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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΕ - ΗΠΑ

Σ

την κόψη του ξυραφιού κινούνται
οι διατλαντικές εμπορικές σχέ-

σεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμη να
αντιμετωπίσει την καμουφλαρισμένη επίθεση Τράμπ

Σελ. 4

Η ΕΠΙΚΗ 9η ΙΟΥΛΙΟΥ 1821

Η

μέρα εθνικής
αυτογνωσίας,
ηρωϊσμού
και
αυταπάρνησης,
η 9η Ιουλίου 1821.
Ο
απαγχονισμός
του Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού, ιστορικό ορόσημο στην
αντίσταση των Κυπρίων ενάντια
Σελ. 7
στην Τουρκική θηριωδία

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Σ

ε ισχύ από 1η Ιουλίου οι νέοι
κανονισμοί για τα πακέτα διακο-

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ:

ΩΡΑ ΥΨΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Μ

ε υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι
των εργαζομένων, της κοινωνίας
και της οικονομίας, καλούμεν τα κοινοβουλευτικά κόμματα και την κυβέρνηση να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια του κοινωνικού διαλόγου, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ομαλοποίηση
του τραπεζικού συστήματος με την
εξεύρεση λύσης στο θέμα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. [ΣΚΤ]
Mόνη λύση είναι να τεθούν επί τάπη-

• Να εξασφαλισθούν τάχιστα τα απαραίτητα εχέγγυα
για έγκριση της συμφωνίας ΣΚΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
τος όλα τα εχέγγυα που να στοχεύουν
σε αίσια κατάληξη της συμφωνίας για
εξαγορά της ΣΚΤ από την Ελληνική
Τράπεζα, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα να
συνεχίσει τη διαπραγμάτευση για τα
εργασιακά ζητήματα, προκειμένου να

Οι κατασκηνώσεις της ΣΕΚ στα Καννάβια, μέσα σε πευκόφυτο ειδυλλιακό περιβάλλον, αποτελούν μοναδική επιλογή για τις θερινές διακοπές των παιδιών. Σε υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις και σύγχρονα
κατασκηνωτικά προγράμματα δημιουργικής ενασχόλησης και ωφέλιμης ψυχαγωγίας, οι κατασκηνωτές βιώνουν ανεπανάληπτες εμπειρίες.
Είναι βέβαιον πως στο τέλος της περιόδου, παιδιά και γονείς, θα νοιώθουν ξεχωριστή ικανοποίηση για τις θετικές επιδράσεις στην προσωπικότητα των παιδιών.

ΘΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΑ ΚΑΝΝΑΒΙΑ

πών. Αναβαθμίζεται με Ευρωπαϊκή

Σελ. 15

ΓεΣΥ: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

Ά

ρχισε η αντίστροφη μέτρηση για
τη διαδικασία εφαρμογής του

Γενικού Σχεδίου Υγείας. Τον Μάρτιο
του 2019 θ’ αρχίσει η καταβολή των
εισφορών.

έχει θετικό αποτέλεσμα η όλη διαδικασία, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Τούτη την ώρα που το τραπεζικό
σύστημα της Κύπρου βρίσκεται ξανά
στην κόψη του ξυραφιού λόγω της
οριακής κατάστασης στην οποία
έφθασε ο Συνεργατισμός, αυτό που
προέχει είναι να μην καταρρεύσει η
φιλοσοφία της προωθούμενης συμφωνίας για εξαγορά της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας από την Ελληνική, σημείωσε. Η ΣΕΚ θεωρεί ως μονόδρομο την τάχιστη δημιουργία του
απαραίτητου νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου ώστε να προληφθούν τα
χειρότερα στον χρηματοπιστωτικό
τομέα, αποτρέποντας ολέθριες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει ότι δεν χωράνε ούτε
κομματικά παίγνια, ούτε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Κυρίαρχο κριτήριο
των διαβουλεύσεων και των πολιτικών
επιλογών, πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος μέσα
από την προστασία των καταθετών,
των εργαζομένων και τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι όποιες ευθύνες θα πρέπει να
αναζητηθούν και να αποδοθούν όταν
ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς
των δραστηριοτήτων της ΣΚΤ στην
Ελληνική, κατέληξε ο κ. Μάτσας.

σφραγίδα η προστασία των ταξιδιωτών

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3002
TIMH 0.70€

Σελ. 9

Να δαμάσουμε τον εφιάλτη της ασφάλτου

Η

Κυπριακή κοινωνία τον τελευταίο καιρό ζει υπό
το βάρος σοβαρών τροχαίων θανατηφόρων
δυστυχημάτων που προκαλούν θλίψη, ανησυχία,
αναστάτωση και προβληματισμό.
Ο πρόσφατος θάνατος των δύο 11χρονων κοριτσιών
κτυπά καμπάνα αφύπνισης και όλοι οι αρμόδιοι
φορείς πρέπει να δραστηριοποιηθούν προς κάθε
κατεύθυνση, ώστε να δαμάσουμε αποτελεσματικά το
μινώταυρο της ασφάλτου που λίγο-πολύ ετησίως
«αφανίζει» ένα χωριό στην ημικατεχόμενη Κύπρο.
Η ΣΕΚ εκφράζει τη θλίψη της για τα όσα τραγικά
συμβαίνουν μέσα στους Κυπριακούς αυτοκινητόδρομους και καλεί την πολιτεία στο σύνολο της να βελτιώσει υφιστάμενες πολιτικές ή και να καθορίσει
καινούργιες δράσεις που θα στοχεύουν στη βελτίωση
της οδικής συνείδησης όσων χρησιμοποιούν τους
δρόμους.

αγωγής σε θέματα οδικής ασφάλειας. Να ενταχθούν
σχετικά μαθήματα και σχετικές δράσεις σε όλα τα
επίπεδα της εκπαίδευσης.
• Να βελτιωθούν και να αυξηθούν τα μέσα μαζικής
μεταφοράς, ώστε να περιοριστεί η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου.
• Να λειτουργήσουν οι κάμερες φωτοεπισήμανσης
και να εισαχθούν αυστηρές ποινές μη συμμόρφωσης

• Αγωνία της ΣΕΚ για τα όσα τραγικά
συμβαίνουν στους δρόμους

και όσοι εντοπίζονται από τα νάρκοτεστ ή από τα
άλκοτεστ, να κρατούνται για κάποιες ώρες στα
αστυνομικά τμήματα, ενώ θα πρέπει να αυξηθούν οι
ποινές για όσους οδηγούν και τηλεφωνούν.
• Στους αυτοκινητόδρομους να δημιουργηθούν υποδομές για στάση και ξεκούραση, όπως π.χ. υπάρχουν
στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Πάρα πολλά ατυχήματα μικρά ή μεγάλα οφείλονται
στον ανθρώπινο παράγοντα, στην απροσεξία, στην
ανυπομονησία και στην ασέβεια που επιδεικνύεται
σε βάρος των νόμων και των κανονισμών.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει ανάμεσα σ’
άλλα να γίνουν και τα εξής:

για όλων των ειδών τις παρανομίες, είτε αυτές αφορούν το όριο ταχύτητας, είτε τη χρήση του κράνους,
είτε την παράνομη στάθμευση, (ιδιαίτερα στα πεζοδρόμια και στους χώρους στάθμευσης ή πρόσβασης
αναπήρων), είτε για οτιδήποτε άλλο που ανατρέπει
τις λογικές της νομιμότητας.

• Να καλλιεργηθεί από τις μικρές ηλικίες κουλτούρα

• Να αυξηθούν οι ποινές για τη μη χρήση της ζώνης

Τα πράγματα δυστυχώς έχουν ξεφύγει κάθε ελέγχου
και ήδη ξεπεράσαμε κατά πολύ τη δωδεκάτη, γι’ αυτό
ο καθένας από μόνος του και όλοι μαζί, οφείλουμε να
βρούμε τους τρόπους και τους μηχανισμούς που θα
περιορίσουν τον εφιάλτη της ασφάλτου που μας
απειλεί μόνιμα και καθημερινά.

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

@

E

Έντονα ανησυχεί η ΣΕΚ για τη διαπιστούμενη
κωλυσιεργία εκσυγχρονισμού της πολιτικής
απασχόλησης ξένων εργατών
Η Κυβέρνηση καλείται να δράσει γρήγορα γιατιί
η αναβλητικότητα βλάπτει τα κοινωνικά συμφέροντα
έει άφθονο το αίμα στην άσφαλτο και δη νεανικό
Το κακό παράγινε, δεν πάει άλλο

*

Ρ

*

Γ

ια κολοσσιαία Γερμανικά κέρδη σε βάρος της
Ελλάδας κάνουν λόγο αξιόπιστες πολιτικές
πηγές στη Βόννη
Η ευθύνη των Γερμανών για την φτωχοποίηση
είναι μεγάλη, χωρίς αυτό να παραγράφει τις
ευθύνες του σάπιου πολιτικού συστήματος των
Αθηνών
νοιξε τις πύλες της η θερινή κατασκήνωση της
ΣΕΚ στα Καννάβια
Το κίνημα στηρίζει έμπρακτα τα μέλη και τις
οικογένειες τους
ην πρωτιά σε ακρίβεια βασικών αγαθών κατέχει
η Κύπρος, όπως γάλα, τυρί και αυγά
Άλλο ένα θλιβερό τρόπαιο μετά την χαμηλή
παραγωγικότητα και τα τροχαία ατυχήματα
κανοποίηση για την ανάδειξη της Κύπρου μεταξύ
των 50 ασφαλέστερων χωρών
Τουλάχιστον ας ενεργήσουμε ως πολιτεία και
κοινωνία να διατηρήσουμε αυτή την ευχάριστη
διάκριση
οινή ανησυχία των Κυπρίων, η ανεργία και η
οικονομία, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο
Η πολιτεία καλείται να στηρίξει πιο ενεργά την
πραγματική οικονομία
Γλώσσα και ο Πολιτισμός μας, το ίδιο το είναι
μας
Πολύ εύστοχη η τοποθέτηση του προέδρου της
Βουλής σε πρόσφατη εκδήλωση
οβερά πράγματα ακούμε ότι συνέβαιναν στον
Συνεργατισμό διαχρονικά
Τον λόγο έχει τώρα η Δικαιοσύνη

*

Επείγει η αναθεώρηση της πολιτικής
για τους ξένους εργάτες

Έ

να θέμα που απασχολεί τα
τελευταία χρόνια την Κυπριακή
αγορά εργασίας αλλά και την κοινωνία ευρύτερα, είναι η εργοδότηση αλλοδαπών στη μικρή μας
χώρα. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1990 με αφορμή την υπερθέρμανση της οικονομίας και την ανάγκη για εργατικό δυναμικό, χιλιάδες άτομα από διάφορες χώρες
του πλανήτη άρχισαν να κατακλύζουν την Κύπρο. Στην αρχή, οι
πλείστοι από αυτούς εργοδοτούντο στους τομείς της γεωργίας και

Ά

*

Κ

*

Η

*

Φ

*

Ω

ρα να βγούμε από το λήθαργο και να αφουγκρασθούμε τα μηνύματα της Ελένης Αρτυματά
Τα καλά με κόπους και στοχευμένες ενέργειες
κτώνται,
α κωφεύσουν σε ανεύθυνες και λαϊκίστικες
τοποθετήσεις οι εργαζόμενο στη ΣΚΤ
Ας εμπιστευθούν τις συντεχνίες τους ΣΕΚ, ΠΕΟ,
ΠΑΣΥΔΥ που χειρίζονται από κοινού το θέμα με
πλήρη υπευθυνότητα
Ελλάδα γυρίζει σελίδα με τη συμφωνία στο
«Γιούρογκρουπ» που αποσυνδέει τη χώρα από
τον οικονομικό αναπνευστήρα
Ωστόσο, αν δεν σοβαρευτούν οι πολιτικοί ταγοί,
ο εφιάλτης της θηλειάς θα επανέλθει.

*

Ν

*

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Κατά την περίοδο της κρίσης, το
2012 και εντεύθεν, χιλιάδες Κύπριοι έχασαν τις δουλειές του με αποτέλεσμα η ανεργία να εκτιναχθεί
στο πρωτόγνωρο για τα Κυπριακά
δεδομένα 17%. Παράλληλα, λόγω

xenis.xenofontos@sek.org.cy

της κτηνοτροφίας όπου υπήρχε
έλλειψη εργατικών χεριών λόγω
κυρίως απροθυμίας εκ μέρους των
Κυπρίων να απασχοληθούν στους
εν λόγω κλάδους. Με την πάροδο
του χρόνου όμως, η όρεξη των
εργοδοτών λόγω του χαμηλού
εργατικού κόστους, είχε ανοίξει, με
αποτέλεσμα η Κύπρος να πλημμυρίσει με αλλοδαπούς οι οποίοι
εξαπλώθηκαν σε αρκετούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, όπως το λιανικό – χονδρικό
εμπόριο, η ξενοδοχειακή βιομηχανία και ο ευρύτερος τομέας των
οικοδομών – κατασκευών. Σιγά –
σιγά, η ακατάσχετη εργοδότηση
αλλοδαπών άρχισε να εκτοπίζει
Κύπριους εργάτες από την αγορά
εργασίας. Το πρόβλημα κατέστη
οξύτερο με την έκρηξη που σημειώθηκε στην λειτουργία ιδιωτικών
σχολών κάθε λογής καθώς η
Κύπρος υποδέχετο, χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια, χιλιάδες σπουδαστές,
κυρίως από χώρες της Ασίας.
Όπως αποδείχθηκε, μεγάλη μερίδα
των επονομαζόμενων σπουδαστών δεν φοιτούσε, αλλά εργαζόταν, με χαμηλά μεροκάματα και εν

της υπερπροσφοράς εργατικών
χεριών, η αδήλωτη εργασία άρχισε
να οργιάζει. Μαζί της ξεπρόβαλαν
και τα πρώτα έντονα σημάδια
εργασιακής απορρύθμισης. Επιτήδειοι εργοδότες εκμεταλλευόμενοι
την κατάσταση, κατάβαλλαν
μισθούς πείνας ενώ σε επί μέρους
τομείς όπως η ξενοδοχειακή και
οικοδομική βιομηχανία, άνθησαν
τα σκλαβοπάζαρα. Με πολλή
θλίψη γίναμε μάρτυρες μεσσαιωνικών συνθηκών εργασίας αλλά και
διαβίωσης ξένων εργατών. Όλη
τούτη την περίοδο, τα συνδικάτα
έκαναν συγκροτημένες κινητοποιήσεις ενάντια στα φαινόμενα της
απορρύθμισης της αγοράς εργασίας και του εκδηλούμενου αθέμιτου ανταγωνισμού, τόσο μεταξύ
εργαζομένων, όσο και μεταξύ επιχειρήσεων.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΩΜΑ
Κατά τη διάρκεια του 2017 η ΣΕΚ,
επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα
της εργοδότησης ξένου εργατικού
δυναμικού στην Κύπρο ζητώντας
να επανεξεταστεί η στρατηγική
απασχόλησης αλλοδαπών. Προς
τούτο, συστάθηκε στα τέλη του

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7/2018
Ανδρέου Κρήτης, Κυπρίλλας,
Αρόας, Λουκίας μ., Θεοδότου
και Θεοφίλου ιερομ., Μιχαήλ
Χωνιάτη
ΠΕΜΠΤΗ 5/7/2018
Αθανασίου του εν Άθω οσίου,
Λαμπαδού οσίου, Κυπριανού εν
Κ/πόλει νεομάρτ.

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

περασμένου έτους Τεχνική Επιτροπή στο πλαίσιο του Εργατικού
Συμβουλευτικού Σώματος.
Η ΣΕΚ στην πρώτη συνεδρία της
Επιτροπής στις 30 Ιανουαρίου
2018, έθεσε επί τάπητος καίριες
πτυχές του θέματος, αξιώνοντας
την χάραξη νέας στρατηγικής η
οποία:
• Θα καθορίζει τους ακριβείς αριθμούς των ξένων εργατών που χρειάζονται στην Κύπρο, ανά ειδικότητα και επάγγελμα,
• Θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό
των Κυπρίων ανέργων που μπο-

• Αναμένουμε από την υπουργό Εργασίας να ενεργήσει
αποφασιστικά για να εκσυγχρονισθεί το καθεστώς
εργοδότησης ξένων στην Κύπρο

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Τ
Ι

πολλοίς
με
εξευτελιστικούς
μισθούς και εξοντωτικά ωράρια.
Οι συντεχνίες βλέποντας το ντόπιο
εργατικό δυναμικό να χάνει τη δουλειά του αντέδρασαν υποχρεώνοντας την πολιτεία να θέσει αυστηρότερα κριτήρια εργοδότησης
αλλοδαπών.

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

*
*

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7/2018
Σισώη Μεγάλου, Αρχίππου,
Φιλήμονος, Ονησίμου αποστ.,
Λουκίας παρθενόμ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7/2018
Θωμά του εν Μαλεώ, Κυριακής
μεγαλομάρτ., Περεγρίνου μάρτ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/7/2018
Προκοπίου μεγαλομ., Θεοδο-

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

ρούν να καλύψουν θέσεις εργασίας
που κατέχονται από ξένους
• Θα ρυθμίζει με αυστηρότητα, στο
πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων, τους όρους εργασίας ώστε
να εξαλειφθούν τα απαράδεκτα
φαινόμενα της εκμετάλλευσης της
ανθρώπινης εργασίας και αξιοπρέπειας
• Θα υπάρχουν αυστηρές επιθεωρήσεις και τακτικοί έλεγχοι τόσο σε
ότι αφορά τις συνθήκες απασχόλησης όσο και σε ότι αφορά τις
συνθήκες διαβίωσης.

ΝΕΑ ΒΑΣΗ
Η ΣΕΚ θεωρεί ότι τα πράγματα θα
πρέπει να τεθούν σε μια νέα βάση
που θα στηρίζεται στη συναντίληψη των κοινωνικών εταίρων και θα
επιλύουν ένα σοβαρό πολύπτυχο
πρόβλημα που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια την αγορά εργασίας
και υπονομεύει την κοινωνική
συνοχή διαταράσσοντας ταυτόχρονα το κλίμα εργασιακών σχέσεων στον τόπο μας. Πρόσφατες
πληροφορίες αναφέρουν πως το
θέμα θα επανέλθει σύντομα στο
προσκήνιο με πρωτοβουλία της
Υπουργού Εργασίας!!!

