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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Το θρυλικό ΟΧΙ φάρος του αγώνα
για ελευθερία και δικαιοσύνη

Σαφή μηνύματα γ. γ ΣΕΚ από το βήμα του 29ου Επαρχιακού Συνεδρίου ΣΕΚ Λεμεσού

Δ

εν πάει, άλλο ! Ήλθε η ώρα να
δώσουμε την χαριστική βολή στην
αδήλωτη εργασία. Το σαφέστατο
αυτό μήνυμα έστειλε προς κάθε
κατεύθυνση με κεντρικό αποδέκτη τη
Βουλή, ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ

• Προτάσσουμε ασπίδα

Α

ντλούμε μηνύματα από το έπος
του ’40 συνεχίζοντας ενωμένοι
τον αγώνα για Δικαίωση.

Σελ. 7
Συνεδρία Γενικού Συμβουλίου
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΣΕΚ

Τ

προστασίας στα εργατικά
και κοινωνικά δίκαια
Ανδρέας Φ. Μάτσας. Χαιρετίζοντας
το 29ο Επαρχιακό Συνέδριο της ΣΕΚ
Λεμεσού κάλεσε του βουλευτές να
ψηφίσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση
τους εκκρεμούντες κανονισμούς που

κεντρικά γραφεία του κινήματος στο
Στρόβολο, συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου και η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
της ΣΕΚ με τα πιο κάτω θέματα:-

1. Οργανωτικές Καταστάσεις
B’ τετραμήνου 2018.

αφορούν τη στελέχωση της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεώρησης με 30 νέους
επιθεωρητές με σκοπό την πάταξη
της αδήλωτης εργασίας η οποία
κατέστη γάγγραινα για τα κοινωνικοοικονομικά μας πράγματα. Περαιτέρω τόνισε:

1

Εντείνουμε τον αγώνα για επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας.

2 Μεγιστοποιούμε την προσπάθεια
για εφαρμογή του Γε.Σ.Υ στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.

Διεκδικητικά και υπεύθυνα διανοίγουμε
νέες προοπτικές για τους εργαζόμενους
Μ

ε όπλα μας την ενότητα, την
υπευθυνότητα, την διεκδικητι-

κότητα, τη σκληρή δουλειά και την

2. Οικονομικές Καταστάσεις
Β’ τετραμήνου 2018.

άρτια οργανωτική μας ανάπτυξη,

3. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.

προς όφελος των μελών μας, των

4. Διάφορα.

εργαζομένων και του κοινωνικού

ατενίζουμε με αισιοδοξία το αύριο

συνόλου ευρύτερα.

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι προειδοποιούν
Εργοδότες - Κυβέρνηση – Βουλή

Άπου οδηγεί στην απορρύθμιση

μεση ανάκληση του νομοσχεδίου

Αυτά επισήμανε ο επανεκλεγείς
επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου αναλύοντας
την Εισηγητική του Έκθεση ενώπιον
των 300 συνέδρων του 29ου Επαρχιακού Συνεδρίου του οικείου Εργα-

των εργασιακών σχέσεων στην

τικού Κέντρου που πραγματοποιή-

ξενοδοχειακή βιομηχανία, αξιώνουν

θηκε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου

οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
Η ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

• Τίτος Τιμοθέου επανεκλεγείς επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού

ην Τρίτη 30/10/2018 και ώρα
10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στα

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 3014
TIMH 0.70€

2018.

Σελ. 3

ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Τίτος Τιμοθέου επαρχιακός γραμματέας

Φλώρος Φλώρου γενικός οργανωτικός

Γιώργος Οδυσσέως αναπληρωτής
επαρχιακός γραμματέας

Τάκης Χριστοφόρου επαρχιακός ταμίας

Σελ. 8, 9

Σοφοκλής Σοφοκλέους μέλος γραμματείας

Αναβλήθηκε η εξαγγελθείσα απεργία στα λιμάνια

Σελ. 3

Μονόδρομος για τη ΣΕΚ το όραμα του ΓεΣΥ

Κ

ύπρος 2018: Διακόσιες χιλιάδες συμπολίτες μας
ζουν στο όριο της φτώχειας, ένας στους τέσσερεις νέους μας είναι χωρίς απασχόληση και οι μισοί
νέοι που εργάζονται έχουν μισθό μέχρι €1000 το
μήνα. Την ίδια ώρα οι περισσότεροι συμπολίτες μας
«τσουβαλιάζονται» στις ουρές των δημοσίων νοσηλευτηρίων αναμένοντας την παροχή ιατρικής περίθαλψης, αφού το κόστος στον ιδιωτικό τομέα είναι
απρόσιτο και εξοντωτικό για τον περισσότερο
κόσμο. Μοναδική ελπίδα για την κοινωνία αποτελεί
η εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, που
μετά από 60 χρόνια πολιτικών αναστολών και αδράνειας, ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2017 ομόφωνα από
τη Βουλή σε νόμο και σε 8 μήνες από σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει να παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες.
Τον τελευταίο χρόνο έγιναν όσα δεν έγιναν σε 60 χρόνια: Ψηφίστηκαν ομόφωνα οι νόμοι για το ΓεΣΥ και
την αυτονόμηση των κρατικών νοσοκομείων, υπογράφηκαν τα συμβόλαια για το λογισμικό του ΓεΣΥ με

κόστος 40 εκ. ευρώ, εγκρίθηκαν οι Κανονισμοί για
τους Γενικούς και Ειδικούς Ιατρούς, συμφωνήθηκαν
οι εισφορές προς το ΓεΣΥ και βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο οι διαβουλεύσεις για όλα τα ανοικτά
ζητήματα που σχετίζονται με το ΓεΣΥ.

• Κανένας δεν δικαιούται να υπονομεύσει
την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των
πολιτών σε αξιοπρεπείς υπηρεσίες υγείας

Λίγους μήνες πριν ξεκινήσει η εφαρμογή του ΓεΣΥ
κανένας δεν έχει δικαίωμα να συγκρουστεί με το
δημόσιο αίσθημα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας,
που είναι το δικαίωμα για ισότιμη και αξιοπρεπή
πρόσβαση στο αγαθό της υγείας. Αυτή την ώρα επιβάλλεται από όλους και ιδιαίτερα τους παρόχους
υγείας, που αποτελούν την καρδιά του Γενικού
Συστήματος Υγείας, η επίδειξη της μέγιστης υπευ-

θυνότητας προς το κοινωνικό σύνολο για να εφαρμοστεί επιτέλους η μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα
της υγείας.
Η ΣΕΚ και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες που διαχρονικά στήριζαν χωρίς καμιά επιφύλαξη την εισαγωγή ενός καθολικού και αλληλέγγυου συστήματος
υγείας, είναι αποφασισμένες να στηρίξουν χωρίς
εκπτώσεις την εφαρμογή του ΓεΣΥ μέσα στα συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα, για να αρχίσει από την
1η Ιουνίου 2019 η παροχή υπηρεσιών προς τους
πολίτες.
Στην περίπτωση που επιχειρηθεί τη δωδεκάτη, η
υπονόμευση της μεγάλης αυτής μεταρρύθμισης, η
κοινωνία με πρωτοστάτη τη ΣΕΚ θα αντιδράσει
άμεσα, γιατί κανένα συμφέρον επιμέρους οικονομικής ομάδας δεν μπορεί να ανατρέψει το μεγάλο αυτό
όραμα που λέγεται ΓεΣΥ. Ένα όραμα που είναι συνυφασμένο με τον πολιτισμό μας και τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας.

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

@

Έ

Η εξαγορά συνειδήσεων με φόντο
τη συμφωνία των Πρεσπών

βαλε λουκέτο η αεροπορική εταιρεία COBALT

Aφορμή, να τεθεί επί τάπητος θέμα επαναλεικρατικού αερομεταφορέα, πάνω σε
υγιείς βάσεις και μακριά από κομματικά βαρίδια.

* τουργίας

Ρ

όλο θετικό για πάταξη της φοροδιαφυγής θα
διαδραματίσει η εφαρμογή από 1.1.19 της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά τις πολυεθνικές
εταιρείες
Ωστόσο, απαιτείται και η υιοθέτηση δραστικών
μέτρων σε εθνικό επίπεδο για καταπολέμηση
της φοροδιαφυγής

*

Γ

εΣΥ: Ποτάμι που δεν γυρίζει πίσω
Ισχυρό μήνυμα ΣΕΚ προς «φίλους κι εχθρούς»

* για εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας

Τ

ο κοινοβούλιο των Σκοπίων
ενέκρινε πρόσφατα την πρόταση της κυβέρνησης του Ζόραν Ζάεφ
για την έναρξη των διαδικασιών
αναθεώρησης του Συντάγματος
της χώρας, ώστε να προχωρήσει
στην αλλαγή της ονομασίας της σε
«Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», στη βάση της συμφωνίας
των Πρεσπών. Συνολικά 80 βουλευτές, σε σύνολο 117, ψήφισαν
υπέρ της πρότασης κάτι που
σημαίνει πως ψήφισαν υπέρ και οι

Α
*

νεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς, θα ιδρυθεί στην Κύπρο σύμφωνα με πληροφορίες
Το γοργόν και χάριν έχει!

Τ

*

ιμούμε με την προσήκουσα τιμή την εποποιία
του θρυλικού ΟΧΙ του 1940
Και αντλούμε διδάγματα για χάραξη πορείας
προς ένα καλύτερο αύριο

Ι

δρύεται Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας
Ορθή κίνηση εκ μέρους της πολιτείας που θα
πρέπει να τύχει της δέουσας αξιοποίησης

*

Κ

*

αρκινογόνα τα καυσαέρια των κινητήρων
τύπου «ντήζελ»
Ώρα ενίσχυσης των πολιτικών για καθαρότερα
αυτοκίνητα

*

αύξηση των χαμηλών συντάξεων είναι επιβεβλημένη κοινωνική αναγκαιότητα
Ώρα να αρθεί μια μεγάλη αδικία σε βάρος των
τιμημένων πρεσβυτέρων συμπατριωτών μας

Η
Φ

*

ωνή υπεύθυνη και συνάμα διεκδικητική εξέπεμψε το 29ο Συνέδριο της ΣΕΚ Λεμεσού
Προχωράμε μπροστά με δύναμη και σιγουριά

Ώ

*

ρα εφαρμογής πολιτικών για μια βιώσιμη
Ευρώπη
Αισιόδοξα μηνύματα εκπέμπει το εξαγγελθέν
σχέδιο δράσης της Ε.Ε για την βιοοικονομία

Ν

αι, θεωρητικά φοιτητές, πρακτικά εργάτες η
πλειοψηφία των πολιτών τρίτων χωρών που
βρίσκονται στο νησί ως σπουδαστές
Σοβαρό θέμα που αυξάνει την αδήλωτη εργασία
και που πρέπει να τύχει σύντομα της δέουσας
εξέτασης από τους κοινωνικούς εταίρους

*

Η

εφαρμογή του ΓεΣΥ αποτελεί επιβολή της ίδιας
της κοινωνίας
Πολύ εύστοχη η επισήμανση του γγ της ΣΕΚ
μετά την πρόσφατη συνάντηση του με τον
υπουργό Υγείας

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*
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Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

8 βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Δηλαδή, οι 8 βουλευτές της αντιπολίτευσης ψήφισαν ενάντια στις
ίδιες τις θέσεις τους, προκειμένου
να συγκεντρωθεί η απαιτούμενη
πλειοψηφία των 2/3 ανοίγοντας
τον δρόμο για αλλαγή του ονόματος της χώρας.
Σε δήλωσή του μετά την ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ μίλησε για «μια
ιστορική ημέρα για την χώρα μας»
τονίζοντας ότι "το ταξίδι μας για
ένα καλύτερο μέλλον, για ένταξη
στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ξεκίνησε» κι
ευχαρίστησε όλους τους βουλευτές
γι’ αυτήν τη ιστορική όπως τη
χαρακτήρισε απόφαση.

ΤΣΙΠΡΑΣ - ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Την ώρα που ο Ζάεφ πανηγύριζε
για το δοτό αποτέλεσμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωνε: «Συγχαρητήρια φίλε
μου Ζόραν Ζάεφ, η ψηφοφορία
είναι ένα μεγάλο βήμα προς την
κοινή επιτυχία!». Σε εντελώς διαφορετικό μήκος κύματος ήταν η
δήλωση του υπουργού Άμυνας της
Ελλάδας και κυβερνητικού εταίρου,
Πάνου Καμμένου ο οποίος αφήνοντας σαφείς αιχμές για δωροδοκία
βουλευτών της αντιπολίτευσης της

πΓΔΜ, δήλωνε: «Ποιός θα φανταζόταν ότι στην Ευρώπη των
αξιών και της δημοκρατίας
όποιος δεν ψηφίζει κατά τις
εντολές προφυλακίζεται και
όποιος συμμορφώνεται παίρνει
μπόνους 2.000.000 μαύρο χρήμα.
Ντρέπομαι.»
Ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί
ή διαφωνεί με τις γενικότερες
πολιτικές θέσεις και πρακτικές του
Πάνου Καμμένου, ο Έλληνας
υπουργός
Άμυνας
βαθύτατα
πικραμένος ομολόγησε μια θλιβερή
πραγματικότητα, ότι δηλαδή στην
Ευρώπη και τον Κόσμο τα πάντα
εξαγοράζονται, ακόμη και οι
συνειδήσεις πολιτών και πολιτικών. Ειδικά για την Ευρώπη που
κοκορεύεται ότι υπηρετεί τις αξίες
και τις αρχές της Δημοκρατίας, η
διαφαινόμενη πράξη εξαγοράς
των οκτώ βουλευτών της αντιπο-

πως οι κρίσιμες δοµικές και θεσµικές αποφάσεις των Βρυξελλών
λαµβάνονται κάτω από την ισχυρή
πίεση των πολυεθνικών συµφερόντων. Το μαρτυρά η στάση των
Ευρωπαίων έναντι της Κύπρου και
της Ελλάδας με το βίαιο τραπεζικό κούρεμα και τον απάνθρωπο
τροϊκανό βρόγχο στον λαιμό των
Ελλήνων πολιτών. Η εκ των υστέρων παραδοχή λάθους [mea culpa]
των Ευρωπαίων αξιωματούχων
[Μοσχοβισί, Ντάισεμπλουμ] και
της επικεφαλής του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου Κριστίν
Λαγκράντ για τις πιο πάνω περιπτώσεις, μόνο θλίψη και οργή
προκαλούν. Παράλληλα, η γενικότερη στάση της Ε.Ε έναντι της
Ερντογανικής Τουρκίας, που τείνει
να μετατρέψει την Ευρώπη σε
όμηρο των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών επιλογών της

• Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, έρμαιο των πολυεθνικών
και των εμπόρων των εθνών, σύρουν την Ε.Ε
προς την αυτοκαταστροφή
λίτευσης των Σκοπίων προκειμένου να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, αποτελεί
αυτομαστίγωμα. Υποδηλοί ξεκάθαρα ότι αξίες και ιδανικά δεν
υπάρχουν. Αποκαλύπτει για μια
ακόμη φορά ότι η Ευρώπη όπως
και ο πλανήτης παραμένει έρμαιο
των εμπόρων των εθνών.
Όσοι, λοιπόν, καλώς ή κακώς
πιστέψαμε και πιστεύουμε στις
Ευρωπαϊκές αξίες, με πολλή θλίψη,
διαπιστώνουμε για πολλοστή
φορά ότι αυτή η Ευρώπη μας απογοητεύει. Η έλλειψη κανόνων διαφάνειας, κυρίως στα χρηματοπιστωτικά και την ενέργεια και η
διαχρονική ερωτοτροπία αξιωματούχων των Βρυξελλών με τα
πανίσχυρα
επιχειρηματικά
«λόμπυ», ευνοούν τις πολυεθνικές,
τις τράπεζες επενδύσεων και γενικά τις λεγόμενες αγορές, σε βάρος
των Ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η
ωμή πραγµατικότητα συνηγορεί

Άγκυρας, προκαλούν έντονη ανησυχία για το αύριο.
Με αφορμή το απεχθές συμβάν στη
βουλή των Σκοπίων και της διαφαινόμενης εξαγοράς των οκτώ
βουλευτών της αντιπολίτευσης,
επαναλαμβάνουμε με πόνο ψυχής
ότι βρισκόμαστε σε επικίνδυνη
καμπή που τείνει να ταρακουνήσει
συνθέμελα το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Με αυτά κατά νούν στέλλουμε ισχυρό το μήνυμα σε κάθε
πολίτη, ότι σήμανε η ώρα μηδέν!
Ήλθε ή ώρα της αφύπνισης και
του ξεσηκωμού διεκδικώντας την
υιοθέτησης ενός ξεκάθαρου πολιτικού προσανατολισμού που να
προωθεί τα συμφέροντα των
Ευρωπαίων πολιτών και των κοινωνιών και όχι των πολυεθνικών.
Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρώπη
θα επανέλθει μοιραία στην προπολεμική περίοδο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υπέρτατη υπόθεση
της ειρήνης στον πλανήτη!

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
24/10/2018
Άρεθα μεγαλομάρτ.,
Σεβαστιανής μάρτ.
ΠΕΜΠΤΗ
25/10/2018
Ταβιθάς της εν
Ιόππη, Μαρκιανού
και Μαρτυρίου μάρτ.

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

Πιλάτου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/10/2018
Δημητρίου μεγαλομάρτυρος του Μυροβλύτου
ΣΑΒΒΑΤΟ
27/10/2018
Νέστορος μεγαλομ.,
Πρόκλης συζύγου του

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,

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/10/2018
Αγίας Σκέπης, Ευνίκης
μάρτ. Επέτειος του ΟΧΙ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/10/2018
Αναστασίας Ρωμαίας.
ΤΡΙΤΗ 30/10/2018
Κλεόπα, Αρτεμά
αποστ., Ζηνοβίου καιι
Ζηνοβίας μαρτ.

