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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

29η Μαίου 1453
η Πόλις εάλω

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3042

Καμμία γυναίκα από την Κύπρο στην Ευρωβουλή!

Στον απόηχο των Ευρωεκλογών

Η άλωση της Βασιλεύουσας
προήλθε πρωτίστως από την κοινωνική αποσάρθρωση, την οικονομική διαφθορά και την κατάπτωση του δημόσιου βίου.

Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΤΙΜΗ €0.70

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Σελ. 2

ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟ ΓεΣΥ

Δικαιότερη Ευρώπη προϋποθέτει
ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα
Παιδικές κατασκηνώσεις ΣΕΚ
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου λήγει η
υποβολή αίτησης για συμμετοχή
στις θερινές παιδικές κατασκηνώσεις της ΣΕΚ.

Σελ. 11

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
ΠΕΣΥΣ –ΣΕΚ
Στην παρουσία της υπουργού
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαίου η Συνδιάσκεψη της Παγκύπριας Επιτροπής Συνταξιούχων ΣΕΚ.
Σελ. 4

Τ

αφή και ξεκάθαρα μηνύματα για μια
δικαιότερη Ευρώπη για όλους τους
εργαζόμενους έστειλε προς κάθε κατεύθυνση το 14ο Συνέδριο της Συνομοσπονδίας
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ETUC, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 21 με 24
Μαίου. Οι 600 και πλέον σύνεδροι, κατέστησαν σαφές πως το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα αποτελεί τον θεμέλιο λίθο
της Δημοκρατίας τονίζοντας πως η δημιουργία μιας κοινωνικά δικαιότερης Ευρώπης προϋποθέτει την προαγωγή των
αρχών και αξιών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων και σαφώς ένα
ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα.
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σε
παρέμβαση του στο συνέδριο ανέδειξε την
ανάγκη ενίσχυσης των πολιτικών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες είναι βασισμένες στις ανθρώπινες αρχές και αξίες,
την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και τη
δικαιοσύνη. Η ΣΕΚ, τόνισε, παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
κοινωνικού οράματος και προσβλέπει σε
συνεργασία με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές ώστε να ενδυναμωθεί περαιτέρω η
θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Ευρωπαϊκό στερέωμα και ταυτόχρονα να
υπάρξει σαφής και ουσιαστική συμμετοχή
στην προσπάθεια εδραίωσης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.
Οι αποφάσεις του συνεδρίου, σημείωσε, θα
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από
τους νεοκλεγέντες ευρωβουλευτές στην
Κύπρο και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή
Ένωση. Την ίδια στιγμή προβάλλει η ανάγκη να ενισχυθεί το επίπεδο της Δημοκρατίας και της συμμετοχής των εργαζομένων
στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

• Η ΣΕΚ, προσηλωμένη στην ενίσχυση της συνεχούς
προσπάθειας για εδραίωση ισχυρού κράτους πρόνοιας
Η νέα
ηγεσία
της ETUC

Απαύγασμα παρέμβασης γ.γ. ΣΕΚ
Ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων γίνεται και πάλι σημαντικός στην
προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια πραγματική Ένωση των ανθρώπων μέσα
από την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημιουργία ποιοτικών και
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, σε συνθήκες ασφάλειας και υγείας και με
ψηλότερους μισθούς, στο πλαίσιο της αυξημένης παραγωγικότητας.
Η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και η ανάλογη ρύθμιση της εργασίας
μέσα από την αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα, μπορεί να αποτελέσει το αντίδοτο στο λαϊκισμό και στις αντιευρωπαϊκές
δυνάμεις που αναπτύσσονται. Η αλλαγή είναι δυνατή αλλά και αναγκαία.
Η Ευρώπη μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη και πιο κοινωνικά δίκαιη και ευαίσθητη.
Έχουμε το υπόβαθρο και τις δομές για να πάμε πιο μπροστά. Εν τη ενώσει η
ισχύς, με αλληλεγγύη και συνδικαλιστική συνέπεια, επάρκεια και διεκδικητικότητα, μπορούμε, μαζί με τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους και για
το σύνολο της κοινωνίας.
σελ. 8, 9

œ

Σελ. 7
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Η Θεά υγεία στην πόρτα μας

ην 1η Ιουνίου 2019 θα αρχίσει επίσημα στην
Κύπρο η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(ΓεΣΥ). Μια νέα εποχή αρχίζει στον τομέα της παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Έστω και με
πολυετή καθυστέρηση. Πρόκειται για μια τεράστια
κοινωνική μεταρρύθμιση, στην οποία η ΣΕΚ με τους
πολύχρονους αγώνες της, έβαλε τη σφραγίδα της.
Με μεθοδικότητα, υπομονή και διαρκή επιμονή πείσαμε την πολιτεία, ομόφωνα διαμέσου της βουλής,
να εγκρίνει τις σχετικές νομοθεσίες και τους απαραίτητους κανονισμούς, ώστε το ΓεΣΥ να πάρει σάρκα
και οστά.
Ο κόσμος ήδη με τις εγγραφές του αγκάλιασε το ΓεΣΥ
και από εδώ και πέρα αναμένει ότι θα απολαμβάνει

διαρκή ποιοτική περίθαλψη μακριά από ουρές αναμονής και αχρείαστη ταλαιπωρία.
Βέβαια στην αρχή, όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε
μεταρρύθμιση, θα υπάρξουν και δυσκολίες και προ-

• Μια νέα εποχή αρχίζει

με την εφαρμογή του ΓεΣΥ
βλήματα, γι’ αυτό όλοι τόσο σε ατομικό όσο και σε
συλλογικό επίπεδο, θα πρέπει να επιδείξουμε κατανόηση και υπομονή.
Η ΣΕΚ, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγεί-

ας, θα παρακολουθεί πάνω σε καθημερινή βάση όλες
τις εξελίξεις και όλα τα προβλήματα και θα παρεμβαίνει ώστε, έγκαιρα και με αποτελεσματικότητα να
λαμβάνονται οι πρέπουσες διορθωτικές αποφάσεις.
Ο δρόμος είναι μονόδρομος και δεν έχει κανένα
πισωγύρισμα. Πάει μόνο μπροστά. Το ΓεΣΥ δεν ήρθε
για τις επόμενες μέρες ή για τους επόμενους μήνες.
Ήρθε για τις επόμενες γενιές και όλοι από κοινού
οφείλουμε να το βοηθήσουμε να ορθοποδήσει, γιατί
αυτό επιβάλλει το συμφέρον της κοινωνίας.
Χαιρετίζουμε και καλωσορίζουμε το ΓεΣΥ και ευχόμαστε να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο με επιτυχία.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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πείγουσα ανάγκη η συνεχής καλλιέργεια της ομοψυχία ς και της
ΕΝΟΤΗΤΑΣ του λαού
Η ένταση του προεκλογικού
αγώνα δεν πρέπει να αφήσει πληγές στο εσωτερικό μέτωπο
ιζικές ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ χρειάζεται ο τόπος για να προκόψει
Το ΓεΣΥ ανοίγει τον δρόμο για να
σοβαρές τομές στο κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι
νώμονας όλων πρέπει να είναι η
θωράκιση και αναβάθμιση της
δημόσιας ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Ο ειλικρινής κοινωνικός διάλογος
φέρνει πάντα θετικά αποτελέσματα
ρεσε το φετινό ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας
Ώρα, να εξυγιανθεί το δημοφιλέστερο άθλημα ώστε να επιστρέψουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα
ο αγαθό της ΥΓΕΙΑΣ ανήκει σε
όλους τους πολίτες
Η ΣΕΚ στην πρώτη γραμμή της
προσπάθειας για να πετύχει το
ΓεΣΥ
κανοποιητικούς
ρυθμούς
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ καταγράφει η Κυπριακή οικονομία
Ήλθε η ώρα οι εργαζόμενοι να
επιβραβευτούν για τη συμβολή
τους μετά την επτάχρονη ύφεση
ανένας συμπολίτης μας ΑΣΤΕΓΟΣ
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Η υπόσχεση της υπουργού Εργασίας –
Πρόνοιας απαιτούμεν να γίνει πράξη

Στον απόηχο των Ευρωεκλογών
• Ώρα υιοθέτησης οδικού χάρτη για εξυγίανση του πολιτικού βίου

Σ

ε μια δημοκρατία, οι πολίτες δίνουν
το παρόν τους στις κάλπες με την
προσδοκία ότι το εκλογικό αποτέλεσμα
θα ανοίξει παράθυρο ελπίδας για ένα
καλύτερο αύριο. Οι Ευρωεκλογές της
περασμένης Κυριακής,
προσέλαβαν
ξεχωριστή σημασία
γιατί διεξήχθησαν σε
μια χρονική συγκυρία
κατά την οποία η
πολιτική, οικονομική
και κοινωνική ζωή
της Κύπρου σημαΤου Ξενή X.
δεύεται έντονα από
Ξενοφώντος
σημαίνοντες εσωτεΑρχισυντάκτη
ρικούς και εξωτερι«Εργατικής
κούς
παράγοντες
Φωνής»
που
εν
πολλοίς θα
xenis.xenofontos@
sek.org.cy
καθορίσουν
την
πορεία μας προς το
αύριο.
Εξωτερικοί παράγοντες
Η Τουρκική θρασύτητα έναντι της
Κύπρου και της Ελλάδας κορυφώνεται
με την εισβολή του Πορθητή στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου
και την εντεινόμενη προκλητικότητα
στο Αιγαίο και στις Ελληνουτουρκικές
σχέσεις ευρύτερα.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο
μεταίχμιο ωμών πραγματικοτήτων
που θα προσδιορίσουν την αντοχή και
τη συνοχή της, όπως: Η ανορθόδοξη
αποχώρηση της Βρετανίας από την

Η

Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί
μοναδικό παράγοντα ειρήνης και
σταθερότητας
Ευθύνη όλων μας να την θωρακίζουμε με την καθημερινή μας
στάση
ιλόδοξο και με κοινωνικές στοχεύσεις το σχέδιο ΣΤΕΓΑΣΗΣ που
εξήγγειλε η κυβέρνηση
Θα το παρακολουθούμε και θα
υποβάλλουμε εισηγήσεις όταν
χρειάζεται
ρα αναβάθμισης και εμπλουτισμού του ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ μας
προιόντος
Ορθοί οι προσανατολισμού του
υφυπουργείου Τουρισμού, αρκεί
να δοθεί η δέουσα σημασία στο
ανθρώπινο δυναμικό
αι, αγωνιζόμαστε για μια
ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΗ και πιο κοινωνική
Ευρώπη
Μακριά από ευρωσκεπτικιστικές
τάσεις και λαϊκίστικες προσεγγίσεις
εκλογική
διαδικασία
των
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ τελείωσε
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Συγχαρητήρια στους εκλεγέντες με
προσδοκία ότι θα εργασθούν
συγκροτημένα για τα δίκαια της
Κύπρου και του Ελληνισμού.

* την

«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)

Εσωτερικοί παράγοντες
- Ο πολιτικός βίος έφθασε σε έσχατα
όρια ανυποληψίας κλονίζοντας συνθέμελα την εμπιστοσύνη των πολιτών
προς τα κόμματα και κατεπέκταση τις
σχέσεις κράτους – πολίτη.
- Οι κραυγαλέες ελλείψεις του πολιτικού συστήματος στον ζωτικό τομέα
της Δικαιοσύνης και η παρατηρούμενη αδυναμία τιμωρίας των ενόχων και
συνενόχων της οικονομικής τραγωδίας.
Αυτά, μαζί με την απροθυμία της
Πολιτείας για ουσιαστική θωράκιση
των θεσμών συνθέτουν ένα εκρηκτικό
μείγμα που ανά πάσα στιγμή απειλεί
να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη
υποβαθμισμένη ποιότητα της Δημοκρατίας στον τόπο μας.
Στο Κυπριακό, ακούσθηκαν κατά κόρο
οι ίδιες πλαδαρές θέσεις των κομμάτων
χωρίς τροφοδότηση οξυγονούχων
τοποθετήσεων για το πώς σπάζουμε το
αδιέξοδο και την άτεγκτη Τουρκική
στάση.

Δεν μέμφομαι κανέναν εκτός από τον
εαυτό μου. Ας μάθουμε λοιπόν να αναλογιζόμαστε ο καθένας τις δικές του
προσωπικές ευθύνες και ας μην γενικολογούμε επιτέλους.

αποφάσεων προσδίδει μεγαλύτερη
ωφελιμότητα στο τελικό αποτέλεσμα
αφού οι αποφάσεις λαμβάνουν υπόψη
τη διάσταση του φύλου και ως εκ τούτου είναι πιο ολοκληρωμένες.

Οι εκλογές για την
ανάδειξη ευρωβουλευτών
τελείωσαν
και πάλι επανερχόμενοι στη ρουτίνα μας
διαπιστώνουμε ότι
δεν καταφέραμε να
εκλέξουμε μια γυναίκα
στην Ευρωβουλή.

Είμαστε λοιπόν ο καθένας και καθεμιά
από εμάς υπεύθυνοι για τις πράξεις
μας και δεν δέχομαι πως πάντα ευθύ-
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Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μεταναστευτικό,
η Τρομοκρατία, η υπέρτατη ανάγκη για
συγκρότηση αυτόνομης άμυνας και
ασφάλειας (χωρίς την ομπρέλλα του
ΝΑΤΟ) και υιοθέτησης κοινής εξωτερικής πολιτικής των 27, σε συνδυασμό
με τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις σε
κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές του
πλανήτη. Και όλα αυτά, σε συνδυασμό
με την διαπιστούμενη έξαρση του
Ευρωσκεπτικισμού στα κράτη – μέλη.

Στα φλέγοντα θέματα της Ευρώπης, τα
οποία αφορούν άμεσα την Κύπρο,
ακούσθηκαν καθόλου ή ελάχιστες
σοβαρές αναλύσεις. Τουναντίον, γίναμε
μάρτυρες μιας προεκλογικής αρένας
όπου:
• Επικράτησε ευτελής πολιτικός λόγος
στην απέλπιδα προσπάθεια των κομμάτων να συσπειρώσουν τους οπαδούς
τους
• Επαναφέρθηκε στο προσκήνιο, σαν
κρύα σούπα, το ψευτοδίλημμα της
διζωνικής
• Προτάχθηκαν χωρίς αιδώ από κάποιες πολιτικές δυνάμεις, ανιστόρητες και
προσβλητικές προσεγγίσεις σε θέματα
εθνικής καταγωγής των Ελλήνων της
Κύπρου
• Αποθεώθηκε η πολιτική γύμνια όσων
κυβέρνησαν ή και συγκυβέρνησαν τον
τόπο και οι οποίοι φέρουν το μεγάλο
μερίδιο της ευθύνης για την οικονομική, κοινωνική και ηθική κατρακύλα
Με άλλα λόγια, ο πολιτικός πολιτισμός
πήρε και αυτή τη φορά απροβίβαστο.
Αυτό το θλιβερό γεγονός πρέπει να
προβληματίσει βαθύτατα πολίτες και
πολιτικούς με σκοπό την υιοθέτηση
οδικού χάρτη εξυγίανσης της λειτουργίας των κομμάτων και γενικότερα της
πολιτικής ζωής. Ήλθε η ώρα να επιτευχθεί πάνω σε συγκροτημένη βάση
μια ελάχιστη συμφωνία πάνω στα κρίσιμα εθνικά θέματα.