σίας της μητρός αυτού, Θεοφίλου αγιορείτ., Αναστασίου
νεομ., Θεοφίλου Ζίχνης.
ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7/2018
Παγκρατίου ιερομάρτ., Ανδρέου
και Πρόβου μαρτύρ., Διονυσίου
και Μητροφάνους αγιορ.
ΤΡΙΤΗ 10/7/2018
Των εν Νικοπόλει της Αρμενίας
45 μαρτύρων, Βιάνορος, Σιλουανού και Απολλωνίου μ.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Πυκνή τροχαία κίνηση
στις γειτονιές των αγγέλων

«Ο

ι ζώνες σώζουν ζωές. Και το θέμα είναι,
πόσοι από εμάς τηρούν επιτέλους αυτό το
πράγμα; Πότε θα καταλάβουμε σε αυτόν τον τόπο ότι
πρέπει να σοβαρευτούμε επιτέλους; Είναι μία κίνηση,
ένα δευτερόλεπτο και είναι μηχανική κίνηση όταν
είσαι συνηθισμένος και σώζεις τη ζωή σου», ανέφερε.
Όταν εσύ ο οδηγός βάζεις τη ζώνη σου, συνέχισε,
μπορείς να απαιτείς και από τον
άλλο κόσμο να τη βάζει τη ζώνη
του, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι
δε θα είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.

Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Πόσες φορές ακούσαμε την αστυνομία να μας εκλιπαρεί για τις
ζώνες ασφαλείας. Στου κουφού
την πόρτα. Ο μεγάλος χαμένος
εμείς και η ξεροκεφαλιά μας που
κοστίζει ολόκληρη μας τη ζωή.
Πόσες φορές

στην καθημερινή

√ Πόσες φορές ακούσαμε την αστυνομία να
μας εκλιπαρεί για τις ζώνες ασφαλείας;
Στου κουφού την πόρτα. Ο μεγάλος χαμένος
εμείς και η ξεροκεφαλιά μας που κοστίζει
ολόκληρη μας τη ζωή
μας διακίνηση δεν κινδυνέψαμε από εγκληματικές
παραλείψεις οδηγών που χρήζονται ως αφέντες της
ασφάλτου.
Πόσες φορές δεν είδαμε παιδιά να στέκονται όρθια
πάνω στα πισινά καθίσματα και με τον οδηγό να
μιλά στα κινητά.
Κρατάμε το τιμόνι με το ένα χέρι και από το άλλο το
κινητό ή την κόκα κόλα που πάει με όλα…
Αποσπάτε η προσοχή μας και το αυτοκίνητο ταξιδεύει με αυτόματο πιλότο. Περνάμε με κόκκινο, κορνάρουμε στον μπροστινό οδηγό γιατί δεν σπεύδει
ταχέως, φωνάζουμε σαν τρελοί και επιδιδόμαστε σε
βρισιές και ακατανόμαστες χειρονομίες την ίδια ώρα
που και εμείς οι ίδιοι παραβλέπουμε τα όρια ταχύτητας ή παρανομούμε με τον α ή β τρόπο.
Είμαστε δυστυχώς ανυπάκουοι, εγκληματικά αμελείς,
αδιόρθωτοι, απρόβλεπτοι.
Δεν περνά ποτέ από το μυαλό μας πως το κακό μπορεί να χτυπήσει και τη δική μας πόρτα.
Δεν ακούμε τους ειδικούς γιατί νομίζουμε πως μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας και πως είμαστε ειδήμονες επί όλων των ζητημάτων.

Βασική παράμετρος για ρύθμιση των μισθών
η επέκταση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων

Σ

ημαντικές συναντήσεις υψηλού
επιπέδου έλαβαν χώρα στη
Σόφια στις 25 με 27 Ιουνίου, λόγω
της Βουλγαρικής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Αρχής γενομένης, η συνεδρία της
εκτελεστικής επιτροπής των
ευρωπαϊκών συνδικάτων ETUC η
οποία εξέτασε τον καθορισμό των
πολιτικών προτεραιοτήτων που
θα τεθούν ενόψει των επερχόμενων
ευρωεκλογών.
Στο πλαίσιο της συνεδρίας συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και τα
θέματα που αφορούν τον συντονισμό της συλλογικής διαπραγμάτευσης και τον καθορισμό της
πολιτικής που αφορά την αύξηση
των μισθών.

Μια εικόνα ή οποία με ώθησε να καταγγείλω το περιστατικό στον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Μια
καταγγελία με στόχο να προλάβω το κακό που θα
ερχόταν κάποια στιγμή.

Η εκτελεστική επιτροπή
της ETUC συζήτησε:

τα καθώς και ο ρόλος του κοινωνι-

διαπραγμάτευσης και τον

κού διιαλόγου και της συλλογικής

καθορισμό της πολιτικής

διαπραγμάτευσης σ’ ότι αφορά

που αφορά την αύξηση

• Θέματα που αφορούν τον
συντονισμό της συλλογικής

ΤΡΙΜΕΡΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

• Επισημάνθηκε ότι

Τέλος πραγματοποιήθηκε υψηλού

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

ο κοινωνικός διάλογος

επιπέδου τριμερές συνέδριο με

Στο περιθώριο της εκτελεστικής
επιτροπής
πραγματοποιήθηκε
συνέδριο με στόχο την προώθηση
της ευρωπαϊκής συμμαχίας για
την αύξηση των μισθών και την
προώθηση συγκλίσεων ανάμεσα
στα κράτη μέλη με τη συμμετοχή
σημαντικού αριθμού ευρωπαίων
υπουργών εργασίας στην παρουσία του Βούλγαρου πρωθυπουργού.

θέμα τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

αποτελεί την μοναδική οδό

Η υπουργός εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέδειξε την ανάγκη
προώθησης της εφαρμογής κατώτατου μισθού όταν οι οικονομικές
συνθήκες το επιτρέψουν, στο
πλαίσιο πάντοτε του απαιτούμενου κοινωνικού διαλόγου.
Αναδείχθηκε επίσης η διασύνδεση
των μισθών με την παραγωγικότη-

τον καθορισμό δίκαιων μισθών.

Πυλώνα.
Ο κ. Μάτσας στο πλαίσιο των
συναντήσεων είχε την ευκαιρία να

των μισθών

για επίλυση προβλημάτων
και δημιουργία συνθηκών
κοινωνικής δικαιοσύνης

ανταλλάξει απόψεις με την Επί-

• Αξιολογήθηκαν οι ψυχοκοι-

τροπο Απασχόλησης και Κοινωνι-

νωνικοί κίνδυνοι

κών Υποθέσεων Μαριάν Τουσεν.

στους χώρους εργασίας

ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ο οποίος εκπροσώπησε το Κίνημα στις
συναντήσεις τόνισε την ανάγκη να επεκταθεί ο θεσμός των συλλογικών
συμβάσεων ως βασική παράμετρος ρύθμισης των μισθών σημειώνοντας
πως είναι λανθασμένη η άποψη που εκφράζεται από την εργοδοτική
πλευρά πως η αύξηση στους μισθούς οδηγεί στην αύξηση του ποσοστού
ανεργίας.
Τουναντίον σημείωσε πως οι μισθοί αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.

Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη με το Ταμείο Ευημερίας
της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

Τ

ο ταμείο ευημερίας της ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ διοργανώνει από τις
25/10 έως τις 28/10/18 ταξίδι
στη Θεσσαλονίκη (νύμφη του Θερμαϊκού).
Η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται και θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας.

Χρειαζόμαστε όλοι να αναλογιστούμε πως η ασφάλεια μας εξαρτάται από εμάς τους ίδιους. Μόνο έτσι
θα μπορέσουμε να βάλουμε φρένο στον αιμοσταγή
μινώταυρο ο οποίος διαλύει τη ζωή ολόκληρων
οικογενειών.

Το ταμείο ευημερίας της Ομοσπονδίας επιχορηγεί €100 για
κάθε μέλος του ταμείου. Τα υπόλοιπα άτομα θα πληρώσουν
κανονικά το κόστος του ταξιδιού.

Στις γειτονιές των αγγέλλων παρατηρείται πυκνή
τροχαία κίνηση από νέα παιδιά και νέους ανθρώπους που δεν θυσίασαν ένα δευτερόλεπτο από την
επίγεια ζωή τους να φορέσουν ζώνη ασφαλείας.

Για την κράτηση των θέσεων τα
άτομα που θα ταξιδεύσουν θα
πρέπει να παραδώσουν μαζί με
την αίτηση στους Οργανωτικούς
γραμματείς της Ομοσπονδίας,
φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και το ποσό των €100
ανά άτομο ως προκαταβολή.

• Πληρώνουμε πολύ ακριβά το κόστος
της ανυπακοής μας σε συμβουλές,
υποδείξεις και παραινέσεις

√ Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας συμμετείχε
σε υψηλού επιπέδου
συναντήσεις στη Σόφια

Συζητήθηκαν επίσης η αειφορία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το
2030 ο προϋπολογισμός της για
τα έτη 2021-2027 αλλά και θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση
των κινδύνων στην εργασία λόγω
άγχους και ψυχοσωματικών κινδύνων.

Δεν νοιαζόμαστε για τον ευατό μας. Θα νοιαστούμε
για τον άλλο κόσμο;
Αισθάνομαι πλέον πολύ καλά με τον ευατό μου που
τις προάλλες κατήγγειλα οδηγό μοτοσυκλέτας που
έπαιρνε το παιδί ή το εγγόνι του περίπατο στη γειτονιά. Φορούσε κράνος και το παιδί ηλικίας περίπου
τριών χρονών στεκόταν μπροστά στα πόδια του και
κρατούσε το τιμόνι μαζί με τον γονιό ή τον παππού.

3

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πλη-

ρώσουν/ εξοφλήσουν το υπόλοιπο ποσό μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2018. Σε αντίθετη περίπτωση
θα χάσουν το δικαίωμα τους.
Σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις
15 Ιουνίου 2018 δυστυχώς η
προκαταβολή δεν θα μπορεί να

επιστραφεί.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες
και αιτήσεις επικοινωνήστε με
τους οργανωτικούς γραμματείς
της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ στα τηλ. Λευκωσία
22849849,
Λάρνακα
24633633, Πάφος 26811639,
Λεμεσός 25861000, Αμμόχωστος
23821432.

• Θα τηρηθεί αυστηρά
σειρά προτεραιότητας
• Το Τ.Ε. επιχορηγεί €100
για κάθε μέλος
• Σε περίπτωση ακύρωσης
μετά τις 15 Ιουνίου
η προκαταβολή δεν
θα επιστρέφεται
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Eντείνονται οι επιθεωρήσεις εντοπισμού
αλλοιωμένων τροφίμων στην αγορά

Ε

ντείνονται οι έλεγχοι που διενεργούν οι επιθεωρητές των
Υγειονομικών Υπηρεσιών για εντοπισμό αλλοιωμένων τροφίμων
στην αγορά με σκοπό της προστασία των καταναλωτών ενόψει των
αυξημένων θερμοκρασιών.
Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν λόγω
των υψηλών θερμοκρασιών είναι
μεγάλοι καθώς κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πιο εύκολη η
αλλοίωση των τροφίμων ενώ
παράλληλα ευνοείται η ανάπτυξη
μικροβίων. Η κατανάλωση τροφίμων που έχουν αλλοιωθεί ή επιμολυσμένων με βακτήρια μπορεί να
οδηγήσει μέχρι την τροφική δηλητηρίαση, προειδοποιούν οι Υγειονομκές Υπηρεσίες.
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις
υπεραγορές, σε παραθαλάσσια
εστιατόρια και σε άλλους χώρους
εστίασης. Κάθε χρόνο επιβάλλονται πρόστιμα σε επιχειρήσεις που
δεν πληρούν τις προβλεπόμενες
από τη νομοθεσία συνθήκες παρασκευής τροφίμων ή και λόγω ανεπαρκούς σήμανσης τροφίμων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες προτρέπουν το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά την αγορά

τροφίμων από ψυγείαν μέχρι και
την επεξεργασία των τροφίμων
στο σπίτι:
• Να είμαστε προσεκτικοί στο στάδιο της αγοράς, της μεταφοράς,
της φύλαξης και της επεξεργασίας
των τροφίμων στο σπίτι. Στο στάδιο της αγοράς, προμηθευόμαστε
τα τρόφιμα από εγκεκριμένους
πωλητές και όχι από πλανοδιοπώλη καθώς δεν γνωρίζουμε εάν
τηρούνται τα τρόφιμα σε κατάλληλες θερμοκρασίες.

φιμα και στη συνέχεια να τα αφήνουμε εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες εντός του αυτοκινήτου
για να πάμε κάπου αλλού μέχρι να
φθάσουμε στο σπίτι καθώς ευνοείται η ανάπτυξη μικροβίων στο
τρόφιμο. Κάθε 15 λεπτά τα μικρόβια, διπλασιάζονται.
• Όταν ψωνίζουμε στην υπεραγορά, είναι προτιμότερο να ξεκινήσουμε να βάζουμε στο καλάθι μας
τα τρόφιμα που δεν χρειάζονται
ψυγείο και τελευταία όσα διατη-

• Συμβουλές και μέτρα για εξουδετέρωση του κινδύνου
τροφικής δηλητηρίασης

Κοσμοσυρροή στην επίσημη
πρώτη του καζίνο στη Λεμεσό

Κ

οσμοσυρροή σημειώθηκε στην εναρκτήρια τελετή
λειτουργίας του πρώτου αδειοδοτημένου καζίνο
στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την επωνυμία “Cyprus
Casinos” (C2).
Το προσωρινό καζίνο, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Φραγκλίνου Ρούσβελτ 271 στο Ζακάκι στη Λεμεσό, λειτουργεί σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία,
σχετικούς κανονισμούς “και στη βάση των υψηλών
επαγγελματικών προδιαγραφών της Melco με έμφαση στο υπεύθυνο παίγνιο”, αναφέρει η ανακοίνωση
της εταιρείας.

√ Εργοδοτούνται
593 άτομα και
θα λειτουργεί
σε 24ωρη βάση

Σε δηλώσεις του, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
του καζίνου – θερέτρου “City
of Dreams Mediterranean”

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη μεταφορά
και χρήση τροφίμων στις παραλίες

• Ελέγχουμε εάν τα τρόφιμα
παρουσιάζουν κάποια αλλοίωση
προτού τα αγοράσουμε, εάν μυρίζουν ή έχουν παράξενη όψη, τη
σήμανση, την ημερομηνία λήξης
καθώς και τα συστατικά.
• Εάν το τρόφιμο φαίνεται αλλοιωμένο, έχει υγρά, μια κονσέρβα
είναι χτυπημένη αποφεύγουμε την
αγορά
• Αποφεύγουμε να ψωνίζουμε τρό-

ρούνται εκεί ώστε να μείνουν λιγότερη ώρα εκτεθειμένα σε υψηλές
θερμοκρασίες
Βεβαιωνόμαστε ότι το ψυγείο μας
λειτουργεί σωστά.
Βάζουμε πάντοτε το κρέας που θα
μαγειρέψουμε σύντομα στο κάτω
μέρος του ψυγείου σε σκεπασμένο
δοχείο και όχι δίπλα από έτοιμα
φαγητά ώστε να μην στάξει αίμα.
• Τα ζεστά φαγητά διατηρούνται
πάνω από 63 βαθμούς και τα κρύα
κάτω από 5 βαθμούς
• Δεν αφήνουμε το μαγειρεμένο
φαγητό πέραν των δύο ωρών
εκτός ψυγείου.
• Προσέχουμε όταν κόβουμε κρέας
να μην κόβουμε άλλα τρόφιμα με
το ίδιο μαχαίρι καθώς τα μικρόβια
του ωμού κρέατος μεταφέρονται
στα υπόλοιπα τρόφιμα.
• Όταν εκδράμουμε το καλοκαίρι
και μεταφέρουμε τρόφιμα στην
παγωνιέρα, τα μεταφέρουμε διαχωρίζοντας κρεατικά και αναψυκτικά σε διαφορετικές παγωνιέρες.

ΕΥΡΩΠΗ
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και της εταιρείας Cyprus Casinos, Craig Ballantyne,
είπε πως “αν και το C2 είναι προσωρινό, θα δώσουμε καινούργιο νόημα στην ορολογία αυτή, αφού δεν
θυμίζει προσωρινή εγκατάσταση”.
” Έχουμε επενδύσει περίπου 13 εκατ. ευρώ στο κτίριο
αυτό, για να διασφαλίσουμε ότι ο κάθε επισκέπτης
μας θα βιώνει τις ψηλές προδιαγραφές και ποιοτικές
υπηρεσίες για τις οποίες, η Melco, ένας από τους
μεγαλύτερους διαχειριστές καζίνο – θερέτρων
παγκοσμίως, είναι διάσημη”, συμπληρώνει.
Ήδη πολλοί πολίτες έσπευσαν να επισκεφτούν το
καζίνο. Ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο οποίος
είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τη διεύθυνση του
καζίνο είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και
να ενημερώσει για τη λειτουργία του.

Τουσκ: Να προετοιμαστούμε για τα «χειρότερα σενάρια» με ΗΠΑ
Ψ

ηλά στον κατάλογο με τα
θέματα που απασχόλησαν
τους αρχηγούς κρατών και
κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής την
περασμένη βδομάδα βρέθηκαν οι σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς το χάσμα ανάμεσα
στις δύο πλευρές διευρύνεται συνεχώς,
εν μέρει εξαιτίας της απόφασης του
Τραμπ να επιβάλλει επιπρόσθετους
τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα και
στο αλουμίνιο που εισάγει η χώρα του
από ευρωπαϊκά κράτη στις αρχές του
μήνα.
«Είναι πεποίθησή μου ότι, ενώ ελπίζουμε για το καλύτερο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προετοιμάσουμε την
ένωσή μας για τα χειρότερα σενάρια»,
ανέφερε στην επιστολή του προς τους
ηγέτες ενόψει της Συνόδου Κορυφής ο
Τουσκ.

«Παρά τις ακούραστες προσπάθειες
μας να προασπίσουμε την ενότητα της
Δύσης, οι διατλαντικοί δεσμοί δέχονται
τεράστια πίεση, εξαιτίας των πολιτικών του προέδρου Τραμπ», προστίθε-

ται στο κείμενο.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αποφάσισε να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και

επιβάλλουν σε αντίποινα δασμούς σε
πολλά αμερικανικά προϊόντα, που
τέθηκαν σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα.

