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Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Απαιτούμε προστασία από την αχορταγία των τραπεζών
Η άτεγκτη στάση της εταιρείας να
μην καταβάλει τον μισθό Μαρτίου
οδήγησε τους 250 εργαζόμενους
στην ΕΜΕΛ Λεμεσού σε επ’ αόριστον απεργιακά μέτρα. Η μη
καταβολή μισθού δήλωσε ο α.γ.γ.
της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Χαράλαμπος
Αυγουστή αποτελεί κατάφωρη
παραβίαση του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Στις εταιρείες
ΟΣΕΛ και Ζήνων ανεστάλησαν τα
απεργιακά μέτρα λόγω της
δέσμευσης των εταιρειών να
εξοφλήσουν τις οφειλές
Σελ. 3
τους

Εκ των ων ουκ άνευ
η πάταξη της αδήλωτης
εργασίας
Η ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει
άμεσα το νομοσχέδιο που βρίσκεται εκ νέου ενώποιον της, για τη
δημιουργία Ενιαίας Υπηρεσίας
Επιθεώρησης που θα αποσκοπεί
στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Ήλθε η ώρα η αγορά εργασίας να απαλλαγεί από κάθε
μορφή παράνομης απαΣελ. 3
σχόλησης

Συνυφασμένη με την Ισότητα
η ενδυνάμωση των συνδικάτων
Η ενίσχυση των συνδικάτων συμβάλλει θετικά στην προστασία και
προώθηση των δικαιωμάτων της
γυναίκας. Μήνυμα ΣΕΚ Λάρνακας προς τις εργαζόμενες
Σελ. 5

Έρμαιο στα χέρια
των τραπεζών οι πολίτες

Η

ΣΕΚ εκφράζει και πάλι, την έντονη διαμαρτυρία της για την απόφαση των εμπορικών τραπεζών να
θεσμοθετήσουν την επιβολή χρεώσεων για ανάληψη μετρητών από τα
ταμεία καθώς επίσης και για την
απόφαση τους να εισπράττουν από
τους πολίτες €2 για την πληρωμή των
λογαριασμών κοινής ωφελείας, (π.χ.
ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια κ.λ.π.),
από τα ταμεία.

στο οι πολίτες να υποχρεώνονται να
καταβάλλουν τέλη για να παίρνουν
λεφτά από τους λογαριασμούς τους.

και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με €2 για την πληρωμή κάθε λογαριασμού.

Οι τράπεζες με αυτές τις τακτικές και
συμπεριφορές εκμεταλλεύονται τη
δεσπόζουσα θέση τους σε βάρος
κυρίως των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού π.χ. συνταξιούχοι, εργαζόμενοι ή ακόμα και επιχειρήσεις που δεν
είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τη
ψηφιακή οικονομία και τη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας.

• Πέρασαν «στη λογική
της χρέωσης των πάντων»
εγκαταλείποντας το ανθρώπινο
πρόσωπο

Είναι επίσης πρωτάκουστο και προκλητικό να χρεώνεις το χαμηλοσυνταξιούχο

Η ΣΕΚ καλεί όλα τα θεσμοθετημένα
όργανα της πολιτείας που ασχολούνται
με την προστασία των καταναλωτών,
(π.χ. υπουργείο Εμπορίου, αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή κ.λ.π.), όπως
επίσης και την Κεντρική Τράπεζα, αλλά
και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) να παρέμβουν αυτεπάγγελτα και να λάβουν μέτρα προστασίας
του καταναλωτικού κοινού από την
αχορταγία των τραπεζών.

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΜΕΡΑ ΘΥΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ

Πρόκειται για καινούργιες τακτικές που
λειτουργούν «στη λογική της χρέωσης
των πάντων» και σχετικές λεπτομέρειες
περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες των
εμπορικών τραπεζών.
Εκτιμάται πως οι αυξήσεις αυτές φαίνεται να συνάδουν με την εκπεφρασμένη πρόθεση των τραπεζών για μετάβαση στη νέα εποχή ψηφιακής τραπεζικής
και στη μείωση του κόστους σε προσωπικό, χωρίς όμως να λαμβάνονται
υπόψη συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες
και κοινωνικές ευαισθησίες.
Οι πιο πάνω χρεώσεις – όπως βέβαια
και αρκετές άλλες – αποτελούν πλήγμα
και αδικία σε βάρος των πολιτών που
γίνεται με την ανοχή και τη σιωπή της
Κεντρικής Τράπεζας. Είναι πρωτάκου-

Σελ. 16

Το κράτος να στηρίξει τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης

Η

ΣΕΚ τάσσεται υπέρ της εκπόνησης μελέτης που
θα καθορίζει το μελλοντικό ρόλο του Οργανισμού
Χρηματοδότησης Στέγης (Ο.Χ.Σ.), ο οποίος τα τελευταία 39 χρόνια, (ιδρύθηκε το 1980), βοήθησε περισσότερες από 30 χιλιάδες οικογένειες να αποκτήσουν
ιδιόκτητο σπίτι.

Προτεραιότητα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών θα έχουν οι οικογένειες με μεσαία και χαμηλά
εισοδήματα, ενώ μέσα από τη μελέτη ο Οργανισμός
Χρηματοδότησης Στέγης θα πρέπει να ενισχύσει
ακόμα περισσότερο την κοινωνική αποστολή του και

Η νέα τάξη πραγμάτων, τα νέα οικονομικά δεδομένα,
καθώς επίσης και η νέα διάσταση πραγμάτων που
χαρακτηρίζει την τραπεζική αγορά, υποδεικνύει την
ανάγκη για ένα νέο ρόλο στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης που θα τον εκσυγχρονίσει και θα τον
καταστήσει πιο αποδοτικό και ευέλικτο.

• Χρήζει ενίσχυσης – βελτίωσης
και η κοινωνική αποστολή του

Ήδη ο Ο.Χ.Σ. με τη σύμφωνο γνώμη του κράτους
προχώρησε στην προσφορά νέων προϊόντων πέραν της στέγασης – όπως είναι η π.χ. η χρηματοδότηση των αναγκών υγείας και των σπουδών.

σμού Χρηματοδότησης Στέγης, νοιάζεται για το
παρόν και το μέλλον του Οργανισμού και καλεί την
κυβέρνηση να αφουγκραστεί τις αγωνίες του συνδικαλιστικού κινήματος και να αποφύγει την παγίδα
της μετατροπής του σε ακόμα ένα αυστηρά εμπορικό
τραπεζικό ίδρυμα.
Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης έχει να διαδραματίσει υψηλή κοινωνική αποστολή και αυτή η
διάσταση πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλ-

είναι αυτό το στοιχείο ταυτότητας, που θα τον διαφοροποιεί από το υπόλοιπο εμπορικό τραπεζικό
σύστημα, που στόχο έχει τη δημιουργία και μεγιστοποίηση των κερδών.
Η ΣΕΚ, η οποία για περισσότερο από 30 χρόνια μετείχε στα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια του Οργανι-

μού, ενώ σε απόλυτη συνεργασία με τον Κυπριακό
Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) οφείλουν να προχωρήσουν στην εκπόνηση και υλοποίηση ακόμα
καλύτερης πολιτικής στέγασης συμπεριλαμβανομένης και της προώθησης ολοκληρωμένης πολιτικής
για την κοινωνική στέγαση.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

@

Έ

ντονη ανησυχία για την ανεργία
των νέων διατύπωσε στην Τρόικα η ΣΕΚ
Η κυβέρνηση οφείλει να αφουγκραστεί τις αγωνίες της νέας
γενιάς

*

Ρ

ηξικέλευθες λύσεις πρέπει να
δώσει το κράτος στο θέμα των
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ο κόμπος έφθασε στο χτένι με το
υφιστάμενο ερμαφρόδιτο καθεστώς

*

Γ

ενναίες αποφάσεις για τους
ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ πρέπει
να πάρει η Πολιτεία
Καλοδεχούμενα τα κατά καιρούς
επιδόματα, αλλά...

*

Α

ναγκαιότητα η επίσπευση των
διαδικασιών για ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ασφαλώς, με σεβασμό στα εργατικά δικαιώματα

*

Τ

ο ΓεΣΥ τρέχει με γοργούς ρυθμούς
προς τη σημαδιακή 1η Ιουνίου
Η ένταξη των φαρμακοποιών στο
σύστημα διευρύνει τις προοπτικές
επιτυχίας του
σχυρό μήνυμα για ΣΕΒΑΣΜΟ των
εργαζομένων έστειλε το συνέδριο
ΣΕΚ Πάφου
Με κεντρικούς αποδέκτες τους
Εργολάβους Οικοδομών και τους
Ξενοδόχους

Ι

*

Ώρα βελτίωσης της οικονομικής ανταγωνιστικότητας

E

ίναι καθολικά παραδεκτό πως η
αχίλλειος πτέρνα της Κυπριακής
οικονομίας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα. Αυτό άλλωστε αντικατοπτρίζεται
και στα επίσημα στοιχεία που συνηγορούν πως η οικονομική παραγωγικότητα της Κύπρου δεν συγκρίνεται ευνοϊκά
με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Paul Krugman Αμερικανός οικονομολόγος, πανεπιστημιακός
και συγγραφέας, βραβευμένος με το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών
Επιστημών,
πριν από δύο και
πλέον
δεκαετίες,
έγραψε, πως "η ικαΤου Ξενή X.
νότητα μιας χώρας να
Ξενοφώντος
βελτιώνει το βιοτικό
Αρχισυντάκτη
της επίπεδο με την
«Εργατικής
πάροδο του χρόνου
Φωνής»
εξαρτάται σχεδόν εξ
xenis.xenofontos@
ολοκλήρου από την
sek.org.cy
ικανότητά της να
αυξάνει την παραγωγή ανά εργαζόμενο".
Είναι γεγονός ότι στην υγιή οικονομία
επικρατεί ένας ενάρετος κύκλος παραγωγικότητας και ανθρώπων, που σε
συνάρτηση με τις έξυπνες επενδύσεις,
επιτυγχάνουν υψηλότερους δείκτες
παραγωγικότητας στην εργασία. Με τη

Κ

oρυφαία μέρα που σηματοδοτεί
τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου,
η 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Πλημμυρίζει τις καρδιές μας με
περηφάνεια και πίστη στον εθνικό μας αγώνα
λθε η ώρα να δικαιωθούν οι
ΘΥΣΙΕΣ των εργαζομένων μέσω
μισθολογικών αυξήσεων και ενίσχυση
των κοινωνικών πολιτικών
Άλλωστε οι μισθωτοί πλήρωσαν
αγόγγυστα την κρίση

*

Φ

ρονούμεν ότι θα νοιώσουμε
ακόμη περισσότερο δική μας την
ΕΥΡΩΠΗ, τώρα με το Βrexit
Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, ας το
δυναμώσουμε με κάθε τρόπο

Ώ

ρα
για
ένα
κοινωνικό
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ τιμής για δικαιότερη κατανομή του πλούτου
Το μήνυμα ελπίζουμε πως θα
φθάσει σε ευήκοα ώτα

*

Ν

οσεί η αγορά εργασίας λόγω της
οργιάζουσας ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η Βουλή καλείται επειγόντως να
προχωρήσει στη δημιουργία της
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης

*

Η

ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ εργασίας – οικογένειας θεωρείται βασικός κοινωνικός πυλώνας
Ας τον ενισχύσουμε με την υιοθέτηση των αναγκαίων πολιτικών

*

«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)

σειρά τους, τα υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας δίδουν την ευκαιρία επανεπένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο
μέσω υψηλότερων μισθών, κατάρτισης,
επανακατάρτισης και παροχής πρόσθετων κινήτρων οδηγώντας σε αύξηση
της οικονομικής ανταγωνιστικότητας

• Η επένδυση στο ανθρώπινο
δυναμικό αυξάνει την παραγωγικότητα η οποία στην Κύπρο
είναι διαχρονικά χαμηλή

χειρήσεις θα πρέπει να σταματήσουν να
εμμένουν, μανιωδώς πολλές φορές, στη
μείωση του εργατικού κόστους, αλλά να
στοχεύσουν στην παραγωγή ποιοτικών
και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα τους, δημιουργώντας ταυτόχρονα
ποιοτικές θέσεις απασχόλησης για το
ντόπιο δυναμικό. Μέσω της επένδυσης
στο ανθρώπινο δυναμικό και της
κατάρτισης – επανακατάρτισης, είναι
βέβαιον πως η παραγωγικότητα της
επιχείρισης θα αυξηθεί προς όφελος
του εργοδότη, του εργαζόμενου και
γενικότερα της κοινωνίας.

μισθών και από την άλλη η επένδυση
στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως κίνητρο
για αύξηση της παραγωγικότητας.
Στην Κύπρο αλλά και την Ευρώπη, ύστερα από μια επώδυνη οκταετία για τους
εργαζόμενους λόγω της βαθύτατης
οικονομικής ύφεσης, αποδεικνύεται ότι
οι πολιτικές μείωσης του εργατικού
κόστους δεν έχουν συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Σήμερα,
λοιπόν, που η Κυπριακή οικονομία
πέρασε από τη φάση της ανάκαμψης
στην τροχιά της ανάπτυξης, οι Εργοδότες θα πρέπει να αντιληφθούν πως η
βελτίωση των μισθών αποτελεί σημαντικό όφελος για την οικονομία. Οι επι-

Η ΣΕΚ, θεωρεί πως τούτη την ώρα απαιτείται η εφαρμογή πολιτικών ώστε να
αμβλυνθεί η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας,
η οποία δεν πρόκειται να βελτιωθεί
μέσα από τη μείωση των μισθών. Η
βελτίωση της παραγωγικότητας αποτελεί κλειδί ανάπτυξης και αυτό οφείλουν
να το καταλάβουν, η κυβέρνηση και οι
εργοδότες οι οποίοι καλούνται να επιδείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους
για δημιουργία μιας εύρωστης και υγιούς οικονομίας σε τούτη την ευνοική
συγκυρία των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα
κινηθεί γύρω στο 4%.

Οι ειδικοί θεωρούν πως η επιβεβλημένη
επένδυση για μια υγιή οικονομία είναι
από τη μια η λελογισμένη αύξηση των

Μακρόπνοη στρατηγική για να ενδυναμωθεί
ο ρόλος της γυναίκας στην Κοινωνία

*

Ή
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Ο

ι τεράστιες αλλαγές στην κοινωνία
επιτυγχάνονται μέσα από τη δική
μας προσωπική αλλαγή και κινητοποίηση. Στον τρόπο που σκεφτόμαστε που
εκφραζόμαστε που διατυπώνουμε απόψεις και θέσεις και οι
οποίες θα πρέπει να
εναρμονίζονται πλήρως με τις πράξεις
μας.
Ο ρόλος που μπορεί
να διαδραματίσει ο
Της Δέσποινας
καθένας από εμάς και
Ησαΐα
ο λόγος που θα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
εκφράσει ώστε να
Γυναικών ΣΕΚ
επιτευχθεί ο στόχος
despina.isaia@sek.org.cy
της ουσιαστικής ισότητας, είναι εξαιρετικά σημαντικός, μόνον όταν τα λόγια
και οι διακηρύξεις μετουσιώνονται σε
πράξεις.
Έχει διαφανεί από την καθημερινότητα
ότι τα στερεότυπα προκαλούν ισχυρά
αντανακλαστικά στην όποια προσπάθεια καταβάλλεται για εμπέδωση συνθηκών ισότητας στην απασχόληση.
Ως εκ τούτου, η συνεχής ευαισθητοποίηση και η ενεργός εμπλοκή μας στα

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)

ζητήματα ισότητας θα ενδυναμώσει
ακόμη περισσότερο τους στόχους και
τις επιδιώξεις μας.
Χρειάζεται μακρόπνοη στρατηγική που
θα οδηγήσει στην αλλαγή των προκατασκευασμένων αντιλήψεων που αφορούν
τους κοινωνικούς ρόλους των φύλων.
Έφθασε η ώρα να επιτευχθούν οι ενδεδειγμένες αλλαγές. Η ισότητα των
φύλων και η παροχή ίσων ευκαιριών

νουμε στη θέση και άποψη πως η Ισότητα δεν είναι γυναικεία διεκδίκηση
αλλά αφορά ευρύτερα την κυπριακή
κοινωνία. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχύσουμε τη συμμετοχή μας στα κέντρα
λήψης αποφάσεων και παράλληλα να
διατρανώνουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από την απουσία ολοκληρωμένων πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.

• Ήρθε η ώρα να επιτευχθούν οι ενδεδειγμένες αλλαγές. Η ισότητα των φύλων
και η παροχή ίσων ευκαιριών συνεπάγεται και οικονομική ανάπτυξη
είναι πλέον αναγκαία προϋπόθεση για
να αντιμετωπιστούν οι σύγχρονες
απαιτήσεις. Όλα τα πιο πάνω ζητήματα και πολλά άλλα θα τεθούν στο
μικροσκόπιο της 12ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ που θα πραγματοποιηθεί
στις 11 Απριλίου στο οίκημα της ΣΕΚ και
η οποία θα καθορίσει τους στόχους της
επόμενης τετραετίας.
Οι μεγάλες αλλαγές στην Κοινωνία
επέρχονται μόνον στην περίπτωση που
γινόμαστε μέρος της λύσης και εμβαθύ-

Το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
καλεί την πολιτεία να δώσει την απαιτούμενη σημασία στις πολιτικές συμφιλίωσης ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι
της κοινωνικής της πολιτικής. Η κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει αν στις
αποφάσεις δεν λαμβάνεται υπόψη η
διάσταση του φύλου. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε τόσο νωρίτερα θα
επέλθουν οι αλλαγές εκείνες που θα
κάνουν τη διαφορά και θα ωφελέσουν
όλους συνολικά αλλά και τον καθένα
ξεχωριστά.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4/2019

οσ., Ζωσιμά οσ.,

Νικήτα ομολογ.,
Ιωσήφ υμνογρ., Ελπιδοφόρου μ., Δίου,
Βυθονίου μ. Ιλλυριού
οσ.

