, για τους δε
άνδρες στη Βοσνία.

Στο ίδιο διάστημα, η παχυσαρκία
στις γυναίκες υπερδιπλασιάστηκε
από 6,4% το 1975 σε 14,9% το
2014. Αυτό, σύμφωνα με τους
ερευνητές, μεταφράζεται σε 266
εκατομμύρια παχύσαρκους άνδρες
και 375 εκατομμύρια παχύσαρκες
γυναίκες παγκόσμια το 2014.
Παράλληλα, διαφαίνεται ότι ο
παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξήσει το μέσο βάρος του κατά περίπου 1,5 kg ανά κάθε δεκαετία μετά

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον δρ.
Γιάλλουρο, ανάμεσα στο 1975 και
2014 ο μέσος ΔΜΣ στους άνδρες
αυξήθηκε κατά 3,9 μονάδες (από
23,9 σε 27,8) και στις γυναίκες
κατά 3,2 μονάδες (από 23,2 σε
26,4).
Με βάση τις προβλέψεις των ερευνητών, αν η παγκόσμια τάση του
ΔΜΣ των τελευταίων χρόνων συνεχιστεί, το 2025 ποσοστό 18% των
ανδρών και 21% των γυναικών
παγκόσμια θα είναι παχύσαρκοι.

Mπορείτε να χάσετε κιλά χωρίς να λιμοκτονήσετε
Τ

Καταναλώνοντας
ελαιόλαδο κάνουμε καλό στην καρδιά μας απομακρύνοντας
τον
κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου.
Επιπλέον, αποφεύγουμε το βούτυρο.

ο Χάρβαρντ, το καλύτερο πανεπιστήμιο στον κόσμο για πολλούς, επικεντρώνεται σε έρευνα με
στόχο την απώλεια κιλών, εύκολα
και αποτελεσματικά.

Το ζητούμενο είναι να χάνει κανείς
βάρος χωρίς να λιμοκτονεί. Να μην
πέφτει, δηλαδή στην παγίδα ενός
σκληρού διατροφικού προγράμματος που στερεί βασικές τροφές
από τον οργανισμό του προσφέροντας το επιθυμητό αποτέλεσμα
και, μετά, σε σύντομο χρονικό διάστημα,να ξαναπαίρνει τα κιλά που
έχασε.
Ένόψει καλοκαιριού, ο επιστήμονας Ντέιβιντ Λούντβιγκ από το
αμερικανικό Πανεπιστήμιο εξηγεί
ότι, αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να χάσουμε λίγα κιλά, δεν
είναι όλοι αποτελεσματικοί.
Ο καθηγητής του Χάρβαρντ αποκαλύπτει τις καλύτερες συμβουλές
για να χάσουμε τα περιττά κιλά
στη γερμανική εφημερίδα «Bild».
Για τον λέκτορα διατροφής στο
τμήμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, επτά
είναι οι πιο αποτελεσματικοί
κανόνες για την απώλεια βάρους.

√ Συμβουλές για αδυνάτισμα
από το πανεπιστήμιο
Χάρβαρντ των ΗΠΑ
1. Τα λίπη επιτρέπονται: Τα υγιή
λίπη εμπεριέχονται στους ξηρούς
καρπούς και το ελαιόλαδο και
κάνουν καλό στην καρδιά.
2. Τρώμε καρύδια: Περιέχουν φυτικές ίνες και φυτικές πρωτεΐνες
γεγονός που μας κάνει να νιώθουμε χορτάτοι.
3. Να καταναλώνουμε πλήρες γάλα
και όχι αυτό που έχει χαμηλά
λιπαρά. Κι αυτό γιατί το γάλα που
είναι άπαχο,ενισχύει το αίσθημα
της πείνας.
4. Βάλτε ελαιόλαδο στα φαγητά:

ΚΑΝΤΕ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΤΗ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
• 7 τρόποι για να νιώσετε περισσότερο
ευτυχισμένοι στην εργασία σας

το 1975.
Με βάση τα ευρήματα της μελέτης,
ποσοστό 2,3% των ανδρών παγκόσμια και 5% των γυναικών
πάσχουν σήμερα από σοβαρή
παχυσαρκία, η οποία χαρακτηρίζει
όσους έχουν ΔΜΣ πάνω από 35
kg/m2.

5. Να παίρνουμε
πάνω-κάτω τις
ίδιες
θερμίδες
ημερησίως: Όταν ξαφνικά μειώνουμε τις θερμίδες, τότε χάνουμε
κιλά για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά τα ξαναπαίρνουμε.
6. Οι υδατάνθρακες δεν είναι
ταμπού: Ωστόσο, οι πατάτες και
ό,τι εμπεριέχει ζάχαρη- όπως τα
ζαχαρούχα ποτά- πρέπει να αποφεύγονται.
7. Ο καλός ύπνος: Όταν κοιμόμαστε τουλάχιστον επτά ώρες ημερησίως, ενισχύουμε τον μεταβολισμό
μας γεγονός που συμβάλει στην
ισορροπία του σωματικού βάρους.
Γι΄ αυτό και όσοι δεν κοιμούνται
σωστά, παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα στο βάρος τους.
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αι, υπάρχουν απλοί και αποτελεσματικοό τρόποι
να εξουδετερώσετε με απλές κινήσεις το άγχος
και την βαριεστημάρα που πιθανόν να σας ταλαιπωρούν στον χώρο της δουλειάς σας. Αν ακολουθήσετε τα πιο κάτω , είναι βέβαιον ότι θα νοιώσετε πιο
όμορφα.
1. Ξεκινήστε την ημέρα σας θετικά. Δημιουργήστε
μια καθημερινή ρουτίνα, αφιερώνοντας χρόνο στο
πρωινό σας, προκειμένου να αρχίσετε τη μέρα σας
ήρεμα και θετικά. Δημιουργήστε σκέψεις δυνατές και
αισιόδοξες που θα σας ακολουθούν και θα σας γεμίζουν δύναμη και ενέργεια στον εργασιακό σας χώρο.
2. Θέστε έναν χειροπιαστό στόχο. Δημιουργήστε
προσωπικούς στόχους που θα μπορούν να υλοποιηθούν και θα σας προσφέρουν ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση όταν πραγματοποιηθούν. Σκεφτείτε απλά
και δημιουργικά, π.χ. να μάθετε μια νέα δεξιότητα
στην εργασία σας, να χαμογελάτε στους συναδέρφους σας, να ανανεώσετε τον χώρο εργασίας ώστε
να νιώθετε πιο όμορφα κ.ά.

