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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Οι μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία
δεν αποτελούν ατομικό δελτίο προόδου

Ώρα επανάκτησης
της κοινωνικής συνοχής
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Σελ. 2

Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Συνάντηση ΣΕΚ, ΠΕΟ με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας
για τα Ταμεία Υγείας
Σήμερα Τετάρτη στις 9 το πρωί οι ηγεσίες των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, θα
συναντηθούν στο προεδρικό με τον
πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη για το επίμαχο θέμα των
υφιστάμενων ταμείων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζομένων
στο ευρύ δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, ενόψει της εφαρμογής του
ΓεΣΥ.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3032

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ΤΙΜΗ €0.70

Οι ψευδαισθήσεις ενός μικροπολιτικού συστήματος και η υποκρισία του εκσυγχρονισμού
Του Ανδρέα Φ. Μάτσα
Γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Σελ. 2

Σελ. 5

• Η ΣΕΚ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Αξιώνουμε την εδραίωση συνθηκών
Ισότητας και Αξιοπρέπειας

Στόχος του συνδικαλιστικού κινήματος
είναι η διαφοροποίηση της πρόσφατης απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου η οποία ξεσήκωσε θύελλα
εργατικών αντιδράσεων. Οι συντεχνίες
του προσωπικού θεωρούν την εν
λόγω απόφαση απαράδεκτη και εκτός
θεσμικού πλαισίου που αναιρεί και
παραβιάζει πρόνοιες των συλλογικών
συμβάσεων. Εκ μέρους της ΣΕΚ θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ο γενικός
γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο
γ. γ της ΟΗΟ – ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία.

14 Μαρτίου 1957
Η ευτυχέστερη μέρα του Βαγορή
Ο αδούλωτος Κυπριακός Ελληνισμός
υποκλίνεται μπροστά στο μεγαλείο
της θυσίας του νεαρού ήρωα της ΕΟΚΑ
Ευαγόρα Παλληκαρίδη. «Ό, τι έκαμα, το
έκαμα ως Έλλην Κύπριος όστις ζητεί
την ελευθερία του, τίποτε άλλο.» Τα
τελευταία εννέα δευτερόλεπτα του
Βαγορή προτού οδηγηθεί στην αγχόνη.

Σελ. 7

Αναγκαιότητα η ουσιαστική αναβάθμιση του ρόλου
της γυναίκας στην αγορά εργασίας

Μ

ε σύνθημα «Ας Οικοδομήσουμε
ΜΑΖΙ την κοινωνία που μας αξίζει»,
η ΣΕΚ τίμησε με μεγαλοπρέπεια την 8η
Μαρτίου, καλώντας τις εργαζόμενες να
συνεχίσουν να αγωνίζονται για μια
δίκαιη κοινωνία απαλλαγμένη από διακρίσεις και ανισότητες, εδραιώνοντας
συνθήκες ισότητας και αξιοπρέπειας
στους χώρους εργασίας.

ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Σε ογκώδεις συγκεντρώσεις αλλά και σε
επισκέψεις σε μαζικούς χώρους εργασίας, τονίστηκε ότι τα λόγια θα πρέπει
να μετουσιωθούν σε πράξη, προωθώντας την ισότητα και την ισονομία,
θεμελιώδεις αξίες των σύγχρονων

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας τόνισε πως αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη
η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου και
της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής
των γυναικών στην αγορά εργασίας και
προώθηση της επαγγελματικής τους

Η ΣΕΚ αξιώνει από την πολιτεία να
περάσει από τα λόγια στα έργα εμπεδώνοντας την Ισότητα των φύλων σε
όλες τις εκφάνσεις της ζωής, προσφέροντας σε γυναίκες και άνδρες ισότιμες
ευκαιρίες ανέλιξης και προόδου στην
αγορά εργασίας.

ανέλιξης έτσι ώστε να κατοχυρωθούν
εμπράκτως τα δικαιώματα τους. Η 8η
Μαρτίου, πρόσθεσε, υπαγορεύει το
χρέος κάθε γενιάς να θυμάται τις θυσίες
και να παραδειγματίζεται από τους
αγώνες των γυναικών για αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας.
Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου σε χαιρετισμό της ανήμερα της 8ης
Μαρτίου σε εκδήλωση στη ΣΕΚ Λάρνακας, κατέδειξε ως πάγια πολιτική του
υπουργείου της, την προώθηση της
ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών
ως μία από τις θεμελιώδεις αξίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σελ. 8, 9

Συνεργατισμός: Ώρα απόδοσης ευθυνών

Υ

πό το βάρος εγκληματικών λαθών, παραλείψεων, κομματικών σκοπιμοτήτων, ιδιοτελών πρακτικών και διαχρονικών διαχειριστικών αμαρτιών, ο
Συνεργατισμός, το άλλοτε καύχημα της Κυπριακής
κοινωνίας, κατέρρευσε. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο η ΣΕΚ με δημόσιες τοποθετήσεις και διαβήματα
σε ανώτατο πολειτιακό επίπεδο, αξίωσε την διεξαγωγή αμερόληπτης και σφαιρικής έρευνας που θα
κατανέμει ευθύνες και θα οδηγεί στην κάθαρση και
τιμωρία των ενόχων.
Στις 6 Μαρτίου 2019, η Ερευνητική Επιτροπή, που
διόρισε η Κυβέρνηση, δημοσίευσε το εκ 844 σελίδων
πόρισμα της για την κατάρρευση του Συνεργατισμού,
επιρρίπτοντας διαχρονικά ευθύνες σε όλες τις κυβερνήσεις, στο κομματικό πελατειακό σύστημα και σε
αξιωματούχους του Συνεργατικού κινήματος. Όπως
επισημαίνεται στο πόρισμα, υπάρχουν πιθανές ποινικές, αστικές και πολιτικές ευθύνες, ανοίγοντας τον

δρόμο για ανάληψη δράσης εκ μέρους της Νομικής
Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. Ασφαλέστατα, το
πρόβλημα στον Συνεργατισμό δεν προκλήθηκε μετά
το 2013. Το οξύτατο πρόβλημα της κακής διαχείρισης του δανειακού χαρτοφυλακίου των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, η αδυναμία τους να
εισπράττουν έγκαιρα τις οφειλές των δανειοληπτών

• Ανάγκη αξιοποίησης του πορίσματος
της Ερευνητικής Επιτροπής
αλλά και οι οργιάζουσες πολύχρωμες στρεβλώσεις,
εμφανίζονταν από τα πρώτα χρόνια της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Αναντίλεγκτα, ο Συνεργατισμός έχει
ταλαιπωρηθεί βάναυσα από την κομματοκρατία και
το σαθρό πολιτικό σύστημα. Η πελατειακή σχέση
«θαυματουργούσε» σε βάρος των ζωτικών κοινωνι-

κών συμφερόντων τα οποία ο Συνεργατισμός τάχθηκε να υπηρετήσει. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιήθηκε
ως όχημα για εξυπηρέτηση κομματικών και συναφών ιδιοτελών συμφερόντων.
Σήμερα, υπό το φώς του πορίσματος της Ερευνητικής Επιτροπής, η ωμή πραγματικότητα συνηγορεί
ότι καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάρει ριζοσπαστικά μέτρα για αναχαίτιση της ολέθριας κατηφόρας. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει η αδέκαστη δικαιοσύνη για τιμωρία των ενόχων και συνενόχων.
Παράλληλα, προβάλλει εκ των ων ουκ άνευ, η ανάγκη
να δρομολογηθεί οδικός χάρτης με σκοπό την εξυγίανση του κομματικού βίου και απαλλαγή από το
σαθρό πολιτικό σύστημα. Αυτό θα είναι και η μοναδική εγγύηση ότι δεν θα επαναληφθούν μελλοντικά
παρόμοια εγκλήματα σε βάρος της κοινωνίας και
γενικότερα των πολιτών.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

@

Έ

κοψε πρώτος το ευρωπαϊκό
νήμα στα 60 μ μετεμποδίων κι
έγινε χρυσός ο συμπατριώτης μας
ΜΙΛΑΝ Τραίκοβιτς
Η ψυχή, η θέληση και η σκληρή
δουλειά επιβραβεύονται

*

Ρ

ήμαξε τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟ η διαχρονική κομματοκρατία
Eκ των ων ουκ άνευ η εξυγίανση
του κομματικού βίου αν θέλουμε
να δούμε άσπρη μέρα

*

Γ

ενναιόδωρος παρουσιάζεται ο
ΓΛΑΥΚΟΣ των υδρογονανθράκων
Ευχή μας, τα πλούσια κοιτάσματα να αποβούν υπέρ της ειρήνης
και της ευημερίας των πολιτών

*

Α

παγορεύεται η υπενοικίαση σε
τρίτους χώρων ΕΣΤΙΑΣΗΣ εντός
του ξενοδοχείου
Ορθότατη η σχετική απόφαση της
Βουλής η οποία αποτρέπει εστίες
εργασιακής σύγκρουσης

*

Τ
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ο ταξίδι για το θεάρεστο έργο του
ΓεΣΥ βρίσκεται πρό των πυλών
Το τρένο μπήκε στις ράγες και
ξεκινά τον προσεχή Ιούνιο

Ι

στορική, η συμφωνία Συντεχνιών –
Εργδοτών για τα εργατικά ΙΑΤΡΙΚΑ
ταμεία
Στόχος η ομαλή προσαρμογή στο
νέο τοπίο του ΓεΣΥ

*

Κ

αμπανάκι χτυπά πάλι η ΟΥΕΦΑ
για στημένα παιγνίδια στη Β
Κατηγορία
Το Κυπριακό ποδόσφαιρο απαξιώνεται πλήρως, κρίμα

*

Η

8η Μαρτίου μας προστάζει σε
αγώνα για προαγωγή της
ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Ευθύνη όλων ο τερματισμός των
διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας

*

Φ

ωνή συνετή για την ΕΥΡΩΠΗ του
αύριο ύψωσε ο Γάλλος πρόεδρος
Ας διαβάσουμε την πρόταση του
κι ας προβληματισθούμε βαθύτατα

*

Ώ

ρα μέγιστης ευθύνης για τους
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ όσον αφορά στη
διατήρηση της εργατικής ειρήνη
Με κεντρικούς αποδέκτες τους
εργολάβους οικοδομών και τους
ξενοδόχους

*

Ν

οσταλγούν ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ θέσεις
εργασίας οι νέοι μας
Ευθύνη της πολιτείας να δράσει
προκειμένου να κρατήσει τα νειάτα στο νησί

*

Η

ανεργία μειώνεται, όμως η
ΑΔΗΛΩΤΗ εργασία δεν λέει να
κοπάσει
Ώρα να απαλλαγεί η αγορά εργασίας από τη γάγγραινα της
παράνομης απασχόλησης

*

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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Ώρα επανάκτησης της κοινωνικής συνοχής

Μ

ε τον ερχομό της φετινής άνοιξης
φθάνουν κοντά μας καλά νέα από
το μέτωπο της απασχόλησης. Ο ανεργιακός δείκτης συνεχίζει την καθοδική
του πορεία σημειώνοντας τον Φεβρουάριο βουτιά 13% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία, αυτή η μείωση αποτελεί επίδοση δεκαετίας καθώς αγγίζει
το χαμηλότερο σημείο από τον Οκτώβριο του 2010, χρονιά
που ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Αυτή η
εξέλιξη
θεωρείται
σημαδιακή
καθώς
σηματοδοτεί
την
απαρχή μιάς νέας
αισιόδοξης πορείας
για το κοινωνικοοικοΤου Ξενή X.
Ξενοφώντος
νομικό αύριο στην
Αρχισυντάκτη
Κύπρο. Μιάς πορείας
«Εργατικής
η οποία την τελευταία
Φωνής»
δεκαετία λόγω της
xenis.xenofontos@
τραπεζικής κατάρsek.org.cy
ρευσης , της δημοσιονομικής κατολίσθησης και εν γένει της βαθύτατης οικονομικής ύφεσης, πέρασε από χίλια μύρια
κύματα στέλλοντας χιλιάδες συμπολίτες
μας στον καιάδα της ανεργίας με πρώτα
θύματα τα μισθωτά μη προνομιούχα
νοικοκυριά.
Φρονούμεν ότι μέσα από τα καλά νέα
που αναφύονται από το μέτωπο της

ανεργίας, ανθίζει ξανά στον τόπο μας,
ύστερα από 10 χρόνια ξηρασίας, το
δένδρο της Απασχόλησης. Στις προτεραιότητες του συνδικαλιστικου κινήματος, πέραν από την εύλογη διεκδίκηση
της επαναφοράς μισθών στα προ της
κρίσης επίπεδα, είναι η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και υιοθέτηση
πολιτικών για ενίσχυση της τρωθείσας
κοινωνικής συνοχής. Όμως , αυτές οι
θέσεις εργασίας δεν πρέπει σε καμμιά
περίπτωση να είναι ευκαιριακές. Πρέπει

• Η συνεχιζόμενη μείωση της
ανεργίας σηματοδοτεί την απαρχή
μιάς νέας αισιόδοξης πορείας για
το αύριο, με φόντο τη νέα γενιά
να είναι ποιοτικές προσδίδοντας την
αναγκαία δυναμική στην οικονομία η
οποία έχει εισέλθει στην τροχιά της
ανάπτυξης. Πολλές φορές, τον τελευταίο καιρό οι αρμόδιοι υπουργοί ακόμη
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπερτόνισαν την ανάγκη να δοθεί έμφαση
στην ποιοτική απασχόληση προκειμένου η νέα γενιά να απεγκλωβισθεί από
το κοινωνικό περιθώριο και να βρεί τον
βηματισμό της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους νευραλγικούς κλάδους της ξενοδοχειακής και οικοδομικής
βιομηχανίας στους οποίους δυστυχώς
οργιάζει η αδήλωτη εργασία εκτρέφο-

ντας την εργασιακή εκμετάλλευση. Είναι
ευθύνη, λοιπόν, της πολιτείας να προωθήσει τάχιστα τις ενδεδειγμένες πολιτικές για να απαλλαγεί η αγορά εργασίας
από μεσαιωνικά σύνδρομα τα οποία
βλάπτουν σοβαρά την εργασιακή ειρήνη και κατεπέκταση την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
Σε τούτη την κομβική συγκυρία της
Κυπριακής οικονομίας, που χαραχτηρίζεται με ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να δοθεί η
δέουσα προσοχή στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπών
θέσεων εργασίας και ποιοτικής απασχόλησης, αξιοποιώντας το υψηλά
καταρτισμένο και μορφωμένο ντόπιο
εργατικό δυναμικό. Ήλθε ή ώρα να
εμφυσήσουμε στους νέους την αισιοδοξία μέσω της αξιοπρεπούς και καλά
αμειβόμενης εργασίας, αποτρέποντας
τις ολέθριες μεταναστευτικές τάσεις του
επιστημονικού δυναμικού. Είναι υπέρτατη ευθύνη της Κυβέρνησης και της
Βουλής να δράσουν συντονισμένα,
άμεσα και αποτελεσματικά για να ξαναβρεί η νέα γενιά την αυτοπεποίθηση της
ύστερα από μια δεκαετία κοινωνικής
περιθωροποίησης. Αυτή θα είναι χρυσή
επένδυση για το σήμερα και το αύριο
της πατρίδας μας. Προς τούτο, Πολιτεία και εργοδότες καλούνται να επιδείξουν τον πρέποντα κοινωνικό πατριωτισμό!

Οι μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία δεν αποτελούν ατομικό δελτίο προόδου

Η

ΣΕΚ τιμά κάθε εργαζόμενη γυναίκα,
σε κάθε τομέα απασχόλησης και
εργασίας, έχοντας επίγνωση των διαφορετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε διαφορετικούς τομείς εργασίας και υπό διαφορετικές κοινωνικές
συνθήκες. O σεβασμός, προς τη γυναίκα θα πρέπει να μεταφράζεται σε πολιτική
υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων
μέσα από τη μετουσίωση των λόγων σε
πρακτική εφαρμογή.
Της Δέσποινας
Η ΣΕΚ δεν παρασύρεΗσαΐα
ται
σε
ρητορική
Γρ. Τμήματος
λόγων
και
στη
συναιΕργαζομένων
σθηματική προσέγγιΓυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy ση της τιμής προς τη
γυναίκα, γιατί αυτό
οδηγεί αναπόφευκτα
στην απόκρυψη των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην
καθημερινότητα της.
Τιμή στην 8η Μαρτίου, σημαίνει:
• Εξάλειψη κάθε μορφής διάκριση και
υποστήριξη του διπλού της ρόλου, της
μητέρας και επαγγελματία, μακριά από
τη φτώχεια, τις σε βάρος της προκαταλήψεις, την σε βάρος της Βία και την
ανοχή της περιθωριοποίησής της.

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

• Απόδοση της Ισονομίας στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον χωρίς
διαστρεβλωμένες αντιλήψεις που υπογείως υποθάλπουν την πραγματική
εικόνα.
• Αδιαπραγμάτευτη εφαρμογή του
συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρα-

• Αλλά με τις ξόβεργες μπορεί
να πιάνεις πουλιά, δεν πιάνεις
ποτέ το κελαηδητό τους”
Οδυσσέας Ελύτης
τίας όπου η δικαιοσύνη και η Ισότητα αποτελούν βασικές αρχές και εμπίπτουν στον σκληρό πυρήνα του δηλαδή
αυτών που δεν υπόκεινται σε καμιά
απολύτως αναθεώρηση.
• Αποκατάσταση του δημοκρατικού
ελλείματος του χάσματος αμοιβών. Ένα
ζήτημα που προσβάλλει κάθε έννοια
του σύγχρονου κράτους
• Προαγωγή πολιτικών συμφιλίωσης
που να θέτουν την γυναίκα ισότιμο παίχτη στην αγορά εργασίας
• Προστασία κάθε γυναίκας από το
απαράδεκτο φαινόμενο της σεξουαλι-

κής παρενόχλησης
Σημαίνει πολλά ακόμη για να κυριαρχεί
η Ισότιμη Μεταχείριση σε κάθε έκφανση
της καθημερινής ζωής.
Σημαίνει καταληκτικά, η εφαρμογή των
νόμων χωρίς παρεκκλίσεις. Και οι νόμοι
είναι η οδός για ένα ισότιμο κράτος
δικαίου.
Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που επιτεύχθηκε στους τομείς προαγωγής της Ισότητας και είναι ομολογουμένως τεράστια. Ο δρόμος ωστόσο μέχρι που να
φτάσουμε στα επιθυμητά επίπεδα είναι
ακόμη μακρύς. Η Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας υπενθυμίζει απλά το χρέος
μας να μη ξεχνάμε πως υπάρχει ακόμη
τεράστιο χάσμα από τη θεωρία στην
πράξη. Οι μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία δεν αποτελούν ατομικό δελτίο προόδου για αυτό θα παραμείνουμε διεκδικητές στο τεράστιο στοίχημα της ισότητας που θα ωφελέσει ολόκληρη την κοινωνία.
Να επενδύει ισότιμα στα δύο φύλα γιατί
σίγουρα η πρόοδός της κοινωνίας είναι
σαφώς πιο ολοκληρωμένη όταν λαμβάνεται υπόψη τις ικανότητες και των δύο
φύλων. Την άνοιξη την φέρνουν τα χελιδόνια αλλά τη διαφορά την κάνουν τα
αηδόνια!