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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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ο Απόστολος Ανδρέας δεν
αφήνει να ξεχάσεις το «Δεν ξεχνώ»
• Προσκύνημα στην ακριτική Καρπασία

Τ

α μάτια τις περισσότερες φορές σου διηγούνται
γεγονότα τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να
εκφραστούν με λόγια.
Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που κλίνεις ευλαβικά το γόνυ και αισθάνεσαι πως εν ζωή υπάρχουν
ακόμη πολλά παλληκάρια στη ψυχή όπως ο Αυξεντίου, ο Παλληκαρίδης, ο Μάτσης, ο
Γιάννης, ο Κώστας, ο Ανδρέας.

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

Επώνυμοι και ανώνυμοι ήρωες
που δεν φοβήθηκαν, δεν ολιγώρησαν, δεν τράπηκαν σε φυγή αλλά
αντιπάλεψαν με καθεστώτα που
το μόνο που ήθελαν ήταν να εξευτελίσουν και να υποδουλώσουν.
Άλλοι απαγχονίστηκαν, άλλοι
σκοτώθηκαν, άλλοι βασανίστηκαν

√ Πέρασαν 44 ολόκληρα χρόνια. Εμφανής
στα πρόσωπα τους η μόνιμη θλίψη περιμένοντας νοσταλγικά την πολυπόθητη
ελευθερία της πατρίδας και της ψυχής τους

Ε

νόψει της προοπτικής που
δημιουργείται για επίλυση της
διαφοράς στα λιμάνια Λεμεσού και
Λάρνακας σε ευρεία σύσκεψη που
είναι ορισμένη στις 29 Οκτωβρίου
το απόγευμα ενώπιον της υπουργού Εργασίας, οι συντεχνίες των
λιμενεργατών αποφάσισαν όπως
αναβάλουν την 24ωρη απεργία
που ήταν προγραμματισμένη για
την ερχόμενη Τρίτη 23 Οκτωβρίου.

Πολλοί είναι ακόμη που βρίσκονται ανάμεσα μας ή
λίγο πιο κάτω από μας.
Στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο βρίσκεται στη ζωή μια
άλλη κατηγορία ηρώων που σου μιλάνε με τα ματιά
της απόλυτης μοναξιάς, που δεν τόλμησαν ποτέ να
εγκαταλείψουν τον τόπο που τους γέννησε. Πέρασαν
μέρες και νύχτες ξάγρυπνοι από έντονο φόβο για τη
ζωή και την ασφάλεια τους. Ξένοι και κατατρεγμένοι στην χώρα τους να αντιπαλεύονται με το σωστό
και το λάθος των αποφάσεων τους.
Μπήκα για πρώτη φορά σε σπίτι εγκλωβισμένων. Με
τα ροζιασμένα χέρια τους, μου έσφιξαν το χέρι και
με κοίταξαν με το βλέμμα που σε κρατάει καθηλωμένο. Η μοναξιά στις ηλικίες άνω των ογδόντα μεγεθύνεται μέρα με τη μέρα και κατατρώει τα σωθικά
σου. Οι κουβέντες και τα λόγια ήταν περιττά. Μεγάλωσαν τα παιδιά τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
Τα σπούδασαν, τα πάντρεψαν και πήρε ο καθένας
τον δικό του δρόμο. Αυτοί συνειδητά έμειναν στη γη
που τους γέννησε. Σε ένα σπίτι χωρίς ανέσεις, με δυο
τρείς γάτους και χήνες για μόνη τους συντροφιά, να
περιφέρονται στα χωράφια. Περιμένουν μια φορά
την εβδομάδα τα παιδιά τους να τους επισκεφθούν
και να τους προμηθεύσουν τα απόλυτα αναγκαία για
την καθημερινή τους επιβίωση. Και τα παιδιά πιστά
στο ραντεβού τους, ανελλιπώς τους επισκέπτονται
γιατί έζησαν και αυτά στο δικό τους πετσί τι σημαίνει απέραντη μοναξιά.
Πέρασαν 44 ολόκληρα χρόνια. Εμφανής στα πρόσωπα τους η μόνιμη θλίψη, περιμένοντας νοσταλγικά
την πολυπόθητη ελευθερία της πατρίδας και της
ψυχής τους. Σε ένα κόσμο που η μόνη του έγνοια
είναι τα ιδιοτελή και τα προσωπικά συμφέροντα, οι
μορφές αυτές σε συγκλονίζουν και σου θυμίζουν
πως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ακόμη υπομένουν και αναμένουν την πολυπόθητη λύση. Όχι για
τους ίδιους αλλά για τα παιδιά και τα εγγόνια τους
Ηρωικές μορφές που μέσα τους φλέγεται ασίγαστος
ο πόθος προτού εγκαταλείψουν τα εγκόσμια να
ακούσουν τις καμπάνες του Αποστόλου Ανδρέα του
Αγίου Φίλωνα, του Αγίου Σινεσίου να χτυπήσουν και
να προσκαλέσουν τους νόμιμους κατοίκους να επιστρέψουν στη γη των προγόνων τους.
Μοναδική εμπειρία που μας ξυπνά από τον λήθαργο
και τη διαπίστωση πόσο εύκολα ξεχνάμε!

√ Εντείνεται ο διάλογος
για επίλυση της διαφοράς
και αποκατάσταση
της ομαλότητας στον
νευραλγικό τομέα
της λιμενικής βιομηχανίας

Στο μεταξύ, με στόχο την επίλυση
της εργατικής διαφοράς στον
Κλάδο Λιμενεργατών, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου διαβούλευση στο Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων και τέθηκαν
επί τάπητος όλοι οι προβληματισμοί αλλά και οι εισηγήσεις ώστε
να εξευρεθούν τρόποι εξόδου από

3

την εργατική κρίση, που σοβεί εδώ
και αρκετούς μήνες.
Σημειώνεται πως η συλλογική
σύμβαση στον κλάδο λιμενεργατών
έχει λήξει από τον Δεκέμβριο του
2017 και πως όλες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν από έκτοτε
μέχρι σήμερα, για να εξευρεθεί η
χρυσή τομή, δεν έφερε τα
αναμενόμενα
αποτελέσματα.
Της συνάντησης με την
υπουργό Εργασίας θα
προηγηθεί σύσκεψη της
εργοδοτικής πλευράς, των
συντεχνιών καθώς και
εκπροσώπων των υπουργείων Εργασίας και Μεταφορών υπό την Μεσολαβητικήν Υπηρεσία.

• Ευθείες βολές συντεχνιών ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά Βουλής – Κυβέρνησης

Προωθούν νόμο που οδηγεί στην απορύθμιση
των εργασιακών σχέσεων στα ξενοδοχεία

μέχρι θανάτου και όλοι μαζί ταξίδεψαν στην αιωνιότητα με τις δάφνες τους.
Τους θυμόμαστε αγέραστους γιατί φάνηκαν πιο έξυπνοι από τον χρόνο που κρίνεται σκληρός και αδυσώπητος και δεν χαρίζεται σε κανένα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αναβλήθηκε η εξαγγελθείσα απεργία
στα λιμάνια Λάρνακας και Λεμεσού

Ο

ι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων καταγγέλλουν την κυβέρνηση και την βουλή ότι προωθούν
εν κρυπτώ νόμο που οδηγεί στην
απορρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων στα ξενοδοχεία μέσω του
δικαιώματος εκμίσθωσης τμημάτων του ξενοδοχείου σε τρίτους.
Σε κοινή ανακοίνωση τους στις
18/10/18, ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ και ΣΥΞΚΑ
– ΠΕΟ αναφέρουν:

• Ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου το δικαίωμα εκμίσθωσης
τμημάτων του ξενοδοχείου σε τρίτους
ωμα στους ξενοδόχους να εκμισθώνουν ή δίδουν εργασίες τμημάτων του ξενοδοχείου σε τρίτους.
Τούτο σημαίνει ότι χιλιάδες εργαζόμενοι μένουν μετέωροι και με
άγνωστο το μέλλον τους έρμαιο
στις ορέξεις του κάθε ξενοδόχου.
Πρόσθετα, καταργούνται οι πρόνοιες του νόμου για υποχρέωση

√ Απαράδεκτος παραγκωνισμός και απαξίωση
του Συνδικαλιστικού
Κινήματος από την Πολιτεία
«Με έκπληξη οι συντεχνίες πληροφορήθηκαν για την προώθηση από
την κυβέρνηση στη βουλή αλλαγής
του νόμου περί ίδρυσης και λειτουργίας των ξενοδοχείων ο οποίος καλύπτει βασικά δικαιώματα
των εργαζομένων.
Δυστυχώς ούτε το κράτος ούτε η
επιτροπή εμπορίου και τουρισμού
της βουλής είχαν την ευαισθησία
να ενημερώσουν το Συνδικαλιστικό
Κίνημα για τις προτεινόμενες
αλλαγές που επηρεάζουν τη δουλειά και τη ζωή χιλιάδων εργαζομένων στα ξενοδοχεία.
Πιο συγκεκριμένα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο δίδεται το δικαί-

των ξενοδόχων να απασχολούν το
αναγκαίο κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό ανάλογα με την
κατηγορία τους ώστε να εξασφαλίζεται ότι προσφέρονται ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες τους.
Κάτι τέτοιο ανοίγει διάπλατα τις
πόρτες για την αγορά υπηρεσιών
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Μάλιστα με τους νέους κανονισμούς που προωθούνται μόνο δύο
επαγγελματικές κατηγορίες, του
μάγειρα και του sommelier επιβάλλονται για τα 4 και 5 αστέρων

ξενοδοχεία.

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ από την
πρώτη στιγμή που έμαθαν τα
τεκταινόμενα που δημιουργούν
εύλογα ερωτηματικά για πιθανές
σκοπιμότητες, απέστειλαν επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου
και Βιομηχανίας ζητώντας την
αναβολή ψήφισης του νόμου ώστε
να δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Ταυτόχρονα, έθεσαν τις έντονες
ανησυχίες για πιθανές μαζικές
απολύσεις εργαζομένων αλλά και
τη δημιουργία συνθηκών που θα
πλήξουν το τουριστικό προϊόν.
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω!
Προειδοποιούμε ότι οι συντεχνίες
και οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία
δεν θα μείνουν απαθείς στις προκλητικές αποφάσεις των οποιωνδήποτε που με δικτατορικό τρόπο
προωθούν νέες τάσεις και πρακτικές εις βάρος των εργαζομένων.
Εάν δεν ανασταλεί η ψήφιση του εν
λόγω νόμου και εάν δεν κληθούν οι
συντεχνίες να εκφράσουν τις απόψεις τους, τα μέτρα αντίδρασης θα
θεωρηθούν δεδομένα και άμεσα.»

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Π

ροσκαλείστε στην ετήσια γενική συνέλευση του
Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, η
οποία θα γίνει την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και
ώρα 3.30μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο (αίθουσα 2ου ορόφου).
Τα θέματα που θα απασχολήσουν την ετήσια γενική
συνέλευση είναι:
1. Λογοδοσία της Διαχειριστικής Επιτροπής.

2. Οικονομική έκθεση Ταμείου για το έτος 2017.
Σημείωση:
Στην
περίπτωση που δεν
υπάρχει
απαρτία
στην καθορισμένη
ώρα, η συνέλευση
αναβάλλεται
για
μισή ώρα και οι
παρόντες θεωρούνται ότι αποτελούν
απαρτία.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Τίτλοι τέλους για 500.000
δεφτεράκια του Συνεργατισμού

Κ

ηδεύεται την 1.1.19 το θρυλικό «δεφτεράκι»,
καμάρι των Κυπριακών νοικοκυριών κυρίως στις
αγροτικές περιοχές για εκατόν και πλέον χρόνια, το
σύμβολο της εξοικονόμησης και της προόδου της
Κυπριακής κοινωνίας.
Οι πελάτες του πάλαι ποτέ συνεργατισμού μπαίνουν
σε μια νέα ηλεκτρονική τραπεζική εποχή μετά την
εξαγορά των εργασιών της Συνεργατικής Κυπριακής
Ττάπεζας από την Ελληνική Τράπεζα. Από την
1/1/2019 τα υφιστάμενα βιβλιάρια καταθέσεων θα
σταματήσουν να ενημερώνονται, ενώ δεν
• Αγγελία θανάτου για θα παραχωρούνται
τον αιωνόβιο θεσμό που νέα βιβλιάρια καταθέσεων σε υφιστάμεταυτίσθηκε με το κάθε
νους ή νέους πελάτες.

νοικοκυριό στην Κύπρο

Η Ελληνική Τράπεζα
έχει φροντίσει ώστε
οι πελάτες της να ενημερώνονται άμεσα και ποικιλοτρόπως, ακόμα και σε ώρες που τα καταστήματα
είναι κλειστά, για το υπόλοιπο των λογαριασμών
τους.
Σε σημείωμα της Ελληνικής Τράπεζας επισημαίνεται
ότι:
● καταστάσεις λογαριασμών που θα τυπώνονται
από τα καταστήματα για τον τρέχον μήνα θα είναι
χωρίς καμία χρέωση
● το τρέχον υπόλοιπο και διαθέσιμο υπόλοιπο των
λογαριασμών θα είναι τυπωμένα πάνω στις αποδείξεις κατάθεσης/ανάληψης
● πληροφόρηση 24 ώρες το εικοσιτετράωρο μέσω
ΑΤΜ για το τρέχον και διαθέσιμο υπόλοιπο καθώς
και οι τελευταίες 10 κινήσεις του λογαριασμού
● Πληροφόρηση μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής
Ι-Banking και της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο.
Σε επίπεδο λειτουργίας δικτύου, μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα έχουν κλείσει 60 καταστήματα. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση κλεισίματος καταστημάτων
και έχει ξεκινήσει η δεύτερη. Παράλληλα προχωρούν
οι διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών των
κινητών μονάδων, των οποίων η λειτουργία εκτιμάται περί τις αρχές Νοεμβρίου.
Η Ελληνική Τράπεζα, πάντως, ξεκίνησε την επαφή
με τις κοινότητες για να σχεδιαστούν όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται τα δρομολόγια για να εξυπηρετούνται στον καλύτερο δυνατό βαθμό οι πελάτες της
πρώην Συνεργατικής.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Προσοχή! Νέος ιός μολύνει τους ηλεκτρονικους υπολογιστές

Κ

αταγγελίες σε σχέση με νέο
είδος ιού με την ονομασία
Dharma που μολύνει Ηλεκτρονικούς
Υπολογιστές και εξυπηρετητές
(Server) εταιρειών, γραφείων ή
άλλων χρηστών έχει δεχθεί η Αστυνομία.
Πρόκεται για έκδοση τύπου
Ransomeware/Cryptoware. Ο συγκεκριμένος Ιός, όπως αναφέρεται σε
αστυνομική ανακοίνωση, αποστέλλεται δια μέσου ηλεκτρονικού
μηνύματος με παραπλανητικό
τίτλο (email), ή μέσω επισφαλών ή
«μολυσμένων» ιστοσελίδων.
Ως προς τα κακόβουλα αρχεία,
πρόκειται συνήθως για αρχεία
τύπου .docx και .pdf, στα οποία
έχουν ενσωματωθεί κακόβουλες
μακροεντολές, που εκτελούνται
κατά το άνοιγμά τους και εγκαθιστούν το κακόβουλο λογισμικό
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Μετά την εγκατάστασή του στο
λειτουργικό
σύστημα,
το
ransomware κρυπτογραφεί – κλειδώνει ψηφιακά αρχεία, που είναι
αποθηκευμένα στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή του χρήστη που έχει
μολυνθεί.
Για να ξεκλειδωθούν τα μολυσμένα
αρχεία ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ζητείται η καταβολή χρηματικού ποσού, με τη χρήση του
ψηφιακού νομίσματος Bitcoin ως
«λύτρα», σε διαφορετική περίπτωση καθίστανται απροσπέλαστα
για το χρήστη τους.
Οπως αναφέρει το Γραφείο Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει επιβεβαιωμένος τρόπος ή λογισμικό για την επαναφορά των
αρχείων που έχουν κρυπτογραφηθεί από τον Ιό. Ο συγκεκριμένος Ιός

ρεις στους τέσσερις οδηγούς
που έλεγξε η Τροχαία στοχευμένα, διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την
επήρεια ναρκωτικών. Σοκάρουν οι
αριθμοί από τους ελέγχους στη
βάση του <<νάρκοτεστ>>, αφού
στους εννιά μήνες εφαρμογής του
εντοπίστηκαν 325 οδηγοί θετικοί
στη χρήση ναρκωτικών.

Οι ενήλικες διατηρούσαν το δεφτεράκι κατάθεσης και
ανάληψης το οποίο παρουσίαζαν στη Συνεργατική
για κάθε τους συναλλαγή.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

• Η Αστυνομία καλεί τους χρήστες του διαδικτύου και
τους διαχειριστές δικτύων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και να λαμβάνουν μέτρα ψηφιακής προστασίας και ασφάλειας
για αποφυγή προσβολής από το κακόβουλο λογισμικό
είναι γνωστός στις Αστυνομικές
Αρχές και ήδη το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
έχει στείλει ηλεκτρονικά δεδομένα
στην Europol για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυσή του.

Συστάσεις και οδηγίες
Καλούνται οι χρήστες του διαδικτύου και οι διαχειριστές δικτύων
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και
να λαμβάνουν μέτρα ψηφιακής
προστασίας και ασφάλειας για την
αποφυγή προσβολής από το κακόβουλο λογισμικό, καθώς και να μην

να διατηρούνται εκτός δικτύου,
έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκατάστασή τους.
– Στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν e-mail από άγνωστους αποστολείς ή άγνωστη προέλευση, να
μην ανοίγουν τα link και να μην
κατεβάζουν συνημμένα αρχεία,
που περιέχονται στα μηνύματα
αυτά, για τα οποία δεν γνωρίζουν
με βεβαιότητα τον αποστολέα και
το περιεχόμενο του συνημμένου
αρχείου. Ιδιαίτερη προσοχή θα
πρέπει να δίνεται σε μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου
ως αποστολέας φαίνεται να είναι
κάποια υπηρεσία ή εταιρεία άγνωστη προς αυτούς.
– Να πληκτρολογούν τις διευθύνσεις των ιστοσελίδων (URL) στον
browser που χρησιμοποιούν, αντί
να χρησιμοποιούν links.