Καμιά γυναίκα από την Κύπρο στην Ευρωβουλή!
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ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2019

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

Το λέω πάντα και θα
το ξαναπώ. Η εκλογή
γυναικών δεν είναι
και δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός.
Δεν νοείται όμως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία να στερείται της
παρουσίας και της συνδρομής της
γυναίκας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Με
θλίβει αυτή η εξέλιξη και με προβληματίζει βαθύτατα. Ότι ακόμη η κοινωνία
δεν έχει εμπεδώσει πως η εκλογή αμφότερων των φύλων στα κέντρα λήψης

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)

• Δεν νοείται μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή
κοινωνία να στερείται
της παρουσίας και της συνδρομής
της γυναίκας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι

νονται οι άλλοι για το αποτέλεσμα.
Πίσω από το παραβάν ο καθένας και
καθεμία από εμάς είμασταν μόνοι,
αποκλειστικά με το ψηφοδέλτιο μας.
Δεν υπήρχε τίποτα και κανείς να μας
επηρεάζει. Δεν θέλω να ακούσω καμιά
δικαιολογία ούτε αποδέχομαι την
άποψη πως δίδεται, γραμμή για να μην
εκλεγούν γυναίκες. Ο καθένας έχει την
κοινή λογική να διακρίνει το ορθό, το
δίκαιο και το πρέπον. Συνεπώς η απου-

σία έστω και μιας γυναίκας ευρωβουλευτή αποτελεί μέγιστη αποτυχία για
όλους μας και προφανώς για ολόκληρη
την κυπριακή κοινωνία.
Σε αντιπαραβολή με εικόνες που αντίκρυσα στο συνέδριο των Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων στη Βιέννη όπου σε μια
εκλελεγμένη γραμματεία έξι προσώπων
υπάρχουν τρείς γυναίκες και τρεις
άνδρες αναδεικνύεται η πραγματική
και ουσιαστική μετουσίωση των λόγων
σε πράξη. Οτιδήποτε θεωρητικό δεν
πείθει και δεν μας πιστώνει με καμία
έξωθεν καλή μαρτυρία. Οι αντιλήψεις
δυστυχώς καλά κρατούν και φαίνεται
πως θα πάρει πολλά ακόμη χρόνια για
να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα
αυτονόητα.
Όσο και να μας θλίβει το αποτέλεσμα,
ας μην απογοητευόμαστε. Οι ρίζες αν
και πικρές, οι καρποί με την πάροδο
του χρόνου θα αποδώσουν. Ας συνεχίσουμε να βάζουμε το λιθαράκι μας για
να μπορέσουν κάποια στιγμή, έστω οι
επόμενες γενιές να ζήσουν άλλες εικόνες από αυτές που ζούμε εμείς.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/5/2019
Θεοδοσίας, Υπομονής οσ., Ιωάννου
Νάννου) νεομ. Θεσσαλονίκης
ΠΕΜΠΤΗ 30/5/2019
Ισαακίου ηγουμ.
Μονής Δαλμάτων,

Ρωμανού μ., Βααρλαάμ οσ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/5/2019
Ερμείου απ., Ευσεβίου, Των εν Ασκαλώνι μαρτύρων.
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/6/2019
Ιουστίνου φιλοσό-

φου και μάρτυρος,
Πύρρου, Χαριτούς μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/6/2019
ΤΥΦΛΟΥ, Νικηφόρου
ΚΠόλεως, Εράσμου,
Κων/νου εξ Αγαρηνών.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/6/2019

Λουκιλλιανού και
των αυτώ, Παύλης
μάρτ., Πάππου επ
Χύτρων .
ΤΡΙΤΗ 4/6/2019
Μάρθας και Μαρίας
αδελ΄φων Λαζάρου,
Μητροφάνους ΚΠόλεως

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2019

Επίτροπος Ισότητας: Σοβαρή η
απουσία γυναικών Ευρωβουλευτών

Τ

ην ανάγκη καλλιέργειας και εμπέδωσης κουλτούρας ισότητας για ένα πιο υγιές και ελπιδοφόρο αύριο τονίζει σε γραπτή δήλωση της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Ιωσηφίνα Αντωνίου,
μετά τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών.
Η Επίτροπος αναφέρει πως η πολιτική πραγματικότητα όπως
έχει διαμορφωθεί μετά τις
Ευρωεκλογές,
με την παντελή
α π ο υ σ ί α
Κ ύ π ρ ι ω ν
γυναικών στην
Ευρωβουλή,
"αποκαλύπτει ένα σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα
και συνιστά ένα τεράστιο πλήγμα στους διαχρονικούς αγώνες και διεκδικήσεις για τα αυτονόητα:
ίσες ευκαιρίες και ίση εκπροσώπηση ανδρών και
γυναικών στα κέντρα χάραξης πολιτικής και λήψης
αποφάσεων".
Σύμφωνα με την κ. Αντωνίου, η απουσία των
γυναικών δεν μπορεί να καταγραφεί στα θετικά
αφού για πρώτη φορά δεν συμμετέχουν στην
ευρω-κοινοβουλευτική μας ομάδα, γυναίκες και
αυτό, προσθέτει, αποτελεί αναμφίβολα ένα πλήγμα για την Δημοκρατία της Ισότητας.
Η Επίτροπος τονίζει ότι τα στερεότυπα και οι
έμφυλοι διαχωρισμοί δημιούργησαν δυστυχώς μία
εικόνα καθόλου θετική, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, για
την Κύπρο και η χώρα μας φαίνεται να διακατέχεται από έντονα πατριαρχικά κατάλοιπα, παραμένοντας δέσμια σε μεγάλο βαθμό, σε αντιδημοκρατικές αντιλήψεις και αναχρονιστικά κοινωνικά στερεότυπα σχετικά με τον ρόλο των φύλων στην κοινωνία.
"Οι δομές των πολιτικών κομμάτων, οι αυξημένες
απαιτήσεις που προκύπτουν ως απόρροια ενός
αδηφάγου συστήματος, ο σκληρός και σε πολλές
περιπτώσεις αθέμιτος ανταγωνισμός, οι μειωμένες
ευκαιρίες προβολής των γυναικών συγκριτικά με
τους άντρες, ο άνισος καταμερισμός ευθυνών
μεταξύ ανδρών και γυναικών στη σφαίρα της οικογένειας, είναι μόνο μερικές από τις αιτίες που κρατούν τις γυναίκες αποκλεισμένες από τις θέσεις
λήψεως αποφάσεων στον πολιτικό και δημόσιο
βίο", επισημαίνει.
Η Επίτροπος σημειώνει παράλληλα πως η υποεκπροσώπηση των γυναικών στα κέντρα αποφάσεων δεν οφείλεται μόνο σε θεσμικούς παράγοντες
αλλά και σε λόγους που συνδέονται άρρηκτα με την
ποιότητα της δημοκρατίας, την πολιτική κουλτούρα, τη θρησκεία, ψυχολογικούς και πολιτιστικούς
παράγοντες, καθώς και κοινωνικές προσδοκίες και
επιταγές.
"Το πλήγμα αυτό στη δημοκρατία και την ισότητα
μπορεί να αναχαιτιστεί μόνο μέσα από την αλλαγή
των στάσεων, αντιλήψεων και νοοτροπιών που
θρέφουν και αναπαράγουν πατριαρχικές αντιλήψεις και κρατούν δυστυχώς τον μισό πληθυσμό
αποκλεισμένο από πολιτικά και δημόσια αξιώματα. Ας εργαστούμε όλοι και όλες, πολιτεία και κοινωνία, συντονισμένα και συλλογικά, για την καλλιέργεια και εμπέδωση κουλτούρας ισότητας για
ένα πιο υγιές και ελπιδοφόρο αύριο", καταλήγει.
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Τελευταία αυτοματοποιημένη καταβολή επιδόματος τέκνου

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ανακοίνωσή του, ενημερώνει το κοινό ότι τέλος Μαΐου 2019
θα πραγματοποιηθεί η τελευταία
αυτοματοποιημένη καταβολή του
Επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας, που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση σε μονογονεϊκές οικογένειες ή και σε οικογένειες
με τρία ή περισσότερα τέκνα που
δεν έχουν υποβάλει αίτηση για το
2019.
Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος
Τέκνου Νόμων, είναι δυνατή η
καταβολή του μηνιαίου επιδόματος Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν έχουν προλάβει ακόμη
να υποβάλουν αίτηση, κατά τους
πρώτους μήνες του έτους, στη
βάση των στοιχείων των αιτήσεων
που είχαν υποβάλει το 2018.
Δεδομένου ότι τα σχετικά έντυπα
αίτησης κυκλοφόρησαν από τις 22
Μαρτίου 2019, η περίοδος αυτόματης καταβολής του Επιδόματος
Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας επεκτάθηκε μέχρι και το
τέλος Μαΐου 2019, ώστε να δοθεί η
ευκαιρία σε όλους τους δικαιούχους να υποβάλουν τις νέες αιτήσεις για το 2019 χωρίς να διακοπεί

η παροχή του επιδόματος.
Από τον Ιούνιο 2019 τα μηνιαία
επιδόματα Τέκνου και Μονογονεϊκής Οικογένειας θα καταβάλλονται
μόνο σε όσους δικαιούχους έχουν
υποβάλει τη σχετική αίτηση, η
οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη
καθώς και στην Ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας

Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2019
ισχύουν τρία (3) είδη εντύπων, ως
ακολούθως:
(α) Αίτηση επιδόματος τέκνου για
τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες
(κίτρινο χρώμα).
(β) Αίτηση επιδόματος τέκνου και
επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας για μονογονεϊκές οικογένειες,
ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων (ροζ
χρώμα).
(γ) Αίτηση επιδόματος
τέκνου για μονότεκνες ή
δίτεκνες
οικογένειες
(γαλάζιο χρώμα).

Διαθέσιμα τα έντυπα
για επίδομα τέκνου

Συμπληρωμένες αιτήσεις
με όλα τα απαραίτητα
έγγραφα υποβάλλονται
στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδόματος Τέκνου
στην ανωτέρω διεύθυνση,
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη σε όλη την Κύπρο και στα
Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία
(Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
και Πάφου).

Tα έντυπα αιτήσεων για την παροχή Επιδόματος Τέκνου για το 2019
για μονότεκνες και δίτεκνες οικογένειες (έντυπο αίτησης γαλάζιου
χρώματος) είναι διαθέσιμα στο
κοινό από την Παρασκευή, 24
Μαΐου 2019.

Επίσης, οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται
ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων
Πρόνοιας, Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τ.Θ. 25686, 1311 Λευκωσία.

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
http://www.mlsi.gov.cy

ΟΑΥ: Διευκρινίσεις και χρήσιμες πληροφορίες για το ΓεΣΥ
Σ
ε συνέχεια ερωτημάτων που
έχουν τεθεί από δικαιούχους και
προσωπικούς ιατρούς ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας:

Α. Υπενθυμίζει στους προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες ότι με
βάση τις πρόνοιες τις ισχύουσας
νομοθεσίας,
1. Στους καταλόγους τους μπορούν
να εγγράφουν δικαιούχους οι
οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο
έτος της ηλικίας τους.
2. Δικαιούχοι που δεν έχουν
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους δύναται να εγγραφούν
στον κατάλογό τους ΜΟΝΟ εφόσον
δεν υπάρχει ιατρός με ειδικότητα
στην παιδιατρική και εφόσον έχει
υποβληθεί σχετικό αίτημα στον
Οργανισμό.
3. Ο Οργανισμός κατά την εξέταση
του αιτήματος εγγραφής παιδιού
σε κατάλογο προσωπικού ιατρού
για ενήλικες θα λαμβάνει υπόψη,
μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα
παιδιάτρου στην περιοχή διαμονής
του παιδιού και κατά πόσον ο
δικαιούχος και ο παιδίατρος βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή.
Β. Ενημερώνει ότι είναι δυνατή η
εγγραφή δικαιούχου σε κατάλογο
παιδίατρου ή προσωπικού ιατρού
για ενήλικες ο οποίος έχει συμπληρώσει το όριο των 2.500 δικαιούχων στον κατάλογό του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Οργανισμό, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Για τους παιδιάτρους:
(α) στην περίπτωση όπου ο γονέας

ή κηδεμόνας έχει εγγράψει ήδη το
ένα παιδί του στον κατάλογο
δικαιούχων του εν λόγω παιδίατρου και επιθυμεί να εγγράψει και
άλλο παιδί του,
(β) στην περίπτωση όπου δεν
υπάρχει επαρκής αριθμός παιδιάτρων για να καλύψουν τις ανάγκες
και ο γονέας ή κηδεμόνας επιθυμεί

• Απαντήσεις σε ερωτήματα
που έχουν τεθεί από
δικαιούχους και
προσωπικούς ιατρούς

να εγγράψει το παιδί του στον
κατάλογό του.
2. Για τους προσωπικούς ιατρούς
για ενήλικες:
(α) στην περίπτωση όπου άλλο
μέλος της οικογένειας είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του εν λόγω προσωπικού
ιατρού και ο δικαιούχος επιθυμεί
να εγγραφεί στον κατάλογό του,
(β) στην περίπτωση όπου δεν
υπάρχει επαρκής αριθμός προσωπικών ιατρών για ενήλικες για να

καλύψουν τις ανάγκες και ο δικαιούχος επιθυμεί να εγγραφεί στον
κατάλογό του.
3. Ο Οργανισμός κατά την εξέταση
του αιτήματος εγγραφής σε ΠΙ για
ενήλικες και παιδιάτρους που
έχουν εγγράψει 2500 δικαιούχους
στον κατάλογό τους θα λαμβάνει
υπόψη, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα
προσωπικού
ιατρού για ενήλικες / παιδιάτρου στην περιοχή διαμονής του δικαιούχου, τη
σχέση μεταξύ του εγγεγραμμένου μέλους και του
αιτητή π.χ. συγγένεια 1ου
βαθμού και κατά πόσον ο
δικαιούχος και ο προσωπικός ιατρός για ενήλικες
/ παιδίατρος βρίσκονται
σε απομακρυσμένη περιοχή.
Γ. Διευκρινίζει ότι ο δικαιούχος για
τον οποίο συμπληρώνεται η αίτηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει την
εγγραφή του στο ΓεΣΥ μέσω του
συστήματος πληροφορικής για να
είναι εφικτή η εξέταση του αιτήματος από τον Οργανισμό.
Δ. Ενημερώνει ότι η σχετική αίτηση
(ΓΕΣΥ.11 .ΠΙ-2500) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη κατηγορία «Παροχείς»,
υποκατηγορία «Έντυπα/Αιτήσεις»
την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν, ο
προσωπικός ιατρός και ο δικαιούχος ή ο κηδεμόνας, και να αποστείλει ο προσωπικός ιατρός στον
Οργανισμός μέσω του συστήματος
πληροφορικής ή ταχυδρομικώς ή
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
beneficiaries@gesy.org.cy.
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Στις 30 ΜΑΙΟΥ 2019
η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη
της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ

Α

ύριο Πέμπτη θα πραγματοποηθεί στα κεντρικά
γραφεία της ΣΕΚ στη Λευκωσία, στην αίθουσα
Μάρκου Δράκου η Συνδιάσκεψη της
Παγκύπριας Επιτροπής Συνταξιούχων ΣΕΚ στις 10.30 το πρωί. Τις
εργασίες θα ανοίξει ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης ο οποίος θα προεδρεύσει των
εργασιών της Συνδιάσκεψης. Εισηγητική ομιλία θα καταθέσει ο γενικό γραμματέα της ΠΕΣΥΣ Μιχάλης
Ρώσσης (φωτό).
Θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό η
υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Το πρόγραμμα του Β’ Μέρους των εργασιών είναι:
• Ομιλία από τον Δρ. Μάριο Κυριαζή, ειδικός γεροντολόγος Υποψήφιος για Νόμπελ ιατρικής το 2017
«Τα μυστικά της μακροζωίας». Ακολουθεί Συζήτηση
• Ομιλία από τον Μιχαλάκη Χρίστου. «Οι αλλαγές
στην νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
πώς επηρεάζουν τους συνταξιούχους». Ακολουθεί
συζήτηση.
• Έγκριση Προσχεδίου Αποφάσεων Παγκύπριας Συνδιάσκεψης.
• Επικύρωση γενικού γραμματέα και μελών Γενικού
Συμβουλίου της ΠΕΣΥΣ. Θα ακολουθήσει γεύμα.