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3/2019

ΠΕΜΠΤΗ 14/3/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3/2019
Α’ Χαιρετισμοί
Αγαπίου μ., Αριστοβούλου απ., Νικάνδρου μάρτ.

Βενεδίκτου οσίου,
Αλεξάνδρου μάρτ.,
Ευσχήμονος επισκ.
Λαμψάκου

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/3/2019
Σαββίνου μ., Χριστοδούλου εν Πάτμω,
Ιωάννου / Ανίνα

Νικηφόρου Κων/λεως,
Ποπλίου Αθηνών,
Αβίβου μαρτ.

οσίων

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/3/2019
Α’ Κυριακή των
νηστειών, Κυριακή
της Ορθοδοξίας,
Αλεξίου ανθρώπου
του Θεού, Θεοστηρίκτου ομολογητού,
Παύλου μ. Μαρίνου

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/3/2019
Κυρίλλου Ιεροσυλύμων, Τροφίμου,
Ευκαρπίονος μαρ.
ΤΡΙΤΗ 19/3/2019
Αγ. Θεοδώρων, ανάμνησις του δια κολλύβων θαύματος, Χρυσάνθου Δαρείας

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Μεγάλο χάσμα
χαμηλόμισθων
δημοσίου,
ιδιωτικού τομέα

ο χάσμα μεταξύ των
χαμηλόμισθων
του
δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα είναι μεγάλο, σύμφωνα με μελέτη του
Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
Η μελέτη εξετάζει το
μισθολογικό χάσμα μεταξύ
εργαζομένων του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα
στην Ευρώπη, το 2007, που
ήταν η τελευταία χρονιά
πριν την πρόσφατη οικονομική κρίση, αλλά και
κατά τη διάρκεια της κρίσης μέχρι το 2013. Για τις
εκτιμήσεις χρησιμοποιήθηκαν συγκρίσιμα δεδομένα
για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων
και
Ευρωπαϊκών
χωρών (Έρευνα Εισοδημάτων και Συνθηκών Διαβίωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης- EU-SILC).
Ανάμεσα στις χώρες με το
υψηλότερο
«ανεξήγητο»
χάσμα κατά το 2007 είναι
το Λουξεμβούργο, και σχεδόν όλες οι χώρες που
εισήλθαν σε πρόγραμμα
οικονομικής στήριξης από
την ΕΕ κατά τα χρόνια που
ακολούθησαν, όπως Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία,
Ισπανία, Ουγγαρία, Λετονία, και Ρουμανία. Από την
άλλη, ανάμεσα στις χώρες
με το χαμηλότερο χάσμα το
2007 είναι οι Σκανδιναβικές
χώρες, και κάποιες χώρες
της Κεντρικής Ευρώπης,
όπως Αυστρία, Βέλγιο,
Ολλανδία κ.ά.
Επιπρόσθετα, η μελέτη εξετάζει το χάσμα κατά μήκος
της κατανομής των μισθών
στους δύο τομείς για τα
δύο χρόνια 2007 και 2013.
Σε γενικές γραμμές παρατηρείται μεγάλο χάσμα
μεταξύ των χαμηλόμισθων
υπαλλήλων του δημόσιου
και των χαμηλόμισθων του
ιδιωτικού τομέα, ενώ για
τους υψηλόμισθους υπαλλήλους το χάσμα μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα είναι μικρό ή και
αρνητικό.
Σημειώνεται ότι σε αρκετές
χώρες, όπως και στην
Κύπρο, τα μέτρα λιτότητας
επικεντρώθηκαν εκεί που
το χάσμα μισθών ήταν
χαμηλό ή αρνητικό (δηλαδή
στους υψηλόμισθους δημόσιους υπαλλήλους) και δεν
επεδίωξαν να αλλάξουν
την ποσοστημοριακή δομή
του χάσματος αμοιβών
μεταξύ του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα.
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Οι Ευρωπαίοι άρχισαν
να εγκαταλείπουν τη Βρετανία

Ε.Ε

Τ

EΥΡΩΠΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

• Ορατές πλέον οι αρνητικές επιπτώσεις του Brexit, με φόντο τη μετανάστευση και τους μισθούς

Τ

ο γκρίζο σκηνικό που σκιάζει τον Λονδρέζικο ουρανό εδώ και καιρό με φόντο
την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση ωθεί πολλούς ευρωπαίους να
εγκαταλείψουν την χώρα. Τα τελευταία
στοιχεία επιβεβαιώνουν πως, από το
δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit, η
καθαρή μετανάστευση από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Ηνωμένο
Βασίλειο μειώνεται, ενώ αυτή από μη μέλη
της ΕΕ ενισχύεται.
Τα πιο εντυπωσιακά, ωστόσο, από τα
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα είναι αυτά που δείχνουν ότι
περισσότεροι Ευρωπαίοι από την κεντρική
και ανατολική Ευρώπη εγκαταλείπουν το
Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με αυτούς που
φτάνουν στη χώρα για πρώτη φορά από
την ένταξη της Πολωνίας, της Τσεχίας, της
Ουγγαρίας, της Εσθονίας, της Λετονίας,
της Λιθουανίας και της Σλοβενίας στην ΕΕ
το 2004.
Δεν είναι δύσκολο να μαντέψει κανείς γιατί.
Η ολοένα και πιο αδύναμη λίρα σημαίνει
ότι η αξία των εισοδημάτων που στέλνουν
οι μετανάστες στην πατρίδα τους για να
στηρίξουν τις οικογένειές τους είναι τώρα
πολύ μικρότερη συγκριτικά με το να βρουν
δουλειά εντός ΕΕ. Και έπειτα υπάρχει η επίμονη αίσθηση της ξενοφοβίας και η περιστασιακή βία που πολλοί έχουν βιώσει στη
Βρετανία από την ψηφοφορία του Brexit.
Πήραν το μήνυμα δυνατά και με σαφήνεια:
Οι ξένοι να πάνε σπίτι τους.

Μετανάστευση
Αν και είναι άδικο να πούμε ότι όλοι οι
υποστηρικτές του Brexit είναι κατά της
μετανάστευσης, πολλοί ψήφισαν να εγκαταλείψει η χώρα τους την ΕΕ ακριβώς για
τον λόγο αυτό. Ακόμη και αν το αντιμεταναστευτικό κλίμα έχει "μαλακώσει” σημαντικά από την ψηφοφορία του 2016, πολλοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο τερματισμός της μετανάστευσης ανθρώπων
χαμηλής ειδίκευσης θα αποτελέσει πλεονέκτημα για την οικονομία της Βρετανίας,
αναγκάζοντας τους εργοδότες να προσλάβουν Βρετανούς εργαζόμενους και να αυξήσουν τους μισθούς. Δεδομένου ότι μεγάλο
μέρος των εργαζομένων στην ανατολική
Ευρώπη είναι λιγότερο ειδικευμένοι, αυτό
θα θεωρηθεί ως νίκη αντί για το αντίθετο.
Δεν είναι ένα επιχείρημα που η Τερέζα Μέι
μόλις σκέφτηκε: βρίσκεται στην "καρδιά"
του ορισμού που έχει δώσει στο Brexit. Η
πολιτική για τη μετανάστευση που ακολουθεί μετά το Brexit έχει στόχο να εξαλείψει τη μετανάστευση με χαμηλή ειδίκευση
σχεδόν εξ ολοκλήρου. Σύμφωνα με αμφιλεγόμενα σχέδια που εξετάζονται από την
κυβέρνηση, οι υποψήφιοι για πενταετείς
visas θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι κερδίζουν τουλάχιστον 30.000 στερλίνες (39.825
δολάρια) ετησίως.
Η εξάλειψη της εργασίας χαμηλής ειδίκευσης θα μειώσει πιθανώς την ανάπτυξη του
ΑΕΠ για τα επόμενα χρόνια στην οικονομία
της Βρετανίας που βασίζεται έντονα στις
υπηρεσίες. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό αν
σκεφτεί κανείς ότι σχεδόν το ένα τέταρτο
των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Αλλά οι
αριθμοί είναι υψηλοί τόσο στην κοινωνική

• Brexit: Συμβιβασμός
της τελευταίας στιγμής
για Βρετανία-Ε.Ε.
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι διαβεβαίωσε προχθές Δευτέρα ότι εξασφάλισε «νομικά δεσμευτικές» τροποποιήσεις της Συμφωνίας Αποχώρησης από την Ε.Ε. στις
διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
Ο συμβιβασμός προβλέπει ότι το Λονδίνο θα έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την
εφαρμογή του λεγόμενου backstop, του μηχανισμού ασφαλείας με σκοπό την αποτροπή
των σκληρών συνόρων με την Ιρλανδία, σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ, εάν οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση δεν ευοδωθούν.
Η νέα αυτή πρόνοια θα προστεθεί στη συμφωνία που τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων είχαν απορρίψει με συντριπτική πλειοψηφία τον Ιανουάριο. Το νέο κείμενο εγγυάται «ότι η Ε.Ε. δεν θα μπορεί να ενεργήσει με σκοπό να εφαρμόσει το backstop επ' αόριστον», τόνισε η Μέι στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν με τον Γιούνκερ στο
Στρασβούργο, όπου συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
φροντίδα όσο και σε άλλους τομείς υπηρεσιών. Η PWC εκτιμά ότι μια μείωση κατά
50% στη μελλοντική μετανάστευση θα μπορούσε να μειώσει το επίπεδο του ΑΕΠ του
Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2030 κατά
περίπου 1,1% ή 22 δισ. λίρες σε τιμές 2017.

νου, οι αρνητικές επιπτώσεις στους
μισθούς και τις προοπτικές απασχόλησης
των εργαζομένων που γεννιούνται στο
Ηνωμένο Βασίλειο αντισταθμίζονται από
την άνοδο των μισθών και της απασχόλησης.

Επαναλαμβανόμενες μελέτες έχουν δείξει
ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι συμβάλλουν
θετικά στην οικονομία και συχνά απολαμβάνουν υψηλότερους ρυθμούς απασχόλη-

Είναι πιθανό ότι οι σταδιακές βελτιώσεις
στην κατάρτιση και την εκπαίδευση, τις
υποδομές και τις επιχειρηματικές επενδύσεις θα δημιουργήσουν πράγματι μια μεγαλύτερη και καλύτερη τοπική προσφορά
εργασίας για την πλήρωση θέσεων εργασίας. Αλλά για να γίνει αυτό θα χρειαστεί
μια δεκαετία ή και περισσότερο. Εντωμεταξύ, η δαιμονοποίηση των μεταναστών με
χαμηλή ειδίκευση καθιστά δύσκολο το να
επικεντρωθούμε στις υποκείμενες αιτίες
της υστέρησης της παραγωγικότητας της
Βρετανίας και της αυξανόμενης ανισότητας: κακές επενδύσεις στην εκπαίδευση,
την κατάρτιση δεξιοτήτων και την υποδομή. Και φυσικά, όσο μεγαλύτερη είναι η
κοινωνική κινητικότητα σε μια κοινωνία
(κάτι με το οποίο η Βρετανία προβληματίζεται), τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα
έχουν οι μετανάστες να ευδοκιμήσουν.

√ Αβέβαιο προδιαγράφεται
το κοινωνικοοικονομικό τοπίο
στη Μεγάλη Βρετανία
σης από ό,τι οι Βρετανοί. Ωστόσο, αυτό δεν
είναι ένα εύκολο μήνυμα να μεταδοθεί
πολιτικά. Εν τω μεταξύ, το επιχείρημα ότι ο
μικρότερος αριθμός μεταναστών θα οδηγήσει σε υψηλότερη επαγγελματική κατάρτιση και καλύτερους μισθούς για τους Βρετανούς μοιάζει κάτι το ευκολονόητο.

Μισθοί - απασχόληση
Έρευνα υποδηλώνει μια μικρή επίπτωση
στους μέσους μισθούς των υπαρχόντων
εργαζομένων (με τους εργαζόμενους με
χαμηλά ημερομίσθια να χάνουν όλο και
περισσότερο και τους υψηλά αμειβόμενους
εργαζόμενους να κερδίζουν) - αλλά ακόμη
και αυτές οι γενικεύσεις είναι παραπλανητικές. Πολλά εξαρτώνται από τις δεξιότητες που είναι σε ζήτηση και το στάδιο του
οικονομικού κύκλου. Και οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις δεν είναι οι ίδιες με τις
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Η μετανάστευση αυξάνει τη ζήτηση εργασίας,
καθώς οι μετανάστες είναι και εκείνοι
καταναλωτές και απαιτούν αγαθά και
υπηρεσίες. Έτσι, με την πάροδο του χρό-

Όλες οι χώρες πρέπει να θέσουν όρια στη
μετανάστευση και θα θέλουν να βρουν μια
ισορροπία όσον αφορά το σε ποιον θα επιτρέψουν να εισέλθει στη χώρα. Η Βρετανία
έχει θέσει τον πήχη πολύ ψηλά και ήδη
πληρώνει το τίμημα.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Μέχρι τις 2 Απριλίου η εγγραφή
στους καταλόγους για τις ευρωεκλογές

Θέσεις εργασίας

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας
στην ΑΤΗΚ (Cyta)

Η

Aρχη Τηλεπικοινωνιών Κύπρου [Cyta] δέχεται
αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων
οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο
ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο.
• Μηχανικοί Β’ (Αρ. Προκήρυξης 3/2019)
• Λειτουργοί Β’ (Προσωπικό Πληροφορικής) (Αρ. Προκήρυξης: 4/2019)

• Η υποβολή
αιτήσεων λήγει
Παρασκευή, 15
Μαρτίου 2019

• Λειτουργοί Β (Προσωπικό
Πληροφορικής)
(Ασφάλεια
Συστημάτων, Δικτύων και
Πληροφοριών) (Αρ. Προκήρυξης: 5/2019)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά
την αίτηση τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή στη
σελίδα www.cyta.com.cy/careers. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) την
Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019.
Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης
και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται
μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης (Οριστική Υποβολή και Πληρωμή).
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
παρακαλούνται να αποτείνονται στο τηλέφωνο:
22701888 (Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-13:30).

Άρχισε την 1η Μαρτίου
το Σχέδιο Επιχορήγησης
Διακοπών Συνταξιούχων

Ά

ρχισε την 1η Μαρτίου η εφαρμογή του Σχεδίου
Επιχορήγησης Διακοπών Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα και Χαμηλοσυνταξιούχων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
Σκοπός του Σχεδίου είναι η επιχορήγηση της διαμονής και διατροφής δικαιούχων του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα (που λαμβάνουν μικρή επιταγή), χαμηλοσυνταξιούχων που
είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, συνταξιούχων με ετήσιο εισόδημα μέχρι
€15.500 για μονήρεις και μέχρι €20.000 για οικογένειες καθώς και των εξαρτωμένων τους σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας, νοουμένου ότι δεν κατοικούν στις περιοχές
ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας.
Η επιχορήγηση θα παρέχεται για τρεις (3) διανυκτερεύσεις, από Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, κατά την
περίοδο από την 1η Μαρτίου 2019 μέχρι την 31η
Μαΐου 2019 και το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης
θα ανέρχεται σε πενήντα ευρώ (€50) ημερησίως κατά
άτομο και καλύπτει διαμονή και πλήρη διατροφή.
Υποβολή αιτήσεων. Τα έντυπα δήλωσης για συμμετοχή στο Σχέδιο διατίθενται από τη Δευτέρα 25
Φεβρουαρίου σε όλα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από
την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 στα Κέντρα Πολιτών
(ΚΕ.ΠΟ.) των ταχυδρομείων και σε όλα τα κατά
τόπους Ταχυδρομικά Γραφεία. Μαζί με το έντυπο
διατίθεται κατάλογος με τα ξενοδοχεία που συμμετέχουν και πληροφορίες σε σχέση με το Σχέδιο.
Οι δηλώσεις για συμμετοχή στο Σχέδιο λήγουν την
Παρασκευή 24 Μαΐου και να αποστέλλονται στο φαξ
22869735 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
incoming@topkinisis.com.
Πληροφορίες στο τηλ. 22713760.
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Ε

νόψει των ευρωεκλογών που θα
διεξαχθούν στις 26 του Μάη, η
Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ενημερώνει ότι τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων, για εγγραφή στον
εκλογικό κατάλογο, είναι η 2α
Απριλίου, 2019.
Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου
έχουν όλοι οι πολίτες της Δημοκρατίας ηλικίας 18 χρονών και
άνω, που έχουν τη συνήθη διαμονή
τους στην Κύπρο και οι πολίτες
άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιθυμούν να ψηφίσουν για την ανάδειξη των Κυπρίων Ευρωβουλευτών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να
υποβάλουν έγκαιρα αίτηση για
εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο,
ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν
στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου
2019. Τελευταία ημέρα υποβολής
αιτήσεων, για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, είναι η 2α Απριλίου, 2019.
Για σκοπούς των Ευρωεκλογών
δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό
κατάλογο έχουν και οι νέοι που θα
συμπληρώσουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους μέχρι και της 26ης
Μαΐου, 2019, που θα είναι η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
Η αίτηση στην περίπτωση αυτή θα
πρέπει να υποβληθεί προηγουμένως και οπωσδήποτε το αργότερο
μέχρι τις 2 Απριλίου 2019.