• Στην κόψη του ξυραφιού οι διατλαντικές εμπορικές σχέσεις
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προετοιμαστεί για τα «χειρότερα σενάρια» στις διατλαντικές σχέσεις, καθώς οι πολιτικές που εφαρμόζει ο
Αμερικανός πρόεδρος. Ντόναλντ Τραμπ, έρχονται όλο και περισσότερο
σε αντίθεση με τις αξίες της, προειδοποίησε ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ
από τη συμφωνία για το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν, παρά τις επανειλημμένες ευρωπαϊκές εκκλήσεις να μην
τις αθετήσει.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ
Στις αρχές του Ιουνίου, έπειτα από δύο
προσωρινές εξαιρέσεις, ο Τραμπ αποφάσισε να επιβάλλει επιπρόσθετους
δασμούς 25% στον χάλυβα και 10% στο
αλουμίνιο που εισάγουν οι ΗΠΑ από
την ΕΕ, εξωθώντας τις Βρυξέλλες να

Ευρωπαίος αξιωματούχος, επισήμανε
ότι αυτού του είδους οι «αρνητικές»
αποφάσεις έχουν «αρχίσει να μοιάζουν
με μοτίβο» από πλευράς Ουάσινγκτον,
καθώς ο Τραμπ μοιάζει να θεωρεί ότι
οι ΗΠΑ δεν έχουν «ούτε φίλους, ούτε
εχθρούς», ενώ η υπεράσπιση ενός διεθνούς συστήματος που βασίζεται σε
κανόνες δεν μοιάζει να βρίσκεται ψηλά
στις προτεραιότητές του.
«Και αυτό είναι ένα δόγμα το οποίο για

την ΕΕ, για την Ευρώπη, είναι πολύ επικίνδυνο», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σχεδιάζει να
επισκεφθεί την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον Τραμπ, προκειμένου «να
διευθετηθούν οι διαφωνίες για τα
εμπορικά ζητήματα με φιλικό τρόπο»,
γνωστοποίησε ο εκπρόσωπός του
Μαργαρίτης Σχοινάς . Η ημερομηνία δεν
έχει οριστεί.
Μεταξύ άλλων, στόχος είναι να συζητηθεί το θέμα των δασμών στα αυτοκίνητα, πρόσθεσε ο Σχοινάς. Ο Τραμπ
έχει καταστήσει σαφές ότι η κυβέρνησή
του ετοιμάζεται να επιβάλλει σύντομα
πολύ πιο υψηλούς δασμούς στα αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ από
την Ευρώπη.
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10 κενές θέσεις
γραφέα στην ΑΗΚ

Γ

ίνονται δεκτές αιτήσεις για την
πλήρωση δέκα (10) κενών θέσεων
Γραφέα Γενικών Καθηκόντων, κλίμακες Α2-Α5-Α7 (Α2:€15.260€19.788-Α5:€17.436-€26.899Α7:€22.987-€33.960) στα Κεντρικά
Γραφεία, στα Περιφερειακά Γραφεία
ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής ανά την Κύπρο.
Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων
γίνεται ύστερα από την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου και τη
μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για
εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των
περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης
Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές
Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως
2017.

5

Σεμινάρια κατάρτισης του μηχανισμού της ΣΕΚ σε παγκύπρια βάση

Η Κύπρος χρειάζεται πράσινη φορολογία
και μείωση της φορολογίας της εργασίας

Σ

ειρά σεμιναρίων με στόχο την προώθηση της ανάγκης για μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση, διοργάνωσε η ΣΕΚ σε όλες τις επαρχίες.

Μια τέτοια μεταρρύθμιση έγινε το 2015
στο Βέλγιο, ενώ τέτοιου είδους φόροι
προϋπήρχαν και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
Η ΣΕΚ υιοθετεί την ιδέα της εισαγωγής

2002 ως τις μέρες μας.
(β) Ημερολογιακό οδοιπορικό με δηλώσεις επώνυμων πολιτικών, οικονομικών
και ακαδημαϊκών παραγόντων για την

Στα σεμινάρια που έγιναν από τη Συνδικαλιστική Σχολή σε συνεργασία με το
Τμήμα Οικονομικών Μελετών του Κινήματος, η βασική φιλοσοφία εστιάζετο
στην υλοποίηση μιας φορομεταρρύθμισης που θα συμβάλει στην καλύτερη
κατανομή των φορολογικών βαρών και
η οποία θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη, με την έννοια ότι δεν θα δημιουργεί
επιπρόσθετο κόστος στα δημόσια
ταμεία.
Τα σεμινάρια τα οποία παρακολούθησε
ο μηχανισμός της ΣΕΚ σε παγκύπρια

Ο δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης παρουσίασε στα στελέχη της ΣΕΚ σε Παγκύπρια βάση
την πρόταση για την εισαγωγή πράσινης φορολογίας με μείωση της φορολογίας
που επιβαρύνει την εργασία, ενώ ο Χρίστος Καρύδης ανέλυσε και παρουσίασε
ζητήματα που αφορούν την οικονομία και τη φορολογική ιστορία του τόπου

√ Υποβολή αιτήσεων
μέχρι τις 25 Ιουλίου
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης
Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
2. Επιτυχία σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις της Αρχής.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής
και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Κατοχή πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις ΚΕΒΕ ή ισοδύναμου σε θέματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας κειμένων (word) ή/και ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel)
θεωρείται πλεονέκτημα.
5. Υπευθυνότητα, ευγένεια, εχεμύθεια και ευθυκρισία.
ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
(α) Να πληρούν τις προϋποθέσεις
του Κράτους για να εργαστούν στο
Δημόσιο Τομέα
(β) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να
έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές
(για άρρενες υποψηφίους)
Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται
επίσης από τους αιτητές:
(α) Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα
(β) Η κατάσταση της υγείας τους θα
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους
επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία
αποτείνονται
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

βάση δίδαξαν ο Χρίστος Καρύδης,
(υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομικών Μελετών της ΣΕΚ) και ο Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης, αναπληρωτής
καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).
Ο Ζαχαριάδης παρουσίασε και ανέλυσε
συγκεκριμένη πρόταση για «Μια πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση στην
Κύπρο» στο πρότυπο των όσων ισχύουν
σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι γνωστό η πράσινη
φορολογία ελαχιστοποιεί το εργατικό
κόστος, δημιουργεί θέσεις απασχόλησης
και φορολογεί όσους ρυπαίνουν ή κατασπαταλούν τους φυσικούς πόρους.
Από τα όσα παρουσιάστηκαν στο σεμινάριο προκύπτει πως, στην Κύπρο η
φορολόγηση της ρύπανσης και της
κατανάλωσης φυσικών πόρων είναι
μηδενική και η χώρα κατατάσσεται
τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε
αυτούς τους φόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν και να υπογράψουν
τη νέα αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ Αρ.ΕΑ014 η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται
από:

Ως παραδείγματα πιθανών αλλαγών
αναφέρθησαν τα εξής:

– Το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης–
Όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά

• Φόρος ταφής για όλα τα απορρίμματα
που εναποτίθενται στους σκυβαλότοπους.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι
τις 12:00μ της Τετάρτης, 25 Ιουλίου
2018.

• Εισαγωγή φόρου σπανιότητας νερού
για την ύδρευση. Θεσπίστηκε άτολμα
στις αρχές του 2017 από το υπουργείο
Γεωργίας (0 – 1 σεντ/κ.μ).

• Επιβολή φόρου άνθρακα ή και άλλων
περιβαλλοντικών φόρων με ταυτόχρονη
μείωση της φορολόγησης της εργασίας.

√ Επείγει η πάταξη της φοροδιαφυγής, η είσπραξη των ανείσπρακτων φόρων και η δημιουργία φορολογικής συνείδησης
πράσινης φορολογίας και αυτό πρέπει
να συζητηθεί σε αντιδιαστολή της ιδέας
για μείωση της φορολογίας του εισοδήματος, το οποίο θα επιβαρυνθεί με την
προσεχή εισαγωγή της εισφοράς για το
ΓΕΣΥ, (1.70% από την 1η Μαρτίου 2019
και 2.65% την 1η Μαρτίου του 2020),
καθώς επίσης και την αύξηση στο 8.3%
της εισφοράς προς τις Κοινωνικές
Ασφαλίσεις από τον Ιανουάριο του 2019
από το 7.8% που είναι σήμερα.
Ο Χρίστος Καρύδης εισαγωγικά παρουσίασε τη σημερινή κατάσταση της
κυπριακής οικονομίας και ανέλυσε τα
πιο κάτω θέματα:
(α) Φορολογική Μεταρρύθμιση: Από το
χθες στο σήμερα, μια ιστορική αναδρομή
των φορολογικών πραγμάτων από το

ανάγκη ποιοτικής ολοκληρωμένης
φορολογικής μεταρρύθμισης.
(γ) Εισηγήσεις της ΣΕΚ και προτεινόμενες
φορολογικές αλλαγές και άλλες διαφοροποιήσεις όπως είναι π.χ. η δυνατότητα σταδιακής μείωσης του ΦΠΑ που
αυξήθηκε μεσούσης της κρίσης από το
15% στο 17% και αργότερα στο 19%, η
σταδιακή μείωση της φορολογίας των
καυσίμων, η πάταξη της φοροδιαφυγής,
η δημιουργία φορολογικής συνείδησης, η
ενίσχυση των μηχανισμών για είσπραξη
των ανείσπρακτων φόρων που ετησίως
ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ κλπ.
Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η κυβέρνηση
τόσο δια του προέδρου της Δημοκρατίας
όσο και δια του υπουργού Οικονομικών
από το βήμα της βουλής και στη διάρκεια συνάντησης τους με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ διαβεβαίωσαν
πως, εντός του 2018 θα αρχίσει κοινωνικός διάλογος, με στόχο την εκπόνηση
και εφαρμογή ολοκληρωμένης φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ο γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Παντελής Σταύρου
σε συνεδρία της ETF

Π

ραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη στις Βρυξέλλες η τελευταία συνεδρία της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεταφορών (ΕTF) των κλάδων των ναυτικών πριν
από το Παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς ITF που θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη στις 14 με 20 Οκτωβρίου 2018.
Η συνεδρία θα θέσει κάτω από το μικροσκόπιο της σημαντικά ζητήματα των ναυτιικών που σχετίζονται με Ευρωπαϊκής οδηγίες περί ναυτιλίας. Παράλληλα στη
συνεδρία θα ξεκαθαριστεί και η αντιπροσώπευση στο Παγκόσμιο συνέδριο της ITF.
Την ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ στη συνεδρία της ETF εκπροσωπεί ο γ.γ. Παντελής Σταύρου.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Β’ εξάμηνο: 22 συλλήψεις
για αδήλωτη εργασία

ε 22 συλολήψεις για παράνομη εργοδότηση και
επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €375400
υπέβαλαν σε αρμόδιες αρχές το δεύτερο εξάμηνο του
2017 στο πλαίσιο των προσπαθειών για πάταξη του
φαινομένου της αδήλωτης εργασίας.
Από επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας που
αφορούν την περίοδο 1/6/2017 – 31/12/2017, (είναι
τα πιο πρόσφατα), προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
(α) την περίοδο αυτή παγκύπρια έγιναν έλεγχοι σε
4620 εργοδοτούμενους και προέκυψε ότι οι 673 ήταν
αδήλωτοι. Δηλαδή ποσοστό 14.57%.
Οι περισσότεροι αδήλωτοι ήταν Κοινοτικοί.
(β) στη ξενοδοχειακή βιομηχανία η αδήλωτη εργασία
ήταν στο 23.45% και στα Κέντρα Αναψυχής στο
19.85%.
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Ενημερωτικές παρουσιάσεις στη ΣΕΚ για την
ηλεκτρονική υποβολή φόρου εισοδήματος(TAXISNET)

Σ

το πλαίσιο της προσπάθειας
για να καταρτισθεί ο μηχανισμός της ΣΕΚ για ηλεκτρονική
εγγραφή και υποβολή φορολογικής
δήλωσης
πραγματοποιούνται
σεμινάρια από λειτουργούς του
φόρους εισοδήματος στο Κίνημα
της ΣΕΚ για να επιτευχθεί το
συντομότερο με επιτυχία η υποχρεωτική μετάβαση από τη χειρόγραφή στην ηλεκτρονική υποβολή.
Οι λειτουργοί απάντησαν σε ερωτήσεις και διεξήχθη μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση η οποία
συνέβαλε στην καλύτερη εμπέδωση

της ηλεκτρονικής υποβολής.

μέσω του συστήματος TAXISnet.

Κατόπιν σχετικής νομοθετικής
ρύθμισης, η φορολογική δήλωση
εισοδήματος ατόμου (μισθωτού και
αυτοεργοδοτούμενου) από το
φορολογικό έτος 2017 θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.
Βασική προϋπόθεση για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης
εισοδήματος είναι:
-Ενημέρωση για το σύστημα
TAXISnet και τη διαδικασία εγγραφής σε αυτό.
-Ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής της δήλωσης εισοδήματος

(γ) στα «διάφορα είδη επιχειρήσεων» ήταν στο
13.44% και στην οικοδομική βιομηχανία στο 12.76%.
Στον ορισμό «διάφορα είδη επιχειρήσεων» περιλαμβάνονται π.χ. βιοτεχνίες, καταστήματα κλπ.
(δ)
ανάμεσα στους αδήλωτους εντοπίστηκαν 30
άτομα που ήταν άνεργοι και 28 που ήταν λήπτες
Ε.Ε.Ε.
Έγιναν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους 22
συλλήψεις για παράνομη εργοδότηση και επιβλήθηκε
ποσό €375.400 ως διοικητικό πρόστιμο.

Πρόοδο σημείωσε η Κύπρος στο
θέμα της εμπορίας προσώπων

Τ

η διαπίστωση ότι η Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας ανταποκρίνεται πλήρως στα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, κάνει η φετινή έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
για την εμπορία ανθρώπων διεθνώς. Η έκθεση για το
2017, τονίζει ότι η κυβέρνηση σημείωσε βασικά επιτεύγματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
«Ως εκ τούτου, γράφει, η Κύπρος αναβαθμίστηκε
στην κατηγορία 1».
Σε υποκεφάλαιο με τίτλο «περιοχή διοικούμενη από
Τουρκοκυπρίους», η έκθεση αναφέρει για την περιοχή «ότι συνεχίζει να είναι ζώνη ατιμωρησίας για την
εμπορία ανθρώπων» κι αν ενέπιπτε στις μετρήσιμες
κατηγορίες θα έπεφτε στην τρίτη.
Στα επιτεύγματα της Κύπρου, περιλαμβάνονται η
καταδίκη περισσότερων διακινητών και η
αύξηση των προσπαθειών προστασίας
των θυμάτων με τη
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την αύξηση
των πόρων προς τις ΜΚΟ και την κατοχή μηνιαίας
εκπαίδευσης στο προσωπικό των κυβερνητικών.
«Αν και η κυβέρνηση πληροί τα ελάχιστα πρότυπα,
συνεχίζει η έκθεση, δεν μείωσε τη διάρκεια των δικών
και τα θύματα αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη».
Ταυτόχρονα η έκθεση προβαίνει στις ακόλουθες
εισηγήσεις προς τις κυπριακές αρχές:
» Να βελτιώσουν τη συνεργασία όλων των συναφών
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ και
της ομάδας συντονισμού MCG.
» Να περιορίσουν τις καθυστερήσεις στις δικαστικές
διαδικασίες.
» Να ενισχύσουν την ικανότητα της επιθεώρηση
εργασίας για τον εντοπισμό και την αναφορά των
θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας.
» Να μειωθούν οι καθυστερήσεις στην πρόσβαση
στην υγειονομική περίθαλψη.
» Να αυξηθεί η πρόσβασης στην υποστήριξη, για τα
θύματα που εντοπίστηκαν εκτός των ωρών λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης.

Η μη αντίδραση του εργαζόμενου σε μείωση
μισθού συνεπάγεται αποδοχή;

Α

πλό και λιτό το ερώτημα: η μη
αντίδραση του εργαζόμενου σε
μείωση μισθού που του ανακοινώνεται εκ των υστέρων, συνεπάγεται
αποδοχή; Η πλειοψηφία των εργοδοτών και των εργαζομένων,
ενστικτωδώς απαντά ναι. Το
Επαρχιακό Δικαστηρίου Λεμεσού,
στην απόφαση του για την υπόθεση αρ. 2507/15, ανατρέπει αυτή τη
βαθιά ριζωμένη πεποίθηση, με
σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο.

περίθαλψης·

Η γνώση των βασικών διατάξεων
των περί Προστασίας των Μισθών
Νόμων του 2007 και 2012, προα-

Τα γεγονότα της υπόθεσης παρουσιάζουν τον διευθυντή εταιρείας
να μειώνει, εν αγνοία του επηρεαζόμενου εργαζομένου, κατά €500
το μισθό του. Η υπεράσπιση του
διευθυντή στο Δικαστήριο βασίστηκε μεταξύ άλλων στο ότι ο
εργαζόμενος δεν αντέδρασε όταν εκ
των υστέρων ενημερώθηκε για τη
μείωση του μισθού του. Το σχετικό
με το συγκεκριμένο ζήτημα άρθρο,
είναι το 10(1)(ε) πιο πάνω.

Του Χρίστου
Χρίστου
Τμήμα Εργασιακών
Σχέσεων
christou@dlr.mlsi.gov.cy
παιτείται για να κατανοηθούν
ευκολότερα τα γεγονότα και η
ουσία της απόφασης. Λόγω
χώρου, παρατίθεται μόνο το άρθρο
10(1) της εν λόγω νομοθεσίας το
οποίο καθορίζει ότι
«…δεν επιτρέπονται αποκοπές
ποσών από το μισθό, παρά μόνο:
(α) αποκοπές που προνοεί νόμος ή
κανονισμός·
(β) αποκοπές σύμφωνα με κανονισμούς ταμείων σύνταξης, ταμείων
προνοίας και ιατροφαρμακευτικής

(γ) αποκοπές δυνάμει δικαστικής
απόφασης˙
(δ) αποκοπές για αποζημίωση
λόγω ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση και που προκλήθηκε σκόπιμα
ή ένεκα βαριάς αμέλειας του εργοδοτούμενου· και
(ε) άλλες αποκοπές, μετά από
συγκατάθεση του εργοδοτούμενου.»