Η ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ συμμετέχει στο
10ο Συνέδριο EPSU στην Ιρλανδία

Ο

γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών της ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου και
ο γ.γ. της ΟΗΟ - ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία θα εκπροσωπήσουν την Ομοσπονδία στο δέκατο
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Δημοσίων Υπηρεσιών
(EPSU) που θα πραγματοποιηθεί
στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας από τις
4 - 7 Ιουνίου 2019. Σύνθημα του
συνεδρίου
είναι:
«Πολεμούμε για ένα
• Σύνθημα του συνεδρίου καλύτερο μέλλον για
είναι: «Πολεμούμε για ένα όλους» Το πρόγραμκαλύτερο μέλλον
μα του συνεδρίου έχει
ως βάση τρία κύρια
για όλους»
θέματα: το μέλλον
των δημόσιων υπηρεσιών, το μέλλον της εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες και το μέλλον των συνδικάτων δημόσιων υπηρεσιών. Στόχοι της EPSU είναι η βελτίωση των δικαιωμάτων και των αμοιβών των εργαζομένων και των
συνθηκών εργασίας με την ενίσχυση της συλλογικής
διαπραγμάτευσης. Η ισότητα των φύλων και η ισότητα στο χώρο εργασίας. Η EPSU διαπραγματεύεται
συμφωνίες βέλτιστης πρακτικής για να βελτιώσει
την επαγγελματική ζωή των εργαζομένων στον
τομέα των δημόσιων υπηρεσιών και να εξασφαλίσει
ποιοτικές υπηρεσίες για τους πολίτες. Η EPSU εργάζεται για την επίτευξη μιας άλλης κοινωνικής Ευρώπης και μάχεται για να επηρεάσει τις πολιτικές και
τις αποφάσεις των εργοδοτών / κυβερνήσεων και
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που αφορούν
τους εργαζομένους των δημοσίων υπηρεσιών και τις
οικογένειές τους.
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων
Υπηρεσιών (EPSU) εκπροσωπεί συνδικαλιστικές
οργανώσεις από όλη την Ευρώπη των οποίων τα
μέλη ξεπερνούν τα οκτώ εκατομμύρια. Είναι μέλος
της παγκόσμιας ομοσπονδίας δημόσιων υπηρεσιών
PSI και μέλος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων ETUC.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του ΓεΣΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ν

έα επαφελή μέτρα που άπτονται της πορείας εφαρμογής
του ΓεΣΥ, αποφάσισε σε συνεδρία
του το Υπουργικό Συμβούλιο την
περασμένη εβδομάδα
Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας,
Κωνσταντίνος
Ιωάννου,
το
Υπουργικό αποφάσισε την έκδοση
της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Υγείας με την οποία όλοι οι
δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα μπορούν να
απολαμβάνουν εξωνοσοκομειακή
και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη
σε όλα τα αντίστοιχα σχέδια υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
κάρτα θα εκδίδεται από την
1/6/2019 από τα κατά τόπους
Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Δηλώσεις του Υπουργού Υγείας
Μιλώντας μετά το πέρας του
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου
είπε: «Σήμερα στο Υπουργικό
εγκρίναμε μια σειρά προτάσεων. Η
πρώτη αφορά στην Ευρωπαϊκή
Κάρτα Ασφάλισης για όλους τους
δικαιούχους του ΓεΣΥ. Μέχρι στιγμής, δικαιούχοι για Κάρτα Νοσηλείας στο εξωτερικό ήταν με
συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια
βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Τώρα δικαιούχοι για έκδοση
Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης
Υγείας είναι όλοι οι δικαιούχοι του
ΓεΣΥ. Άρα, από 1η Ιουνίου, όσοι
είναι δικαιούχοι στο ΓεΣΥ, θα
δικαιούνται να έχουν Ευρωπαϊκή

• Θα παρέχονται υπηρεσίες
υγείας σε όλη την επικράτεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Η Ευρωπαϊκή Κάρτα
Νοσηλείας εκδίδεται από
1ην Ιουνίου 2019
από τα ΚΕΠ
Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, που
αυτό σημαίνει ότι όταν βρίσκονται
σε χώρες της ΕΕ θα λαμβάνουν
δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα αντίστοιχα εθνικά
Συστήματα Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των ενδονοσοκομειακών, παρόλο που στην Κύπρο θα
εφαρμοστεί (σ.σ. η 2η φάση του
ΓεΣΥ που αφορά στην ενδονοσοκομειακή περίθαλψη) σε έναν χρόνο».

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Επιπλέον, υπογράμμισε ο κ. Ιωάννου, «έχει εγκριθεί πρόταση για

επέκταση της υπερωριακής απασχόλησης, δηλαδή της λειτουργίας
των Εξωτερικών Ιατρείων στα
αυτόνομα νοσηλευτήρια μέχρι τις
30 Ιανουαρίου 2020
και την επέκταση της
υπερωριακής απασχόλησης στο Τμήμα
Ατυχημάτων
και
Επειγόντων Περιστατικών τα απογεύματα, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα
προβλήματα
που
υπάρχουν στα ΤΑΕΠ.
Αυτό το μέτρο θα
συνεχίσει μέχρι 30 Ιανουαρίου
2020. Αναμένω ότι μετά και τις
συναντήσεις που θα έχει ο ΟΚΥπΥ
με τους Διευθυντές των ΤΑΕΠ, να
εξεύρουν κι άλλους τρόπους αντιμετώπισης των υπαρκτών προβλημάτων που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή».
Ο κ. Υπουργός είπε επιπρόσθετα
ότι στη συγκεκριμένη πρόταση θα
τερματίζονται οι παραπομπές
στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες
υγείας που θα αποζημιώνονται
από τον ΟΑΥ και μέχρι τώρα
παραπέμπονταν από τα δημόσια
στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Αυτά
αφορούν και επεμβάσεις και εξετάσεις όπως μαγνητικές και αξονικές
τομογραφίες, κολονοσκοπήσεις,
κοκ. Οι παραπομπές αυτές τερματίζονται από 1η Ιουνίου 2019.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ – ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ TELETHON

Τ

ο Ελεύθερο Εργατικό Κέντρο ΣΕΚ Λευκωσίας – Κερύνειας εισέφερε και φέτος οικονομική βοήθεια στο
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής στο πλαίσιο
των
εκδηλώσεων
TELETHON 2019. Tην
• Η ΣΕΚ υποστηρίζει συνειεπιταγή επέδωσε στον
δητά κάθε κοινωνική προΔιευθυντή του Ινστισπάθεια που αποσκοπεί στη τούτου
Λεωνίδα
στήριξη ευαγών ιδρυμάτων Φυλακτού ο αναπληρωτής
επαρχιακός
γραμματέας
του
Εργατικού Κέντρου και οργανωτικός του σωματείου
Ιδιωτικών ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Παντελής Κούμας στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Νοσηλευτή.

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Μάιο στην Κύπρο

Ε

πιδείνωση παρουσίασε το οικονομικό κλίμα τον Μάιο, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοίνωσε το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών
του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Τον Μάιο του 2019, το οικονομικό
κλίμα παρουσίασε επιδείνωση 1,3
ποσοστιαίων μονάδων με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ)
να υποχωρεί στις 111,4 μονάδες
από 112,7 μονάδες τον Απρίλιο.
Όπως τονίζει το ΚΟΕ, παρά την
επιδείνωση ο δείκτης συνεχίζει να
κινείται σε επίπεδα ψηλότερα του
μακροχρόνιου μέσου όρου του (δηλ.
τις 100 μονάδες).
Η μείωση τον Μάιο οφείλεται σε
υποχώρηση του επιχειρηματικού

κλίματος στις υπηρεσίες, στη
μεταποίηση και στο λιανικό εμπόριο, καθώς και σε πτώση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
Οι επιχειρήσεις στον τομέα των
υπηρεσιών αξιολόγησαν λιγότερο
ευνοϊκά την τρέχουσα οικονομική
τους κατάσταση και αναθεώρησαν
προς τα κάτω τις προσδοκίες για
τον κύκλο εργασιών τους κατά το
επόμενο τρίμηνο, με αποτέλεσμα
τη διαμόρφωση λιγότερο θετικού
κλίματος.
Στο λιανικό εμπόριο και στη μεταποίηση, το κλίμα σημείωσε μικρή
υποχώρηση λόγω δυσμενέστερων
αξιολογήσεων για την τρέχουσα
κατάσταση, παρά τις θετικές εκτι-

μήσεις για τη μελλοντική δραστηριότητα.
Το κλίμα στον τομέα των κατασκευών κατέγραψε σημαντική βελτίωση λόγω λιγότερο απαισιόδοξων απαντήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα και θετικότερων εκτιμήσεων για τον αριθμό των εργαζομένων στον κλάδο κατά το επόμενο
τρίμηνο.
Η υποχώρηση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης οφείλεται κυρίως σε
δυσμενέστερες απαντήσεις για την
οικονομική κατάσταση των νοικοκυρών και σε αποδυνάμωση των
προθέσεων των καταναλωτών για
μεγάλες αγορές κατά τους επόμενους 12 μήνες.
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Δ

έκα και πλέον χρόνια
μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, το χρέος των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης εξακολουθεί να πονοκεφαλιάζει τις Ευρωπαϊκές
οικονομίες των κρατών –
μελών.
Στις πλείστες χώρες το χρέος
υπερβαίνει το πλαφόν του
Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018. Η Ελλάδα, η
Ιταλία, η Πορτογαλία και η
Κύπρος εμφανίζουν το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως προς το
ΑΕΠ. Μάλιστα, το δημόσιο
χρέος Ελλάδας και Ιταλίας
εμφάνισε σημαντική αύξηση
κατά τη διάρκεια του 2018 σε
σύγκριση με το 2017.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται η
Ιταλία. Το δημόσιο χρέος της
υπ’ αριθμόν 3 οικονομίας στην
Ευρωζώνη κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω και της τεχνικής
ύφεσης που παρουσίασε στο
β΄ εξάμηνο του 2018. Η πολύμηνη διαμάχη για τον προϋπολογισμό ανάμεσα στη Ρώμη και
στις Βρυξέλλες κλόνισε την
εμπιστοσύνη στην οικονομία
και κατ’ επέκταση την ανάπτυ-

Σ

την ετήσια έκθεσή της, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προειδοποιεί πως
«η σημαντική αύξηση του
ποσοστού των εργαζομένων
προχωρημένης ηλικίας μπορεί
να επιφέρει βαθύτερες αλλαγές στην οικονομία, καθώς θα
έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση, στην αποταμίευση και
στις επενδύσεις, όπως και στα
επίπεδα των μισθών και της
παραγωγικότητας».
Ανησυχία για τη γήρανση του
εργατικού δυναμικού της
Ευρώπης και τις επιπτώσεις
της στην οικονομική ανάπτυξη
εκφράζει η ΕΚΤ. Την τελευταία
πενταετία έχει αυξηθεί δυσανάλογα η μερίδα της απασχόλησης που κατέχουν οι προχωρημένες ηλικίες. Τρεις στις
τέσσερις νέες θέσεις εργασίας
που δημιουργήθηκαν την τριετία 2015-2018 τις καταλαμβάνουν εργαζόμενοι άνω των
55 ετών. Διαπιστώνοντας τη
δυσανάλογα μεγάλη μερίδα
της απασχόλησης που καταλαμβάνουν οι προχωρημένες
ηλικίες, η τράπεζα προειδοποιεί πως η γήρανση αυτή
εγκυμονεί τον κίνδυνο να
εμφανισθούν νέες και βαθύτερες υφέσεις στις ευρωπαϊκές
οικονομίες. Στη σχετική ετήσια
έκθεσή της, η ΕΚΤ προειδοποιεί πως «η σημαντική αύξηση
του ποσοστού των εργαζομένων προχωρημένης ηλικίας
μπορεί να επιφέρει βαθύτερες
αλλαγές στην οικονομία,
καθώς θα έχει αντίκτυπο στην
κατανάλωση, στην αποταμίευση και στις επενδύσεις,
όπως και στα επίπεδα των

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
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Εξακολουθεί να πονοκεφαλιάζει
το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη
ξη. Το χρέος της Ιταλίας αυξήθηκε τελικά στο 132,2% του
ΑΕΠ έναντι 131,4% που είχε
καταγραφεί το 2017, ενώ η
Ευρωπακή Επιτροπή προέβλεπε μείωση στο 131,1% του ΑΕΠ.
Τα προβλήματα αναμένεται να
συνεχιστούν και το 2019.

μείωσε πέρυσι το χρέος του
στο 102% του ΑΕΠ από το
103,4% ένα χρόνο πριν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, το δημόσιο χρέος στα 11
από τα 19 κράτη-μέλη της
Ευρωζώνης ξεπερνάει το 60%

Η Ρώμη έχει προχωρήσει στην
προς τα κάτω αναθεώρηση
των προβλέψεων για ανάπτυξη, περιορίζοντας τις προσδοκίες για μείωση των υποχρεώσεων του ιταλικού δημοσίου.
Αύξηση δημόσιου χρέους ως
προς το ΑΕΠ εμφάνισε επίσης η
Κύπρος, φθάνοντας πέρυσι το
102,5% του ΑΕΠ αντί του 95,8%
το 2017. Από την άλλη πλευρά,
μείωση του χρέους τους εμφάνισαν η Πορτογαλία και το Βέλγιο. Η Πορτογαλία –ένα κράτος-μέλος που μαζί με την
Ελλάδα, την Ιρλανδία και την
Κύπρο βρέθηκαν υπό την
αυστηρή εποπτεία των πιστωτών στις Βρυξέλλες και στην
Ουάσιγκτον– κατάφερε να μειώσει το δημόσιο χρέος της στο
121,5% του ΑΕΠ από το 124,8%
το 2017. Παράλληλα, το Βέλγιο

√ Η Ελλάδα, η Ιταλία,
η Πορτογαλία και η
Κύπρος εμφανίζουν το
υψηλότερο δημόσιο χρέος
ως προς το ΑΕΠ
του ΑΕΠ, έχοντας μάλιστα
παρουσιάσει αύξηση σε σχέση
με μια δεκαετία πριν.