Σημειώνεται ότι, μετά τις 2 Απριλίου 2019, καμία νέα εγγραφή
ή/και αλλαγή δεν μπορεί να γίνει
στον εκλογικό κατάλογο. Γι’ αυτό,
καλούνται οι νέοι εκλογείς να υποβάλουν έγκαιρα την αίτησή τους.
Έντυπα αιτήσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τα κατά τόπους
Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Κεντρική
Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσε-

• Θα λειτουργήσουν
εκλογικά κέντρα
στο εξωτερικό
λίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.moi.gov.cy).
Υπενθυμίζει επίσης ότι στις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, θα
λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα
στο εξωτερικό, για τους εκλογείς
που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν
μέχρι τις 2 Απριλίου 2019, μόνο

στην Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο
και Βέλγιο.
Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου,
κατόπιν σχετικής δήλωσης που
υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους. Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε για το σκοπό αυτό
ειδικά έντυπα δηλώσεων, τα οποία
καλούνται οι εκλογείς που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα στο εξωτερικό να τα
συμπληρώσουν κατάλληλα και να
τα υποβάλουν έγκαιρα, το αργότερο μέχρι τις 2 Απριλίου, 2019.
Έντυπα δηλώσεων μπορούν να
εξασφαλιστούν και να υποβληθούν
από τις Πρεσβείες/Προξενεία της
Δημοκρατίας στις πιο πάνω αναφερόμενες χώρες, τα κατά τόπους
Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την Κεντρική
Υπηρεσία Εκλογών και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.moi.gov.cy).
Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά
κέντρα του εξωτερικού μπορεί να
γίνει και μέσω διαδικτύου, από την
ιστοσελίδα
aps.elections.moi.gov.cy.

Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη πρώην πελάτες της ΣΚΤ

Ξ

εκρέμαστη μένει σε αρκετές
περιπτώσεις και η ίδια η
Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης
Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ),
λόγω του τερματισμού τον περασμένο Νοέμβριο των συμφωνιών
ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με
τις ασφαλιστικές εταιρείες Alianz
και Universal Life.
Και αυτό γιατί μετά την ανάκληση
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα της άδειας τραπεζικών εργασιών από τη Συνεργατική Κυπριακή Εταιρεία, η ΚΕΔΙΠΕΣ δεν μπορεί
να είναι διαμεσολαβητής για
ασφαλιστικά συμβόλαια. Συνολικά
επηρεάστηκαν πάνω από 70 χιλ.
ασφαλιστικά συμβόλαια. Πολλοί
δανειολήπτες που έχουν κόκκινα
δάνεια και τώρα βρίσκονται στην
ΚΕΔΙΠΕΣ, πλέον δεν έχουν ασφάλεια και σε περίπτωση που αποβιώσουν η ζημία θα μείνει στην

κρατική εταιρεία. Στο παρελθόν ο
συνήθης τρόπος είσπραξης των
ασφαλίστρων γινόταν με χρέωση
των χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων των πελατών των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων,
περιλαμβανομένων και των διευ-

κολύνσεων που αφορούσαν τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια.
Στην ΚΕΔΙΠΕΣ παρέμειναν περίπου
€7 δισ. μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Μετά από αξιολόγηση των δεδομένων από το διοικητικό συμβούλιο
της εταιρείας κρίθηκε πως ήταν
οικονομικό ασύμφορο και ηθικά
επιλήψιμο να συνεχιστεί η πρακτική χρέωσης των ασφαλίστρων στα
δάνεια των πελατών, καθώς θα
ισοδυναμούσε με πληρωμή των ασφαλίστρων από μια κρατική
εταιρεία, με ελάχιστες
πιθανότητες μελλοντικής είσπραξης τους.
Από τον τερματισμό
των
ασφαλιστικών
υπηρεσιών από την
ΚΕΔΙΠΕΣ, επηρεάζονται
και πελάτες της πρώην
ΣΚΤ οι οποίοι δεν διατηρούν καμία πιστωτική διευκόλυνση στην εταιρεία αλλά είχαν
ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια
ζωής τα οποία έληγαν κανονικά
τέλος του 2018.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Mείωση 4.453 προσώπων ή 13,0% στον αριθμό των ανέργων

Ο

αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων τον Φεβρουάριο 2019
μειώθηκε στα 23.955 πρόσωπα σε
σύγκριση με 24.279 τον προηγούμενο μήνα, με βάση τα στοιχεία για
εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία
δείχνουν την τάση της ανεργίας.
Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμέ-

νων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2019, έφτασε τα 29.751 πρόσωπα.

μεταποίησης (μείωση 389), των

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του
2018 σημειώθηκε μείωση 4.453
προσώπων ή 13,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 1.051 ανέργων), της
δημόσιας διοίκησης (μείωση 592),
των κατασκευών (μείωση 508), της

σιών εστίασης (μείωση 373), των

δραστηριοτήτων

υπηρεσιών

παροχής καταλύματος και υπηρεεπαγγελματικών, επιστημονικών
και τεχνικών δραστηριοτήτων (μείωση 166) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση
1.473).

ERG_5-5_inn_8 & 9 3/12/19 12:31 PM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΑΡΘΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

5

Οι ψευδαισθήσεις ενός μικροπολιτικού συστήματος
και η υποκρισία του εκσυγχρονισμού
Μ

εγαλώσαμε, μέσα από
διδαχές, νουθεσίες και
ιστορικές πραγματικότητες,
κρατώντας βαθιά στην καρδιά
μας την Ελλάδα ως ιδέα αθάνατη, με παραπομπές στο
ένδοξο αρχαίο παρελθόν.
Διδαχθήκαμε στο σχολείο από
δασκάλους και καθηγητές για
τους αγνούς και ωραίους
Έλληνες της φυλής μας. Για τα
επιτεύγματά τους στους τομείς
του πολιτισμού, των τεχνών,
των γραμμάτων, των επιστημών. Για όσα θαυμαστά πέτυχαν στα πεδία της μάχης κατά
της σκλαβιάς και υπέρ της
ελευθερίας. Για το ελεύθερο
πνεύμα, το αγνό όραμα και το

θενώνια οράματα, τους Μυρμιδόνες του Αχιλλέα, την Αλεξανδρινή οικουμενικότητα, τους
αγώνες στην Πίνδο και τον
ωραίο και ανεπανάληπτο
αγώνα της ΕΟΚΑ.

Του Αντρέα Φ. Μάτσα

Με αυτά μεγαλώσαμε και αυτά
μας ενέπνευσαν. Με τους ιστορικούς ηγέτες αυτού του τόπου
να τα επικροτούν και να τα
ενθαρρύνουν (τους ίδιους
περίπου ηγέτες που μας είχαν
πει, σχηματικά, αλλά και με
δόση υπερβολής, κάποτε πως,
με την πλήρη ένταξη της
Κύπρου στην Ε.Ε πετυχαίνουμε
έμμεσα τον προαιώνιο στόχο
της Ένωσης).

Ιστορικού - Διεθνολόγου
γενικού γραμματέα ΣΕΚ

συμβολισμό στη σημαία μας,
με το γαλανόλευκο χρώμα της
θάλασσας και τ’ ουρανού, τον
σταυρό της Ελληνορθόδοξης
πίστης μας και το ξεκάθαρα
διαχρονικό μήνυμα «Ελευθερία
ή Θάνατος».
Σε αυτό το πλαίσιο και στη
βάση αυτών των αρχών και
αξιών, γράψαμε τις εκθέσεις
και τα διαγωνίσματά μας και
πήραμε άριστα στη βαθμολόγηση στα τετράδια μας, που
τότε είχαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όχι σαν σύνθημα αλλά ως
υπενθυμητική προσταγή «δεν
ξεχνώ».
Παιδάκια τότε, στα πρώτα
χρόνια μετά την Τουρκική
εισβολή, μάθαμε να κρατάμε
ψηλά την Ελληνική σημαία και
να νοιώθουμε περήφανοι για
την Ελληνική μας καταγωγή.
Για την ταύτισή μας με εκείνο
το ιστορικό παρελθόν, τα Παρ-

Θυμάμαι τότε, τα συλλαλητήρια και τις διαδηλώσεις, με
αμέτρητες Ελληνικές σημαίες
να κυματίζουν στους ιστούς
που κρατούσαμε αδιαπραγμάτευτα υπερήφανα. Να φωνάζουμε συνθήματα ταυτισμένα
με το ιστορικό μας παρελθόν
που γίνεται έμπνευση για
αγώνα και πραγματική απελευθέρωση. Κι’ επειδή η
σημαία ταυτίζεται απόλυτα με
την εθνική μας καταγωγή,
μακριά από πολιτικούς ή
άλλους προσανατολισμούς, ας
αναλογιστούμε το πλήθος των
Ελληνικών σημαίων και την
εθνική υπερηφάνεια στο νησί
μας, με την κατάκτηση του
Ευρωπαϊκού Κυπέλλου από την
Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου το
2004.

Ομοίως και χρόνια αργότερα
ως φοιτητές, τα ίδια λάβαρα
κρατήσαμε, τις ίδιες αξίες
μεταφέραμε, τους ίδιους παλμούς αφουγκραστήκαμε στις
Οργανώσεις μας και ποτέ δεν
μας χλεύασε, δεν μας απείλησε
ή μας χαρακτήρισε κανείς σαν
εθνικιστές.
Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ως
φοιτητές τότε, αρχές της δεκαετίας του 90, είχαμε δώσει το
δικό μας αγώνα για ένα θέμα
που είναι και σήμερα επίκαιρο,
για τη Μακεδονία μας. «Η
Μακεδονία είναι Ελλάδα»,
έγραφαν τα αυτοκόλλητα που
είχαμε τότε τυπώσει στην

ναμε για το αυτονόητο και το
ιστορικά επιβεβαιωμένο.
Χωρίς ίχνος σωβινισμού ή
αλυτρωτικής έξαρσης, αλλά με
απόλυτο σεβασμό σε ότι οι
πρόγονοί μας κληροδότησαν
σε όλες τις επόμενες γενιές και
αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους που ελλοχεύουν. «Σβήνο-

• Χωρίς ίχνος σωβινισμού ή αλυτρωτικής έξαρσης,
αλλά με απόλυτο σεβασμό σε ότι οι πρόγονοί μας
κληροδότησαν σε όλες τις επόμενες γενιές
και αντιλαμβανόμενοι τους κινδύνους
που ελλοχεύουν. «Σβήνοντας ένα κομμάτι
από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις
και ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον»,
θα γράψει με ιδιαίτερο νόημα και διαχρονικές
παραπομπές, ο Σεφέρης

√ Πόσο στ’ αλήθεια μας εμπνέει

και μας ταξιδεύει εθνικά ο μελοποιημένος
στίχος του Ευαγόρα Παλληκαρίδη,
«την Ελλάδα αγαπώ…..»
ντας ένα κομμάτι από το
παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις
και ένα αντίστοιχο κομμάτι
από το μέλλον», θα γράψει με
ιδιαίτερο νόημα και διαχρονικές παραπομπές, ο Σεφέρης.
Και όλα αυτά γιατί ακριβώς, η
Ελλάδα, ο Ελληνισμός γενικότερα και η βαθιά αγάπη σε ότι
αυτές οι έννοιες πρεσβεύουν
και αποτυπώνουν μέσα από το
πέρασμα των αιώνων και το
ένδοξο ιστορικό παρελθόν,
αποκτούν μια ιδεολογική
έννοια, ξεφεύγοντας από τα
στενά όρια των όρων και των
λέξεων που χρησιμοποιούνται.
Ας θυμηθούμε τις εθνικές επετείους και τα μνημόσυνα των
ηρώων μας, στα οποία αναδεικνύονται ακριβώς οι ίδιες
αξίες και δοξάζουμε αυτό
ακριβώς το ένδοξο παρελθόν
με το οποίο ταυτιζόμαστε και
γαλουχούμε τις γενιές Ελλήνων
που θα περάσουν από αυτό
τον τόπο.

Αγγλική γλώσσα και ενημερώ-

και μας ταξιδεύει εθνικά ο
μελοποιημένος στίχος του
Ευαγόρα Παλληκαρίδη, «την
Ελλάδα αγαπώ…..» και πόσες
παραπομπές γίνονται σε εκείνο το μοναδικά Ελληνικό αποτύπωμα της ιστορικής διαδρομής αυτού του τόπου και των
αντοχών του κόσμου μας, «την

Πόσο στ’ αλήθεια μας εμπνέει

Ελλάδα θέλομεν και ας τρώγωμεν πέτρες».
Σίγουρα, η εξελικτική πορεία
του πολιτισμού, της κοινωνίας
αλλά προπαντός της πολιτικής και των γεωπολιτικών
ανακατάξεων, επιβάλλουν στις
πλείστες των περιπτώσεων να
υπάρξει ανάλογη αναπροσαρμογή στη στρατηγική προσέγγιση. Παρά ταύτα όμως και
επειδή δεν είμαστε Ελληνόφωνες αλλά Έλληνες στην κατα-

γωγή, στη σκέψη και στην υπερηφάνεια, «του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει»,
έγραψε ο Κάλβος και τραγουδάμε με καμάρι κάθε 1η Απριλίου, οφείλουμε να κρατάμε
καλά ριζωμένες εκείνες τις
αξίες και τις αρχές που θα μας
βοηθήσουν να επιβιώσουμε και
να αναπτυχθούμε με αξιοπρέπεια.
Στις
ψευδαισθήσεις
ενός
μικροπολιτικού συστήματος
και στην υποκρισία του εκσυγχρονισμού, οφείλουμε να εμπεδώσουμε καλύτερα τη Θουκυδίδεια ανάλυση του πραγματισμού και να αποδεχτούμε όσες
ιστορικές αλήθειες μας ακολουθούν, έτσι ώστε με απόλυτο
σεβασμό ο ένας προς τον άλλο,
αλλά και προς την όποια αντίθετη άποψη, να μπορέσουμε να
οδηγήσουμε τον τόπο μας στην
πραγματική απελευθέρωση και
στην ανάπτυξη, στο πλαίσιο
της ιδιότητας της Κυπριακής
Δημοκρατίας ως πλήρες μέλος
της Ε.Ε και για το σύνολο των
νόμιμων κατοίκων αυτού του
νησιού.
Υ.Γ1 (Ανηφορίζοντας στον
Μαχαιρά, με αφορμή το μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου
και με ευγνωμοσύνη και τιμή
προς τον ήρωα, καθώς η θυσία
του, μας βοηθά ακόμα και
σήμερα να σκεφτόμαστε, να
εκφραζόμαστε και να οραματιζόμαστε ελεύθερα).
Υ.Γ 2 (Στις 14 Μαρτίου θα
θυμηθούμε και θα τιμήσουμε
τον αιώνιο έφηβο, Ευαγόρα
Παλληκαρίδη, στις 25 Μαρτίου,
ανήμερα της Παναγιάς, θα
γιορτάσουμε τα μηνύματα που
αντλούνται μέσα από την
Ελληνική επανάσταση του
1821 και στη συνέχεια, η απόλυτα δική μας Πρωταπριλιά.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
και αυτοσυγκράτηση, τόσο σε
ότι αφορά το τι λέμε όσο και
στο τι κάνουμε… Πάνω απ’ όλα
σεβασμός στην ιστορία που
ξέρει να τιμωρεί αλλά και να
εκδικείται, όταν την αγνοούμε ή
την παραχαράσσουμε).
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Εμανουέλ Μακρόν: Πρόταση
για μια Ευρωπαϊκή αναγέννηση

EYΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε μία δεκαετία κατακρεουργήθηκε
η μεσαία τάξη στην Ευρώπη

Α

ρνητικότατες ήταν οι επιπτώσεις στην μεσαία τάξη λόγω της
οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη η οποία ξέσπασε το
2008 Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO), το
διάμεσο εισόδημα της μεσαίας τάξης υποχώρησε σε πάνω από τα δύο
τρίτα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιστρέφοντας
την άνοδο που είχε επιτευχθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της 20ετίας μέχρι
το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ανάλογες τάσεις εμφανίζονται, επίσης, στις ΗΠΑ, αλλά οι συνθήκες
είναι δυσμενέστερες στην Ε.Ε., σχολιάζει δημοσίευμα των New York
Times.
Τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα της Ευρώπης αναλογούν στο 60%
των συνολικών νοικοκυριών έναντι λίγο πάνω από το 50% που ισχύει
στις ΗΠΑ.

• Μεγαλύτερο θύμα
της οικονομικής κρίσης
η Ελλάδα της οποίας
το εισόδημα
συρρικνώθηκε
κατά 25,5%,

• Οι ευέλικτες μορφές
απασχόλησης οδήγησαν
στην πτώση των μισθών
και των παροχών
κοινωνικής πρόνοιας

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή μεσαία τάξη
είναι πολύ πιο ευάλωτη διότι είναι
μεγαλύτερος ο κίνδυνος περαιτέρω μείωσης των εισοδημάτων της. «Δεν έχει
παρατηρηθεί καμία πρόοδος στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης»,
δηλώνει ο Ντάνιελ Βόγκχαν-Γουάιτχεντ,
αξιωματούχος και οικονομολόγος στο
ILO που εδρεύει στη Γενεύη. «Η κατάσταση έχει γίνει πιο ασταθής.