πληρώνουν τα χρήματα που
ζητούνται, προκειμένου να αποθαρρύνονται τέτοιες παράνομες
πρακτικές και να αποτρέπεται η
περαιτέρω εξάπλωση του φαινομένου.
Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν
οι χρήστες του διαδικτύου και οι
διαχειριστές δικτύων είναι οι ακόλουθες:
– Να δημιουργούν αντίγραφα
ασφαλείας των αρχείων (backup)
σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε
εξωτερικό μέσο αποθήκευσης και

– Να χρησιμοποιούν γνήσια λογισμικά προγράμματα, ενώ θα πρέπει να υπάρχει πάντα ενημερωμένο
πρόγραμμα προστασίας από
κακόβουλο λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
– Να ελέγχουν και να έχουν πάντοτε ενημερωμένη την έκδοση του
λειτουργικού τους συστήματος.
– Να απενεργοποιήσουν την εκτέλεση μακροεντολών και JavaScript
στις εφαρμογές με τις οποίες ανοίγουν αρχεία τύπου .docx και .pdf.
– Να φροντίζουν για την προστασία και των φορητών τους συσκευών (tablet & smartphones).

Στοιχεία που συγκλονίζουν:
325 στο τιμόνι με ναρκωτικά στην Κύπρο

Τ

Η ζωή των Κύπριων μαθητών ήταν συνυφασμένη για
δεκάδες χρόνια με το γαλάζιο δεφτεράκι όπου οι
γονείς τους κατάθεταν τις οικονομίες τους σε εβδομαδιαία βάση, διδάσκοντας τους να οικονομούν και
να αποταμιεύουν για το μέλλον.
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Σύμφωνα με στοιχεία από την
Αστυνομία, από τις 25 Ιανουαρίου
2018 που άρχισε να εφαρμόζεται η
νέα νομοθεσία για το νάρκοτεστ,
μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, έγιναν 454
έλεγχοι οδηγών από τους οποίους
οι 313 βρέθηκαν θετικοί στη χρήση
ουσιών και άλλοι 12 αρνήθηκαν να
δώσουν δείγμα σάλιου για έλεγχο,
γεγονός που θεωρείται ως να ήταν
θετικοί. Η Πάφος έρχεται πρώτη σε
οδηγούς που πιάστηκαν στο τιμόνι
ενώ προηγουμένως είχαν κάνει
χρήση ναρκωτικών και ακολουθεί
από κοντά η Λεμεσός και τρίτη η
Λευκωσία.

ΠΑΦΟΣ
Συγκεκριμένα, στην Πάφο ελέγχθηκαν 99 οδηγοί για νάρκοτεστ από

ΛΑΡΝΑΚΑ

τους οποίους οι 83 βρέθηκαν θετικοί ή ποσοστό 25,5%. Στη Λεμεσό
ανακόπηκαν για έλεγχο 84 οδηγοί
από τους οποίους οι 71 διαπιστώθηκε ότι ήταν θετικοί στο νάρκοτεστ, ενώ έναςαρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, ήτοι το 22% πιάστηκε θετικό σε ναρκωτικά.

Η επαρχία Λάρνακας ακολουθεί
τέταρτη αφού από τους 65 οδηγούς που ελέγχθηκαν οι 27 ήταν
θετικοί στη χρήση ουσιών, δηλαδή
σε ποσοστό 8,3%.

Η πρωτιά της Πάφου αποδίδεται

Στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώ-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

• Η Πάφος κρατεί τα θλιβερά σκήπτρα της πρωτιάς
ενώ την ακολουθει κατά πόδας η Λεμεσός
στο γεγονός ότι υπάρχουν πιο στοχευμένοι έλεγχοι επειδή πρόκειται
για μικρή πόλη, αλλά και γιατί
υπάρχουν αρκετοί χρήστες ναρκωτικών που διαβιούν στην περιοχή
(ντόπιοι και ξένοι

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Στη Λευκωσία, η Τροχαία ανέκοψε
για έλεγχο 85 οδηγούς από τους
οποίους οι 43 πιάστηκαν με νάρκοτεστ, ενώ άλλοι δύο αρνήθηκαν
να δώσουν δείγμα σάλιου για έλεγχο, ήτοι το συνολικό ποσοστό
ανέρχεται στο 13,8%.

στου έγιναν 34 έλεγχοι οδηγών, με
τους 25 να διαπιστώνονται θετικοί
στο νάρκοτεστ ή σε ποσοστό 7,6%,
ενώ στην επαρχία Μόρφου έγιναν
21 έλεγχοι οδηγών με τους οκτώ να
είναι θετικοί στα ναρκωτικά, ενώ
πέντε αρνήθηκαν να δώσουν δείγμα σάλιου για έλεγχο (ποσοστό
4%). Τέλος, το Τμήμα Τροχαίας του
Αρχηγείου Αστυνομίας έλεγξε 66
οδηγούς (κυρίως στους αυτοκινητόδρομους) από τους οποίους οι
56 ήταν θετικοί, τέσσερις αρνήθηκαν να υποβληθούν σε έλεγχο ή σε
ποσοστό 18,4%.
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Έ

ρευνα σχετικά με την κατανάλωση φαγητού κατά τη
διάρκεια της εργασίας διεξήγαγε ο όμιλος Edenred. Συγκεκριμένα, υπό την ιδιότητά του
ως συντονιστής του προγράμματος FOOD (Fighting Obesity
through Offer and Demand) για
την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, μέσω της προσφοράς
και της ζήτησης, ο όμιλος
Edenred διεξήγαγε έρευνα μέσα
στο 2018 σε περισσότερους
από 25.000 εργαζόμενους και
1.400 ιδιοκτήτες εστιατορίων
σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες
(Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβακία, και Ισπανία) σχετικά με
την κατανάλωση φαγητού
κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Η έβδομη έρευνα FOOD
barometer επεσήμανε μία σειρά
από τάσεις: την απότομη
αύξηση της ζήτησης για υγιεινά και ισορροπημένα γεύματα,
τον ολοένα και σημαντικότερο
ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι εταιρείες, προκειμένου να βελτιώσουν την ευημερία των εργαζομένων τους
και το ενδιαφέρον που δημιουργεί η τεχνολογία για την
ενθάρρυνση της υγιεινής δια-

Ε υ ρ ώ π η : Η υγιεινή διατροφή
στην εργασία κερδίζει έδαφος
τροφής.
Ως βασικός κανόνας παραμένει
η ύπαρξη χρόνου για μεσημεριανό διάλειμμα, με ορισμένες
διακυμάνσεις μεταξύ των
χωρών
Σύμφωνα με την έρευνα FOOD
barometer, περίπου το 75% των
Ευρωπαίων έχει χρόνο για ένα
μεσημεριανό διάλειμμα (+5
πόντοι από το 2014), ενώ το
27% συχνά τρώνε στα γραφεία
τους. Το 94% των Βέλγων
τρώνε τακτικά στο χώρο εργασίας, ενώ στη Γαλλία το μεσημεριανό διάλειμμα είναι απαραβίαστο. Πράγματι, το 26%
των Γάλλων εργαζομένων
βγαίνουν τακτικά έξω για το
μεσημεριανό τους γεύμα, με την
απόσταση και την τιμή να παίζουν το σημαντικότερο ρόλο,
όπως συμβαίνει και με το 39%
των Ιταλών και το 34% των
Σλοβάκων εργαζομένων, οι
οποίοι τρώνε σε εστιατόρια,
για να επωφεληθούν από το
υγιεινό, φρεσκομαγειρεμένο
φαγητό.

Η υγιεινή τάση κερδίζει
έδαφος στην Ευρώπη
Μία από τις μεγαλύτερες
αλλαγές που έχει παρατηρηθεί,
μετά την έναρξη της έρευνας
«βαρομέτρου», είναι η μεγαλύτερη επίγνωση σχετικά με τη
σημασία της υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής, ακόμη

και κατά τη διάρκεια των
ωρών εργασίας. Το 2013, μόνο
το 28% των Ευρωπαίων επέλεγε ένα εστιατόριο με υγιεινά
μενού. Σήμερα, το 43% δίνει
σημασία στην υγιεινή διατροφή (+15 πόντοι). Αυτό αποτελεί ακόμη πιο σημαντικό κριτήριο στην Αυστρία, όπου το
49% όσων συμμετείχαν στην

έρευνα δήλωσαν πως τα υγιεινά γεύματα είναι πολύ σημαντικά όταν επιλέγουν ένα
εστιατόριο.

Η επίδραση των νέων
τεχνολογιών
Μπορούν οι νέες τεχνολογίες
να μας βοηθήσουν στο να
τρώμε πιο υγιεινά, σε έναν όλο
και πιο συνδεδεμένο κόσμο; Η
απάντηση εδώ για το 51% των
Ευρωπαίων εργαζομένων είναι
«ναι», πεπεισμένοι ότι οι νέες
τεχνολογίες μπορούν να τους
βοηθήσουν να επιτύχουν μία
πιο ισορροπημένη διατροφή.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των χωρών,
καθώς μόνο το 41% των Γάλλων εργαζομένων δηλώνουν
ότι η χρήση εφαρμογής στο
κινητό τηλέφωνο θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν την ποιότητα της διατροφής τους, ενώ
το ποσοστό αυτό φθάνει το
62% στην Ισπανία.

Ο ρόλος των εταιρειών
Η επιθυμία του να τρώνε πιο
υγιεινά συνοδεύεται επίσης
από μία άλλη τάση. Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι ο εργοδότης
τους πρέπει να συμβάλει στην
ευημερία τους. Σήμερα, το 72%
(+43 πόντοι από το 2016) των
Ευρωπαίων εργαζόμενων νιώθουν ότι μία εταιρεία οφείλει
να βοηθά τους εργαζομένους
της να τρέφονται υγιεινά και
να βελτιώνουν την ευημερία
τους στη δουλειά, μέσω ποικίλων καινοτομιών, προσφέροντας για παράδειγμα καλάθια
με φρούτα. Το 33% των εργα-

5

ζομένων θα ήθελε να έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο εστιατορίων που προσφέρει ισορροπημένα γεύματα. Το 60% των
Ευρωπαίων εργαζομένων νιώθουν επίσης ότι η εταιρεία
μπορεί να συμβάλει στην ευημερία τους, παρέχοντας πρόσβαση σε αθλητικά κέντρα για
το προσωπικό, με το ποσοστό
αυτό να φτάνει το 72% στη
Γαλλία.
Και τα εστιατόρια παρατηρούν
πρώτα από όλους αυτές τις
νέες τάσεις. Στην Ισπανία, το
69% των ιδιοκτητών εστιατορίων έχουν παρατηρήσει μεγαλύτερη ζήτηση για ισορροπημένα πιάτα συγκριτικά με το
2017. Για να συμβαδίσουν με
αυτή τη νέα ζήτηση, οι ιδιοκτήτες εστιατορίων παρέχουν
περισσότερες πληροφορίες και
εκπαίδευση και προσαρμόζουν
τα μενού τους. Σήμερα, το 55%
των ιδιοκτητών εστιατορίων
στη Γαλλία δηλώνουν ότι μπορούν να μάθουν περισσότερα
σχετικά με την ισορροπημένη
διατροφή. Αντιμέτωποι με την
εμφάνιση νέων τεχνολογιών,
το 41% των Ευρωπαίων εστιατορίων πιστεύουν ότι οι νέες
τεχνολογίες θα μπορούσαν να
τους βοηθήσουν στην προετοιμασία νέων υγιεινών πιάτων,
σε σύγκριση με το 39% πέρυσι.
Ωστόσο, η έρευνα του «βαρομέτρου» αποκάλυψε διαφορές
μεταξύ των χωρών. Στην Τσεχία, μόνο το 27% των ιδιοκτητών εστιατορίων πιστεύει ότι
οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση των μαγειρικών τους συνηθειών, ενώ το 66% αυτών είναι
της ίδιας γνώμης στην Πορτογαλία.

Πρόστιμο €800.000.000
στην αυτοκινητοβιομηχανία Audi

Η

γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Audi που ανήκει στο
Volkswagen Group θα πληρώσει πρόστιμο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, για το σκάνδαλο παραποίησης ρύπων των
ντίζελ κινητήρων της.
Το Dieselgate δεν έχει… ξεχαστεί από τις γερμανικές αρχές √ Για το σκάνδαλο παραποίησης ρύπων των
και η πιο πρόσφατη εξέλιξη
του θέματος, φέρνει αντιμέτωντιζελοκινητήρων της
πη την Audi με ένα απίστευτο
πρόστιμο. Η «καμπάνα» είναι
800 εκατομμύρια ευρώ και η αυτοκινητοβιομηχανία δεν άσκησε
έφεση, «αποδεχόμενη» το πρόστιμο από την εισαγγελία του
Μονάχου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου Volkswagen, στον
οποίο ανήκει η Audi, το πρόστιμο αυτό θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου για το 2018.
Θυμίζουμε, ότι το Dieselgate είναι το σκάνδαλο που ξέσπασε με
τους ντίζελ κινητήρες της Volkswagen, οι οποίοι ήταν εφοδιασμένοι με ένα παράνομο λογισμικό που «εξαπατούσε» τη διαδικασία μέτρησης ρύπων, στην οποία παρουσιάζονταν πολύ πιο
«καθαροί» από αυτό που ήταν στην πραγματικότητα.
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1 στους 4 Κύπριους σε κίνδυνο φτώχειας
Η

Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα
στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες με
τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση πληθυσμού καθώς πάνω από 200 χιλ.
άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μάλιστα από το 2008 μέχρι
το 2017 η φτώχεια αυξήθηκε κατά
1,9%.
Ωστόσο, το ποσοστό των προσώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας στην Κύπρο μειώθηκε το
2017 συγκρινόμενο με τον προηγούμενο χρόνο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης
αυτός που ήταν 28,9% το 2015 και
27,7% το 2016 μειώθηκε σε 25,2% το

√ Η Κύπρος κατατάσσεται ανάμεσα στις πέντε ευρωπαϊκές χώρες
με τη μεγαλύτερη φτωχοποίηση πληθυσμού
√ Βελτιώθηκε ο δείκτης φτώχειας το 2017 σε σύγκριση με το 2016
νωνικού αποκλεισμού, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Eurostat, δηλαδή
είχε κίνδυνο φτώχειας μετά από
κοινωνικές μεταβιβάσεις (εισοδηματική φτώχεια), σοβαρές υλικές στερήσεις ή ζούσε σε νοικοκυριά με
πολύ χαμηλή «ένταση εργασίας».
Περισσότερο από το ένα τρίτο του
πληθυσμού κινδυνεύει από φτώχεια
ή κοινωνικό αποκλεισμό σε τρία
κράτη-μέλη, Βουλγαρία (38,9%),

Εσθονία (+1,6%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην
Πολωνία (από 30,5% σε 19,5%), ακολουθούμενη από τη Ρουμανία (8,5%), τη Λετονία (-6%) και τη Βουλ-

√ Σταθερό παραμένει στην Κύπρο το ποσοστό του πληθυσμού
που στερείται βασικών αγαθών
√ Μείωση στον δείκτη φτώχειας σημειώθηκε πέρυσι τόσο στην
Κύπρο όσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση
2017. Το μέγεθος αυτό σημαίνει ότι
25,2% των νοικοκυριών είχαν το
2017 εισόδημα χαμηλότερο από το
60% του διάμεσου εισοδήματος στην
Κύπρο
Από 23,3% το 2008 σε 25,2% το 2017
ή από 181.000 άτομα σε 215.000.
Σταθερό παρέμεινε στην Κύπρο το
ποσοστό του πληθυσμού που στερείται βασικών αγαθών (από 15,9%
σε 15,7%), ενώ αύξηση (από 4,5% σε
9,4%) καταγράφηκε στα νοικοκυριά
με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.
Το χρηματικό όριο κινδύνου φτώχειας το 2017 ήταν στις €8.698 για
νοικοκυριά ενός ατόμου σε σύγκριση
με €9.614 το 2008. Για νοικοκυριά με
δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα
παιδιά, το χρηματικό όριο κινδύνου
φτώχειας το 2017 ήταν στις
€18.266 για νοικοκυριά σε σύγκριση
με €20.190 το 2008.

Ρουμανία (35,7%) και Ελλάδα
(34,8%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα
ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (12,2%), στη Φινλανδία (15,7%), Σλοβακία (16,3%),
Κάτω Χώρες (17,0%), Σλοβενία, Γαλλία (και 17,1%) και Δανία (17,2%).
Μεταξύ των κρατών-μελών για τα
οποία υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το 2017, έχει αυξηθεί ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από το 2008 σε δέκα
κράτη-μέλη, με τις μεγαλύτερες
αυξήσεις να σημειώνονται στην
Ελλάδα (από 28,1% το 2008 σε 34,8%
το 2017), την Ιταλία (+3,4%), την
Ισπανία (+2,8%), τις Κάτω Χώρες
(+2,1%), την Κύπρο (+1,9%) και την

Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε
Το 2017, συνολικά 112,9 εκατ.
άνθρωποι ή το 22,5% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοι-

Τ

ην 44η θέση ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνει η
Κύπρος στον νέο δείκτη του
Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ
για το 2018 από το σύνολο
140 χωρών.
Η βαθμολογία για το νέο δείκτη
κυμαίνεται από 0 μέχρι 100. Η
βαθμολογία της Κύπρου ανέρχεται σε 65.6.