Ποπλίου οσ., Θεωνά

ΠΕΜΠΤΗ 4/4/2019
Γεωργίου εν Μαλεώ

Θεσ/νίκης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/4/2019
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Κλαυδίου, Διοδώρου,
Οϋκτω ρος, Θεοδώρας
οσ., εν Θεσ/νίκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4/2019
Ευτυχίου Κ/λεως, 120
μ. εν Περσίδι, Πλατωνίδος οσ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4/2019
Δ’ Κυριακή Νηστειών
Καλλιοπίου μ. Γεωργίου Μυτιλήνης, Ρουφίνου & Ακυλίνης Σάββα
εν Καλ..

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/4/2019
Ηρωδίωνος, Αγάβου,
Ρούφου, Ασυγκρίτου,
Φλέγοντος.
ΤΡΙΤΗ 9/4/2019
Ευψυχίου μάρτ., Βαδίμου οσιιομ., Αυδιησού
μάρτ.

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3
Επ’ αόριστον απεργιακά μέτρα στην ΕΜΕΛ Λεμεσού

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΟΗΟ-ΣΕΚ καταδικάζει
τον εμπρησμό οχήματος
θηροφύλακα

Σ

H

ε επαόριστον απεργιακά μέτρα
κατήλθαν οι εργαζόμενοι στην
ΕΜΕΛ Λεμεσού αφού η εταιρεία δεν
έχει ακόμη καταβάλει τον μισθό για
τον μήνα Μάρτιο.

Τέτοιες ενέργειες τονίζεται στην ανακοίνωση μόνο εκβιαστικές μπορούν

Όπως δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ο
α.γ.γ. της ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Χαράλαμπος
Αυγουστή (φωτό) η μη καταβολή
μισθού αποτελεί κατάφωρη παραβίαση
του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή με κανέναν
τρόπο. Διακόσιοι πενήντα εργαζόμενοι,
πρόσθεσε δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τις πολλαπλές καθημερινές τους
υποχρεώσεις, εξαιτίας αυτής της κατάστασης.

OΗΟ-ΣΕΚ σε ανακοίνωση της την
περασμένη Πέμπτη καταδίκασε
τον εμπρησμό και την καταστροφή
ιδιωτικού οχήματος θηροφύλακα,
που ήταν σταθμευμένο στο επαρχιακό
γραφείο του Ταμείου Θήρας στη Λεμεσό, που εκ πρώτης όψεως φαίνετε να
προκλήθηκε κακόβουλα και για
λόγους που μπορεί να σχετίζονται με
την εκτέλεση της εργασίας του στο
Ταμείο Θήρας.

Στο μεταξύ στις επιβατικές μεταφορές

• Η Ομοσπονδία Ημικρατικών
ΣΕΚ καλεί την Αστυνομία
Κύπρου να διεξάγει όλες τις
αναγκαίες έρευνες για πλήρη
διαλεύκανση της υπόθεσης

να χαρακτηριστούν που αποσκοπούν
να εκφοβίσουν τους θηροφύλακες
προκειμένου να μην εκτελούν στο ακέραιο τα καθήκοντα τους, πλήττοντας
τον ίδιο τον ρόλο που η πολιτεία τους
εμπιστεύτηκε.
Και συνεχίζει:
Καταδικάζουμε κάθε παρέμβαση στο
έργο των θηροφυλάκων για πάταξη
της λαθροθηρίας και εκφράζουμε την
στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση μας προς τους εργαζομένους
του Ταμείου Θήρας.
Καλούμε το υπουργείο Εσωτερικών
ως το καθύλην αρμόδιο Υπουργείο να
θωρακίσει με τη σειρά του το Ταμείο
θήρας και τη δραστηριότητα που επιτελεί, καθώς επίσης και να διασφαλίσει την ασφάλεια των εργαζομένων
και της περιουσίας τους.
Επίσης σημειώνουμε ότι το ταμείο
Θήρας έχει υποχρέωση όπως λάβει
άμεσα όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
ασφάλειας που θα διασφαλίσουν την
αποτροπή τέτοιων παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον αποτρέποντας
εκφοβιστικές ενέργειες.
Σημειώνεται πως τα τελευταία χρόνια
είναι η τρίτη κακόβουλη ενέργεια που
γίνετε σε βάρος των εργαζομένων του
Ταμείου Θήρας.

Σ

τις 26 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε δύο οδηγίες που
προστατεύουν τους καταναλωτές σε
περίπτωση πώλησης ελαττωματικού
προϊόντος και εναρμονίζουν τις νομοθεσίες των κρατών μελών για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε
όλη την ΕΕ.
Η ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου αντανακλούν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Σε
πολλά κράτη μέλη δεν υπάρχουν ρητοί
κανόνες για την πώληση ψηφιακού
περιεχομένου, όπως είναι οι εφαρμογές, η μουσική και τα παιχνίδια, με
αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μένουν
απροστάτευτοι σε περίπτωση που ο
έμπορος δεν προμηθεύει το περιεχόμενο

που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο
Σαββατοκυρίακο και την υπόσχεση ότι
χθες θα κατέβαλλε η εταιρεία τους
μισθούς και παράλληλα θα εξοφλούσε
τις καθυστερημένες εισφορές στο
Ταμείο Προνοίας των εργαζομένων.

ΟΣΕΛ και Ζήνων αναστάλησαν
τα απεργιακά μέτρα μετά τις
διαβουλεύσεις των συντεχνιών

ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ΑΝΕΥ Η ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η

ΣΕΚ καλεί τη Βουλή να ψηφίσει
τάχιστα το νομοσχέδιο για δημιουργία Ενιαίας Επιθεώρησης Εργασίας
με σκοπό την πάταξη της αδήλωτης
εργασίας, και γενικότερα της παράνομης απασχόλησης καθώς και των
νόμων του υπουργείου Εργασίας που
αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Το σχετικό νομοσχέδιο που έτυχε της
ομόφωνης έγκρισης των κοινωνικών
εταίρων, έχει συζητηθεί την περασμένη
εβδομάδα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας χωρίς να υπάρξει
αρνητική τοποθέτηση από τα κόμματα.
Το νομοσχέδιο προνοεί επιβολή μεγάλων χρηματικών προστίμων στους
παραβάτες της νομοθεσίας. Η ΣΕΚ
πιστεύει ότι η εφαρμογή του νομοσχεδίου και η αποτελεσματική λειτουργία της
Ενιαίας Επιθεώρησης Εργασίας θα
φέρει καίρια πλήγματα στην αδήλωτη
και παράνομη εργασία η οποία οργιάζει
τα τελευταία χρόνια, κυρίως στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Παράλληλα, θα συμβάλει ουσιαστικά
στην ελαχιστοποίηση των κάθε λογής
παρανομιών που καταδυναστεύουν την
αγορά εργασίας και στην αποπυροδότηση της έντασης στις εργασιακές σχέσεις.
Το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας
παρουσιάζεται ιδιαίτερα οξύ στον
ευρύτερο τομέα των ξενοδοχείων, του

τουρισμού – επισιτισμού, των κέντρων
αναψυχής και στον κλάδο των οικοδομών - κατασκευών.
Ιδιαίτερα σε τούτη τη περίοδο που ο
τουρισμός βρίσκεται σε πρωτόγνωρη
άνθηση και η οικοδομική βιομηχανία

√ Άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου για δημιουργία Ενιαίας
Επιθεώρησης Εργασίας αξιώνει η ΣΕΚ
√ Ήλθε η ώρα, η αγορά εργασίας να απαλλαγεί από κάθε μορφή παρανομίας

κινείται σε εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 15%, η ψήφιση του νομοσχεδίου για δημιουργία
Ενιαίας Επιθεώρησης Εργασίας , θεωρείται επιβεβλημένη κοινωνική αναγκαιότητα, δήλωσε στην Εργατική Φωνή

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ψήφισε οδηγίες που θωρακίζουν
τους καταναλωτές
ή την υπηρεσία ή παρέχει κάποιο ελαττωματικό προϊόν.
Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν τόσο τις
συμβάσεις που αφορούν μία και μόνο
προμήθεια όσο και τις συμβάσεις που
αφορούν συνδρομές (σε υπηρεσίες
συνεχούς ροής μουσικής για παράδειγμα). Ο καταναλωτής προστατεύεται όχι
μόνο σε περίπτωση χρηματικής αντιπαροχής αλλά και σε περίπτωση «πληρωμής» μέσω της παροχής δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει συχνά στα κοινωνικά δίκτυα.

ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας. Σε καμία περίπτωση δεν θα
ανεχθούμε περαιτέρω κωλυσιεργία και
άλλη καθυστέρηση του νομοσχεδίου,
υπογράμμισε. Τούτη την ώρα, καλούμε
τη Βουλή να πράξει το καθήκον της με
σκοπό την απαλλαγή το ταχύτερο, από

Ο καταναλωτής δικαιούται μείωση
τιμής ή πλήρη αποζημίωση μέσα σε 14
μέρες εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση ελαττωματικού προϊόντος ή
υπηρεσίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Υλικά αγαθά
Εάν το λογισμικό είναι ενσωματωμένο
στο προϊόν, όπως στην περίπτωση των
έξυπνων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (τα έξυπνα ψυγεία, για παράδειγμα), ο καταναλωτής προστατεύεται
από την οδηγία για τις πωλήσεις υλι-

το καρκίνωμα της κάθε μορφής παράνομης απασχόλησης που δηλητηριάζει
το εργασιακό κλίμα και εκτρέφει τον
αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μεταξύ των ίδιων
των επιχειρήσεων.

κών αγαθών.
Οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν όλες τις
αγορές υλικών αγαθών εντός ή εκτός
διαδικτύου σε όλη την ΕΕ και επιδιώκουν την εναρμόνιση των εθνικών προδιαγραφών προστασίας των καταναλωτών. Σε περίπτωση ελαττωματικών
προϊόντων, οι καταναλωτές σε όλη την
ΕΕ θα έχουν δύο χρόνια στη διάθεσή
τους για να στραφούν στον πωλητή,
είτε πρόκειται για αγορά εφαρμογής
είτε για αγορά πλυντηρίου.
Μετά την έγκριση των οδηγιών από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα έχουν περιθώριο
δύο ετών για να προσαρμοστούν στους
νέους κανονισμούς.
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Συνδέσμος Καταναλωτών:

Συστάσεις για εισαγωγή
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

Σ

ε συστάσεις προς το καταναλωτικό κοινό σχετικά
με εισαγωγή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, προβαίνει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών με
αφορμή καταγγελία που δέχθηκε για παραπλανητική
ένδειξη χιλιομέτρων σε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο
πολυτελείας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πολυτελείας το οποίο έφερε ένδειξη
κατά την τελευταία
συντήρησή του, service,
• Ιδιαίτερη προσοχή
με 82 656 μίλια, δηλαδή
απαιτείται στο θέμα 133 000 χιλιόμετρα,
της παραπλανητικής κατά την πρώτη εγγραφή του στην Κύπρο από
ένδειξης χιλιομέτρων
το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έφερε ένδειξη 59
700 χιλιόμετρα.
Ο Σύνδεσμος συμβουλεύει όπως:
Πριν από την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου οι
καταναλωτές να ζητούν πάντοτε γραπτώς το ιστορικό συντήρησης του αυτοκινήτου ώστε να γνωρίζετε την πραγματική κατάσταση του αυτοκινήτου που
σκοπεύουν να αγοράσουν.
Να ζητείται πάντοτε και πάλι γραπτώς, από έμπειρο και εξειδικευμένο μηχανικό, πιστοποίηση της
μηχανικής και ηλεκτρικής κατάστασης του αυτοκινήτου, όπως επίσης και τυχόν εμπλοκής του σε ατύχημα, ενώ η επίσημη αντιπροσωπεία μπορεί να συμβουλεύσει για το ιστορικό του αυτοκινήτου.
Ειδικά για μεταχειρισμένα από την αγγλική αγορά, ο
Σύνδεσμος συστήνει την λήψη των αριθμών εγγραφής και την αναζήτηση μέσω των αριθμών αυτών
στο διαδίκτυο για λήψη βασικών πληροφοριών του
συγκεκριμένου αυτοκινήτου.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, εκτιμά ότι το
πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την καταγραφή της
ένδειξης χιλιομέτρων κατά την εκφόρτωσή τους στο
λιμάνι, ώστε να μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί κατά
πόσο η αλλοίωση της ένδειξης των χιλιομέτρων έγινε
στη χώρα εξαγωγής ή μετά την εισαγωγή τους στην
Κύπρο.

Το ΓεΣΥ τρέχει με γρήγορους ρυθμούς προς την 1η Ιουνίου

Τ

ο Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓεΣΥ)
τρέχει με γρήγορους ρυθμούς,
τα χρονοδιαγράμματα είναι εκεί και
δεν αλλάζουν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 1ης Ιουνίου.
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
(ΟΑΥ) Έφη Καμίτση τόνισε ότι «ο
στόχος μας ως ΟΑΥ είναι ξεκάθαρος, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό
το σύστημα, να τελειώσουν όλες οι
εργασίες και να γίνει όσο πιο
ομαλή η μετάβαση στην νέα τάξη
πραγμάτων που οριοθετεί το ΓεΣΥ.
Πρέπει να μπει σε εφαρμογή το
σύστημα και να αρχίσει να ομαλοποιείται».
Κληθείσα να σχολιάσει ότι υπάρχει
μια σύγχυση στον κόσμο όσον
αφορά το ΓεΣΥ, η κ. Καμίτση ανέφερε ότι ο ΟΑΥ διεξάγει εκστρατεία
ενημέρωσης του κοινού. «Τα σποτάκια στο ράδιο και στην τηλεόραση είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχουν
έντυπα που έχουν κυκλοφορήσει
ενώ προετοιμάζονται άλλα, υπάρχει ένα έντυπο για τα σημεία που
πρέπει να γνωρίζει κάποιος για το
ΓεΣΥ, υπάρχει ένα άλλο έντυπο για
τις εισφορές, υπάρχει έντυπο για
την διαδικασία εγγραφής των
δικαιούχων, έντυπο για τα παιδιά
στο ΓεΣΥ. Υπάρχουν και ανακοινώσεις μέσα στην ιστοσελίδα μας και
διάφορες άλλες δραστηριότητες
όπως ενημέρωση του κοινού στα
μεγάλα εμπορικά κέντρα. Υπάρχουν διαφημιστικά και προωθητικές ενέργειες για την ενημέρωση

Τ

ην περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 410 ψήφους υπέρ και 192 εναντίον, ψήφισε τον τερματισμό της αλλαγής ώρας και η απόφαση τώρα εναπόκειται σε κάθε κράτος της Ένωσης.
Οι χώρες έχουν περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο του
2020 να αποφασίσουν
ποια ώρα θα κρατή• Θερινή ή χειμερινή
σουν και να ενημερώώρα; Η απόφαση ανήκει
σουν την Κομισιόν.

στα κράτη-μέλη

Η Κομισιόν είχε προτείνει τον Σεπτέμβριο
τον τερματισμό αυτής της πρακτικής και μέσω έρευνας καταδείχθηκε ότι 84% των Ευρωπαίων πολιτών
απαιτούν το τέλος της αλλαγής της ώρας.
Η αρχή είχε γίνει στις αρχές Μαρτίου στην Επιτροπή
Μεταφορών η οποία είχε ψηφίσει ότι η αλλαγή ώρας
πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του
Μαρτίου 2021 για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή
ώρα, ενώ για τα κράτη - μέλη που επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς.

του κόσμου», σημείωσε.
Τα επόμενα βήματα που αφορούν
τον κόσμο εκτός από την είσπραξη
εισφορών που άρχισε από 1η Μαρτίου, είπε, είναι η εγγραφή των
συμβολαίων με τους προσωπικούς
γιατρούς και μετά η έναρξη εγγραφής των δικαιούχων γιατί θα
εγγραφούν στο ΓεΣΥ και θα βρουν
προσωπικό γιατρό για να εγγραφούν στον κατάλογο.
Ερωτηθείσα ανέφερε ότι όσον

• Αισιόδοξες τοποθετήσεις της
Αναπληρώτριας Διευθύντριας
του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας (ΟΑΥ) Έφης Καμίτση

αφορά τους προσωπικούς γιατρούς έχουν γραφτεί πάνω από
300 και για τους ειδικούς άρχισε
πρόσφατα η εγγραφή που θα
συνεχιστεί – για τους ενήλικες χρειάζονται γύρω στους 350 προσωπικούς
γιατρούς.
Θεωρούμε,
σημείωσε, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τους προσωπικούς γιατρούς

Σε ερώτηση για το έργο που διεξάγεται τώρα από τον ΟΑΥ, η κ.
Καμίτση ανέφερε ότι «είναι στενά
τα χρονοδιαγράμματα κι έχουμε
πολλά πράγματα που γίνονται
παράλληλα. Έτσι υπάρχει αυτή η
πίεση του χρόνου για να προλαβαίνουμε μέσα στα χρονοδιαγράμματα – έχουμε την πληροφορική,
τους Κανονισμούς της Βουλής, τις
διαβουλεύσεις με όλους τους
παροχείς και με εργαστήρια.
Υπάρχουν όλες αυτές οι εργασίες
που γίνονται παράλληλα και πρέπει να οριστικοποιηθούν μέχρι την
1η Ιουνίου.
Την 1η Ιουνίου, συνέχισε, ο κόσμος
θα μπορεί να παίρνει υπηρεσίες
για τα εξωνοσοκομειακά – προσωπικούς γιατρούς, ειδικούς γιατρούς, φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις – αυτά εντάσσονται στην πρώτη φάση
και θα μπορούμε να τα
παίρνουμε μέσω του
ΓεΣΥ.
«Προβλήματα σίγουρα
θα υπάρξουν διότι είναι
μια τεράστια μεταρρύθμιση. Θα
χρειαστεί χρόνος να ομαλοποιηθεί
η κατάσταση κι ο τρόπος που θα
λειτουργεί το σύστημα. Ο κόσμος
θα το μάθει σωστά, οι γιατροί,
όλοι οι παροχείς οπότε σίγουρα θα
υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής για όλους μας έτσι ώστε να
μπορέσει να δουλέψει σωστά το
σύστημα», συμπλήρωσε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
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Ευρωβουλή: Τέλος στην
αλλαγή ώρας από το 2021

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Το έξυπνο αυτοκίνητο έρχεται

ο 2022 η χρήση νέων τεχνολογιών ασφάλειας θα καταστεί
υποχρεωτική σε ευρωπαϊκά οχήματα, με στόχο την προστασία των
επιβατών, των πεζών και των
ποδηλατών. Εξελιγμένα έξυπνα
συστήματα, τα οποία θα αποτρέπουν βασικά λάθη των οδηγών
που πολλές φορές έχουν τραγική
κατάληξη, ώστε να αυξηθεί αισθητά η οδική ασφάλεια, θα έχουν όλα
τα αυτοκίνητα που θα παράγονται
μετά το 2022 και θα τρέχουν στους
δρόμους της Ε.Ε.
Τον Μάιο του 2018 η Επιτροπή
πρότεινε να καταστούν υποχρεωτικά ορισμένα μέτρα ασφάλειας
των οχημάτων, μεταξύ άλλων, τα
συστήματα που περιορίζουν τα
επικίνδυνα τυφλά σημεία φορτηγών και λεωφορείων και οι τεχνολογίες που προειδοποιούν τον
οδηγό σε περίπτωση υπνηλίας ή
διάσπασης της προσοχής. Οι νέες
τεχνολογίες που κυκλοφορούν
στην αγορά μπορούν να συνεισφέρουν στη μείωση του αριθμού των
θανάτων και των τραυματισμών
στους δρόμους, το 90% των οποίων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος.
«Κάθε χρόνο 25.000 άνθρωποι
χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρώπης. Η συντριπτική
πλειονότητα αυτών των ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο

Τι προνοείται σε προκαταρκτική απόφαση των
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαικής Ένωσης
λάθος. Μπορούμε και πρέπει να
αναλάβουμε δράση για ν’ αλλάξουμε αυτή την κατάσταση.
Με τα νέα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας τα οποία θα

• Μαύρο κουτί» και
στ' αυτοκίνητα εντός Ευρώπης
από το 2022 με σκοπό την
αύξηση της οδικής ασφάλειας
καταστούν υποχρεωτικά, μπορούμε να επιτύχουμε τον ίδιο αντίκτυπο με την καθιέρωση της χρήσης
ζώνης ασφάλειας. Πολλά από τα
νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας
υπάρχουν ήδη, ιδίως σε πιο πολυτελή οχήματα», σημειώνει χαρακτηριστικά σε δήλωσή της μετά
την επίτευξη της συμφωνίας εντός
των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. η
Επίτροπος Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα.

ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ
Στα νέα υποχρεωτικά χαρακτηριστικά ασφάλειας περιλαμβάνονται, για αυτοκίνητα, μικρά φορτηγά, φορτηγά και λεωφορεία,
σύστημα προειδοποίησης σε περίπτωση υπνηλίας και διάσπασης

προσοχής του οδηγού (π.χ. χρήση
έξυπνου τηλεφώνου κατά την οδήγηση). Ακόμα πρέπει να διαθέτουν
σύστημα ευφυούς ελέγχου ταχύτητας που θα περιορίζει την ταχύτητα σε περίπτωση κινδύνου ή ακατάλληλων οδικών συνθηκών, όπως
και ασφάλειας οπισθοπορείας με
τη χρήση κάμερας ή αισθητήρων,
κάτι που ήδη διαθέτουν πολλά
αυτοκίνητα. Νέο στοιχείο θα είναι
κι ένα είδος καταγραφέα δεδομένων ατυχήματος, δηλαδή κάθε
αυτοκίνητο θα έχει ένα «μαύρο
κουτί», τα δεδομένα του οποίου θα
μπορούν να τύχουν επεξεργασίας
για σημαντικά συμπεράσματα ως
προς τις συνθήκες και τη συμπεριφορά του οχήματος σε περίπτωση
δυστυχήματος.
Για αυτοκίνητα και μικρά φορτηγά
προβλέπεται σύστημα υποβοήθησης παραμονής στη λωρίδα
κυκλοφορίας
και
προηγμένο
σύστημα φρένων έκτακτης ανάγκης. Επίσης, συστήματα μπροστά
και στα πλευρά του οχήματος για
εντοπισμό ευάλωτων χρηστών του
οδικού δικτύου και την προειδοποίηση του οδηγού, ιδίως κατά τη
στροφή, θα είναι υποχρεωτικά για
φορτηγά και λεωφορεία.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Μήνυμα επαρχιακής συνδιάσκεψης επαρχιακού τμήματος γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας προς γυναίκες:

Καταναλωτές: Γνωρίστε
τα δικαιώματα σας

Ενδυναμώστε τις τάξεις της ΣΕΚ για δυναμικότερη
διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
παροτρύνει τους καταναλωτές να
γνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η
Υπηρεσία παραθέτει τα πιο κάτω βασικά δικαιώματα, που ο κάθε καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει:
Εγγυήσεις
• Όταν αγοράζετε καινούρια προϊόντα,
είτε από κατάστημα είτε ηλεκτρονικά,
δικαιούστε, ελάχιστη νόμιμη εγγύηση
διάρκειας 2 ετών χωρίς επιπλέον
κόστος.
• Εάν το προϊόν που αγοράσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις
προδιαγραφές της διαφήμισής του,
δικαιούστε δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών και, εάν αυτό δεν
είναι δυνατό, μείωση της αξίας των
αγαθών ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

5

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 το
Επαρχιακό Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Λάρνακας καλεί τις γυναίκες
να ενισχύσουν τις τάξεις της ΣΕΚ για
δυναμικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.
Τη θέση αυτή εξέφρασε η γραμματέας
του Τμήματος Εύη Λουκά από το βήμα
της επαρχιακής συνδιάσκεψης που
πραγματοποιήθηκε την περασμένη
Τετάρτη. Εξέλεξε τη νέα επαρχιακή επι-

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές
• Πριν δεσμευτείτε να αγοράσετε ένα
προϊόν ή υπηρεσία, ο πωλητής/έμπορος οφείλει να σας παρέχει ορισμένες
βασικές πληροφορίες με απλό και κατανοητό τρόπο.
• Μεταξύ άλλων, ο πωλητής/έμπορος
οφείλει να σας ενημερώσει για τα κύρια
χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας, τη συνολική τιμή, τους όρους πληρωμής και παράδοσης, την προθεσμία
παράδοσης, τη διάρκεια της σύμβασης,
την πολιτική που εφαρμόζει για την
αντιμετώπιση παραπόνων, καθώς και
να σας υπενθυμίσει την ύπαρξη νόμιμης
εγγύησης.
Αγορές από το διαδίκτυο ή εκτός
καταστήματος
• Αν αγοράσετε ένα προϊόν εξ αποστάσεως (πχ. από το διαδίκτυο) ή εκτός
καταστήματος (πχ. πωλήσεις πόρταπόρτα), έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης
εντός 14 ημερών. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο εντός αυτού του χρονικού
διαστήματος - έστω κι αν αλλάξατε
γνώμη.
• Αντίθετα, αν αγοράσετε προϊόντα από
κατάστημα, βάσει της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα
να επιστρέψετε τα προϊόντα. Ωστόσο,
πολλά καταστήματα παρέχουν οικειοθελώς στους καταναλωτές το δικαίωμα
επιστροφής ή αλλαγής προϊόντων εντός
συγκεκριμένης προθεσμίας. Ζητήστε να
ενημερωθείτε για την πολιτική επιστροφών που εφαρμόζει το κάθε κατάστημα.
Διαφημίσεις και αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές
• Η νομοθεσία απαγορεύει τις παραπλανητικές και επιθετικές εμπορικές
πρακτικές και σας προστατεύει από
αυτές. Έχετε δικαίωμα σε αξιόπιστες
διαφημίσεις και ακριβείς πληροφορίες.

τροπή και καθόρισε τους στόχους της
νέας τετραετίας.
Η κ. Λουκά στην εισηγητική της ομιλία
τόνισε παράλληλα πως πρόοδος που
επιτεύχθηκε, σε ότι αφορά την ισότητα
των φύλων είναι ομολογουμένως τεράστια. «Υπάρχει όμως μεγάλος δρόμος
για να εφαρμοστεί πλήρως η Ισότητα
στην πράξη και να αναγνωριστεί η
αξία των γυναικών σε κάθε έκφανση
της εργασιακής, συνδικαλιστικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής
ζωής της χώρας.» Με δεδομένη πλέον
τη σταθερή πορεία ανάπτυξης και
προόδου της κυπριακής οικονομίας, η
πολιτεία οφείλει να ενισχύσει την προσπάθειά της για ενδυνάμωση και
περαιτέρω διεύρυνση της ποιοτικής
συμμετοχής της γυναίκας στην αγορά
εργασίας, μέσα από στοχευμένες και
ενισχυμένες πολιτικές, κατέληξε.

Γιαννάκης Λεοντίου, επαρχιακός γραμματέας ΣΕΚ Λάρνακας

Δύναμη μας είστε εσείς τα μέλη μας
Η σημερινή σας παρουσία είναι αδιάψευστη μαρτυρία του συνεχούς ενδιαφέροντος και της αγάπης σας προς το Συνδικαλιστικό Κίνημα της ΣΕΚ. Μας γεμίζει
χαρά και ικανοποίηση, αλλά συγχρόνως μας επιφορτίζει με ευθύνη για την
προάσπιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων σας.
Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε εδώ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικότητα, τη
σημασία, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη ύπαρξης και δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Δύναμή μας είσαστε εσείς τα ενεργά μέλη και στελέχη της ΣΕΚ
και κυρίως εσείς οι γυναίκες, οι οποίες αγωνίζεστε για την προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το καταφέρατε.
Μπορείτε με συλλογικότητα να καταφέρετε ακόμα περισσότερα και να αναγνωρισθείτε από την κοινωνία ως ενεργά και άξια άτομα και κυρίως να πετύχετε την
ίση μεταχείρισή στους χώρους εργασίας, την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία και ίσες ευκαιρίες ανέλιξής σας όπου και αν εργάζεστε και κυρίως όμως να
κερδίσετε τον σεβασμό, την εκτίμηση και την αναγνώριση.
Η ΣΕΚ θα προασπίζεται τα δικαιώματά σας γιατί αναγνωρίζει την αξία, τη
δύναμη και τον ρόλο που διαδραματίζετε στην κοινωνία του σήμερα και του
αύριο.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο επαρχιακός
γραμματέας της ΣΕΚ Λάρνακας Γιαννάκης Λεοντίου και η γραμματέας του
τμήματος γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα
Ησαΐα οι οποίοι εξέφρασαν την ευαρέσκεια τους για το έργο που επιτέλεσε
το Τμήμα αλλά για τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει για την πρόοδο και την ευημερία των εργαζομένων
γυναικών. Κάλεσαν δε τις γυναίκες:

Η νέα επαρχιακή
επιτροπή

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

σίας.
• Να παλεύουν συλλογικά, με τη στήριξη της συντεχνίας τους ώστε να υπηρε-

τείται ο στόχος της Ίσης Μεταχείρισης
σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
ζωής.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ

«Ο

ι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μπορεί
να είναι τελικά πιο αδύναμες,
καθώς ως μικρή και ανοιχτή
οικονομία επηρεάζεται από
την επιβράδυνση στην παγκόσμια ανάπτυξη». Τον προβληματισμό αυτό διατυπώνει ο
γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
Ανχελ Γκουρία σε συνέντευξη
που παραχώρησε στην «Καθημερινή» της Κυριακής, κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του στην
Ελλάδα. Ο ίδιος θεωρεί ότι η
μορφή προστασίας της Ελλάδας από τους αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες είναι η
ανάπτυξη της μεταποίησης και
η εστίαση στις δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού. Με
πάθος τάσσεται υπέρ της
αύξησης
του
κατώτατου
μισθού, ενώ επιρρίπτει ευθύνες
στους δανειστές για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν
κατά την εφαρμογή της πρώτης εργαλειοθήκης ανταγωνισμού
- Σύμφωνα με τις προβλέψεις
του ΟΟΣΑ τον περασμένο
Νοέμβριο, ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας το 2019 θα
είναι 2,2% και 2,1% το 2020.
Σήμερα πιστεύετε ότι θα επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις; Είναι αισιόδοξες ή
απαισιόδοξες;
– Το πρόβλημα δεν είναι εάν οι
προβλέψεις αυτές είναι αισιόδοξες ή απαισιόδοξες. Το πρόβλημα είναι το τι συμβαίνει
στον υπόλοιπο κόσμο. Η Ελλάδα είναι μία μικρή, ανοιχτή
οικονομία και επομένως πρόκειται να επηρεασθεί από οτιδήποτε συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, είτε αυτό αφορά
το παγκόσμιο εμπόριο, είτε τις
επενδύσεις είτε τους ρυθμούς
ανάπτυξης των άλλων χωρών.
Δυστυχώς, η παγκόσμια ανάπτυξη είναι ασθενής. Το
παγκόσμιο εμπόριο είναι
ασθενές. Οι επενδύσεις είναι
ασθενείς. Χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και η
Ολλανδία, αναπτύσσονται με
ρυθμούς χαμηλότερους από
αυτούς που αναμέναμε.
Έχουμε λοιπόν επιβράδυνση
της ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία. Επομένως, για
λόγους που η Ελλάδα σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να ελέγξει, μπορεί να έχει τελικά μια
πιο αδύναμη προοπτική σε ό,τι
αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης.
– Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να περιορίσει τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης
της παγκόσμιας οικονομίας
στην ελληνική;
– Να αυξήσει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα
και φυσικά να εστιάσει στις
επενδύσεις. Εχετε, βεβαίως,
θετικές επιδόσεις στον τουρι-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
Ανχελ Γκουρία γ.γ ΟΟΣΑ:

Δεν αρκεί ο τουρισμός για
βιώσιμη ανάπτυξη
σμό. Ομως, τι γίνεται με τη
μεταποίηση και τους άλλους
κλάδους υπηρεσιών; Πρέπει να
προσανατολιστείτε και σε
άλλους κλάδους υπηρεσιών,
βασισμένων στη γνώση. Αυτό
που επιμένω, επίσης, ότι χρειάζεται
είναι:
δεξιότητες,
δεξιότητες, δεξιότητες! Και
χρειάζεται, προκειμένου να

αυξήσεις τον κατώτατο μισθό
από τα 586 ευρώ στα 650
ευρώ, πρέπει να ρωτάς τον
εαυτό σου: μπορεί μια οικογένεια να ζήσει με 650 ευρώ;
Επομένως, υποστηρίζω την
αύξηση
του
κατώτατου
μισθού. Το θέμα δεν είναι οι
επιχειρήσεις, το θέμα είναι οι
οικογένειες. Μπορεί μια οικο-

τυγχάνεται όταν οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν και καταρτίζουν τους εργαζομένους τους.
Πρέπει να επισημάνω εδώ ότι
οι εγχώριες εταιρείες προβαίνουν σε λίγες επενδύσεις σε
έρευνα και ανάπτυξη. Η περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη
στην Ελλάδα είναι «εισαγόμε-

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
λόγω των εκλογών.
– Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΟΣΑ η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τους
υψηλότερους φόρους. Την
ίδια ώρα, όμως, τα κρατικά
ταμεία χρειάζονται έσοδα.
Ποιο θεωρείτε ότι είναι το
σωστό μείγμα πολιτικής για
τους φόρους;
– Κατ’ αρχάς υπάρχουν πολλές
διαφορές ανάμεσα στους ονομαστικούς φόρους και τους
πραγματικούς φόρους. Και το
ερώτημα για την Ελλάδα είναι
τελικά ποιοι είναι οι πραγματικοί φόροι που πληρώνουν οι
Έλληνες, ιδιώτες και επιχειρή-

• Με πάθος τάσσεται υπέρ της αύξησης του
κατώτατου μισθού, ενώ επιρρίπτει ευθύνες
στους δανειστές
• Η υψηλή παραγωγικότητα επιτυγχάνεται
όταν οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν και
καταρτίζουν τους εργαζομένους τους
• Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να διερευνηθεί, είναι εάν πληρώνουν οι εταιρείες φόρους
και κυρίως εάν πληρώνουν ένα δίκαιο μερίδιο
φόρων
προετοιμαστεί το εργατικό
δυναμικό για ένα ψηφιακό μέλλον.
– Μα πώς θα γίνει αυτό όταν
έχουμε ένα ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα και ταυτόχρονα το φαινόμενο του
«brain drain»;

γένεια να φάει, μπορεί μια
οικογένεια να στείλει τα παιδιά
της στο σχολείο, μπορεί μια
οικογένεια να πληρώσει τις
δαπάνες για τις μετακινήσεις
της, μπορεί μια οικογένεια να
αγοράσει φάρμακα με 650
ευρώ;

– Ηδη παράγετε τη γνώση,
παράγετε τα μυαλά. Μερικές

– Ομως υπάρχουν αντιδράσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

• Η μορφή προστασίας της Ελλάδας από
τους αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες είναι
η ανάπτυξη της μεταποίησης και η επικέντρωση
στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού
φορές, βεβαίως, χάνετε αυτά
τα μυαλά, διότι φεύγουν για το
εξωτερικό. Ωστόσο, τα έχετε
ήδη παραγάγει, έχετε το δυναμικό διότι διαθέτετε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
έχετε το ταλέντο. Ο λόγος που
δεν μένουν εδώ είναι λόγω της
έλλειψης ευκαιριών, και ήταν
αναμενόμενο με τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Τώρα όμως βρίσκεστε σε ανάπτυξη, θα μπορέσετε σταδιακά
να διατηρήσετε τα ταλέντα
στην Ελλάδα, διότι θα υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες.
– Αναφέρεστε επανειλημμένως στο πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Θεωρείτε ότι αντέχει στην παρούσα φάση η ελληνική οικονομία και οι ελληνικές επιχειρήσεις την πρόσφατη αύξηση
του κατώτατου μισθού;

– Δεν έχω δει ούτε μια φορά να
αυξάνεται ο κατώτατος μισθός
και να μη διαμαρτύρεται ο
ιδιωτικός τομέας. Εχω υποστηρίξει την αύξηση του
κατώτατου μισθού στη Γερμανία – και σας διαβεβαιώ ότι
είναι πολύ υψηλότερος από
αυτόν στην Ελλάδα. Και τότε ο
ιδιωτικός τομέας έλεγε ότι θα
χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν χάθηκε ούτε μία θέση
εργασίας και τελικά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από την αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης. Οι εταιρείες πάντα θα διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις των
μισθών. Θα πρέπει, όμως, να
υπάρχει η επίγνωση ότι δεν
μπορείς να έχεις υψηλή παραγωγικότητα, εάν πληρώνεις
τους εργαζομένους με μισθούς
στα όρια της επιβίωσης.