Στην περίπτωση που τα ετήσια εισοδήματα ενός νοικοκυριού μειωθούν,
είναι πολύ πιθανό να μην καταφέρει να
τα αναπληρώσει ποτέ», συμπληρώνει
ο ίδιος. Το εισοδηματικό χάσμα έχει διευρυνθεί στην Ευρώπη όχι μόνον
λόγω της πτώσης των πραγματικών μισθών, αλλά και της αποδυνάμωσης του κράτους πρόνοιας σε συνδυασμό με την αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων ή και την κατάργηση φοροαπαλλαγών.
Από την άλλη πλευρά, η εισοδηματική ανισότητα στη Γερμανία περιορίζεται εάν ληφθούν υπόψη οι παροχές του κράτους πρόνοιας, επισημαίνεται στην έκθεση του ILO. Αλλά ακόμη και στη Γερμανία, που
είναι η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης, παρατηρούνται ρωγμές
στο οικονομικό μοντέλο της.
Χαμηλές αμοιβές
Ένα μεγάλο κομμάτι της μεσαίας τάξης απασχολούνταν στον μεταποιητικό κλάδο. Την τελευταία 25ετία, όμως, έχουν επεκταθεί οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης που οδήγησαν στην πτώση των μισθών
και των παροχών κοινωνικής πρόνοιας.
Μολονότι, λόγου χάριν, έχει αυξηθεί το γυναικείο εργατικό δυναμικό,
οι μισθοί είναι χαμηλοί και οι συμβάσεις είναι μερικής απασχόλησης.
Αν και η Ισπανία θεωρείται μια από τις οικονομίες που έχουν επανέλθει δυναμικά από την κρίση δημόσιου χρέους του 2010, η μεσαία τάξη
εκεί έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα από την πτώση των εισοδημάτων
της. Σύμφωνα με έρευνα του Eurofound, το κέντρο ερευνών που λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα της Ε.Ε., το κατά κεφαλήν πραγματικό
εισόδημα στην Ε.Ε. μειώθηκε κατά 2,2% την περίοδο 2009-2013. Στην
Ελλάδα συρρικνώθηκε κατά 25,5%, στην Ισπανία 9,8%, στην Πορτογαλία 7%, στην Κύπρο 16,5% και στην Ιταλία 9,8%. Τονίζεται, μάλιστα,
πως μόνον στη Λετονία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και τη Λιθουανία επεκτάθηκε η μεσαία τάξη από το 2009 μέχρι το 2013.
Η μεγαλύτερη συρρίκνωση των εισοδημάτων παρατηρείται στις
χώρες-μέλη της περιφέρειας στην Ευρωζώνη, που πέρασαν από
βαθιά κρίση και εφάρμοσαν αυστηρά προγράμματα δημοσιονομικής
λιτότητας. Παράλληλα, όμως, πτώση καταγράφηκε και στις σκανδιναβικές χώρες και στη Γερμανία. Ακόμα και η μείωση της ανεργίας
στην Ευρωζώνη, από το ιστορικό υψηλό του 12,10% τον Μάρτιο του
2013 στο 7,9% τον Δεκέμβριο του 2018, δεν συνεπάγεται ενίσχυση των
εισοδημάτων της μεσαίας τάξης, αναφέρει η έκθεση.
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Π

οτέ, από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν
είχαμε τόσο ανάγκη την Ευρώπη. Παρόλα
αυτά, ποτέ η Ευρώπη δεν βρέθηκε μπροστά σε
έναν τόσο μεγάλο κίνδυνο.
Το Brexit είναι το σύμβολο του κινδύνου
αυτού. Το σύμβολο της κρίσης της Ευρώπης
που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις ανάγκες προστασίας των λαών απέναντι στις
μεγάλες ανακατατάξεις του σύγχρονου
κόσμου.
Στις προκλήσεις και τις παγίδες που κρύβει το
Brexit πρέπει να υψώσουμε ανάστημα. Με
υπερηφάνεια και οξυδέρκεια. Να πούμε κατ’
αρχήν τι είναι η Ευρώπη. Είναι μια ιστορική
επιτυχία: η συμφιλίωση μιας ρημαγμένης
ηπείρου, μέσα από ένα πρωτοφανές οικοδόμημα ειρήνης, ευημερίας και ελευθερίας. Αυτό
δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και το οικοδόμημα αυτό εξακολουθεί να μας προστατεύει
και σήμερα: ποια χώρα μπορεί να αναλάβει
δράση μόνη της απέναντι στις επιθετικές
στρατηγικές των μεγάλων δυνάμεων; Ποιος
μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι κυρίαρχος,
μόνος, απέναντι στους γίγαντες της πληροφορικής; Πώς θα αντιστεκόμασταν στις κρίσεις του χρηματοοικονομικού καπιταλισμού
χωρίς το ευρώ, που είναι ένα δυνατό στοιχείο
για όλη την Ένωση; Η ασφάλεια και η ειρήνη
δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αυτονόητα κεκτημένα. Στο όνομα της Γαλλίας, ξεκίνησα έναν αγώνα για την Ευρώπη και την προάσπιση του μοντέλου της. Αποδείξαμε ότι
αυτό που μας έλεγαν πως ήταν αδύνατο, η
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής άμυνας ή η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων, ήταν
εφικτό.
Εκείνο που μας ενώνει, μας απελευθερώνει και
μας προστατεύει είναι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Μακριά από τον πειρασμό της αναδίπλωσης και του διχασμού, σας προτείνω να
οικοδομήσουμε μαζί την αναγέννηση αυτή
γύρω από τρεις φιλόδοξους άξονες: την ελευθερία, την προστασία και την πρόοδο.
Η προστασία της ηπείρου μας
Θεμελιωμένη στην εσωτερική συμφιλίωση, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ξέχασε να κοιτάξει τον
κόσμο όπως είναι. Όμως, καμία κοινότητα δεν
δημιουργεί στα μέλη που την απαρτίζουν την
αίσθηση ότι ανήκουν σε αυτήν αν δεν διαθέτει
όρια τα οποία προστατεύει. Τα σύνορα είναι η
ελευθερία με ασφάλεια.
Πρέπει επίσης να επανεξετάσουμε τη ζώνη
Σένγκεν: όλοι αυτοί που επιθυμούν να λάβουν
μέρος πρέπει να ανταποκρίνονται σε υποχρεώσεις ευθύνης (αυστηρός έλεγχος των συνόρων) και αλληλεγγύης (ενιαία πολιτική ασύλου, με τους ίδιους κανόνες υποδοχής και
άρνησης χορήγησης). Μία κοινή αστυνομία
συνόρων και μια ευρωπαϊκή υπηρεσία ασύλου, αυστηρές υποχρεώσεις ελέγχου, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην οποία συμβάλλει κάθε
χώρα, υπό την αιγίδα ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας: όσον αφορά
στο μεταναστευτικό, πιστεύω σε μια Ευρώπη
που μπορεί να προστατεύσει και τις αξίες της
και τα σύνορά της.

Προστασία
Οι ίδιες απαιτήσεις πρέπει να εφαρμοστούν
και για την άμυνα. Τα δύο τελευταία χρόνια
σημειώθηκε σημαντική πρόοδος, αλλά η
γραμμή που καλούμαστε να χαράξουμε πρέπει
να είναι σαφής: μια συνθήκη άμυνας και
ασφάλειας πρέπει να καθορίζει τις αναγκαίες
υποχρεώσεις μας, σε σχέση με το ΝΑΤΟ και

τους Ευρωπαίους συμμάχους μας. Τα σύνορά
μας πρέπει επίσης να διασφαλίζουν έναν
δίκαιο ανταγωνισμό. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε την πολιτική ανταγωνισμού που εφαρμόζουμε, να αναμορφώσουμε την εμπορική
πολιτική μας: τιμωρώντας ή απαγορεύοντας

• Aνοικτή πρόταση προς τους πολίτες
της Ευρώπης απηύθυνε την περασμένη
εβδομάδα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν με άρθρο του που δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα σε κάθε χώρα
της Ε.Ε. Στην Κύπρο δημοσιεύτηκε στον
Φιλελεύθερο. Παραθέτουμε
χαραχτηριστικά αποσπάσματα

στην Ευρώπη τις επιχειρήσεις που θίγουν τα
στρατηγικά μας συμφέροντα και τις θεμελιώδεις αξίες μας, όπως τα περιβαλλοντικά πρότυπα, την προστασία των δεδομένων και τη
δίκαιη πληρωμή των φόρων.

Πρόοδος
Η Ευρώπη, στην οποία γεννήθηκε η κοινωνική
πρόνοια, πρέπει να δημιουργήσει για κάθε
εργαζόμενο, από την Ανατολή έως τη Δύση
και από τον Βορρά έως το Νότο, μια κοινωνική ασπίδα που θα εγγυάται την ίδια αμοιβή
στον ίδιο χώρο εργασίας, και έναν ελάχιστο
ευρωπαϊκό μισθό που θα προσαρμόζεται σε
κάθε χώρα και θα αποτελεί αντικείμενο συλλογικής συζήτησης σε ετήσια βάση.
Πρέπει να πρωτοστατήσουμε και στον οικολογικό αγώνα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθορίσει τις
φιλοδοξίες της –μηδέν άνθρακα το 2050, μείωση των φυτοφαρμάκων στο μισό το 2025.
Πρόοδος και ελευθερία σημαίνει να μπορεί
κανείς να εξασφαλίζει τα προς το ζην από
την εργασία του: για να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας η Ευρώπη πρέπει να προεξοφλήσει
το μέλλον. Γι’ αυτό πρέπει να προχωρήσει σε
ρυθμίσεις για τους γίγαντες της πληροφορικής με τη δημιουργία ευρωπαϊκής εποπτείας
για τις μεγάλες πλατφόρμες αλλά και σε χρηματοδοτήσεις της καινοτομίας.
Προτείνουμε συνδιάσκεψη στην οποία να
λάβουν μέρος και πάνελ πολιτών, να υποβληθούν σε ακρόαση πανεπιστημιακοί παράγοντες, κοινωνικοί εταίροι, θρησκευτικοί και
πνευματικοί εκπρόσωποι. Οι λαοί να ξαναπάρουν πραγματικά τον έλεγχο του πεπρωμένου τους. Στην Ευρώπη αυτή, το Ηνωμένο
Βασίλειο, είμαι σίγουρος, θα βρει τη θέση του.
Πολίτες της Ευρώπης, το αδιέξοδο του Brexit
είναι ένα μάθημα για όλους μας. Ας βγούμε
από αυτή την παγίδα. Στις ευρωεκλογές που
έρχονται και στο σχέδιό μας, ας δώσουμε ένα
νόημα. Εσείς είστε εκείνοι που θα αποφασίσετε αν η Ευρώπη, και οι προοδευτικές αξίες
που πρεσβεύει, θα είναι κάτι παραπάνω από
μια απλή παρένθεση στην ιστορία. Είναι η
επιλογή που σας προτείνω, για να χαράξουμε
μαζί τον δρόμο της ευρωπαϊκής αναγέννησης.
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ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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• Εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για
την Παγκόσμια Ημέρας Μητρικής Γλώσσας

Τα Ομηρικά Έπη στις 24 γλώσσες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τ

α έπη του Ομήρου έχουν επηρεάσει τον τρόπο με
τον οποίο βιώνουμε τον τρόπο σκέψης και κατανόησης του κόσμου γύρω μας. Το μήνυμα αυτό έστειλε η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
στο πλαίσιο της οποίας έγινε η τελετή παράδοσης
των εκδόσεων της Οδύσσειας και Ιλιάδας από την
γενική διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια του
τελετουργικού της εκδήλωσης,
Επικεφαλής
• Παγκόσμιο
Διπλωματικών Αποπολιτιστικό κτήμα στολών Κρατών Μελών
τα Ομηρικά Έπη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο ανέγνωσαν σύντομα αποσπάσματα από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια στις
οικίες γλώσσες τους. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος
Χριστοφίδης και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρίστος Ελληνίδης. Η εκδήλωση
πλαισιώθηκε από την εικαστική έκθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών με τίτλο «Ο Όμηρος και
η αυγή της Δυτικής Λογοτεχνίας» καθώς και με θεματικές κατασκευές από τον Κύπριο εικαστικό Γιάννη
Λαζάρου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μητρικής Γλώσσας.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΥΡΩ ΜΑΣ
Τα έπη του Ομήρου έχουν επηρεάσει τον τρόπο με
τον οποίο βιώνουμε το ταξίδι και την περιπέτεια,
καθώς και τον τρόπο σκέψης και κατανόησης του
κόσμου γύρω μας. Τα βιβλία της Ιλιάδας και Οδύσσειας στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου συνθέτουν μια
μοναδική στο είδος της έκθεση βιβλίων για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ενώ συνάμα προβάλλουν την αξία
της γλωσσομάθειας και της διάδρασης των πολιτισμών. Οι φοιτητές, η πανεπιστημιακή κοινότητα στο
σύνολό της και οι επισκέπτες της Βιβλιοθήκης θα
αναγνωρίσουν τους συμβολισμούς της έκθεσης,
καθώς τα ομηρικά έπη, που αποτελούν παγκόσμιο
πολιτιστικό κτήμα, είναι ριζωμένα στις κουλτούρες
και τις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων. Η πρωτοβουλία συγκέντρωσης των βιβλίων ξεκίνησε το 2014
με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της EΕ όταν το Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης στο Παρίσι σε συνεργασία με τα
υπόλοιπα γραφεία στην Ευρώπη δημιούργησε την
πρώτη περιοδεύουσα έκθεση των μεταφράσεων της
Οδύσσειας. Έκτοτε, η έκθεση ταξίδεψε και έκανε
σταθμούς σε όλη την Ευρώπη, αποδεικνύοντας
τρανά την ανεξίτηλη παρουσία και επιρροή του Ομήρου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη γλωσσική
ποικιλομορφία.
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• 14 Μαρτίου 1957 - Η ευτυχέστερη ημέρα του Βαγορή

Τα «9» τελευταία δευτερόλεπτα του Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Ό

,τι έκαμα το έκαμα ως Έλλην
Κύπριος όστις ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο».
Όσα και να πεί, ό,τι και να γράψει
κάποιος είναι πολύ λίγα για να
αποτυπώσουν το μεγαλείο της
ακτινοβολίας του υπέρλαμπρου
νεαρού πατριώτη- ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη.
Γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου
1938 στο χωριό Τσάδα, της επαρχίας Πάφου. Μπήκε νωρίς στον
αγώνα της ΕΟΚΑ, από τα μαθητικά
του χρόνια κιόλας. Το 1953, σε
ηλικία 15 ετών, κατεβάζει και
τεμαχίζει την αγγλική σημαία στο
Κολέγιο της Πάφου, κατά την
ημέρα στέψης της Βασίλισσας Ελισάβετ στο Λονδίνο. Δύο χρόνια
αργότερα, συλλαμβάνεται ως
μέλος της νεολαίας της ΕΟΚΑ,
επειδή συμμετείχε σε παράνομη
πορεία.
Στις 18 Δεκεμβρίου 1956 συλλαμβάνεται εκ νέου και κατηγορείται
για κατοχή και διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η δίκη του ορίζεται
για τον Μάρτιο του 1957. Στη
διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δεν αφήνει περιθώρια
στους δικηγόρους του για να τον
υπερασπιστούν. Παραδέχεται την
ενοχή του, με αξιοθαύμαστο
τρόπο: «Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα το έκαμα ως
Έλλην Κύπριος όστις ζητεί την
Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο».
Την επομένη της καταδίκης του
Παλληκαρίδη σε θάνατο, ο κόσμος
ξεσηκώνεται για να σώσει τον
νεαρό μαθητή. Οι εκκλήσεις για την
απονομή χάριτος από την Ελλάδα,
την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτονται από τον
άγγλο κυβερνήτη Τζον Χάρντινγκ
και την αγγλική διπλωματία.
Ο Βαγορής, όπως ήταν το χαϊδευτικό του, δεν πτοείται. Στο τελευταίο γράμμα του δηλώνει: «Θ' ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου.
Ίσως αυτό να 'ναι το τελευταίο μου
γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν
λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το

• «Η πιο όμορφη μέρα
της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί»
καθετί. Μια φορά κανείς πεθαίνει.
Θα βαδίσω χαρούμενος στην
τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα,
τι αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια μέρα.
Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει
κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η
πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η
πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε
γιατί.» Τα μεσάνυχτα της 13ης
Μαρτίου 1957 οδηγείται στην
αγχόνη. Τραγουδά τον Εθνικό
Ύμνο. Δύο λεπτά αργότερα (14
Μαρτίου) η καταπακτή ανοίγει και
ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης πετάει
στην αιωνιότητα.

Η μαρτυρία του
Άγγλου δήμιου
σύμφωνα με τις σημειώσεις που
κρατούσε ο διαβόητος δήμιος της
βρετανικής αποικιοκρατίας, Harry
Allen, κατά τη διάρκεια των απαγχονισμών των ηρώων της ΕΟΚΑ, ο
Ευαγόρας ξεψύχησε ηρωικά 9 δευτερόλεπτα μετά από τη στιγμή που
άνοιξε η ξύλινη καταπακτή της
αγχόνης. Ο Άλλεν είχε κρατήσει
«ενθύμιο» της αιματοβαμμένης
θητείας του στις φυλακές Λευκωσίας. «Μια φορά κανείς πεθαίνει.

Τη ψυχή του γαλβάνισε το Ελληνικό σκολείο
Συγκροτημένος, ψυχικά προετοιμασμένος - έτοιμος για το αναπόφευκτο, τον τιμημένο θάνατο στην κρεμάλα, στάθηκε στις τελευταίες του
στιγμές ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Ο εκπαιδευτικός Γιώργος Παπαντωνίου
υμνώντας τον ήρωα έγραψε. Ποιος φούρνος έψησε τα ψωμιά πού ’φαγε
ο Ευαγόρας, ποια νεροπηγή τον πότισε και περπατούσε μέτρα πάνω
από τα κεφάλια των συμμαθητών και των δασκάλων του, κι ατένιζε εκεί
ψηλά σαν αετός τις βουνοκορφές της λευτεριάς, ήδη ελεύθερος από το
φόβο του θανάτου;
Τον γαλούχησε η Οικογένεια που λειτουργούσε, τον γαλβάνισε το Σκολειό που δίδασκε Ελληνικά Γράμματα και Ιστορία και ανέβαζε το ήθος
των ανθρώπων, τον βάφτισε στα νάματά της η Εκκλησία που ήταν όχι
μόνο Ορθόδοξη αλλά κι Ελληνική, που δεν έβρισκε τίποτε πιο φυσικό
για την κόρη Κύπρο από του να είναι ενωμένη με τη μάνα της Ελλάδα.
Τέτοια λόγια δεν γράφονται από τον καθένα που βρίσκεται στο δεκαοχτώ του χρόνια και μπροστά στο θάνατο. Η θυσία του πολυτιμότερου
αγαθού, της ζωής, δεν ήταν για τον Ευαγόρα θεωρία αλλά πράξη ευθύνης και ανάληψη της ευθύνης για την εκλογή, επίγνωση της θυσίας,
ελεύθερη αποδοχή της, εξ ου και η ευδαιμονία του εύψυχου νέου, όπως
πιο πάνω αναγράφεται από τον ίδιο. Το εύδαιμον το ελεύθερον, το δε
ελεύθερον το εύψυχον.

Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει
κανείς για την Ελλάδα» Ο δήμιος
συνέδεσε το όνομά του με τους
απαγχονισμούς εννέα πατριωτών
που οδηγήθηκαν στον θάνατο για
τη συμμετοχή τους στην ΕΟΚΑ, η
οποία τη δεκαετία του ΄50 ανέλαβε ένοπλη δράση για την αποτίναξη της βρετανικής κατοχής στο
νησί και την Ένωση της Κύπρου με
την Ελλάδα. Ο Παλληκαρίδης ήταν
ο νεότερος από τους εκτελεσθέντες
και η θυσία του συγκίνησε το
πανελλήνιο. Όσα συγκλονιστικά
διαδραματίστηκαν
εκείνο
το
βράδυ, τα περιγράφει ο ίδιος ο
ιερέας των φυλακών Παπάντωνης
μέσα στο βιβλίο του, «Πώς έζησα
το δράμα των Απαγχονισθέντων»:
Μόλις έφθασα στάς Φύλακας,
ώδηγήθην πλησίον τού Παλληκαρίδη διά νά τού μεταδώσω τήν
Θείαν Κοινωνίαν. Τον βρήκα απολύτως ήρεμον χωρίς την παραμικράν έκδήλωσιν ταραχής ή λιποψυχίας. Τά λόγια του εις τήν συνομιλίαν μας ήσαν κοφτά και μετρημένα. Έκάθητο εις τό κρεββάτι του,
πού έψαυε σχεδόν τό δάπεδον τοϋ
κελλιού, και έγώ λίγον υψηλότερα
σ’ ένα σκαμνί. Τον είχαν στο κελλί
τοϋ Ανδρέα Δημητρίου, και στο
άλλο τοϋ Καραολή είχαν τον Μαϊμάρη, πού τον κατεδίκασαν γιά
φόνο. Τού συνέστησα νά έχη θάρρος μέχρι τέλους και νά μήν άφήση
τήν εντύπωση στους Άγγλους
δημίους ότι έδειλίασε. – Έχω θάρρος, μού λέγει, και δέν θά δειλιάσω, εύχομαι δέ να είμαι ό τελευταίος. Τά τελευταία του λόγια ήσαν:
Τούς χαιρετισμούς μου εις όλους,
και εύχομαι σύντομα τήν έλευθερίαν τής Κύπρου. Τού μετέδωσα
τέλος τήν Θείαν Κοινωνίαν και
άφού τον έφίλησα τον άπεχαιρέτισα μέ τάς λέξεις, θάρρος, και νά
μήν χάνης τάς ελπίδας σου.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Η ΣΕΚ ΤΙΜΗΣΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μ

ε το σύνθημα «Αξιώνουμε
Ίση Μεταχείριση στην
εργασία και στην κοινωνία» η
ΣΕΚ τίμησε την 8η Μαρτίου τη
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Η γυναίκα ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
η κοινωνία ΑΛΛΑΖΕΙ

δεν διεκδικούν ειδική μεταχείριση αλλά ίση μεταχείριση.
Αυτονόητο αλλά όχι δεδομένο,
κατέληξε

συσπειρωθούν γύρω από το
συνδικαλιστικό κίνημα με
στόχο να ενδυναμωθεί η διεκδικητική του ισχύ.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
προς τιμή της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις του
γενικού γραμματέα Ανδρέα Φ.
Μάτσα του αναπληρωτή γενικού
γραμματέα
Μιχάλη
Μιχαήλ και του γενικού οργανωτικού Πανίκου Αργυρίδη οι
οποίοι ανέλυσαν την πολιτική
του Κινήματος σε καίρια εργασιακά και κοινωνικά ζητήματα. Επανέλαβαν τη θέση πως η
ΣΕΚ στηρίζει την εργαζόμενη
γυναίκα και λαμβάνει σοβαρά
υπόψη τη διάσταση του φύλου
σε όλες τις διαμορφούμενες
πολιτικές της.

Με εμπροσθοφυλακή τα επαρχιακά τμήματα εργαζομένων
γυναικών ΣΕΚ, οι εργαζόμενες
γυναίκες διατράνωσαν την
αποφασιστικότητα τους
να
εντείνουν τον αγώνα και την
προσπάθεια για προαγωγή της
αξιοπρέπειας στους χώρους
εργασίας μακριά από ανεπιθύμητες συμπεριφορές όπως ο
εργασιακός εκφοβισμός και η
σεξουαλική παρενόχληση.

Ιωάννου, Κατερίνα Παμπακά,
Εύη Λουκά, Γιώτα Ζαβρού και
Νίκη Χαλαμάντουρου τόνισαν
πως η ΣΕΚ θέτει πάντοτε στις
προτεραιότητες της την προαγωγή της Ισότητας και κάλεσαν τις γυναίκες σε εγρήγορση
για να διεκδικούν τα δικαιώματα τους που θωρακίζονται
μέσα από ένα ευρύ και ισχυρό
νομοθετικό πλαίσιο.

Οι επαρχιακές γραμματείς των
Τμημάτων ΣΕΚ Λευκωσίας,
Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και
Πάφου Νατάσα

Αναφέρθηκαν σε δράσεις
πολιτικές που προάγει η
για τα ζητήματα ισότητας
κάλεσαν τις γυναίκες

Σε όλες τις εκδηλώσεις για την
8η Μαρτίου, τα επαρχιακά

και
ΣΕΚ
και
να

Τμήματα Γυναικών έστειλαν
ηχηρό το μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση πως η Ισότητα δεν
είναι πλέον διαπραγματεύσιμη
και κάλεσαν την πολιτεία να
ηγηθεί ενός κοινωνικού διαλόγου με στόχο την ενδυνάμωση
της γυναικείας συμμετοχής
στην αγορά εργασίας, μακριά
από ανεπιθύμητες συμπεριφορές που πλήττουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
Η γραμματέας του Τμήματος
Γυναικών
ΣΕΚ
Δέσποινα
Ησαΐα τόνισε πως η ΣΕΚ θέτει
στις προτεραιότητες της την
προαγωγή της Ισότητας και
επεσήμανε πως οι γυναίκες

Επισκέψεις της ηγεσίας
της ΣΕΚ σε χώρους εργασίας

• Η ΣΕΚ διεκδικεί για τις γυναίκες ίση
μεταχείριση και όχι ειδική μεταχείριση
• Αδιάκοπος ο αγώνας για θωράκιση
των δικαιωμάτων της γυναίκας σε όλες
τις εκφάνσεις της καθημερινότητας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ

• Αντισταθείτε στις αδικίες απ’ όπου
και αν προέρχονται
• Καταγγέλλετε άφοβα διακρίσεις
και ανισότητες

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

8η Μαρτίου 2019

Αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΣΕΚ
η αποκατάσταση των δημοκρατικών ελλειμάτων

Γ

ια τη ΣΕΚ είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος, η κοινωνία να μπορεί να προοδεύει και να εξελίσσεται στη βάση μιας ισότιμης συνύπαρξης και συμμετοχής. Προς αυτή
την κατεύθυνση, καλούμε τις
γυναίκες

• Να παλεύουν συλλογικά, με τη
στήριξη της συντεχνίας τους ώστε
να υπηρετείται ο στόχος της Ίσης
Μεταχείρισης σε όλα τα επίπεδα
της κοινωνικής ζωής.

• Να επωφελούνται του νομοθετικού πλαισίου που προστατεύει τα
δικαιώματα τους.

- Για τον τερματισμό των διακρίσεων στις προσλήψεις όπως και
της περιορισμένης δυνατότητας
για επαγγελματική ανέλιξη.

• Να στοχεύουν στην ενδυνάμωση
της θέσης τους μέσα στην εργασία.
• Να δρουν δυναμικά όταν πλήττεται η αξιοπρέπεια τους και να
καταγγέλλουν άφοβα συμπεριφορές που δεν έχουν καμία θέση στην
αγορά εργασίας.

Η ΣΕΚ δε θα πάψει ούτε στιγμή να
αγωνίζεται:

- Για την Ίση αμοιβή για όμοια
εργασία και για εργασία ίσης
αξίας ώστε να εξαλειφθεί
το
μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
- Ενάντια στις απολύσεις ή οποι-

εσδήποτε άλλες δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος εγκύων γυναικών.
- Ενάντια σε κάθε μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας.
- Για περαιτέρω ενίσχυση του
νομοθετικού πλαισίου για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας.
Αναντίλεκτα η Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας αποτελεί για τη ΣΕΚ
μέρα στοχοπροσήλωσης ώστε η
Πολιτεία να μην παρεκκλίνει της
πορείας της , η οποία πρέπει να
είναι συνυφασμένη με την αποκατάσταση δημοκρατικών ελλειμάτων που υποβαθμίζουν την αξία
και τις ικανότητες του μισού και
πλέον πληθυσμού της χώρας μας.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας
και ο α.γ.γ. Μιχάλης
Μιχαήλ κάλεσαν
τις γυναίκες
να προτάσσουν
με αποφασιστικότητα
τα δικαιώματα τους

• Ας οικοδομήσουμε μαζί τη κοινωνία
που μας αξίζει
• Σπάστε τα τείχη που σας εγκλωβίζουν
• Απαιτείστε την εισαγωγή και εφαρμογή
του κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής
παρενόχλησης στην εργασία
ΠΑΦΟΣ
ΠΑΦΟΣ

9
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ΟΟΣΑ: Σήμα κινδύνου
για τη μικροβιακή
αντοχή στη Μεσόγειο

Σ

ύμφωνα με τα νέα στοιχεία του ΟΟΣΑ,
οι λοιμώξεις από ανθεκτικά μικρόβια
θα σκοτώσουν περί τα δυόμισι εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, τη βόρεια
Αμερική και την Αυστραλία μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.
Ωστόσο, με δύο δολάρια το χρόνο (κατά
κεφαλή) και με απλά μέτρα όπως το
σωστό πλύσιμο των χεριών και η ορθολογική χρήση αντιβιοτικών, μπορούν να
προληφθούν τα ¾ αυτών των θανάτων.
Οι επιστήμονες του ΟΟΣΑ τονίζουν ότι οι
Ευρωπαικές χώρες του νότου, στο εγγύς
μέλλον, θα έχουν να αντιμετωπίσουν το
μεγαλύτερο δείκτη θνησιμότητας από
ανθεκτικά μικρόβια. Η μικροβιακή αντοχή
δεν κοστίζει μόνο σε ανθρώπινες ζωές
αλλά και σε σημαντικά ποσά.
Ο ΟΟΣΑ προτείνει δέσμη μέτρων που
απαιτούν μικρές επενδύσεις, αλλά μπορούν να σώσουν πολλές ζωές:
• Σχολαστική υγιεινή και κυρίως πλύσιμο
των χεριών
• Αυστηρούς κανόνες στη συνταγογράφηση αντιβιοτικών
• Εξάλειψη της χρήσης αντιβιοτικών
χωρίς ιατρική συνταγή
• Έγκαιρη διάγνωση της αιτίας κάθε λοίμωξης
• Ευρείες καμπάνιες ευαισθητοποίησης
του κοινού
Τέτοιου είδους μέτρα δεν κοστίζουν πάνω
από δύο δολάρια τον χρόνο για κάθε
πολίτη της χώρας. Η δε ετησία εξοικονόμηση πόρων υπολογίζεται σε 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια για το σύνολο των
χωρών του ΟΟΣΑ.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Μεγάλη υπόθεση και … μαγκιά η αυτοπεποίθηση
Η
ωμή πραγματικότητα λέει πως
είναι πολύ δύσκολο να διατηρείς
υψηλή αυτοπεποίθηση γιατί υπάρχουν
πάρα πολλά πράγματα που δεν μπορείς να ελέγχεις στη ζωή σου. Υπάρχουν όμως κάποιοι κανόνες που αν
τους ακολουθήσεις θα αποκτήσεις την
αυτοπεποίθηση και συνάμα την αυτοεκτίμηση που χρειάζεσαι για να αλλάξεις τη ζωή σου. Ιδού :

Διάθεση: Είναι ίσως το πιο σημαντικό
συστατικό για να αποκτήσεις ισχυρή
αυτοπεποίθηση αλλά ταυτόχρονα και
το πιο δύσκολο. Η διάθεση επηρεάζει
τα πάντα στην καθημερινότητα μας.
Αν πιστέψεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις και να πετύχεις, τότε θα πετύχεις. Προσπάθησε να προσθέσεις στην
καθημερινότητα σου τη θετική σκέψη
και θα δεις θεαματική αλλαγές στην
στη ζωή σου.
Σωστή στάση σώματος: Έρευνες
έχουν δείξει ότι η σωστή στάση σώματος επηρεάζει τόσο τον τρόπο που
βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας όσο και
τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι.
Μην καμπουριάζεις, πρότεινε το στήθος σου, περπάτα με άνεση και σιγουριά, κοίτα τους άλλους στα μάτια,
νιώσε περήφανη γι’ αυτό που είσαι,
και θα δεις την αυτοπεποίθηση σου να
εκτινάσσεται στα ύψη!
Ενέργεια: Αισθάνεσαι τις περισσότερες φορές υποτονική; Αύξησε την
αυτοπεποίθησή σου με τον να επαναφέρεις την ενέργεια στη ζωή σου. Ο
πιο απλός, οικονομικός και εύκολος
τρόπος να επαναφέρεις την ενέργεια
και τη ζωτικότητα στη ζωή σου είναι
με το να ασκείσαι το πρωί για να ξεκινήσει η μέρα σου σωστά! Η τόνωση της
ενέργειας σου δεν γίνεται απλά πίνοντας ένα ρόφημα “ενέργειας”. Γίνεται
κυρίως με το να αλλάξεις τη ζωή σου,
τρώγοντας πιο υγιεινά, και εισάγοντας
την άθληση και την κίνηση στην καθημερινότητά σου
Αλλαγή στη ρουτίνα: Δεν σου αρέσει ο
τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα
πράγματα στη ζωή σου; Τότε άλλαξέ
τον. Μία απλή αλλαγή συνηθειών μπο-

Α

ν επιθυμείτε να αποκομίσετε σε
καθημερνή βάση τα περισσότερα
δυνατά οφέλη από το πρωινό ξύπνημα,
δεν έχετε παρά να κάνετε συγκεκριμένες ενέργειες που δεν ξεπερνούν τα
πέντε λεπτά. Αυτό είναι εφικτό ακόμη
και όταν το πρόγραμμά σας είναι βαρυ
φορτωμένο.
Ιδού η Ρόδος , ιδού και το αποτέλεσμα.
Μην πατάτε αναβολή στο ξυπνητήρι
Εύκολο να το λέει κανείς αλλά δύσκολο
να το κάνει. Όταν το υιοθετήσετε όμως,
θα διαπιστώσετε ότι θα νιώθετε λιγότερο κουρασμένοι. Βάλτε το ξυπνητήρι
να χτυπάει την ώρα που πρέπει να
σηκωθείτε και όχι νωρίτερα για να έχετε
το… άλλοθι της αναβολής. Η χρήση
κατάλληλης εφαρμογής στο κινητό σας,
μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τον κύκλο του ύπνου ώστε το
ξυπνητήρι να μη χτυπάει στη φάση του
βαθύ ύπνου.

Κάντε διατάσεις
Δεν θέλετε με τίποτα να σηκωθείτε από
το κρεβάτι; Προσπαθήστε να ξυπνήσετε
το σώμα σας με διατάσεις (stretching),
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ρεί να δράσει καταλυτικά. Δοκίμασε
κάτι καινούριο και διαφορετικό. Αν
κάθε μέρα «παρκάρεις» στο ίδιο
σημείο, πάρκαρε κάπου διαφορετικά.
Δοκίμασε να αγοράσεις καφέ από
κάπου αλλού. Δοκίμασε ένα διαφορετικό ομαδικό άθλημα στο γυμναστήριο.
Προφανώς και δεν μπορείς να αλλάζεις σπίτι, δουλειά, φίλους και

• Χρυσοί κανόνες για να απογειωθείς σε ύψη ουρανοφόρα όσον
αφορά στην αυτοπεποίθηση και
την αυτοεκτίμηση σου

√ Πρωϊνές συνήθειες που
διαρκούν μόλις πέντε λεπτά
και τονώνουν τη λειτουργία
του οργανισμού σας
Διαλογιστείτε
Δεν είναι απαραίτητο να προσπαθείτε
να συγκεντρωθείτε σε κάτι ή να μην
σκέφτεστε τίποτα (αν και αυτό μπορεί
να σας βοηθήσει). Υπάρχουν πολλοί
τρόποι για να είστε ενεργά παρόντες
στις καθημερινές δραστηριότητές σας,
ακόμη και όταν πίνετε τον καφέ σας ή

Καλύτερη οργάνωση: Αισθάνεσαι ότι
ποτέ δεν προλαβαίνεις να κάνεις όλα
όσα θέλεις; Ότι ποτέ δεν τελειώνεις ότι
ξεκινάς και πάντα κάτι ξεχνάς; Και
αυτό είναι κάτι που σου ρίχνει την
αυτοπεποίθηση; Ξεκίνα με το να γίνεις
πιο οργανωμένη σχετικά με τους στόχους και τα καθήκοντα σου. Ο πιο
απλός τρόπος για να οργανωθείς είναι
να αγοράσεις ένα ημερολόγιο και να
γράφεις τι πρέπει να κάνεις κάθε μέρα.
Με αυτόν τον τρόπο θα τονώσεις την
πίστη στον εαυτό σου, αλλά και την
αυτοπεποίθηση σου αφού θα δείς πως
θα καταφέρνεις και θα προλαβαίνεις
περισσότερα.
Αποδοχή: Να μην ανησυχείς και να μη
στεναχωριέσαι για πράγματα που δεν
μπορείς να αλλάξεις. Η εμφάνιση είναι
κάτι που μας δόθηκε. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου τόσο εμφανισιακά όσο και εσωτερικά. Και πίστεψέ μας μπορείς να πετύχεις θαύματα.

σύντροφο κάθε εβδομάδα υπάρχουν
όμως μικρά πράγματα που μπορείς να
αλλάζουν και να σε ανανεώσουν.
Επιμελημένη εμφάνιση: Δεν αρκεί
μόνο να δουλέψεις τον εσωτερικό σου
κόσμο. Ο τρόπος που ντύνεσαι και το
κατά πόσο φροντίζεις και επιμελείσαι
την εμφάνισή σου επηρεάζει την εικόνα που έχουν οι άλλοι για σένα. Ανάδειξε τα τα δυνατά σου σημεία, φρόντισε να είσαι πάντα καθαρή, φρεσκολουσμένη, όμορφα ντυμένη και περιποιημένη. Δεν χρειάζεται να ξοδέψεις
μια περιουσία για να θεωρείσαι καλοντυμένη. Αρκεί καλό γούστο, καλή διάθεση και αγάπη για τον εαυτό σου, και
θα γίνεις η κυρία Αυτοπεποίθηση.
Περισσότερα χαμόγελα: Είναι το πιο
απλό, εύκολο, γρήγορο, ξεκούραστο
και αβίαστο tip που μπορούμε να σου
δώσουμε. Όταν χαμογελάς επηρεάζεις
τόσο τη δική σου διάθεση και αυτοπε-

Υγεία και καλή διάθεση
με απλές κινήσεις
οι οποίες βοηθούν την πέψη και συμβάλλουν στην ευλυγισία. Το καλό είναι
ότι μπορείτε να τις κάνετε ακόμη και
στο κρεβάτι ενεργοποιώντας το σώμα
σας για να ξεκινήσει δυναμικά η μέρα
σας.

ποίθηση, όσο και των γύρω σου.

βρίσκεστε καθοδόν προς τη δουλειά
σας.

Αναπνοές
Μερικές βαθιές αναπνοές μπορούν να
σας βοηθήσουν να αυξήσετε τη συγκέ-

Ξεπέρασε τους φόβους: Ο φόβος είναι
ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στο
χτίσιμο μιας ισχυρής αυτοπεποίθησης.
Βάλε στην άκρη όλα τα αρνητικά
συναισθήματα και όλους σου τους
φόβους για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα στη ρίζα του. Όσο και να φοβάσαι, όποιες και αν είναι οι ανησυχίες
σου, μη ξεχνάς πως υπάρχουν πάρα
πολλά πράγματα στη ζωή που δεν τα
ελέγχουμε εμείς, και πως όσο και να
ανησυχείς και να φοβάσαι δεν μπορείς
να τα ορίσεις εσύ.
Βάλε στόχους: Αυτό έρχεται σε συνδυασμό με την Οργάνωση. Κάτσε και
σκέψου ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες, τα όνειρά σου και προσπάθησε
να εκμεταλευτείς τα δυνατά σου
σημεία και τα προτερήματά σου, να
εκπληρώνεις όσο περισσότερους στόχους μπορείς. Η εκπλήρωση κάθε
μικρού ή μεγάλου στόχου θα σε γεμίζει
με αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.
ντρωσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της
μέρας.

Ενυδάτωση
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε μόλις ξυπνάτε είναι να πίνετε νερό.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το σώμα
σας χάνει υγρά, τα οποία πρέπει να
αναπληρώνετε για την τόνωση του
μεταβολισμού και την αποβολή των
τοξινών.
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• Επιθεωρήσεις σε χώρους εργασίας
για θέματα ασφάλειας και υγείας

Προτεραιότητα η αρτιμέλεια
και η υγεία των εργαζομένων

Η

προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία
καθώς και η βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και
υγείας στους χώρους εργασίας, αποτελεί διαχρονικό
και βασικό στόχο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διεξαγωγή επιθεωρήσεων είναι το βασικό εργαλείο ελέγχου και επιβολής της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας. Για
να επιτευχθεί όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
ετοιμάζει και εφαρμόζει αναλυτικό Πρόγραμμα στοχευμένων Επιθεωρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης
των Στρατηγικών στόχων του για τη διασφάλιση της
Ασφάλειας και της Υγείας στον εργασιακό χώρο. Το
πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει συγκεκριμένους
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.
Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήμα-

τος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 /
22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.
H ΣΕΚ στηρίζει τις προσπάθειες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, αφού η υγεία και η ασφάλεια
των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί
μέγιστη προτεραιότητα του Κινήματος. Οι επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας δεν προστατεύουν
μόνο τους εργαζόμενους αλλά βοηθούν και τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας οι
οποίες συμβάλουν και στο τεράστιο κεφάλαιο της
παραγωγικότητας.

Η

Ευρωπαϊκή επιτροπή, ανακοίνωσε επίσημα τη στήριξη του
έργου «Μακροπρόθεσμη Οικονομική Στρατηγική για την Κύπρο –
στοχεύοντας σε βιώσιμη ανάπτυξη
και διεθνή ανταγωνιστικότητα». Το
έργο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και θα υλοποιηθεί από το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της
Κύπρου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων (SRSS).

γωνιστικότητας, για την εκπόνηση
μίας ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κυπριακή οικονομία. Η εν λόγω πρόταση
υιοθετήθηκε από την Κυβέρνηση
και συμπεριλήφθηκε στα αιτήματα
που υποβλήθηκαν τον Οκτώβριο
του 2018 προς την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εξασφάλιση χρηματοδότησης και τεχνικής υποστήριξης εντός του 2019 για την
υλοποίηση αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων.

Το έργο αυτό αφορά πρόταση του
Συμβουλίου Οικονομίας και Αντα-

Βασική επιδίωξη του έργου είναι η
διαμόρφωση μιας μακροπρόθε-

σμης στρατηγικής και ενός νέου
μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης
που θα μπορούν να οδηγήσουν
στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και στην ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Θα παρέχονται οι
απαιτούμενες στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά και οι προϋποθέσεις
για στοχευμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών πολιτικών
της χώρας για τα επόμενα 10-15
χρόνια. Το έργο αναμένεται να
αρχίσει κατά το 2ο εξάμηνο του
2019 και να ολοκληρωθεί εντός του
1ου εξαμήνου του 2021.

Εξάλειψη της μεροληψίας λόγω φύλου στην τεχνητή νοημοσύνη

Η

Microsoft έχει την Cortana, η
Amazon την Alexa και η Google
την Google Assistant. Ποιο είναι το
κοινό στοιχείο των τριών αυτών
ψηφιακών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης; Είναι όλες γυναίκες.
Η παροχή βοήθειας θεωρείται εδώ
και καιρό… γυναικεία υπόθεση,
είτε είναι εικονική είτε φυσική,
πλασματική ή πραγματική. Την
ίδια ώρα, όπως αναφέρει ο βρετανικός Guardian, τα ρομπότ με
ανδρική φωνή τείνουν να βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και είναι
συχνά επικίνδυνα. Σκεφτείτε τον
Hal 9000 ή τον Terminator: όταν
ένα ρομπότ χρειάζεται να είναι
τρομακτικό, έχει ανδρική φωνή.
Η πατριαρχία υποστηρίζει ότι οι
γυναίκες εξυπηρετούν, ενώ οι
άνδρες έχουν ένα διαφορετικό ρόλο
και οι εταιρείες τεχνολογίας φαίνονται ικανοποιημένες να προσκολλώνται σε αυτά τα στερεότυπα, παρά να διακινδυνεύσουν τα

δυνητικά δυσάρεστα αποτελέσματα της αμφισβήτησης τους.
Η Siri της Apple μιλάει με ανδρική
φωνή σε ορισμένες περιοχές
(συμπεριλαμβανομένης και της Μ.
Βρετανίας) και με γυναικεία σε
άλλες. Όπως υπογράμμισε η ακαδημαϊκός Έλεν Έστερ, όταν στους
πρώτους βοηθούς όπως για

• Γιατί οι ψηφιακοί βοηθοί
είναι γυναίκες;
παράδειγμα
ο
«Knowledge
Navigator» του 1987 της Apple
έδωσαν αρσενική υπόσταση, έτειναν να θεωρούνται ως «βοηθοί
έρευνας, ακαδημαϊκοί βιβλιοθηκονόμοι και υπεύθυνοι πληροφόρησης, παρά ως προσωπικό γραμματείας».
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η
αλλαγή της φωνής μπορεί να μην
είναι αρκετή για να διαχωριστεί η

συσχέτιση της διοικητικής εργασίας με το γυναικείο φύλο. Ίσως το
ερώτημα είναι, όταν ένας βοηθός
Echo Amazon δεν έχει πια την
αίσθηση της ταυτότητας φύλου,
γιατί δίνουμε στα ρομπότ φύλο;
Η EqualAI, μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην εξάλειψη της μεροληψίας του φύλου στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), δημιούργησε αυτό που
μαρτυρά το όνομά της, μία φωνή
χωρίς φύλο, την οποία ονομάζει Q.
Με την ανάμειξη των φωνών πέντε
μη-δυαδικών ομιλητών και της
μετατόπισης του βήματος της ηχογράφησης στα 153Hz και δοκιμάζοντας τα αποτελέσματα σε ένα
ακροατήριο χιλιάδων ατόμων
προτού προβούν σε περαιτέρω
βελτιώσεις, δημιούργησαν μια
βιβλιοθήκη έτοιμη προς χρήση, με
την οποία μπορούν να ντύσουν όχι
μόνο ψηφιακούς βοηθούς, αλλά
σταθμούς μετρό, παιχνίδια και
πολλά άλλα.

Κύπρος: Πρόστιμο σε δύο σελίδες που πουλούν προϊόντα στο Facebook

Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικός Κλιματιστικών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Πωλητής Χ-Van χωρίς επαγγελματική άδεια φορτηγού
- Εργάτη – Εφαρμοστή γραφικών
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Γραμματέας
- Εργάτες/τριες σε εργοστάσιο
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια φορτηγού
- Εργάτες
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Άτομα για λάντζα
- Βοηθός Κουζίνας
- Σερβιτόροι
- Καθαρίστριες
Ανδρέα Παναγή 22849849.

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει την έκδοση διοικητικής απόφασης εναντίον
εμπορευόμενου για παράβαση του
περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμου, Ν. 133(Ι) του
2013.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε η Υπηρεσία, σε σχέση με παράβαση των προνοιών του πιο πάνω
Νόμου μέσα από τη λειτουργία
συγκεκριμένων σελίδων στο μέσο
κοινωνικής δικτύωσης «Facebook»,
με τις ονομασίες «ALEXANDRA
PERTIOSAN»
και
«ΕΞΥΠΝΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ».
Συγκεκριμένα, στις πιο πάνω σελίδες διατίθενται προς πώληση
προϊόντα, χωρίς να παρέχεται η
απαραίτητη προσυμβατική ενημέρωση στους καταναλωτές, ούτε
οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης.
Επιπρόσθετα, δεν παρασχέθηκε
στους καταναλωτές/παραπονούμενους το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, αλλά ούτε

και το κεκτημένο δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δώδεκα (12) μηνών
μετά το τέλος της αρχικής προθεσμίας υπαναχώρησης, το οποίο
αποκτά ο καταναλωτής εάν δεν
ενημερωθεί γενικά για το δικαίωμα
υπαναχώρησής του, σύμφωνα με
το Νόμο. Η Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή, αφού αξιολόγησε το
ενώπιον της υλικό και όλα τα δια-

θέσιμα στοιχεία, διαπίστωσε
παράβαση των άρθρων 5, 7, 8, 9,
10, 12 και 23 του Νόμου και επέβαλε στον εμπορευόμενο διοικητικό
πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ
(€1.000).Η απόφαση παρατίθεται
αυτούσια στην ιστοσελίδα της
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή (www.consumer.gov.cy)
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Πέντε βήματα για να προστατευθείς από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Π

έντε βασικά σημεία που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη για
τη δική μας ασφάλεια, προτού
κοινοποιούμε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

2. Μόνος ή μόνη στο σπίτι – Από
τα χειρότερα αλλά και καθημερινά
μας λάθη να δημοσιοποιούμε, ότι
είμαστε μόνοι στο σπίτι. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι ελάχιστος,

Προτού κοινοποιήσουμε οτιδήποτε στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης πρέπει να το σκεφτόμαστε διπλά! Η πρόληψη είναι η
καλύτερη μέθοδος.
Ακολούθως σας παραθέτουμε
πέντε βασικά σημεία που θα σας
βοηθήσουν να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις!!
1.Αν είναι αναρτημένη δημόσια η
ημερομηνία γέννησης μας στο
Facebook, ελλοχεύουν διάφοροι
κίνδυνοι. Μπορεί να αισθανόμαστε ωραία βλέποντας δεκάδες
«φίλους» να μας εύχονται για τα
γενέθλιά μας, αλλά την ίδια ώρα
δίνουμε χαρά σε κάθε επιτήδειο, ο
οποίος μπορεί με όλα τα στοιχεία
που απλόχερα του δίνουμε, να
πλαστογραφήσει
(ημερομηνία
γέννησης, όνομα, φωτογραφία
προφίλ κλπ), διάφορα προσωπικά μας έγγραφα, (από άδεια οδηγού μέχρι και το διαβατήριο μας).

• Η πρόληψη είναι
η καλύτερη μέθοδος
αλλά πάντα παραμονεύει.
3. Που βρισκόμαστε – Το να δημοσιοποιούμε την κάθε μας κίνηση,
συνοδεύοντας την μάλιστα και με
φωτογραφίες, είναι επίσης ένα
από τα επαναλαμβανόμενα λάθη
που κάνουμε. Δίνουμε στον κάθε
εγκληματία και επιτήδειο χρήσιμες πληροφορίες.
4. Οικογενειακή μας κατάσταση –
Για κάθε επιτήδειο η λέξη «ελεύθερος/η ή Single» λειτουργεί ως
μαγνήτης, καθώς επίσης και όταν

αλλάζουμε την οικογενειακή μας
κατάσταση»
από
«παντρεμένος/η» ή σε «ελεύθερος/η», αυτόματα όσοι παρακολουθούν το προφίλ μας και έχουν
άλλα κίνητρα, αντιλαμβάνονται
ότι είμαστε σε «ευάλωτη θέση».
5.Φωτογραφίες των παιδιών μας
- Ίσως το μεγαλύτερο λάθος που
μπορεί να κάνει κάποιος στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
είναι να ανεβάζει φωτογραφίες
των παιδιών του. Οι κίνδυνοι
είναι τεράστιοι, εμείς απλά θα
παραθέσουμε ένα μόνο για προβληματισμό όλων μας. Κάθε
φωτογραφία
παιδιού
στο
Facebook και γενικότερα στο διαδίκτυο είναι υποψήφια να τύχει
εκμετάλλευσης από διάφορα
κυκλώματα παιδεραστίας. Κάθε
φωτογραφία παιδιού που ανεβαίνει είναι υποψήφια να υποστεί
τεχνική επεξεργασία, ούτως ώστε
το παιδί να εμφανίζεται γυμνό σε
παράνομες ιστοσελίδες παιδεραστίας. Η σκέψη και μόνο του πιο
πάνω ενδεχομένου πρέπει να είναι
αποτρεπτικός παράγοντας για
όλους μας.

Χαμηλώστε τα ντεσιμπέλ λέει ο ΠΟΥ
Γιατί η ακοή των μουσικόφιλων κινδυνεύει;

Μ

ια ολόκληρη γενιά μουσικόφιλων βλάπτει την ακοή της,
καθώς χρησιμοποιεί συσκευές
αναπαραγωγής ήχου που δεν
περιορίζουν την επικίνδυνη για
την ακοή υψηλή ηχητική ένταση,
προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Μια ολόκληρη γενιά μουσικόφιλων βλάπτει την ακοή της, καθώς
χρησιμοποιεί συσκευές αναπαραγωγής ήχου που δεν περιορίζουν
την επικίνδυνη για την ακοή
υψηλή ηχητική ένταση, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας.
Ήδη, 466 εκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως, το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, εκ των οποίων
34 εκατομμύρια παιδιά, αντιμετωπίζουν απώλεια ακοής, ένας
αριθμός υψηλότερος σε σύγκριση
με τα 360 εκατομμύρια το 2010,
την ώρα που έως το 2050 ο αριθμός αυτός αναμένεται σχεδόν να
διπλασιαστεί στα 900 εκατομμύρια, ήτοι 1 στους 10 ανθρώπους,
αναφέρει η υπηρεσία υγείας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ο ΠΟΥ, εντούτοις, δεν γνωρίζει σε
ποιο ποσοστό τα προβλήματα
αυτά συνδέονται συγκεκριμένα με

Ο

την κακή χρήση των συσκευών
αναπαραγωγής ήχου.
Περίπου το 50% των νέων ηλικίας

12-35 ετών, ήτοι 1,1 δισεκατ.
άνθρωποι κινδυνεύουν να υποστούν προβλήματα στην ακοή
τους εξαιτίας της «παρατεταμένης κι υπερβολικής έκθεσής τους
σε δυνατούς ήχους», τονίζει ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
«Πάνω από 1 δισεκατομμύριο νέοι
άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της απώλειας
ακοής κάνοντας απλά ό,τι πραγματικά απολαμβάνουν να κάνουν,
δηλαδή να ακούνε συχνά μουσική
από τα ακουστικά των συσκευών
τους» επισήμανε σε μια συνέντευξη τύπου η Σέλι Τσάντχα του
προγράμματος πρόληψης της
κώφωσης κι έλλειψης ακοής του
ΠΟΥ.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
συστήνει στους κατασκευαστές

μάρτης πιθανότατα έχει τις ρίζες
του στην Αρχαία Ελλάδα, και
συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια,
όπου έδεναν μια κλωστή (την Κρόκη)
στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους
πόδι. Ο Μάρτης πήρε το όνομα του από
το λατινικό όνομα του θεού Άρη (Mars =
Άρης).

και τους ρυθμιστικούς φορείς να
διασφαλίσουν ότι τα smartphone
και άλλες συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή mp3, διαθέτουν λογισμικά, που μπορούν να εγγυηθούν
ότι οι καταναλωτές δεν θα ακούνε
πολύ δυνατά μουσική για πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα.
«Αυτό που προτείνουμε είναι η
πρόβλεψη ορισμένων λειτουργιών
όπως η αυτόματη μείωση της
έντασης και η δυνατότητα ελέγχου από τους γονείς της έντασης,
προκειμένου όταν κάποιος ξεπεράσει το όριο της έντασης, να
υπάρχει η επιλογή η συσκευή να
μειώνει αυτόματα τον ήχο σε ένα
επίπεδο που δεν θα είναι βλαβερό
για την ακοή τους» σημείωσε η
αξιωματούχος του ΟΗΕ.
«Η προσπάθειά μας μέσω αυτής
της προδιαγραφής είναι να δώσει
στον χρήστη τη δύναμη να κάνει
τη σωστή ηχητική επιλογή ή να
πάρει το ρίσκο να υποστεί απώλεια ακοής ή εμβοή λίγα χρόνια
αργότερα» είπε η Σέλι Τσάντχα.
Πώς να ανακουφιστείτε από το
κρύωμα
3 πράγματα που θα σας ανακουφίσουν από τα συμπτώματα του
κρυολογήματος με φυσικό τρόπο.
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Πέντε έξυπνοι τρόποι για
να φάει το παιδί λαχανικά

Τ

α πράσινα λαχανικά είναι γεμάτα βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, όπως ο απαραίτητος
σίδηρος που μας χαρίζει την απαραίτητη
ενέργεια. Πώς όμως θα πείσουμε τα παιδιά να
φάνει περισσότερα λαχανικά χωρίς να φτάσουμε στο σημείο να τα παρακαλέσουμε;
Ρίχνουμε σος. Μπορούμε να φτιάξουμε τη
δική μας με 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, ¼ φλιτζάνι γιαούρτι, ελάχιστο αλάτι και
μερικές φράουλες. Τα ρίχνουμε στο μπλέντερ.