3. Επικοινωνήστε με τους συναδέλφους σας ή τους
πελάτες σας. Επιλέξτε να είστε κοινωνικοί με τους
συναδέλφους σας στα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Έρευνες δείχνουν πως η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους αυξάνει τα επίπεδα
ικανοποίησης και εκτονώνει το εργασιακό στρες.
4. Κάντε διαλείμματα. Εκτιμήστε την ξεκούραση που
σας προσφέρει ένα μικρό διάλειμμα. Μικρές παύσεις
ενόσω εργάζεστε θα σας βοηθήσουν να αποφορτιστείτε από την ένταση. Επιλέξτε σε αυτά να μιλήσετε με φίλους ή με τον / τη σύντροφό σας, να ακούσετε λίγη μουσική, να φάτε κάτι αργά και ήρεμα κ.ά.
5. Κάντε χιούμορ. Δημιουργήστε στιγμές χαλάρωσης
και χιούμορ μέσα στην ημέρα σας, αφού το γέλιο
μπορεί να σας ηρεμήσει πραγματικά. Έρευνες έχουν
δείξει ότι το γέλιο μειώνει το άγχος και επαναφορτίζει τον εγκέφαλο.
6. Συζητήστε με αγνώστους. Επικοινωνήστε με
συναδέλφους που δεν γνωρίζετε ή μοιραστείτε χρόνο
και διάλογο με πελάτες που εξυπηρετείτε. Οι νέες
γνωριμίες και ο διάλογος με ανθρώπους που δεν
έχουν το ίδιο στρες και δεν βιώνουν τον ίδιο φόβο με
εσάς θα σας βοηθήσουν να ξεφύγετε από την καθημερινή ρουτίνα που σας πιέζει.
7. Κινηθείτε περισσότερο. Η άσκηση ακόμα κι αν
είναι περπάτημα εντός του χώρου εργασίας μπορεί
να βοηθήσει να εκτονώσετε σωματικά την ένταση
από την εργασία σας. Επωφεληθείτε ενός διαλείμματος και φάτε το μεσημεριανό σας στο πάρκο αν έχει
καλό καιρό ή πιείτε τον καφέ σας σε κοντινή καφετέρια. Η αλλαγή περιβάλλοντος και το περπάτημα
μέχρι εκεί θα σας χαρίσουν στιγμές ανακούφισης.

Φτιάξτε ποτό κατά του άγχους

A

ν πριν από έναν διαγωνισμό ή κάποιο άλλο
αγχογόνο γεγονός δεν μπορείτε να χαλαρώσετε
και να κοιμηθείτε, αναζητήστε τις κατευναστικές και
υπνωτικές ιδιότητες του φρέσκου βασιλικού.
ΥΛΙΚΑ: 25γρ. βασιλικού
1/2 λίτρο κρύο νερό
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
Bάλτε 25 γρ. φύλλα φρέσκου βασιλικού σε 1/2
λίτρο κρύο νερό και αφήστε το αφέψημα να βράσει σε χαμηλή φωτιά, με το
καπάκι κλειστό, για 10 λεπτά.
Αφού κρυώσει το αφέψημα, πιείτε 3-4 φλιτζάνια
μέσα στην ημέρα. Έτσι, όταν έρθει η ώρα του ύπνου,
θα μπορέσετε εύκολα να κοιμηθείτε.
Αν η νευρικότητα και το άγχος σας είναι πολύ έντονα, μπορείτε να ξεκινήσετε την θεραπεία αυτή αρκετές ημέρες πριν.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανω-

τικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ
- ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:

ΣΕ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Η

Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση της ανεργίας στην Ευρωπαική Ένωση τον
Μάρτιο του 2018, με ποσοστό 9,1%
έναντι 12,3% τον Μάρτιο του 2017.
Η Ευρωπαική Στατιστικη Υπηρεσία
[Eurostat ] εκτιμά ότι 39 000 άτομα
στην Κύπρο ήταν άνεργοι το Μάρτιο του 2018 (έναντι 40 000 τον
Φεβρουάριο, 42 000 τον Ιανουάριο
και 52 000 πριν από ένα χρόνο το
Μάρτιο του 2017).
Ακολουθούν, η Ελλάδα όπου η
ανεργία έπεσε από 23,2% σε 20,6%
μεταξύ Ιανουαρίου 2017 - 2018),η
Κροατία (από 11,8% σε 9,4%) και η
Πορτογαλία (από 9,7% σε 7,4%).

- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει:
- ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat που δημοσιεύθηκαν σήμερα, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας της ζώνης του ευρώ
(EA19) ήταν 8,5% το Μάρτιο του
2018, σταθερό σε σύγκριση με το
Φεβρουάριο του 2018 και μειωμένο
από το 9,4% το Μάρτιο του 2017.
Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό
στη ζώνη του ευρώ από τον Δεκέμβριο του 2008.
Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ28
ήταν 7,1% το Μάρτιο του 2018,
σταθερό σε σύγκριση με το
Φεβρουάριο του 2018 και μειωμένο
από 7,9% το Μάρτιο του 2017.
Πρόκειται επίσης για το χαμηλότερο ποσοστό που σημειώθηκε στην
ΕΕ28 από τον Σεπτέμβριο του
2008.

- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:

17,481 εκατομμύρια άνδρες και
γυναίκες στην ΕΕ28, εκ των οποίων
13,824 εκατομμύρια στη ζώνη του

- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ

ευρώ, ήταν άνεργοι τον Μάρτιο του
2018. Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2018, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 94 000 στην
ΕΕ28 και κατά 83 000 ζώνη του
ευρώ. Σε σύγκριση με το Μάρτιο
του 2017, η ανεργία μειώθηκε κατά
1,930 εκατομμύρια στην ΕΕ28 και
κατά 1,414 εκατομμύρια στη ζώνη
του ευρώ.
Μεταξύ των κρατών μελών, τα
χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον

Την ίδια ώρα, τον Μάρτιο του
2018, 3.500 εκατομμύρια νέοι
(κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι
στην ΕΕ28, εκ των οποίων 2,449
εκατ. στη ζώνη του ευρώ.
Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του
2017, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 409.000 στην ΕΕ28 και
κατά 305.000 στη ζώνη του ευρώ.
Το Μάρτιο του 2018, το ποσοστό
ανεργίας των νέων ήταν 15,6%
στην ΕΕ28 και 17,3% στη ζώνη του

• Μειώθηκε κατά 9,1%
η ανεργία τον Μάρτιο
• 39 000 άτομα στην Κύπρο
ήταν άνεργοι τον Μάρτιο
του 2018
Μάρτιο του 2018 σημειώθηκαν
στην Τσεχική Δημοκρατία (2,2%), τη
Μάλτα (3,3%) και τη Γερμανία
(3,4%).
Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα
(20,6% τον Ιανουάριο του 2018) και
στην Ισπανία (16,1%). Σε σύγκριση
με το προηγούμενο έτος, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα
κράτη μέλη εκτός από τη Λιθουανία, όπου παρέμεινε σταθερό και
την Εσθονία όπου αυξήθηκε (από
5,3% σε 6,5% μεταξύ Φεβρουαρίου
2017 και Φεβρουαρίου 2018). Τον
Μάρτιο του 2018, το ποσοστό
ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες
ήταν 4,1%, σταθερό σε σύγκριση με
το Φεβρουάριο του 2018 και μειωμένο από 4,5% το Μάρτιο του 2017.

ευρώ, έναντι 17,3% και 19,4% αντίστοιχα το Μάρτιο του 2017. Τα
χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (6,1%) την Τσεχική Δημοκρατία (6,8%) και τις Κάτω
Χώρες (7,0%), ενώ τα υψηλότερα
καταγράφηκαν στην Ελλάδα (42,3%
τον Ιανουάριο του 2018), στην
Ισπανία (35,0%) και στην Ιταλία
(31,7%). Το Βέλγιο, η Κροατία, η
Κύπρος, η Ρουμανία και η Σλοβενία
παρέχουν τριμηνιαία στοιχεία για
ανεργία των νέων. Το τελευταίο
τριμηνιαίο ποσοστό για την Κύπρο
το Δεκέμβριο του 2017 ήταν 22,8%
(ή 8 000 άτομα).