– Ειλικρινά, όταν σκέφτεσαι να

Η υψηλή παραγωγικότητα επι-

νη» από το εξωτερικό. Θα δείτε
λοιπόν ότι τελικά η αύξηση του
κατώτατου μισθού θα αποδειχθεί ένα θετικό βήμα. Υποστήριξα την αύξηση του κατώτατου μισθού στις ΗΠΑ. Το έπραξα και στην Ισπανία, διότι
ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται
να χρεοκοπήσουν από αυτές
τις αυξήσεις.
– Δεν είναι λίγοι εκείνοι που
υποστηρίζουν ότι λόγω των
εθνικών εκλογών φέτος, η
κυβέρνηση επιδίδεται σε
παροχές. Τι θα συμβουλεύατε
την ελληνική κυβέρνηση,
αλλά και τα κόμματα της
αντιπολίτευσης που διεκδικούν την εξουσία;
– Ειλικρινά, πιστεύω ότι ο
πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, ο
Ευκλείδης, ο κ. Δραγασάκης, η
κυβέρνησή του συνολικά έχουν
δώσει πολύ ξεκάθαρες ενδείξεις: όταν πρέπει να εφαρμόσουν δύσκολες αποφάσεις, το
πράττουν, διότι αυτές είναι
μέρος της προσπάθειας ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονομίας, μέρος της συμφωνίας με τους θεσμούς. Ωστόσο,
τώρα έχουμε μια κατάσταση
που η Ελλάδα δεν είναι σε πρόγραμμα και ήδη μπορεί να βγει
μόνη της στις αγορές. Επομένως, αυτό είναι κάτι που η
Ελλάδα κατάφερε χάρη στις
δικές της προσπάθειες, τις
δικές της θυσίες, τη δική της
δουλειά. Δεν πρόκειται να
χαραμίσει αυτή τη δουλειά

σεις, σε σχέση με αυτά που
παράγουν. Εάν υπάρχει μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση, τότε μπορεί μια χώρα
να μειώνει τους φορολογικούς
συντελεστές. Το θέμα λοιπόν
είναι να διευρύνεις τη φορολογική βάση και μετά, σχεδόν ως
διά μαγείας, έχεις περισσότερα
έσοδα, αλλά δίνεις και κίνητρο
στους φορολογουμένους να
πληρώνουν. Ενα ακόμη σημαντικό θέμα που πρέπει να διερευνηθεί, είναι εάν πληρώνουν
οι εταιρείες –οι μισθωτοί είναι
«αιχμάλωτοι»– και κυρίως εάν
πληρώνουν ένα δίκαιο μερίδιο
φόρων. Ακριβώς γι’ αυτόν τον
λόγο ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει το
σχέδιο για τη «Διάβρωση της
φορολογικής βάσης και τη
μεταφορά
κερδών»
(Base
Erosion Profit Shifting – BEPS).
Σημαντικό επίσης είναι το
εργαλείο για την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών.
Ετσι, για κάθε Ελληνα που έχει
χρήματα στο εξωτερικό και τα
έχει αποκρύψει, οι αρμόδιες
υπηρεσίες στην Ελλάδα θα
λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες. Θα καλούν τον πολίτη
οι ελληνικές υπηρεσίες και θα
του λένε: «Συγγνώμη, έχω
κάποιες πληροφορίες ότι έχετε
χρήματα στο εξωτερικό που
δεν τα έχετε δηλώσει. Γιατί δεν
περνάτε να πιούμε έναν
καφέ;». Οι πολίτες αυτοί θα
έχουν την επιλογή είτε να
πιουν έναν καφέ είτε να φορέσουν μια στολή με οριζόντιες
ρίγες.
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Τα φρικτά βασανιστήρια
των Βρετανών στην Κύπρο
Τ

α φρικτά βασανιστήρια και η
απάνθρωπη μεταχείριση αγωνιστών της ΕΟΚΑ βρισκόντουσαν
στην ημερήσια διάταξη των ενεργειών των Βρετανών αποικιοκρατών. Στο βιβλίο του «Κυπρίων
Ιατρών Έργα» ο γιατρός και συγγραφέας Δρ. Λάκης Αναστασιάδης,
απαριθμεί μία σειρά από βασανιστήρια στα οποία υποβάλλονταν
οι αγωνιστές κατά την επική
τετραετία. Βασανιστήρια απάνθρωπα, εμπνευσμένα από τον
Μεσαίωνα. Κάποια από αυτά οδήγησαν αγωνιστές στον θάνατο,
κάποια άλλα άφησαν μόνιμα
τραύματα στις ζωές τους.
Το άντρο του τρόμου είχε στηθεί
στα κρατητήρια: Ομορφίτα, Σαράγιο, Πλάτρες, Κάστρο της Κερύνειας. Μεταξύ των βασανιστών ήταν
οι έμπειροι Βρετανοί, κάποιοι χρηματισμένοι Έλληνες της Κύπρου
και αρκετοί Τούρκοι αστυνομικοί.
Σύμφωνα με την έρευνα του Λάκη
Αναστασιάδη, τα βασανιστήρια
ήταν ποικίλα και πολλά. Τεχνητός
πνιγμός, ηλεκτροσόκ, αίσθημα
ασφυξίας, χορός στο στομάχι,
γροθιές, κλωτσιές ήταν μόνο λίγα
από αυτά και περιγράφονται με
πάσα λεπτομέρεια στις αυτοβιογραφίες διαφόρων αγωνιστών.
Παραθέτει ο συγγραφέας στο
βιβλίο του:
«Ο γνωστός αγωνιστής και ιστορικός ερευνητής Γιάννης Χρ. Σπανός
έγραψε σε ένα από τα πολλά του
βιβλία:
“Φρικιούν ακόμη οι αγωνιστές στη
θύμηση των βασανιστηρίων και
των βασανιστών. Έδερναν, μαστίγωναν, κακοποιούσαν το ανθρώπινο κορμί χωρίς έλεος. Εφάρμοζαν κάθε μαρτύριο που σκέφτηκαν
τα σατανικά μυαλά του παρελθόντος. Κι ακόμη η παρανοϊκή
φαντασία τους αναζητούσε κι
άλλα από τις ‘σύγχρονες’ μεθόδους
βασανισμού. Από την πρώτη
περίοδο του απελευθερωτικού μας
Αγώνα άρχισαν να αποστέλλονται
στην Κύπρο Βρετανοί πολίτες
αστυνομικοί και στρατιωτικοί,
ειδικευμένοι στα βασανιστήρια.
[…] Τον αγωνιστή τον υποδέχονταν
στους θαλάμους βασανιστηρίων
με καταιγισμό γρονθοκοπημάτων,
κλωτσιών, ύβρεων και απειλών.
Χρησιμοποιούσαν ταυτόχρονα τον
δόλο, το ψεύδος, τη συκοφαντία,
την απάτη, την υπόσχεση. Κι ύστερα εφάρμοζαν ειδικά μαρτύρια.
Έδεναν το θύμα χωρίς στρώμα στο
κρεβάτι με τις σούστες, την ‘καρκολού’, με χέρια και πόδια ανοιχτά,
συγκρατημένα με τέσσερις χειροπέδες. Χόρευαν στο στομάχι του,
τον μαστίγωναν στα πέλματα των
ποδιών, τον χτυπούσαν με γάντια
του μποξ, γροθιές, ρόπαλα. Έβαζαν στο πρόσωπό του ένα βρεγμένο ρούχο, στον χτυπούσαν στο
στομάχι, αυτός ανάσαινε απότομα
από αντίδραση και το βρεγμένο
πανί κολλούσε στο πρόσωπο προκαλώντας αίσθημα ασφυξίας και

«Μας κρεμούσαν γυμνούς, μας έκαναν ηλεκτροσόκ
στα γεννητικά όργανα και μας τάιζαν περιττώματα»
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Η τραγική περίπτωση του
Σπύρου Χατζηγιακουμή

Ε

κατόν οκτώ νεκροί, 9 απαγχονισθέντες, 3 ολοκαυτώματα, εκατοντάδες φυλακίσεις και 14 νεκροί
από βασανιστήρια. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός των απωλειών του αγώνα της ΕΟΚΑ 19551959.
Ένα έπος γραμμένο με το αίμα των ηρώων του. Ανάμεσα σ’ αυτούς και ο νεαρός -τότε- βοσκός από την
Κυθρέα, Σπύρος Χατζηγιακουμή. Ο άνθρωπος που θα
αφήσει την τελευταία του πνοή κατά τη διάρκεια
φρικτών βασανιστηρίων μέσα σε μια αποθήκη στους
λόφους του χωριού του, την οποία οι Άγγλοι είχαν
μετατρέψει σε δωμάτιο ανάκρισης.
Η τρομακτική αλήθεια πίσω από το έγκλημα αυτό,
που η Βρετανία προσπάθησε να κρατήσει θαμμένο
για 60 χρόνια, έρχεται στο φως, μέσα από τα απόρρητα έγγραφα και τις θαμμένες επιστολές ανθρώπων
που το έζησαν, και που για πρώτη φορά δημοσιεύονται αυτούσια από την εφημερίδα REPORTER.

• Συνταρακτικές πτυχές
του αγώνα της ΕΟΚΑ
από το βιβλίο «Κυπρίων
Ιατρών Έργα» του Λάκη
Αναστασιάδη
επικείμενου θανάτου.
Στο βασανιστήριο της ‘φουντανούς’, το κεφάλι του αγωνιστή
αιχμαλωτιζόταν ώστε ακίνητο να
δέχεται στο μέτωπο τη συνεχή
αργή σταγόνα νερού από το τενεκεδένιο δοχείο με τη βρύση που
ήταν στερεωμένο από το πρόσωπό
του. Η σταγόνα πέφτοντας στο
ίδιο ακριβώς σημείο του μετώπου,
όσο περνούσε η ώρα, καταντούσε
φρικτό μαρτύριο, αφού ο αγωνιστής περίμενε την επόμενη σταγόνα να του τρυπήσει το κρανίο πια.
Ο πόνος αυξανόταν συνεχώς.
Κρεμούσαν
το
κορμί γυμνό από
το ταβάνι, δένοντας τους καρπούς των χεριών
με σχοινί. Έδεναν
τα πόδια μαζί, από τους αστραγάλους και χτυπούσαν τα γεννητικά
όργανα με μπουκάλι ή τα έτριβαν.
Οι πόνοι ήταν φοβεροί. Και αν ο
αγωνιστής συνέχιζε να κρατά το
στόμα του κλειστό οι βασανιστές
συνέχιζαν το έργο τους. Ενώ το
κορμί ήταν κρεμασμένο και ανήμπορο οι βασανιστές συνέδεαν
ηλεκτροφόρα καλώδια στα γεννητικά όργανα. Όταν το ρεύμα διοχετευόταν στο σώμα, ο νους δεν
μπορεί να συλλάβει την ένταση του
πόνου”».
Αυτά μεταξύ άλλων ήταν λίγα από
τα βασανιστήρια που διενεργούσαν οι Βρετανοί προκειμένου να
καταφέρουν να σπάσουν τις αντιστάσεις των αγωνιστών και να
συλλέξουν τις πληροφορίες. Όμως
οι αγωνιστές έστεκαν βράχοι,
δεχόμενοι τα απάνθρωπα μαρτύρια.
Μάλιστα, για τη διεκπεραίωση των

φρικτών βασανιστηρίων είχαν
έρθει από την Αγγλία ειδικά εκπαιδευμένοι βασανιστές, με μακρά
πείρα στα μαρτύρια. Στο πρόσωπο
του τρόμου άκουγαν τα ονόματα
Μακέβοϊ, Μέρλιν, Μπερτζ, Μάρλοου, Σέιβορι, Λιτς, Μακλόκλαν.
Ο κατάλογος των απάνθρωπων
βασανιστηρίων μετρούσε κι άλλες
πολλές απάνθρωπες πρακτικές:
αλάτι σε σκισμένα χείλη, νερό με
περιττώματα ζώων και ρύζι ανακατεμένο με πριονίδια για φαγητό,
ξερίζωμα νυχιών και εικονικές
εκτελέσεις.
Όποιο ποσό κι αν δώσει η Γηραιά
Αλβιωνα για να «ξεπλύνει» λοιπόν
το απάνθρωπο πρόσωπό της,
τίποτα από αυτά δεν θα μπορέσει
ποτέ να διαγράψει τον σαδιστικό
της χαρακτήρα.

Άνθρωποι-κλειδιά στην ιστορία δύο Βρετανοί στρατιωτικοί: ο τότε Grenadier Guard, Τζέιμι Έικιν και ο
Ταγματάρχης και προσωπικός του φίλος, Μάικλ Στιούρτον, μέλη του 2ου Τάγματος των Grenadier Guards
στην Κύπρο το 1958 αποκάλυψαν πέρυσι τα όσα
φρικτά έζησε στους λόφους της Κυθρέας ως φρουρός
του κέντρου κράτησης.

Η έφοδος της Κυθρέας
Στη επιδρομή του βρετανικού στρατού στην Κυθρέα,
τον Οκτώβρη του 1958, δεκάδες άνδρες συνελήφθησαν και πέρασαν μπροστά από κουκουλοφόρο προδότη. Αυτοί για τους οποίους το νεύμα του κουκουλοφόρου ήταν αρνητικό, απελευθερώνονταν. Οι υπόλοιποι κατέληγαν αλυσοδεμένοι σαν τα ζώα στο στάβλο της μάντρας του Σαββή του Καλογήρου, στους
λόφους του χωριού, περιμένοντας τη σειρά τους για
ανάκριση.
Ανάμεσά τους και ο Σπύρος Χατζηγιακουμή, 26 χρονών έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών, βιοπαλαιστής και ενεργό μέλος της ΕΟΚΑ από την αρχή του
αγώνα. Είχε αναλάβει ως σύνδεσμος και ως τροφοδότης αντάρτικων ομάδων της περιοχής Πενταδακτύλου. Διεκπεραίωνε όλες τις δύσκολες αποστολές
που του ανατίθεντο με θάρρος και αυτοθυσία.
Η δράση του όπως ήταν αναμενόμενο κάποια στιγμή
έγινε αντιληπτή από τους Άγγλους οι
οποίοι στις 13 Οκτωβρίου 1958 τον συνέλαβαν με αποτέλεσμα να καταλήξει και
αυτός κρατούμενος στην μάντρα Καλογήρου.
Τα βασανιστήρια των αγωνιστών από
τους Βρετανούς μέσα στην παλιά χαρουπαποθήκη δίπλα από τον αχυρώνα της
μάντρας, την οποία είχαν μετατρέψει σε
δωμάτιο ανάκρισης, ήταν ανατριχιαστικά.

Στη δήλωση του Βρετανού υπουργού Ευρώπης, πως «η ρύθμιση
αυτή δεν αποτελεί οποιαδήποτε
αναγνώριση ευθύνης ούτε και
προηγούμενο σχετικά με οποιεσδήποτε μελλοντικές απαιτήσεις κατά
της κυβέρνησης: το πέρασμα του
χρόνου σημαίνει πως δεν είναι
πλέον δυνατό να διακριβωθούν
όλα τα γεγονότα με βεβαιότητα»,
θα υπάρχουν πάντα οι ζωντανοί
αγωνιστές που θυμούνται τα
βασανιστήρια στις Πλάτρες, στην
Ομορφίτα, στην Κερύνεια. Θα
υπάρχουν πάντα οι αγωνιστές που
βρήκαν φρικτό θάνατο στα χέρια
των βασανιστών: Γιώργος Νικολάου, Ανδρέας Παναγιώτου, Νίκος
Γεωργίου, Θεοδόσης Χατζηθεοδοσίου, Στέλιος Τριταίος, Πλάτωνας
Στυλιανού, Λουκάς Λουκά, Σπύρος
Χατζηγιακουμής, Γιώργος Χριστοφόρου, Παναγιώτης Χρυσοστόμου,
Νικόλαος Γιάγκου, Πρόδρομος
Ξενοφώντος, Βασίλης Αλεξάνδρου.