φόν του 60% του ΑΕΠ απέχει η
Γερμανία, αντανακλώντας μια
άρτια δημοσιονομική εικόνα
βάσει των κανόνων της Ε.Ε. Το
δημόσιο χρέος της Γερμανίας
μειώθηκε πέρυσι στο 60,9%,
από 64,5% το 2017. Παράλληλα, το Βερολίνο εξασφάλισε
μεγαλύτερο πλεόνασμα στον
προϋπολογισμό, καθώς έφθασε το 1,7% του ΑΕΠ, από το 1%
το 2017.
Πτώση
δημόσιου
χρέους
παρουσίασε επίσης η Ιρλανδία.
Διαμορφώθηκε πέρυσι στο
64,8% του ΑΕΠ, από το 68,5%
που είχε καταγραφεί το 2017.

Το χαμηλότερο δημόσιο χρέος
στην Ευρωζώνη εμφανίζει η
Εσθονία, καθώς φθάνει μόνον
στο 8,4% επί του ΑΕΠ, με το
δημόσιο χρέος του Λουξεμβούργου να ακολουθεί στο
21,4%. Στην Ισπανία, όμως, το
δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε
πέρυσι στο 97,1% επί του ΑΕΠ,
εξακολουθώντας να βρίσκεται
σε υψηλά επίπεδα, αν και μειώνεται σταθερά από το 100,4%
που είχε καταγραφεί το 2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που
έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκύπτει πως το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωζώνη μειώθηκε πέρυσι στο
0,5% επί του ΑΕΠ, από 1% το
2017, με τη Γερμανία να συμβάλλει δυναμικά σε αυτή τη
μείωση.

Το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη κινήθηκε πέρυσι κατά
μέσον όρο στο 85,1% του ΑΕΠ
από το 87,1% που είχε καταγραφεί το 2017, αλλά παραμένει υψηλότερο από το 79,2%
που ίσχυε το 2009.

Οι Γερμανοί πιάνουν
τον στόχο
Μια ανάσα πριν από τη μείωση
του δημόσιου χρέους στο πλα-

Σε μεσήλικες το 75% των νέων
θέσεων εργασίας στην Ευρώπη
μισθών και της παραγωγικότητας». Η τράπεζα επικαλείται
τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής
Υπηρεσίας
(Eurostat), από τα οποία προκύπτει πως την τελευταία
πενταετία η συνολική απασχόληση στην Ευρωζώνη
αυξήθηκε κατά 8,8 εκατομμύρια. Εξ αυτών, όμως, τα 6,4
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εκατομμύρια καταλαμβάνουν
εργαζόμενοι από 55 έως και
74 ετών. Οπως τονίζει η ΕΚΤ
στην έκθεσή της, «αναλύοντας
την αύξηση που έχει παρουσιάσει η απασχόληση στη
διάρκεια των ετών της ανάκαμψης, αποκαλύπτεται πως
το μεγαλύτερο μέρος της
αύξησης είναι συγκεντρωμένο

√ Ανησυχεί έντονα η επιδεινούμενη

γήρανση του εργατικού
δυναμικού και κατεπέκταση οι αρνητικές επιπτώσεις στην
κοινωνικοοικονομικά ανάπτυξη

στις μεγαλύτερες ηλικίες».
Ενδεικτικό είναι το ότι στο ίδιο
χρονικό διάστημα η αύξηση
της απασχόλησης στις ηλικίες
από 25 έως 54 ετών δεν υπερβαίνει τα 1,9 εκατομμύρια νέες
θέσεις εργασίας. Οσον αφορά
δε τις νεότερες ηλικίες, κάτω
των 24 ετών, η αύξησή της
περιορίζεται σε μόλις 500.000
νέες θέσεις.
Οπως υπογραμμίζει η ΕΚΤ,
«πριν από την κρίση, το ποσοστό που καταλάμβανε η ιδανική ηλικία για την εργασία,
δηλαδή η ηλικιακή κατηγορία
από 25 έως 54 ετών, αντιπροσώπευε τα 2/3 των νέων θέσεων, ενώ τώρα μόλις το 1/5».
Ερμηνεύοντας τη δυσανάλογα
μεγάλη συγκέντρωση της
αύξησης στις προχωρημένες
ηλικίες, η τράπεζα την αποδίδει στο ευρύτερο δημογραφικό
πρόβλημα της Ευρώπης. Επισημαίνει ότι η έκρηξη των γεννήσεων στη Γηραιά Ηπειρο
σημειώθηκε ακριβώς σε αυτή
την ηλικιακή κατηγορία, των
ανθρώπων που είναι σήμερα
από 55 ετών και άνω και υπερισχύουν αριθμητικά των υπόλοιπων ηλικιακών κατηγοριών. Ετσι, οι εξελίξεις στην
αγορά εργασίας αντανακλούν
το ευρύτερο πρόβλημα της
γήρανσης του πληθυσμού.
Η σύνθεση του πληθυσμού της
Ευρώπης δεν αποτυπώνεται
πλέον στο σχήμα μιας πυραμίδας, αλλά μοιάζει περισσότερο με κουμπαρά που στενεύει

πάνω και κάτω, ενώ είναι διογκωμένος από τη μέση και
προς τα πάνω, στις ηλικίες
άνω των 45 ετών. Πρόκειται
για τη μεταπολεμική γενιά
Ευρωπαίων, που γεννήθηκαν
ανάμεσα στο 1946 και το
1964. Σύμφωνα, πάντως, με
τις εκτιμήσεις της ΕΚΤ, η αύξηση της απασχόλησης στις
προχωρημένες ηλικίες οφείλεται μόνον μερικώς στο δημογραφικό πρόβλημα. Τα 2/3 της
αύξησης αυτής οφείλονται
στην καλύτερη ενσωμάτωση
των μεγαλύτερων ηλικιών
στην αγορά εργασίας. Η τράπεζα υπογραμμίζει πως οι
εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και έτσι παραμένουν οικονομικά ενεργοί για
περισσότερα χρόνια. Διαπιστώνει, άλλωστε, ότι οι
μεταρρυθμίσεις που έχουν
εφαρμοσθεί τα τελευταία χρόνια
στα
συνταξιοδοτικά
συστήματα
ευρωπαϊκών
χωρών, η αύξηση της ηλικίας
συνταξιοδότησης
και
οι
αυστηρότεροι όροι που συνοδεύουν την πρόωρη συνταξιοδότηση έχουν ως αποτέλεσμα
να επεκταθεί ο επαγγελματικός βίος των Ευρωπαίων.
Πρόσθετος παράγοντας, υπογραμμίζει η ΕΚΤ, είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής,
που επηρεάζει τη διάρκεια του
επαγγελματικού βίου, καθώς
οι άνθρωποι «αποφασίζουν
να εργασθούν περισσότερα
χρόνια, ώστε να αποφύγουν
μια παρατεταμένη περίοδο
αδράνειας και τον κίνδυνο να
βρεθούν σε ένδεια σε προχωρημένη ηλικία».
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Καταδίκες σε εταιρείες και διευθυντές για παραβάσεις
της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Μεγάλη προσοχή: Αυτά τα
τρόφιμα πρέπει να πετάμε
μετά την ημερομηνία λήξης!

Μ

Π

• Πρόστιμα και φυλάκιση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

ε χρηματικά πρόστιμα καταδικάστηκαν το 2018 από το
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού,
τρεις εταιρείες για παραβάσεις της
νομοθεσίας για την Ασφάλεια και
Υγεία στην Εργασία, ως επίσης και
δυο διευθυντές εταιρειών με φυλάκιση με αναστολή και χρηματικό
πρόστιμο, αντίστοιχα, αναφέρεται
σε ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Συγκεκριμένα, το 2018 επιβλήθηκε
συνολικό πρόστιμο 6,500 ευρώ
στην
εταιρεία
“THOMASON
MACHINERY LTD”, που δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού, για παραβάσεις των
περί Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία Νόμων και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Κανονισμών,
που προκάλεσαν το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και
έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της καθώς και άλλα πρόσωπα. Οι παραβάσεις αφορούσαν
παράλειψη παροχής τέτοιων πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης
και επιτήρησης για την ασφάλεια
και υγεία των εργοδοτουμένων της,
με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της, ο οποίος χειριζόταν τόρνο, χωρίς να
γνωρίζει τους κινδύνους του μηχανήματος και χωρίς να έχει επαρκείς γνώσεις και πείρα χειρισμού
του. Επιπρόσθετα υπήρξε παράλειψη της εταιρείας να έχει στη
διάθεσή της γραπτή εκτίμηση των
υφιστάμενων κατά την εργασία
κινδύνων για την ασφάλεια και
υγεία των εργοδοτουμένων της.
Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού
επέβαλε επίσης, την περσινή χρονιά, συνολικό χρηματικό πρόστιμο
900 ευρώ στην “LORDOS UNITED
PLASTICS PUBLIC LTD”, που δραστηριοποιείται στον τομέα της
κατασκευής πλαστικών προϊό-

ντων, για παράβαση των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων και των περί Ελαχίστων
Προδιαγραφών Ασφάλειας και
Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την
Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας)
Κανονισμών, που προκάλεσαν τον
σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενού της και έθεσαν σε κίνδυνο
εργοδοτούμενά της πρόσωπα.
Η πρώτη παράβαση αφορούσε
παράλειψη παροχής μέσων για την
προστασία έναντι πτώσης από

Συνολικό χρηματικό πρόστιμο 150
ευρώ επιβλήθηκε επίσης στην
εταιρεία “ARKTOS DRY CLEANING
LTD”, που δραστηριοποιείται στον
τομέα παροχής υπηρεσιών πλυσίματος/καθαρίσματος ρούχων, για
παράβαση του περί Εργοστασίων
(Καθορισμός Τελών) Διατάγματος
που αφορούσε παράλειψη καταβολής των οφειλόμενων τελών εξέτασης ατμολέβητα από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις από Λει-

Η

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία
Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης
σημειώνει ότι με βάση τις
έρευνες, οι ανήλικοι καταναλώνουν
πέραν των πέντε ποτών σε κάθε
έξοδο. Σύμφωνα με έρευνα που
διενήργησε
το
Πανεπιστήμιο
Κύπρου για λογαριασμό της Αρχής
Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων
Κύπρου, από τα 200 υποστατικά
πώλησης οινοπνεύματος που επι-

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν, ότι μόνο και
μόνο επειδή κάτι στο ψυγείο σας έχει περάσει την
ημερομηνία λήξης του αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το πετάξετε επιτόπου στα σκουπίδια. Η βιομηχανία τροφίμων έχει κάνει αρκετές έρευνες για να
προσδιορίσει ακριβώς ποιες τροφές παράγουν επικίνδυνα βακτήρια και πότε.
Για να είναι πάντα σίγουροι, ότι κανείς μας δεν θα
πάθει τίποτα, βάζουν την ημερομηνία λήξης στην
συσκευασία λίγες ημέρες, μερικές φορές, ακόμη και
λίγες εβδομάδες, πιο νωρίς από την πραγματική
στιγμή που η τροφή αυτή “χαλάει”. Ωστόσο, αυτό δεν
σημαίνει ότι η κατανάλωση κάποιων τροφών μετά
την ημερομηνία λήξης τους δεν είναι επικίνδυνη. Πιο
κάτω ο κατάλογος των τροφών που δεν πρέπει ποτέ
να καταναλώσετε από την στιγμή που θα παρέλθει η
ημερομηνία λήξης τους.
Μεγάλη προσοχή: Αυτά τα τρόφιμα πρέπει να πετάμε μετά την ημερομηνία λήξης!

ύψος, όπως κατάλληλου δαπέδου
εργασίας, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενός της να πέσει από ύψος
5.75 μ. και να τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διαδικασία συντήρησης
μηχανήματος.
Εξάλλου, διαπιστώθηκε παράλειψη παροχής κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας στους
εργοδοτούμενούς, για προστασία
από κίνδυνο πτώσης, που δεν ήταν
δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο, παράλειψη διατήρησης καθαρού χώρου
γύρω από μηχάνημα, όταν εκτελείτο πάνω σε αυτό εργασία συντήρησης, ώστε η εργασία αυτή να
εκτελείτο χωρίς κινδύνους για τους
εργοδοτούμενούς της και τέλος,
παράλειψη παροχής ικανοποιητικής καθοδήγησης και επιτήρησης
για τη διασφάλιση της ασφάλειας
και υγείας των εργοδοτουμένων
της κατά τη διαδικασία συντήρησης μηχανήματος.

τουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επίσης, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα καταβολής
των οφειλόμενων τελών.
Πέρσι το Επαρχιακό Δικαστήριο
Λεμεσού καταδίκασε επίσης διευθυντή εταιρείας σε τρεις μήνες
φυλάκιση με αναστολή δυο χρόνια
και δυο μήνες φυλάκιση με αναστολή δυο χρόνια, για παραβάσεις
των προνοιών της περί Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας, με βάση την εξουσία λήψης
αποφάσεων για λογαριασμό της
εταιρείας λόγω της θέσης που
κατείχε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου
της εταιρείας που διευθύνει. Σε
ακόμη ένα διευθυντή εταιρείας
επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο
150 ευρώ για παραβάσεις της
νομοθεσίας για την οποία έχει
αρμοδιότητα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

3η πανευρωπαϊκά η Κύπρος στην κατανάλωση
οινοπνεύματος από ανήλικους
Κύπρος κατατάσσεται στην 3η
πανευρωπαϊκά, ανάμεσα σε 47
χώρες, στην κατανάλωση οινοπνεύματος από ανήλικους,
με τις αυξητικές τάσεις ανάμεσα στα ανήλικα κορίτσια,
σύμφωνα με στοιχεία ερευνών που έγιναν τόσο πανευρωπαϊκά (ESPAD) όσο και
τοπικά.

οια είναι τα τρόφιμα που πρέπει να πετάξουμε
αμέσως μετά την ημερομηνία λήξης τους; Δώστε
βάση, μας αφορά όλους!

σκέφθηκαν, μόνο 11 ζήτησαν στοιχεία ηλικίας από τον αγοραστή,
ενώ α υπόλοιπα 189 δεν ζήτησαν

ενεργήσουν χωρίς άλλη χρονοτριβή
και να λάβουν όσα μέτρα χρειάζεται για εξάλειψη του επικίνδυνου
αυτού φαινομένου.
• Υποστατικά πωλούν ανεξέλεγκτα οινόπνευμα και
καπνό,
• Κέντρα αναψυχής επιτρέπουν την είσοδο και την
κατανάλωση αλκοόλ από
ανήλικους, χωρίς κανένα
δισταγμό, παραβιάζοντας
κατάφωρα τη νομοθεσία.

κανένα στοιχείο ταυτότητας. Η
Συνομοσπονδία Γονέων κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου:
• Η ζωή των παιδιών μας βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Καλούμαστε
να δράσουμε δυναμικά, απαιτώντας από τις αρμόδιες αρχές να

• Οι ίδιοι οι ανήλικοι διοργανώνουν πάρτι σε κέντρα αναψυχής με
προκαθορισμένο ποσό εισόδου το
οποίο τους παρέχει ελεύθερη και
απεριόριστη πρόσβαση στην
κατανάλωση
οινοπνεύματος,
χωρίς κανένα έλεγχο.