Το Δικαστήριο ερμηνεύοντας
αυστηρά το άρθρο 10(1)(ε), όπως
επιβάλλει ο ίδιος ο σκοπός που
θεσπίστηκε η νομοθεσία, καταλήγει
σε μια απόφαση-σταθμό για τα
εργασιακά που πραγματικά αξίζει
να τη μεταφέρουμε αυτούσια:
«Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη
φράση «μετά από συγκατάθεση» η
οποία υποδηλοί ότι όχι μόνο θα
πρέπει να ληφθεί σχετική συγκατάθεση αλλά και ότι τέτοια συγκατάθεση θα πρέπει να ληφθεί πριν

να λάβει χώρα η αποκοπή. Ο λόγος
είναι απλός. Εφόσον οι αποκοπές
μισθού συνεπάγονται δραστικές
συνέπειες για ένα υπάλληλο, ο
τελευταίος, προτού αποφασίσει αν
θα συγκατατεθεί ή όχι, θα πρέπει
να μπορεί ελεύθερα να αξιολογήσει
όλα τα ενώπιον του δεδομένα.
Αυτό δεν μπορεί να το πράξει όμως
ο εργοδοτούμενος, όταν τίθεται
προ τετελεσμένων γεγονότων ήτοι
μετά που αποφασίστηκε η αποκοπή και οι μόνες επιλογές του είναι
είτε να συγκατατεθεί είτε να
παραιτηθεί. Ο άμεσος και δραστικός επηρεασμός των προσωπικών
συμφερόντων του υπάλληλου
καθώς και το «κεκτημένο δικαίωμα» που αποκτά σε συγκεκριμένο
μισθό από μια σύμβαση εργοδότησης, δεν επιτρέπουν τη μονομερή
μεταβολή των όρων εργοδότησης,
ιδιαίτερα όταν τέτοια μεταβολή
είναι δυσμενής για τον ίδιο (βλ.
REPUBLIC ν. MENELAOU (1982)3
Α.Α.Δ. 419). Μόνο με τη σύμφωνο
γνώμη και ρητή συγκατάθεση του
εργοδοτούμενου μπορεί ο εργοδότης να προχωρήσει σε αποκοπή
μισθού και το ότι ένας υπάλληλος
δεν αντέδρασε όταν ενημερώθηκε
εκ των υστέρων για την αποκοπή,
δεν μπορεί αυτόματα να αναχθεί σε
ρητή συγκατάθεση του στην αποκοπή. Τα δεδομένα του έχουν πλέον
αλλάξει και μάλιστα σε βάρος
του.»
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9η Ιουλίου1821: Ημέρα εθνικής αυτογνωσίας
ηρωισμού και αυταπάρνησης

Σ

φάξε μας ούλους τζι’ ας γενή
το γαίμαν μας αυλάτζιν, κάμε
τον κόσμον ματζιελλειόν τζιαι
τους Ρωμιούς τραούλλια, αμμά
ξέρε πως ίλαντρον όντας κοπή
καβάτζιν τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια.
Το ‘νιν αντάν να τρώ’ την γην
τρώει την γην θαρκέται, μα
πάντα τζιείνον τρώεται τζιαι
τζιείνον καταλυέται».
Πρόκειται για τους πιο γνωστούς
στίχους του Βασίλη Μιχαηλίδη,
από το έργο του «η 9η Ιουλίου του
1821 εν Λευκωσία Κύπρου» που
είναι ένα ομολογουμένως μεγαλειώδες ποίημα. Περιγράφοντας τη
νύχτα πριν ξημερώσει η τραγική 9η
Ιουλίου 1821, όταν οι Τούρκοι
απαγχόνισαν τον Αρχιεπίκοπο και
τους άλλους δεσποτάδες, αλλά και
πολλούς προύχοντες του νησιού με
την αιτιολογία της ετοιμασίας για
εξέγερση, αλλά και τον διάλογο του
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού με τον
Κιουτσούκ Μεχμέτ, ο ποιητής προβάλει το νόημα της Ρωμιοσύνης
αλλά και την αυτοθυσία του
Κυπριανού. Η απροσδόκητη ποιότητα του ποιήματός του καθώς και
η άριστη χρήση της Kυπριακής
διαλέκτου τον κατέστησαν στη
συλλογική μνήμη της Κύπρου ως
τον κορυφαίο της ποιητή.. Στα 12
του ο πατέρας του τον έστειλε στη
Λευκωσία για να

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ
Ο Βασίλης Μιχαηλίδης πρωτοεμφανίστηκε στη λογοτεχνία από τις
σελίδες των εφημερίδων «Αλήθεια»

«Η ρωμιοσύνη ’εννά χαθεί όντας ο κόσμος λείψει»
√ Ο απαγχονισμός του Aρχιεπισκόπου Κυπριανού ορόσημο στην
αντίσταση των Κυπρίων ενάντια στην Τουρκική θηριωδία
«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν
εβρέθηκεν για να την ιξηλείψη, κανένας, γιατί σιέπει την που τ’
άψη ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψη!
και «Σάλπιγξ», όπου δημοσίευσε
ποιήματα, υπογράφοντας ποιήματα άλλοτε με τα αρχικά Β.Μ. και
άλλοτε μόνο με το Β, ενώ εξέδωσε
και τη βραχύβια εφημερίδα «Ο
Διάβολος».
Το 1882 κυκλοφόρησε η πρώτη
ποιητική του συλλογή με τίτλο
«Ασθενής Λύρα» με ποιήματα στην
καθαρεύουσα, τη δημοτική και την
κυπριακή διάλεκτο, στην οποία
έγραψε και τα υπόλοιπα έργα του.
Το 1911 εξέδωσε τη δεύτερη συλλογή του με τίτλο «Ποιήματα».
Η πιο αξιόλογη έκδοση της «9ης
Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία» βασίστηκε σε χειρόγραφο που το θεώρησε, το είδε, το διόρθωσε, το
έλεγξε ο ίδιος ο ποιητής

ΕΘΝΟΠΡΕΠΕΙΑ

και εθνική αξιοπρέπεια:
Όταν ο αιμοσταγής διοικητής της
σκλαβωμένης Κύπρου Κουτσιούκ
Μεχμέτ, λέει στον Αρχιεπίσκοπο
Κυπριανό: Έχω στον νουν μου
πίσκοπε να σφάξω να κρεμμάσω/
τζι αν ημπορώ που τους Ρωμιούς
την Τζύπρον να παστρέψω/τζι
ακόμα, αν ημπόρεα τον κόσμον να
γυρίσω/ εθεννά σφάξω τους Ρωμιούς ψυσιήν να μεν αφήσω, ο
Κυπριανός, που περιβάλλεται
πλέον εκείνη τη συγκεκριμένη ώρα
με το φωτοστέφανο των διαχρονικών
ελληνικών
αρετών-της
ανδρείας και της ευψυχίας, δίνει
την απάντησή του, καθορίζοντας
το στίγμα της ελληνικότητας και
της ιστορικής μοίρας του κυπριακού ελληνισμού:

Μέσα από την ιστορική καταγραφή
των γεγονότων αλλά και μέσα από
την ποιητική τους απεικόνιση στο
ποίημα του Βασίλη Μιχαηλίδη,
τονίζεται η εθνοπρεπής και καθ’όλα πατριωτική στάση του προκαθήμενου της Κυπριακής Εκκλησίας
εθνομάρτυρα Κυπριανού, ο οποίος
αντιμετωπίζει το επερχόμενο
τέλος με θάρρος, ψυχραιμία αλλά

ΕΦΗΒΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ο Βασίλης Μιχαηλίδης γεννήθηκε το
1849 στο Λευκόνοικο. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε κοντά στον θείο του. Τα
εφηβικά του χρόνια τα πέρασε στην
Αρχιεπισκοπή. Κατά την εκεί παραμονή
του γνωρίστηκε με τον Γιώργο Βιζυηνό,
με τον οποίο συναγωνιζόταν στην ποίηση. Όταν ο θείος του χειροτονήθηκε
Μητροπολίτης Κιτίου, πήρε μαζί του
στη Λάρνακα τον Βασίλη Μιχαηλίδη.
Εκεί για πρώτη φορά παρουσίασε το
ποιητικό του ταλέντο και μετά από
προτροπή του ποιητή και θεατρικού
συγγραφέα Θεόδουλου Κωνσταντινίδη
ο Μιχαηλίδης δημοσίευσε τα πρώτα του
έμμετρα κείμενα στον Πυθαγόρα της
Σμύρνης το 1873. Γύρω στο 1874 ταξιδεύει στην Ιταλία για σπουδές ζωγραφικής, αποτυγχάνει, και από εκεί
έρχεται στην Ελλάδα και πολεμά στον θεσσαλικό αγώνα. Επιστρέφει
στην Κύπρο ως ήρωας, αλλά ρακένδυτος, άρρωστος κι απένταρος. Τα
όνειρά του για έξοδο από την Κύπρο αλλά και για σπουδές, σβήνουν
για πάντα. Εγκαθίσταται στη Λεμεσό και εργάζεται ως υπάλληλος στο
παράρτημα της Μητρόπολης.
Με την εγκατάστασή του στη Λεμεσό ξεκινά τις νέες ποιητικές του συλλογές, γράφει σε εφημερίδες, κάνει πολιτικά και σατιρικά σχόλια, ενώ
προσπαθεί να φανεί το όνομά του δίπλα στα ονόματα άλλων διανοουμένων της εποχής.
Η πρώτη συνάντηση του ποιητή με τη Λεμεσό έγινε το 1978, όταν ήταν
29 χρόνων και άρχιζε η αγγλοκρατία με την οποία ποτέ δεν συμβιβάστηκε, ποτέ δεν την αποδέχτηκε.
Αναμφίβολα, στη Λεμεσό έγινε ποιητής. Είναι η δική του «Θεά Πόλις»,
όπως για τον Καβάφη η Αλεξάνδρεια. Είναι η γη Χαναάν του, η πόλη
των οραματισμών του.

Η Ρωμιοσύνη έν φυλή συνότζιαιρη
του κόσμου,
Κανένας δεν ευρέθηκεν για να την
ηξηλείψει,
Κανένας γιατί σσιέπει την που τα’
ψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εννά χαθεί όντας ο
κόσμος λείψει.
Σφάξε μας ούλλους τζι ας γενεί το
γαίμαν μας αυλάτζιν
Κάμε τον κόσμον ματζιελλιόν τζιαι
τους Ρωμιούς τραούλια,
Αμμά ξερε πως ίλαντρον όντας
κοπεί καβάτζιν
Τριγύρω του πετάσσουνται τρακόσια παραπούλια..
Μνημονεύουμε τον εθνομάρτυρα
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και όλους
όσοι μαρτύρησαν την 9η Ιουλίου με
ηρωισμό, αυτοθυσία και αυταπάρνηση προσδοκώντας πως η
επική αυτή επέτειος μπορεί να
αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω προβληματισμό αναφορικά
με το μέλλον της Ευρωπαϊκής
Κύπρου και του λαού της, που θα
πρέπει να είναι, αναντίρρητα, ένα
μέλλον ειρηνικό και ευτυχισμένο
για όλους ανεξαίρετα τους κατοίκους του νησιού μας με διατήρηση
της εθνικής ταυτότητας της κάθε
κοινότητας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ήταν τότε τα δίσεκτα χρόνια της Τουρκοκρατίας,
που άρχισε στην Κύπρο από το 1571 και διάρκεσε
για περισσότερα από 300 χρόνια, ως το 1878,
οπότε, με τη γνωστή ανάλγητη αγοραπωλησία,
μεταξύ της φθίνουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και της Μεγάλης Βρετανίας, η μικρή μας πατρίδα μας
με την Ελληνική ψυχή, περιήλθε στη δικαιοδοσία της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν τότε η μεγάλη
αποικιοκρατική δύναμη της εποχής. Ο πληθυσμός εκ
προθέσεως συνειδητά εληστεύθη, ηχμαλωτίσθη και
επωλήθη εις στο εξωτερικόν, ούτω δε ωλιγόστευσε
και κατέπεσεν εις το δέκατον τςη προηγουμένης
αριθμητικής του δυνάμεως...» Ταυτόχρονα, τονίζει ο
ίδιος ιστορικός κατά την περίοδο αυτή η Κύπρος,
όπως και όλη η Ανατολή, υπέφερε συχνά από φοβερές επιδημίες καθώς επίσης και ανομβρίαν. Όλα
αυτά τα δεινά, προσθέτει, «συνετέλεσαν εις ελάττωσιν του πληθυσμού, ως εάν μη ήρκει η διαρπαγή, η
αιχμαλωσία και η λοιπή κακουργία».
Κι ενώ αυτή είναι η κατάσταση στη
χειμαζόμενη Κύπρο, στην οποία
εκδηλώνονται κατά καιρούς και
διάφορες ανεπιτυχείς εξεγέρσεις
ενάντια στους Τούρκους κατακτητές, ο Κυπριακός Ελληνισμός υπομένει καρτερικά την τουρκική
σκλαβιά, προσμένοντας την ώρα
της λύτρωσης και της ελευθερίας.
Όπως σημειώνει μάλιστα ο ιστορικός Κωνσταντίνος Σπυριδάκις
αλλά και άλλοι μελετητές αυτής
της περιόδου, εκδηλώνονται στα χρόνια αυτά και
κοινές εξεγέρσεις και κινητοποιήσεις Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων, κυρίως ενάντια στη βαριά
φορολογία, που δυνάστευε στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ολόκληρο τον Κυπριακό λαό.
Κι όταν στην Ελλάδα, όπου ωριμάζει η ώρα της
παλιγγενεσίας και του εθνικού ξεσηκωμού, ξεσπά το
Μάρτιο του 1821 η Ελληνική Επανάσταση, η εκδίκηση των Τούρκων εκδηλώνεται, στυγνή και αδυσώπητη, με τον αποκεφαλισμό του Πατριάρχη Γρηγόριου στην Κωνσταντινούπολη και τον απαγχονισμό
του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στη Λευκωσία, αλλά
και με τη σφαγή και την εκτέλεση εκατοντάδων Ελλήνων της Πόλης και της μαρτυρικής Κύπρου.
Την εκδίκηση των Τούρκων στο νησί μας περιγράφει
πολύ παραστατικά ο εθνικός ποιητής της Κύπρου
Βασίλης Μιχαηλίδης, στο επικό ποίημά του Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία Κύπρου, το οποίο αποτελεί
μια μοναδική λογοτεχνική καταγραφή των τραγικών
αυτών γεγονότων που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη νεότερη κυπριακή ιστορία.

Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι εφυσούσαν,
γράφει ο Μιχαηλίδης,
Τζι αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να κρυφοσυννεφκιάζει
Τζιαι που τες τέσσερις μερκές τα νέφη εκουβαλούσαν
Ώστι να κάμουν τον τζιαιρόν ν’αρτζιεύκει να στοιβάζει
Είσιεν σγοιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζύπρου το κρυφόν της
Μες στους ανέμους τους κρυφούς είσιεν το μερτικόν της.
Τζι αντάν εφάνην η στραπή εις του Μωριά τα μέρη
τζι ούλα ξηλαμπρατζιάσασιν τζιαι θάλασσα τζαι ξέρη
είσιεν σγοιαν είχαν ούλοι τους τζι η Τζύπρου τα κακά της.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΕΣΥΣ) ΣΕΚ

8ήμερη εκδρομή στην Κρήτη

Η

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων
(ΠΕΣΥΣ) της ΣΕΚ, πληροφορεί τα
μέλη και τους φίλους του κινήματος ότι
δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός συμμετοχής στην 4η περίοδο της Φθινοπωρινής εκδρομής στην Κρήτη από 17-24
Οκτωβρίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν το συντομότερον στα ακόλουθα τηλέφωνα:
Λευκωσία:
22849716
Λεμεσός:
25861103
Λάρνακα:
24727677
Αμμόχωστος 23821432
Πάφος:
26811639.
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά
περίοδο είναι 100 και θα τηρηθεί σειρά

προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για την
συμμετοχή προβλέπεται η καταβολή
προκαταβολής €300,00 μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

√ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ 4η ΠΕΡΙΟΔΟ
17-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Γενικές Πληροφορίες:
Οι τιμές χρέωσης είναι οι ακόλουθες
ανά άτομο:
Για τρίκλινο δωμάτιο
Για δίκλινο δωμάτιο
Για μονόκλινο δωμάτιο

€625,00.
€665,00.
€815,00

Στο κόστος περιλαμβάνεται το αεροπορικό με επιστροφή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, πλήρης διαμονή
και διατροφή, μεταφορές με κλιματιζόμενα πούλμαν, εισιτήρια για τις εκδρομές και 2 συνοδούς σε κάθε περίοδο. Η
διαμονή θα είναι σε ξενοδοχείο 4 αστέρων

Η ασφάλεια ταξιδίου θα καλύπτει
όλους τους συμμετέχοντες, μέχρι την
ηλικία των 70 ετών. Για τους συμμετέχοντες άνω των 70 ετών, προτρέπονται
όπως εξασφαλίσουν την ευρωπαϊκή
κάρτα νοσηλείας και να την έχουν μαζί
τους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Συνοπτικά, το πρόγραμμα είναι :
1η ημέρα - Λάρνακα Ηράκλειο ή Χανιά
2η ημέρα - Ηράκλειο. Περιήγηση στα
σημαντικά αξιοθέατα, όπως το κάστρο
και οι προμαχώνες, ο τάφος του Νίκου
Καζαντζάκη, η Ενετική Στοά Λούτζια, η
πλατεία Ελευθέριου Βενιζέλου, ο ναός
του Αγίου Μάρκου, το αρχαιολογικό
Μουσείο, το παλάτι – Λαβύρινθος του
βασιλιά Μίνωα, στις Αρχάνες και στη
Μονή Επανωσήφη.
3η ημέρα - Αγιος Νικόλαος – Ελούντα
Αναχώρηση για τον Άγιο Νικόλαο, προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου
Γεωργίου (Σεληνάρι), επίσκεψη στη
Μονή Κρεμαστών στην Νεάπολη, στάση
στο χωριό Κέρα με την ωραία θέα και τη
μεγάλη εκκλησία με τις πλούσιες τοιχογραφίες, επίσκεψη στο εύφορο οροπέδιο Λασιθίου, επίσκεψη στο Δικταίο
Άντρο, στον Άγιο Νικόλαο και στάση
στην περίφημη λίμνη του. Επίσκεψη
στην κοσμοπολίτικη Ελούντα και το
χωριό Πλάκα.
4η ημέρα - Hράκλειο – Ρέθυμνο. Επίσκεψη στην Αγία Πελαγία, το Φόδελε, το
Μπαλί, το χωριό Άδελε και κατάληξη
στην πόλη του Ρεθύμνου. Επίσκεψη στο
περίφημο κάστρο Φορτέτζα, τα Ενετικά
κτίρια, την κρήνη του Ριμόντι, το Ενετικό λιμάνι, στην πλατεία της Κυρίας των
Αγγέλων όπου βρίσκεται η εκκλησία της
Μικρής Παναγίας και η περιήγηση στην
πόλη να ολοκληρώνεται στην εκκλησία
των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.
5η ημέρα. Επίσκεψη στην ιστορική
Μονή Αρκαδίου, στους πρόποδες του
Ψηλορείτη, στο σπήλαιο Σφενδόνη,
στους σταλακτίτες και σταλαγμίτες,
στα Ανώγεια, στην Αγία Πελαγία και
στα Ζωνιανά.
6η ημέρα Hράκλειο – Xανιά. Επίσκεψη
στην πόλη των Χανιών. Στάση στην
λίμνη Κουρνά, στην Αργυρούπολη στην
Δημοτική Αγορά, το πάρκο, στην πλατεία Μητροπόλεως, στο Ενετικό λιμάνι
με τον Αιγυπτιακό Φάρο, στο Γιαλί Τζαμισί και τα Νεώρια, επίσκεψη στους
Τάφους των Βενιζέλων, στο ύψωμα του
Προφήτη Ηλία. Ξενάγηση στη πόλη των
Χανιών (Βυζαντινή, Ενετική, Οθωμανική
και Νεοκλασική), στον μητροπολιτικό
ναό Παναγία Τριμάρτυρη και στο Ενετικό Λιμάνι. Στην επιστροφή, επίσκεψη
στο Μοναστήρι Αγίας Τριάδος Τσαγκαρόλων και στην Μονή Ζωοδόχου Πηγής.
7η ημέρα. Ηράκλειο. Ελεύθερη Μέρα
για ψώνια.
8η ημέρα. Επιστροφή.
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ην βεβαιότητα ότι κατά την
1η Ιουνίου 2019, θα αρχίσει
η παροχή των υπηρεσιών στο
πλαίσιο της έναρξης εφαρμογής του ΓΕΣΥ παρουσιάζεται ο
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Μετρώντας αντίστροφα!