Η νύχτα της δολοφονίας Χατζηγιακουμή
Την νύχτα της 16ης Οκτωβρίου ο 26χρονος Χατζηγιακουμή οδηγείται για ανάκριση, και εκεί ξεκινάει το
μαρτύριό του.
Αποφασισμένος να μη μαρτυρήσει, υπομένει τα
σκληρά βασανιστήρια των αντρών των βρετανικών
μυστικών υπηρεσιών, και των επικουρικών τους.
Μετά από ώρες άγριου ξυλοδαρμού και τρυπημάτων
με ξυφολόγχες, τελικά αφήνει την τελευταία του πνοή
στα χέρια των δυναστών του, οι οποίοι σε μία προσπάθεια να καλύψουν το αποτρόπαιο έγκλημά τους,
λένε αργότερα, πως ο Χατζηγιακουμή επιχείρησε να
αποδράσει και στην προσπάθειά του αυτή έπεσε από
ένα λόφο και χτύπησε θανάσιμα στο κεφάλι.
Το άψυχο σώμα όμως του ήρωα, το οποίο παραδόθηκε την επομένη στην οικογένεια, δεν μπορούσε να
κρύψει τη φρίκη του τέλους του. Η χήρα του, Ειρήνη
Χατζηγιακουμή, περιγράφοντας τότε τα πόδια του,
είχε πει πως αυτά ήταν τρυπημένα λες και κρατούσες
μπάρα με βελόνες και τον κτυπούσες, ενώ γυναίκες
που ξεσκέπασαν το νεκρό, διαπίστωσαν πως το
κεφάλι του από πίσω ήταν «κούφιο», και στο κάτω
μέρος της κοιλιάς υπήρχε τρύπημα από ξιφολόγχη.
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Μ

ια αναπνοή πριν την οριστική εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας,
το Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λεμεσού
διοργάνωσε εκδήλωση για ενημέρωση
των στελεχών και μελών του Κινήματος
για την μεγάλη μεταρρύθμιση στον τομέα
της Υγείας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

• Ενημερωτική εκδήλωση στη ΣΕΚ Λεμεσού για το ΓεΣΥ

Το ΓεΣΥ κατοχυρώνει την καθολική
ιατροφαρμακευτική κάλυψη του πληθυσμού

Παρόντες στην εκδήλωση ο υπουργός

Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου

Το ΓεΣΥ θα αγκαλιάσει όλους τους πολίτες
χωρίς αποκλεισμούς

Σ

ε δύο μήνες μπαίνει σε εφαρμογή μετά από δεκαετίες συζητήσεων ένα Σχέδιο Υγείας, που θα προσφέρει στους Κύπριους πολίτες καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας, με ελευθερία στην επιλογή παρόχου, χωρίς ηλικιακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς ή άλλους περιορισμούς. Ένα σύστημα
αλληλέγγυο που μπορεί να παρέχει στους πολίτες της Κύπρου αποτελεσματική κοινωνική προστασία, χωρίς τους αποκλεισμούς που
ισχύουν στο υφιστάμενο σύστημα και μπορούν να οδηγήσουν τους
συμπολίτες μας σε οικονομική ή και κοινωνική καταστροφή. Μέσα
από τον σχεδιασμό του ΓεΣΥ διασφαλίζεται, ανάμεσα σε άλλα, η
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, μέσα από την ενοποίησή τους, καθώς και ο εξορθολογισμός στη διαχείριση των δαπανών για την υγεία. Με την
εφαρμογή του ΓεΣΥ, κατοχυρώνεται η καθολική ιατροφαρμακευτική
κάλυψη του πληθυσμού, μειώνοντας έτσι τις υπάρχουσες ανισότητες στην υγειονομική περίθαλψη μέσω της ίσης μεταχείρισης των
δικαιούχων. Το ΓεΣΥ στοχεύει, παράλληλα, στη βελτίωση της ποιότητας στην υγειονομική περίθαλψη και την οικονομική προστασία
του πληθυσμού από ασθένεια.

Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μιχάλη Μιχαήλ και ο
εκπρόσωπος του ΟΑΥ Άγγελος Τρόπης οι
οποίοι προέβησαν σε εκτενή ενημέρωση για το
Γενικό Σύστημα Υγείας καθώς και για τις
αλλαγές που θα φέρει η εφαρμογή του στην
καθημερινότητα των Κύπριων πολιτών.
Ο επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού
Τίτος Τιμοθέου στο καλωσόρισμα του ευχαρίστησε τους φιλοξενούμενους για την παρουσία
τους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Κίνημα
της ΣΕΚ πρωτοστάτησε σε αυτήν τη μεγάλη
κοινωνική μεταρρύθμιση η οποία θα δώσει τη
δυνατότητα στους μόνιμους πολίτες της χώρας
μας να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες
υγείας χωρίς μακροσκελείς καταλόγους αναμονής.
Ο υπουργός Υγείας στον χαιρετισμό του επεσήΠοιοι είναι οι δικαιούχοι
Όλοι οι πολίτες που έχουν τη συνήθη
διαμονή τους στις ελεγχόμενες από την
Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές και
εμπίπτουν σε μια από τις πιο κάτω
κατηγορίες:
• Κύπριοι πολίτες
• Ευρωπαίοι πολίτες που εργάζονται ή
έχουν αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τις πρόνοιες της
εθνικής νομοθεσίας
• Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι έχουν
αποκτήσει νόμιμα δικαίωμα μόνιμης
διαμονής ή δικαίωμα ίσης μεταχείρισης
σύμφωνα με τις πρόνοιες της εθνικής
νομοθεσίας
• Τα μέλη της οικογένειας των πιο
πάνω κατηγοριών σύμφωνα με τις
πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας
• Πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας
Ποιος είναι ο τρόπος πρόσβασης σε
υπηρεσίες;
Ο δικαιούχος αποκτά το δικαίωμα να
λαμβάνει υπηρεσίες υγείας εφόσον
εγγραφεί στο ΓεΣΥ και σε κατάλογο
προσωπικού ιατρού της επιλογής του.
Η εγγραφή στο ΓεΣΥ και στον προσωπι-

μανε πως με αποφασιστικότητα, καλή θέληση,
υπομονή και επιμονή είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε τα όποια εμπόδια εμφανιστούν, ώστε η
υλοποίηση των αλλαγών να προχωρήσει ομαλά
και σύμφωνα με τους σχεδιασμούς με γνώμονα
το συμφέρον και την καλή υγεία των Κύπριων
πολιτών. Πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή επεσήμανε συμβάλλουν αποφασιστικά στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος
του Υπουργείου, αλλά και στην ορθή ενημέρωση
των πολιτών, αφού δίνουν τη δυνατότητα για
ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών.
Ακολούθησε παρουσίαση από εκπρόσωπο του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Άγγελο Τρόπη ο
οποίος ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας του
συστήματος και της παροχής υπηρεσιών υγείας
σε περιβάλλον ΓεΣΥ και έδωσε αρκετή τροφή για
υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση.

Από την 1η Μαρτίου, τέθηκε σε ισχύ το σύστημα αποκοπών για το
ΓεΣΥ ενόψει της εφαρμογής της πρώτης φάσης του Σχεδίου τον
προσεχή Ιούνιο, που περιλαμβάνει την εξωνοσοκομειακή φροντίδα
υγείας, δηλαδή τους Προσωπικούς Ιατρούς, τους Ειδικούς Ιατρούς,
τα φάρμακα και τα κλινικά εργαστήρια.
Εντός των επόμενων εβδομάδων, θα ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας η λίστα με τους γιατρούς που εξέφρασαν
πρόθεση να παρέχουν υπηρεσίες υγείας ως Προσωπικοί Ιατροί και
θα κληθούμε όλοι να επιλέξουμε τον Προσωπικό μας Ιατρό και να
εγγραφούμε στον κατάλογό του, έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε υπηρεσίες υγείας, αρχής γενομένης σε δύο μήνες.
Γνωρίζουμε ότι τους πρώτους μήνες της εφαρμογής του ΓεΣΥ θα
προκύψουν διάφορα προβλήματα, όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλες
τις μεταρρυθμίσεις αυτού του μεγέθους. Οι δυσκολίες είναι αναμενόμενες και εν μέρει θεμιτές, αφού μέσα από αυτές, θα μπορέσουμε
να βελτιώσουμε και να αναβαθμίσουμε το σύστημα προς όφελος
των ασθενών μας. Με αποφασιστικότητα, καλή θέληση, υπομονή
και επιμονή είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε τα όποια εμπόδια εμφανιστούν, ώστε η υλοποίηση των αλλαγών να προχωρήσει ομαλά και
σύμφωνα με τους σχεδιασμούς με γνώμονα το συμφέρον και την
καλή υγεία των Κύπριων πολιτών.

ΓεΣΥ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε
κό ιατρό θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω
διαδικτύου ή κατόπιν επίσκεψης του
δικαιούχου σε προσωπικό ιατρό.
Ο προσωπικός ιατρός είναι το πρώτο
σημείο επαφής του δικαιούχου με το
Σύστημα και είναι υπεύθυνος να παρέχει την απαραίτητη φροντίδα υγείας,
καθώς και να κατευθύνει και να παραπέμπει το δικαιούχο σε πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας όταν και εφόσον
χρειάζεται. Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον ειδικό ιατρό,
φαρμακείο, εργαστήριο, νοσηλευτήριο ή
άλλο παροχέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα απ’όπου επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.
Ο δικαιούχος καταβάλλει μικρά ποσά
συμπληρωμής κατά τη λήψη υπηρεσιών
από ειδικούς ιατρούς, εργαστήρια,
φαρμακεία, νοσηλευτές, μαίες, άλλους
επαγγελματίες υγείας και τα ΤΑΕΠ,
όπως για παράδειγμα €1 ανά φαρμακευτικό προϊόν, €1 ανά εργαστηριακή
εξέταση, €6 ανά επίσκεψη σε ειδικό
ιατρό. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση σε
προσωπικούς ιατρούς και σε ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας είναι δωρεάν.

Η ετήσια οροφή συμπληρωμών ανά
άτομο είναι:
• Γενικός Πληθυσμός: €150 | Χαμηλοσυνταξιούχοι: €75
• Λήπτες βοηθήματος ΕΕΕ: €75 | Παιδιά:
€75

Καλύπτονται οι πολίτες χωρίς εισόδημα;
Το δικαίωμα στην υγεία στα πλαίσια
του ΓεΣΥ είναι ανεξάρτητο από την
καταβολή εισφοράς. Δικαιούχοι χωρίς
εισοδήματα (άνεργοι, παιδιά, φοιτητές,
στρατιώτες κ.α.) έχουν ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Ποιοι θα εισφέρουν και πόσο για το ΓεΣΥ;
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Κάντε το περιβάλλον στη δουλειά σας
πιο ευχάριστο

Μικρές συμβουλές
για μεγάλες αλλαγές
• Μαθήματα ζωής από 100χρονους

Ν

α γελάς πολύ, να κοιμάσαι αρκετά, να πίνεις με μέτρο και
να αγαπάς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτά, σε γενικές
γραμμές, είναι τα μυστικά της μακροζωίας, σύμφωνα με
τους εκατοντάχρονους που έχουν κληθεί κατά καιρούς να
μοιραστούν τα αποστάγματα της σοφίας τους. Ιδού μερικά
από τα καλύτερα:
• Μην κοιτάζεις το ημερολόγιο. Απλά να γιορτάζεις την
κάθε μέρα.
• Αναγκάζω τον εαυτό μου να βγαίνει έξω κάθε μέρα, έστω κι
αν είναι μόνο για να κάνω τον γύρο του τετραγώνου. Το
μυστικό για να μένεις νέος είναι να κινείσαι.
• Η χρησιμότητα των βιταμινών; Ξεχάστε την. Και δεν
ενθαρρύνω ούτε τις πολλές επισκέψεις σε γιατρούς. Ερωτευτείτε, παντρευτείτε
• Ακόμα και αν αισθάνεσαι μίσος, να το κρατάς για τον εαυτό
σου. Μην πληγώνεις
άλλους ανθρώπους, για
√ Το γέλιο, η αγάπη και το κανένα λόγο.

οινόπνευμα με μέτρο είναι
μερικά από τα μυστικά
μακροζωίας και της ομορφιάς στη ζωή

• Να ταξιδεύεις όσο
είσαι νέος και μπορείς.
Μην ανησυχείς για τα
λεφτά. Η εμπειρία είναι
μακράν
πολυτιμότερη
απ’ όσο θα γίνουν ποτέ

τα λεφτά.
• Τις περισσότερες φορές, τα πράγματα λύνονται μόνα τους.
• Να κάνεις κάθε μέρα ένα πράγμα που θα είναι μόνο για
σένα.
• Μην παραιτηθείς ποτέ από την αγάπη.
• Η ζωή είναι διασκεδαστική. Εξαρτάται μόνο από τον
τρόπο που τη βλέπεις. Να είσαι ικανοποιημένος. Δε χρειάζεται να είσαι χαρούμενος όλη την ώρα – μόνο ικανοποιημένος.
• Να αγαπάς τους ανθρώπους. Βρες κάτι που σου αρέσει
στον καθένα. Σίγουρα υπάρχει.
• Να έχεις πολλούς ανθρώπους στο σπίτι. Διαφορετικούς
ανθρώπους – νέους, γέρους, άσπρους, μαύρους, ανθρώπους
απ’ όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι είναι η κινητήριος δύναμη
όλων μας.
• Ο πόνος είναι μυστηριώδης, και το να διασκεδάζεις είναι ο
πιο αποτελεσματικός τρόπος να τον ξεχάσεις.
• Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνταξιοδοτηθείς. Αν, όμως,
είναι να το κάνεις, βεβαιώσου ότι θα είναι πολύ αργότερα
από τα 65.
• Να είσαι περίεργος. Να σε ενδιαφέρει η ζωή. Να ενθουσιάζεσαι με τα καινούρια πράγματα - με τα νέα μέρη, με το να
γνωρίζεις ανθρώπους, με το να βλέπεις τις νέες παραστάσεις που ανεβαίνουν.
• Προσπαθώ να βρίσκω τον χρόνο για να παρατηρώ και να
εκτιμάω τα μικρά πράγματα που κάνουν όμορφη αυτή τη
ζωή. Όταν το κάνω αυτό, ο χρόνος επιβραδύνεται.
• Κάνε κάτι ενδιαφέρον κάθε μέρα. Διαφορετικά, αποσυντίθεσαι.

Α

ν σας κουράζει η καθημερινότητα στο γραφείο,
υπάρχουν απλά κολπάκια που αν τα εφαρμόσετε θα κάνετε την κατάσταση στον χώρο εργασίας
σας πιο ευχάριστη και πιο ανθρώπινη, για να
αντέξετε την πίεση και ενδεχομένως το άγχος.
Σκεφθείτε τις ευχάριστες στιγμές που έχετε βιώσει στη δουλειά σας: Μία επαγγελματική επιτυχία,
μία αναγνώριση της δουλειάς σας, αστείες καταστάσεις με τις οποίες ακόμη σας έρχεται να γελάσετε… Σίγουρα πολλές από αυτές θα σας πείσουν
ότι κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και πως, παρά τις
δυσκολίες, η δουλειά σας μπορεί να σας προσφέρει και χαμόγελα.

Οργανώστε τέλεια το γραφείο σας: Αν τα πάντα
είναι σε τάξη – την τάξη εκείνη που εσείς θα ορίσετε ώστε να εξυπηρετεί όλες τις κινήσεις σας, τα
πάντα θα κυλούν πιο εύκολα. Κάντε το εργασιακό
περιβάλλον πιο όμορφο

• Κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις. Μην το αναλύεις, απλώς καν’
το.
• Μην ξεμένεις ποτέ από ευθύνες. Αν δεν έχεις καμία, βρες
μία. Βρες ένα σκοπό, και δωσ’ του τον καλύτερο εαυτό σου.
Κάνει καλό στο μυαλό σου και το ενδιαφέρον σου για την
ζωή, και σε κρατά ζωντανό για περισσότερο.
• Δες τα όλα χαλαρά, απόλαυσε τη ζωή, ό,τι είναι να γίνει θα
γίνει.

τυπικές επαγγελματικές σας σχέσεις: Κανονίστε
έξοδο για ένα ποτό ή μια θεατρική παράσταση με
τους συναδέλφους σας και γνωρίστε τους καλύτερα εκτός γραφείου. Σύντομα, ο θετικός αντίκτυπος
του χρόνου που περνάτε μαζί θα φανεί και στον
χώρο της δουλειάς.
Αρωματίστε το άσχημο κλίμα: Κάντε τον χώρο
της δουλειάς να μυρίζει υπέροχα, αφού συνεννοηθείτε με τους υπόλοιπους εργαζομένους για τις
προτιμήσεις σε αρώματα. Τοποθετήστε αρωματικό
χώρου – αν οι συνάδελφοί σας δεν ενθουσιάζονται
με την ιδέα, περιοριστείτε σε μικρές λύσεις αποκλειστικά για το δικό σας γραφείο – ένα λουλούδι
ή ένα μίνι-αρωματικό spray μπορεί να κάνει την
διαφορά.

Τυπώστε την αγαπημένη σας φωτογραφία και
κολλήστε την απέναντί σας στο γραφείο. Τοποθετήστε ένα λουλούδι ή κάποιο φυτό στον χώρο.
Κάντε το γραφείο σας να μοιάζει 'σαν στο σπίτι
σας'. Επιλέξτε χρώματα και όμορφο background
για τον υπολογιστή σας.
Η διακόσμηση παίζει σημαντικό ρόλο στη διάθεση
και στο κλίμα που διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η αδυναμία του γραφείου: Φτιάξτε το αγαπημένο
γλυκό των συναδέλφων σας, ετοιμάστε μία πίτα ή
muffins και πάρτε τα μαζί σας στο γραφείο για να
τα προσφέρετε στους συναδέλφους σας. Σίγουρα η
ρουτίνα θα μετατραπεί γρήγορα σε μια χαρούμενη
ατμόσφαιρα με μπουκιές και… συμπάθεια.
Περάστε τα διαλείμματα με τους συναδέλφους
σας: Κάντε συχνά διαλείμματα ταυτόχρονα με τους
συναδέλφους σας, ώστε να έχετε χρόνο για να
συζητήσετε και να δεθείτε περισσότερο. Προσοχή:
Στα διαλείμματα δεν συζητάμε τίποτα που να έχει
να κάνει με τη δουλειά και τίποτα που να έχει να
κάνει με την κρίση και όλη αυτή τη συζήτηση για
την επικαιρότητα που καταλήγει στην κατάθλιψη.
Βγείτε με τους συναδέλφους σας: Μην μένετε στις

Μην ξεχνάτε αγαπημένες συνήθειες: Αν μια
συγκεκριμένη γεύση τσαγιού σας φτιάχνει το κέφι,
αν μια σοκολάτα σάς ανεβάζει τη διάθεση, αν
μπορείτε να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι,
αν το να μιλήσετε για πέντε λεπτά στο τηλέφωνο
με τον καλύτερό σας φίλο σας βοηθά να ανακτήσετε δυνάμεις, γιατί να μην τα δοκιμάσετε στην δουλειά;
Σκεφτείτε ότι η ζωή σας δεν είναι μόνο η δουλειά
σας: Φέρτε στο μυαλό σας όλα όσα σας κάνουν να
χαίρεστε και να διασκεδάζετε στον ελεύθερο χρόνο
σας, τον/την σύντροφό και τους δικούς σας
ανθρώπους, το ενδιαφέρον χόμπι που έχετε ξεκινήσει, το παιδί σας να γελάει, και σίγουρα θα διαπιστώσετε πως δεν αξίζει να στεναχωριέστε για
οτιδήποτε αρνητικό συμβαίνει στη δουλειά σας.
Η ζωή σας δεν αρχίζει και δεν τελειώνει εκεί.

ΕΝΗΡΓΗΣΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ

Ε

φάρμοσε στο εργασιακό σου
περιβάλλον ότι κάνεις και
στο σπίτι σου. Φρόντισε να
εγκαταστήσεις κάδους ανακύκλωσης, χρησιμοποίησε κανονικά σκεύη αντί για πλαστικά,
απενεργοποίησε τους υπολογιστές όταν φεύγεις από το γρα-

φείο, κλείσε τα κλιματιστικά
όταν αποχωρείς το απόγευμα.
Μην φέρεις αυτήν την ανεκδιήγητη νοοτροπία, του να μη νοιάζεσαι για την οικονομία και
την οικολογία, επειδή δεν πληρώνεις εσύ και επειδή δεν είσαι
στο σπίτι σου. Θα κάνεις οικο-

νομία και θα βάλεις το λιθαράκι σου στην προστασία του
περιβάλλοντος,

οικειοποιώ-

ντας τον επαγγελματικό χώρο,
νιώθοντας φυσικά με αυτόν
τον τρόπο, «σαν το σπίτι σου»!

Τα μικρά μυστικά για ζηλευτή σιλουέτα

• Πίνω ένα ποτάκι κάθε μέρα. Και μετά νιώθω υπέροχα.
• Το γέλιο σε κρατά υγιή. Επιβιώνεις με το να βλέπεις την
αστεία πλευρά των πραγμάτων. Δε γίνεται να γελάς και να
είσαι θυμωμένος, ή να γελάς και να νιώθεις θλίψη ή ζήλεια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Π

• Το περπάτημα, το ποδήλατο, και ο καλός ύπνος αγαπούν τον οργανισμό μας

ερπάτημα, ποδήλατο, καλός και πλήρης ύπνος
και κυρίως ηρεμία, μπορεί να αποδειχθούν
σωστικά στοιχεία για τη σιλουέτα μας.
Η ποδηλασία και το γρήγορο περπάτημα βοηθούν
τις γυναίκες να ελέγξουν το βάρος τους στα 30 και
στα 40 τους, σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Ωστόσο,
το αργό περπάτημα δεν παρέχει το ίδιο όφελος.
Όσες γυναίκες άρχισαν να κάνουν ποδήλατο ή
βάδην επί 30 λεπτά την ημέρα, όχι μόνο κατόρθωσαν να διατηρήσουν αμετάβλητο το σωματικό
βάρος τους, αλλά έχασαν και λίγα κιλά.
Αντιθέτως, όσες περιόρισαν το χρόνο που έκαναν
ποδήλατο ή βάδην, πήραν 3 κιλά κατά μέσον όρο.
´Ενας άλλος παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει
ή να καταστρέψει την σιλουέτα, είναι ο ύπνος.
Ο ήρεμος και πλήρης ύπνος είναι παράγοντας που
συμβάλλει στη διατήρηση της σιλουέτας. Αντίθετα, ο ελλιπής ύπνος είναι ό,τι χειρότερο για τη
σιλουέτα μας, καθώς μπορεί να προκαλέσει αύξη-

ση του βάρους.
Μελέτες έχουν δείξει, ότι η έλλειψη ύπνου επιβραδύνει σημαντικά το μεταβολισμό, με συνέπεια να
χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια ο οργανισμός σε
κάθε λειτουργία του – ακόμα και στην αναπνοή. Η
έλλειψη ύπνου πιστεύεται επίσης ότι ενθαρρύνει
την αύξηση του βάρους διεγείροντας την πείνα, με
αποτέλεσμα το συχνό και ενίοτε άμετρο τσιμπολόγημα το οποίο "φορτώνει" θερμίδες και κιλά.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΚΕΠΑ: Πρόγραμμα κατάρτισης
στην οργάνωση και
διαχείρηση γραφείου

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας ανακοινώνει τη διεξαγωγή προγράμματος κατάρτισης με τίτλο
«Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου» διάρκειας 14
ωρών. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 16 και 17
Απριλίου 2019 από τις 08:30 πμ μέχρι τις 4:30 μμ
στα Κεντρικά Γραφεία του Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία (Λεωφ. Καλλιπόλεως 77, Αγλαντζιά).
Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να
γνωρίζουν τις κυριότερες έννοιες που αφορούν
θέματα Οργάνωσης Γραφείου, να μπορούν να οργανώσουν καλύτερα το γραφείο/επιχείρησή τους, χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία αλλά και τις νέες
εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, και να αποκτήσουν
γνώσεις λογιστικής (για μη λογιστές) και οικονομικών θεμάτων έτσι, ώστε να μπορούν να οργανώνουν
καλύτερα και ευκολότερα τα διοικητικά και γραμματειακά θέματα.
Το πρόγραμμα «Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου»
απευθύνεται σε
γραμματείς,
υπάλληλους
γραφείου, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και επιχειρηματίες γενικότερα,
αλλά
και έμπειρους
καθοδηγητές
όσον
αφορά
στην απόκτηση γνώσεων για την καλύτερη οργάνωση του γραφείου τους.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι
επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, καθώς και άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της
σχετικής επιχορήγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή
αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με τον υπεύθυνο του Προγράμματος Δρ.
Γεώργιο Χωραττά στο τηλέφωνο 22806105 ή στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ghorattas@kepa.mlsi.gov.cy.

Γ

EΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Μεγάλα τα οικονομικά οφέλη της ισότητας
των φύλων στην Ε.Ε.
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικός Κλιματιστικών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
- Πωλητής Χ-Van χωρίς επαγγελματική άδεια φορτηγού
- Εργάτη – Εφαρμοστή γραφικών
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- 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.

Τ

ο
Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο για την
Ισότητα των Φύλων
(EIGE),
ευρωπαϊκός
οργανισμός έρευνας
και τεκμηρίωσης για
θέματα ισότητας των
φύλων με έδρα το Βίλνιους, δημοσιοποίησε
στο
πλαίσιο
της
Παγκόσμιας Ημέρας
Γυναικών, μελέτη με
θέμα τον καθοριστικό
ρόλο της ισότητας
μεταξύ γυναικών και ανδρών
στην οικονομική ανάπτυξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η μελέτη εστιάζει στα οικονομικά
οφέλη που θα προκύψουν στα
Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. από την
ουσιαστική αναβάθμιση της θέσης
των γυναικών στη δημόσια και την
ιδιωτική ζωή και την ισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην
πράξη
(http://eige.europa.eu/sites/defa
ult/files/documents/mh0217174
enn_web.pdf).

Ευρήματα μελέτης
1. Ο μέσος όρος του επαγγελματικού χάσματος λόγω φύλου είναι
11,6% στην Ε.Ε. και αυτό αυξάνεται
ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
2. Οι γυναίκες αποτελούν τη

συντριπτική πλειοψηφία των
εργαζομένων με καθεστώς μερικής
απασχόλησης, γεγονός που τις
καθιστά περισσότερο ευάλωτες
απέναντι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό – μόνο το 2015
το 32,1% των γυναικών εργάζονταν με μερική απασχόληση έναντι
του μονοψήφιου ποσοστού 8,9%
για τους άνδρες.
3. Το 39% των γυναικών στην Ε.Ε.
έχει αναφέρει ότι ο κύριος λόγος
για μη αναζήτηση εργασίας είναι η
ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα ηλικιωμένων ή ανήμπορων
ατόμων του οικογενειακού τους
περιβάλλοντος – το αντίστοιχο
ποσοστό για τους άνδρες είναι
μόλις 4%.
4. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρε-

σίας έτους 2016, το
μισθολογικό χάσμα
μεταξύ γυναικών και
ανδρών για εργασία
ίσης αξίας έχει υπολογιστεί στο 16,1%
και οι γυναίκες θα
πρέπει να εργάζονται επιπλέον σαράντα ημέρες το χρόνο,
προκειμένου οι απολαβές τους να εξισωθούν με αυτές των
αρρένων συναδέλφους τους.
5. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον τομέα των θετικών και
τεχνολογικών επιστημών, αφού το
75% του φοιτητικού πληθυσμού
στο συγκεκριμένο κλάδο είναι
άνδρες.
6. Η ειλικρινής προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων
δύναται να οδηγήσει σε αύξηση
νέων θέσεων εργασίας μέχρι το
2050 από 6,3 εκατομμύρια έως και
10,5 εκατομμύρια με την ενθαρρυντική επισήμανση ότι περίπου το
70% αυτών των νέων θέσεων θα
καλυφθεί από γυναίκες.
7. η υιοθέτηση πολιτικών ισότητας
των φύλων θα οδηγήσει σε αύξηση
του ΑΕΠ μέχρι και σε ποσοστό της
τάξης του 10% έως το 2050.

Στα 30 τους γεννάνε οι Κύπριες για πρώτη φορά

Σ

ε ηλικία κοντά στα 30 αποκτούν οι γυναίκες στην Κύπρο
το πρώτο τους παιδί, ξεπερνώντας έστω και οριακά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

κε στην Εσθονία, όπου η μέση ηλικία αυξήθηκε κατά 1,2 έτη από
26,5 το 2013 σε 27,7 το 2017.
Αντίθετα, την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε αμελητέα αλλαγή στην

γυναίκες είναι μεγαλύτερες όταν
γεννούν το πρώτο τους παιδί είναι
η Ιταλία (31,1 ετών), η Ισπανία
(30,9) και το Λουξεμβούργο (30,8).
Από την άλλη, σε τρία κράτη μέλη

Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, η μέση ηλικία απόκτησης
του πρώτου παιδιού για τις γυναίκες της Κύπρου το 2017 ήταν τα
29,7 έτη, σε σχέση με 29,6 χρόνια
που ήταν το 2016.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη ηλικία που οι γυναίκες
αποκτούν το πρώτο τους παιδί
παραμένει περίπου σταθερή τα
τελευταία πέντε χρόνια.
Την ίδια ώρα, η μέση ηλικία των
γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
που αποκτούν το πρώτο τους
παιδί αυξήθηκε σταδιακά από 28,7
το 2013 σε 29,1 το 2017. Η μέση
ηλικία αυξήθηκε σε όλα τα κράτη
μέλη της ΕΕ κατά την περίοδο αυτή,
αν και σε διαφορετικό βαθμό.

ηλικία απόκτησης παιδιού στην
Τσεχία, τη Σλοβακία και τη Σουηδία.

Η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθη-

Τα κράτη μέλη, στα οποία οι

οι μέσες ηλικίες κατά τις οποίες οι
γυναίκες είχαν το πρώτο τους
παιδί ήταν κάτω από 27: Βουλγαρία (26,1), Ρουμανία (26,5) και
Λετονία (26,9).

Υπουργικό: Πασχαλινό επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους

Τ

ο πασχαλινό επίδομα για
τους χαμηλοσυνταξιούχους
ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο.
Όπως δήλωσε η Αναπληρώτρια
Κυβερνητική Εκπρόσωπος Κλέλια
Βασιλείου, το επίδομα έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,8 εκατομμυ-

ρίων ευρώ. Το ύψος του επιδόμα-

τος είναι 190 ευρώ ανά δικαιούχο.
Τα κριτήρια που ισχύουν φέτος
είναι τα ίδια με τα περσινά, είναι
τα εισοδηματικά κριτήρια, και
αφορούν 6.500 ευρώ για μονήρη
και 11.000 ευρώ για δύο άτομα και
ανάλογα με τα παιδιά που έχει η
οικογένεια.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Οι «7» κανόνες ατομικής υγιεινής που καθημερινά παραβαίνε-

Θ

α εκπλαγείτε όταν διαπιστώσετε ότι μάλλον κάνετε
λάθη στην εφαρμογή τους.
• Καλύπτετε το στόμα με το χέρι
σας όταν βήχετε: Το σωστό είναι
να χρησιμοποιείτε χαρτομάντηλο
για να καλύψετε το στόμα σας. Αν
δεν έχετε, χρησιμοποιήστε το
μανίκι της μπλούζας σας. Η
χρήση των χεριών συμβάλλει στη
διασπορά μικροβίων.
• Κόβετε τα νύχια με νυχοκόπτη:
Η χρήση ψαλιδιού και νυχοκόπτη
παραμορφώνει τη δομή τους, με
αποτέλεσμα να ξεφλουδίζουν και
να σπάνε. Είναι προτιμότερο να
κονταίνετε τα νύχια σας χρησιμοποιώντας λίμα, εκτός και αν είναι
μακριά.
• Βάφετε το εσωτερικό των βλεφάρων: Η άκρη του μολυβιού και
ειδικά το βουρτσάκι του eye liner,
συγκεντρώνουν βακτήρια τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρή μόλυνση αν εισχωρήσουν

στο βλεννογόνο του ματιού. Τα
δάκρυα επιδεινώνουν την κατάσταση, καθώς όταν αναμειγνύονται με τα καλλυντικά, δημιουργούν τέλειες συνθήκες για τον
πολλαπλασιασμό των βακτηρίων.
• Κάνετε καθημερινά ντους με
αφρόλουτρο: Στην επιδερμίδα
μας υπάρχουν ωφέλιμα βακτήρια

που την προστατεύουν από
μολύνσεις και την κρατούν φυσικά ενυδατωμένη. Η καθημερινή
χρήση αφρόλουτρου καταστρέφει
αυτό το φράγμα, το σώμα γίνεται
πιο ευάλωτο σε διάφορες ασθένειες και το δέρμα γίνεται ξηρότερο, γεγονός που μπορεί να οδηγή-

σει σε έκζεμα.
• Χρησιμοποιείτε πολλή οδοντόκρεμα: Η μεγάλη ποσότητα οδοντόκρεμας κάνει τις τρίχες της
οδοντόβουρτσας να γλιστρούν
πάνω στα δόντια και να μην τα
καθαρίζουν αποτελεσματικά. Για
τους ενήλικες η κατάλληλη ποσότητα είναι ίση με ένα μπιζέλι και
για τα παιδιά ίση με ένα κόκκο
ρυζιού.
• Το παρακάνετε με τη μαλακτική μαλλιών: Οι μαλακτικές κρέμες
μαλλιών έχουν πυκνή υφή, καθώς
περιέχουν σιλικόνες και άλλα
συστατικά που μαλακώνουν και
γυαλίζουν τις τρίχες. Οι μεγάλες
ποσότητες όμως έχουν ως αποτέλεσμα τα μαλλιά να βρωμίζουν
γρηγορότερα. Όταν η μαλακτική
έρχεται σε επαφή με το τριχωτό
του κεφαλιού οι πόροι φράζουν
και αυξάνεται η λιπαρότητα, ενώ
επιβραδύνεται η ανάπτυξη των
μαλλιών.

170 χώρες συμφώνησαν για σημαντική μείωση πλαστικών

Ε

κατόν εβδομήντα χώρες
δεσμεύθηκαν "να μειώσουν
σημαντικά" τη χρήση πλαστικών μίας χρήσης ως το 2030,
κάτι που όμως οι υπέρμαχοι του
περιβάλλοντος κρίνουν ανεπαρκές για την αντιμετώπιση
του προβλήματος της μόλυνσης
παγκοσμίως.
Έπειτα από πέντε ημέρες συζητήσεων στη διάρκεια της διάσκεψης
του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP) στο Ναϊρόμπι
οι 170 χώρες κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση της χρήσης
μεταξύ άλλων των πλαστικών
σακουλών, ποτηριών και μαχαιροπήρουνων, τα οποία αποτελούν μεγάλο μέρος των οκτώ εκατομμυρίων τόνων πλαστικού που
καταλήγουν κάθε χρόνο στους
ωκεανούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι χώρες δεσμεύθηκαν
"να αντιμετωπίσουν τις ζημιές

που προκαλεί στο οικοσύστημά
μας η χρήση και η μη βιώσιμη
απόρριψη των πλαστικών προϊόντων, κυρίως περιορίζοντας
σημαντικά τα πλαστικά προϊόντα
μίας χρήσης ως το 2030".Η αρχι-

• Σε σημείο καμπής
το περιβάλλον
κή πρόταση για τη σταδιακή εξάλειψη των πλαστικών προϊόντων
μίας χρήσης ως το 2025 προσέκρουσε στις αντιδράσεις πολλών
κρατών, μεταξύ των οποίων και
οι ΗΠΑ. "Είναι δύσκολο να βρούμε

μία λύση για όλα τα κράτη μέλη",
σχολίασε ο Σίιμ Κίισλερ, πρόεδρος
της διάσκεψης στους δημοσιογράφους πριν την ψηφοφορία επί
της τελικής ανακοίνωσης.
"Το περιβάλλον βρίσκεται σε ένα
σημείο καμπής. Δεν χρειαζόμαστε
φλύαρα κείμενα, χρειαζόμαστε
συγκεκριμένες δεσμεύσεις", τόνισε. Περισσότεροι από 4.700 αντιπρόσωποι - ανάμεσά τους
Υπουργοί Περιβάλλοντος, επιστήμονες και εκπρόσωποι του
επιχειρηματικού κόσμου-συμμετείχαν στη διάσκεψη αυτή. Μεταξύ των αποφάσεων που υπογράφηκαν είναι και μία για τον
περιορισμό της σπατάλης τροφίμων αλλά και η πρόθεση να
γίνουν διαβουλεύσεις με αυτόχθονες πληθυσμούς προκειμένου να
τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες.

Κοζάνη: Διαμαρτυρία με κλειστά στόματα και ματωμένη
σημαία στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Σ

ε μια συμβολική παράσταση
διαμαρτυρίας, προχώρησαν
τα μέλη της ομάδας «Πτολεμαίοι – Μακεδόνες» στην Πτολεμαίδα, πριν την έναρξη της παρελασης για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου.
Κρατώντας μία ματωμένη ελληνική σημαία, από τα επεισόδια με
την αστυνομία τον περασμένο
μήνα, κατά την επίσκεψη της
υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Όλγας Γεροβασίλη και έχοντας
κλείσει και τα στόματά τους με
ταινία, τα μέλη της ομάδας
συγκεντρώθηκαν πριν από την
έναρξη της παρέλασης.