γαρία (-5,9%).
Επιπλέον στην ΕΕ το 2017, το 6,9%
του πληθυσμού υποβλήθηκε σε
σοβαρές υλικές στερήσεις, πράγμα
που σημαίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσής του περιορίζονται από την
έλλειψη πόρων, όπως η αδυναμία
να πληρώσουν τους λογαριασμούς
τους, να διατηρήσουν το σπίτι τους
αρκετά ζεστό ή να κάνουν μια εβδομάδα διακοπές μακριά από το
σπίτι. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε
σχέση με το 2016 (7,5%) και το 2008
(8,5%). Το ποσοστό αυτό το 2017
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των
κρατών-μελών, από 30,0% στη
Βουλγαρία, 21,1% στην Ελλάδα και
19,7% στη Ρουμανία, σε λιγότερο
από 4% στη Σουηδία (μόλις 1,1%),
στο Λουξεμβούργο (1,2%), τη Φινλανδία (2,1%), τις Κάτω Χώρες
(2,6%), τη Δανία (3,1%), τη Μάλτα
(3,3%), τη Γερμανία (3,4%), την
Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία.

1 στους 3 Έλληνες
σε κίνδυνο φτώχειας

Σ

ε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ζουν πάνω από ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα και κατά μέσο όρο ένας στους
πέντε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα
στοιχεία του 2017
Ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού όταν αντιμετωπίζει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω
προβληματ ι κ έ ς
καταστάσεις: Είτε
θεωρείται
φτωχός
(δηλαδή
έχει εισοδήματα
μικρότερα
του
60%
του μέσου
εθνικού
εισοδήματος) είτε
ζει
σε
κατάσταση
ένδειας (δηλαδή στερείται βασικά καταναλωτικά
αγαθά ή αδυνατεί να αντεπεξέλθει σε στοιχειώδεις οικονομικές υποχρεώσεις) είτε ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της ανεργίας
(δηλαδή σε οικογένεια που κανένα μέλος της δεν
έχει «κανονική δουλειά»).
Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα το 2017 βρίσκονταν
αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του
κοινωνικού αποκλεισμού συνολικά το 34,8% του
πληθυσμού, δηλαδή 3,7 εκατ. άνθρωποι, έναντι
του 28,1% το 2008. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό έπεσε το 2017 στο 20,3%, δηλαδή στους 113
εκατ. ανθρώπους, όταν τα επίπεδα αυτά το 2008
βρίσκονταν στο 23,7%. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, επίσης σε
συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το
20,2% του πληθυσμού, σε συνθήκες
ένδειας το 21,1%,
ενώ ζει σε οικογένεια αντιμέτωπη
με τον κίνδυνο της
ανεργίας το 15,6%
του πληθυσμού.

Στην 44η θέση ανταγωνιστικότητας η Κύπρος
Όπως τονίζεται, μέσα από τις
ταχείες τεχνολογικές αλλαγές,
την πολιτική πόλωση και την
εύθραυστη οικονομική ανάκαμψη, είναι σημαντικό να
καθοριστούν, αξιολογηθούν
και εφαρμοστούν νέοι οδοί
ανάπτυξης και ευημερίας.

Σημειώνεται ότι η έκθεση για
την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του 2018 αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο στην ιστορία των τεσσάρων δεκαετιών
της σειράς, με την εισαγωγή
του νέου δείκτη παγκόσμιας
ανταγωνιστικότητας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Ο νέος δείκτης φωτίζει ένα
αναδυόμενο σύνολο οδηγών
παραγωγικότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στην
εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Παρέχει
μια πολύ απαραίτητη πυξίδα
για τους υπεύθυνους χάραξης

πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να συμβάλει στη διαμόρφωση των
οικονομικών στρατηγικών και
στην παρακολούθηση της
προόδου.
Η Κύπρος έχει καλή κατάταξη
σε θέματα υγείας (26η θέση),
παραγωγής αγοράς (26η) και
αγορά εργασίας (28η).
Σε σχετικά ψηλά επίπεδα είναι
και η κατάταξη σε θέματα
τεχνολογίας
Για το μέγεθος της αγοράς η
χώρα καταλαμβάνει την 110η
θέση και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα την 95η.
Την πρώτη θέση στο νέο δείκτη
ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ ενώ ακολουθούν η Σιγκαπούρη, Γερμανία, Ελβετία και Ιαπωνία. Την
πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν
οι Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ,
Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και
Δανία.
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ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940

Η Ανθρωπότητα ολόκληρη υποκλίνεται
στο μεγαλείο της αδούλωτης Ελληνικής ψυχής

Τ

ο Ελληνικό ΕΠΟΣ της 28ης
Οκτωβρίου 1940 σηματοδότησε μια σειρά ραγδαίων
εξελίξεων σε όλο σχεδόν κόσμο
που βίωνε τη δίνη του δευτέρου
παγκόσμιου πολέμου.
Η μικρή Ελλάδα μας, ορθώνοντας το ανάστημά της απέναντι στην επεκτατική πολεμική
τακτική των ενωμένων Ιταλογερμανικών φασιστικών Δυνάμεων, άλλαξε τον ρουν της
Παγκόσμιας Ιστορίας.
Για τέσσερα σχεδόν χρόνια οι
Έλληνες δίδοντας την άνιση
μάχη με τον Χιτλεροφασισμό
που ήθελε να υποδουλώσει

Προς χάριν της
Ιστορικής μνήμης,
έχουμε χρέος να
θυμίσουμε σε μας
τους
Έλληνες,
στους εταίρους μας
της
Ενωμένης
Ευρώπης, μα και
στους πέραν του
Ατλαντικού συμμάχους, τι έλεγαν οι
αρχηγοί τους στους
λαούς τους και σε
όλο τον κόσμο για
τους Έλληνες του
έπους το 1940.

ο ραδιοφωνικός σταθμός
Μόσχας τήν 31 Ιανουαρίου
1943 μετά τήν νίκη τού Στάλιγκραντ καί τήν συνθηκολόγηση
τού στρατάρχου Paulus.)

ΧΡΕΟΣ ΤΙΜΗΣ!

1896-1974 Στρατάρχης τού
Σοβιετικού Στρατού:

Κάρολος ντέ Γκώλ,
Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 1958-1969, αρχηγός
τής Γαλλικής Αντίστασης κατά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο :
«Αδυνατώ νά δώσω τό δέον
εύρος τής ευγνωμοσύνης πού
αισθάνομαι γιά τήν ηρωική
αντίσταση τού Λαού καί τών
ηγετών τής Ελλάδος.»
(Από ομιλία του στό Γαλλικό
Κοινοβούλιο μετά τήν λήξη τού
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.)

Μόσχα, Ραδιοφωνικός
Σταθμός:
«Επολεμήσατε άοπλοι και ενικήσατε, μικροί εναντίον μεγάλων. Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διοτι εκερδίσαμε χρόνο
γιά να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι
καί ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε». (Οταν ο Χίτλερ επετέθη κατά τής Ε.Σ.Σ.Δ.)
Γεώργης Ζουκώφ,

«Εάν ό Ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση
μπροστά στις πόρτες της
Μόσχας, νά συγκρατήσει και
νά ανατρέψει τόν Γερμανικό
χείμαρρο, τό οφείλει στόν
Ελληνικό Λαό, πού καθυστέρησε τις Γερμανικές μεραρχίες
όλον τόν καιρό πού θά μπορούσαν νά μας γονατίσουν. Η
γιγαντομαχία τής Κρήτης
υπήρξε τό κορύφωμα τής
Ελληνικής προσφοράς.» (Απόσπασμα από τά απομνημονεύματά του γιά τόν Β’ Παγκόσμιο
Πόλεμο.)
Μπενίτο Μουσολίνι,
Πρωθυπουργός τής Ιταλίας
1922-1945
«Ο πόλεμος μέ τήν Ελλάδα
απέδειξεν ότι τίποτε δέν είναι
ακλόνητον είς τά στρατιωτικά
πράγματα καί ότι πάντοτε μάς
περιμένουν εκπλήξεις.» (Από
λόγο πού εκφώνησε στίς
10/5/1941.)
Σέρ Αντονυ Ηντεν,

τους λαούς, υπέφεραν από την
πείνα, τις στερήσεις, τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις.
Πολύ σύντομα όμως, οι Έλληνες ξαναβρήκαν τη δύναμη να
επαναστατήσουν εναντίον του
εισβολέα. Οργάνωσαν αντάρτικες ομάδες στα βουνά,
τύπωναν «παράνομες» εφημερίδες ενώ πολλοί διέφυγαν
στην Αίγυπτο όπου δημιουργήθηκε ένας νέος ελληνικός
στρατός, που πολέμησε μαζί
με τους άλλους συμμάχους
μέχρι την απελευθέρωση της
Ελλάδας.
Το «ΟΧΙ» είναι το μέγιστο
κατόρθωμα της ενότητας και
αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Η 28η Οκτωβρίου θα
παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη κι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους.
Με τον ηρωισμό του Ελληνικού
λαού έγραψε με χρυσά γράμματα άλλη μια αιματοβαμμένη
σελίδα στην Ιστορία της
ανθρωπότητας.

Μωρίς Σουμάν,
Υπουργός των εξωτερικών τής
Γαλλίας 1969-1973, Μέλος τής
Γαλλικής Ακαδημίας 1974 :
«Η Ελλάδα είναι τό σύμβολο
της μαρτυρικής υποδουλωμένης, ματωμένης, αλλά ζωντανής Ευρώπης…Ποτέ μιά ήττα
δέν υπήρξε τόσο τιμητική γιά
κείνους πού τήν υπέστησαν»
(Από μήνυμά του πού απηύθηνε από τό BBC τού Λονδίνου
στούς υποδουλωμένους λαούς
τής Ευρώπης στίς 28 Απριλίου
1941, ημέρα πού ό Χίτλερ
κατέλαβε τήν Αθήνα ύστερα
από πόλεμο 6 μηνών κατά τού
Μουσολίνι καί έξι εβδομάδων
κάτα τού Χίτλερ.)
Ιωσήφ Στάλιν,
Αρχηγός τής Σοβιετικής Ενώσεως από τό 1924 έως 1953:
«Λυπάμαι διότι γηράσκω καί
δέν θά ζήσω επί μακρόν διά νά
ευγνωμονώ τόν Ελληνικόν
Λαόν, τού οποίου ή αντίστασις
έκρινε τόν 2ον Παγκόσμιον
Πόλεμον.»
(Από ομιλία του πού μετέδωσε

Υπουργός Πολέμου καί Εξωτερικών της Βρεταννίας Πρωθυπουργός της Βρεταννίας
1955-1957
«Ασχέτως προς ότι θα πουν οι
ιστορικοί τού μέλλοντος, εκείνο
το οποίον μπορούμε να πούμε
εμείς τώρα, είναι ότι η Ελλάς
έδωσε αλησμόνητο μάθημα
στόν Μουσολίνι, ότι αυτή
υπήρξε η αφορμή τής επανάστασης στήν Γιουγκοσλαβία,
ότι αυτή εκράτησε τούς Γερμανούς στο ηπειρωτικό έδαφος

καί στήν Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τήν
χρονολογική σειρά όλων τών
σχεδίων τού Γερμανικού Επιτελείου καί έτσι έφερε γενική
μεταβολή στήν όλη πορεία τού
πολέμου καί ενικήσαμε.» (Από
λόγο του στό Βρετανικό κοινοβούλιο στίς 24/09/1942.)
Σέρ Χάρολδ Αλεξάντερ,
Βρετανός Στρατάρχης κατά
τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο:
«Δέν θά ήταν υπερβολή νά
πούμε ότι ή Ελλάς ανέτρεψε τό
σύνολο τών σχεδίων τής Γερμανίας εξαναγκάσασα αυτήν

νά αναβάλει γιά έξι εβδομάδες
τήν επίθεση κατά τής Ρωσίας.
Διερωτώμεθα ποιά θά ήταν ή
θέση τής Σοβιετικής Ενώσεως
χωρίς τήν Ελλάδα.»(Από ομιλία
του στό Βρετανικό κοινοβούλιο
στίς 28 Οκτωβρίου 1941.)
Γεώργιος ΣΤ’
Βασιλεύς τής Μεγάλης Βρετανίας 1936-1952:
«Ο μεγαλοπρεπής αγών τής
Ελλάδος, υπήρξε ή πρώτη
μεγάλη καμπή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.» (Από λόγο του
στο κοινοβούλιον τόν Μάιον
1945.)
Φραγκλίνος Ρούσβελτ,
Roosvelt
Πρόεδρος τών Ηνωμένων

Αδόλφος Χίτλερ,
Αρχηγός τού Γερμανικού
κράτους 1889-1945:
«Χάριν τής ιστορικής αληθείας οφείλω νά διαπιστώσω
ότι μόνον οί Ελληνες, εξ’
όλων τών αντιπάλων οί
οποίοι μέ αντιμετώπισαν,
επολέμησαν μέ παράτολμον
θάρρος καί υψίστην περιφρόνησιν πρός τόν θάνατον….» (Από λόγο πού εκφώνησε στίς 4 Μαίου 1941 στό
Ράιχσταγκ.)

Πολιτειών Αμερικής 1932-1945
«Εις τήν Ελλάδα παρασχέθη
τήν 28ην Οκτωβρίου 1940 χρόνος τριών ωρών διά ν’αποφασίσει πόλεμον ή ειρήνην, αλλά
καί τριών ημερών ή τριών
εβδομάδων ή και τριών ετών
προθεσμία νά παρείχετο, ή
απάντησις θά ήτο ή ίδια.»
«Οί Έλληνες εδίδαξαν δία
μέσου τών αιώνων τήν αξιοπρέπειαν. Οταν όλος ό κόσμος
είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο Ελληνικός λαός ετόλμησε νά αμφισβητήσει τό αήττητον τού γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας το υπερήφανον πνεύμα
τής ελευθερίας.» (Από ραδιοφωνικό λόγο πού εξεφώνησε
στίς 10/6/1943.)

Τσώρτσιλ, Winston Churchil
1874-1965 Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας κατά
τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
«Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δέν αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων τών πράξεων αυτοθυσίας τών Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα
τών εθνών, κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διά τήν ανθρώπινη ελευθερία καί αξιοπρέπειαν.»
«Εάν δέν υπήρχε η ανδρεία τών Ελλήνων καί ή γενναιοψυχία
τους, ή έκβαση τού Β’ Παγκόσμιο Πολέμου θά ήταν ακαθόριστη.» (Από ομιλία του στό Αγγλικό κοινοβούλιο στίς 24 Απριλίου 1941.)
«Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οί Ελληνες πολεμούν σάν ήρωες.
Τώρα θά λέμε: Οί ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες.» (Από λόγο
πού εκφώνησε από τό BBC τίς πρώτες ημέρες τού Ελληνοϊταλικού πολέμου.)
Μαχόμενοι οί Έλληνες εναντίον τού κοινού εχθρού θά μοιρασθούν μαζί μας τά αγαθά τής ειρήνης.» (Από λόγο πού εξεφώνησε στίς 28 Οκτωβρίου 1940, όταν επετέθη ή Ιταλία κατά
τής Ελλάδας.)
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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• Μήνυμα 29ου Επαρχιακού Συνεδρίου του εργατικού κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού

Υπεύθυνα, δυναμικά και διεκδικητικά βαδίζουμε
τον δρόμο της προοπτικής και της ανάκαμψης
Μ

ε το βλέμμα στραμμένο στην νέα
εποχή της προοπτικής και της ανάκαμψης η νέα ηγεσία του Εργατικού
Κέντρου έλαβε εντολή από τους 277 αντιπροσώπους ,να συνεχίσει τον υπεύθυνο
και διεκδικητικό αγώνα ενάντια σε κάθε
προσπάθεια υπονόμευσης των εργατικών
δικαιωμάτων.

√ Δύναμη

μας εσείς τα μέλη μας

√ Ήρθε η ώρα της προοπτικής και της ανάπτυξης και μαζί
θα συνεχίσουμε υπεύθυνα, δυναμικά και διεκδικητικά
να πορευόμαστε για ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας

κός Ταμίας και ο Επαρχιακός Οργανωτικός
Φλώρος Φλώρου αντίστοιχα.
Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
ΣΕΚ Μιχάλης Μιχαήλ προέβη σε ευρεία
ενημέρωση για το Γενικό Σχέδιο Υγείας τονίζοντας πως η εφαρμογή αυτής της με-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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• Τίτος Τιμοθέου, επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λεμεσού

Επισημάνσεις Ανδρέα Φ. Μάτσα γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Δύναμη μας εσείς τα μέλη μας

• Στον συνδικαλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα
• Η ΣΕΚ έχει λόγο να εκφράσει και ρόλο να διαδραματίσει στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις
• Επείγει η ψήφιση των κανονισμών για λειτουργία
της ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρητών
• Πιστή στις αρχές του Γε.Σ.Υ δεν θα δεχτούμε κανένα
πισωγύρισμα που να ανατρέπει τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα. Διαφωνούμε κάθετα με τους εργοδότες
πως η εισφορά στο Γε.Σ.Υ αποτελεί δαπάνη. Η εισφορά στο Γε.Σ.Υ αποτελεί επένδυση για το κοινωνικό σύνολο.

Στην κατάμεστη αίθουσα του Ξενοδοχείου
Grand Resort στη Λεμεσό ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας από το βήμα του 29ου
Συνεδρίου του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λεμεσού, αποτεινόμενος στα
στελέχη τόνισε: Η δύναμη μας εσείς τα
μέλη μας και μαζί με σας η ΣΕΚ δεν θα
πάψει ποτέ να πολιτεύεται υπεύθυνα, δυναμικά και διεκδικητικά στοχεύοντας σε
ποιοτικές συνθήκες εργασίας αλλά και σε
πολιτικές παρεμβάσεις για ενίσχυση του
κράτους πρόνοιας .
Ο γγ ΣΕΚ αφού ανέλυσε τις πολιτικές της
ΣΕΚ επί των καίριων εργατικών και κοινωνικών ζητημάτων , επεσήμανε πως η
ΣΕΚ έχει ρόλο να διαδραματίσει και λόγο
να εκφράσει στις μεταρρυθμίσεις, επαναλαμβάνοντας τη θέση του προέδρου της ΕΕ
ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν σημαίνουν προώθηση ή επαναφορά φιλελεύθερων πολιτικών.