Ένας χρόνος πριν από την εφαρμογή
του Γενικού Σχεδίου Υγείας

Ο πρόεδρος του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας
ΟΑΥ,
Θώμας Αντωνίου, στο πλαίσιο
δημοσιογραφικής διάσκεψης
για ενημέρωση του κοινού για
την πορεία υλοποίησης του
ΓΕΣΥ παρέθεσε τις βασικές
δράσεις και τα χρονοδιαγράμματα που απαιτούνται για την
έγκαιρη εφαρμογή του συστήματος υγείας.
Ο κ. Αντωνίου υπέδειξε ότι:
• Βρίσκεται σε προχωρημένο
στάδιο η δημιουργία του
Συστήματος Πληροφορικής του
ΓΕΣΥ, το οποίο περιλαμβάνει τη
βάση δεδομένων στην οποία
θα έχουν πρόσβαση οι παροχείς Υγείας για επιτέλεση του
έργου τους.
• Έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία των κανονισμών που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας
των Προσωπικών Ιατρών και
των Ειδικών Ιατρών στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, με στόχο τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο να ξεκινήσει η συζήτηση για το θέμα
στη Βουλή.
• Μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο, θα αρχίσει η εγγραφή
των Προσωπικών Ιατρών στο
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μάκων, το Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημίωσης Φαρμάκων και η Επιτροπή
Ελέγχου.
• Την 1η Μαρτίου 2019 θα διοριστεί ο Επίτροπος Εποπτείας
του ΓΕΣΥ. Τον ίδιο μήνα θα
αρχίσει η καταβολή των
εισφορών των πολιτών στο
σύστημα υγείας.

Απέχουμε μόνο 340 μέρες
πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ

√ Τον Μάρτιο του 2019 θα αρχίσει η καταβολή εισφορών οι οποίες θα εισπράττονται από
τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Φορολογίας και το Γενικό Λογιστήριο
√ Την 1η Ιουνίου 2019 θα αρχίσει η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του ΓεΣΥ:
Η 1η φάση του ΓεΣΥ αφορά στις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από:
Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Ιατρούς, Φαρμακεία και Εργαστήρια
√ Την 1η Ιουνίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή ολόκληρο το ΓεΣΥ με πιο σημαντική
την ένταξη της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας
σύστημα και ακολούθως θα
αρχίσει η εγγραφή των ασθενών δικαιούχων στους καταλόγους τους. Στις αρχές του
2019, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΥ, θα ξεκινήσει η
εγγραφή των Ειδικών Ιατρών
των Φαρμακοποιών και των
εργαστηρίων.
• Το επόμενο δίμηνο θα αρχίσει
η δημόσια διαβούλευση για

τους κανονισμούς που αφορούν τα φάρμακα, τους φαρμακοποιούς, τα εργαστήρια
και τους δικαιούχους.
• Προχωρά επίσης η διαδικασία των διαβουλεύσεων με
τους παρόχους υπηρεσιών
υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, φαρμακευτικών
εταιριών και τους φαρμακοποιούς. Ερωτηθείς σχετικά με

τις αμοιβές των Ιατρών ο κ.
Αντωνίου ανέφερε ότι δεν θα
είναι χαμηλότερες από τις
σημερινές και πρόσθεσε ότι για
αρκετά θέματα αναμένονται
ακόμα οι θέσεις του ΠΙΣ.
• Μέχρι τις αρχές του ερχόμενου έτους θα έχουν συσταθεί
όλες οι επιτροπές που προβλέπονται από το Νόμο όπως η
Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρ-

«Ή εφαρμογή του ΓεΣΥ, αποτελεί τη διασφάλιση και υλοποίηση του δικαιώματος στην
υγεία για όλους χωρίς δυσμενείς διακρίσεις ή περιορισμούς
στη βάση των θεμελιωδών
αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας στην
πρόσβαση και του δικαιώματος επιλογής, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ Θωμά κκαι πρόσθεσε:
Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ,
όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στη
βάση των αναγκών τους και
όχι στη βάση των οικονομικών
δυνατοτήτων τους, χωρίς να
κινδυνεύουν να περιπέσουν σε
οικονομική δυσπραγία. Ο κάθε
συμπολίτης μας γίνεται δικαιούχος από την στιγμή της γέννησης του και καθόλη τη διάρκεια της ζωής του.»
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Το καλοκαίρι είναι εδώ!
Kάντε τον ήλιο φίλο

Η άσκηση και η επαφή με τη φύση
μας κάνει πιο ευδιάθετους και χαρούμενους

E

ίναι επιστημονικά αποδεκτό πως η
επαφή με τη φύση και η άσκηση,
ακόμα και για δέκα λεπτά την ημέρα,
μπορεί πέρα από τη σωματική σας
υγεία να βελτιώσει και την ψυχική,
κάνοντάς σας πιο χαρούμενους.
Η ιδέα ότι η γυμναστική μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση ενός ανθρώπου δεν
είναι καινούργια, ενώ αρκετοί είναι
αυτοί που έχουν αισθανθεί καλύτερα
έπειτα από μια προπόνηση ή μια επίσκεψη στο γυμναστήριο. Τα αποτελέσματα μελετών δείχνουν ότι οι σωματικά ενεργοί άνθρωποι είχαν πολύ μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης κατάθλιψης
και άγχους.

• Βάλτε αθλητικά παπούτσια και
βγείτε για περπάτημα. Τα οφέλη
τεράστια για τη σωματική και
ψυχική σας υγεία!
Μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική επιθεώρηση των «Μελετών της Ευτυχίας» υποστηρίζει ότι ο τύπος άσκησης
δεν φαίνεται να έχει σημασία, καθώς
κάποιοι από τους ανθρώπους που
δήλωναν ευχαριστημένοι έτρεχαν, άλλοι
πήγαιναν στο γυμναστήριο ή ακόμα
μερικοί έκαναν γιόγκα. Η ποσότητα της
άσκησης που απαιτείται για να επηρε-

άσει την ευτυχία θα μπορούσε να είναι
αρκετά μικρή. Σε αρκετές μελέτες, οι
άνθρωποι προπονήθηκαν μόνο μία ή
δύο φορές την εβδομάδα και δήλωσαν
ότι αισθάνονταν πολύ πιο ευτυχισμένοι
από αυτούς που δεν ασκούνταν ποτέ,
ενώ σε άλλους αρκούσαν δέκα λεπτά
σωματικής άσκησης ημερησίως για να
αισθανθούν πιο χαρούμενοι. «Νομίζω
ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η
άσκηση μπορεί να συμβάλει στην ευτυχία», υπογραμμίζει η καθγήτρια.

Όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο
Η περισσότερη άσκηση θα μπορούσε να
συμβάλει σε μεγαλύτερη ευτυχία. «Αν οι
άνθρωποι ασκούνται τουλάχιστον 30
λεπτά στις περισσότερες ημέρες, που
είναι η συνήθης αμερικανική και ευρωπαϊκή σύσταση για καλή υγεία, είναι
30% πιθανότερο να θεωρήσουν τους
εαυτούς τους ευτυχείς από τους ανθρώπους που δεν πληρούσαν τις οδηγίες»
αναφέρει. «Γνωρίζουμε ότι η άσκηση
βελτιώνει την υγεία. Και η αίσθηση υγιεινής μπορεί να κάνει τους ανθρώπους
να αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι»
συμπληρώνει. Καταλήγοντας, η έρευνα
επισημαίνει ότι η άσκηση θα μπορούσε
να αναδιαμορφώσει τον εγκέφαλο του
ασκουμένου, προωθώντας τη δημιουργία νέων εγκεφαλικών κυττάρων ή την
πρόκληση αλλαγών στις χημικές ουσίες
του εγκεφάλου, με τρόπους που συμβάλλουν στα θετικά συναισθήματα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Η

ανεξέλεγκτη έκθεση στον ήλιο, ιδίως
κατά τις μεσημβρινές ώρες εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους. Τα παιδιά
είναι πιο ευάλωτα γιαυτό χρειάζεται
ιδιαιτερη προσοχή εκ μέρους των
γονιών, των παππούδων και των γιαγιάδων που συνήθως επιφορτίζονται
με την επιτήρηση τους στην παραλία.
Ας λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψιν τα
πιο κάτω προσφέροντας μεγαλύτερο
δείκτη ασφάλειας στα παιδιά.
• Κρατάμε τα μωρά μακριά από την
απευθείας έκθεση στον ήλιο, τουλάχιστον μέχρι την ηλικία των 6 μηνών
καθώς το δέρμα τους είναι πολύ ευαίσθητο και απροετοίμαστο να αμυνθεί
απέναντι στην ακτινοβολία του.
• Μπορεί λίγα πράγματα να έχουν μείνει απαγορευμένα στη ζωή, αλλά ένα
από αυτά είναι σίγουρα η υπερέκθεση
των παιδιών στον ήλιο τις μεσημεριανές ώρες. Αποφεύγουμε να βρεθούμε σε
παραλία 12 με 3 το μεσημέρι, ακόμα κι
αν είμαστε εφοδιασμένοι με μέσα προστασίας.
• Δεν ξεχνάμε ότι ακόμα και 15 λεπτά
παραμονής κάτω από τον ήλιο τις
απαγορευμένες ώρες χωρίς αντιλιακό
είναι αρκετά για να δημιουργήσουν
πρώτου βαθμού εγκαύματα.
• Δεν ξεχνάμε να καλύψουμε με το αντηλιακό όλες τις περιοχές του σώματος
του παιδιού που έρχονται σε άμεση
επαφή με τον ήλιο. Ο σβέρκος, η περιοχή πίσω απ΄τα αυτιά, η περιοχή των
ποδιών μέχρι τα δάχτυλα είναι οι πρώτες
υποψήφιες
που
συνήθως
αφήνουμε απ’έξω.
Τι θα λέγατε να
ξεκινούσαμε την
επόμενη
φορά
πρώτα από αυτές;

έκθεση στον ήλιο, για να προλάβει να
δράσει και να δημιουργήσει ισχυρό φίλτρο προστασίας.
• Δεν ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας δεν
«καίγονται» μόνο στην παραλία. Πρέπει
να χρησιμοποιούμε όλα τα μέτρα προφύλαξης από τον ήλιο και στο σχολείο,
το αυτοκίνητο, στο παιχνίδι στην ύπαιθρο, στο κατάστρωμα ενός πλοίου και
αλλού.
• Έχουμε πάντα το αντηλιακό στην
τσάντα μας.
• Το καπέλο αλλά και οι μπλούζες με
μακριά μανίκια σε ανοιχτά χρώματα
είναι ασφαλείς επιλογές όταν έχουμε να

√ Η ανεξέλεγκτη έκθεση στον ήλιο
κρύβει κινδύνους ιδίως για τα
παιδιά
κάνουμε με απευθείας έκθεση στον ήλιο.
• Η συννεφιά δεν είναι… μέσο προστασίας. Τα σύννεφα δεν εμποδίζουν τις
υπεριώδεις ακτίνες να φτάσουν στο
δέρμα γι’ αυτό δεν «χαλαρώνουμε» ως
προς τα μέτρα προστασίας τις συννεφιασμένες ημέρες και δεν παραλείπουμε το αντηλιακό.
• Νερό! Δεν ξεχνάμε να ενυδατώνουμε
συχνά τον οργανισμό των παιδιών μας
με νερό, ακόμα κι όταν αυτά είναι πολύ
απασχολημένα καθώς παίζοντας
ξεχνούν να το ζητήσουν.

• Εφαρμόζουμε το
αντηλιακό
μισή
ώρα πριν την προγραμματισμένη

Ε

Παίξτε με τα παιδιά βοηθώντας τα να αποκτήσουν οφέλη
από την παιχνιδιάρικη επαφή τους με τον ήλιο

ίναι φυσικό τα παιδιά να λατρεύουν τον
ήλιο ιδιαίτερα τους
καλοκαιρινούς μήνες
στην παραλία και την
πισίνα ή παίζοντας στις αλάνες της
γειτονιάς. Η υψηλή ακτινοβολία και οι
καυτές θερμοκρασίες όμως, μπορούν να
γίνουν ο χειρότερος εχθρός τους. Οφείλουμε να τα προστατέψουμε, μεθοδικά
κι εύκολα χωρίς να τους δημιουργήσουμε φοβίες κι ανασφάλειες για τις ηλιόλουστες καλοκαιρινές στιγμές τους.
Κανένας επιστήμονας δε θα σας απαγορεύσει να επιτρέψετε στα παιδιά σας
να παίξουν ελεύθερα στον ήλιο, γιατί
όσο βλαβερός κι αν φαντάζει στο
μυαλό όλων μας, επιφυλάσσει και μερικές θετικές εκπλήξεις που είναι αναντικατάστατες για τον ανθρώπινο οργανισμό, ειδικά των μικρών παιδιών. Παρά
το γεγονός ότι ζούμεσε χώρα που ο
ήλιος αφθονεί, η αλήθεια είναι ότι
έχουμε συνήθωςσημαντική έλλειψη της
βιταμίνης D, η οποία είναι απαραίτητη
ειδικά για τα μικρά παιδιά, μιας και
συμβάλλει στη σωστή μυοσκελετική
τους ανάπτυξη. Εκτός από τις τροφές

που είναι πλούσιες σε βιταμίνη D, ο
καλύτερος τρόπος πρόσληψης της είναι
ο ήλιος. Αφήστε τα παιδιά σας χωρίς
αντηλιακό για δέκα λεπτά σε ώρες που
ο ήλιος δε θα καίει, κυρίως τις πρώτες
πρωινές ώρες, και οι ακτίνες του δε θα
τα βλάψει.
Σύμμαχος, ειδικά τους καλοκαιρινούς
μήνες είναι το αντηλιακό, σύμφωνα με
τους ειδικούς επιστήμονες. Πρέπει να
είστε αρκετά προσεκτικοί στην επιλογή
του κατάλληλου αντηλιακού, φροντίζο-

ντας ο δείκτης προστασίας του είναι
από 30-50 SPF. Μη ξεχνάτε να ανανεώνετε μια γενναιόδωρη ποσότητα αντηλιακού κάθε είκοσι λεπτά στο σώμα του
παιδιού σας.

ΟΙ ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Δώστε έμφαση στις ώρες που θα επισκεφτείτε την παραλία ή θα κάνετε την
οικογενειακή σας βόλτα. Προτιμήστε τις

• Εξηγήστε στα παιδιά ότι το παιχνίδι στον ήλιο είναι μεν χρήσιμο
αλλά έχει τα όρια του προκειμένου
να προστατευτεί η υγεία τους
πρωινές ώρες πριν τις έντεκα και τις
απογευματινές μετά τις πέντε, έτσι
ώστε να αποφύγετε τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου κυρίως το μεσημέρι.
Εξηγήστε στα παιδιά σας ότι το παιχνίδι στον ήλιο έχει τα όρια του και
πότε κρίνεται επικίνδυνο για την υγεία

τους. Δεν υπάρχει λόγος
να τα τρομοκρατήσετε,
αλλά ούτε να πανικοβληθείτε εσείς οι ίδιοι.
Αναζητήστε εναλλακτικά παιχνίδια για τις ώρες που δε μπορείτε να επισκεφτείτε στη θάλασσα και
περάστε μαζί ατέλειωτες στιγμές διασκέδασης σε σκιερά δροσερά μέρη.
Οι κίνδυνοι του ηλίου μάλιστα ξεπερνούν τις βλάβες που μπορεί να προκαλέσει στο δέρμα, αλλά επηρεάζει ακόμη
και τα μάτια τους, τα οποία πρέπει να
προστατεύονται διαρκώς από τις ακτινοβολίες.
Όσους κανόνες και όσα μέτρα κι αν
λάβετε για να απολαύσετε τον ήλιο με
ασφάλεια, μη ξεχνάτε ότι τα παιδιά
παίρνουν παραδείγματα από τους
γονείς τους. Μην περιμένετε να αποκτήσουν τη συνήθεια του να φορούν το
αντηλιακό, το καπέλο ή τα γυαλιά τους,
αν εσείς οι ίδιοι δε φροντίζετε πρώτοι
τον εαυτό σας.
Ακολουθήστε, λοιπόν, παρέα με τα
παιδιά τα μέτρα προστασίας για τον
ήλιο και διασκεδάστε τις ημέρες του
καλοκαιριού άφοβα!
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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21η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ. ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο και
ελεύθερη Αμμόχωστο
- Υπάλληλος σε Βενζινάδικο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Πωλητής ΧVAN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
- Άτομο με γνώση ηλεκτρολογίας για εγκατάσταση
συστημάτων συναγερμού και πυρόσβεσης
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγούς με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Μαγείρισσα
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Συντηρητής Βιολογικών Σταθμών
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να
προσλάβει:
- Αποθηκάριος/Διανομέας
- Πηλητής
- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα και
Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Ράπτρια σε εργοστάσιο κατασκευής στρωμάτων
- Συγκολλητές
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Καθαρίστριες σε εστιατόριο
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανικό βαρέων οχημάτων
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Νέα επαρχιακή γραμματεία
ΣΕΚ Λάρνακας

Τ

ο Επαρχιακό Συμβούλιο της ΣΕΚ Λάρνακας, σε
συνεδρία του ημερ. 20/6/18 έχει εκλέξει τον
αναπληρωτή επαρχιακό γραμματέα του Εργατικού
Κέντρου ΣΕΚ Λάρνακας τον Ιωάννη Ιωάννου,
Γραμματέα του Ε.Ε.Σ. Βιομηχανικών ΣΕΚ Λάρνακας.
Η Επαρχιακή Γραμματεία του Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Λάρνακας
απαρτίζεται από τους πιο κάτω συναδέλφους:
Ιωάννης Λεοντίου, Επαρχιακός Γραμματέας
Ιωάννης Ιωάννου, Αναπληρωτής Επαρχιακός
Γραμματέας
Κυριάκος Γιασουμής, Επαρχιακός Οργανωτικός
Εύη Λουκά, Επαρχιακή Ταμίας
Στέλιος Τσιαππουτής, Μέλος
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Μέλημα μας η εργασιακή ομαλότητα
μέσα σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας

Δ

ριμεία κριτική για εξωσυνδικαλιστικούς παράγοντες που
παρεμβαίνουν στα εργασιακά ζητήματα στο λιμάνι Λεμεσού και δυσχεράνουν την ομαλή επίλυση προβλημάτων άσκησε γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
Παντελής Σταύρου από το βήμα της
21η Επαρχιακής Συνδιάσκεψης του
Σωματείου ΜΕ.ΠΕ.ΓΕ της ΣΕΚ Λεμεσού που πραγματοποιήθηκε την
Τετάρτη 30 Μαΐου 2018.
Ο κ. Σταύρου κάλεσε τα μέλη της
ΣΕΚ να βρίσκονται σε εγρήγορση και
σε στενή συνεργασία για διεκδίκηση

βελτιώσεις ωφελημάτων, επαναφέροντας τη σταθερότητα στις εργασιακές σχέσεις.