Αυγά: Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η πλειοψηφία
των ανθρώπων που αρρωσταίνουν από κάποια τρόφιμα, ή παθαίνουν δηλητηριάσεις, είναι επειδή
κατανάλωσαν κάποια τροφή που περιείχε αυγά.
Κοτόπουλο: Ο καθένας έχει ακούσει ιστορίες για

ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιά από κοτόπουλο
που δεν έχει μαγειρευτεί σωστά. Αν το βάλετε στην
κατάψυξη θα επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του για
μερικούς μήνες, αλλά μετά την απόψυξη, φροντίστε
να μαγειρέψετε καλά το κρέας για να αποφευχθεί
οποιαδήποτε πιθανότητα να προσβληθείτε από E.
Coli.
Αλλαντικά: Αντίστοιχα πράγματα ισχύουν και με τ’
αλλαντικά, αφού υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από
λιστέρια, ή E.coli. Το να αναπτύξουν επικίνδυνα
βακτήρια είναι, δυστυχώς, πολύ συχνό φαινόμενο
στα επεξεργασμένα και προσυσκευασμένα κρέατα.
Μαλακά τυριά: Όταν ακόμα και τα σκληρά τυριά
αναπτύσσουν μούχλα, μπορείτε να φανταστείτε τι
συμβαίνει με τα μαλακά τυριά, τα οποία έχουν πολύ
περισσότερη υγρασία. Αν περάσει η ημερομηνία
λήξης υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για λιστέρια από
ένα μουχλιασμένο κομμάτι. Πετάξτε τα μαλακά
τυριά, αν δείτε ότι έχουν μούχλα
Οστρακοειδή: Από τη στιγμή που έχουν κάποιο
οστρακοειδές χαλάσει, γίνεται εξαιρετικά δυσώδες
και βγάζει εμφανώς περισσότερη “γλίτσα”, οπότε
μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ότι απαγορεύεται να
το φάτε. Αλλιώς μπορεί να σας προκαλέσει μια ενδεχομένως θανατηφόρα λοίμωξη του αίματος από ένα
βακτήριο που ονομάζεται V. vulnificus.
Μαλάκια: Όπως και τα στρείδια, έτσι και τα μαλάκια, όπως οι γαρίδες, τείνουν να αναπτύσσουν
βακτήρια ακόμα και αν είναι σχετικά φρέσκα ή κατεψυγμένα. Από τη στιγμή που απομακρύνονται από
τη θάλασσα, ξεκινάει μια αντίστροφη μέτρηση για
βακτηριακή μόλυνση. Γι’ αυτό και τα μαλάκια πρέπει
πάντοτε να καταναλώνονται όσο πιο γρήγορα γίνεται.
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Η

ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,
ή Βυζάντιο,
ήταν ουσιαστικά ο νόμιμος
διάδοχος της Ρώμης, της μεγαλύτερης και ισχυρότερης αυτοκρατορίας που γνώρισε ποτέ η
Ευρώπη. Με δεδομένο ότι η
πλειονότητα των κατοίκων της
"ανατολικής" αυτοκρατορίας
ήταν Ελληνες, εθνικά ή πολιτιστικά, στη Δύση η αυτοκρατορία ήταν γνωστή ήδη από τον
6ο αιώνα ως "η αυτοκρατορία
των Ελλήνων" και ο ηγέτης της
ως "ο Ελληνας αυτοκράτορας".
Δεν έπαυε ωστόσο να είναι η
διάδοχος της Ρώμης και ως
τέτοια, η πρωτεύουσα της
"Βυζαντινής" Αυτοκρατορίας, η
"Νέα Ρώμη", η πόλη που ίδρυσε
ο Κωνσταντίνος ο Μέγας και
για περισσότερα από 1.100
χρόνια ήταν γνωστή ως Κωνσταντινούπολη, αποτέλεσε την
πλέον ένδοξη και ισχυρή πόλη
της εποχής της, έναν πραγματικό φάρο πολιτισμού και
γνώσης, σε μια εποχή που στη
χριστιανική Δύση προσπαθούσε να αναδυθεί από τα σκοτάδια της βαρβαρότητας.
Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς
στις 29 Μαΐου 1453 είναι ένα
κοσμοϊστορικό γεγονός με
παγκόσμιες πολιτικές και
οικονομικές
προεκτάσεις.
Ουσιαστικά αλώθηκε ο ανατολικός προμαχώνας της χριστιανοσύνης, η Βυζαντινή
αυτοκρατορία, τερματίζοντας
τον υπερχιλιετή βίο της.
Κληρονόμος των στρατηγικών
και πλούσιων εδαφών της
Αυτοκρατορίας αναδείχθηκε ο
νομαδικός λαός των Οθωμανών, που χάρις στην στρατιωτική του αλκή, κυριάρχησε στα
Βαλκάνια και στην Μικρά Ασία
τα επόμενα 200 χρόνια, φτάνοντας ως τις πύλες της Βιέννης δύο φορές, το 1529 και το
1683.
Η πτώση του θεοκρατικού και
πολυφυλετικού Βυζαντίου έχει
χρονικά τις ρίζες της ήδη στις
αρχές του 12ου αιώνα μ. Χ.
Ουσιαστικά τότε οι Βυζαντινοί
Αυλικοί επιβλήθηκαν στην ηγεσία του Βυζαντινού στρατού
αποκτώντας τον πλήρη έλεγχο
της Αυτοκρατορικής Εξουσίας,
με αποτέλεσμα την απαρχή της
στρατιωτικής παρακμής του
Βυζαντίου. Μια σειρά από
σπάταλους και διεφθαρμένους
αυτοκράτορες διασπάθισαν τα

29 Μαϊου 1453 - Η Πόλις εάλω

Η άλωση της Πόλης προήλθε από την κοινωνική αποσάθρωση,
τη διαφθορά των αξιωματούχων, την κραυγαλέα ανισότητα, την
εξαθλίωση του δημόσιου βίου, την αναρρίχηση σε δημόσια αξιώματα φαύλων ανθρώπων, την ηττοπάθεια των Αρχόντων,
τις έριδες και την πρωτοφανή παρακμή του θεσμού της Εκκλησίας
οικονομικά αποθέματα των
ταμείων που είχαν αποταμιεύσει οι Αυτοκράτορες της Δυναστείες των Μακεδόνων. Τα
έξοδα της Αυλής πολλαπλασιάστηκαν και αυτό ανάγκασε
τους αυτοκράτορες να δημοπρατούν τελωνειακές διευκολύνσεις και προνόμια στους
εμπόρους της Βενετίας της
Γένοβας και της Φλωρεντίας

την συνοχή του κράτους και
του πληθυσμού του Βυζαντίου.
Τα δύο ισχυρότερα κράτη που
είχαν προκύψει από την
συντριβή του Βυζαντίου το
1204, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, και η Αυτοκρατορία της
Νίκαιας του Θεόδωρου Λάσκαρη, εξήντλησαν τις δυνάμεις
τους σε ένα συνεχή πόλεμο
μεταξύ τους. Άλλες Βυζαντινές

• Η θλιβερή πορεία της ενδοξότερης αυτοκρατορίας
όλων των εποχών οδεύει προς το άδοξο τέλος της!
για τα εμπορεύματα που διακινούσαν μέσω της Κωνσταντινούπολης. Αυτό ανακούφιζε
προσωρινά την οικονομική
κατάσταση αλλά συρρίκνωνε
μακροπρόθεσμα το ετήσιο
εισόδημα του Βυζαντινού κράτους. Ταυτόχρονα εξόντωνε
τους Βυζαντινούς εμπόρους
συγκεντρώνοντας το εμπόριο
στα χέρια των Ενετών που
ήταν πιο ανταγωνιστικοί,
χάρις τα προνόμια αυτά.

ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΙ
ΚΑΙ ΤΑ ΦΕΟΥΔΑ
Οι Σταυροφορίες των Λατίνων
την ίδια εποχή, έφεραν αναστάτωση στον Βυζαντινό
χώρο. Οι Σταυροφόροι εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του
Βυζαντινού στρατού και τις
έριδες επίδοξων Αυτοκρατόρων, άλωσαν την Κωνσταντινούπολη και επέβαλλαν ένα
βραχύβιο δικό τους Λατινικό
κράτος. Το γεγονός αυτό είχε
ανυπολόγιστες συνέπειες για

πόλεις και νησιά του Αιγαίου
είχαν καταληφθεί από τους
Ενετούς, Λατίνους Ευγενείς η
ληστρικές συμμορίες (Καταλανική Εταιρεία κτλ) και είχαν
αυτονομηθεί σαν ξεχωριστές
πόλεις-κράτη. Ο Βυζαντινός
χώρος κατακερματίστηκε σε
μικρά φέουδα, με μια σειρά
από τοπικούς μεγάλους γαιοκτήμονες, τους λεγόμενους τότε
«δυνατούς», να μην υπακούουν
στην κεντρική διοίκηση των
Παλαιολόγων που είχαν απελευθερώσει εντελώς συμπτωματικά την Κωνσταντινούπολη
το 1261 μ. Χ. Οι «δυνατοί» ήταν
παλαιοί ανώτατοι Αξιωματικοί του Βυζαντινού στρατού
που εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία των Αυτοκρατόρων,
οικειοποιούμενοι εκτεταμένα
κρατικά Αυτοκρατορικά κτήματα, τις λεγόμενες «Πρόνοιες».
Η ισχυροποίηση των κατά
τόπους αρχόντων και η εξασθένιση της Κεντρικής Βυζαντινής εξουσίας, εξέθεσαν τις
κατώτερες αγροτικές τάξεις
στο έλεος και στην διάκριση
των «δυνατών» που επικρατούσαν ανά περιοχή. Οι νέοι
αυτοί αφέντες κατέφυγαν στην
καταπίεση, στην αδικία και
στην εξοντωτική φορολόγηση
των φτωχών αγροτών και
τεχνιτών των υποτυπωδών
αστικών κέντρων της εποχής,
δημιουργώντας έντονα κοινωνικά προβλήματα και εξεγέρσεις με κυριότερη αυτή των
Ζηλωτών στην Θεσσαλονίκη

που είχε Θρησκευτικά ελατήρια, αλλά απέκτησε κοινωνικό
και οικονομικό περιεχόμενο. Η
σημαντική αυτή εξέγερση υπονόμευσε την άμυνα της πόλης
και την παρέδωσε στα χέρια
των Οθωμανών. Μέσα στο
ζοφερό αυτό κλίμα αναρχίας
και αυθαιρεσίας, καμία κοινωνική δύναμη η συνιστώσα δεν
σήκωνε το βλέμμα να αντικρίσει την Οθωμανική λαίλαπα
που είχε πλέον κατακλύσει τα
εδάφη της Μικράς Ασίας στα
μισά του 13ου Αιώνα καταστρέφοντας πολλές Χριστιανικές πόλεις και σφάζοντας η
υποδουλώνοντας τους χριστιανικούς πληθυσμούς της.
Η βία, η ληστεία και η λεηλασία ξεσπούσε παντού όπου
περνούσαν οι Οθωμανοί. Η
Εκκλησία, που ως θεσμός είχε
βοηθήσει δυναμικά πολλές
φορές στο παρελθόν στην επιβίωση του Βυζαντίου, υπέσκαπτε την εξουσία των Παλαιολόγων λόγω της προσήλωσης
των τελευταίων στην υπόθεση
της δογματικής Ένωσης του
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης με την Παπική
Εκκλησία. Αλλά και η Εκκλησία
ως θεσμός είχε διαβρώσει
σημαντικά τις κοινωνικές
δομές του Κράτους. Οι περισσότεροι ιερωμένοι με το πολλά
προνόμια που απολάμβαναν
όχι μόνο δεν παρήγαγαν πνευματικό και ποιμαντορικό έργο,
αλλά αντιθέτως προκαλούσαν
με τον ακόλαστο και πολυτελή
βίο τους. Ήδη στα μισά του
14ου Αιώνα μ.Χ. ο Βυζαντινός
Αυτοκράτορας ήταν φόρου
υποτελής στον Οθωμανό Σουλτάνο, με την πρόσθετη εξευτελιστική υποχρέωση να εκστρατεύει στο πλευρό του ως Σύμμαχος. Οι Άρχοντες των Βυζαντινών ημιανεξάρτητων κρατιδίων κοιτούσαν αδιάφοροι να
έρχεται ο χαμός τους και η
μόνη αντίδραση τους ήταν να
καλούν τον Σουλτάνο ως διαιτητή στις ασήμαντες εδαφικές
διαφορές τους. θλίψη προκαλούν οι Δημήτριος και Θωμάς
Παλαιολόγος που ζήτησαν την
συνδρομή του Μεχμέτ Β΄ του
Πορθητή (επτά χρόνια μετά την
άλωση της Πόλης) για να επιβληθεί ο ένας στον άλλον! Ο
Μεχμέτ εισέβαλε και σκλάβωσε
την Πελοπόννησο, αιχμαλωτί-