Αν είσαι 18 χρονών μπορείς να ταξιδέψεις
στην Ευρώπη δωρεάν

- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Δ

• Zητούνται για πρόσληψη:
- RECEPTIONIST
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ RECEPTIONIST
- PORTER
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
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Εν αναμονή ενημέρωσης
για Taxisnet

ο Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι θα γνωστοποιήσει την ημερομηνία κατά την οποία η δήλωση εισοδήματος ατόμου, θα είναι διαθέσιμη για ηλεκτρονική υποβολή μέσω της υπηρεσίας TAXISnet,
καθώς και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
της.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες των φορολογουμένων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Τμήμα
Φορολογίας διαβεβαιώνει ότι θα δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος, ώστε οι φορολογούμενοι να μπορέσουν να συμμορφωθούν.
Σχετικές ειδοποιήσεις
θα
αποσταλούν και
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους
χρήστες.

εκαπέντε χιλιάδες Ευρωπαίοι
18 ετών θα ταξιδέψουν δωρεάν
με τρένο αυτό το καλοκαίρι σε
ευρωπαϊκές χώρες, έπειτα από
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αξιών,
όπως τονίζεται στα ψηφίσματα
που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Μια ειδική σελίδα στην Ευρωπαϊκή
Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και
μια σελίδα στο Facebook με λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
πρωτοβουλία θα είναι διαθέσιμη
έως τα μέσα Μαΐου.

λύψτε την ΕΕ".
* Περίπου 15.000 συμμετέχοντες
θα ταξιδέψουν από τον Ιούλιο
μέχρι το Σεπτέμβριο.
* Οι online αιτήσεις θα είναι ανοιχτές από τις 12 έως τις 26 Ιουνίου.
Οι αιτήσεις θα ανοίξουν για δεύτερη φορά αργότερα αυτή την χρονιά.
* Κατά τη διάρκεια του πρώτου
γύρου αιτήσεων μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι Ευρωπαίοι που
την 1η Ιουλίου του 2018 θα είναι
18 χρονών.
* Οι συμμετέχοντες μπορούν να

ταξιδεύουν από 1 έως 30 ημέρες,
σε τουλάχιστον τέσσερις χώρες
της ΕΕ.
* Τα ταξίδια θα πραγματοποιούνται κυρίως με τρένο, ενώ η χρήση
άλλων μέσων μεταφοράς θα είναι
εφικτή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ για άτομα με κινητικές
δυσκολίες, άτομα που έρχονται
από απομακρυσμένες περιοχές).
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ισχυρό υποστηρικτή της ιδέας
των δωρεάν εισιτηρίων τρένων για
τους 18χρονους Ευρωπαίους, υιοθετώντας τρία ψηφίσματα που
υποστηρίζουν την πρωτοβουλία.

«Αν είσαι 18, Ευρωπαίος πολίτης
και θέλεις να ανακαλύψεις την
Ευρώπη και την κουλτούρα της
αυτή είναι η ευκαιρία σου» αναφέρει, στην ανακοίνωσή του, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ιδέα προτάθηκε αρχικά κατά τη
διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης Νεολαίας (EYE) και χάρη στις
προσπάθειες των βουλευτών του
ΕΚ, 20.000-30.000 νέοι, ηλικίας 18
ετών, θα λάβουν δωρεάν εισιτήρια
για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη.
Αργότερα θα επωφεληθούν περισσότεροι νέοι από μία ακόμα πρωτοβουλία με την ονομασία "Ανακα-

Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου αιτήσεων μπορούν να συμμετάσχουν
μόνο οι Ευρωπαίοι που την 1η Ιουλίου του 2018 θα είναι 18 χρονών
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Οι καλλυντικές χρήσεις
του τριαντάφυλλου

αός που ξεχνάει την ιστορία
του είναι καταδικασμένος να
την ξαναζήσει, λέει η λαϊκή ρήση.
Και ο εβραϊκός λαός το γνωρίζει
καλά.
Δεν ξεχνά. Τιμά τους ευεργέτες
του και το δείχνει με την Πλατεία
Παπαβασιλείου,
την
«Papa
Square» προς τιμήν του δικούς
τους, δικού μας, Πάπα.
Χαρίζοντας ζωή σε χιλιάδες
καταδικασμένους Εβραίους, που
γλύτωσαν από το ολοκαύτωμα,
αιχμαλώτους που ξεκίνησαν το
ταξίδι τους, κάτω από άθλιες
συνθήκες για τη γη της δικής τους
επαγγελίας, αλλά φυλακίστηκαν
ξανά από τους Βρετανούς κατακτητές. Προς τιμήν αυτού του
σπουδαίου άντρα, του αλτρουϊστή, του ανθρωπιστή, του δίκαιου, σε αυτή τη γωνιά της Χάιφα,
ακούγεται ο ύμνος της Αμμοχώστου: Χώμα που περπάτησα. Στα
εβραϊκά, προκαλώντας ρίγη
συγκίνησης.
Συνολικά μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου, 52
χιλιάδες Εβραίοι, που επέζησαν
στις εφιαλτικές μέρες του Β
Παγκοσμίου Πολέμου από το
μίσος του ναζισμού και του

φασισμού, πέρασαν από την
Κύπρο.
Ήταν τότε που οι Βρετανοί, αν και
είχαν συμφωνήσει με την ίδρυση
του κράτους του Ισραήλ στην
Παλαιστίνη, που βρισκόταν υπό
τη δική τους κατοχή, άρχισαν να
κάνουν πίσω.
Επειδή οι αντιδράσεις από τα
γύρω αραβικά κράτη ήταν έντο-

• Ακούγεται ο ύμνος της
Αμμοχώστου στα εβραικά
νες.
Ο πόθος των Εβραίων, ωστόσο,
να πατήσουν στη Γη της Επαγγελίας δεν μπορούσε να κατευνάσει
την ορμή τους. Κάπως έτσι άρχισαν όλα.
Δύο χιλιάδες διακόσια παιδιά
γεννήθηκαν στους καταυλισμούς
επί κυπριακού εδάφους, στην
Ξυλοτύμπου, τη Δεκέλεια και τον
Καράολο.
Στον Καράολο της Αμμοχώστου ο
Πρόδρομος Παπαβασιλείου δημοτικός σύμβουλος τότε, μετατράπηκε στον σωτήριο άγγελο των
αδικημένων.

Βοήθησε τους φυλακισμένους
Εβραίους να δραπετεύσουν τόσο
μέσω των τούνελ που άνοιγαν,
όσο και κρύβοντάς τους μέσα σε
κιβώτια και εμπορεύματα που
φόρτωναν πάνω στα πλοία προς
Χάιφα.
Και κάπως έτσι συνέδεσε με μια
άφθαρτη κλωστή τη Χάιφα με την
Αμμόχωστο.
Την Κύπρο με το Ισραήλ. Την
ιστορία με την ανθρωπιά.
Η πλατεία Παπαβασιλείου, στα
εγκαίνια της οποίας παρευρέθηκαν πρώην πρέσβεις του Ισραήλ
στην Κύπρο, Ιστορικοί, Ακαδημαϊκοί, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο οποίος μετέβη με δική του πρωτοβουλία για
να τιμήσει τον μεγάλο Κύπριο
Πρόδρομο Παπαβασιλείου, αλλά
και απλός λαός που έσπευσε να
ευχαριστήσει την οικογένεια για
την επιβίωσή του, βρίσκεται
κάτω από τη σπηλιά του Προφήτη Ηλία.
Σε περίοπτη θέση, ακριβώς στο
πιο κοντινό σημείο απόστασης
της Χάιφα, σε νοητή ευθεία, με
την Αμμόχωστο.

Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό

Έ

νας από του κορυφαίους
Οργανισμούς στον κλάδο
Ερευνών Αγοράς και Δημοσκοπήσεων της Κύπρου, ο Οργανισμός
Insights Market Research (IMR) Ltd
έχει πιστοποιηθεί επιτυχώς με το
Πρότυπο
«Sound
Industrials

Relations 2014 – SIR 2014» στο
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή
Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς
Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες

Επιχειρήσεις». Οι τομείς στους
οποίους επικεντρώνεται το πρότυπο περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων:
• Ασφάλεια και υγεία στην εργασία
• Προώθηση της ισότητας και αντιμετώπιση
των διακρίσεων της
παρενόχλησης και της
σεξουαλικής παρενόχλησης
• Συμφιλίωση επαγγελματικής-οικογενειακής
ζωής και άλλες καλές
πρακτικές.

Σοβαρά … αστειάκια

Η ανθρωπότητα χάνει
τις ιδιοφυίες της
Ο Αριστοτέλης πέθανε.
Ο Νεύτωνας πέθανε.
Ο Αϊνστάϊν πέθανε.

Ένα μεγάλο εύγε στη 10χρονη Ελένη Μάμα για το συγγραφικό της ταλέντο

Και εγώ για να πω
την αλήθεια δεν
αισθάνομαι πολύ
καλά τελευταία

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πλατεία Παπαβασιλείου στην Χάιφα
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1. Ενυδατώνει και δρα αντιγηραντικά
Το τριαντάφυλλο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C,
μάλιστα περιέχει περισσότερη ακόμα και από
το λεμόνι, η οποία συμβάλλει στη διέγερση του
κολλαγόνου και επιπλέον έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, η οποία θρέφει, ενυδατώνει την επιδερμίδα και καταπολεμά τις
λεπτές γραμμές και ρυτίδες.
Ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να
εκμεταλλευτούμε τα οφέλη του τριαντάφυλλου
στην περιποίησή μας είναι το αιθέριο έλαιό
του.
2. Καταπολεμά τη θαμπή όψη
«Το τριαντάφυλλο ευεργετεί την επιδερμίδα
άμεσα και αυτό το
νιώθεις με το που
το
εφαρμόσεις.
Ενυδατώνει, δίνει
λάμψη, φωτίζει
και προστατεύει
τον
επιδερμικό
φραγμό από την
αφυδάτωση και τη
μόλυνση».

3. Εξυγιαίνει την επιδερμίδα
Χάρη στις μοναδικές αντιφλεγμονώδεις, αντιβακτηριδιακές και επουλωτικές ιδιότητές του είναι ιδανικό
για τον λιπαρό ή με τάσεις ακμής τύπο επιδερμίδας.
Για ευχάριστη, σπιτική ατμόσφαιρα
* Αρωματίζουμε τον χώρο μας ρίχνοντας 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου σε μια κεραμική
συσκευή για αιθέρια έλαια. Αντί για νερό, ρίχνουμε
ροδόνερο αν θέλουμε πιο έντονο άρωμα.
* Ψεκάζουμε το μαξιλάρι μας και τα φρεσκοπλυμένα
ρούχα με ένα σπρέι όπου έχουμε ρίξει μεταλλικό ή
αποσταγμένο νερό και μερικές σταγόνες αιθέριο
έλαιο τριαντάφυλλου.
* Ρίχνουμε μερικές σταγόνες αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου σε ποτ-πουρί.

Τ

Τέλος στα πλαστικά
πιάτα μιας χρήσης;

α πλαστικά απόβλητα ρυπαίνουν τις θάλασσες,
σκοτώνουν τα ζώα και θεωρούνται μάστιγα των
μελλοντικών γενεών. Τώρα, η ΕΕ επεξεργάζεται ένα
ριζοσπαστικό σχέδιο: για παράδειγμα, τα πλαστικά
πιάτα μιας χρήσης δεν θα πρέπει πλέον να υπάρχουν
στο μέλλον, όπως γράφει το Der Spiegel.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την απαγόρευση
για τα μίας χρήσης επιτραπέζια σκεύη από πλαστικό, σύμφωνα με μια έκθεση. Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Wirtschaftswoche", έτσι θα μειωθεί η ποσότητα πλαστικών απορριμμάτων. Ακόμη και τα καλαμάκια ή τα μαχαιροπήρουνα από πλαστικό μπορεί να

απαγορευτούν. Εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε πάντως να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την έκθεση.
Σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περίπου 26 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών
αποβλήτων συσσωρεύονται κάθε χρόνο. Μόνο το 30%
της ποσότητας αυτής συλλέγεται για ανακύκλωση,
το υπόλοιπο 70% κατευθύνεται σε χωματερές, σε
αποτεφρωτήρες ή στο περιβάλλον.
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Άφθαρτοι κάτω από τον ήλιο!

εύτης ήλιος..., άλλα μας υπόσχεται και άλλα μας επιφυλάσσει. Θεός ή δαίμονας; Ό,τι και
αν είναι, τον χρειαζόμαστε. Ίσως
όμως πρέπει να τον γνωρίσουμε
καλύτερα.
Ήλιος: Φίλος και εχθρός
Είναι ένας φίλος που δεν μπορούμε
να τον κοιτάξουμε στα μάτια. Και
οι στενές επαφές μαζί του πρέπει
να αποφεύγονται. Αυτό, βέβαια,
δεν σημαίνει ότι πρέπει να διακόψουμε εντελώς τις σχέσεις μας. Ο
Ήλιος, το λαμπερό αυτό αστέρι,
είναι η πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί τη βιολογική αλυσίδα πάνω
στη Γη. Μπορούμε, λοιπόν, να λιαζόμαστε, αλλά με μέτρο.

ήλιου είναι η συμβολή του στην
παραγωγή της βιταμίνης D.
Ευνοεί τη γονιμότητά μας: Ο
ζεστός καιρός βελτιώνει την αγγείωση και κατ’ επέκταση τη λειτουργία του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος. Όμως, σύμφωνα
με έρευνες, και η ποιότητα του
ανδρικού σπέρματος βελτιώνεται

Ως φίλος
Μας φτιάχνει το κέφι: Όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η διάθεσή
μας είναι καλή και νιώθουμε ένα
αίσθημα ευφορίας. Το ηλιακό φως
υποβοηθά την παραγωγή ενδορφινών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για
την καταπολέμηση του πόνου.
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αυξημένα ποσοστά μελαγχολίας, κατάθλιψης, ακόμα και αυτοκτονιών,
στη βόρεια Ευρώπη οφείλονται ως
έναν βαθμό στην έλλειψη ηλιοφάνειας.
Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας
σύστημα: Με τη συνετή παραμονή
στον ήλιο δυναμώνει σημαντικά
και η άμυνα του οργανισμού μας.
Μας προστατεύει από την οστεοπόρωση, αλλά και τη ραχίτιδα: Η
μεγαλύτερη ίσως προσφορά του