Μ

έσα από την σκληρή δουλειά, μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη
αγορά εργασίας, μια καλύτερη κοινωνία
στην επαρχία μας.
Μαζί μπορέσαμε, με ενότητα και προσήλωση στους στόχους μας, να πετύχουμε σε
μεγάλο βαθμό να πετύχουμε καλύτερους
όρους απασχόλησης .

Ο νεοεκλεγείς επαρχιακός γραμματέας της
ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου στην εισηγητική του ομιλία τόνισε πως το η Κοινωνία
εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης πέρασε
από πολλαπλούς κλυδωνισμούς. Τώρα
όμως στη νέα εποχή της προοπτικής, διδασκόμενοι από τα λάθη θα πορευτούμε
για να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και να
βοηθήσουμε στην ενίσχυση της αγοράς ερ-

γασίας προς όφελος των εργαζομένων.
Το τελετουργικό μέρος ολοκληρώθηκε με
σύντομο χαιρετισμό από τον αντιπρόεδρο
του εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης Τάσο
Αραπατζή και με την απονομή τιμητικής
πλακέτας στον τέως επαρχιακό γραμματέα
ΣΕΚ Λεμεσού Σάββα Γεωργίου.
Την οικονομική και οργανωτική έκθεση κατέθεσαν ο Τάκης Χριστοφόρου Επαρχια-

Δεν παραγνωρίζω έχουμε αρκετά ακόμη να
πράξουμε και οι ευθύνες μας ως ΣΕΚ, η μεγαλύτερη Συνδικαλιστική Οργάνωση του
τόπου είναι τεράστιες. Δεν φοβηθήκαμε και
δεν αρνηθήκαμε ποτέ μας ευθύνες. Είμαστε
έτοιμοι, έχουμε τη δύναμη και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουμε και τις νέες προκλήσεις της νέας εποχής που διανοίγονται
μπροστά μας.

ταρρύθμισης θα δώσει ανάσες ζωής σε
όλους τους πολίτες παρέχοντας ποιοτικές
υπηρεσίες υγείας.
Ο γενικός οργανωτικός και προεδρεύων
του συνεδρίου Πανίκος Αργυρίδης ανέλυσε τις εξελίξεις στα θέματα του ΤΚΑ

Μιας ελπιδοφόρας πορείας, που με την στήριξη των χιλιάδων μελών μας, του συνόλου
της ηγεσίας και των στελεχών της ΣΕΚ, θα
υλοποιήσουμε όλους τους εργασιακούς, κοινωνικούς και εθνικούς μας στόχους.

Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν με την
εκλογή των νέων μελών της γραμματείας.

√ Μαζί σας θα

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλες
τις προοπτικές για βελτίωση
του βιοτικού σας επιπέδου

Πρωτόγνωρα τα προβλήματα

Συνεχίζουμε δυναμικά
την πορεία διεκδίκησης

Το σημερινό συνέδριο, πραγματοποιείται
σε μια περίοδο όπου οι εργαζόμενοι μέλη
του Ελεύθερου Εργατικού Κινήματος της
ΣΕΚ, καλούνται να χαράξουν μια νέα πορεία. Μια πορεία διεκδίκησης, μια πορεία υπευθυνότητας αλλά και μια πορεία
που θα καθοδηγεί τις εξελίξεις στην
αγορά εργασίας και στους όρους απασχόλησης του συνόλου των εργαζομένων.
Όραμα μας είναι όλοι ανεξαίρετα οι πολίτες να ζουν σε μια χώρα που θα δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και που θα
στηρίζεται στην κοινωνική δικαιοσύνη
και την κοινωνική συνοχή.

Χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν από τη μια
μέρα στην άλλη στην ανεργία, φτάσαμε σε
πρωτόγνωρα επίπεδα ανεργίας γύρω στο
17%,.

Προχωρούμε
μπροστά
με δύναμη
και σιγουριά

Σ

ήμερα τα δεδομένα είναι καλύτερα
και οι προοπτικές οικονομικής και
κοινωνικής ανάκαμψης περισσότερο
από ορατές. Το ζητούμενο είναι να επιδειχτεί στην πράξη και η υπευθυνότητα
τώρα των εργοδοτών και να συμβάλουν
στην επαναφορά όλων των παραχωρήσεων, αλλά και στη βελτίωση μισθών
και ωφελημάτων για τα επόμενα χρόνια.

Τα προβλήματα που κληθήκαμε να διαχειριστούμε, την προηγούμενη τετραετία ήταν
πρωτόγνωρα για το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα.

Μιχάλης Μιχαήλ
αναπληρωτής γ.γ. ΣΕΚ

Πανίκος Αργυρίδης,
πρόεδρος Συνεδρίου

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας απένειμε τιμητική
πλακέτα στον τέως επαρχιακό γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού
Σάββα Γεωργίου για την
πολύχρονη προσφορά του
στο Εργατικό Κέντρο και
στο Κίνημα γενικότερα
(φωτο αριστερά)

Ο επαρχιακός γραμματέας
ΣΕΚ Λεμεσού Τίτος Τιμοθέου
απένειμε τιμητική πλακέτα
στον αντιπρόεδρο
του εργατικού κέντρου
Θεσσαλονίκης Τάσο
Αραπατζή
(φωτό δεξιά)
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Κανείς μας δεν μπορούσε να προβλέψει μετά
βεβαιότητας, ποιο θα ήταν το τέρμα και
αυτής της νέας περιπέτειας που οι συμπολίτες μας βίωσαν. Μια περιπέτεια που σε
καμία περίπτωση δεν ευθύνονταν οι εργαζόμενοι, αλλά κλήθηκαν να πληρώσουν τίμημα
για λάθη και παραλείψεις που δεν τους ανήκουν.

Φλώρος Φλώρου επανεκλεγείς επαρχιακός
οργανωτικός

Τάκης Χριστοφόρου επανεκλεγείς
επαρχιακός ταμίας

Το ζητούμενο και η προσπάθεια όλων μας,
εστιάστηκε στην προστασία όσο το δυνατόν
περισσότερων θέσεων εργασίας, και διατήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων, τόσο σε
επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε κλαδικό.

Εχθρική στάση εργοδοτών
Αντιμετωπίσαμε σε αρκετές περιπτώσεις την
εχθρική στάση των εργοδοτών, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την κρίση προχώρησαν αυθαίρετα
σε
μειώσεις
μισθών
και
ωφελημάτων, ακόμη και στις περιπτώσεις
που δεν δικαιολογούνταν.
Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, ως ΣΕΚ διεκδικήσαμε και προσήλθαμε σε διάλογο και
επιδιώξαμε την εξεύρεση κοινά αποδεκτών
ρυθμίσεων, με την ελάχιστη επιβάρυνση για

τους εργαζόμενους.
Συνυπογράψαμε συμφωνίες με συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα, και συγκρατήσαμε σε
μεγάλο βαθμό την πλήρη απορρύθμιση της
αγοράς εργασίας.

Διεκδικήσαμε την ενίσχυση
της κοινωνικής πολιτικής
Λειτουργήσαμε καταλυτικά με τις παρεμβάσεις μας σε όλους τους τομείς, και παρά τις
δύσκολες συγκυρίες για τα δημόσια οικονομικά, διεκδικήσαμε τη λήψη αποφάσεων κοινωνικής πολιτικής προς όφελος των
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Το Κίνημα μας, κατέθεσε σειρά από προτάσεις, τόσο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
όσο και στα πολιτικά κόμματα, σε μια προσπάθεια διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων.
Αποδείξαμε στην πράξη, τη μέγιστη υπευθυνότητα μας ως Συνδικαλιστικό Κίνημα και ο
ρόλος μας μέσα από παραγωγική, και εποικοδομητική στάση, συνέβαλε να εξέλθουμε
των μνημονίων και των μέτρων λιτότητας
πολύ πιο έγκαιρα από όλες τις προβλέψεις.

Η υπεύθυνη στάση δεν είναι αδυναμία
Η υπεύθυνη όμως αυτή στάση που επιδείξαμε, δεν επιτρέπουμε σε κανένα να την παρερμηνεύει ως αδυναμία. Οι παραχωρήσεις
και οι συμβιβασμοί που κάναμε για να κρατηθεί η οικονομία του τόπου και να αποφευχθεί η πλήρη πτώχευση και η χρεοκοπία,
έχουν ημερομηνία λήξης, και η επαναφορά
όλων των δικαιωμάτων των εργαζομένων
είναι για εμάς αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο.

Θα συνεχίσουμε τον
παρεμβατικό μας ρόλο
Με υπευθυνότητα, αλλά και διεκδικητικότητα
θα συνεχίσουμε τον παρεμβατικό μας ρόλο
για βελτίωση των μισθών και των ωφελημάτων, που αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα
δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος.
Θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια του Κινήματος μας για αντιμετώπιση των μεγάλων
προκλήσεων που έχουμε σήμερα ενώπιον
μας.
Μια τετραετία εξαιρετικά δύσκολη, αλλά μια
τετραετία που μας πρόσφερε τεράστιες εμπειρίες μέσα από τα προβλήματα που κληθήκαμε να διαχειριστούμε.
Είμαι απόλυτα βέβαιος και πεπεισμένος, ότι
και για την επόμενη τετραετία, τα αποτελέσματα μας θα είναι ακόμη καλύτερα και μέσα
από την αγαστή συνεργασία που έχουμε ως
Εργατικό Κέντρο, μέσα από τον συντονισμό
και τη στήριξη των στελεχών μας, αλλά
προπάντων μέσα από την αγάπη μας για
προσφορά, θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να αξιοποιήσουμε όλες τις προοπτικές για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου
των μελών μας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ισορροπημένη διατροφή στην εργασία
για αύξηση της αποδοτικότητας

Έ

νας από τους παράγοντες που διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο
στην αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία είναι η διατροφή. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως ο ρόλος της ισορροπημένης
διατροφής είναι πολύ σημαντικός στην επίτευξη και στην διατήρηση της υγείας μας. Ειδικότερα στην εποχή μας όπου τα ποσοστά
παχυσαρκίας αυξάνονται, το ζήτημα της προσαρμογής της μεσογειακής διατροφής στον εργασιακό χώρο είναι ένα θέμα που θα πρέπει
να απασχολεί όλους μας.
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Μεγάλη Βρετανία από
τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας (NHS) μέχρι και το 60% του ημερησίου
χρόνου απασχολείται στο εργασιακό περιβάλλον όπου μπορούν να
καταναλωθούν από ένα μέχρι και περισσότερα γεύματα ή σνακ.
Ενώ στην Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες η προώθηση της ισορροπημένης διατροφής στους εργασιακούς χώρους εκτελείται εντατικά, στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Παράλληλα στην
Ελλάδα οι εργοδότες δεν έχουν αντιληφθεί την σπουδαιότητα της
διατροφικής εκπαίδευσης στο εργασιακό περιβάλλον. Έρευνες στην Β.
√ Κερδίζει έδαφος η
Ιρλανδία έχουν παρουσιάσει πως η
διατροφική εκπαίδευση προώθηση της ισορροπημένης διατροφής στην εργασία σχετίζεται με
στους εργασιακούς
αυξημένη απόδοση στην εργασία,
χώρους
αυξημένη παραγωγικότητα καθώς
και βελτίωση της δημόσιας εικόνας
της εταιρείας.
Το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να
δώσει την ευκαιρία για μία θετική επιρροή στις διατροφικές συνήθειες
αυξάνοντας την διαθεσιμότητα
χρήσης υγιεινών τροφών στις
καντίνες και παράλληλα με την
διαρκή διατροφική εκπαίδευση
μέσω διατροφικών σεμιναρίων
από διαιτολόγους.

ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Μερικές διατροφικές συμβουλές που θα βοηθήσουν την αύξηση στην
παραγωγικότητας και την καλύτερη απόδοση στην εργασία συνοψίζονται στις παρακάτω:
1. Φροντίζετε να μην αφήνετε το στομάχι νηστικό για περισσότερο
από 3-4 ώρες επιλέγοντας ένα υγιεινό σνακ. Τα συστηματικά γεύματα βοηθούν την ρύθμιση της όρεξης και την διατήρηση του βασικού
μεταβολισμού σε φυσιολογικά επίπεδα.
2. Επιλέξτε υγιεινά ενδιάμεσα σνακ όπως φρούτα, φυσικούς χυμούς
φρούτων, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά αντί για σνακ με αυξημένα λιπαρά όπως πατατάκια , γαριδάκια, και γλυκά.
3. Προτιμήστε ένα ελαφρύ μεσημεριανό σνακ όπως ένα τοστ με τυρί
συνοδευτικά με ένα φυσικό χυμό ή κάποια σαλάτα με κοτόπουλο,
ψάρι ή γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά (ανθότυρο, φέτα) συνοδευτικά με πολύσπορα προϊόντα (ψωμί, κριτσίνια, παξιμαδάκια).
4. Μην ξεχνάτε να πίνετε άφθονο νερό το οποίο βοηθά την σωστή
ενυδάτωση του σώματος και την αποφυγή της αφυδάτωσης και
των πονοκεφάλων.

Έ

νας εύκολος και πρακτικός
τρόπος να ασχοληθούμε με
τον εαυτό μας και να τον
θέσουμε σε εγρήγορση σωματικά και πνευματικά είναι η
ενασχόληση με το σπίτι,
κυρίως σε περιόδους που η
διάθεσή μας είναι άσχημη. Το
σπίτι μας, ο προσωπικός μας
χώρος είναι συνέχεια του εαυ-

1 Δημιουργήστε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τις δουλειές του σπιτιού.
2 Καθορίστε τις ημέρες
για σίδερο, σκούπισμα,
σφουγγάρισμα
κλπ.
Γράψτε το σε ένα χαρτί
και κολλήστε σε ένα
σημείο που θα το βλέπετε
και θα σας το υπενθυμίζει.

τού μας, είναι ο αντικατοπτρισμός του χαρακτήρα μας. Ας
δούμε λοιπόν μερικούς τρό-

Πλάνο για την επίτευξη ισορροπίας
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Η

ύπαρξη άπλετου ελεύθερου χρόνου στην
καθημερινότητα μας, δεν σημαίνει κατανάγκη εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικης μας ζωής. Οι
ειδικοί πιστεύουν ότι το βασικό πλεονέκτημα
αυτής της ισορροπίας βρίσκεται στην ικανότητα να έχουμε λιγότερο άγχος στην εργασία,
λιγότερες ανησυχίες στη ζωή μας ώστε να
είμαστε υγιείς σωματικά και ψυχικά και
ασφαλώς να νοιώθουμε υγιείς και χαρούμενοι.
Αναντίλεγκτα, αυτό που κάνει δύσκολή την
επίτευξη της πολυπόθητης ισορροπίας είναι
ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή για
κάθε θέση εργασίας ή για οποιονδήποτε επαγγελματικό κλάδο. Κάθε άνθρωπος
θέτει διαφορετικές ανάγκες και
προτεραιότητες και το υποκειμενικό
στοιχείο σε κάθε περίπτωση παραμένει. Ακόμα, το να περιμένουμε ότι
η κάθε μας ημέρα στη δουλειά θα
είναι σε πλήρη ισορροπία με την
προσωπική ζωή μας είναι –δυστυχώς- μη ρεαλιστικό. Η σταδιοδρομία
μας όπως και η ίδια η ζωή είναι
ρευστή και μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις περιστάσεις. Αυτή η
ρευστότητα κάνει αδύνατο τον σχηματισμό ενός μοναδικού πλάνου
που θα ταιριάζει σε όλους μας.

δυνατόν να τα έχει όλα οπότε σκεφτείτε τι
είναι αυτό που σας κάνει ευτυχισμένους και
προσανατολιστείτε εκεί.

Μάθετε να λέτε «όχι»
Μια πολύ απλή αλλά δύσκολη συμβουλή είναι
να μάθετε να λέτε «όχι». Πείτε όχι σε ένα πρόγραμμα το οποίο σας επιβαρύνει και δεν
αφορά τις αρμοδιότητες σας, χωρίς τύψεις.
Αντίστοιχα, μάθετε να λέτε «ναι» χωρίς θυμό.
Θα δείτε πόσο απελευθερωτικό είναι!

Εργαστείτε έξυπνα
Ένα πρώτο βήμα είναι να συνειδητοποιήσετε
ότι η αποτελεσματική εργασία δεν αποδίδεται

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες πρακτικές συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν
να δημιουργήσετε την ισορροπία που χρειάζεστε. Ιδού:

√ Μπορούμεν με απλά βήματα
να κάνουμε τη ζωή μας ευχάριστη
αποφεύγοντας τις λεγόμενες
παγίδες δυστυχίας

Πάρτε τον έλεγχο της ζωής σας
στα χέρια σας
Εσείς και μόνο εσείς, είστε ο μοναδικός υπεύθυνος για τη ζωή σας. Αν αγχώνεστε ολοένα
και περισσότερο για το πώς να οργανώσετε
την προσωπική και επαγγελματική σας ζωή
αλλά παράλληλα δεν αναλαμβάνετε δράση, το
πιθανότερο είναι ότι τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Αναλάβετε δράση όσο είναι νωρίς,
αναγνωρίστε τι είναι αυτό που σας πιέζει και
ψάξτε ενεργά για λύσεις.