7

ζοντας τον Δημήτριο και διώκοντας τον Θωμά». Η τελευταία άμυνα που αντέταξε το
Βυζαντινό ετοιμοθάνατο μόρφωμα κυριολεκτικά την δωδέκατη ώρα, ήταν η πολιτική
δραστηριότητα δύο κορυφαίων
πνευματικών προσωπικοτήτων και η γενναία θυσία του
τελευταίου Θρυλικού Αυτοκράτορα της. Οι δύο πνευματικοί
άνδρες ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός (ο αυτοαποκαλούμενος
«Πλήθων»), και ο τότε επίσκοπος Νικομήδειας Βησσαρίων.
Αυτοί διατύπωσαν σε ένα
συνεκτικό πολιτικό πρόγραμμα
όλες τις κοινωνικές, πολιτικές
και οικονομικές ενέργειες που
πιθανά να αναζωογονούσαν
το ετοιμοθάνατο Βυζάντιο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
Ο ηρωικός και έντιμος Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ΙΑ΄
προσπάθησε να εφαρμόσει το
πρόγραμμα αυτό, που προέβλεπε ενίσχυση της Κεντρικής
Εξουσίας, περιστολή της ασυδοσίας των «δυνατών», νομική
προστασία των δικαιωμάτων
όλων των πολιτών, ανάταση
του Εθνικού φρονήματος με την
σύνδεση του απλού λαού με
την ένδοξη Ελληνική κληρονομιά του, υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, περιστολή των
υπερβολικών Εκκλησιαστικών
δικαιωμάτων, οχύρωση Εξαμιλίου (Ισθμού) κτλ.
Ήταν όμως πολύ αργά. Στα
παλαιά αλλά επιβλητικά τείχη
της
Κωνσταντινούπολης
παρατάσσονταν 10.000 σιδερόφραχτοι
υπερασπιστές,
όταν οι ιερείς και μοναχοί στον
Ελλαδικό χώρο εκείνη την
εποχή
ξεπερνούσαν
τις
100.000. Η προσωπική γενναιότητα και εντιμότητα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ερχόταν σε χτυπητή αντίθεση με
την φαυλότητα και την ανικανότητα των περισσοτέρων
προκατόχων του. Προάσπισε
το συλλογικό συμφέρον έναντι
της προσωπικής του υλικής
ευμάρειας (που του δόθηκαν
πολλές ευκαιρίες να εξασφαλίσει) και έπεσε όρθιος στα τείχη
της Πόλης όπως επιτάσσει το
καθήκον
κάθε
Βασιλιά.
Πάντως, παρά κάποιες αντίθετες διαβεβαιώσεις, είναι ιστορικά διασταυρωμένο ότι το
άψυχο σώμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ΙΑ, δεν βρέθηκε ποτέ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Κωνσταντινούπολη δεν αλώθηκε ούτε από
την στρατιωτική δύναμη του Μωάμεθ του Β του Πορθητή,
ούτε από το ανώτερο πυροβολικό του, ούτε από το άνοιγμα
της Κερκόπορτας από τους ανθενωτικούς ιερωμένους ούτε
από την προδοσία των Δυτικών που δεν ενίσχυσαν τον
Αυτοκράτορα. Η άλωση της Πόλης προήλθε από την κοινωνική αναρχία και αποσάθρωση, την κοινωνική διαφθορά και
ανισότητα. Η εξαθλίωση του δημόσιου βίου, η αναρρίχηση
σε δημόσια αξιώματα φαύλων και φιλήδονων ανθρώπων, η
διαφθορά των Αξιωματούχων, η θρησκοληψία του Κλήρου,
η ηττοπάθεια των Αρχόντων, συνέβαλαν καθοριστικά στην
πτώση.
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σχυρή και ενωμένη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις τεράστιες προκλήσεις για το μέλλον των
εργαζομένων σε ολόκληρη την
Ευρώπη, τόνισε ο επανεκλεγείς
γενικός γραμματέας των Ευρωπαϊκών συνδικάτων Luca
Visentini στο 14ο συνέδριο
της ETUC, που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 21 με 24
Μαΐου.
Σε μια κατάμεστη αίθουσα με
600 και πλέον αντιπροσώπους
στην παρουσία του Προέδρου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Jean Claude Juncker του Ομοσπονδιακού Προέδρου της
Αυστρίας, του γενικού διευθυντή του ILO και της γενικής
γραμματέως των Διεθνών Συνδικάτων Siaran Barrow, ο γγ της
ETUC έστειλε σαφή και ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση πως τα συνδικάτα
αποτελούν θεμέλιο λίθο της
δημοκρατίας και πως όσοι
θεωρούν τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις
ξεπερασμένες
είναι αυτοί που δεν σε θέση να
ερμηνεύσουν τις αλλαγές στην
κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
Θέλουμε όλοι να καταλάβουν,
πρόσθεσε, ότι η οικονομία της
αγοράς δεν βασίζεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις και
τον ανταγωνισμό, ούτε στην
πολιτική των περικοπών.
Βασίζεται πρωτίστως, τόνισε
στην απόδοση της πραγματι-

κής αξίας της εργασίας.
Και κατέληξε:
Το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό
κίνημα είναι ισχυρό. Η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων είναι κορυφαία
προτεραιότητα μας. Ο αγώνας
μας για τη Δημοκρατία στην
εργασία θα συνεχιστεί ενώ θα
παλέψουμε για την ενίσχυση
της διαπραγματευτικής μας
δύναμης και την επιρροή μας
στη θεσμική και νομοθετική
λήψη αποφάσεων. Έχουμε τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς
πίσω μας - και τέσσερα κρίσιμα και συναρπαστικά χρόνια
μπροστά μας. Μαζί, θα κερδί-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2019

Ισχυρό Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό
Κίνημα Ισχυροί εργαζόμενοι

πρεπείς συνθήκες εργασίας σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
• Μιας κοινωνικά δίκαιης
μετάβασης σε μια οικονομία
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα

√ Παρέμβαση γενικού γραμματέα ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα στο συνέδριο της ETUC
σουμε τη μάχη μας για μια πιο
δίκαιη Ευρώπη για τους εργαζόμενους!
Στις προτεραιότητες μας είναι
η προώθηση της Κοινωνικής
Δικαιοσύνης, των ποιοτικών
θέσεων εργασίας και των υψηλότερων αμοιβών για τους
εργαζόμενους σε ολόκληρη την
ΕΕ"
Το συνέδριο ενέκρινε δράσεις
για το 2019-23 για "Μια δικαιότερη Ευρώπη για τους εργα-

ζόμενους". Εξελέγησαν δύο
Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς η Esther Lynch και ο Per
Hilmersson, τρεις Συνομοσπονδιακές Γραμματείς η Λίνα Κάρ,
Ισαβέλλα Σόμαν και ο Λούντκοβιτ Βόετ και τέσσερις αντιπρόεδροι José María (Pepe) Álvarez,
Miranda Ulens, Bente Sorgenfrey
και Josef Středula.
Το συνέδριο έθεσε κάτω από το
μικροσκόπιο του ζητήματα
που αφορούν τη ψηφιακή
αυτοματοποίηση στην παγκόσμια οικονομία, το μέλλον της
εργασίας, την κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό, την
ασφάλεια και υγεία στην εργασία, τους δίκαιους μισθούς κ.α

Οι πολιτικές που εγκρίθηκαν
στο συνέδριο της ETUC στο
πλαίσιο του μανιφέστου και
του προγράμματος δράσης
2019-23 της ETUC, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:
Μεταρρύθμιση της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, για την
προώθηση:
• της κοινωνικής δικαιοσύνης
• επενδύσεων φιλικών προς
την εργασία,
• βιώσιμης ανάπτυξης και της

δίκαιης, προοδευτικής φορολογίας
• της πλήρους εφαρμογής των
20 αρχών του ευρωπαϊκού
πυλώνα των κοινωνικών
δικαιωμάτων που ενέκρινε η ΕΕ
το 2017, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων,
των ίσων ευκαιριών, του
δικαιώματος σε δίκαιους
μισθούς και του δικαιώματος
στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.
• Δράσεις της ευρωπαϊκής
επιτροπής για την υποστήριξη
ισχυρότερων συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και συνδικαλιστικών
οργανώσεων όσον αφορά τις
δίκαιες αμοιβές και τις αξιο-

• στη ψηφιακή αυτοματοποιημένη και στην παγκόσμια οικονομία με την προώθηση νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλιστεί
πως κανείς εργαζόμενος δεν
θα θυματοποιηθεί.
• στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας για μείωση
της επισφαλούς απασχόλησης
και της δίκαιης κινητικότητας
των εργαζομένων.
• της μεταρρύθμισης του κοινοτικού δικαίου για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της
διαβούλευσης των εργαζομένων, την εκπροσώπηση των
εργαζομένων στα διοικητικά
συμβούλια των επιχειρήσεων
και στα ευρωπαϊκά συμβούλια
εργαζομένων.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συνεδρίου
• Είναι η πρώτη φορά σε συνέδριο των ευρωπαϊκών συνδικάτων που υπήρχε 50/50 συμμετοχή γυναικών και ανδρών.
• Η ηγεσία της ETUC αποτελείται από τρεις
άνδρες και τρεις γυναίκες
• Ο γενικός γραμματέας της ETUC Luca Visentini
ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker
για τη διάσωση της «κοινωνικής Ευρώπης» και
συζήτησε με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Antonio Costa την ανάγκη για μια ανανεωμένη κοινωνική σύμβαση για την Ευρώπη.
• Η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει Ισχυρή δύναμη κοινωνικής προόδου είπε ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσθέτοντας ότι ο
ρόλος της ETUC σε αυτή την τεράστια προοπτι-

κή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός.
• Ο πρόεδρος της Αυστρίας επεσήμανε χαρακτηριστικά πως αν δεν υπήρχαν τα συνδικάτα θα
έπρεπε να τα είχαμε εφεύρει.
• Η γενικός διευθυντής του ILO και η γενική
γραμματέας των Διεθνών Συνδικάτων δήλωσαν
πως χρειάζεται η συμβολή όλων για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και υγιούς μέλλοντος
εργασίας.
• Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις κλιματολογικές
αλλαγές οι οποίες συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον εργασίας.
• Η αυτοματοποίηση, τονίστηκε θα πρέπει να
ενισχύει τους εργαζόμενους και όχι να τους υποκαθιστά.
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Ανδρέας Φ. Μάτσας,γγ ΣΕΚ

Επιβάλλεται να κερδίσουμε ξανά
την εμπιστοσύνη των εργαζομένων

Η

Ε.Ε. δεν αποτελεί μια αφηρημένη και
αόριστη έννοια, όμως τίποτα δεν
θεωρείται και δεν είναι δεδομένο πλέον.
- Επιβάλλεται να κερδίσουμε ξανά την
εμπιστοσύνη του συνόλου των εργαζομένων και της κοινωνίας.
- Θα πρέπει να επηρεάσουμε τα σώματα λήψης αποφάσεων και τις δομές της
Ε.Ε. δημιουργώντας τις ικανές και
δυνατές συνθήκες για επαναπροσδιορισμό, επανασχεδιασμό και επανασύσταση της ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση στο
κοινωνικό της μοντέλο.
- Ας αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες
που δημιουργούνται από την πρακτική
εφαρμογή των προνοιών του Πυλώνα
Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε σχέση και

√ Εν τη ενώσει η ισχύς.
Με αλληλεγγύη και συνδικαλιστική συνέπεια, επάρκεια και
διεκδικητικότητα, μπορούμε.
Μαζί με τους εργαζόμενους,
για τους εργαζόμενους και για
το σύνολο της κοινωνίας
με την απαραίτητη αναδιαμόρφωση
της εργασίας του μέλλοντος.
- Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει.
- Οι προκλήσεις ενώπιον μας είναι
τεράστιες. Ας αναλογιστούμε ότι 7 στα
10 παιδιά που ξεκινούν σήμερα το
δημοτικό θα απασχοληθούν επαγγελματικά σε τομείς που δεν γνωρίζουμε
ακόμα.
- Επιπρόσθετα, οι επισφαλείς μορφές
εργασίας, η εργασία πλατφόρμας, η
αγορά υπηρεσιών, η αδήλωτη εργασία
και σίγουρα η ψηφιοποίηση, δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον και μια νέα
κουλτούρα στην αγορά εργασίας.
Παράλληλα, αυτές οι μορφές απασχόλησης δημιουργούν κοινωνικές ανισορροπίες και ανισότητες και επηρεάζουν
αρνητικά την κοινωνική δικαιοσύνη και
τη συμμετοχική δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογικής διαπραγμάτευσης, των συλλογικών συμβάσεων, της ισότητας στην απασχόληση και στα εν γένει δικαιώματα.
Ο ρόλος λοιπόν των συνδικαλιστικών
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Κορυφαία προτεραιότητα η υπεράσπιση
των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

οργανώσεων γίνεται και πάλι σημαντικός στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια πραγματική Ένωση των
ανθρώπων μέσα από την ανάπτυξη,
την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημιουργία ποιοτικών και αξιοπρεπών θέσεων
εργασίας, σε συνθήκες ασφάλειας και
υγείας και με ψηλότερους μισθούς, στο
πλαίσιο της αυξημένης παραγωγικότητας.
Υπενθυμίζουμε τη τοποθέτηση του
Nicolas Schmit πως η συλλογική διαπραγμάτευση διατηρεί την ισορροπία
για να μπορεί να λειτουργεί η κοινωνική οικονομία της αγοράς.

Ο γενικός γραμματές της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ανταλλάσει απόψεις και
εκτιμήσεις για το μέλλον της Ευρώπης με τον γενικό γραμματέα της ETUC Louca
Visentini και τον τέως αναπληρωτή γενικό γραμματέα Peter Scherrer

Αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση του
δικαιώματος σε ποιοτική εκπαίδευση,
κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης, ισότητα
των φύλων, συμφιλίωση οικογένειας
και εργασίας και πρόσβαση σε επαρκή
συστήματα κοινωνικής προστασίας,
αξιοπρεπείς συντάξεις και κοινωνικές
υπηρεσίες και βέβαια αγωνιζόμαστε
για να ενισχύσουμε την απασχολησιμότητα των νέων.
Επιτρέψετε μου ολοκληρώνοντας να
τονίσω πως, η επιτυχής αναδιαμόρφωση του κοινωνικού μοντέλου, η ενίσχυση
του κοινωνικού διαλόγου και η ανάλογη
ρύθμιση της εργασίας μέσα από την
αποτελεσματική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα, μπορεί να
αποτελέσει το αντίδοτο στο λαϊκισμό
και στις αντιευρωπαϊκές δυνάμεις που
αναπτύσσονται.
Η αλλαγή είναι δυνατή αλλά και αναγκαία.
Η Ευρώπη μπορεί να γίνει πιο ανθρώπινη και πιο κοινωνικά δίκαιη και ευαίσθητη.
Έχουμε το υπόβαθρο και τις δομές για
να πάμε πιο μπροστά. Εν τη ενώσει η
ισχύς, με αλληλεγγύη και συνδικαλιστική συνέπεια, επάρκεια και διεκδικητικότητα, μπορούμε, μαζί με τους εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους και για
το σύνολο της κοινωνίας.
Δεν θα εφεύρουμε συνδικάτα κοινωνίας.
Να εμπνεύσουμε ΣΕΚάθε διεκδίκηση
μαζί για να προδιαγράψουμε το μέλλον.

Τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα κάλεσαν τους ψηφοφόρους να δώσουν το παρόν τους
στις Ευρωεκλογές ισχυροποιώντας την εντολή για μια δικαιότερη Ευρώπη

√ Ο Ευρωπαϊκός Συνδικαλισμός δήλωσε παρών για μια δικαιότερη
κοινωνία με τους εργαζόμενους
√ Η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει Ισχυρή Δύναμη Προόδου.
Η συμμετοχή της ETUC σ’ αυτή την προσπάθεια κρίνεται
ιδιαίτερα σημαντική
√ Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να γίνει πιο ανθρώπινη και πιο
κοινωνικά δίκαιη και ευαίσθητη

Τα Ευρωπαϊκά
Συνδικάτα αποτελούν
τον θεμέλιο λίθο
της Δημοκρατίας

ERG_10-10_inn_8 & 9 5/27/19 4:27 PM Page 1

10 ΥΓΕΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ο ελλιπής ύπνος μειώνει
τις επιδόσεις των φοιτητών

Η

έλλειψη ύπνου συνδέεται με χαμηλότερο μέσο όρο
βαθμολογίας, μειώνοντας κατά συνέπεια και τις
πιθανότητες ενός τελειόφοιτου φοιτητή να πάρει πτυχίο.
Ωστόσο, οι φοιτητές μικρότερων ετών δεν κινδυνεύουν
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Δέκα μέρη που δεν πρέπει να τοποθετείτε
το κινητό σας τηλέφωνο
Ό
λοι μας γνωρίζουμε πολύ
καλά πόσο πολύ εξαρτώμενοι είμαστε από το κινητό μας. Το
κρατάμε στο χέρι μας, το παίρνουμε μαζί μας παντού και αν
τυχόν το ξεχάσουμε σπίτι νιώθουμε... μισοί άνθρωποι!
Όσο και αν αγαπάμε όμως το
κινητό μας, πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί με το πόσο
κοντά το έχουμε στο σώμα μας
καθώς σε κάποια συγκεκριμένα
μέρη, η συσκευή μας μπορεί να
γίνει πολύ επικίνδυνη για την
υγεία μας.