Τα κάνουμε τραγανά. Μπορείτε να μετατρέψετε τα
λαχανικά σε τραγανά πατατάκια και θα δείτε ότι
κανένα παιδί δεν μπορεί να αντισταθεί. Κόψτε σε
λεπτές φέτες όποιο λαχανικό έχετε, ρίξτε ελάχιστο
αλάτι και λαδάκι και βάλτε τα στο φούρνο για
περίπου 10 λεπτά.
Καλλιεργήστε τα δικά σας. Αν εντάξετε το παιδί
σας στη διαδικασία αυτή, θα φάει λαχανικά με
μεγαλύτερη προθυμία. Ακόμα και αν δεν έχετε κήπο,
μπορείτε να έχετε τα δικά σας γλαστράκια στο
μπαλκόνι. Με αυτόν τον τρόπο, του διδάσκετε και
την υπευθυνότητα.
Φτιάξτε μία συνήθεια. Μπορείτε να βρείτε μία μέρα
της εβδομάδας και να κάνετε salad bar στο σπίτι.
Αγοράστε διάφορα λαχανικά, φτιάξτε σπιτικές
σάλτσες και συνοδεύστε με τυριά.
Κάντε τα ρολάκια. Αντί να χρησιμοποιήσετε ψωμί,
πάρτε χοντρές φέτες μαρουλιού και γεμίστε τις με
κοτόπουλο ή τονοσαλάτα.

Φρένο στην κατακράτηση υγρών
Περιορισμός αλατιού. Περιορίστε την κατανάλωση
αλατιού και τις τροφές που είναι πλούσιες σε
αλάτι, όπως το κόκκινο κρέας, τα αλλαντικά, τα
παστά ψάρια και τις κονσερβοποιημένες τροφές.
Για να μη σας φανεί τόσο η έλλειψη αλατιού, μπορείτε να ενισχύσετε τη γεύση των τροφών με λεμόνι, ξύδι και διάφορα μυρωδικά (ρίγανη κλπ.)
Πίνετε πολύ νερό. Πίνετε τουλάχιστον δύο λίτρα
νερό την ημέρα, προκειμένου να λειτουργούν τα
νεφρά και έτσι να απομακρύνεται το νάτριο.
Κάλιο. Καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε κάλιο
προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλή ισορροπία
καλίου-νατρίου. Το νάτριο είναι το συστατικό που
ευθύνεται για τις κατακρατήσεις υγρών στον οργανισμό, ενώ το κάλιο βοηθάει στην απομάκρυνση του
νατρίου. Τροφές πλούσιες σε κάλιο είναι η πατάτα,
το ρύζι, το πορτοκάλι, η μπανάνα, το πεπόνι, το
καρπούζι, τα σύκα, τα δαμάσκηνα, η ντομάτα και
τα όσπρια.
Φρούτα και λαχανικά. Αυξήστε την κατανάλωση
φρούτων και λαχανικών, τα οποία είναι πλούσια σε
νερό και έχουν διουρητική δράση.
Πείτε «όχι» στο αλκοόλ. Μην καταναλώνετε αλκοόλ γιατί αφυδατώνει τον οργανισμό.

Σοβαρά … αστειάκια
Συγγνώμη αφεντικό. Το αυτοκίνητό μου χάλασε
κ δεν μπορώ να έρθω στην δουλειά. – Γιατί δεν
παίρνεις το λεωφορείο;

Τι συμβολίζει το γνωστό σε όλους «μαρτάκι»
Στο Βυζάντιο γιόρταζαν την πρώτη
Μαρτίου με εκδηλώσεις και έθιμα: οι
μικροί έφτιαχναν ένα ομοίωμα χελιδονιού και τραγουδώντας το ανάλογο
τραγούδι πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι
για να μαζέψουν αυγά. Σύμφωνα με το
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έθιμο, από την 1η ως τις 31 του Μάρτη,
τα παιδιά φορούν στον καρπό του
χεριού τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο
από στριμμένη άσπρη και κόκκινη
κλωστή, τον «Μάρτη» ή «Μαρτιά», για
να προστατευτούν από τον ανοιξιάτικο

– Δεν έχω λεωφορείο!

ήλιο. Στο τέλος του μήνα, ή το αφήνουν
πάνω στις τριανταφυλλιές oταν δουν
το
πρώτο
χελιδόνι, για
να τον πάρουν
τα πουλιά και
να χτίσουν τη
φωλιά τους.
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Η καλύτερη ώρα να φάτε γλυκό χωρίς να παχύνετε

Ό

λες θα θέλαμε να είμαστε από
εκείνες τις γυναίκες που δεν
έχουν ποτέ λιγούρες για κάτι γλυκό
και ικανοποιούνται τρώγοντας
φρούτα με γιαούρτι. Ωστόσο, η
ανάγκη μας για γλυκά είναι πραγματική και δε γίνεται να καταπιέζουμε συνεχώς την επιθυμία μας.
Επειδή βέβαια γνωρίζουμε ότι η
υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης
είναι επιβλαβής για τον οργανισμό
μας (και τη σιλουέτα μας), καλό
είναι να βρίσκουμε τρόπους να
ελαχιστοποιούμε τη ζημιά που μας
προκαλεί, περιορίζοντας τις φορές
που τρώμε γλυκά ή / και επιλέγοντας πιο υγιεινές γλυκές τροφές.
Πότε είναι όμως η καλύτερη ώρα
για να απολαύσουμε το γλυκό
μας;
Η καλύτερη ώρα, λοιπόν, να φάμε
το γλυκό μας είναι μετά το μεσημεριανό μας γεύμα, αφού τις απογευματινές ώρες, θα έχουμε την
ευκαιρία να κάψουμε τις περιττές
θερμίδες κατά τη διάρκεια της
υπόλοιπης ημέρας.
Ιδανικά, φάτε το γλυκό σας μία
ώρα μετά το μεσημεριανό γεύμα
σας.
Αν φάτε γλυκό αμέσως μετά το
γεύμα σας, θα φουσκώσετε και θα
νιώσετε άβολα. Από την άλλη, δε
θέλετε να φάτε γλυκό με άδειο στομάχι, αφού σε αυτήν την περίπτωση το σώμα σας θα το απορροφήσει γρηγορότερα και θα προκληθεί
μεγαλύτερη αύξηση του σακχάρου
στο αίμα και στη συνέχεια μεγαλύ-

• Σίγουρα όχι μετά
το βραδινό σας

τερη πτώση.
Τρώγοντας επιδόρπιο μετά από
ένα ισορροπημένο γεύμα επιτρέπεται στα θρεπτικά συστατικά του
γεύματος να σταθεροποιήσουν τα
επίπεδα σακχάρου από τα γλυκά.
Από ψυχολογικής άποψη, επίσης
είναι καλύτερα να φάτε το γλυκό
σας μετά το γεύμα σας. Όταν
τρώτε γλυκό μετά το μεσημεριανό
σας, αισθάνεστε ότι είχατε ένα
ολοκληρωμένο γεύμα και έτσι είναι
λιγότερο πιθανό να θελήσετε
παχυντικά επιδόρπια στη συνέχεια.
Άλλοι τρόποι να απολαύσετε το
γλυκό σας, χωρίς να δείτε το νούμερο στη ζυγαριά σας να ανεβαίνει:
• Κινηθείτε μετά την κατανάλωσή
του, ακόμη κι αν περπατήσετε για
δέκα λεπτά
• Πιείτε νερό πριν την κατανάλωσή

Ταύρος: Το πιο σημαντικό νέο είναι η οριστική είσοδος του Ουρανού στο ζώδιό
σου, ο οποίος θα παραμείνει εκεί για
εφτά χρόνια και θα φέρει τεράστιο κύμα
αλλαγών, εγκαινιάζοντας παράλληλα ένα
μεγάλο διάστημα που αποτινάζεις επαναστατικά από επάνω σου ό,τι δεν σου
ταιριάζει. Η καριέρα είναι ο τομέας που
θα πρέπει να δείξεις περισσότερη προσοχή στις κινήσεις σου.
Δίδυμοι: Αντιμετωπίζεις με σθένος
φοβίες, ενοχές, ανασφάλειες και γενικότερα ότι σε κρατά πίσω, προετοιμάσου
όμως καθώς είναι πιο απρόβλεπτη
περίοδος σε σχέση με πριν. Τα οικονομικά
σου έχουν περάσει αρκετά και εσύ προσπαθείς μέσα από την καριέρα να ενισχύσεις το πορτοφόλι σου, φρόντισε όμως
να δείξεις περισσότερη τυπικότητα στη
δουλειά και το εργασιακό περιβάλλον,
δίχως… παρεκτροπές.
Καρκίνος: Σημαντικά εγχειρήματα, νομικά
ή διαδικαστικά, υποθέσεις σπουδών ή
επαφές με το εξωτερικό, φέρνοντας ευχάριστες αλλαγές, αλλά και την ώθηση να
γυρίσεις σελίδα. Ξεκινά ένα πιο άνετο
διάστημα με ευκαιρίες για ολοκαίνουργιους στόχους, αλλά και «παράξενους»
φίλους στο πλευρό σου. Οι φίλοι διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ενώ

μέσα από παρέες ανοίγεσαι, έχεις περισσότερη αισιοδοξία και αυτό εκπέμπεται
στο περιβάλλον σου, προσελκύοντας νέα
πρόσωπα.
Λέων: Νέα δεδομένα για την προσωπική
σου ζωή και τις εμμονές σου, όμως υπάρχει ένα θολό τοπίο που πρέπει να προσέξεις. Θα δεις κατάματα τις πιο βαθιές σου
φιλοδοξίες για τα επόμενα χρόνια, ενώ
παράλληλα προλογίζονται απρόσμενες
αλλαγές με σημαντικά πρόσωπα που
έχουν κάποια «εξουσία» πάνω σου. Η
περίοδος αυτή σε έχει κουράσει αρκετά,
ωστόσο έχεις περάσει πλέον σε μια φάση
που πολλά πράγματα εγκυμονούνται στα
προσωπικά.
Παρθένος: Αναζητάς μια νέα πνοή αισιοδοξίας, όμως δεν βλέπεις καθαρά την
πραγματικότητα. Από την άλλη, ξεκινά
ένα ιδιαίτερα ελπιδοφόρο διάστημα όπου
προχωρούν οι προσπάθειές σου. Θέματα
σπουδών όμως, εξωτερικού και νομικές
υποθέσεις θα χρειαστούν στο εξής μεγαλύτερη προσοχή καθώς έρχονται αλλαγές
που αρχικά θα σε ξεβολέψουν.
Ζυγός: Μπορείς να έρθεις σε επαφή με
τον βαθύτερο συναισθηματικό σου κόσμο
και να ανακαλύψεις πρώτα τι θέλεις εσύ
από τον εαυτό σου και έπειτα από μια
σχέση. Είναι πάντως μια σημαντική μέρα
για τα προσωπικά σου, καθώς μια
δύσκολη περίοδος επτά χρόνων στα προσωπικά, φτάνει τώρα στο τέλος της.
Σκορπιός: Δημιουργικότητα και όσα σου
προσφέρουν χαρά, προλογίζοντας έτσι
νέα ξεκινήματα ή νέα πρόσωπα που
μπαίνουν στη ζωή σου. Έχεις εναποθέσει
πολλές ελπίδες στις συλλογικές προσπάθειες και γι’ αυτό καταβάλλεις κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις δεις να υλοποιούνται, πρόσεξε όμως την ανάγκη σου για

SUDOCOU

του, έτσι ώστε να μην το παρακάνετε
• Περιοριστείτε σε μία μερίδα
Το τι τρώτε παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του
σωματικού βάρους
Η μαύρη σοκολάτα σε συνδυασμό
με ένα φλιτζάνι τσάι είναι το ιδανικό επιδόρπιο. Το τσάι θα σας
βοηθήσει να απολαύσετε την ώρα
του γλυκού και θα περιορίσει την
όρεξή σας. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές θέλουμε κάτι γλυκό
μετά το γεύμα μας για να αλλάξουμε τη γεύση μας. Αυτό μπορείτε να
το πετύχετε με ένα αφέψημα
μέντας ή τσάι. Σίγουρα, δεν έχει τη
γεύση ενός σουφλέ σοκολάτας ή
μιας σοκολατίνας, αλλά αν το
δοκιμάσετε μερικές φορές, θα δείτε
μεγάλη διαφορά στην επιθυμία
σας για γλυκό!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Το βλέμμα στρέφεται σε όσα σε
κάνουν να νιώθεις ασφάλεια, αλλά και
στον ψυχικό σου κόσμο. Η μέρα είναι
αρκετά σταθεροποιητική, μείνε μακριά
όμως από αυταπάτες και αυτοθυματοποίηση. Νιώθεις άλλωστε την ανάγκη να
κινηθείς σε μια πιο ρομαντική βάση στον
τομέα των προσωπικών και έχοντας
μάθει από το παρελθόν, προσανατολίζεσαι σε πιο σίγουρες και ασφαλείς επιλογές.
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ασφάλεια που τελικά γίνεται τροχοπέδη.
Τοξότης: Νέα ξεκινήματα μέσα στην οικογένεια, το σπίτι ή την ακίνητη περιουσία,
ταράζοντας λίγο τα νερά. Ένα πιθανό
σενάριο είναι πως τακτοποιείς κάποιες
υποχρεώσεις και αναλαμβάνεις νέες, ενώ
γενικότερα προσπαθείς να ρυθμίσεις
εκκρεμότητες. Πολλές αλλαγές μέσα στην
καθημερινότητά σου. Νέα αφετηρία για
τις δραστηριότητές σου και μπορείς να
δεις το πορτοφόλι σου να γεμίζει χάρη
στις ενέργειες άλλων.
Αιγόκερως: Η ημέρα είναι ιδιαίτερα
ευνοϊκή για δημιουργικά σου σχέδια, για
να υλοποιήσεις στόχους, αλλά και για να
έρθεις πιο κοντά στα παιδιά σου αν είσαι
γονιός. Σε γενικές γραμμές είναι μια θετική μέρα για τις επιδιώξεις σου, ενώ ξεκινά ένα διάστημα που τα δημιουργικά σχέδιά σου ανανεώνονται.
Υδροχόος: Ξεκινά ένα μεγάλο διάστημα
όπου γίνονται πολλές αλλαγές στο σπίτι
ή την οικογένεια, κι εσύ είναι πιθανό να
κληθείς να προσαρμοστείς στο νέο οικείο
περιβάλλον, μιας και τώρα τα πράγματα
αλλάζουν ριζικά. Μπορείς να προωθήσεις τα προσωπικά σου σε γενικές γραμμές, ειδικά αν είσαι γεννημένος το πρώτο
δεκαήμερο του ζωδίου σου.
Ιχθείς: Κάποια ευχάριστη αλλαγή στις
υποθέσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον σου, με συζητήσεις επαφές ή
σημαντικές συμφωνίες, ενώ αξίζει να
θυμάσαι πως με την ενισχυμένη προσπάθεια από συνεργάτες μπορείς να καταφέρεις πολλά περισσότερα ειδικά αν έχεις
γενέθλια αυτές τις μέρες. Πολλές ευκαιρίες για να εξελίξεις τα βήματά σου και
να προωθήσεις σχέδια.

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Φασολάδα στον φούρνο (Ροδίτικη Λοπάδα)
Υλικά: 500 γραµ. λόπια (φασόλια Καταβιάς Ρόδου) ή
φασόλια μέτρια
2 ντομάτες μεγάλες ψιλοκομμένες (ή κομμένες σε φέτες)
2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα
4 σκελίδες σκόρδο
1/4 ματσάκι μαϊντανό
χοντροκομμένο
1/2 φλ ελαιόλαδο λάδι
αλάτι, πιπέρι, 1½ λίτρο
νερό
Εκτέλεση: Για την παραδοσιακή αυτή φασολάδα στο φούρνο από τη Ρόδο, θα
χρειαστούμε γάστρα, ή πήλινο σκεύος με καπάκι.
Βράζουμε τα λόπια (φασόλια) με κρύο νερό σε μέτρια
φωτιά, μέχρι να μισομαλακώσουν για περίπου 40′.
Σουρώνουμε τα φασόλια και πετάμε το νερό. Σε πήλινο
σκεύος με καπάκι βάζουμε μέσα τα φασόλια τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τις ντομάτες, τον μαϊντανό και αλατοπιπερώνουμε. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και 1,5
λίτρο ζεστό νερό. Σκεπάζουμε τη γάστρα με καπάκι
και ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους
200 βαθμούς C, για περίπου 2 ώρες, μέχρι να πιει το
φαγητό όλα τα υγρά του, να μαλακώσουν καλά τα
φασόλια και να μείνουν σχεδόν με το λάδι τους.
Παραδοσιακά, δεν βράζουν από πριν τα φασόλια.
Αλλά τα μουλιάζουν από το προηγούμενο βράδυ σε
μπόλικο νερό. Την επόμενη ημέρα βάζουν όλα τα υλικά
μαζί σε πήλινο σκεύος το σφραγίζουν με ζυμάρι και το
βάζουν σε ξυλόφουρνο για 5 ώρες.