Καθορίστε τις προσδοκίες σας
Ξεκαθαρίστε τι είναι για εσάς η επιτυχία και
ποιοι είναι οι προσωπικοί και επαγγελματικοί
σας στόχοι. Τα να βρείτε ισορροπία προϋποθέτει να γνωρίζετε ποιες είναι οι προσωπικές
σας προτεραιότητες και να προσανατολιστείτε αποκλειστικά σε αυτές. Κανείς δεν είναι

σε ώρες εργασίας αλλά στη προσωπική σας
συμβολή στην ομάδα και την εταιρεία στην
οποία εργάζεστε. Αυτός ο διαχωρισμός είναι
το πρώτο μικρό βήμα προς την παραγωγικότητα σας και φυσικά την ισορροπία προσωπικής ζωής και καριέρας.
Συνοπτικά και καταληκτικά: Η προσπάθεια να
πετύχετε την ισορροπία που ζητάτε δεν απαιτεί δραστικές και ραγδαίες αλλαγές. Ακόμα και
τα μικρά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση
θα σας κάνουν να νιώσετε καλύτερα. Τα μικρά
πράγματα έχουν σημασία, οπότε ξεκινήστε με
το να καθορίσετε και να μετατρέψετε κάποια
σημεία κλειδιά της καθημερινότητας σας, επιτρέποντας στον εαυτό σας να απολαύσετε
τόσο προσωπικές στιγμές με όσους αγαπάτε
όσο και τη σταδιοδρομία που ονειρεύεστε.

Πολλαπλώς ωφέλιμη για την υγεία μας
η δημιουργική εργασία στο σπίτι
πους που μπορούμε να το
κάνουμε αυτό, ομορφαίνοντας
τη διάθεση μας.

3 Φτιάξτε ένα πλάνο μηνιαίο με εργασίες του σπιτιού που δεν είναι τακτικές, όπως για παράδειγμα να
τακτοποιήσετε τις ντουλάπες
σας, να καθαρίσετε τα ράφια
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τις κουζίνας κλπ.
4 Ασχοληθείτε με τη μαγειρική.
Προσπαθήστε να έχετε κάθε
μέρα σπιτικό φαγητό που θα
έχετε εσείς παρασκευάσει. Η
μαγειρική είναι ο πιο φθηνός

πετάξετε ό, τι είναι περιττό
και δεν το χρειάζεστε πια.
Κάντε χώρο στα ντουλάπια
από αντικείμενα που δεν είναι
χρήσιμα πια και έτσι συμβολικά δημιουργείτε χώρο και στη

√ Ανεβάζει τη διάθεση μας και μας κάνει χαρούμενους
√ 6+1 πρακτικές συμβουλές για να το πετύχετε

ψυχίατρος. Η διαδικασία στην
οποία μπαίνετε για την παρασκευή του φαγητού είναι τόσο
δημιουργική όσο και απολαυστική.
5 Ορίστε ημέρα ξεκαθαρίσματος του σπιτιού. Τι σημαίνει
αυτό: αφιερώστε χρόνο να

ζωή σας για νέα πράγματα
εγκαταλείποντας τα παλιά
που ενδεχομένως σας αφήνουν
πίσω.
6 Προσπαθήστε να έχετε το
σπίτι σας σε τάξη. Τακτοποιημένος χώρος σημαίνει τακτοποιημένη ζωή. Καθαρός χώρος

σημαίνει καθαρός νους ανοιχτός σε νέα ερεθίσματα, αλλαγές και εμπειρίες. Πολλοί
άνθρωποι που αμελούν το
σπίτι τους και δεν είναι καθαρό και τακτοποιημένο, το χρησιμοποιούν σαν δικαιολογία
να μην δέχονται φίλους. Τι
γίνεται σε αυτή την περίπτωση, “κλείνουν” τον ψυχολογικό
προσωπικό τους χώρο, εγκλωβίζονται στον αρνητισμό και η
ικανοποίηση των κοινωνικών
επαφών αλλά και της προσωπικής επίτευξης (έστω και του
καθαρού σπιτιού που θέλει
κόπο και χρόνο από τη μεριά
τους) δεν υπάρχει.
7 Επιβραβεύστε τον εαυτό σας
μετά από κάθε οικιακή σας
εργασία. Παρατηρήστε την
αλλαγή του χώρου σας, βιώστε
την προσωπική σας ικανοποίηση και απολαύστε την.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί λεωφορείων στη Λευκωσία
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο και ελεύθερη Αμμόχωστο
Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Στοιβαδόρος
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
Για περισσότερες πληροφορίες, αποτείνεστε στον
συνάδελφο Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Συγκολλητές
- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές
- Καθαρίστριες
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια
- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων
- Εργάτες/τριες
- Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Μηχανικοί Αυτοκινήτων σε Λευκωσία, Λεμεσό και
Πάφο
- Ηλεκτρονικοί Διαγνώστες
- Αποθηκάριος
- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο
- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)
- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνακα και Λευκωσία)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών
- Ηλεκτρολόγος - Τορναδόρος
- Υδραυλικός - Βοηθός Υδραυλικός
- Ψυκτικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες - Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου (παρκέ)
- Λουστραδόροι - Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά - Σκαλιστές
- Πελεκάνοι - Επιπλοποιοί - Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Τ

ο Τμήμα Εργαζόμενης Νεολαίας ΣΕΚ διοργανώνει ολοήμερη εκδρομή για τους μικρούς του
φίλους το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στο PAFOS
ZOO.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά μελών της ΣΕΚ,
ηλικίας από 6 μέχρι 14 ετών.
Η αναχώρηση θα γίνεται από τα γραφεία της ΣΕΚ
στη κάθε επαρχία (η ώρα αναχώρησης θα ανακοινωθεί μια βδομάδα πριν την εκδρομή).
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 10 ευρώ
(για αδέρφια κάθε επιπλέον παιδί 5 ευρώ). Περιλαμβάνει μεταφορά, εισιτήριο εισόδου και γεύμα
Προθεσμία υποβολής εντύπου συμμετοχής μέχρι
μεθαύριο Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.
Έντυπο συμμετοχής στο www.sek.org.cy, στο
facebook: SEK Youth Department και στο Twitter:
Sek_Youth
Πληροφορίες :
Λευκωσία: 99020232, Λεμεσός: 99802533
Λάρνακα: 99797527, Αμ/στος: 99596661
Πάφος:
99675544
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Ενθαρρύνει τη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών

Π

ροχθές Δευτέρα 22 Οκτωβρίου,
ο EU-OSHA μαζί με τους εταίρους του κήρυξε την έναρξη της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την
Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία, με στόχο να ενθαρρύνει
τη συμμετοχική και ενεργό διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών.
Η εβδομάδα αυτή, η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας» εμπνέει
εκατοντάδες εκδηλώσεις σε όλη
την Ευρώπη, όπως προβολές ταινιών, εκδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς και προγράμματα κατάρτισης.
Στην Κύπρο, στην παρουσία των
Κοινωνικών Εταίρων την εβδομά-

• Η λήψη μέτρων ασφάλειας
και υγείας καθιστά τις
επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές και επιτυχημένες
δα έναρξης κήρυξε η Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου
Ο αριθμός των εργαζομένων που
εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες
στον χώρο εργασίας σε ολόκληρη
την Ευρώπη είναι απαράδεκτα
υψηλός. Οι επικίνδυνες ουσίες
προκαλούν ένα σημαντικό ποσοστό επαγγελματικών ασθενειών,
που επηρεάζουν αρνητικά την
ποιότητα ζωής και την ικανότητα
εργασίας των εργαζομένων, ενώ
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί
να είναι θανατηφόρες. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με τα επαγγελματικά ατυχήματα που προκαλούνται από επικίνδυνες ουσίες,
συνεπάγεται σημαντικό κόστος για
τις επιχειρήσεις.
Παρά το γεγονός αυτό, υπάρχει
γενική απουσία ενημέρωσης όσον
αφορά τη φύση και τις ποσότητες
επικίνδυνων ουσιών στον χώρο
εργασίας, καθώς και τους κινδύνους που ενέχουν ενώ τα τελευταία
χρόνια έχει σημειωθεί ελάχιστη ή
μηδενική πρόοδος στη μείωση της
έκθεσης των εργαζομένων. Σύμ-

φωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα για
τις συνθήκες εργασίας, το ποσοστό των εργαζομένων που αναφέρουν ότι εκτίθενται σε χημικά για
τουλάχιστον το ένα τέταρτο του
χρόνου εργασίας τους δεν έχει
μεταβληθεί από το 2000, παραμένοντας γύρω στο 17 %.
Η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες
πρέπει να εξαλειφθεί ή τουλάχιστον να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία των
εργαζομένων και η οικονομική επιτυχία των επιχειρήσεων και της
κοινωνίας. Υπάρχει σαφές επιχειρηματικό όφελος για την επένδυση
στην ασφάλεια και την υγεία στην
εργασία
οι επιχειρήσεις που
δεσμεύονται στην ανάπτυξη φιλο-

σοφίας πρόληψης μέσω ισχυρής
ηγεσίας και παροχής κατάλληλων
πόρων επωφελούνται μακροπρόθεσμα. Η ανεπαρκής διαχείριση
των επικίνδυνων ουσιών στον
χώρο εργασίας όχι μόνο θέτει τους
εργαζομένους σε περιττό κίνδυνο,

αλλά επιφέρει και σημαντικό
κόστος στις επιχειρήσεις και στα
συστήματα υγείας. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι η έκθεση σε
καρκινογόνα στον χώρο εργασίας
κοστίζει 2,4 δισεκατ. ευρώ στην
Ευρώπη κάθε χρόνο. Αξιώσεις
αποζηµίωσης από εργαζομένους
των οποίων η υγεία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την έκθεση σε
επικίνδυνες ουσίες στον χώρο
εργασίας μπορούν επίσης να
ανέλθουν σε εκατοντάδες χιλιάδες
ευρώ ανά αξίωση.
Επενδύοντας στην ασφάλεια και
την υγεία στην εργασία, το κόστος
αυτό αποφεύγεται και οι επιχειρήσεις επωφελούνται από:
• υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας και κινήτρων στους εργα-

ζομένους
• μείωση των απουσιών και του
κόστους που συνδέονται με προβλήματα υγείας των εργαζομένων
• μειωμένη εναλλαγή του προσωπικού.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Προκήρυξη Προσφορών

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών
(ΟΒΠΖΜ) – ΣΕΚ, δέχεται προσφορές για το μπογιάτισμα των δύο εξοχικών συγκροτημάτων της ΣΕΚ στον
Πρωταρά, τα έντυπα των οποίων επισυνάπτονται
στην προκήρυξη.

κατέχουν τη νενομισμένη άδεια απασχόλησης όπως
προνοείται από την οικεία Νομοθεσία.
Σημειώνεται πως η ΣΕΚ δεν είναι υπόχρεα να δεχθεί
την χαμηλότερη προσφορά. Επίσης πλεονέκτημα θα
έχουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό
ενταγμένο στη δύναμη της ΣΕΚ και εφαρμόζουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή πρόσωπα θα πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν
στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων τους, την ασφάλεια και τις
συνθήκες εργασίας. Επίσης, στις περιπτώσεις που
υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις νοείται ότι θα πρέπει
να τηρούνται.

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 16 Νοεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή άτομα, δεν επιτρέπεται να απασχολούν για τις εργασίες που γίνονται
στη ΣΕΚ, πρόσωπα τα οποία βρίσκονται παράνομα
στην Κυπριακή Δημοκρατία ή πρόσωπα που δεν

Σημείωση: Οι προσφορές μαζί με την αίτηση ενδιαφέροντος βρίσκονται στην Ιστοσελίδα της ΣΕΚ στη
Διεύθυνση: www.sek.org.cy και στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης (face book).
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σε δίαιτα ολόκληρη η πόλη για να χάσει
100.000 κιλά έως το 2020

Η

απώλεια βάρους μπορεί να
είναι αρκετά δύσκολη: καταμέτρηση θερμίδων, άσκηση, μη
κατανάλωση ανθυγιεινών σνακ
και αποχή από το αλκοόλ - αυτό
δεν είναι απαραίτητα διασκεδαστικό. Εκτός και αν το κάνετε μαζί
με άλλους. Αυτό είναι που σκέφτηκαν οι υπέρβαροι κάτοικοι της
ισπανικής πόλης Narón. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι επιθυμούν να συνεργαστούν για να
χάσουν βάρος. Ο στόχος: 100.000
κιλά λιγότερα έως τις αρχές του
2020.
Το έργο ξεκίνησε από τις αρχές
του έτους. Και υπάρχουν ήδη οι
πρώτες επιτυχίες: η Μαρία Τερέζα Ροντρίγκεζ ζύγιζε το Μάρτιο
ακόμα 82 κιλά. «Τώρα είναι 70»,
λέει η 55χρονη. Αθλείται τώρα
μιάμιση ώρα κάθε μέρα. «Περπατάω με φίλους, συμπεριλαμβανομένης μιας γυναίκας στην ηλικία
των 80 που πρέπει να της κρατάνε το χέρι».Την ιδέα για την κοινή
δίατα είχε ο γιατρός Carlos

Piñeiro. «Στον 21ο αιώνα, οι
άνθρωποι ξεχνούν να τρέχουν
πραγματικά», λέει ο 63χρονος. Με
την υποστήριξη της διοίκησης της

πόλης, τον Ιανουάριο κάλεσε τους
πολίτες της πόλης στη Γαλικία να
τρώνε υγιεινότερα και να κάνουν
περισσότερη άσκηση. Από τότε
ασχολείται τακτικά με τα άτομα
που θέλουν να χάσουν βάρος στο
πάρκο της πόλης.Από τους
40.000 κατοίκους της πόλης,
περίπου 9.000 είναι υπέρβαροι,
περίπου 3.000 θεωρούνται παχύσαρκοι, σύμφωνα με τον Piñeiro. Η
Γαλικία στη βορειοδυτική Ισπανία
είναι η περιοχή με το μεγαλύτερο
ποσοστό παχύσαρκων ανθρώπων

στην Ισπανία, σύμφωνα με μελέτη
της Ισπανικής Καρδιολογικής
Εταιρείας.«Λόγω του βροχερού
κλίματος εδώ, οι άνθρωποι είναι
συχνά στο σπίτι και καταναλώνουν πολλές θερμίδες κάθε μέρα»,
λέει ο Piñeiro. Η κουζίνα της Γαλικίας είναι γνωστή για τις συχνά
τεράστιες μερίδες της.
Εστιατόρια και σχολεία συμμετέχουν. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λάβουν ατομικές συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο
μόνιμης μείωσης του βάρους τους
και, συνεπώς, για τον περιορισμό
του κινδύνου χρόνιων ασθενειών.
Έρχονται τακτικά στα κέντρα
υγείας της πόλης για να ζυγίζονται. 18 εστιατόρια στην πόλη
θέλουν επίσης να συνεισφέρουν
στην επίτευξη του στόχου των
100.000 κιλών και να προσφέρουν υγιεινότερα πιάτα. «Αντικαταστήστε το βούτυρο με φυσικό
ελαιόλαδο», λέει ο ιδιοκτήτης του
εστιατορίου Ντιέγκο Πλάτας.

Στη φυλακή επειδή έψαξε το κινητό του συζύγου της

Σ

ύμφωνα με εκείνον, μετέφερε
τα δεδομένα σε άλλη συσκευή,
προκειμένου να κάνει τις έρευνές
της με την ησυχία της αργότερα!

για παραβίαση προσωπικών
δεδομένων, σύμφωνα με την Daily
Mail.

Τι είναι πιο «τρελό» άραγε; Οτι
μια γυναίκα καταδικάστηκε σε
φυλάκιση επειδή έψαξε το κινητό
του συζύγου της, ή ότι ο ίδιος ο
άνδρας της την έστειλε στα δικαστήρια;
Κι όμως, αυτό συνέβη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ένα
δικαστήριο καταδίκασε σε τρεις
μήνες φυλάκιση γυναίκα η
οποία... ψαχούλευε το κινητό του
συζύγου της, δίχως βέβαια εκείνος να το γνωρίζει. Σαφώς και η
κίνησή της δεν διεκδικεί βραβείο
διακριτικότητας, όμως, ο άνδρας
της το τράβηξε στα άκρα και της
έκανε μήνυση, κατηγορώντας την

Ετσι, η γυναίκα κατέληξε στο Ρας
αλ-Καϊμά και κρίθηκε ένοχη.
Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι
εκείνη από την πλευρά της το...
παράκανε. Δεν τσέκαρε απλά το
κινητό του συζύγου της. Σύμφωνα

με εκείνον, μετέφερε τα δεδομένα
σε άλλη συσκευή, προκειμένου να
κάνει τις έρευνές της με την ησυχία της αργότερα!
Δικηγόροι
που
μίλησαν
στην
εφημερίδα Emarat
Al Youm εξήγησαν
ότι σύμφωνα με
τη νομοθεσία στα
Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα,
είναι
παράνομο
να
ψάχνει κανείς το
κινητό κάποιου
χωρίς την άδειά του. Αυτό ισχύει
και σε περιπτώσεις παντρεμένων
ζευγαριών, ακόμη κι αν κάποιος
καταφεύγει σε αυτή την αδιάκριτη
κίνηση επειδή υποπτεύεται τον
σύντροφό του για απιστία.

Ανοίγει τις πόρτες του
το νέο εμπορικό κέντρο Λευκωσίας

Θ

έμα ημερών φαίνεται πως είναι το
άνοιγμα του νέου εμπορικού
κέντρου της Λευκωσίας, του Nicosia
Mall. Το νέο εμπορικό κέντρο της Λευκωσίας βρίσκεται παρά τον αυτοκινητόδρομο Ανθούπολης – Κοκκινοτριμιθιάς.
Με 150 καταστήματα, ανοιχτή πλατεία και χώρο στάθμευσης για 1,700
οχήματα, η αποστολή του Nicosia Mall
είναι να προσφέρει σε κάθε
επισκέπτη ξεχωριστά μια
πραγματικά
ευχάριστη
εμπειρία, που θα τον κάνει
να επιστρέφει ξανά και
ξανά.
Οι εργασίες συνεχίζονται με
πυρετώδεις ρυθμούς ενώ
σύμφωνα με τις τελευταίες

πληροφορίες το νέο εμπορικό κέντρο
ανοίγει τις πόρτες του εντός του
πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοέμβρη.
Το νέο εμπορικό κέντρο εκτείνεται σε
περιοχή 82.000 τ.μ. Στο νέο εμπορικό
κέντρο θα λειτουργούν δεκάδες πασίγνωστα brands καθώς και υπεραγορά
αλλά και κινηματογραφικές αίθουσες,
καφετέριες και εστιατόρια.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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7 σοφές συμβουλές για να σκέφτεσαι
θετικά και δημιουργικά!