σημαντικά, ακόμα και αν το πρόγραμμα ύπνου τους είναι
ιδιαίτερα άστατο, με την προϋπόθεση ότι το πρόγραμμά
τους θα επανέλθει στο φυσιολογικό πριν το τελευταίο
τους έτος.

Άυπνοι οι φοιτητές
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο της έλλειψης ύπνου είναι ιδιαίτερα συχνό μεταξύ των φοιτητών,
καθώς προσπαθούν να τα συνδυάσουν όλα, όπως το
διάβασμα για τη σχολή, τις εργασίες, την κοινωνική ζωή
και πιθανότητα κάποια
εργασία μερικής απασχό• Από την έλλειψη
λησης.

ύπνου δεν κινδυνεύουν
μονάχα οι ακαδημαϊκοί
στόχοι, αλλά και η
ψυχολογική υγεία
των φοιτητών καθώς
μακροπρόθεσμα
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περισσότερο
άγχος ή θλίψη

Η έλλειψη ύπνου μπορεί
φαινομενικά να «κερδίζει
χρόνο» για τους τελειόφοιτους,
αλλά
στην
πραγματικότητα
κάνει
την καθημερινότητά τους
δυσκολότερη.

Συγκεκριμένα, επιβραδύνει την εκμάθηση και έχει
αρνητικές επιδράσεις στη
μνήμη, ενώ είναι πιθανό
οι φοιτητές να χάσουν
μεγάλο αριθμό μαθημάτων τη στιγμή που η εξάντληση
«χτυπά την πόρτα» και θέλουν να κοιμηθούν.
Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Montclair και το
Πανεπιστήμιο Rutgers μελέτησαν 7.000 άτομα, με περίπου τους μισούς να είναι φοιτητές, ενώ οι υπόλοιποι
απόφοιτοι.
Οι πρωτοετείς συμμετείχαν σε μια συνέντευξη κάθε
χρόνο, όπου απαντούσαν σε ερωτήσεις σχετικά με το
πόσο άυπνοι ήταν, αν εργάζονταν, πόσο υγιείς ένιωθαν,
αν έπιναν αλκοόλ, αν κάπνιζαν και αν γυμνάζονταν.

Λίγος ύπνος – χαμηλότεροι βαθμοί
Το 42% των ερωτηθέντων ανέφεραν χρόνια στέρηση
ύπνου κατά την άνοιξη του πρώτου έτους, ενώ οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι ανέφεραν χρόνια στέρηση
ύπνου κατά το τελευταίο έτος είχαν 40% λιγότερες πιθανότητες να αποφοιτήσουν.
Οι ερευνητές τόνισαν: «Η χρόνια στέρηση ύπνου φαίνεται
να επηρεάζει μόνο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των τελειόφοιτων και όχι τόσο την υγεία τους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα».
Πιθανή εξήγηση αυτού θα μπορούσε να αποτελέσει ο ιδιαίτερα αυξημένος φόρτος εργασίας, φαινόμενο που
παρατηρείται συνήθως κατά το τελευταίο έτος φοίτησης.
Αν και η μελέτη δε διευκρινίζει τον ακριβή αριθμό των
φοιτητών που στερούνται πολύτιμες ώρες ύπνου, προηγούμενες έρευνες έχουν παρατηρήσει «ανησυχητικά
ποσοστά ανεπαρκούς ύπνου».
Οι ερευνητές τονίζουν ότι από την έλλειψη ύπνου δεν
κινδυνεύουν μονάχα οι ακαδημαϊκοί στόχοι, αλλά και η
ψυχολογική υγεία των φοιτητών καθώς μακροπρόθεσμα
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περισσότερο άγχος ή
θλίψη, να τρώνε πιο ανθυγιεινά και να νιώθουν έντονο
θυμό.

Δείτε παρακάτω τον κατάλογο με
10 από αυτά τα μέρη, όπου δεν
πρέπει να αποθηκεύετε το κινητό
σας τηλέφωνο.
1. Πίσω τσέπη: Είναι σίγουρα
πολύ άνετο να βάζετε το τηλέφωνό σας στην πίσω τσέπη του
παντελονιού σας. Αλλά επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο, μπορεί να
αντιμετωπίσετε τα ακόλουθα
προβλήματα:
- Τα τηλέφωνα έχουν οθόνη αφής
κι έτσι είναι πολύ εύκολο να
καλέσετε έναν αριθμό έκτακτης
ανάγκης χωρίς να το καταλάβετε.
Το 30% των κλήσεων προς το 100
ή το 166 γίνονται κατά τύχη.
– Μήπως αισθάνεστε συχνά πόνο
στο στομάχι και στα πόδια σας;
Αυτό μπορεί επίσης να είναι
συνέπεια της συνήθειάς σας να
βάζετε το τηλέφωνο στην τσέπη
σας.

κίνου του μαστού. Έτσι είναι
καλύτερα να μην το βάζετε εκεί.

ράστε μία ζεστή θήκη τηλεφώνου.

4. Στον γοφό σας: Σύμφωνα με
την έρευνα, η μεταφορά του τηλεφώνου κοντά στον γοφό σας
αποδυναμώνει τα οστά της
περιοχής. Φροντίστε λοιπόν να
βάζετε τη συσκευή σας σε μια
γεμάτη τσάντα.

8. Θερμά μέρη: Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι επίσης πολύ επιβλαβείς για τις ηλεκτρονικές
συσκευές. Σε συνθήκες καύσωνα,
δεν συνίσταται να αφήσετε το
τηλέφωνό σας μέσα στο αυτοκίνητο ή στην παραλία. Επίσης,
καλύτερα να μην το κρατάτε
δίπλα στο φούρνο.

5. Βλάπτει το δέρμα σας: Μην
κρατάτε το κινητό σας σε επαφή
με το δέρμα του προσώπου σας.
Όταν το κάνετε αυτό, τα βακτήρια από την οθόνη και τα κουμπιά του τηλεφώνου μεταφέρονται στο δέρμα του προσώπου
σας, και η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία σας βλάπτει γιατί

9. Καροτσάκι: Οι μητέρες συχνά
όταν βιάζονται βάζουν το τηλέφωνό τους στο καροτσάκι των
παιδιών τους. Μερικοί ερευνητές
υποστηρίζουν ότι αυτό δεν είναι
ασφαλές. Ο αντίκτυπος των
κινητών τηλεφώνων στα παιδιά

- Είναι επίσης εύκολο να ξεχάσετε εκεί το τηλέφωνο και να το
σπάσετε ή να το χάσετε.
2. Μπροστινή τσέπη: Οι άνδρες
δεν κρατούν τσάντες, γι ‘αυτό
είναι πιο βολικό για αυτούς να
βάλουν το τηλέφωνό τους στην
μπροστινή τσέπη του παντελονιού. Αλλά η υγεία των ανδρών
μπορεί να επηρεαστεί εξαιτίας
αυτής της συνήθειας. Μελέτες
έχουν αποδείξει ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ενός τηλεφώνου επηρεάζει αρνητικά την
ποιότητα και την ποσότητα του
σπέρματος. Όσο περισσότερο
ένας άνδρας κρατάει το τηλέφωνο στο παντελόνι του, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος που
διατρέχει.
3. Σουτιέν: Στην ιατρική, δεν
υπάρχει ακόμα κοινή επιστημονική παραδοχή για το αν η ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου
προκαλεί καρκίνο. Αλλά σύμφωνα με ορισμένους επιστήμονες,
ένα τηλέφωνο τοποθετημένο στο
σουτιέν αυξάνει τον κίνδυνο καρ-

είναι πιο κοντά σας. Πώς όμως
μπορούμε να μιλήσουμε στο
τηλέφωνο; Αφήστε τουλάχιστον
0,5-1,5 cm μεταξύ της συσκευής
και του δέρματός σας ή χρησιμοποιείστε ακουστικά.
6. Στη φόρτιση: Όχι, η φόρτιση
του τηλεφώνου δεν βλάπτει την
υγεία σας (εκτός από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εάν
είστε πολύ κοντά). Είναι καλύτερο
να μην αφήσετε το κινητό σας να
φορτίζει κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Αυτό μπορεί να μειώσει
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
του τηλεφώνου, αλλά και την
απόδοσή της.
7. Κρύα μέρη: Αν έξω κάνει κρύο
και η θερμοκρασία έχει πέσει
κάτω από το μηδέν, φροντίστε το
τηλέφωνό σας. Μην το αφήνετε
για πολύ καιρό στο δρόμο ή στο
αυτοκίνητο. Η διαφορά θερμοκρασίας είναι πολύ επιβλαβής
για τα διάφορα μικροεξαρτήματα. Όταν μεταφέρετε το κινητό
σας από το πολύ κρύο, στη
ζέστη, τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στις εσωτερικές λεπτομέρειες του τηλεφώνου. Αν βγαίνετε συχνά έξω στο
κρύο, τότε είναι καλύτερο να αγο-

μπορεί να είναι αιτία προβλημάτων συμπεριφοράς, όπως η
υπερκινητικότητα και η διάσπαση προσοχής.
10. Κάτω από το μαξιλάρι σας:
Μη βάζετε το τηλέφωνό σας
κάτω από το μαξιλάρι σας. Οι
λόγοι είναι οι εξής:
- Τη νύχτα, οι ειδοποιήσεις που
πιθανόν να έρχονται κάνουν την
οθόνη να ανάβει. Το φως αυτό
επηρεάζει την παραγωγή μελατονίνης. Γεγονός που οδηγεί σε
προβλήματα με τον ύπνο, που
είναι πολύ σημαντικό για το
σώμα.
- Σε μεγάλες χρονικές περιόδους,
η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
προκαλεί πονοκεφάλους και
ζάλη.
- Στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις έκρηξης τηλεφώνου και
πυρκαγιών. Όταν καλύπτετε το
τηλέφωνο με ένα μαξιλάρι, αυξάνετε τις πιθανότητες να συμβούν
αυτά. Ένα τηλέφωνο εκπέμπει
θερμότητα κατά τη φόρτιση και η
θερμότητα αυτή δε θα μπορέσει
να διαφύγει από κάτω από το
μαξιλάρι. Είναι καλύτερα να το
φορτίζετε μακριά σας, μακριά
από το κρεβάτι σας και τους
άλλους ανθρώπους.
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Φθηνότερες χρεώσεις κλήσεων
και μηνυμάτων στην ΕΕ

Από τις 1500 αιτήσεις για διαγραφή
χρεών εγκρίθηκαν οι 630

Σ

υνολικά 1500 αιτήσεις για διαγραφή χρεών
δέχτηκε η Υπηρεσία Αφερεγγυότητας, σύμφωνα με
όσα δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας Γιώργος Λακκοτρύπης, κατά την
παρουσίαση του έργου του Υπουργείου του για την
περίοδο Μαρτίου 2018 – Απριλίου 2019.
Από τις 1500 αιτήσεις έχει εκδοθεί διάταγμα διαγραφής χρεών με μέγιστο πόσο τις 25 χιλιάδες ευρώ για
τις 630, ενώ οι υπόλοιπες 870 αιτήσεις βρίσκονται
υπό επεξεργασία.
Επιπλέον, έκανε αναφορά και στην υποχρέωση της
Κύπρου βάσει κανονισμού της ΕΕ για διασύνδεση του
εθνικού μητρώου αφερεγγυότητας με διαδικτυακή
πύλη της Ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Η
Κύπρος μαζί με την Ισπανία, είναι τα πρώτα Κράτη
- Μέλη τα οποία κατάφεραν να διασυνδεθούν εντός
της προθεσμίας που είχε οριστεί τον Ιούνιου του
2019. Για τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη έχει δοθεί δύο
χρόνια παράταση.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΕΣΥΣ –ΣΕΚ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Η

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων της ΣΕΚ
(ΠΕΣΥΣ) πληροφορεί τα μέλη της στην Ελεύθερη
Περιοχή Αμμοχώστου ότι η ετήσια μονοήμερη εκδρομή – προσκύνημα που προσφέρει στα μέλη της θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019.
Η εκδρομή περιλαμβάνει προσκύνημα στον Αγ. Ηραλείδιο, στη Ρώσσικη Εκκλησία Ταμασού και στην Ιερά
Μονή Παναγίας Μαχαιρά και θα ακολουθήσει γεύμα
στo εστιατόριο ΜΑΡΙΑ στη Βαβατσινιά. Στην εκδρομή
μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα μέλη του τμήματος
συνταξιούχων της ΣΕΚ Αμμοχώστου που έχουν πληρώσει την ετήσια τους συνδρομή αξίας €5.
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Σ

ε ισχύ τέθηκε από τις 15 Μαϊου
2019 η νέα ανώτατη τιμή για
όλες τις διεθνείς κλήσεις και τα
ηλεκτρονικά μηνύματα (SMS) εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές που
καλούν από τη χώρα τους σε άλλη
χώρα της ΕΕ θα καταβάλλουν κατ'
ανώτατο όριο 19 σέντ του ευρώ
ανά λεπτό κλήσης και 6 σέντ του
ευρώ ανά μήνυμα SMS.
Μετά την κατάργηση των τελών
περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017,
αυτά τα νέα ανώτατα όρια τιμών
για τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS
εντός ΕΕ αποτελούν μέρος της αναθεώρησης των κανόνων για τις
τηλεπικοινωνίες σε επίπεδο ΕΕ με
σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αναβάθμιση του
ρόλου του Φορέα Ευρωπαϊκών
Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος
της Επιτροπής αρμόδιος για την
ψηφιακή ενιαία αγορά, δήλωσε τα
εξής: « Τα ανώτατα όρια τιμών για

κλήσεις εντός ΕΕ αποτελούν απτό
παράδειγμα του τρόπου με τον
οποίο η ψηφιακή ενιαία αγορά
συμβάλλει πραγματικά στην καθη-

μερινή ζωή των πολιτών. Χάρη
στη δημιουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, έχουν κατοχυρωθεί
35 νέα ψηφιακά δικαιώματα και
ελευθερίες. Συνολικά, οι νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες θα
βοηθήσουν την ΕΕ να ανταποκριθεί
στις αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των Ευρωπαίων και θα
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.»
Η Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος
Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας, δήλωσε τα εξής: «Μετά την
κατάργηση των τελών περιαγωγής

το 2017, η ΕΕ λαμβάνει μέτρα κατά
των υπερβολικών χρεώσεων για
τις διασυνοριακές κλήσεις από το
εσωτερικό της χώρας. Χάρη σε
αυτές τις δύο δράσεις, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές είναι πλέον
πλήρως προστατευμένοι από φουσκωμένους λογαριασμούς όταν
καλούν οποιονδήποτε ευρωπαϊκό
αριθμό, τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό. Είναι ένα από
τα πολλά χειροπιαστά επιτεύγματα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.»
Το όριο της ανώτατης τιμής ισχύει
μόνο για προσωπική χρήση, δηλαδή για ιδιώτες πελάτες. Οι εταιρικοί πελάτες αποκλείονται από την
εν λόγω τιμολογιακή ρύθμιση,
δεδομένου ότι αρκετοί πάροχοι
διαθέτουν ειδικές προσφορές, οι
οποίες είναι ιδιαίτερα ελκυστικές
για τους εταιρικούς πελάτες. Οι
νέοι κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες προετοιμάζουν το έδαφος για
περισσότερες επενδύσεις στη συνδεσιμότητα υψηλής ταχύτητας και
για την ομαλή εισαγωγή της τεχνολογίας 5G στην ΕΕ.