Στη συνέχεια, μόλις ξεκίνησε η
παρέλαση, έβγαλαν τις ταινίες κι

άρχισαν να τραγουδούν το «Μακεδονία ξακουστή».

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Μουχλιασμένο φαγητό:
Ποιες τροφές πετάμε αμέσως
και ποιες τρώγονται ακόμα

Σ

ε όλους μας έχει συμβεί να δούμε πως κάτι
έχει μουχλιάσει (φρούτα, αλλαντικά, ψωμί
κλπ) και να νιώθουμε ότι η μόνη λύση είναι να
το πετάξουμε ολόκληρο στα σκουπίδια.

Το σκληρό τυρί είναι ένα από τα λίγα τρόφιμα όπου μπορείτε να κόψετε την μούχλα και
να το καταναλώσετε με ασφάλεια. Η χαμηλή
του περιεκτικότητα σε υγρασία και η πυκνή
του δομή σημαίνει ότι μούχλα επιβιώνει συνήθως μόνο στην επιφάνεια, αντί να εξαπλώνεται μέσα στο τυρί.
Αλλά και πολλά άλλα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του μουχλιασμένου ψωμιού, είναι καλύτερα να
τα πετάμε. Εκτός του ότι η μούχλα μπορεί να επεκταθεί πέραν των περιοχών που μπορείτε να δείτε,
αλλά σε ένα τρόφιμο με αρκετή υγρασία, όπως το
γιαούρτι, μπορεί επίσης να έχει αναπτύξει επιβλαβή βακτήρια που συνδέονται με σοβαρή κρίση διάρροιας. Σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερη υγρασία έχει μια τροφή, τόσο πιο επικίνδυνη είναι προς
κατανάλωση, εφόσον έχει μουχλιάσει.
Τροφές όπως τα μαγειρευτά κατσαρόλας, τα μαλακά φρούτα, τα λαχανικά και τα μαλακά τυριά μπορεί να έχουν μούχλα που αυξάνεται κάτω από την
επιφάνειά τους.Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τα
πορώδη τρόφιμα, όπως το ψωμί και τα κέικ που
έχουν μουχλιάσει. Όλα αυτά τα τρόφιμα πρέπει να
πετιούνται αμέσως αν εντοπίσετε μούχλα στην επιφάνεια.Μουχλιασμένο φαγητό: Πετάξτε στα σκουπίδια τις παρακάτω τροφές, αν έχουν μουχλιάσει:
Luncheon meat, μπέικον και χοτ-ντογκ Γιαούρτι,
ξινή κρέμα και μαλακό τυρί, Μαλακά φρούτα και
λαχανικά, Ψωμί και αρτοσκευάσματα Φυστικοβούτυρο, ξηροί καρποί και όσπρια, Μαρμελάδες και
ζελέ.
Μουχλιασμένο φαγητό: Αυτές οι τροφές μπορούν
να διασωθούν: Σκληρό σαλάμι: Απλά κόψτε μουχλιασμένο σημείο από την επιφάνεια, Σκληρό τυρί:
Κόψτε τουλάχιστον 2 εκατοστά γύρω και κάτω από
το σημείο που έχει μουχλιάσει. Μην αφήνετε το
μαχαίρι αγγίξει την μούχλα.Τα σκληρά φρούτα και
λαχανικά: Οι μικρές κηλίδες μπορούν απλά να αποκοπούν.

Ο σωστός τρόπος για να ζυγίζεστε
του συγκεκριμένου στόχου που έχετε
Ανεξαρτήτως
θέσει, ένας από τους πιο εύκολους και κοινούς
τρόπους να παρακολουθήσετε την πρόοδό σας
είναι με το να ζυγίζεστε τακτικά.
- Πόσο συχνά πρέπει να ζυγίζεστε: Προσπαθήστε
να ζυγίζεστε μία φορά την εβδομάδα και να τεστάρετε κάθε φορά κατά πόσο σας βοήθησε το πρόγραμμα που ακολουθήσατε.
- Πότε πρέπει να ζυγίζεστε: Καλό είναι να ζυγίζεστε μόλις ξυπνήσετε, προτού πιείτε νερό ή φάτε
κάτι και αφού έχετε επισκεφτεί την τουαλέτα. Τότε
η ζυγαριά δείχνει το πραγματικό σας βάρος, καθώς
το στομάχι σας είναι ακόμα άδειο λόγω ύπνου.
Μη ζυγίζεστε το βράδυ: Η κατακράτηση υγρών, η
κατανάλωση γευμάτων ή ακόμα και η κούραση,
μπορεί να σας δείξουν έως και δύο κιλά παραπάνω. Σε καμία περίπτωση μη ζυγίζεστε τις δύσκολες
ημέρες του μήνα, αφού και πάλι η κατακράτηση
υγρών έχει κάνει τα μαγικά της. Ιδανικά, να ζυγίζεστε την εβδομάδα προτού αδιαθετήσετε, αφού τότε
ο οργανισμός σας καίει θερμίδες με μεγαλύτερη
ταχύτητα.

Σοβαρά … αστειάκια
Σε ένα εστιατόριο ο πελάτης λέει στο γκαρσόν:
– Σας παρακαλώ, μπορείτε να πάρετε το κοτόπουλο να το ψήσετε λιγάκι ακόμα?
– Γιατί, τι έχει;
– Μου τρώει τις πατάτες!
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Φράουλες: Τα πολλαπλά οφέλη στην υγεία σας

Ο

ι φράουλες έχουν πλούσια
αντιοξειδωτική δράση, αρκεί
να σκεφτεί κανείς πως ένα φλιτζάνι την ημέρα, που αντιστοιχεί
σε 5-8 μεγάλες φράουλες προσδίδει περισσότερη βιταμίνη C από τη
συνιστώμενη ημερήσια δόση. Η
αντιφλεγμονώδης δράση της φράουλας καθώς οι φαινόλες που
περιέχει μειώνουν τη δράση του
ενζύμου COX που προκαλεί τη
φλεγμονή.
Οι φράουλες έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε κάλιο και μαγνήσιο,
τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικά στη μείωση της υψηλής αρτηριακής πίεσης που προκαλείται
από νάτριο. Είναι φρούτο πλούσιο
σε πεκτίνη, η οποία ως διαλυτή
φυτική ίνα που είναι συντελεί στη
μείωση της χοληστερίνης.
Περιέχουν πολυφαινόλες, που
μπορούν να προστατεύσουν τον
εγκέφαλό μας από τη γήρανση και
την απώλεια μνήμης. Οι πολυφαινολές, έχουν άριστα αποτελέσματα
για γερή μνήμη, υγεία και τόνωση
Εκτός από τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά, οι φράουλες έχουν πολλά
άλλα θρεπτικά συστατικά και συμβάλλουν αποτελεσματικά για την
πρόληψη πολλών ασθενειών.
Ανάμεσα στα οφέλη της φράουλας
για τον οργανισμό μας, περιλαμβάνεται η προστασία των ματιών,
η σωστή λειτουργία του εγκεφάλου
και η προστασία από την υψηλή

• Οι φράουλες έχουν μεγάλη
περιεκτικότητα σε κάλιο
και μαγνήσιο, τα οποία είναι
πολύ αποτελεσματικά
στη μείωση της υψηλής
αρτηριακής πίεσης
αρτηριακή πίεση, την αρθρίτιδα,
την ουρική αρθρίτιδα και τις καρδιοπάθειες.
Ομορφιά και υγεία. Οι φράουλες
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε
ίνες που τις καθιστά μια καλή επιλογή για απώλεια βάρους.Ως
πλούσια πηγή φυτικών ινών βοηθούν στην αντιμετώπιση της
δυσκοιλιότητας, και έχουν καθαρτική, αιμοστατική, διουρητική και
μαλακτική δράση, ενώ παράλληλα
συμβάλλούν στην αποτοξίνωση
του οργανισμού.
Η φράουλα είναι ένα από τα καλύτερα καθαριστικά των δοντιών μας
με άριστες λευκαντικές ιδιότητες
ειδικά για τις κηλίδες που αφήνουν
ο καφές, το τσάι, το τσιγάρο, ενώ

Οι βιολογικές φράουλες είναι καλή
λύση, απλώς κοστίζουν περισσότερο.Η κατανάλωση δεν ενδείκνυται σε περιπτώσεις έλκους, φλεγμονής των εντέρων και σπαστικής
κολίτιδας. Ενδέχεται να ευθύνονται
για αλλεργικά εξανθήματα, εξαιτίας του χνουδιού στην επιφάνειά
τους. Οι φράουλες είναι αλλεργιογόνο τρόφιμο για αυτό τα άτομα με
αλλεργίες πρέπει να είναι προσεχτικά όταν τις καταναλώνουν ή τις
χρησιμοποιούν.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Το ξεκίνημα της ημέρας σου
δίνει τη δυνατότητα να προωθήσεις
πιο εύκολα τις υποθέσεις σου και να
διευρύνεις τους ορίζοντές σου, ενώ
γενικότερα θέλεις να πάρεις κάποιες
σημαντικές αποφάσεις πάνω σε
θέματα που σε απασχολούν, ενώ φέρνει στο προσκήνιο την κοινωνική σου
ζωή, όπου και εστιάζεις τη δράση
σου.

φάσεις που είναι αρκετά σημαντικές
για την πορεία των πραγμάτων.

Ταύρος: Η ημέρα σε βρίσκει περισσότερο εσωστρεφή και αφουγκράζεσαι
τα πράγματα πριν αποφασίσεις να
δράσεις, ενώ μετά η διάθεσή σου ανεβαίνει και εσύ νιώθεις περισσότερη
αισιοδοξία μπροστά στις καταστάσεις, θυμήσου όμως ότι διανύεις μια
περίοδο με πολλές δεύτερες ευκαιρίες,
μην ξεχνάς όμως να έχεις μελετήσει
τις επιθυμίες σου σε βάθος, καθώς
μπορεί να ενδώσεις στο «λάθος»!

Παρθένος: Είσαι σε καλή διάθεση και
ίσως να μην αξιολογείς με σύνεση
ορισμένες καταστάσεις. Μην κάνεις
κινήσεις πριν τις σκεφτείς καλά και
μην πεις πράγματα που δεν πιστεύεις
γιατί θα απογοητεύσεις τους γύρω
σου. Συγκεντρώσου σε όσα σε απασχολούν και βρες χρόνο για λίγη
ξεκούραση και χαλάρωση. Έτσι θα
μπορέσεις να σκεφτείς καλύτερα τις
επόμενες κινήσεις σου που θα σε
φέρουν πιο κοντά στην πραγματοποίηση των στόχων σου.

Δίδυμοι: Η ημέρα ξεκινά με τη Σελήνη
να παραμένει για λίγο απέναντί σου,
που σε καλεί να αναλάβεις υποχρεώσεις τρίτων, αλλά και γενικότερα να
δεις και την οπτική γωνία των άλλων
μέσα στην καθημερινότητά σου, ενώ
αργότερα, προσπαθείς να ικανοποιήσεις τα θέλω των γύρω σου, πρόσεξε
όμως την αξία που δίνεις σε κάποιες
καταστάσεις.
Καρκίνος: Κάποιες καθυστερήσεις
που σε απασχολούν δεν πρόκειται να
ξεπεραστούν αν δεν κάνεις κάτι δραστικό για αυτές και άμεσα. Πάρε λοιπόν, τις καταστάσεις στα χέρια σου
και μην περιμένεις να συμβούν όλα
από μόνα τους. Προσοχή όμως, αυτό
δε σημαίνει να κάνεις βιαστικές κινήσεις και να ρισκάρεις κάποιες απο-

SUDOCOU

παράλληλα τα προστατεύει από την συσσώρευση οδοντικής πλάκας.
Απλά συνθλίβουμε τις
φράουλες και τρίβουμε
τα δόντια μας πολύ καλά
με τον πολτό.
Προσοχή στην αγορά
τους. Θεωρούνται από
τις πλέον επιβαρυμένες
με
φυτοφάρμακα
τροφές.
Προσέχετε να μην έχουν ζαρώματα
και κακώσεις, να είναι καθαρές,
ομοιόμορφες, με λαμπερό χρώμα,
πράσινα φυλλαράκια στην κορυφή
και ευδιάκριτες μικρές τρίχες στην
επιφάνειά τους. Αγοράζετε όσες
έχουν μικρό, ή και κανονικό μέγεθος. Μην υπερβάλλετε σε ποσότητες, καθώς χαλούν εύκολα.
Προτιμάτε να τις καταναλώνετε
στην εποχή τους, καθώς το υπόλοιπο διάστημα οι ποικιλίες διεγείρονται τεχνητά.

Λέων: Σε έχει καταβάλλει μια έντονη
ανησυχία αλλά και ανυπομονησία για
τους στόχους στους οποίους θέλεις
να φτάσεις. Αυτή η στάση μπορεί να
σε οδηγήσει σε λανθασμένες κινήσεις
πανικού. Έχε εμπιστοσύνη στις ιδέες
σου, πείσε γι’ αυτές και μην χάνεις
τον προγραμματισμό σου.

Τοξότης: Οι καθυστερήσεις αλλά και
τα προβλήματα δεν θα λείπουν σήμερα από τη ζωή σου και καλό είναι να
είσαι έτοιμος για όλα. Μην αιφνιδιαστείς και αφήσεις τα σχέδιά σου.
Καλό είναι να μείνεις σταθερός στις
απόψεις αλλά και στις τακτικές σου
για να δώσεις οριστικές λύσεις σε
όσα προκύπτουν.
Αιγόκερως: Θα έχεις πολύ γκρίνια και
θα παραπονιέσαι για όσα πηγαίνουν
στραβά στη ζωή σου. Αυτό όμως δεν
αρκεί για να τα διορθώσεις! Άφησε
την γκρίνια λοιπόν και δες με σοβαρότητα τι δεν σου κάνει. Κάνε τις
κατάλληλες κινήσεις για να διορθώσεις τα κακώς κείμενα και μην τα
περιμένεις όλα να γίνουν με έναν
μαγικό τρόπο.

Ζυγός: Η μέρα είναι πολύ θετική για
εσένα. Γενικά διανύεις μια περίοδο
όπου οι θετικές εξελίξεις σε ευχαριστούν και σου δίνουν κουράγιο και
αισιοδοξία. Μπορείς λοιπόν να απολαύσεις όλα όσα συμβαίνουν υπέρ
σου και να βρεις τη δύναμη να λύσεις
και τα τελευταία θέματα που σε απασχολούν.

Υδροχόος: Η ενέργεια που αισθάνεσαι
έχει δύο πλευρές. Απ’ τη μία σου δίνει
την ώθηση να κάνεις κάποιες κινήσεις
για να λύσεις τα προβλήματα που σε
απασχολούν, απ’ την άλλη κινδυνεύεις να παρασυρθείς από εκνευρισμούς
και να δημιουργήσεις περισσότερα
προβλήματα από αυτά που ήδη έχεις.
Διατήρησε την ψυχραιμία σου και
μίλησε με τους δικούς σου ανθρώπους για να σε συμβουλέψουν κατάλληλα.

Σκορπιός: Μην κάνεις πίσω, μπροστά
στα προβλήματα που θα προκύψουν.
Έχεις κάθε δυνατότητα να τα λύσεις
προς όφελός σου, αλλά έχεις και τη
συμπαράσταση φίλων που βρίσκονται δίπλα σου για να σε βοηθήσουν.
Ό,τι κι αν γίνει να είσαι ήρεμος και
σίγουρος για τον εαυτό σου.

Ιχθείς: Οι δυνατότητες που έχεις είναι
πάρα πολλές και σήμερα θα σε βγάλουν από τη δύσκολη θέση και θα σε
οδηγήσουν στη λύση προβλημάτων
που θα προκύψουν εκεί που δεν τα
περιμένεις. Ό,τι κι αν γίνει, μη χάσεις
τη ψυχραιμία σου, γιατί μαζί θα
χάσεις και το δίκιο σου.
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Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ζυμαρικά με αβοκάντο και καρυδάτη σάλτσα
Υλικά:
2 φλ. καρύδια
2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί
1 σκ. σκόρδο
5-6 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι
1 ώριμο αβοκάντο κομμένο σε κομματάκια και
ραντισμένο με λίγο λεμόνι
να μη μαυρίσει
2 κ.σ ψιλοκομμένο καρύδι
για το σερβίρισμα
500 γραμ. βίδες
Για το σερβίρισμα
ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπερι

Εκτέλεση: Ξεκινάμε να φτιάξουμε τα ζυμαρικά με αβοκάντο, μουσκεύοντας πρώτα το ψωμί σε νερό. Το στύβουμε και το κάνουμε ψίχουλα στο μούλτι.
Προσθέτουμε τα καρύδια, το σκόρδο και το λάδι. Τα
αλέθουμε όλα. Συμπληρώνουμε λίγο νερό από τα
ζυμαρικά που βράζουν, έτσι ώστε να γίνει μια πυκνή
σάλτσα. Αντί για λάδι μπορούμε να προσθέσουμε λίγο
ταχίνι. Στο μεταξύ έχουμε βράσει τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό. Τα στραγγίζουμε και τα μοιράζουμε στα
πιάτα. Περιχύνουμε με την καρυδάτη σάλτσα και γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο αβοκάντο και ψιλοτριμμένο
καρύδι.
Περιχύνουμε με ελαιόλαδο και τρίβουμε πιπέρι.