7

αρχές της προσανατολισμένης σκέψης που
θα σας οδηγήσουν σε μια ζωή γεμάτη
δράση.
Πρόσεξε τις σκέψεις σου - γίνονται οι λέξεις
σου.
Πρόσεξε τις λέξεις σου - γίνονται οι πράξεις
σου.
Πρόσεξε τις πράξεις σου – γίνονται οι συνήθειες σου.
Πρόσεξε τις συνήθειες σου – γίνονται ο χαρακτήρας σου.

Πρόσεξε το χαρακτήρα σου γιατί θα γίνει το
πεπρωμένο σου.
Όλα ξεκινάνε από το μυαλό σας, εκεί που βρίσκονται οι επιθυμίες, οι ελπίδες και οι στόχοι. Εσείς
σχηματοποιείτε τους στόχους σας, χρησιμοποιώντας τη δημιουργική σκέψη.

Απαγορεύεται σε υπέρβαρους
να ανεβαίνουν στα γαϊδουράκια
της Σαντορίνης
«Η ελληνική κυβέρνηση απαγόρευσε στους υπέρβαρους τουρίστες να ανεβαίνουν στα γαϊδουράκια,
αφού διαδηλωτές ισχυρίστηκαν ότι τα ζώα αποκτούν αναπηρίες από παχύσαρκους αναβάτες».
Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Βρετανική ιστοσελίδα Mirror που συμπληρώνει: «Νωρίτερα φέτος
δόθηκαν στην δημοσιότητα εικόνες από γαϊδουράκια που ανέβαιναν στα στενά σκαλοπάτια του
εκπληκτικού ελληνικού νησιού της Σαντορίνης που ήταν φορτωμένα από παχύσαρκους παραθεριστές.Τώρα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων της
χώρας δημοσίευσε
• Επιπλέον μέτρα
ένα
νέο
σύνολο
προστασίας παίρνει
κανονισμών
που
η ελληνική κυβέρνηση αναφέρουν ότι τα
γαϊδουράκια
που
για τα γαϊδουράκια
βρίσκονται
στην
της Σαντορίνης
Σαντορίνη δεν πρέπει να φέρουν φορτία βάρους μεγαλύτερου από 100 κιλά ή το ένα
πέμπτο του βάρους τους.
Η κίνηση έρχεται μετά από ακτιβιστές ζώων στο
νησί που ισχυρίζονται ότι η παχυσαρκία αυξάνεται, τα γαϊδούρια αναγκάζονται να μεταφέρουν
όλο και βαρύτερα φορτία ενώ εργάζονται πολλές
ώρες, επτά ημέρες την εβδομάδα χωρίς καταφύγιο,
ξεκούραση και νερό - αφήνοντάς τα με τραυματι-

Σοβαρά … αστειάκια
Ένα ζευγάρι συζητά
για τις διακοπές:
- Λοιπόν, γυναίκα,
πρέπει να αποφασίσεις. Διακοπές
στη Χαβάη ή διακοπές στο χωριό
σου για να μπορέσω να σου αγοράσω
εκείνο
το
μενταγιόν
που
είδαμε τις προάλες;
- Διακοπές
Χαβάη!

στη

- Πώς κι έτσι;
- Να, έχω ακούσει
ότι εκεί τα κοσμήματα είναι φτηνά.

σμούς στη σπονδυλική στήλη και ανοιχτές πληγές
από δύσκαμπτες σέλες.
Το δελτίο αναφέρει: «Οι ιδιοκτήτες εργαζόμενων
ιπποειδών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το επίπεδο υγείας των ζώων είναι υψηλό. Θα πρέπει
επίσης να υπάρχουν υλικά απολύμανσης στους
χώρους διαβίωσης και στους χώρους εργασίας
τους. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ζώα ακατάλληλα για εργασία, δηλ.,
ασθενή ζώα, τραυματισμένα, ζώα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη καθώς και ζώα με κακή διατήρηση
των οπλών τους.
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Τροφές που προάγουν τον καλό ύπνο

Ο

ύπνος είναι πλέον επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι παίζει
καθοριστικό ρόλο στην υγεία μας
συνολικά, όπως η διατροφή και
άθληση.
Όλο και περισσότερες μελέτες
αναδεικνύουν τους κινδύνους που
απορρέουν από την έλλειψη ύπνου
και πως η ανεπάρκεια ύπνου επηρεάζει τις διατροφικές επιλογές
μας. Έρευνες όμως τεκμηριώνουν
και το αντίστροφο, πως δηλαδή η
διατροφή μας μπορεί να επηρεάσει
την ποιότητα του ύπνου μας.
Διαχρονικά, μάλιστα, σε όλες τις
κουλτούρες υπάρχει η λαϊκή γνώση
για τις τροφές που προάγουν τον
καλό ύπνο. Το γάλα και το χαμομήλι, θεωρούνται ότι μας βοηθούν να
κοιμηθούμε καλά.
Απ’ την άλλη αν σκεφτεί κανείς
πως η διατροφή επηρεάζει το
σώμα μας σε 24ωρη βάση, τότε
αναδεικνύεται και ο ρόλος της στην
ποιότητα και διάρκεια του νυχτερινού ύπνου. Και ο ύπνος με τη σειρά
του έχει καθοριστική επίδραση στη
λειτουργία των οργάνων μας, στο
ανοσοποιητικό μας, στην παραγωγή ορμονών και στον εγκέφαλο.
Η μελατονίνη, είναι μια σημαντική
ορμόνη για τον ύπνο. Παράγεται
στον εγκέφαλο και η ποσότητα και
ο τρόπο που χρησιμοποιείται επηρεάζονται από τη διατροφή. Μια
από τις ισχυρότερες επιρροές στα
επίπεδα της μελατονίνης ασκείται
από την τρυπτοφάνη. Πρόκειται
για ένα σημαντικό αμινοξύ.

κά συστατικά που βοηθούν στον
ύπνο, όπως η βιταμίνη Β και το
μαγνήσιο. Διότι βοηθούν την τρυπτοφάνη να είναι ευκολότερα
αξιοποιήσιμη από τον οργανισμό
μας. Αν έχουμε έλλειψη τρυπτοφά-

νης, βιταμινών του συμπλέγματος
Β ή μαγνησίου τότε πιθανόν η
παραγωγή και έκκριση μελατονί-

• Λίγο πριν πέσετε για ύπνο
το βράδυ αν αισθάνεστε μια
μικρή λιγούρα, δεν είναι κακό
να φάτε μια μικρή μπανάνα,
λίγους ξηρούς καρπούς
ή να πιείτε λίγο γάλα
νης να επηρεάζεται και έτσι ο
ύπνος μας να είναι κακής ποιότητας.
Συνεπώς καθίσταται σαφές ότι μια
ποιοτική διατροφή μπορεί με τη
σειρά της να συντελέσει και σε
ποιοτικό ύπνο.
Για παράδειγμα, τα γαλακτοκομικά

Τα ψάρια είναι μια καλή πηγή τρυπτοφάνης και βιταμινών του
συμπλέγματος Β. Μάλιστα, οι σαρδέλες είναι εξαιρετική πηγή μαγνησίου. Συνεπώς μια διατροφή πλούσια σε ψάρια μπορεί να συντελέσει
στην σωστή παραγωγή μελατονίνης. Ακόμα τα φασόλια, οι φακές
και τα όσπρια περιέχουν μεγάλες
ποσότητες τρυπτοφάνης και βιταμίνης Β, οπότε αν τα καταναλώνετε σε τακτική βάση έχετε αυξημένες
πιθανότητες να κοιμάστε καλά.
Βέβαια, στον καλό ύπνο συντελεί
και το κρέας αφού όλα τα είδη του
περιέχουν πολύτιμα θρεπτικά
συστατικά και αξίζει να καταναλώνετε άπαχο κρέας σε μια συνολικά υγιεινή διατροφή.
Κι αν λίγο πριν πέσετε για ύπνο το
βράδυ αισθάνεστε μια μικρή λιγούρα, δεν είναι κακό να φάτε μια
μικρή μπανάνα, λίγους ξηρούς
καρπούς ή να πιείτε λίγο γάλα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

Ταύρος: Οι ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή σου είναι πολλές,
γι’ αυτό πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα
να τις εκμεταλλευτείς. Μην επαναπαύεσαι και μην καθυστερείς τις κινήσεις
σου. Προσπάθησε να τακτοποιήσεις
όσα περισσότερα ζητήματα μπορείς
και να δεις τις καταστάσεις γύρω σου
με καθαρό μάτι, για να μην ξεγελαστείς.
Δίδυμοι: Η ενέργεια που αισθάνεσαι
θα σε κάνει υπερδραστήριο και με κάθε
σου κίνηση θα προσπαθείς να δώσεις
τη λύση σε οτιδήποτε σε απασχολεί.
Πρόσεξε μόνο να μην οδηγηθείς σε
παρορμητικές αποφάσεις και κυρίως
να μη βρεθείς σε αντιπαράθεση με
τους δικούς σου ανθρώπους, εξαιτίας
της ισχυρογνωμοσύνης σου.
Καρκίνος: Είναι μια από εκείνες τις
μέρες που τα βάζεις αποκλειστικά με
τον εαυτό σου, γιατί σου φταίνε όλα
επάνω σου. Από το παρουσιαστικό
σου μέχρι τα ρούχα σου και από τις
ιδέες σου μέχρι τις αποφάσεις σου.
Μην κρίνεις τον εαυτό σου με τόσο
αυστηρά κριτήρια, γιατί δεν είναι ούτε
απαραίτητο αλλά ούτε και λογικό.
Αντιθέτως θα έπρεπε να χαίρεσαι με

SUDOKU

προϊόντα μπορούν είναι επιβοηθητικά. Διότι όχι μόνο είναι εξαιρετική πηγή τρυπτοφάνης, αλλά επίσης περιέχουν μαγνήσιο και βιταμίνη Β, τα οποία με τη σειρά τους
προάγουν την παραγωγή και διαθεσιμότητα της τρυπτοφάνης στον
οργανισμό.
Οι ξηροί καρποί, όπως και τα
γαλακτοκομικά, επίσης περιέχουν
θρεπτικά συστατικά που προάγουν
την αύξηση της μελατονίνης και
την απελευθέρωση της στο σώμα.

Βέβαια υπάρχουν και άλλα θρεπτι-

Κριός: Η ημέρα, κρύβει εκπλήξεις που
θα αλλάξουν την οπτική που βλέπεις
τα πράγματα. Αν έχεις ανασφάλειες
φρόντισε να μιλήσεις με τα άτομα που
εμπιστεύεσαι και να ακούσεις τη
γνώμη τους. Φρόντισε να απαλλαγείς
από καταστάσεις που σε τραβούν
πίσω στο παρελθόν και βάλε δυναμικά
πλώρη για το μέλλον.

13

αυτά που έχεις καταφέρει μέχρι τώρα
και να νοιώθεις ότι επιτελούς η ζωή
σου κυλά ήρεμα και όπως εσύ την
θέλεις.
Λέων: Η μέρα είναι καλή για να αφιερώσεις χρόνο στην οικογένεια σου και
σε πιο πρακτικές δουλειές που έχεις
παραμερίσει. Θα έχεις μεγάλη δυναμικότητα, για να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά τις όποιες προβληματικές
καταστάσεις που σε περιβάλλουν και
να τις διορθώσεις με την βοήθεια των
δικών σου.
Παρθένος: Είναι πολλά αυτά που έχεις
στο μυαλό σου και μπορείς να τα
καταφέρεις όλα με τις ικανότητες που
έχεις. Αυτό που σε κρατάει πίσω είναι
ορισμένες καταστάσεις του παρελθόντος, τις οποίες πρέπει να ξεπεράσεις
για να πετύχεις τους στόχους σου. Μην
αφήσεις τη σημερινή μέρα να περάσει
χωρίς να κάνεις κάποιες κινήσεις, που
θα σε βοηθήσουν στα σχέδιά σου.
Ζυγός: Σήμερα οι άνθρωποι αλλά και
τα γεγονότα γύρω σου θα σε επηρεάσουν αρκετά και θα διαταράξουν για
τα καλά τις ισορροπίες σου. Δείξε
ψυχραιμία και ασχολήσου με όσα
πραγματικά σε αφορούν προσωπικά.
Ο καθένας κάνει τις επιλογές του και
εσύ πρέπει να το σεβαστείς αυτό, ανεξάρτητα αν συμφωνείς ή διαφωνείς.
Σκορπιός: Η ημέρα θα είναι κάπως
δύσκολη για εσένα και το πλανητικό
σκηνικό θα παίξει παιχνιδάκια με τα
νεύρα και τις αντοχές σου. Προσπάθησε να μην ανακατεύεις τρίτα άτομα

στις υποθέσεις σου και φρόντισε να
τις λύνεις μόνος σου.
Τοξότης: Τα νεύρα σου θα δοκιμαστούν, καθώς οι υποχρεώσεις σου
είναι πάρα πολλές και θέλεις να τις
διευθετήσεις το συντομότερο. Δεν είναι
δυνατόν να τα καταφέρεις, αν δεν ηρεμήσεις και δεν καταπολεμήσεις την
παρορμητικότητά σου, που μπορεί να
οδηγήσει σε βιαστικές κινήσεις.
Αιγόκερως: Πρέπει να προσπαθήσεις
να ηρεμήσεις και να αποφύγεις τις
κινήσεις πανικού. Όσα σε απασχολούν
θα βρουν λύση μέσα από ευκαιρίες
που θα παρουσιαστούν και θα σε
ευνοήσουν ιδιαίτερα. Για να μην αγχώνεσαι, μίλησε στους δικούς σου
ανθρώπους και ζήτησε τη βοήθειά
τους.
Υδροχόος: Οι στόχοι που έχεις θέσει
στη ζωή σου αρχίζουν να υλοποιούνται και είναι καιρός να κάνεις το επόμενο βήμα, που θα σε φέρει πιο κοντά
στην επιτυχία. Η κοινωνικότητά σου
και ο τρόπος που επικοινωνείς με τους
γύρω σου είναι στα φόρτε τους γι’
αυτό εκμεταλλεύσου το!
Ιχθείς: Η επιτυχία που περιμένεις
έρχεται και θα την απολαύσεις την
σημερινή Πέμπτη. Συγκράτησε μόνο τη
φαντασία σου και μην κινείσαι με
συναισθηματισμούς, γιατί μπορεί να
οδηγηθείς σε λανθασμένες κινήσεις
που δε θα σου φέρουν τα επιθυμητά
αποτελέσματα.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Χαλβάς Φαρσάλων
Υλικά:
1 λίτρο νερό
500γρ. ζάχαρη
150γρ. αμύγδαλα καβουρδισμένα
100γρ. λάδι σπορέλαιο
240γρ. κορν φλάουρ, λίγο αλάτι
300γρ. ζάχαρη για την καραμέλα
2 κ.σ. ζάχαρη για το πασπάλισμα

Εκτέλεση: Βάζουμε σε ζεστό μάτι να κάψει, ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι ή μια κατσαρόλα ρηχή. Σε ένα μπολ βάζουμε
το 1 λίτρο νερό, τη ζάχαρη και τα ανακατεύουμε με ένα σύρμα.
Ρίχνουμε το σπορέλαιο, το κορν φλάουρ και συνεχίζουμε το
ανακάτεμα μέχρι να διαλυθεί καλά το κορν φλάουρ. Έπειτα
προσθέτουμε και το αλάτι. Ρίχνουμε στο σκεύος που έχουμε στη
φωτιά λίγη από τη ζάχαρη που έχουμε για την καραμέλα και
ανακατεύουμε συνέχεια με μία κουτάλα. Ρίχνουμε και σε δόσεις
την υπόλοιπη ζάχαρη για την καραμέλα και ανακατεύουμε
ξανά για να λιώσει καλά και να πάρει χρώμα. Αφαιρούμε από
τη φωτιά το σκεύος και ρίχνουμε μέσα το μείγμα από το μπολ
που ετοιμάσαμε πριν. Βάζουμε ξανά το σκεύος επάνω στη
φωτιά και ανακατεύουμε καλά για 5 με 10 λεπτά μέχρι να λιώσει η καραμέλα και να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Όταν ο χαλβάς αρχίσει να πήζει και πάρει χρώμα, ρίχνουμε και τα
καβουρδισμένα αμύγδαλα μέσα, ανακατεύουμε συνεχώς να
γίνουν ένα με το μείγμα και γυρίζουμε το μείγμα να ψηθεί καλά
και από τις δύο πλευρές ομοιόμορφα. Όταν είναι έτοιμος o
χαλβάς, τον απλώνουμε όσο είναι ζαστός σε ένα ταψί 32x25 εκ.
Προαιρετικά πασπαλίζουμε με ζάχαρη και καίμε την επιφάνεια
με ένα φλόγιστρο για να καραμελώσει και τον αφήνουμε να
κρυώσει.