χάρη στη βιταμίνη D που παράγεται λόγω της έκθεσής μας στον
ήλιο.
Δρα ευεργετικά στη ψωρίαση: Η
ψωρίαση είναι ένα δερματικό
νόσημα που στην πλειονότητα των
περιπτώσεων παρουσιάζει καλύτερη εικόνα το καλοκαίρι χάρη
στην επίδραση του ήλιου.
Βελτιώνει τη ξηροδερμία: Η σμηγματορροϊκή δερματίτιδα (ξηροδερμία) βελτιώνεται χάρη στον ζεστό
καιρό και στην υπεριώδη ακτινοβολία.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Ως εχθρός
Μας γερνάει γρηγορότερα: Η
μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο
καταστρέφει τα κύτταρα της επιδερμίδας και το χόριο, δηλαδή το
δέρμα μεταξύ επιδερμίδας και
λίπους, και προκαλεί την πρόωρη
γήρανση ή φωτογήρανση. Μπορεί
να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος: Αν καθόμαστε με
τις ώρες στον ήλιο,
εκτός από εγκαύματα,
πανάδες και φωτογήρανση, κινδυνεύουμε να
πάθουμε καρκίνο του
δέρματος. Όσοι έχουμε
ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα που κοκκινίζει και
καίγεται εύκολα, πρέπει να προσέχουμε
ακόμα περισσότερο.
Πυροδοτεί την εμφάνιση πανάδων και
εξανθημάτων: Αν είστε
έγκυος, καλό είναι να
αποφεύγετε την έκθεσή
σας στον ήλιο την ώρα που οι
ακτίνες του είναι κάθετες (11 π.μ.
με 4 μ.μ.). Το δέρμα σας αυτήν την
περίοδο είναι ακόμα πιο ευαίσθητο
στο φως, καθώς η παραγωγή των
ορμονών σας κατά την κύηση είναι
αυξημένη.
Βλάπτει τα μάτια μας: Η αόρατη
(υπεριώδης) ακτινοβολία σε μεγάλες δόσεις λόγω της αυξημένης
ηλιοφάνειας, ειδικά σε συνθήκες
έντονης αντανάκλασης του φωτός,
όπως στη θάλασσα ή στο βουνό,
μπορεί να αποβεί βλαβερή για τα
μάτια σας.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΚΑΘΕΤΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Μην αφήσεις να σε παρασύρουν
απαισιόδοξες σκέψεις, αλλά φρόντισε
να ταχτοποιήσεις τις υπάρχουσες
εκκρεμότητες που σε κυνηγούν. Οι κοινωνικές σου επαφές θα σε βοηθήσουν
να βρεις λύσεις που δεν περνούσαν καν
από το μυαλό σου.
Ταύρος: Κάποιος θα σου υποβάλει μια
ενδιαφέρουσα προσφορά ή θα σου
παρουσιαστούν κάποιες ευκαιρίες που
πρέπει να εκμεταλλευτείς άμεσα. Καλά
θα κάνεις λοιπόν να σκεφτείς τα πράγματα πολύ σοβαρά, γιατί πρέπει να
επωφεληθείς από αυτή την ευκαιρία
τώρα. Μην περιμένεις πάρα πολύ και
μην το πολυσκέφτεσαι, χάνοντας άδικα
το χρόνο σου.
Δίδυμοι: Η μέρα θα είναι κάπως δύσκολη, καθώς θα έρθεις αντιμέτωπος με
κάποιες οικογενειακές συγκρούσεις,
κυρίως για οικονομικούς λόγους. Μην
προσπαθήσεις να καλύψεις τα λάθη
σου με ψέματα, γιατί θα αποκαλυφθείς
και θα νιώσεις άσχημα. Καλύτερα είναι
να πεις την αλήθεια και να πληρώσεις
το τίμημα των πράξεων σου.
Καρκίνος: Θα έχεις ένταση αλλά και την
ενέργεια να διεκπεραιώσεις πάρα
πολλά θέματα που σε απασχολούσαν
και σε προβλημάτιζαν μέχρι τώρα, προωθώντας τις απόψεις σου σε αρκετά
άτομα. Θα προκύψουν κάποια απρόοπτα σε συζητήσεις και σε καινούργιες
υποθέσεις που θέλεις να προωθήσεις,
αλλά μπορείς να τα αποκρούσεις με
ευστοχία και αποτελεσματικότητα.
Λέων: Η ημέρα θα είναι αρκετά έντονη
για εσένα και πρέπει να ελέγχεις πολύ
καλά από πριν ό,τι κάνεις. Φρόντισε να

είσαι σε ετοιμότητα, για να μπορέσεις
να προλάβεις προβληματικές καταστάσεις που ενδεχομένως θα έρθουν. Οι
υποχρεώσεις που θα έχεις, θα είναι
πάρα πολλές. Απαιτείται προσοχή σε
αποφάσεις που ετοιμάζεσαι να πάρεις.
Παρθένος: Είναι μια καλή μέρα για να
κάνεις μια ανασκόπηση σε όσα έχεις
καταφέρει και να μην κρίνεις τόσο
αυστηρά τις πράξεις σου. Μην απογοητεύεσαι και μην επικεντρώνεσαι μόνο
στα αρνητικά, αλλά και στα θετικά που
έχεις πετύχει μέσα από τις κινήσεις σου.
Ζυγός: Μπορείς να κάνεις σημαντικές
αλλαγές αν αντιμετωπίσεις μερικά
πράγματα με περισσότερη σοβαρότητα.
Παράλληλα, πρέπει να προγραμματιστείς περισσότερο, για να διεκπεραιώσεις τις πολυάριθμες υποχρεώσεις σου.
Η κοινωνικότητά σου θα είναι στα ύψη
με τις καλές επιρροές που δέχεσαι και
με τη βοήθεια που θα σου προσφέρουν
κάποια άτομα, θα μπορείς να λύσεις
πολλά προβλήματα του παρελθόντος,
με τον ιδανικότερο τρόπο.
Σκορπιός: Φρόντισε να κρατήσεις την
ψυχραιμία σου και να οπλιστείς με κουράγιο, για να ξεπεράσεις τις προβληματικές καταστάσεις που θα κάνουν την
εμφάνιση τους με υπομονή και λογική.
Φροντίστε να δείξεις ψυχραιμία σε κάθε
περίσταση και να μην βγεις καθόλου
από το πρόγραμμά σου, αλλά ούτε και
από τα ρούχα σου!
Τοξότης: Η μέρα θα είναι αρκετά κουραστική και πιεστική σε σχέση με τις
διάφορες υποχρεώσεις που έχεις. Πρέπει να δεις κάποιες καταστάσεις με
ψυχραιμία, για να μπορέσεις να αντα-