Μπιφτέκια λαχανικών
Υλικά: 2250 γραμ. φακές ή μαυρομάτικα φασόλια
1 καρότο κομμένο σε φέτες
1 μικρό κρεμμύδι κομμένο στα 4
4 πατάτες κομμένες στα 4
4 φέτες ψωμί τριμμένο
σε ψίχουλα
1/2 ματσάκι μαϊντανό
ψιλοκομμένο
1/4 ματσάκι άνιθο
ψιλοκομμένο
1 καρότο τριμμένο
1/2 κ.γλ. κάρυ
1/2 κ.γλ. κύμινο
2 κ.σ. κόρν φλάουρ
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
λίγο ελαιόλαδο
Εκτέλεση: Για τα νηστίσιμα μπιφτέκια λαχανικών,
βάζουμε πρώτα σε μία κατσαρόλα τις φακές, το καρότο, το κρεμμύδι και τις πατάτες και τα καλύπτουμε με
νερό. Τα βράζουμε για 25′ να μαλακώσουν. Τα στραγγίζουμε σε σουρωτήρι και τα βάζουμε σε μπολ.
Προσθέτουμε το ψωμί, το κόρν φλαουρ, τον μαϊντανό,
τον άνιθο, το τριμμένο καρότο, το κάρυ, το κύμινο και
αλατοπίπερο. Τα ζυμώνουμε καλά να ενωθούν τα
υλικά. Πλάθουμε 4 μπιφτέκια.
Βάζουμε σε αντικολλητικό τηγάνι 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
να ζεσταθεί. Ψήνουμε τα μπιφτέκια λαχανικών, μέχρι
να ροδίσουν από την μια πλευρά και τα αναποδογυρίζουμε να ροδίσουν κι από την άλλη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γ

Στο μικροσκόπιο του Ευρωκοινοβουλίου
οι προκλήσεις Ερντογάν για την Αγία Σοφία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 830 - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965

ραπτή ερώτηση για τις νέες απειλές του Τούρκου
Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ότι θα μετατρέψει την
Αγία Σοφία από μουσείο σε τέμενος, κατέθεσε στην
Κομισιόν ο
Έλληνας Ευρωβουλευτής Νίκος
Ανδρουλάκης.

15ον Παγκύπριον
Συνέδριον της ΣΕΚ

Ο Τούρκος Πρόεδρος, σε ομιλία του ενόψει των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία, δήλωσε ότι θα μετατρέψει την Αγία Σοφία, που αποτελεί μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, σε τέμενος

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

λαμβάνει τις απειλές του ότι θα μετατρέψει την Αγία
Σοφία σε Μουσουλμανικό Τέμενος.
Η προστασία μνημείων όπως η Αγία Σοφία, τονίζει ο
Ευρωβουλευτής η οποία ήταν για πολλά χρόνια το
κέντρο των Ορθοδόξων Χριστιανών και η διατήρηση
του ιδιαίτερου πολιτισμικού τους χαρακτήρα, αποτελεί υποχρέωση της Τουρκίας ως υποψήφια προς
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο κείμενο της ερώτησης ο Ευρωβουλευτής, «η προστασία μνημείων
όπως η Αγία Σοφία, η οποία ήταν για πολλά χρόνια το
κέντρο των Ορθοδόξων Χριστιανών και η διατήρηση
του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, αποτελεί υποχρέωση
της Τουρκίας ως υποψήφια προς ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα».
Τον Ιούλιο του 2016, για πρώτη φορά μετά από 85
χρόνια, μουεζίνης απηύθυνε κάλεσμα σε ισλαμική
προσευχή από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη, παραβιάζοντας ουσιαστικά τον
κοσμικό χαρακτήρα του μνημείου, που αποτελεί και
μνημείο παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς της
Unesco.
Τρία χρόνια αργότερα, ο Τούρκος Πρόεδρος επανα-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η ΣΕΚ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Βορειοηπειρωτών, ο Πολυφωνικός Πολιτιστικός
Όμιλος «ΤΑ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΙΚΑ» και ο Λαογραφικός
Όμιλος «Η Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας
σας προσκαλούν στην μουσικοχορευτική και
ποιητική βραδιά, που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 6 Απριλίου 2019 και ώρα 17:45
στην αίθουσα «Μάρκος Δράκος» στο μέγαρο
της ΣΕΚ, Λεωφ. Στροβόλου 11, στη Λευκωσία.
Θα παρουσιαστούν πολυφωνικά τραγούδια και
χοροί από την περιοχή της Ενιαίας Ηπείρου
καθώς και κυπριακοί χοροί.
Επίσης θα παρουσιαστεί η ποιητική συλλογή
«Κόκκινη Μηλιά» του πολυβραβευμένου ποιητή
Βασίλη Παππά.

Το Facebook απαγορεύει
το ρατσιστικό περιεχόμενο

Σ

ε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη ρητορική
μίσους, το Facebook ανακοίνωσε την περασμένη
εβδομάδα ότι απαγορεύει στην πλατφόρμα του,
κάθε έκφραση υποστήριξης ή εξύμνησης της λευκής
υπεροχής αλλά και εκείνες που τάσσονται υπέρ του
διαχωρισμού των φυλών.
"Οι αντιλήψεις αυτές συνδέονται με οργανώσεις που
προωθούν το μίσος", ανέφερε σε ανακοίνωση του.
Τρία μέσα κοινωνικής διχτύωσης [Facebook, Twitter
και YouTube ] ισχυρίστηκαν ότι δέχονται ολοένα και
περισσότερες πιέσεις για να αφαιρέσουν το νεοναζιστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο από τις ιστοσελίδες τους.
Ο δράστης του μακελειού στα δύο τεμένη της Νέας
Ζηλανδίας είχε μεταδώσει την πράξη του ζωντανά
μέσω του Facebook, πριν από 12 ημέρες. Το
Facebook ανέφερε επίσης ότι οι χρήστες που αναζητούν περιεχόμενο το οποίο σχετίζεται με τη "λευκή
υπεροχή" θα παραπέμπονται στη σελίδα της οργάνωσης Life After Hate, η οποία βοηθά ανθρώπους να
φύγουν από ομάδες που στηρίζουν το μίσος.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Βουλής Των Αντιπροσώπων,
κ. Δημήτρη Συλλούρη.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση.

Ξεκίνησε η υποβολή
φορολογικών δηλώσεων

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας, ενημερώνει το κοινό ότι, έχει
αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος
Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου για το φορολογικό
έτος 2018 μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση
https://taxisnet.mof.gov.cy. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος είναι η
ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet - Άμεσης
Φορολογίας.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης
Εισοδήματος Μισθωτού είναι η 31η Ιουλίου 2019 και
Αυτοεργοδοτούμενου (χωρίς λογαριασμούς) είναι η 30η
Σεπτεμβρίου 2019.
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας
www.mof.gov.cy/tax, έχει αναρτηθεί, χρήσιμο ενημερωτικό υλικό, κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση
Εισοδήματος Ατόμου 2018» όπως «Οδηγός Εγγραφής
στο σύστημα TAXISnet», «Οδηγός για τη συμπλήρωση
της Δήλωσης Εισοδήματος Μισθωτού 2018», «τηλέφωνα επικοινωνίας» κλπ, το οποίο μπορεί το κοινό να
συμβουλευτεί.

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Άμιλλα είναι η τάση να
φτάσει κανένας τον
άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο
άλλος τον ξεπερνάει
Αριστοτέλης
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Παρατείνεται η αγωνία στο πρωτάθλημα
• Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ έφυγε κερδισμένη από το Αμμόχωστος, έχασε όμως
Μ
τον Ουζόχο.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ
ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ

ετά τη λευκή ισοπαλία με την
ΟΜΟΝΟΙΑ ο πρωτοπόρος ΑΠΟΕΛ
κλώτσησε τη μεγάλη ευκαιρία να ενισχύσει τη βαθμολογική διαφορά με τον
ΑΠΟΛΛΩΝΑ μετά την ήττα του τελευταίου από την Λαρνακιώτικη ομάδα.
Παρά την ήττα του από την ΑΕΚ με 2-1,
στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ δεν τα βάζουν κάτω με
προφανή πλέον την επιδίωξη να επιτευχθεί το έξι στα έξι στους εναπομείναντες αγώνες.

Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΡΦΟΥ μόνος του βρίσκεται στην κορυφή με 57 βαθμούς
μετά το εκτός έδρας 3-0 επί του ΧΑΛΚΑΝΩΡΑ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• Ο ΑΠΟΕΛ έχασε 16 βαθμούς στο ΓΣΠ σε 14 μάτς
• Η τελευταία νίκη της ΑΕΛ ήταν πριν 42 μέρες πάλι με τους ερυθρόλευκους
• Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ παρά την ήττα δεν τα βάζει κάτω
• Η «τεσσάρα» της ΔΟΞΑΣ απομάκρυνε έστω και προσωρινά την
προσφυγική ομάδα από τις περιπέτειες

ΔΟΞΑ - ΕΡΜΗΣ
Σημαντική εκτός έδρας νίκη, πέτυχε η
ΔΟΞΑ με 4-0 επί του ΕΡΜΗ. Η νικήτρια
ανέβηκε στη δεύτερη θέση του Β’ ομίλου. Ο ΕΡΜΗΣ πλήρωσε ακριβά την
αστοχία του.

ΑΕΛ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Η ΑΕΛ νίκησε εκτός έδρας με 2-0 τη ΝΕΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ και έφθασε στους 48 βαθμούς. Ήταν η πρώτη επιτυχία της ΑΕΛ
μετά από τέσσερα αρνητικά αποτελέσματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΠΑΦΟΣ
Οι ποδοσφαιριστές της Πάφου πέρασαν νικηφόρα από το Παραλίμνι νικώντας την τοπική Ένωση με 2-1.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΛΚΗ
Η ΑΝΟΡΘΘΩΣΗ επικράτησε 3-0 της
ΑΛΚΗΣ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των «πλέι οφ» και αυτή η ήττα
βάζει σε δύσκολη θέση την ομάδα του
Σακκά καθώς παρέμεινε στην 11η θέση
με 23 βαθμούς. Στα αξιοσημείωτα,
σαφώς η κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο
Ουζόχο, 57 μέρες μετά την επιστροφή
του κάτω από τα δοκάρια της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μια από τις πιο σημαντικές φετινές νίκες πανηγύρισαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1
2

Ο ΑΠΟΕΛ δεν βρίσκει σταθερότητα και δεν μπορεί τις πολύ καλές
ευκαιρίες να τις κάνει γκόλ.
Ο βαθμός που πήρε η ΟΜΟΝΟΙΑ ήταν ο πρώτος απέναντι
στον ΑΠΟΕΛ μετά από 13 αναμεταξύ τους σερρί παιχνίδια.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το Σάββατο 30/3/10 διεξήχθη ο αγώνας Τελικού Κυπέλλου (ΟΛΥΜΠΙΟ
ΚΥΠΕΛΛΟ) μεταξύ των ομάδων
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥ με νικήτρια την ομάδα ΘΟΙ
/ ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ. Το σκορ ήταν 2 – 0.

5

3-0

Κυπελλούχος ομάδα αναδείχθηκε η
ομάδα ΘΟΙ /ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ.

Μπεσαρτ 5, Ντούρις 22’, Μπράνιτς 30’

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο

ΠΛΗΣΙΑΣΕ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ
Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Εθνικός Άχνας νίκησε εκτός έδρας τον
Ακρίτα Χλώρακας με 3-1 στο πλαίσιο της
25ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β'
Κατηγορίας και πλησίασε την κορυφή στον
ένα βαθμό. Η αυλαία άνοιξε με τις εκτός έδρας
νίκες του Άρη και της Ομόνοιας Αραδίππου
επί του Ολυμπιακού και του ΘΟΪ Λακατάμιας
αντίστοιχα με 2-0.
Ο Εθνικός πέρασε νικηφόρα από τη Χλώρακα
και με το 3-1 σε βάρος του Ακρίτα πλησίασε
τον Ολυμπιακό στον ένα βαθμό.
Σπουδαίο διπλό για τον ΑΡΗ στο Μακάρειο με
τους φιλοξενούμενους να επικρατούν με 2-0
του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Σκόρερ οι Κορρέος και
Ζόρες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

1η Απριλίου 55-59

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

«Στήριξη και προστασία των
γυναικών θυμάτων βίας»
Πρόεδρο Συμβουλευτικής Επιτροπής για
Πρόληψη και Καταπολέμηση Βίας
στην Οικογένεια Σουζάνα Παύλου
1. Ποιες οι νομοθετικές εξελίξεις για τη βία κατά
των γυναικών; Στις 10 Νοεμβρίου 2017, η κυπριακή
Κυβέρνηση επικύρωσε τη σύμβαση του Συμβουλίου
της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η σύμβαση αποτελεί ένα σημαντικό,
δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο που αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την πρόληψη όλων των μορφών
βίας κατά των γυναικών, στην προστασία, στήριξη
και ενδυνάμωση των θυμάτων βίας και στην παραδειγματική τιμωρία των δραστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Μέρα περηφάνιας και βαθιάς περισυλλογής

Η

Κύπρος άλλη μια χρονιά
τίμησε με μεγαλοπρέπεια
τον ένδοξο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59, όπου
μια πλειάδα αμούστακων παλληκαριών πήραν στους ώμους
τους τον ασίγαστο πόθο σύσσωμου του κυπριακού ελληνισμού
για Ένωση και θυσιάστηκαν υπερ
πίστεως και πατρίδος.

συνθηκών μιας πραγματικά ευρωπαϊκής χώρας που να σέβεται και
να τιμά τα ανθρώπινα δικαιώματα
όλων ανεξαίρετα των κατοίκων
της».
Ακολούθησε τρισάγιο στα φυλακισμένα μνήματα και κατάθεση στεφάνων. Εκ μέρους της ΣΕΚ στεφάνι
κατέθεσε ο γενικός γραμματέας
Ανδρέας Φ. Μάτσας.

√ Ο κυπριακός ελληνισμός τίμησε μια από τις πιο χρυσές
ιστορικές σελίδες του ελληνισμού

2. Τι χρειάζεται να γίνει; Έχοντας έναν ισχυρό νόμο,
θα χρειαστεί συντονισμένη προσπάθεια για την
εφαρμογή του. Απαιτείται ένας συντονιστικός φορέας, ο οποίος θα διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και
οικονομικούς πόρους, και η εκτελεστική εξουσία να
συντονίζει τις κρατικές προσπάθειες για την εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης.
3. Ποια η πρώτιστη ανάγκη των θυμάτων; Για να
μπορέσει μια γυναίκα θύμα βίας να ξεφύγει από τον
κύκλο της βίας, πέρα από την ψυχολογική στήριξη,
πρέπει να γνωρίζει ότι η πολιτεία παρέχει τις
κατάλληλες δομές και υπηρεσίες που θα της διασφαλίσουν την άμεση σωματική ασφάλεια και προστασία από τον δράστη. Η Συμβουλευτική Επιτροπή
παρατηρεί σημαντικά κενά σχετικά με την άμεση
ανταπόκριση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών.
Ως αποτέλεσμα, οι γυναίκες θύματα βίας συχνά επαναθυματοποιούνται χωρίς να λαμβάνουν ουσιαστική
προστασία, στήριξη και φροντίδα.
4. Τι προτείνει η Συμβουλευτική Επιτροπή; Θεωρεί
επιτακτική ανάγκη τη συγκέντρωση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τη στήριξη και προστασία
των γυναικών θυμάτων βίας σε μία και μοναδική
δομή. Γι' αυτό και από το 2016 έχει υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση για το θέμα στο υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
5. Το προτεινόμενο μοντέλο τι στόχο έχει; Να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών σε ένα
σημείο παραπομπής με την έννοια του «One Stop
Shop». Προβλέπει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στα θύματα, όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη, καθώς και δωρεάν
νομική εκπροσώπηση.

Ανήμερα της 1ης Απριλίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε
όλες τις πόλεις της ελεύθερης
Κύπρου. Στη Λευκωσία σε πανηγυρική δοξολογία στον καθεδρικό ναό
Αγίου Ιωάννη, χαροστατούντος του
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυστοστόμου, παρέστησαν ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας, πολιτικές και
πολιτειακές αρχές. Ο πρόεδρος
Αναστασιάδης σε δηλώσεις του
μετά τη δοξολογία τόνισε ότι «είναι
μια μέρα σεβασμού προς τους
αγωνιστές της ελευθερίας, σεβασμού προς όσους μας επέτρεψαν,
έστω και αν ο τελικός στόχος δεν
επετεύχθη, να δημιουργήσουμε μια
χώρα με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με διεθνή και
έντονη παρουσία και αυτό είναι
που θα οδηγήσει σε εξόφληση του
χρέους. Τότε και μόνον, κατέληξε,
μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδίδεται
επαξίως, αν κατορθώσουμε ενωμένοι να αποκαταστήσουμε την
ενότητα του κράτους, την απαλλαγή από την κατοχή, τη δημιουργία

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας καταθέτει στεφάνι στον ανδριάντα του
ήρωα Μάρκου Δράκου. Κάτω: Ο α.γ.γ. Μιχάλης Μιχαήλ και ο επαρχιακός
γραμματέας ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπος Ιωαννίδης καταθέτουν
στεφάνια στους ήρωες Μιχαλάκη Καραολή και Κυριάκο Μάτση

Ακολούθως αντιπροσωπεία της
ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνια στους
ανδριάντες των ηρωών Μάρκου
Δράκου, που διετέλεσε ηγετικό
στέλεχος
του κινήματος, του
Μιχαλάκη Καραολή και του Κυριάκου Μάτση.
Βροντερό το παρών έδωσαν η ηγεσία της ΣΕΚ, μέλη και στελέχη του
Κινήματος στη μεγαλειώδη κεντρι-

κή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο κλειστό
στάδιο «Τ. Παπαδόπουλος – Ελευθερία». Στην ομιλία του, ο πρόεδρος των Συνδέσμων Αγωνιστών
ΕΟΚΑ, Θάσος Σοφοκλέους διαμήνυσε ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ αποτελεί φωτεινή πυξίδα που καθοδηγεί τα βήματα μας για μια ελεύθερη Κύπρο απαλλαγμένη από στρατεύματα κατοχής.

12η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΩΝΕΙ Η ΣΕΚ

Σ

τις 11 Απριλίου 2019, στις 9.30π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λευκωσία η 12η
Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ.
Στο επίκεντρο της θα τεθούν τα ζητήματα ισότητας
και θα καθοριστούν οι στόχοι της επόμενης τετραετίας.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας. Ομιλία θα εκφωνήσει η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα η
οποία θα προβεί σε απολογισμό της δράσης του Τμήματος.
Η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα κληθεί να αντιμετωπίσει τις

προσκλήσεις αλλά και προοπτικές μετά την έξοδο από
την οικονομική κρίση.