Κοτόπουλο με χυλοπίτες στον φούρνο
Υλικά:
1 κοτόπουλο ή 5 μπουτάκια, 500 γρ. χυλοπίτες
1 ποτήρι κρασί λευκό
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένο
5-6 φρέσκιες ντομάτες τριμμένες
2 κρεμμύδια τριμμένα
1 ποτήρι ελαιόλαδο
μισό ματσάκι μαϊντανό
1 κουταλάκι κοφτό κανέλα

Εκτέλεση: Πλένουμε και καθαρίζουμε το κοτόπουλο και το
κόβουμε (αν χρειάζεται) σε μερίδες. Σε ένα ταψί βάζουμε τα
κομμάτια του κοτόπουλου. Τρίβουμε τα κρεμμύδια, τις ντομάτες και το σκόρδο στον τρίφτη (ή τα βάζουμε στο μίξερ), ψιλοκόβουμε τον μαϊντανό, και τα βάζουμε όλα στο ταψί. Ρίχνουμε
επίσης το λάδι, την κανέλα, αλάτι και πιπέρι και το κρασί.
Τώρα, βάζουμε και νερό μέχρι να σκεπαστεί το κοτόπουλο και
ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 1 ώρα. Όταν γίνει το κοτόπουλο, ρίχνουμε στο ταψί και τις χυλοπίτες. Αν έχει πιει το νερό
του, βράζουμε λίγο νερό και το προσθέτουμε στο ταψί. Τέλος,
αφήνουμε το ταψί με τις χυλοπίτες και το κοτόπουλο στο
φούρνο για περίπου 10 λεπτά στους 180 βαθμούς και μετά
σβήνουμε τον φούρνο, ώστε οι χυλοπίτες να πιουν και το ζουμάκι τους. Σερβίρουμε με τριμμένο τυράκι.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ευρωπαϊκή Ημέρα
Στατιστικής
η 20η Οκτωβρίου

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

«Στατιστικές
Σήμερα για
ένα Καλύτερο
Αύριο»

Σ

τις 20 Οκτωβρίου
2018 εορτάζεται για
τρίτη φορά η Ευρωπαϊκή
Ημέρα Στατιστικής. Ο
εορτασμός
της
Ευρωπαϊκής
Ημέρας
Στατιστικής, η οποία
συμπληρώνει
την
Παγκόσμια
Ημέρα
Στατιστικής που λαμβάνει χώρα κάθε πέντε
χρόνια, έχει σκοπό να
τονίσει τον σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζουν οι επίσημες στατιστικές στην κοινωνία
μας. Οι επίσημες στατιστικές παρέχουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα σε
κοινωνικοοικονομικά και
άλλα θέματα και έτσι οι
φορείς χάραξης πολιτικής, οι επιχειρήσεις,
αλλά και οι πολίτες
έχουν τη δυνατότητα
διαμόρφωσης επιστημονικά τεκμηριωμένων
αποφάσεων και σχεδιασμών για ένα καλύτερο
μέλλον.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 427 - 27/12/1957

Αρχή για τον καταρτισμό
και δημοσίευση των
περισσότερων επίσημων
στατιστικών στοιχείων
είναι
η
Στατιστική
Υπηρεσία.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΕΚ ΠΑΦΟΥ

Π

ραγματοποιήθηκε πρόσφατα η καθιερωμένη αιμοδοσία του Ελεύθερου Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ
Πάφου. Η συμμετοχή ήταν αθρόα απεικονίζοντας το
αλτρουιστικό πνεύμα που επικρατεί στις τάξεις των
μελών,στελεχών και αξιωματούχων της ΣΕΚ.

Π

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

αρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2018 η υποβολή πιστοποιητικών που αφορούν την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων. Η Υπηρεσία Φοιτητικής
Μέριμνας σε ανακοίνωση της τονίζει ότι η παράταση
είναι η τελευταία που δίδεται και θα τηρηθεί αυστηρά.

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή το «Λεοντιάδειο
Πρωτάθλημα» ποδοσφαίρου της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ
Λάρνακας. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής είναι τα εξής:
ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC

3–3

AEK KEΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ

4–0

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ - ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ

5-1

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 23/2018 17/10/2018
250.000 ............. 29809
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .................... 23499
100 .................... 37837

1.000 ................. 42766

100 .................... 24478

400 .................... 45884

100 .................... 18434

400 .................... 16716

100 .................... 53964

400 .................... 12425

100 .................... 16994

200 .................... 26884

100 .................... 52541

200 .................... 25631

100 .................... 19207

200 .................... 43663

100 .................... 22317

200 .................... 37668

100 .................... 14018

200 .................... 50294

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες
4929, 5818
Από €20 οι λήγοντες
239
Από €10 οι λήγοντες
964, 223
Από €4 οι λήγοντες
70, 64

200 .................... 28994
200 .................... 33754
200 .................... 40446
200 .................... 53039
200 .................... 44988
100 .................... 23186
100 .................... 54524

σε
σε
σε
σε

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ

Τα περισσότερα από αυτά
που θα γίνουν στο μέλλον
είναι ίδια μ’ αυτά που
έχουν γίνει.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

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

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 26 – 29/10/18 θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ –
Παρασκευή ώρα 19.30΄
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – AEK KEΛΙΩΝ – Σάββατο ώρα 15.30΄
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – Δευτέρα,
ώρα 19.30΄
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – κενή
• Επίσης διεξήχθηκε ο αγώνας SUPER CUP στις
13/10/18 στο γήπεδο Πύλας μεταξύ της πρωταθλήτριας και κυπελλούχου 2017 – 2018 ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC και
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ. Νικήτρια ομάδα ήταν η ομάδα
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ (2 – 3).

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
6η αγωνιστική

Α

ΥΨΩΝΑΣ: Επίδειξη ισχύος

πόδρασε με το διπλό από τα
Λατσιά η ΕΝΎψωνα Διγενής και
ανήλθε στην κορυφή. Ωστόσο, έχει
ένα αγώνα περισσότερο από τον
μέχρι πρότινος πρωτοπόρο Διγενή
Μόρφου καθώς ο αγώνας της προσφυγικής ομάδας με τον Αχυρώνα
αναβλήθηκε λόγω βροχόπτωσης.
Σημαντική εκτός έδρας νίκη της
Ομόνοιας Ψευδά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

6η αγωνιστική
Μόνη αήττητη η ΑΠΟΝΑ

όνη αήττητη ομάδα είναι η ΑΠΟΝ
Ανάγιας η οποία ωστόσο παραμένει στην 3η θέση. Στη κορυφή του
βαθμολογικού πίνακα φιγουράρει ο
Ηρακλής Γερολάκκου που άλωσε την
Πύλα ενώ στη 2η θέση βρίσκεται η
Δόξα Παλαιομετόχου, ακολουθώντας
από κοντά τις δύο πρωτοπόρους.

ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΑΗΤΤΗΤΟΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ
Τ
έτοιο ονειρικό ξεκίνημα δεν ξαναείδε
στην πολύχρονη ιστορία του ο
ΑΠΟΛΛΩΝ Λεμεσού. Μετρά το απόλυτο
των βαθμών με 18 τέρματα υπέρ και
μόλις ένα κατά, στέλλοντας ισχυρό
μήνυμα ότι φέτος είναι η χρονιά κυριαρχίας του στον Κυπριακό ποδοσφαιρικό
χώρο. Η ομάδα του Σ. Αυγουστή υπερτερεί σε όλα: απόλυτο βαθμών, καλύτερη
επίθεση με διαφορά και συμπαγέστερη
άμυνα (μαζί με την ΑΕΛ). Θύμα της
Απολλωνίστικης επέλασης, ο προπονητής του ΕΡΜΗ Κώστας Καϊάφας που
αποδεσμεύθηκε μετά τη βαριά ήττα.

Αλώβητη απόδρασε από το ΓΣΠ η ΑΕΛ,
με αντίπαλο το «κομψό κατενάτσιο» του
Πάολο Τραμετσάνη που καθοδήγησε
για πρώτη φορά τον ΑΠΟΕΛ. Οι δύο
μονομάχοι αμύνθηκαν πολύ καλά και
κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα σε
παιχνίδι μέτριο και με λιγοστές φάσεις.

• Συνέτριψε τον ΕΡΜΗ, σε απόλυτη πορεία επίδειξης ισχύος
• Αήττητη και η ΑΕΛ που απόδρασε αλώβητη από το ΓΣΠ
• ΑΠΟΕΛ: Διαπιστευτήρια Τραμετσάνη με κλασσικό Ιταλικό
κοστούμι και γεύση «κατενάτσιο»
• Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ξεσάλωσε επί της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ύστερα από 22
χρόνια ορθώνοντας ανάστημα μεγάλης ομάδος
• ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Τραγική εμφάνιση και έντονες αποδοκιμασίες στη
μετά - Ρόνι εποχή
• Η ΑΕΚ με το βλέμμα στην Ευρώπη κέρδισε τη ΔΟΞΑ

Από τον πάγκο ήρθε η νίκη για την ΑΕΚ
επί της ΔΟΞΑΣ. Η είσοδος του Ιραόλα
και του Γιάννου έκαναν τη διαφορά
στην απόδοση της ομάδας, επιτυγχάνοντας το 4ο τρίποντο στο πρωτάθλημα.
Βυθισμένη στο λήθαργο η ΑΝΟΡΘΩΣΗ
στο ντεπούτο του Ισραηλινού Γιούρκεν
Στρέπελ παρουσιάσθηκε ασύνδετη
απογοητεύοντας για άλλη μια φορά
τους φίλους της που την αποδοκίμασαν
στον ισόπαλο αγώνα με την Ένωση στο
«Τ. Μάρκου». Πολλοί πιστεύουν ότι η
«Κυρία» πονεί στα αποδυτήρια με ό,τι
αυτό σημαίνει για την κατάντια της.

Πρέπει να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό
τους διαμήνε ο Π.
Τραμετσάνη
στους
παίκτες
του
ΑΠΟΕΛ

Ο Γ. Στρέμπελ
δεν έκανε
απολύτως
τίποτε για να
βελτιώσει την
τραγική εικόνα της
«Μ. Κυρίας»

6 αγωνιστικές
6 προπονητές
έχουν αποδεσμευτεί!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για πρώτη φορά ύστερα από 22 χρόνια
η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ νίκησε την ΟΜΟΝΟΙΑ.
Οι Ερυθρόλευκοι έστειλαν σαφές μήνυμα ότι φέτος δεν αστειεύονται. Στο
«Τριφύλλι», μετά τη 3η συνεχόμενη ήττα
άρχισαν οι αναταράξεις με τον προπονητή Χ. Κ. Ολίβα να πέφτει στο κενό.
Υπηρεσιακός ανέλαβε ο Άνχελ Γκόμεζ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0-1

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

15

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

5η αγωνιστική

ΘΟΪ: Έχασε κι εκτοπίσθηκε από την κορυφή

Ά

ρης και Καρμιώτισσα απόδρασαν με το τρίποντο από
Αραδίππου και Σωτήρα, αντιστοίχως και εγκαταστάθηκαν στο
βαθμολογικό ρετιρέ εκτοπίζοντας το ΘΟΪ Λακατάμιας που έχασε
εντός έδρας από την Αγία Νάπα. Σπουδαίο διπλό σημείωσε η
ΑΕΖακακίου που άλωσε το «Γρηγόρης Αυξεντίου» κι αναρριχήθηκε
στη 2η θέση την οποία μοιράζεται με το ΘΟΪ, την Άχνα, τον
Ολυμπιακό, τον Ακρίτα και την Ομόνοια Αραδίππου. Όπως αποτυπώνεται στην εικόνα των πέντε πρώτων αγωνιστικών, ο φετινός μαραθώνιος θα είναι πολύ ανταγωνιστικός καθώς αρκετές
ομάδες δείχνουν ικανές να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τα δύο εισιτήρια που οδηγούν στα μεγάλα σαλόνια.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

2400 αντιπρόσωποι στο συνέδριο
της ITF στη Σιγκαπούρη

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

• Τελετή έναρξης της Εβδομάδας για την Aσφάλεια και Yγεία στην Εργασία

Ποιοτικότερες συνθήκες εργασίας
σε Ναυτιλία και Λιμάνια

Υγιείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας ενισχύουν
την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων

Μ

Η

Το συνέδριο, στην παρουσία και της Ομοσπονδίας
Μεταφορών ΣΕΚ που εκπροσωπήθηκε από τον γενικό
της γραμματέα και αναπληρωτή γενικό γραμματέα
Παντελή Σταύρου και Χαράλαμπο Αυγουστή, αντίστοιχα, ενέκρινε σειρά ψηφισμάτων σε σχέση με
δράσεις των συνδικάτων μελών που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην προσεχή πενταετία.

Τα πιο πάνω τόνισε η Υπουργός

ε ισχυρό σύνθημα «Κτίζοντας τη δύναμη μας»
στην παρουσία 2400 αντιπροσώπων και προσκεκλημένων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις
14 - 21 Οκτωβρίου στη Σιγκαπούρη το Παγκόσμιο
Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων
Μεταφορών, ITF.

ασφάλεια και υγεία στην εργασία διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς
εργατικού δυναμικού το οποίο
αποτελεί σημαντικό παράγοντα
για την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και για την ικανότητα
τους να καινοτομούν και να παράγουν.

Στόχος, δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ο γενικός
γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ Παντελής Σταύρου,
όλων όσων εμπλε√ Παρούσα η Ομοσπονδία κόμαστε με αυτούς
καίριους
Μεταφορών ΣΕΚ με διμελή τους
τομείς
της
οικονοαντιπροσωπεία
μίας παγκοσμίως,
είναι να καταστήσουμε το επίπεδο εργασίας των εργαζομένων στα
λιμάνια και στη ναυτιλία καλύτερο και ποιοτικότερο.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, οι κύριοι Σταύρου και
Αυγουστή, διαβουλεύθηκαν με ηγετικά στελέχη των
συνδικάτων του εξωτερικού για θέματα που αφορούν κυρίως τη Ναυτιλία και τα υπό Κυπριακή
σημαία πλοία που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και
με τα οποία συμβάλλεται η ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ.
Τιμητική εξέλιξη για την Ομοσπονδία Μεταφορών
αποτελεί η εκ νέου εκλογή του γγ της ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ
Παντελή Σταύρου στην εκτελεστική επιτροπή
[stearing group] του γενικότερου συμβουλίου της
ναυτιλίας [fair practises group] ως επιβράβευση της
πολύχρονης ενεργούς δράσης και της συμπόρευσης
της Ομοσπονδίας με τις πολιτικές της ITF στον τομέα
των μεταφορών, κυρίως όμως στη Ναυτιλία όπου η
Κύπρος διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο διεθνώς.
Κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου,
σύσσωμοι οι σύνεδροι έστειλαν το μήνυμα της αλληλεγγύης, της διεκδίκησης και της ισχύος, ως κινητήριους άξονες στους οποίους περιστρέφεται η συνδικαλιστική δράση για προστασία των εργαζομένων
σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με τον επανεκλεγέντα γενικό γραμματέα
της ITF Stephen Cotton

Με τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της ITF Paddy
Crumlin και τον συντονιστή της ITF Σταμάτη Κουράκο

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου στην
τελετή έναρξης της εβδομάδας
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία διοργανώνεται από
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφά-

λεια και την Υγεία στην Εργασία.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα στο Ξενοδοχείο «Χίλτον Πάρκ», στην παρουσία των
Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο
της διετούς Ευρωπαϊκής Εκστρατείας πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών 2018-2019 και έχει ως θέμα

«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας και διαχείριση Επικίνδυνων
Ουσιών».
Την ΣΕΚ στην τελετή εκπροσώπησαν ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης και ο Ευάγγελος
Ευαγγέλου υπεύθυνος της Τμήματος Ασφάλειας και υγείας της ΣΕΚ.

• Aθρόα συμμετοχή στη 2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής

ΣΕΚ, ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ και υπουργείο Υγείας έμπρακτα
στο πλευρό των νοσηλευτών

Υ

πό την αιγίδα του υπουργού
Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2018 στο οίκημα
της ΣΕΚ στον Στρόβολο η 2η Ημερίδα Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.
Κεντρικός στόχος της ημερίδας
ήταν η ενίσχυση του γνωσιολογικού επιπέδου των νοσηλευτών για
να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις συνεχώς
αυξανόμενες ανάγκες και προκλήσεις στον ζωτικό τομέα της Υγείας.
Στην ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από τη Συνδικαλιστική Σχολή
ΣΕΚ και την Επαρχιακή Επιτροπή
του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών Λευκωσίας,
εστάλη το μήνυμα ότι οι επαγγελματίες νοσηλευτές που ασχολούνται σε 24ωρη βάση με την ανακουφιστική φροντίδα και την υγεία
των συνανθρώπων μας, επιτελούν
ιερό έργο το οποίο πρέπει να στηριχθεί παντοιοτρόπως από την
Πολιτεία.
Η συμμετοχή του νοσηλευτικού
προσωπικού, τόσο στο τελετουργικό μέρος, όσο και στις εργασίες
της ημερίδας, ήταν αθρόα. Πέραν
των 250 επαγγελματιών νοσηλευ-

www.sek.org.cy,

τριών και νοσηλευτών, παρακολούθησαν την παρουσίαση η
οποία ήταν άκρως κατατοπιστική
για τα τεκταινόμενα της σύγχρονης
νοσηλευτικής. Στον χαιρετισμό
του, ο υπουργός Υγείας συνεχάρη
τους συμμετέχοντες, διαβεβαιώνοντας ότι η πολιτεία εκτιμά τα μέγιστα το έργο που επιτελούν και το
οποίο θα είναι ακόμη πιο αποδοτικό με τη λειτουργία του ΓεΣΥ τον
προσεχή Ιούνιο.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

Στους χαιρετισμούς τους, ο γ.γ
της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Υπαλλήλων ΣΕΚ Ελισσαίος
Μιχαήλ και ο γραμματέας του
ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ Άκης Χωρατάς
εκθείασαν το έργο των επαγγελματιών του νοσηλευτικού
κλάδου, υπογραμμίζοντας την
ανάγκη συνεχούς δράσης και
συνεργασίας για αναβάθμιση
του. Στο πλαίσιο του τελετουργικού μέρους τα ημερίδας, τιμήθηκε η Νεοφύτα Κουππή για
την πολυετή και σημαντική
συνδικαλιστική της δράση στις
τάξεις της ΣΕΚ αλλά και για την
πολυτιμότατη κοινωνική προσφορά της. Την πλακέτα απένειμαι ο γ.γ. της Ομοσπονδίας
Ελισσαίος Μιχαήλ (φωτο).
Τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο
αναπληρωτής γ.γ της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών ΣΕΚ Μιχάλης
Καζαμίας ο οποίος κάλεσε το
νοσηλευτικό
προσωπικό
να
πυκνώσει ακόμη περισσότερο τις
τάξεις της ΣΕΚ ενδυναμώνοντας
περαιτέρω τη δράση και την φωνή
του.

Εκτενές ρεπορτάζ στην προσεχή
έκδοση

www.oho-sek.org.cy