Κολοκυθόρυζο στον φούρνο από την Πάρο
Υλικά: 1 γλυκοκολοκύθα (2 κιλά περίπου)
1/2 φλ. ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)
2 φλ. ρύζι
1 φλ. σταφίδες
αλάτι
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
λίγο αλεύρι
λίγη ζάχαρη
Εκτέλεση: Για το παριανό
κολοκυθόρυζο στο φούρνο, σοτάρουμε πρώτα ελαφρά
το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο, μέχρι να μαλακώσει.
Ρίχνουμε το ρύζι και τις σταφίδες, τα σοτάρουμε για
2-3 λεπτά και προσθέτουμε 3 φλιτζάνια ζεστό νερό.
Βράζουμε τα υλικά για 5΄σε μέτρια φωτιά. Τα αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε τα υλικά
σε βαθύ ταψί.
Καθαρίζουμε τη γλυκοκολοκύθα από τη φλούδα τους
σπόρους και τις ίνες και την κόβουμε σε τετράγωνα
κομμάτια. Προσθέτουμε την κολοκύθα στο ταψί.
Πασπαλίζουμε το φαγητό με αλεύρι και λίγη ζάχαρη.
Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο στους 170 βαθμούς C στις
αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα για 50΄περίπου, μέχρι
να σχηματιστεί μια ωραία κρούστα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας

το

χρόνο

πίσω

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 6/2019 27/2/2019

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

50.000 ............... 37706

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

400 .................... 30145

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 864 - 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1965

Νομοθετικήν κατοχύρωσιν ζητούν
οι υπάλληλοι κέντρων αναψυχής
ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ. Α. ΑΡΑΟΥΖΟΝ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ

TZAKPOT
1.000 ................. 16626
400 .................... 37278
400 .................... 47517

100 .................... 31667
100 .................... 42395
100 .................... 37386
100 .................... 19197
100 .................... 35021

200 .................... 53690

100 .................... 23034

200 .................... 29657

100 .................... 52679

200 .................... 40984

100 .................... 11031

200 .................... 23521

100 .................... 38225

200 .................... 57060
200 .................... 36697

Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε

200 .................... 18799

8722, 7125

200 .................... 39075

Από €20 οι λήγοντες σε

200 .................... 12908

921

200 .................... 50917

Από €10 οι λήγοντες σε

200 .................... 58173

356, 123

100 .................... 41470

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 55233

26, 88

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Η Αρχαία Αγορά της Πάφου μεταξύ
των μεγαλύτερων του Ελληνιστικού κόσμου

Σ

τη διαπίστωση ότι η Αρχαία
Αγορά της Πάφου συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες του
Ελληνιστικού κόσμου, καταλήγουν
οι αρχαιολόγοι μετά τις πρόσφατες ανασκαφές, οι οποίες διενεργήθηκαν από το Τμήμα Κλασικής
Αρχαιολογίας του Ινστιτούτου
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Jagiellonian Κρακοβίας.
Οι έρευνες γίνονται μέσα στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
PafosAgoraProject, με στόχο την
έρευνα της Αγοράς της Νέας
Πάφου, πρωτεύουσας της Κύπρου
κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή
περίοδο. Σύμφωνα με το Τμήμα
Αρχαιοτήτων Κύπρου, τα στοιχεία
των ερευνών έδειξαν ότι οι στοές
που σχετίζονται με την Αγορά ήταν
πολύ μεγαλύτερες: η Ανατολική
Στοά φαίνεται ότι ήταν διπλάσια
και η Νότια Στοά τριπλάσια από
ότι θεωρείτο μέχρι σήμερα. Η
Αγορά στο σύνολό της, μαζί με τα
προσκτίσματά της φαίνεται ότι
είχε τετράγωνη κάτοψη με τις
πλευρές της να φτάνουν τα 160 μ.
και όχι τα 97 μ., όπως υπολόγιζε ο
προηγούμενος ανασκαφέας, ενώ
καταλάμβανε έκταση περίπου 2.5
εκταρίων και όχι 1 εκτάριο όπως

πιστευόταν παλαιότερα. Επίσης,
με τα δεδομένα που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα των πιο πάνω
ερευνών, φαίνεται ότι θα πρέπει
να επανεξεταστούν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του ούτω καλούμενου Ασκληπιείου και του Ωδείου,
που ανακαλύφθηκαν τη δεκαετία
του 1970 στα δυτικά της Αγοράς.

έρευνες έδειξαν ότι η κάμινος ήταν
μερικώς κτισμένη μέσα στην πλαγιά λόφου. Η κατασκευή της καμίνου είχε καταστρέψει έναν μακρύ
τοίχο με κατεύθυνση ανατολήδύση. Διατηρείται μόνο η πρώτη
σειρά λίθων του τοίχου, η οποία
είναι κτισμένη απευθείας πάνω σε
φυσικό βράχο, ο οποίος εξομαλύν-

Εξάλλου, κατά τις αρχαιολογικές
έρευνες βρέθηκε μια ασβεστοκάμινος που χρονολογείται μεταξύ του
τέλους της Ρωμαϊκής και της
Πρωτοβυζαντινής περιόδου. Οι
έρευνες θα επεκταθούν προς τα
δυτικά, ούτως ώστε να αποκαλυφθεί το κανάλι εισόδου. Οι αρχικές

θηκε για το σκοπό αυτό. Το κτίσμα
αυτό είναι ιδιαίτερα επιμελημένο
και πιθανόν να είναι κατάλοιπο
του τείχους της πόλης, ίσως μάλιστα της Ελληνιστικής περιόδου.
Απαιτείται, όμως, περισσότερη
έρευνα για να τεκμηριωθεί η πιο
πάνω συλλογιστική.

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

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Πρόστιμα σε όσους δεν ανανέωσαν τις άδειες κυκλοφορίας

Έ

ληξε
προχθες,
Καθαρά
Δευτέρα, η διορία για την ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας
των οχημάτων, ενώ από χθες Τρίτη
12 Μαρτίου, αρχισαν οι έλεγχοι, οι
καταγγελίες και τα πρόστιμα σε
όσους αμέλησαν.

Η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών

άθροισμα του ποσού των 10 ευρώ

Μεταφορών (ΤΟΜ) θα καταγγέλ-

και ποσού ίσου με το 10% της άδει-

λουν όσους κυκλοφορούν οχήματα

ας κυκλοφορίας. Όσοι εντοπιζο-

χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφο-

νται να οδηγούν όχημα χωρίς

ρίας.

άδεια κυκλοφορίας, είναι εξώδικο

Θα επιβάλλεται ως επιβάρυνση το

πρόστιμο 85 ευρώ.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Αποτελέσματα
Πρωταθλήματος ΠΑΑΟΚ
Για το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα
γινουν οι πιο κάτω αγώνες.
Ημιτελική Φάση Κυπέλλου
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού - ΣΕΚ Αγιου Αθανασίου
16.3.2019 2.30 μ.μ.
Τραχωνίου

-
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ΑΠΟΛΛΩΝ: Μόνος ένοικος στο ρετιρέ με +2

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Α.Ε.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σ

τρογγυλοκάθησε
στην κορυφή του
Ολύμπου ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ μετά τη νίκη του
επί της συμπολιτίδας του ΑΕΛ και την
ισοπαλία του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ με την

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μουταγιάκα 17.3.2019 2.30 μ.μ.

ΑΕΚ. Το μυαλό των δύο μονομάχων
στρέφεται τώρα στο μεταξύ τους ντέρμπυ την επόμενη Κυριακή στις 6μ.μ. στο
«Τσίρειο». Σε ενδεχόμενο νίκης του, ο
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ξεφεύγει στο +5 θέτοντας
βάσεις τίτλου. Στον ΑΠΟΕΛ ψάχνουν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

εναγωνίως να βρουν το λάθος της
ασταθούς απόδοσης της ομάδας.
Στα χαμηλά διαζώματα τέσσερις ομάδες κινούνται σε τεντωμένο σχοινί,
δίδοντας τον υπέρ πάντων αγώνα για
παραμονή στα μεγάλα σαλόνια.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας
ΑΠΟΛΛΩΝ

Επισκοπής

-

ΑΠΟΛΛΩΝ

Αγριδιών 16.3.2019 2.30 μ.μ
ΔΙΓΕΝΗΣ-ΠΑΕ Λόφου - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
16.3.2019 2.30.μ.μ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
16.3.2019 2.30 μ.μ.
Α.Ε.Κ Καθολικής - ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα
17.3.2019 2.30 μ .μ.

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Συνεχίζεται η διεξαγωγή των αγώνων
κατάταξης (PLAY OFF) στις 15 - 16/3/19
με τους πιο κάτω αγώνες:

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ,
Παρασκευή ώρα 19.30΄
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ,
Σάββατο ώρα 15.00΄
Tα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής έχουν ως εξής:
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC

1-0

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΘΟΙ/
ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

3-2

Με την πλάτη στον τοίχο θα πάει την Κυριακή στο
«Τσίρειο» ο ΑΠΟΕΛ στην μάχη των μαχών με τον
Απόλλωνα. Οι αυτοκαταστροφικές εμφανίσεις του
τελευταίου διμήνου προκάλεσαν έντονα αισθήματα ανασφάλειας στους γαλαζοκίτρινους οπαδούς αλλά και στη διοίκηση
η οποία αγωνιώντας για το αύριο αναζητά σωστικές λύσεις.

1

που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την 3η θέση είναι
έτοιμη για μεγάλα πράγματα.

2

Κλίμα υπέρ αισιοδοξίας επικρατεί στο στρατόπεδο
του Απόλλωνα. Όλοι συνειδητοποιούν ότι η άνοδος
στην κορυφή είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς,
σωστού προγραμματισμού και σοβαρότητας η οποία πρέπει
πάση θυσία να διατηρηθεί μέχρι τέλους προκειμένου να φέρει
το μέγα ποθούμενο.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το αήττητο του Ιμανόλ Ιδιάκεθ καλά κρατεί. Μετρά έξι
νίκες και πέντε ισοπαλίες πιστοποιώντας ότι η ομάδα

3

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ποιητής,
Προπονητής ποδοσφαίρου
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
«ΣΠΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΓΥΑΛΙΝΗ ΟΡΟΦΗ»

Πολιτικές ΕΚ για εξάλειψη των ανισοτήτων σε
βάρος των γυναικών. Γιατί άραγε υπάρχουν σχετικά λίγες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις ενώ έχουν
τόσο καλές επιδόσεις σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης; Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
για να βοηθήσει τις γυναίκες να σπάσουν τη «γυάλινη οροφή»;
Προσήλωση στην εξάλειψη των ανισοτήτων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι προσηλωμένη στην
εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προαγωγή της
ισότητας των φύλων «σε όλες τις δράσεις της» και
έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο με την πάροδο
του χρόνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει μακρά
ιστορία δράσης για την προαγωγή της ισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών («ισότητα των
φύλων»). Από το 1957, οπότε συμπεριλήφθηκε
στο άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης η αρχή ότι
τα δύο φύλα πρέπει να λαμβάνουν ίση αμοιβή για
ίση εργασία, έχει αυξηθεί η σημασία της ισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών ως τομέας πολιτικής
της ΕΕ. Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, η
αρχική έμφαση στην ισότητα όσον αφορά τις
αμοιβές και την απασχόληση διευρύνθηκε ώστε να
περικλείει και άλλους τομείς της οικονομικής και
κοινωνικής πολιτικής.
Δράσεις που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να σηματοδοτήσει την Παγκόσμια ημέρα
της γυναίκας για το 2019, το Κοινοβούλιο στρέφει
την προσοχή του στις γυναίκες στην πολιτική. Το
Κοινοβούλιο θέλει να επισημάνει την τεράστια
συνεισφορά των γυναικών στην πολιτική σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, και να ενισχύσει
την παρουσία τους σε ανώτερες διοικητικές
θέσεις. Ενθαρρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες να
ψηφίσουν και να θέσουν υποψηφιότητα στις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Στην πρώτη γραμμή
όσον αφορά την επισήμανση ζητημάτων βρίσκεται εδώ και πολλά έτη η επιτροπή του ΕΚ για τα
Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των
Φύλων (FEMM). Πιο κάτω παρατίθενται μερικές
από τις θεματικές με τις οποίες καταπιάνεται το
ΕΚ σε σχέση με την ισότητα των φύλων:
Καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών: Το 2014, το Κοινοβούλιο θέσπισε οδηγία της
ΕΕ με δεσμευτικά μέτρα για την προστασία των
γυναικών από τη βία.
Ισότητα των αμοιβών: Το Κοινοβούλιο ζητεί να
θεσπιστεί νέα νομοθεσία που θα περιλαμβάνει
μέτρα για την ενίσχυση της μισθολογικής διαφάνειας, καθώς και αποτελεσματικά μέσα επιβολής,
όπως οι υποχρεωτικοί έλεγχοι των αμοιβών σε
μεγάλες επιχειρήσεις.
Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου για
την απασχόληση και για τα δικαιώματα των
γυναικών εξετάζουν τη νέα πρόταση για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής, η οποία θα μπορούσε να ικανοποιήσει
πολλά μακροχρόνια αιτήματα του ΕΚ, όπως να
προβλέπεται περίοδος μη μεταβιβάσιμης γονικής
άδειας για τους πατέρες και αμειβόμενη άδεια
πατρότητας.
Χρηματοδότηση: Το Κοινοβούλιο κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι θα
πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα η χρηματοδότηση της ΕΕ,
ούτως ώστε να επιτευχθεί o στόχος της
ισότητας
των
φύλων.
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15 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Η

15η Μαρτίου καθιερώθηκε το
1983 ως παγκόσμια ημέρα με
απόφαση του ΟΗΕ εις μνήμην μιας
ομιλίας του αμερικανού προέδρου
Τζον Κένεντι, που έθεσε τις βάσεις
του καταναλωτικού κινήματος.
Ο πρώην Πρόεδρος των Η.Π,Α είχε
τότε υπογραμμίσει τα τέσσερα
βασικά καταναλωτικά δικαιώματα:
• ικανοποίηση των βασικών
αναγκών
• ασφάλεια

ρωσή της, δικαιούσαι να ζητήσεις
την προσωρινή αντικατάσταση
του προϊόντος.
– Έχεις δικαίωμα: Στην αντικατάσταση, επιδιόρθωση, μείωση του
τιμήματος ή υπαναχώρηση.
Τα ελαττωματικά προϊόντα
ή όσα δεν έχουν τις συμφωνημένες ιδιότητες, επισκευάζονται ή αντικαθίστανται χωρίς κανένα
κόστος μέσα σε δύο
χρόνια από την αγορά

– Έχεις δικαίωμα: Σε αποζημίωση. Αν εξαιτίας της χρήσης ελαττωματικού προϊόντος προκληθεί
ζημία σε περιουσιακά σου αγαθά,
σωματική βλάβη ή ακόμη και
θάνατος, ο κατασκευαστής υποχρεούται σε αποζημίωση. Ανάλογη
υποχρέωση έχει και ο παρέχων
υπηρεσίες για ζημιές που σου
προκάλεσε στο πλαίσιο άσκησης
της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
– Έχεις δικαίωμα: Σε ειλικρινείς

• πληροφόρηση
• επιλογή

Τα 10 βασικά δικαιώματα
του καταναλωτή
– Έχεις δικαίωμα: Στην ορθή ενημέρωση. Προτού δεσμευτείς συμβατικά, πρέπει να σου δοθούν με
απλό και κατανοητό τρόπο όλες οι
απαραίτητες πληροφορίες για τα
βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πρόκειται να προμηθευτείς, ιδίως για
την τιμή, τους όρους πληρωμής
και παράδοσης, τη διάρκεια της
σύμβασης, τους όρους αποδέσμευσης από αυτή, καθώς και οδηγίες
για την ασφαλή χρήση τους.
– Έχεις δικαίωμα: Σε συμβάσεις
χωρίς καταχρηστικούς όρους. Οι
συμβάσεις που συνάπτεις για την
αγορά προϊόντων και υπηρεσιών
πρέπει να έχουν σαφείς όρους και
να μην διαταράσσουν σημαντικά
την ισορροπία δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων σε βάρος σου.
Καταχρηστικές ρήτρες δεν σε
δεσμεύουν.
– Έχεις δικαίωμα: Στην παροχή
εγγύησης. Τα καινούργια προϊόντα με μακρά διάρκεια ζωής συνοδεύονται υποχρεωτικά από γραπτή εγγύηση στην ελληνική γλώσσα, αναφέροντας, μεταξύ άλλων,
τα στοιχεία επικοινωνίας του
κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του, τη διάρκεια και την έκταση εδαφικής ισχύος. Για κάθε επισκευή μέσα στον χρόνο της εγγύησης, που υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες και μέχρι την ολοκλή-

ή την παράδοσή τους. Μπορείς να
ζητήσεις μείωση της τιμής ή, εφόσον το πρόβλημα είναι ουσιώδες,
την επιστροφή των χρημάτων σου.
– Έχεις δικαίωμα : Στην αναιτιολόγητη υπαναχώρηση εντός 14
ημερολογιακών ημερών. Εάν
μετάνιωσες για κάποιο προϊόν που
αγόρασες εξ αποστάσεως (τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου) ή
εκτός εμπορικού καταστήματος,
μπορείς να το επιστρέψεις και να
πάρεις τα χρήματά σου πίσω,
εφόσον δεν το έχεις χρησιμοποιήσει και η αξία του υπερβαίνει τα 30
ευρώ.
– Έχεις δικαίωμα: Σε παροχή
τεχνικής υποστήριξης. Ανταλλακτικά του προϊόντος και τεχνική
υποστήριξη παρέχονται υποχρεωτικά από τον προμηθευτή, ακόμη
και εκτός εγγύησης, εντός όμως
του χρόνου πιθανής διάρκειας
ζωής του.

Επιθεωρήσεις για καταπολέμηση
της αδήλωτης εργασίας

Σ

τοχευμένες επιθεωρήσεις σε Παγκύπρια βάση σε
εταιρείες καθαρισμού στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, ξεκίνησε
η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση σε
ό,τι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία
και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής
Νομοθεσίας. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής
Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου
ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί έξι μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από την
πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης
ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η
περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο
πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.
Στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες. Για
πληροφορίες: 22806200 ή aapostolou@dlr.mlsi.gov.cy.

διαφημίσεις. Παραπλανητικές και
επιθετικές εμπορικές πρακτικές
απαγορεύονται. Μπορείς να ζητήσεις την παύση τέτοιων πρακτικών, καθώς και αποζημίωση για
ζημία που τυχόν σου προκάλεσαν.
– Έχεις δικαίωμα: Στη διαφύλαξη
των προσωπικών σου δεδομένων. Τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται
νομίμως από τους προμηθευτές,
δεν γνωστοποιούνται ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την
προηγούμενη ρητή συναίνεσή σου.
– Έχεις δικαίωμα: Στην εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών. Σε κάθε χώρα της
Ευρωπαικής Ένωσης λειτουργεί
Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή το
οποίο εξασφαλίζει πρόσβαση σε
γρήγορη, αποτελεσματική και
χωρίς κανένα κόστος διαδικασία
εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