Δ.Σ., Τίτο Τιμοθέου, Κωστάκη
Σιήττα και Ανδρέα Ευαγγέλου
(φωτό).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της
συνδιάσκεψης έγιναν λεπτομερείς
αναφορές στις μεγάλες προκλήσεις
που αντιμετώπισε το Σωματείο και
αφορούν κυρίως την τεράστια
μεταρρύθμιση του λιμανιού Λεμε-

Μέλη Δ. Συμβουλίου:
1. Ιωάννης Τσουρής - Γραμματέας
2. Νεόφυτος Βήχας - Ταμίας
3. Χριστόφορος Παλαμάς – Εισπράκτορας

• Η ΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ Λεμεσού με ουσιαστικές παρεμβάσεις στηρίζει
εμπράκτως τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας
που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του

των δίκαιων αιτημάτων τους. Με
σύνεση, αυτοσυγκράτηση αλλά
προπαντός με αποφασιστικότητα.
Ο γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ σε σχέση με τις
συγκοινωνίες τόνισε πως η ΣΕΚ θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για συνέχιση της απασχόλησης των
εργαζομένων αφού μετά το 2021 οι
συγκοινωνίες θα λειτουργούν με νέα
δεδομένα όπως προβλέπει ευρωπαϊκή οδηγία.
Εξέφρασε τέλος τη λύπη του για τον
κλάδο της γεωργίας και δη των
εσπεριδοειδών,που φθίνει συνεχώς
οδεύοντας σε διάλυση αφού η γη
των ιδιοκτητών μετατρέπεται σε
οικόπεδα και σε επιχειρηματικές
δραστηριότητες που αφορούν τον
τριτογενή τομέα.
Χαιρετισμό απήυθηνε ο επαρχιακός
γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού και πρόεδρος της Συνδιάσκεψης
Τίτος
Τιμοθέου. Ο κ. Τιμοθέου, αφού
ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους εξέφρασε την χαρά του
αλλά και τη συγκίνηση του γιατί
προσφωνεί τη συνδιάσκεψη του
Σωματείου το οποίο υπηρέτησε για
37 χρόνια. Ανέφερε ότι γνωρίζει
από πρώτο χέρι τα προβλήματα, τις
απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες
του σωματείου, αφού είναι ένα
Σωματείο που είναι καταδικασμένο
να βρίσκεται σε εγρήγορση 7 μέρες
την εβδομάδα, 24 ώρες τη μέρα.. Η
συνεργασία που συνεχίζει να έχει με
τον γραμματέα του σωματείου είναι
αρκετά στενή και πάντα θα βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του σωματείου.
Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε
σε μια περίοδο όπου παρατηρείται
ανάκαμψη στον κλάδο, τόσο οργανωτική όσο και οικονομική. Θέση
του σωματείου είναι ότι, εργαζόμενοι με συνέπεια και στηριζόμενοι σε
αρχές και αξίες μπορούμε όχι μόνο
να αποκαταστήσουμε πλήρως τις
αποκοπές των προηγούμενων ετών,
αλλά να πετύχουμε και σημαντικές

σού, μετά την εμπορικοποίηση των
εργασιών το 2017, καθώς και τα
προβλήματα στις αστικές συγκοινωνίες.
Την έκθεση δράσης κατέθεσε ο
γραμματέας του σωματείου Ιωάννης Τσουρής και την ταμειακή έκθεση ο Νεόφυτος Βήχας.
Το σωματείο τίμησε για την προσφορά τα αποχωρήσαντα μέλη του

Μέλη:
4. Σωτήρης Ιωαννίδης
5. Γιώργος Κάδρος
6. Γιώργος Βασιλείου
7. Δαμιανός Δαμιανού
8. Σάββας Νικολάου
9. Γιώργος Δημητρίου
10. Αντώνης Φωτίου
11. Μόδεστος Κυριάκου
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Προσοχή στις επιταγές με νόμισμα τη λίρα!

Ε

νώ έχουν περάσει δέκα χρόνια
από την υιοθέτηση του ευρώ,
εντούτοις κάποιοι βγάζουν ακόμη
επιταγές σε κυπριακή λίρα, οι
οποίες προφανώς δεν μπορούν να
εξαργυρωθούν σήμερα προκαλώντας ταλαιπωρία στους παραλήπτες και στις τράπεζες.
Αρκετά είναι τα περιστατικά που
έχει ενώπιόν της η υπηρεσία
εκκαθάρισης
επιταγών
της
Κεντρικής Τράπεζας, ενώ πολλά
είναι τα παράπονα των τραπεζών καθώς προκαλείται απίστευτη γραφειοκρατία. Υπάρχουν
πολλές καθυστερήσεις στις πληρωμές, γραφειοκρατία, αυξημένα
κόστη και παράπονα και ο λόγος

είναι η αναγραφή λανθασμένου
νομίσματος -νομίσματος που δεν
υπάρχει πια.

Οι τράπεζες εφιστούν την προσοχή του κοινού καθώς είτε πρόκειται απλά για λάθος που μπορεί
να γίνει εκ παραδρομής στη
γραφή του συμβόλου του νομί-

σματος (αντί για €, ο υπογράφων
βάζει £) είτε πρόκειται για παλιά
βιβλιάρια επιταγών που δεν έχουν
ισχύ σήμερα.
Σημειώνεται για ακόμα μια φορά
πως οι επιταγές που εκδίδονται
με ένδειξη νομίσματος λίρας δεν
έχουν κανένα αντίκρισμα, οπότε
το κοινό θα πρέπει να είναι προσεκτικό και να εκδίδει επιταγές σε
ευρώ. Επίσης, προσεχτικός πρέπει να είναι και ο παραλήπτης
της επιταγής προκειμένου να βλέπει έγκαιρα το όποιο λάθος στην
εγγραφή και έκδοση της επιταγής
για να αποφεύγεται αχρείαστη
ταλαιπωρία.

Το ατυχές αστείο Μακρόν που «πάγωσε» τον Πάπα Φραγκίσκο

Μ

ε ευγενική και ελαφρώς αμήχανη σιωπή αντιμετώπισε ο
πάπας Φραγκίσκος το «αστείο»
του γάλλου προέδρου, Εμανουέλ
Μακρόν,
ο
οποίος
χαρακτήρισε τους Βρετόνους «μαφία» της
Γαλλίας.

τελευταία πέντε χρόνια καταγγέλλει διαρκώς την ιταλική μαφία
και το οργανωμένο έγκλημα, δεν
απάντησε.

Ο Μακρόν αστειεύτηκε
μ’ αυτό τον τρόπο όταν
σύστησε στον ποντίφικα τον υπουργό Εξωτερικών,
Ζαν-Ιβ
Λε
Ντριάν, ο οποίος κατάγεται από τη Βρετάνη.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο
επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας είχε
αγκαλιάσει έναν διερμηνέα του Βατικανού με
τον οποίο ήταν συμμαθητές και φίλοι.
«Είναι Βρετόνος. Οι Βρετόνοι βρίσκονται παντού. Οι Βρετόνοι είναι
η μαφία της Γαλλίας» είπε, χαριτολογώντας ο γάλλος πρόεδρος.
Ο πάπας Φραγκίσκος, που τα

Η εφημερίδα Ouest-France της
Βρετάνης, χαρακτήρισε «κακό» το
υποτιθέμενο αστείο.
Οι Βρετόνοι δεν φημίζονται για το
οργανωμένο έγκλημα, αλλά είναι

γνωστοί για τα στενούς δεσμούς
που διατηρούν μεταξύ τους και
τα δίκτυά τους, στην πολιτική,
τις επιχειρήσεις ή ακόμη και τους
εκκλησιαστικούς
κύκλους, με αποτέλεσμα να ασκούν μεγάλη
επιρροή στο Παρίσι.
Γνωστοί Βρετόνοι είναι
ο πολυεκατομμυριούχο
Βενσάν Μπολορέ, ο
ιδιοκτήτης της Gucci,
Φρανσουά Πινό, και η
δυναστεία του λιανικού
εμπορίου Λεκλέρκ.
Δεν είναι η πρώτη φορά
που ο γάλλος πρόεδρος
επιχειρεί, ανεπιτυχώς,
να
κάνει
χιούμορ.
Πέρσι, σε μια περιοδεία
του στην Αφρική, επικρίθηκε όταν είπε σε
μια ομάδα φοιτητών ότι ο πρόεδρος της Μπουρκίνα Φάσο Ροκ
Μαρκ Καμπορέ έφυγε από την
αίθουσα για να πάει να φτιάξει
το κλιματιστικό.

Κίνα: Ζωγραφική σε σπήλαιο ηλικίας 12.000 χρόνων

Ζ

ωγραφική σε τοίχο σπηλαίου
που χρονολογείται πριν από
12.000 χρόνια, ανακάλυψαν
αρχαιολόγοι στην οροσειρά Λέσερ
Κινγκάν της βορειοανατολικής
επαρχίας της Κίνας Χαϊλον-

γκτσιάνγκ.
Οι εικόνες είναι ζωγραφισμένες με
ώχρα και αναπαριστούν σκηνές
κυνηγιού στις οποίες ξεχωρίζουν
τρία μαμούθ, γεγονός που σημαί-

νει οτι ζωγραφίστηκαν πριν από
την εξαφάνιση των μαμούθ ή τουλάχιστον πριν από 12.000 χρόνια.
Οι αρχαιολόγοι εικάζουν οτι οι
καλλιτέχνες που φιλοτέχνησαν
αυτήν την εικόνα την έφτιαξαν
χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά
τους και όχι με πινέλα ή βούρτσες
και με χρώματα όπως η ώχρα.
Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους,
οι καλλιτέχνες της εποχής πιθανόν να χρησιμοποίησαν ένα μείγμα ώχρας και λίπους ζώου το
οποίο βοήθησε να συντηρηθεί η
ζωγραφιά καθώς η ώχρα από
μόνη της δεν μπορεί να διατηρηθεί σε βράχο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανακάλυψη αυτή
είναι σημαντική για την κατανόηση και μελέτη της ζωής στην
περιόδο της Παλαιολιθικής Εποχής στα βουνά Λέσερ Κινγκάν,
αλλά και σε άλλα μέρη της Κίνας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

«7» τρόποι για να χρησιμοποιήσεις την σόδα
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Η

σόδα είναι ένα βασικό υλικό της κουζίνας,
αλλά είναι επίσης και ένα αρκετά σημαντικό συστατικό για τον χώρο της ομορφιάς. Αυτό
το φθηνό προϊόν που είναι πιθανόν να βρίσκεται ήδη στην κουζίνα σου, είναι καταπληκτικό
για πολλά DIY προϊόντα για τις ανάγκες των
μαλλιών αλλά και τους σώματος σου.
Αποσμητικό: Ανακάτεψε τη σόδα με λίγο νερό,
έτσι ώστε να μετατραπεί σε μια υγρή πάστα,
έτσι θα έχεις ένα αποτελεσματικότατο αποσμητικό. Είναι πολύ καλό για να αποφύγεις
τους λεκέδες του ιδρώτα και φυσικά την κακοσμία του σώματος σου.

Σαμπουάν καθαρισμού: Τα μαλλιά μας χρειάζονται ιδιαίτερη περιποίηση ακόμη και για την
συσσώρευση των προϊόντων στο τριχωτό του κεφαλιού μας. Πρόσθεσε μια μικρή ποσότητα μαγειρικής
σόδας μέσα στο σαμπουάν σου και χρησιμοποίησε το
και πάλι κανονικά. Από την πρώτη κιόλας φορά θα
αρχίσει να καθαρίζει αυτά τα συσσωρευμένα προϊόντα και το σαμπουάν σου θα λειτουργεί ακριβώς με
τον ίδιο τρόπο που λειτουργούσε και πριν!
Λεύκανση δοντιών: Ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, λίγο αλάτι και μερικές σταγόνες
νερό. Βάλε το μείγμα σε μια οδοντόβουρτσα και τρίψε
καλά για μισό λεπτό τα δόντια σου. Έπειτα, βούρτσισε τα ξανά με μια κανονική οδοντόκρεμα και
ξέπλυνε τα καλά με νερό.
Κρέμα για τα πετσάκια: Έχεις πάρει πάρα πολλές
φορές gel για το μανικιούρ; Τώρα υπάρχει και άλλος
εύκολος τρόπος για να περιποιηθείς τα πετσάκια
σου! Φτιάξε μια πάστα από μαγειρική σόδα και ζεστό
νερό και τρίψε καλά τα πετσάκια σου. Αν έχεις αρκετά, άπλωσε το μείγμα και στα χέρια σου με απαλές
κινήσεις.
Σπυράκια: Ανέμειξε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα με ένα φλιτζάνι αποσταγμένο νερό, αυτό
είναι μια εξαιρετική λύση για τα σπυράκια και την
χρησιμοποιούσαν μέχρι και οι παλαιότεροι αισθητικοί. Το μόνο που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι πρέπει
να την απλώσεις με απαλές κινήσεις.

Ένα ιταλικό πεύκο το γηραιότερο
δέντρο στην Ευρώπη
πεύκο στο Εθνικό Πάρκο Πολίνο, στα
Ένανότιαιταλικό
της Νάπολης, είναι πλέον αυτό που θεωρείται πλέον επιβεβαιωμένα -με βάση την επιστημονική
χρονολόγηση- το γηραιότερο γνωστό δέντρο στην
Ευρώπη, έχοντας ηλικία 1.230 ετών.
Το πεύκο, με την ονομασία «Ίταλους», διαδέχεται τον
«Άδωνι», ένα ελληνικό πεύκο στην Πίνδο, που το 2016
είχε χρονολογηθεί ότι έχει ηλικία 1.075 ετών.
Οι Ιταλοί επιστήμονες έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό οικολογίας Ecology. Ο «Ίταλους» περιστοιχίζεται και από άλλα χιλιόχρονα δέντρα στο ίδιο
πάρκο. Αντίθετα όμως από τον «Άδωνι», όπου η
δεντροχρονολόγηση με τη μέθοδο των δακτυλίων
ήταν πιο εύκολη, στην περίπτωση του «Ίταλους» το
εσωτερικό του δέντρου ήταν σε χειρότερη κατάσταση
και η εκτίμηση της ηλικίας του ήταν πολύ πιο δύσκολη.

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Νερό: Το «αντίδοτο» στον καλοκαιρινό καύσωνα

Μ

ε το κυπριακό καλοκαίρι να
είναι προ των πυλών και τον
υδράργυρο να έχει ξεπεράσει ήδη
τους 33 βαθμούς, είναι η κατάλληλη στιγμή να ενημερωθούμε για
έναν από τους αποτελεσματικότερους τρόπους αντιμετώπισης του
καύσωνα και των συνεπειών του.
Το νερό είναι το βασικότερο
συστατικό σχεδόν όλων των κυττάρων του σώματός μας. Μεταφέρει τις θρεπτικές ουσίες, συμβάλλει
στην αποβολή των άχρηστων
ουσιών, βοηθά στη ρύθμιση της
θερμοκρασίας του σώματος, ενώ
ταυτόχρονα λιπαίνει και μειώνει
τους κραδασμούς στις αρθρώσεις
μας.
Η σημασία της ενυδάτωσης γίνεται
εύκολα αντιληπτή αν αναλογιστεί
κανείς ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί
να επιβιώσει για περισσότερο από
λίγες ημέρες, χωρίς κάτι πόσιμο,
σε αντίθεση με άλλα θρεπτικά
συστατικά, χωρίς τα οποία μπορούμε να αντέξουμε για εβδομάδες.
Καμία άλλη θρεπτική ουσία δεν
είναι τόσο απαραίτητη και μάλιστα σε τόσο μεγάλες ποσότητες. Το
σώμα, λοιπόν, χρειάζεται να ενυδατωθεί για να επιβιώσει και να
λειτουργήσει σωστά.

Συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Αρχής Ασφαλείας Τρoφίμων
(EFSA)
Oι γυναίκες θα πρέπει να προσλαμβάνουν περίπου 2 λίτρα
υγρών καθημερινά, ενώ οι άντρες
2,5 λίτρα. Το 20 – 30% της σύστασης αυτής μπορεί να καλυφθεί από
στερεά τρόφιμα, όπως φρούτα και
λαχανικά, ενώ το 70– 80% από όλα
τα μη αλκοολούχα ροφήματα όπως
το νερό, γάλα, χυμούς, αναψυκτι-

κά, καφέ, τσάι, εφόσον περιέχουν
κατά 85%-99% νερό
Συμβουλές για το καλοκαίρι
• Συχνή πρόσληψη νερού και κατανάλωση υγρών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας
• Φροντίστε να πίνετε νερό πριν
αισθανθείτε δίψα. Αν διψάτε
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σημαίνει ότι είστε αφυδατωμένοι!
• Κάθε ώρα πιείτε 1 ποτηράκι νερό
ή υγρών (200ml). Σε ένα 8ωρο θα
έχετε καταναλώσει 1,6 λίτρα
υγρών.
• Εφοδιαστείτε με ένα μπουκαλάκι
νερό, ώστε να το έχετε μαζί σας
καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου
και φροντίστε να πάρετε ακόμα ένα
όταν αδειάσει.
Προσοχή απαιτείται για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, τα
παιδιά και τους ηλικιωμένους,
στους οποίους το αίσθημα της
δίψας είναι μειωμένο.
Μην ξεχνάτε να είστε πάντα εφοδιασμένοι με υγρά και ροφήματα
στις μετακινήσεις σας όπως
εκδρομές, στην παραλίες και σε
ταξίδια.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

8 λόγοι» για να πίνουμε νερό καθημερινά!
1. Βοηθά στην απώλεια βάρους, αυτό συμβαίνει λόγω του ότι αντικαθιστά ποτά με πολλές θερμίδες ή ζάχαρη, όπως π.χ. αναψυκτικά, αλκοόλ,
χυμοί, αφού αυτό έχει μηδενική θερμιδική αξία.
2. Είναι ευεργετικό για την καρδιά. Αμερικανική μελέτη που διήρκησε 6
έτη, έδειξε ότι η μεγάλη κατανάλωση νερού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Συγκεκριμένα, έδειξε ότι όσοι έπιναν πάνω
από 5 ποτήρια νερό την ημέρα είχαν κατά 41% λιγότερες πιθανότητες να
πεθάνουν από καρδιακή προσβολή, σε σχέση με εκείνους που έπιναν
λιγότερο από δυο ποτήρια νερό.
3. Αποτελεί πηγή ενέργειας.
4. Καθαρίζει τον οργανισμό από τις διάφορες τοξίνες.
5. Βοηθά ευεργετικά στην δραστηριότητα. Η άσκηση προϋποθέτει αρκετό νερό, πριν κατά τη διάρκεια και μετά από αυτήν.
6. Βοηθάει ευεργετικά στις ανεπιθύμητες εκδηλώσεις του πεπτικού, πχ.
κακή χώνεψη, δυσκοιλιότητα (σε συνδυασμό με τις φυτικές ίνες) κλπ.
7. Είναι ωφέλιμο, για το δέρμα. Δίνει λάμψη και καθαρότητα.
8. Είναι, επίσης, θεραπευτικό και για τον πονοκέφαλο. Ένα από τα
συμπτώματα της αφυδάτωσης είναι και ο πονοκέφαλος. Φυσικά και τα
αίτια είναι πολλά, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η αφυδάτωση είναι από τα πιο συνηθισμένα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η δημιουργικότητά σου θα είναι έκδηλη. Η επιμονή και η υπομονή σου θα σε βοηθήσουν να φτάσεις πολύ πιο γρήγορα στους
στόχους σου. Διεκπεραίωσε υπεύθυνα τις
όποιες υποχρεώσεις σου και διατήρησε τις
ισορροπίες. Το βράδυ μπορείς να το περάσεις με φιλικά άτομα ή μέλη της οικογένειάς
σου, που θα σε αποφορτίσουν ψυχολογικά.
Ταύρος: Με σωστό προγραμματισμό θα μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου. Μην
στεναχωριέσαι και μην πιέζεσαι άδικα, αλλά
ό,τι είναι να κάνεις, κάνε το άμεσα, χωρίς
περαιτέρω αναβολές. Μην αφήνεις τις ευκαιρίες να περνάνε χωρίς να τις εκμεταλλευτείς.
Κινήσου γρήγορα και μεθοδικά, για να βγεις
από τα αδιέξοδα που σε έχουν οδηγήσει διάφορες καταστάσεις στο παρελθόν.
Δίδυμοι: Η μέρα σε παροτρύνει να κάνεις
βαθύτερες σκέψεις και θα θελήσεις να βρεις
τι κρύβεται πίσω από διάφορα σχόλια που
κάνουν οι γύρω σου για σένα. Κατά τα άλλα,
αν βάλεις ένα καλό πρόγραμμα θα μπορέσεις
να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου
χωρίς πολύ άγχος και με αποτελεσματικότητα.
Καρκίνος: Θα έχεις εύνοια στις επικοινωνιακές σου συναλλαγές και οφείλεις να εκμεταλλευτείς την ημέρα για να κλείσεις τις συμφωνίες που σκέφτεσαι και να ανοίξεις το δρόμο
για τα μελλοντικά σου σχέδια. Δημιούργησε
τώρα τις σωστές βάσεις με λογική τακτική
και πρόσεξε να μην κάνεις τίποτα ριψοκίνδυνο που μπορεί να αποδειχτεί λανθασμένο,
παρασυρμένος από την αισιοδοξία σου.
Λέων: Είναι μια καλή μέρα, για να υλοποιή-

σεις πολλά από τα σχέδιά σου. Όμως μην
κάνεις κάποια βιαστική κίνηση, γιατί κινδυνεύεις να βάλεις λάθος βάσεις για το μέλλον.
Γενικά, να είσαι ανοιχτός να ακούσεις κι
άλλες απόψεις και να μην γίνεσαι επίμονος
μέσα στον ενθουσιασμό σου για κάποια
ζητήματα.
Παρθένος: Θέλεις να ξεφύγεις από την καθημερινότητα, γιατί η ρουτίνα σε έχει κουράσει
αρκετά με τα τόσα προβλήματα που συνεχώς
ξεπροβάλλουν από το πουθενά και αυτό
πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις. Μπορείς να
περάσεις καλά με αγαπημένα άτομα, κάνοντας θετικές και αισιόδοξες σκέψεις. Είναι
πολύ καλή μέρα για κοινωνικές επαφές και η
διάθεσή σου θα είναι επίσης πολύ καλή. Φρόντισε να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις και να
δεις τις καταστάσεις ρεαλιστικά.
Ζυγός: Μην κάνεις καμία βιαστική κίνηση και
πρόσεξε μην πεις πράγματα που μπορεί να
σε εκθέσουν. Η περίοδος προσφέρεται για να
κάνεις τα ξεκαθαρίσματά σου και να διώξεις
μακριά σου άτομα και καταστάσεις, που
σταματούν την πορεία της ζωής σου. Εμπιστεύσου μόνο τα πολύ «δοκιμασμένα» άτομα,
για να πάρεις τη γνώμη τους σε αυτά που σε
απασχολούν.
Σκορπιός: Η συναισθηματικότητά σου θα
είναι στα ύψη και θα σου προκαλεί ένταση,
γιατί θα λειτουργείς υπερβολικά. Περιόρισέ
την και δες τις καταστάσεις ρεαλιστικά. Με
γνώμονα την διαίσθηση και οδηγό την λογική
σου, μπορείς να φέρεις τα πράγματα υπέρ
σου.
Τοξότης: Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις της

τελευταίας περιόδου σε έχουν αποσυντονίσει
και σε εκνευρίζουν αφάνταστα. Φρόντισε να
κινηθείς με πολύ προγραμματισμό, μην τα
βάζεις με άτομα του οικογενειακού σου περιβάλλοντος και μην λες λόγια, που μπορεί να
πληγώσουν. Όσο εσύ είσαι στρεσαρισμένος
άλλο τόσο είναι και οι άλλοι με τα δικά τους
προβλήματα, γι’ αυτό δείξε κατανόηση!
Αιγόκερως: Διώξε τις ανασφάλειες που
νιώθεις, γιατί οι δυνατότητες που έχεις είναι
πάρα πολλές και με ό,τι καταπιαστείς, μπορείς και το φέρνεις εις πέρας με μεγάλη επιτυχία. Αξιοποίησε την ημέρα για να εκφράσεις συναισθήματα και να προωθήσεις τα
επαγγελματικά σου σχέδια.
Υδροχόος: Οι ξένες υποθέσεις είναι αυτές
που θα σε απασχολήσουν περισσότερο. Πολλοί άνθρωποι θα σε πλησιάσουν για να σου
μιλήσουν για δικά τους θέματα και θα σε επιβαρύνουν αρκετά με τα προβλήματά τους.
Μείνε ανεπηρέαστος και μην ψάχνεις να βρεις
χρόνο για να τους βοηθήσεις όλους. Κοίταξε
λίγο και τις δικές σου εκκρεμότητες.
Ιχθείς: Η κοινωνική σου ζωή θα είναι πολύ
έντονη και υπάρχουν στο πρόγραμμα επαφές
και συζητήσεις, που θα σου ανεβάσουν το
ηθικό, αλλά και τη διάθεση. Ακόμα και οι
άνθρωποι του ευρύτερου περιβάλλοντός σου
είναι πιο θετικοί απέναντί σου και αυτό,
εκτός του ότι σου φτιάχνει την διάθεση,
αυξάνει έντονα και την αυτοπεποίθησή σου
και τονώνει τον δυναμισμό σου. Θα είσαι
έτοιμος να προχωρήσεις μπροστά, αλλάζοντας το τοπίο των επαγγελματικών σου και
αυτό θα σε χαροποιήσει ιδιαίτερα.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Γεμιστοί κολοκυθοανθοί στο τηγάνι
Υλικά:
20 κολοκυθοανθοι μεγάλοι (20
φρέσκα κολοκύθια με τον ανθό
τους), 200 γραμμάρια φέτα
τριμμένη
100 γραμάρια κεφαλογραβιέρα
τριμμένη, αλάτι, πιπέρι
μαϊντανό ψιλοκομμένο, λάδι για τηγάνισμα, 2 αυγά
Ενάμιση φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
3 κουταλιές ελαιόλαδο, μισό φλιτζάνι μπύρα
1 φλιτζάνι κεφαλογραβιέρα τριμμένη (για το χυλό)
Εκτέλεση: Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για το χυλό (δηλαδή το αλεύρι, 3 κουταλιές ελαιόλαδο, τη μπύρα και το 1
φλυτζάνι κεφαλογραβιέρα) σε ένα μπωλ και τα χτυπάμε
καλά. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.
Για τη γέμιση: Ανακατεύουμε τα τυριά, το μαϊντανό και τα
αυγά μέχρι να γίνουν ομοιόμορφη γέμιση. Γεμίζουμε με τη
γέμιση τους κολοκυθοανθούς. Στρίβουμε τις άκρες τους
για να κλείσουν. Σε ένα βαθύ τηγάνι, ζεσταίνουμε λίγο
λάδι να κάψει. Βουτάμε τους ανθούς στο χυλό που έχουμε
ετοιμάσει και τους τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Τους γυρίζουμε από την άλλη πλευρά για να ροδίσουν. Οταν είναι
έτοιμοι, τους βάζουμε σε μια πιατέλα με απορροφητικό
χαρτί κουζίνας για να στραγγίξουν και σερβίρουμε!
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΘΥΜΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΑΗΚ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 15/2018 27/6/2018
100.000 ............. 37741

H Oμοσπονδία

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 384 - 22/2/1957

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 IOYΛIΟΥ 2018

TZAKPOT

100 .................... 44267
100 .................... 35799

Hμικρατικών

1.000 ................. 41685

100 .................... 32549

Οργανισμών ΣΕΚ και η

400 .................... 43793

100 .................... 58345

400 .................... 59888

100 .................... 55045

400 .................... 46907

100 .................... 55400

200 .................... 12600

100 .................... 24020

200 .................... 42918

100 .................... 53942

της ΑΗΚ Γιώργου

200 .................... 49237

100 .................... 26580

Γεωργίου από τη

200 .................... 38011

100 .................... 53204
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
2941, 7960
Από €20 οι λήγοντες
646
Από €10 οι λήγοντες
863, 941
Από €4 οι λήγοντες
40, 96

ΕΠΟΠΑΗ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)
εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια
στους οικείους του
42χρονου υπαλλήλου

Λάρνακα, ο οποίος

200 .................... 29627

βρήκε τραγικό θάνατο

200 .................... 28604

σε εργατικό ατύχημα

200 .................... 36750

προχθές Δευτέρα.

200 .................... 20278

Σύμφωνα με την

200 .................... 35138

Αστυνομία, το ατύχημα

200 .................... 36925

σημειώθηκε γύρω στις

100 .................... 49898

08.15 στην Οδό
Τυρνάβου στη Λάρνακα
όταν ο άτυχος εργάτης
βρισκόταν σε κλωβό

100 .................... 44580

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

ανυψωτικού μηχανή-

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ματος και ασχολείτο με
κλάδεμα δέντρου,
έπεσε και κτύπησε το
κεφάλι του στην
άσφαλτο.

H ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ!

Τ

ην ώρα που οι παγκόσμιοι
αθλητικοί προβολείς είναι
στραμμένοι στο «Μουντιάλ» της
Ρωσσίας εμείς εδώ στην μικρή
Κύπρο νοιώθουμε ξεχωριστή περηφάνεια για τα θαυμαστά επιτεύγματα της Ελένης Αρτυματά και του
Μάριου Γεωργίου.

Η ΕΛΕΝΗ
Η Κυπριακή αποστολή στην
Ταραγόνα πανηγυρίζει το τρίτο

χεια στην δική της χρυσή παρουσία
στους Μεσογειακούς Αγώνες,
καταγράφοντας παράλληλα ιστορικές επιδόσεις για όλες τις διαχρονικές Κυπριακές συμμετοχές
από το 1983 όταν η Κύπρος συμμετείχε για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Η Αρτυματά έγινε η πρώτη
αθλήτρια που κατέκτησε τρία
χρυσά μετάλλια σε τρεις διαδοχικές
διοργανώσεις. Είχαν προηγηθεί τα
χρυσά το 2009 στην Αλμερία, και
το 2013 στην Μερσίνα και στις δύο
περιπτώσεις στα 200μ.
Έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατέκτησε έξι συνολικά μετάλλια για
την Κύπρο. Πέραν των χρυσών που
προαναφέρθηκαν κατέκτησε επίσης ένα αργυρό στην σκυταλοδρομία 4Χ100 στη Μερσίνα, και δύο
χάλκινα στα 100μ. στην Αλμερία
και στην Μερσίνα.
Έγινε η πρώτη αθλήτρια που κατέκτησε μετάλλια σε τέσσερα διαφορετικά αγωνίσματα, στα 100μ.,
200μ, 4Χ100 και τώρα στα 400μ.
Όλες αυτές οι επιτυχίες αναδεικνύουν το σπάνιο ταλέντο της και τις
διαχρονικές επιτυχίες, και την
κατατάσσουν στην κορυφή του
Κυπριακού γυναικείου στίβου.

χρυσό μετάλλιο, που ανεβάζει σε
πέντε τη συνολική συγκομιδή
μεταλλίων
στους
18ους
Μεσογειακούς Αγώνες, ύστερα από
την εκπληκτική παρουσία της
Ελένης Αρτυματά στον τελικό των
400μ.
Η 32χρονη αθλήτρια του ΓΣΕ, συνέτριψε την δική της παγκύπρια επίδοση και με χρόνο 51.19 κατέκτησε
το χρυσό μετάλλιο, δίνοντας συνέ-

Άρχισε με το χάλκινο στον πλάγιο
ίππο, πήγε στο αργυρό στο δίζυγο
κι έκλεισε τη βραδιά με το χρυσό
στο μονόζυγο. Έτσι, αναχώρησε
από την Ταραγόνα για διεθνή
συνάντηση στη Γερμανία με τέσσερα μετάλλια, δύο χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο και έγινε ο
πολυνίκης αθλητής μας σε μια
διοργάνωση! Τι να πει κανείς γι’
αυτόν τον σπουδαίο και χαρισματικό αθλητή μας, ο οποίος φροντίζει να τιμά και την πατρίδα του και
τον προπονητή του Παναγιώτη
Πετρίδη, αλλά βέβαια και τον ίδιο,
αφού οι θυσίες του τα τελευταία
χρόνια είναι πάρα πολλές.
Αυθεντικό ταλέντο, από τα λίγα,
που κάνουν τους ιθύνοντες του
Κυπριακού αθλητισμού να ονειρεύονται για ένα σπουδαίο μέλλον,
φτάνει να τον στηρίξουν όπως του
αρμόζει.

Τα πράγματα που
πρέπει να κάνεις, τα
μαθαίνεις κάνοντάς τα

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

Ο ΜΑΡΙΟΣ
Ο 20χρονος αθλητής μας Μάριος
Γεωργίου, πραγματοποίησε και
πάλι σπουδαίες εμφανίσεις στους
τελικούς των τριών οργάνων και
κατάφερε να κρεμάσει στο στήθος
του όλων των αξιών μετάλλια
στους
18ους
Μεσογειακούς
Αγώνες. Μάλιστα, φρόντιζε σε
κάθε εμφάνισή του να ανεβαίνει
και μία θέση πιο ψηλά στο βάθρο.