πεξέλθεις στα διάφορα προβλήματα.
Θα μπεις σε σκέψεις για την επίλυση
πολλών θεμάτων που σε αγχώνουν εδώ
και πολύ καιρό, αλλά ίσως χρειαστεί να
συμβουλευτείς και άτομα που εμπιστεύεσαι, για να βρεις αποτελεσματικούς
τρόπους να τα αντιμετωπίσεις.
Αιγόκερως: Μια ανήσυχη κατάσταση
μπορεί να προκύψει σήμερα στην οικογένειά σου, λόγω κάποιου ξαφνικού
προβλήματος, αλλά θα είναι εντελώς
περαστικό. Μην αφεθείς στις δυσκολίες
και μην τα παρατάς τώρα, που τα
πράγματα έχουν μπει σε καλό δρόμο. Θα
έχεις απίστευτες επικοινωνιακές ικανότητες και θα ξεκαθαρίσεις οποιεσδήποτε παρανοήσεις. Κάνε τα μελλοντικά
σου σχέδιά, γιατί η επιτυχία θα σε ακολουθήσει σε κάθε σου βήμα.
Υδροχόος: Η οξυμένη διαίσθηση που θα
έχεις, θα σε βοηθήσει να λύσεις κάποια
θέματα που σε απασχολούν έντονα
τώρα τελευταία. Μπορείς να βάλεις σε
εφαρμογή τα σχέδιά σου, αλλά να
ξέρεις ότι απαιτούν αρκετή κούραση.
Μη διστάζεις, γιατί οι προσπάθειές σου
θα εκτιμηθούν και θα πετύχεις όλους
τους στόχους σου.
Ιχθείς: Σημαντικές αλλαγές θα γίνουν
αυτήν την ημέρα στην ζωή σου και πολλές από αυτές θα είναι χωρίς την δική
σου θέληση. Από την άλλη όμως, οφείλεις να είσαι σε εγρήγορση και να μην
αφήσεις τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν να περάσουν, γιατί θα αποβούν πολύ συμφέρουσες σε βάθος χρόνου. Ανασκουμπώσου, κάνε τις κινήσεις
που πρέπει και είναι σίγουρο πως με
ό,τι καταπιαστείς, θα έχεις την επιτυχία
που σου αξίζει.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Χοιρινό με πιπεριές και δαμάσκηνα
Υλικά:
1200 γραμ. χοιρινό, 800 γραμ. πιπεριές πολύχρωμες σε λωρίδες,
20 δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι, 2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα,
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
½ φλυτζ. τσαγιού ελαιόλαδο, ½ λεμόνι (το χυμό του)
1 κρασοπότηρο κρασί, 1 - 2 φλυτζ. τσαγιού νερό
½ κουτ. γλυκού κορν φλάουρ, αλάτι - φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη μαρινάδα: 1 λίτρο φρέσκο γάλα
Εκτέλεση:
Πλένουμε πολύ καλά το κρέας, το
κόβουμε σε κομμάτια, το σκουπίζουμε
με απορροφητικό χαρτί και το βάζουμε σ᾿ ένα μπολ. Ρίχνουμε γάλα μέχρι
που να το σκεπάζει και το βάζουμε
στο ψυγείο από βραδύς. Κατόπιν
προσθέτουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι, τα σοτάρουμε για 5' περίπου, μέχρι να γίνουν διάφανα
και τα σβήνουμε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί το κρασί, ρίχνουμε τις πιπεριές, αλάτι, πιπέρι, ανακατεύουμε και προσθέτουμε
1 - 2 φλυτζάνια νερό περίπου. (Το νερό να σκεπάζει το κρέας).
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει για 35΄- 40΄ περίπου, μέχρι
να βράσει το κρέας. Εάν χρειαστεί νερό, συμπληρώνουμε. Έπειτα προσθέτουμε τα δαμάσκηνα, το χυμό του λεμονιού και το
κορν φλάουρ, που το ᾿χουμε διαλύσει σε λίγο νερό. Συνεχίζουμε το βράσιμο για 10΄ περίπου ακόμη, μέχρι να μαλακώσουν τα
δαμάσκηνα και να χυλώσει η σάλτσα μας. Το σερβίρουμε σκέτο
ή με πατάτες τηγανιτές ή ριζότο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Αυξημένη η σκόνη
στην ατμόσφαιρα

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

• Το κοινό και οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού καλούνται να
αποφεύγουν τους
ανοικτούς χώρους

Α

υξημένες παρουσιάζονται αυτές τις
μέρες οι μέσες ωριαίες
τιμές
συγκέντρωσης
εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων στην
ατμόσφαιρα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 312 - 27 ΜΑΪΟΥ 1955

Λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων
αιωρούμενων σωματιδίων και της πιθανής
αρνητικής επίδρασης
τους στην ανθρώπινη
υγεία,
το
Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας
καλεί το κοινό και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά,
ηλικιωμένοι και ασθενείς) να αποφεύγουν να
κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να
παρέλθει το φαινόμενο
που παρατηρείται.

Βήμα αναγνωστών
Πρόκληση οι οφειλές σωματείων

Δ

εν είναι η πρώτη φορά που συζητείται το πρόβλημα με τις καθυστερημένες
οφειλές των ποδοσφαιρικών σωματείων προς το Κράτος, όμως, η επαναφορά του αποτελεί σκέτη πρόκληση. Σε μιά ημικατεχόμενη χώρα όπου οι πολίτες κινδυνεύουν με φυλάκιση γιατί χρωστούν πενταροδεκάρες στον φόρο και στο ταμείο
κοινωνικών ασφαλίσεων, δεν γίνεται να πηγαινοέρχονται κυβερνήσεις σφυρίζοντας αδιάφορα για τα χρέη των σωματείων που εργοδοτούν ξένους ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές και την ίδια ώρα να συνεχίζεται η χορηγία τους από
ένα αναπτυσσόμενο Κράτος..!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

19 Μαΐου
Ημέρα Μνήμης της
Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου
Εκδήλωση Δημοτικών
Σχολείων ΔΡΑ.ΣΕ:
Δ΄Πάφου-Κάτω Περβολιών
Ε΄ Πάφου-Αγίου Δημητρίου
και Στ΄ Πάφου.

Παρασκευή, 18 Μαΐου,
2018
Δημοτικά Μπάνια, 10:00π.μ.
Συμμετέχουν μέλη και φίλοι
Ποντιακών Συλλόγων
Υποστηρικτής: Δήμος Πάφου

Επίσης απαιτείται όπως
οι εργοδότες λαμβάνουν
τα κατάλληλα μέτρα
(οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν
τους κινδύνους για τους
εργοδοτούμενους που
βρίσκονται σε ανοικτούς
χώρους.
Επιπλέον,
συστήνεται όπως οι
εργαζόμενοι σε ανοικτούς χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα
προσωπικής προστασίας.
Περισσότερες πληροφορίες και συνεχής, άμεση
ενημέρωση για τα αποτελέσματα των μετρήσεων, βρίσκονται στην
εξειδικευμένη ιστοσελίδα
www.airquality.gov.cy

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Σας προσκαλούμε στον
γάμο μας το Σάββατο,
12 Μαϊου 2018, στις
5.30μ.μ. στον Ιερό Ναό
Αγίου Βαρνάβα και
Ιλαρίωνος στην
Περιστερώνα

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2018

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 7/2018 2/5/2018
150.000 ............. 56554

100 .................... 20786

1.000 ................. 36389

100 .................... 29851

400 .................... 52143

100 .................... 54121

400 .................... 57675

100 .................... 39803

400 .................... 44840
200 .................... 53308
200 .................... 39026
200 .................... 52937
200 .................... 49677
200 .................... 35346
200 .................... 11506
200 .................... 16070
200 .................... 28591
200 .................... 37012
200 .................... 14577

100 .................... 30049
100 .................... 34297
100 .................... 51484
100 .................... 18499
100 .................... 30069
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
9556, 6676
Από €20 οι λήγοντες σε
990
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 23708

089, 767

100 .................... 50461

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 27645

10, 02

ΛΥΣΗ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Η μοχθηρία
και η αδικία
υπάρχουν από
πρόθεση και όχι
τυχαία ή κατά λάθος

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

Λούκας & Μαρία
Οι γονείς:
Μάριος και Στέλλα
Ροδοσθένους
από Λινού και Αργάκι Μόρφου
και τώρα Περιστερώνα
Σώζος Σολωμού από
Αρχάγγελο
Θεοδώρα Παπαδοπούλου από
Ελλάδα και τώρα Αστρομερίτη
Θα ακολουθήσουν συγχαρητήρια και δεξίωση στο κέντρο
Διόνυσος στην Περιστερώνα

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

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2018

ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΝΔΟΞΟ ΔΙΚΕΦΑΛΟ
• Γιόρτασε την κατάκτηση του τίτλου
στο ποδόσφαιρο

Τελευταία αγωνιστική: Η ανδρεναλίνη κορυφώνεται

ΑΠΟΕΛ: Οργασμός προετοιμασιών για τη στέψη
ΑΠΟΛΛΩΝ: Προσμένοντας το μέγα θαύμα

• Επανήλθε στον Ευρωπαϊκό καλαθοσφαιρικό
θρόνο ύστερα από 18 χρόνια

5

Μαίου 2018, διπλή γιορτή για την ΑΕΚ Αθηνών
αφού στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατακτώντας στο ΟΑΚΑ τον τίτλο του Basketball
Champions League, επιστρέφοντας στον Ευρωπαϊκό
θρόνο, μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Μπροστά σε
18 χιλιάδες κόσμο, η ΑΕΚ επικράτησε της Μονακό με
100-94 στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης
που διεξήχθη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
Αθηνών.
Πρόκειται για το τρίτο Ευρωπαϊκό τρόπαιο που
κατακτά η ομάδα του Δικεφάλου. Το πρώτο ήταν το
1968 όταν είχε πάρει το Κύπελλο Κυπελλούχων, το
δεύτερο ήταν το 2000 όταν σήκωσε το Κύπελλο
Σαπόρτα και το τρίτο την περασμένη Κυριακή.

Γιόρτασε τα ποδοσφαιρικά επινίκεια
Μετά το νικηφόρο αποτέλεσμα με τον Απόλλωνα
Σμύρνης στη γειτονική Ριζούπολη, η ΑΕΚ Αθηνών
στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας, εν μέσω πανηγυρισμών υπό καταρρακτώδη βροχή.
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ πέτυχε μία ακόμα νίκη,
χάρη σε τέρμα του Σέρχιο Αραούχο στο πρώτο ημίχρονο. Με το σφύριγμα της λήξης, η διοίκηση, το
τεχνικό επιτελείο και ο κιτρινόμαυρος κόσμος που
πλημμύρισε τις εξέδρες του γηπέδου της Ριζούπολης,
γιόρτασαν την επιστροφή στην κορυφή μετά από 24
χρόνια. Η απονομή του τροπαίου έγινε μέσα σε κλίμα
αποθέωσης, ενώ η λαμπρή γιορτή συνεχίστηκε μέσα
σε ξέφρενους πανηγυρισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια,
εν αναμονή της ολοκλήρωσης του αθλητικού ναού
της «Αγιάς Σοφιάς».
24 χρόνια μετά και αφού πέρασε το μαρτύριο να
διοικείται από νονούς του ποδοσφαίρου που είχε ως
τραγική συνέπεια τον υποβιβασμού της ομάδας στην
τρίτη εθνική κατηγορία , η ΑΕΚ στέφθηκε την Κυριακή
πρωταθλήτρια Ελλάδος. Όταν το 2013 η ομάδα
υποβιβάστηκε ελάχιστοι ήταν αυτοί που πίστεψαν
ότι σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα ο "Δικέφαλος" θα
καθόταν ξανά στον θρόνο του. Ο αρχιτέκτονας της
νέας μεγάλης ΑΕΚ Δημήτρης Μελισσανίδης δηλώνει
πανευτυχής και δικαιωμένος.
Τα πανηγύρια όμως, διακόπτονται προσωρινά
καθώς επικρατεί κατάσταση κινητοποίησης ενόψει
του τελικού Κυπέλλου το επόμενο Σάββατο με τον
ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ.
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Σ

• Στην κόψη του ξυραφιού οι αναμετρήσεις ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωσης
και Ομόνοιας - Απόλλων, κινητοποιώντας τους ποδοσφαιρόφιλους

την 35η αγωνιστική, ΑΠΟΕΛ
κκαι Απόλλων προχώρησαν με
νίκες διατηρώντας τον ένα βαθμό
διαφορά που τους χωρίζει. Ο
πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ κρατά την
τύχη του στα πόδια των ποδοσφαιριστών του. Ο Απόλλωνας
θεωρεί ότι η νίκη επί της Ομόνοιας
στο ΓΣΠ είναι μονόδρομος, προκειμένου να εκμεταλλευθεί τυχόν
στραβοπατήματα των γαλαζοκιτρίνων
με
αντίπαλο
την
Ανόρθωση.
Η διοίκηση και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ
ετοιμάζονται εντατικά για την
μεγάλη γιορτή του 6ου συνεχόμενου τίτλου, την ίδια ώρα που οι
Απολλωνίστες καλούν τον κόσμο
σε συναγερμό στέλλοντας ισχυρό
το μήνυμα ότι είναι «ο πιο σημαντικός τελικός στην ιστορία της
ομάδας».
Με το ένστικτο του πρωταθλητή, ο
ΑΠΟΕΛ χωρίς να εντυπωσιάσει,
πήρε το τρίποντο από την ΑΕΛ και
βρίσκεται ένα βήμα πριν από την
κατάκτηση του 6ου συνεχόμενου
τίτλου και του 27ου στην ένδοξη
ιστορική του διαδρομή. Στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο επικρατεί
απόλυτη αισιοδοξία ότι το τρόπαιο θα οδεύσει στον «Αρχάγγελο».
Στον Απόλλωνα, μετά το νικηφόρο
αποτέλεσμα επί της ΑΕΚ, εκφράζουν βεβαιότητα για νίκη επί της
Ομόνοιας στο ΓΣΠ, έτσι ώστε να
εκμεταλλευθούν τυχόν στραπάτσο
του πρωτοπόρου ΑΠΟΕΛ. Η αγωνία
κορυφώνεται και την Κυριακή θα

γνωρίζουμε τον
Κύπρου 2017-18.

πρωταθλητή

Η Ανόρθωση σαφώς ανώτερη
νίκησε
την
«πολυβασανισμένη» Ομόνοια
και πήρε τελεσίδικα την προνομιούχα 3η θέση.
Στην
Ομόνοια
προσδοκούν ότι
με
το
νέο
Διοικητικό
Συμβούλιο και
την ανάληψη του
ποδοσφαιρικού
τμήματος από
επενδυτή,
θα
λήξει η πολύχρονη περιπετειώδης περίοδος,
προσδοκώντας
ότι ο μαραμένο
τριφύλλι
θα
ξανανθίσει.
Σε γιορτινή ατμόσφαιρα η Πάφος
επικράτησε του Ολυμπιακού αποχαιρετώντας με χαμόγελα νίκης
τον κόσμο της στο τελευταίο εντός
έδρας αγώνα.

της Κατωκοπιάς εκτός έδρας με
την Αλκή διατηρώντας την πρωτοπορία στον Β’ όμιλο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Δοξάσθηκε η προσφυγική ομάδα

Το πρόσωπο
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Τιάγκο 45

0-1

Ο Ελλαδίτης επιθετικός αναδεικνύεται για πολλοστή φορά
φέτος πρόσωπο της αγωνιστικής. Πέτυχε το 15ο τέρμα του
στον
φετινό
μαραθώνιο,
καταρρίπτοντας την επίδοση
που είχε την περίοδο 2014 - 15.
Μάλιστα η φετινή του επίδοση
σημειώθηκε με λιγότερες συμμετοχές σε παιχνίδια.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2017 - 18 (ΠΛΕΪ ΟΦ)
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

12η Μαϊου: Παγκόσμια
Ημέρα Νοσηλευτών

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2018

ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΤΑΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το Σωματείο Ιδιωτικών ΣΕΚ Λευκωσίας –
Κερύνειας τιμά τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών

Η

12η Μάιου αποτελεί ημέρα ορόσημο για τη διεθνή Νοσηλευτική κοινότητα που σηματοδοτεί τον
ρόλο, τις αξίες , την προσφορά και τη συμβολή των
νοσηλευτών στην Παγκόσμια Υγεία.
Το Σωματείο Ιδιωτικών ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας
τιμά τους νοσηλευτές για την τεράστια συμβολή τους
στο τομέα της ποιοτικής υγείας και τονίζει πως η
12η Μαΐου ας γίνει για τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες της χώρας μας, ορόσημο για επαρκή,
ασφαλή και αποτελεσματική Νοσηλευτική στελέχωση των υπηρεσιών υγείας
Διαμηνύει πως σε αντίξοες συνθήκες προάγουν και
προασπίζουν τη νοσηλευτική επιστήμη και παρέχουν
ισότιμη και ποιοτική φροντίδα σε αυτούς που την
έχουν ανάγκη.
Παράλληλα επισημαίνει πως χωρίς τους νοσηλευτές
δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει κανένα
σύστημα υγείας και καμιά μεταρρύθμιση.