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

ις αρχικές πρόνοιες του σχεδίου
«Εστία», για προστασία ευάλωτων
ομάδων κακοπληρωτών, έθεσε ενώπιον
της Βουλής η κυβέρνηση προκειμένου να
καθησυχάσει τους βουλευτές που ανησυχούν για τις πρόνοιες του πακέτου
νόμου που καλούνται να ψηφίσουν
μέχρι την Παρασκευή για τις εκποιήσεις.
Το σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών η
οποία εξέτασε παράλληλα και τα νομοθετήματα που αφορούν στις εκποιήσεις, την αφερεγγυότητα και τις κρατικές εγγυήσεις προς την Ελληνική
Τράπεζα στο πλαίσιο της συμφωνίας
για εξαγορά περιουσιακών στοιχείων
του Συνεργατισμού που ενδεχομένως να
ενέχουν σχετικό κίνδυνο.
Βασικός στόχος του φορέα, είναι να

Σ

ε ισχύ τέθηκαν την 1η
Ιουλίου 2018, οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που προστατεύουν ταξιδιώτες
που αγοράζουν συνδυασμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, όπως για παράδειγμα
τις περιπτώσεις που μέσα από
την ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας, κλείνουν εκτός
από αεροπορικό εισιτήριο και
ξενοδοχείο ή ενοικίαση αυτοκινήτου κ.τ.λ. Σύμφωνα με τους
υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρόκειται για περίπου
120
εκ.
πολίτες
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτιμούν αυτή την πρακτική για
τις διακοπές και τα ταξίδια
τους.
Η πρόσθετη προστασία που
παρέχεται με την ενεργοποίηση των νέων
πρόσθετων κανονισμών, επιτυγχάνεται
χάρη στη διεύρυνση
της
έννοιας
του
«πακέτου», η οποία
συμπεριλαμβάνει
πλέον σαφώς τους
εξατομικευμένους συνδυασμούς ταξιδιωτικών διακανονισμών
στην καλύτερη ενημέρωση των ταξιδιωτών, σχετικά με το
είδος του ταξιδιωτικού προϊόντος που αγοράζουν και του
αντίστοιχου επιπέδου προστασίας.
Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν
όχι μόνο τα παραδοσιακά
πακέτα οργανωμένων διακοπών, αλλά, επιπλέον, θα προστατεύουν και τους καταναλωτές που επιλέγουν άλλες μορφές συνδυασμένων ταξιδιών,
συμπεριλαμβανομένων
των
εξατομικευμένων πακέτων, στα
οποία ο ταξιδιώτης επιλέγει
διαφορετικά στοιχεία από ένα
μόνο σημείο πώλησης, στο
διαδίκτυο ή εκτός διαδικτύου.
Για παράδειγμα, κάποιος
έκλεισε μια πτήση για την
Ταϊλάνδη απευθείας από τον
ιστότοπο της αεροπορικής
εταιρείας, απ’ όπου επέλεξε
και τη διαμονή σε ξενοδοχείο
που του προσφέρει ο ίδιος
ιστότοπος και χρεώθηκε ταυτόχρονα με μία συνολική τιμή

Ενώπιον της Βουλής η «Εστία» για
ευάλωτους δανειολήπτες με ΜΕΔ
διαχειριστεί μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις ευάλωτων δανειοληπτών, με
εξασφάλιση πρώτη κατοικία με μέγιστη
αξία €350 χιλ. και οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν μπορούν να καταβάλουν σήμερα τη δόση τους.

κριτήρια των επηρεαζόμενων δανειοληπτών οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι
να καταβάλλουν τα υπόλοιπα 2/3 της
δόσης.

Ένα σημαντικό κριτήριο που περιλαμβάνεται στα οικονομικά κριτήρια τα
οποία θα καθορίζουν το ποιος θα είναι
δικαιούχος ή όχι, είναι ότι στο πλαίσιο
ενός διακανονισμού, ενδέχεται να αποφασιστεί διαγραφή μέρους του δανείου.

Δεν θα είναι δικαιούχοι του σχεδίου
κακοπληρωτές οι οποίοι για πολλά
χρόνια και πολύ πριν από το 2013 είχαν
σταματήσει να καταβάλλουν τη δόση
τους, όπως επίσης και αυτοί που σταμάτησαν την καταβολή των δόσεων
τους τον Σεπτέμβριο του 2017, όταν είχε
γίνει η εξαγγελία του σχεδίου «Εστία».

Επιπρόσθετα, το κράτος θα καταβάλλει
το 1/3 του ποσού της δόσης που θα
συμφωνηθεί με βάση τα εισοδηματικά

Εκτός του σχεδίου θα παραμείνουν και
δανειολήπτες οι οποίοι παράλληλα
έχουν δημιουργήσει καταθετικούς λογα-

ριασμούς, είτε στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα που είχαν συνάψει το δάνειο τους,
είτε σε άλλες τράπεζες.
Δικαιούχοι θα είναι φυσικά πρόσωπα
και όχι νομικά, εκτός και αν κάποιοι
δανειολήπτες έχουν ως εξασφάλιση την
πρώτη επαγγελματική τους στέγη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
• Σε ισχύ από την 1η Ιουλίου οι νέοι κανονισμοί για τα πακέτα διακοπών
• Ο διοργανωτής ευθύνεται αν κάτι δεν πάει καλά, ανεξαρτήτως του ποιος παρέχει
τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, οι ταξιδιώτες μπορούν
να ακυρώσουν το πακέτο οργανωμένων διακοπών τους για οποιονδήποτε λόγο,
έναντι μιας εύλογης χρέωσης
και για τις δύο υπηρεσίες, ενώ
ένας φίλος του, αγόρασε πακέτο οργανωμένων διακοπών
από ταξιδιωτικό γραφείο, το
οποίο περιελάμβανε διαμονή
στο ίδιο ξενοδοχείο και πτήση
με την ίδια αεροπορική εται-

ρεία. Όταν, όμως, έφτασαν
στον προορισμό τους, το ξενοδοχείο ήταν υπό ανακαίνιση
και δεν υπήρχαν διαθέσιμα
δωμάτια.
Με τους κανόνες που ίσχυαν
μέχρι τώρα, ο δεύτερος θα
απευθυνόταν στο ταξιδιωτικό
του γραφείο και θα έλυνε το
πρόβλημά του, στη βάση της
νομοθετικής προστασίας που
του παρέχεται. Όμως, ο δεύτερος θα έμενε εκτεθειμένος σε
σχέση με τον διακανονισμό για
ξενοδοχείο.
Με τους νέους κανόνες που
ισχύουν από αύριο 1η Ιουλίου,
τόσο το ταξιδιωτικό γραφείο,
όσο και η αεροπορική εταιρεία
που διέθεσε και το ξενοδοχείο,
θεωρούνται πλέον διοργανωτές πακέτου και υποχρεώνονται να ενημερώσουν με τον
ίδιο τρόπο και τους δύο ταξιδιώτες, από τη στιγμή της

κράτησης, χρησιμοποιώντας
τυποποιημένο
ενημερωτικό
μήνυμα ότι το ταξίδι ή οι διακοπές θεωρούνται πακέτο, στο
πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για
τα οργανωμένα ταξίδια. Οπότε
τόσο η αεροπορική εταιρεία,
όσο και το ταξιδιωτικό
γραφείο, είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του
συνόλου των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που
περιλαμβάνονται στο
πακέτο.
Επίσης,
παρέχεται
πλέον προστασία και
για τους συνδεδεμένους
ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, στις περιπτώσεις που ο πάροχος της
πρώτης
υπηρεσίας
κηρύσσει
πτώχευση,
δηλαδή, παρέχεται εγγύηση
επιστροφής των χρημάτων
και, κατά περίπτωση, επαναπατρισμός.

Ταυτόχρονη κράτηση
ξενοδοχείου – εισιτηρίου
Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι
αυτή που
κάποιος
αγόρασε
εισιτήριο
μετ’
επιστροφής για
τη Νέα Υόρκη από τον ιστότοπο μιας αεροπορικής εταιρείας
για τον ίδιο και τη σύντροφό
του και μόλις η κράτηση επιβεβαιώθηκε, έλαβε πρόσκληση
για να κρατήσει δωμάτιο σε
ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη
μέσω ενός συνδέσμου για ιστότοπο με κρατήσεις ξενοδοχείων, κλείνοντας το προτεινόμε-
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νο δωμάτιο εντός 24 ωρών.
Όταν το ζευγάρι έφτασε στη
Νέα Υόρκη, η αεροπορική εταιρεία κήρυξε πτώχευση και η
πτήση της επιστροφής τους
ακυρώθηκε, παρότι τα εισιτήρια ήταν πληρωμένα, με τους
μέχρι τώρα κανονισμούς το
ζευγάρι θα έπρεπε να βρει μόνο
του λύση και να πληρώσει τα

εισιτήρια της επιστροφής,
χωρίς πιθανότητες επιστροφής των χρημάτων για τα
αρχικά εισιτήρια.
Με τους νέους κανόνες, το
ταξίδι θεωρείται συνδεδεμένος
ταξιδιωτικός διακανονισμός
και ο επαναπατρισμός τους
καλύπτεται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας
που είναι υποχρεωμένη να
εφαρμόζει η αεροπορική εταιρεία.
Η νέα οδηγία εξασφαλίζει ότι
κατά τη λήψη του συνδέσμου
για την κράτηση ξενοδοχείου, ο
ταξιδιώτης
ενημερώνεται
σαφώς και με ευδιάκριτο
τρόπο ότι η πτήση και το ξενοδοχείο δεν αποτελούν πακέτο
και επομένως η αεροπορική
εταιρεία δεν θα παρέμβει αν
υπάρξουν προβλήματα σε
σχέση με τη διαμονή.

Διάφανη ενημέρωση και υποχρεώσεις
Επίσης, αεροπορικές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία κ.τ.λ. είτε
ψηφιακά είτε με φυσική επαφή, θα πρέπει να ενημερώνουν τους
ταξιδιώτες για το αν τους προσφέρουν πακέτο ή συνδεδεμένο
ταξιδιωτικό διακανονισμό, καθώς και για τα βασικά δικαιώματά τους, μέσω τυποποιημένων εντύπων πληροφοριών. Πρέπει
να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τα
χαρακτηριστικά του πακέτου, την τιμή του και τις τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις.
Σε περίπτωση πτώχευσης, οι επιχειρήσεις που πωλούν πακέτα
οργανωμένων διακοπών πρέπει να συνάπτουν σύμβαση προστασίας κατά της αφερεγγυότητας. Η σχετική εγγύηση καλύπτει
τις επιστροφές των ποσών που κατέβαλαν οι
ταξιδιώτες και τον επαναπατρισμό τους σε περίπτωση πτώχευσης του διοργανωτή. Η εγγύηση
αυτή εφαρμόζεται και στους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς.
Ακόμα, με τους νέους κανονισμούς διασαφηνίζεται
περισσότερο το ποιος έχει για τι ευθύνη. Συγκεκριμένα,
ο διοργανωτής του πακέτου ευθύνεται αν κάτι δεν πάει
καλά, ανεξαρτήτως του ποιος παρέχει τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ακόμα, με τους νέους
κανόνες, οι ταξιδιώτες μπορούν να ακυρώσουν το πακέτο οργανωμένων διακοπών
τους για οποιονδήποτε λόγο, έναντι μιας εύλογης χρέωσης. Μπορούν να ακυρώσουν τις διακοπές
τους δωρεάν αν ο προορισμός τους καταστεί επικίνδυνος, για
παράδειγμα λόγω πολέμου ή φυσικής καταστροφής, ή αν η τιμή
του πακέτου αυξηθεί κατά περισσότερο από 8% της αρχικής
τιμής.
Να σημειωθεί ότι, τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν τους
κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2018,
ενώ προβλεπόταν εξάμηνη μεταβατική περίοδος, έως την 1η
Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία τα εθνικά μέτρα για τη
μεταφορά της οδηγίας αρχίζουν να εφαρμόζονται.
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Σε πλήρη δράση η κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Δημιουργική ενασχόληση και ωφέλιμα
ψυχαγωγία για εκατοντάδες παιδιά

Αλλάζουμε συνήθειες
από 1η Ιουλίου
• Περιβαλλοντικό τέλος
στις πλαστικές σακκούλες

Α

πό 1η Ιουλίου η χρήση της πλαστικής σακούλας
επιβαρύνθηκε με ένα περιβαλλοντικό τέλος. Και
μπορεί ο καταναλωτής να καλείται τώρα να αλλάξει
συνήθειες, ωστόσο είναι για καλό σκοπό, καθώς οι
επιπτώσεις από τη χρήση της πλαστικής σακούλας
στο περιβάλλον μάλλον είναι πιο δυσάρεστες απ ότι
θα φανταζόταν κανείς.
Πλαστική σακούλα και περιβάλλον: Σύμφωνα
μάλιστα με τη Life Debag, την ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον, ένα στα δύο απορρίματα που βρίσκονται στο
βυθό των θαλασσών είναι πλαστικές σακούλες, ενώ
ένα στα τέσσερα ψάρια ανοιχτής θαλάσσης μπορεί
να φέρει μικροπλαστικά. Κι αν αυτό δεν είναι αρκετό
για πειστεί κανείς, μέχρι το 2050 οι ειδικοί λένε πως
οι θάλασσες θα διαθέτουν περισσότερα πλαστικά
απ’ ότι ψάρια. Αυτοί οι λόγοι λοιπόν καταγράφουν
τη σπουδαιότητα της μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας.
Στο εξωτερικό χρησιμοποιούν πλαστική σακούλα;
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινοτική οδηγία έχει
εφαρμοστεί εδώ και καιρό. Μάλιστα στη Γαλλία και
την Ιταλία έχει απαγορευθεί η χρήση πλαστικής
σακούλας μεταφοράς. Στην Ολλανδία και την Ιρλανδία το αντίστοιχο τέλος είναι της τάξης των 0,25
σεντ και 0,22 σεντ αντίστοιχα. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως
έχουν προχωρήσει στην απαγόρευση της χρήσης της
πλαστικής σακούλας.
Ποιά είναι η ιδανική σακούλα; Οι επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες είναι η ιδανική λύση για να
μεταφέρει κανείς τα ψώνια του. Για να μην την
ξεχνάτε την επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα σας
ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές:

Ό

αση για εκατοντάδες παιδιά
αποτελεί μέσα στην έναρξη
του καλοκαιρινού καύσωνα η
κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια.
Σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον με
ποικιλία δραστηριοτήτων συνδυάζοντας , αθλητική δράση , πολιτιστική δραστηριότητα και ωφέλιμη
ψυχαγωγία τα παιδιά περνούν
όμορφες στιγμές

• Μέσα σε μαγευτικό φυσικό
περιβάλλον τα παιδιά
αναπτύσσουν τεχνικές συνεργασίας και ομαδικότητας
Οι κατασκηνώσεις της ΣΕΚ έχουν
καταστεί θεσμός τον οποίο τα
παιδιά αγκαλιάζουν ολοένα και
περισσότερο.
Μακριά από τη ρουτίνα και το
άγχος της καθημερινότητας τα
παιδιά βιώνουν την αξία της ομαδικότητας και της συνεργασίας.
O γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ
Πανίκος Αργυρίδης τονίζει πως η
κατασκήνωση τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
ενώ καθημερινά επισκέπτονται την
κατασκήνωση αξιωματούχοι του
Κινήματος οι οποίοι επιβλέπουν
και παρεμβαίνουν για επίλυση

πιθανών προβλημάτων.
Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη κατασκηνωτική περίοδος ενώ
απομένουν άλλες δύο με την τελετή
λήξης της κατασκήνωσης τις 23
Ιουλίου.
Η ΣΕΚ δίδει τεράστια έμφαση και

σημασία στις δραστηριότητες της
κατασκήνωσης με στόχο τη παροχή δημιουργικής ενασχόλησης και
ωφέλιμης ψυχαγωγίας στα παιδιά
παρέχοντας τους την ευκαιρία να
ξετυλίγουν τις δεξιότητες τους και
να ενισχύουν την αυτοπεποίθηση
τους.

• Φυλάξτε έστω μία τσάντα στο αυτοκίνητο.
• Τοποθετήστε τις σε εμφανές σημείο στην είσοδο
του σπιτιού.

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ

• Προμηθευτείτε τσάντες που διπλώνουν και έχετε
πάντα μία στην τσάντα σας.

8ήμερο ταξίδι στην Καλαμάτα

ΜΕΔ: Εγκρίθηκε η «Εστία»

Χ

θές, το Υπουργικό ενέκρινε το Σχέδιο «Εστία» για
αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
(ΜΕΔ) και τη σύσταση φορέα Μη Εξυπηρετούμενων
Χορηγήσεων. Προβλέπεται συγκεκριμένη προαποφασισμένη διαδικασία αναδιάρθρωσης των δανείων
που θα περιλαμβάνει αναπροσαρμογή του υπολοίπου των δανείων στην αξία του ενυπόθηκου ακίνητου, αναπροσαρμογή των επιτοκίων κατά τρόπο που
δεν θα υπερβαίνουν το 3,5% και δεν θα είναι χαμηλότερα του 2,5% και σχέδιο με αρκετά χρόνια αποπληρωμής.
Όσοι επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο Σχέδιο θα
πρέπει να έχουν εισοδήματα όχι πέραν των 50 χιλιάδων ευρώ ετησίως και περιουσιακά στοιχεία, εξαιρουμένου του ενυπόθηκου σπιτιού, που δεν θα
ξεπερνούν σε αξία το 125% της αξίας της υποθήκης
για την κατοικία. Όσοι επιλέγονται θα τυγχάνουν
επιδότησης για το 1/3 της αναδιαρθρωμένης δόσης
που θα πρέπει να καταβάλλουν για το στεγαστικό
δάνειο.
Το σχέδιο θα καλύψει ακόμα και επιχειρηματικά
δάνεια που έχουν ως υποθήκη την κατοικία.
Υπολογίζεται ότι θα υποβοηθηθούν περίπου 15
χιλιάδες δανειολήπτες. Το σχετικό κονδύλι έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 και υπολογίζεται στα €30 εκατ.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

• Παναγία Μαλεβής
• Αγία Θεοδώρα Βάστας
• Ναός Υπαπαντής Καλαμάτας
• Μονή Καλογριών [Καλαματιανό Μαντήλι]
• Μίνι κρουαζιέρα στον Μεσσηνιακό

μόνον €420

Περιλαμβάνεται: Αεροπορικό με φόρους με απευθείας πτήσεις Λάρνακα - Καλαμάτα, διαμονή επτά
νύχτες στο κεντρικό ξενοδοχείο REX 4* σε δίκλινο με
πρόγευμα, μεταφορικά, περιηγήσεις, ΦΠΑ.
Αναχωρήσεις 16, 23 και 30 Ιουλίου
22720 000 & 22 775639 Skylab Travels Λευκωσία

Η ΣΕΚ δέχεται προσφορές
για φωτοβολταικά

Η

ΣΕΚ, δέχεται προσφορές για την εγκατάσταση
συστήματος φωτοβολταϊκών στα κεντρικά γραφεία της στον Στρόβολο.

Οι προσφορές θα πρέπει να απευθύνονται προς τον
Γενικό Ταμία της ΣΕΚ, Σάββα Κούλα και να αποσταλούν / κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία,
Λεωφόρος Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018 στις
12:00 το μεσημέρι.
Για τις τεχνικές προδιαγραφές και για περισσότερες
πληροφορίες στην Ιστοσελίδα της ΣΕΚ
http://www.sek.org.cy

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Το Πρόγραμμα KickStr8 συμπεριλαμβάνει
ατομική αξιολόγηση νεαρών ποδοσφαιριστών
για Πρόληψη Τραυματισμών και Αξιολόγηση
Κινητικού Ελέγχου. Σύμφωνα με τα ατομικά
αποτελέσματα γίνεται παρέμβαση
με Διορθωτικά Προγράμματα

• Στα παιδιά των μελών της ΣΕΚ παρέχουμε την ατομική αξιολόγηση με ένα Παραπεμπτικό του Ταμείου
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της συντεχνίας

www.oho-sek.org.cy