Ιστορικό
Από το 1965 και κάθε χρόνο στις 12 Μαΐου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών
(International Council of Nurses – ICN).
Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα Αδελφών Νοσοκόμων για να τιμήσει τη γέννηση το 1820
της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ, της αγγλοϊταλίδας φιλανθρώπου που θεωρείται η ιδρύτρια της σύγχρονης
νοσηλευτικής.

Ο όρκος των νοσηλευτών
Υπόσχομαι με υπευθυνότητα, θεληματικά και στο
λόγο της τιμής μου, ενώπιον Θεού και ανθρώπων
ότι:
- Θα ασκώ το επάγγελμα μου ευσυνείδητα και με
αξιοπρέπεια.
- Θα υπηρετώ τις αξίες, τις τέχνες και την επιστήμη
που έχω μάθει.
- Θα μελετώ και θα αποδέχομαι κριτικά όλες τις εξελίξεις στην επιστήμη, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
- Θα εντάσσω με αταλάντευτη βούληση το ειδικό στο
γενικό συμφέρον.
- Θα αγωνιστώ με αφοσίωση για την προαγωγή της
υγείας, την πρόληψη των ασθενειών, την αποκατάσταση της υγείας, και την ανακούφιση του
πόνου.
- Θα υπηρετώ ανιδιοτελώς τον Άνθρωπο και την
Κοινωνική Δικαιοσύνη με σεβασμό προς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τους Νόμους του κράτους.

Σ

ΕΚ και υπουργός Υγείας διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους να εντείνουν την ακατάπαυστη προσπάθεια για εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας στα
τεθέντα χρονοδιαγράμματα και
στη βάση των ομόφωνων πολιτικών αποφάσεων.
Στη χθεσινή πρώτη επίσκεψη του
στα γραφεία του κινήματος, ο
υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος
Ιωάννου εξήρε τον σημαίνοντα
ρόλο που διαδραματίζει η ΣΕΚ
στην υλοποίηση του μεγάλου κοινωνικού στόχου του Γε.Σ.Υ προκειμένου η Κύπρος να αποκτήσει επιτέλους ποιοτικό και καθολικό
σύστημα
ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας δήλωσε ότι

ως ΣΕΚ συνεργαζόμαστε στενά με
το υπουργείο Υγείας και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας προκειμένου να εξουδετερωθούν οι όποιες
κινήσεις για διαφοροποίηση του

• ΣΕΚ και υπουργός Υγείας
διαβεβαιώνουν ότι δεν
πρόκειται να ανεχθούν
πρακτικές που θα
υπομονεύσουν το Γε.Σ.Υ

φαση για εφαρμογή του Γε.Σ.Υ στη
βάση του μονοασφαλιστικού,
καθολικού και αλληλέγγυου σχεδιασμού αποτελεί για τη ΣΕΚ αδιαπραγμάτευτο στόχο, σημείωσε.
Στηρίζουμε συνειδητά κι έμπρακτα
την καταβαλλόμενη προσπάθεια
έτσι ώστε σύντομα η Κύπρος να
παύσει να είναι η μόνη Ευρωπαϊκή
χώρα που δεν έχει σύστημα υγείας,
κατέληξε.

Γε.Σ.Υ ή τυχόν πισωγύρισμα του.
Προχωρούμε μπροστά, με ταύτιση
θέσεων, φιλοσοφίας και στοχοπροσήλωσης, ώστε σύντομα οι
πολίτες της Κύπρου να απολαύσουν το υπέρτατο αγαθό της υγείας μέσω ενός πρωτοποριακού
συστήματος, επισήμανε. Η από-

ΣΚΤ: Διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων

Τ

η διαβεβαίωση ότι τα δικαιώματα του προσωπικού στη
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα θα
διασφαλισθούν πλήρως έδωσε ο
υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης κατά την πρόσφατη
συνάντηση του με την ηγεσία της
ΣΕΚ την περασμένη Παρασκευή.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας είπε ότι κατά
τη συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στο θέμα της Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας και ότι έλαβαν για ακόμη μια φορά, όπως
είπε, «την απόλυτη διαβεβαίωση»
από τον υπουργό Οικονομικών ότι

«τα δικαιώματα των εργαζομένων
θα διασφαλιστούν σε απόλυτο
βαθμό στη βάση των δεδομένων
που προκύπτουν μέσα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας δια-

• Διαβεβαιώσεις Χάρη
Γεωργιάδη στην εκτελεστική
επιτροπή της ΣΕΚ
πραγμάτευσης». Η ΣΕΚ, υπογράμμισε, έχει στείλει το μήνυμα ότι «θα
συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και
να στηρίζουμε τους εργαζόμενους
και στη νέα μορφή και μετεξέλιξη

που θα λάβει το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα».
Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης επιβεβαίωσε όσα έχει αναφέρει ο κ. Μάτσας για τους εργαζόμενους στη Συνεργατική Κυπριακή
Τράπεζα, διαβεβαιώνοντας πως
«το κράτος είναι σε θέση, έχει και
τη δυνατότητα και τη διάθεση με
τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να
διασφαλίσει τους εργαζόμενους».
«Ευρισκόμαστε σε αναμονή της
εκδήλωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος και συνεπώς δεν υπάρχει
κάτι συγκεκριμένο που μπορεί να
αναφερθεί», κατέληξε.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΪΟΥ

ΣΕΚ και ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου τιμούν
την Ελληνίδα Κύπρια μάνα

Τ

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτών
το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΣΕΚ
αντί δώρου στους νοσηλευτές έκανε εισφορά
στο Telethon. Την επιταγή επέδωσαν στον γ.δ. του
Ινστιτούτου Γενετικής Δρ. Λεωνίδα Φυλακτού, ο
α.γ.γ. της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ Μιχάλης Καζαμίας και ο
οργανωτικός αξιωματούχος Ζάχος Φισεντζίδης.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

ο Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ και ο ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
διοργανώνουν την Κυριακή 13 Μαϊου 2018 στο οίκημα του
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου στις 10π.μ. εκδήλωση προς τιμή της Ελληνίδας
- Κύπριας Μάνας.
Ομιλήτρια η βουλευτής Λάρνακας Αννίτα Δημητρίου. Θα προηγηθεί
το Εθνικό Μνημόσυνο Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου στην
εκκλησία της Παναγίας Χρυσοπαντάνασσας με ομιλητή τον Δήμαρχο Στροβόλου Αντρέα Παπαχαραλάμπους.
Μετά τη θεία λειτουργία θα γίνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων
στο μνημείο των ηρώων της κοινότητας.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