«Ώρα καλή τζι’ ώρα γρουσή»

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ €10
Ώρα
αναχώρησης
7.00π.μ. από το οίκημα
της ΣΕΚ Αμμοχώστου στο
Παραλίμνι.
Για πληροφορίες και
δηλώσεις συμμετοχής στα
γραφεία της ΣΕΚ στο
Παραλίμνι
στο
τηλ.
23821432 και στους
τοπικούς εκπροσώπους
των συνταξιούχων.

• Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019,
στις 19:30μμ στο Αμφιθέατρο
Λακατάμιας

ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΕΚ

Ή

Όλα έτοιμα για να υποδεχθούμε τους μικρούς μας φίλους

ΣΕΚ πληροφορεί τα μέλη της ότι οι ιδιόκτητες
κατασκηνώσεις της στα Καννάβια είναι καθόλα
έτοιμες να υποδεχθούν τα παιδιά για τη θερινή
περίοδο 2019.
Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019. Προτεραιότητα θα δοθεί
στα παιδιά μελών της ΣΕΚ και ακολούθως ανάλογα με
την διαθεσιμότητα θα ικανοποιηθούν και αιτήσεις
παιδιών φίλων του Κινήματος.
Κατασκηνωτικές περίοδοι

24/6 - 1/7/2019 αγόρια που κατά την Σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις, Ε’ και
ΣΤ΄Δημοτικού.
1/7 - 8/7/2019 κορίτσια που κατά την Σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις, Ε’ και
ΣΤ΄Δημοτικού.
8/7- 15/7/2019 αγόρια και κορίτσια που κατά την
Σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις Γ’
και Δ’ Δημοτικού.
15/7- 22/7/2019 αγόρια που κατά την Σχολική χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’
Γυμνασίου.
22/7-29/7/2018 κορίτσια που κατά την Σχολική

χρονιά 2018-2019 φοιτούσαν στις τάξεις Α’, Β’ και Γ’
Γυμνασίου.

Αιτήσεις
Για έντυπα αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε στην
ιστοσελίδα της ΣΕΚ www.sek.org.cy, στους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ, στα κατά τόπους γραφεία της ΣΕΚ και στα οικήματα των Εργατικών
Κέντρων ΣΕΚ σε όλες τις πόλεις τις ελεύθερης Κύπρου.

Tιμές
Για παιδιά, μελών της ΣΕΚ, το δικαίωμα συμμετοχής
είναι € 70,00.
Για παιδιά μη μελών της ΣΕΚ, το δικαίωμα συμμετοχής είναι €85,00.

Έ

να πανέμορφο ταξίδι στην παράδοση ετοίμασε και
φέτος ο Λαογραφικός ‘Ομιλος «Η Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας-Κερύνειας. Συγκεκριμένα αυτή τη φορά στην
κυπριακή παράδοση, μέσα από μια μουσικοθεατρική
χορευτική παράσταση, στη οποία γίνεται πιστή αναβίωση των ηθών και των εθίμων ενός αυθεντικού
παραδοσιακού κυπριακού γάμου.
Κι όταν λέμε κυπριακός παραδοσιακός γάμος εννοούμε τα πάντα! Από το παραδοσιακό ράψιμο του κρεβατιού, τα αλλάματα, το γλέντι και τους χορούς των
συμπεθέρων, μέχρι και το παραδοσιακό ρέσι, το οποίο
θα αποτελέσει και κέρασμα για τους παρευρισκόμενους! Φυσικά από έναν αυθεντικό κυπριακό γάμο δεν
θα μπορούσε να λείπει και το πλούμισμα του ζευγαριού! Όπως γινόταν τότε... παραδοσιακά!
Με ζωντανή μουσική από δεξιοτέχνες στο βιολί και
στο λαούτο και με την φιλική συμμετοχή του ανεπανάληπτου Μιχάλη Χατζημιχαήλ.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της
Βουλής Των Αντιπροσώπων Δημήτρη Συλλούρη.
Χοροδιδάσκαλος: Παναγιώτα Τάμπα
Θεατρικό: Ρεβέκκα Αποστολοπούλου
Λαούτο/τραγούδι: Στέλιος Μάππουρας
Βιολί: Κλεόπας Μαννάρης
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019,
στις 19:30μμ στο Αμφιθέατρο Λακατάμιας.
Είσοδος 5 ευρώ.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Αν δεν κόψεις το κάπνισμα, άλλαξε τον τρόπο που καπνίζεις

«Ο

καπνός είναι το μόνο νόμιμο ναρκωτικό που σκοτώνει πολλούς από τους χρήστες
του όταν χρησιμοποιείται ακριβώς όπως προβλέπεται από τους
κατασκευαστές», αναφέρει έκθεση
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, (ΠΟΫ που εκτιμά ότι η
χρήση καπνού (από καπνιστές και
παθητικούς καπνιστές) είναι
υπεύθυνη για το θάνατο περίπου
6 εκατ. ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο κάθε χρόνο, από τους
οποίους περίπου 600.000 πεθαίνουν από τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος.

που θερμαίνουν αλλά δεν καίνε
τον καπνό ακριβώς με στόχο τη
μείωση των ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα. Παρόλα
αυτά η προσέγγιση της μείωσης

Ο ΠΟΥ εκτιμά επίσης ότι το 2025
πάνω από 1 δισ. άνθρωποι στον
πλανήτη θα εξακολουθούν να
καπνίζουν, καθώς οι πολιτικές
που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα
για τον έλεγχο και τη διακοπή του
καπνίσματος δεν έχουν αποδώσει
τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

της βλάβης δεν ενσωματώνεται
στις πολιτικές κατά του καπνίσματος.

Επιστήμη και τεχνολογία
μπορούν να δώσουν τη λύση
Εκμεταλλευόμενη τα άλματα της
τεχνολογίας και ειδικά στον τομέα
της υγείας η επιστήμη μπορεί να
επιδείξει πλέον πολλά επιτεύγματα που έχουν σώσει ζωές. Στο
κρίσιμο θέμα του καπνίσματος,
μάλιστα, έχουν δημιουργηθεί
καπνικά προϊόντα νέας γενιάς

μαίνουν 72 κορυφαίοι επιστήμονες οι οποίοι με επιστολή τους
ζητούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναλάβει ηγετικό
ρόλο στην προώθηση αποτελεσματικών και ταχείας δράσης
πολιτικών για τη ρύθμιση της
χρήσης του καπνού και της νικοτίνης.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι:

Όπως έχει αποδειχθεί από έρευνες, μεμονωμένα η πρόσληψη
νικοτίνης στο σώμα του καπνιστή
δεν είναι τόσο επιβλαβής. Αυτό
που επιφέρει τις πιο επιβλαβείς
συνέπειες του τσιγάρου είναι η
καύση του καπνού. Με τα καπνικά
προϊόντα νέας γενιάς, όμως, είναι
πλέον δυνατή η μείωση των βλαβερών παραγώγων της καύσης,
όπως η πίσσα, και η απελευθέρωση τοξικών συστατικών.

Έκκληση επιστημόνων προς
τον ΠΟΫ
Αυτό ακριβώς το ζήτημα επιση-

Οι δομές υγείας καθώς και ο ίδιος
ο ΠΟΫ φαίνεται πως συστηματικά
αγνοούν ή απορρίπτουν τις εναλλακτικές του καπνίσματος ως ένα
μέτρο αντιμετώπισης του καπνίσματος.
Η μείωση της βλάβης από το
κάπνισμα πρέπει να αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής ελέγχου του καπνίσματος.
Η βασική διάκριση μεταξύ των
προϊόντων νικοτίνης πρέπει να
είναι σε προϊόντα καύσης και μη
καύσης.
Ο ΠΟΫ θα πρέπει να αποφύγει
πολιτικές που να καθιστούν τις
εναλλακτικές αυτές λύσεις για το
κάπνισμα λιγότερο προσβάσιμες,
λιγότερο αποδεκτές, πιο ακριβές,
λιγότερο φιλικές προς τον καταναλωτή ή φαρμακολογικά λιγότερο αποτελεσματικές, ή να αναστείλουν την καινοτομία και την
ανάπτυξη νέων και βελτιωμένων
προϊόντων.

Για νέα απάτη επιτήδειων προειδοποιεί η ΑΤΗΚ

Μ

ία νέα απάτη επιτήδειων
καταγγέλλει η Αρχή Τηλεποικινωνιών Κύπρου (Cyta), καλώντας το κοινό να είναι προσεκτικό. Συγκεκριμένα, πρόσωπα,
άσχετα με τον Οργανισμό, παρουσιάζονται σαν «υπάλληλοί» του
και επιχειρούν να εισέλθουν σε
οικίες πελατών της, με πρόφαση
την πιθανή επανεξέταση των
λογαριασμών τους.
Στο παρόν στάδιο, καταγγελίες
και παράπονα προς της ΑΤΗΚ
αναφέρουν ότι, αφού ζητηθεί ο
μηνιαίος τηλεφωνικός λογαριασμός τους, καταλήγουν να εισηγούνται εναλλακτικές τηλεπικοινωνιακές λύσεις.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η ΑΤΗΚ «δεν έχει προβεί σε

καμιά τέτοια εκστρατεία και τα
άτομα αυτά δεν αποτελούν σε
καμιά περίπτωση προσωπικό
της. Σύμφωνα με την πολιτική
που ακολουθείται, η ΑΤΗΚ ενημερώνει πάντοτε έγκαιρα και επίσημα το κοινό για τις πιθανές προωθητικές εκστρατείες ή συνεργα-

σίες που την αφορούν, μέσα από
διαφανείς και δεοντολογικά ορθές
διαδικασίες, επιδεικνύοντας τη
δέουσα σοβαρότητα και σεβασμό
προς τους πελάτες της».
Επιπρόσθετα, τονίζεται πως «για
τη διαφύλαξη της φήμης και του

Ο

Χρυσόστομος Ρουσής, M.Ed. (πρώην
γυμνασιάρχης) παρουσιάζει την
εύστοχη επιλογή λέξεων με τις αντίστοιχες λέξεις της αγγλικής γλώσσας.
Εξαιρέτως = εξαιρετικώς, ιδιαιτέρως
(especially) Vs Εξαίρετα = εξαιρετικά,
υπέροχα (exceptionally)
Λέμε: «Εξαιρέτως της Παναγίας, αχράντου…» (τιμούμε ιδιαίτερα την Παναγία)
«περάσαμε το Πάσχα εξαίρετα στην
Πάφο»
Έξοχα = υπέροχα, εξαιρετικά, εξαίσια
(excellently, wonderfully) Vs Εξόχως =
πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό (to a great

καλού ονόματός της, η ΑΤΗΚ θα
στραφεί εναντίον οποιουδήποτε
προσπαθήσει να αποκομίσει
επαγγελματικά οφέλη ή να ευνοήσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία ή
συμφέρον τρίτων, κάνοντας
χρήση του ονόματος και της
φήμης της. Ως εκ τούτου, καλεί
τους πελάτες της να φέρνουν σε
γνώση της τέτοια περιστατικά και
προτρέπει το κοινό να τα καταγγέλλει αμέσως στην Αστυνομία ή
στο Σύνδεσμο Καταναλωτών
Κύπρου ή στην Επίτροπο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».
Τέλος, ο Οργανισμός καλεί όλους
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με
την απροειδοποίητη επιδίωξη
αγνώστων να εισέλθουν στις
οικίες τους, προβάλλοντας την
οποιαδήποτε πρόφαση.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τι πρέπει να γνωρίζετε
για τα φίδια

Ο

βιολόγος Δανιήλ Κουρίδης, ο οποίος
ασχολείται χρόνια με τα φίδια και συνεργάζεται με την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε
ερασιτεχνική βάση για απομακρύνσεις φιδιών
από κατοικίες πανικόβλητων συμπατριωτών
μας, τόνισε ότι:

«Στην Κύπρο έχουμε επτά είδη φιδιών, εκ των
οποίων το μόνο δηλητηριώδες είναι η οχιά, η
γνωστή στον τόπο μας φίνα», επισημαίνει.
«Τα υπόλοιπα έξι δεν είναι επικίνδυνα για τον
άνθρωπο, είναι η σαΐττα, ο δρόπης, ο ανήλιος, το μαύρο φίδι, το νερόφιδο και το κυπριακό
φίδι».
«Ειδικότερα για την οχιά, αν
δαγκώσει κάποιον, το πρώτο
πράγμα που το θύμα θα πρέπει να κάνει είναι να μην
πανικοβληθεί. Να προσπαθήσουμε να δέσουμε την πληγή και να μείνουμε όσο
το δυνατό πιο χαλαροί, μέχρι να μεταβούμε στο
νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε
στη διάθεσή μας έξι ολόκληρες ώρες μέχρι να ενεργήσει το δηλητήριο, πράγμα που σημαίνει ότι ειδικά για τις αποστάσεις στην Κύπρο, σίγουρα θα
είμαστε σε ένα νοσηλευτήριο εγκαίρως για να
λάβουμε τον ειδικό ενέσιμο ορό που θα αντιμετωπίσει το δηλητήριο του φιδιού».
Ο κ. Κουρίδης διευκρινίζει ότι το δηλητήριο της
οχιάς δεν κυκλοφορεί μέσα στο αίμα, αλλά καταστρέφει τα κύτταρα στην περιοχή του δαγκώματος
και προχωρεί καταστρέφοντας τα επόμενα. Γι’
αυτό, εξηγεί, είναι λάθος η πρακτική ή η αντίληψη
πολλών ότι με το δάγκωμα πρέπει να δέσουν πολύ
σφιχτά την πληγή ώστε να διακόψουν την κυκλοφορία του αίματος και άρα και του δηλητηρίου.
«Αν αντιθέτως δέσουμε πολύ σφιχτά το σημείο της
πληγής», εξηγεί, «ακριβώς επειδή δεν θα αιματώνεται, τα κύτταρα γύρω της θα καταστραφούν πολύ
γρηγορότερα και μέχρι να φτάσουμε στο νοσοκομείο μπορεί να υπάρξει και τέτοια ζημιά που να
απαιτηθεί αποκοπή του μέλους.

Σοβαρά … αστειάκια
Πάει μια μέρα ένας σε ένα παπά για να εξομολογηθεί. Του λέει λοιπόν :
- "Πάτερ μου αμάρτησα, τότε στον πόλεμο του 40
έκρυψα έναν άνθρωπο στο υπόγειο μου."
- "Τέκνο μου αυτό δεν είναι αμαρτία, βοήθησες έναν
συνάνθρωπό σου", του λέει ο παπάς.
Τότε λοιπόν του ξαναλέει:
- "Ναι όμως πάτερ μου του έπαιρνα και 20 χιλιάδες
το μήνα."
Το σκέφτεται ο παπάς και του λέει:
- "Α! παιδί μου αυτό είναι βέβαια αμαρτία, αλλά
μπορώ να στο συγχωρήσω."
Και τότε ο εξομολογούμενος τον ρωτάει δειλά:
- "Πάτερ μου να του πω ότι τελείωσε ο πόλεμος;"

Συμβάλλοντας στη σωστή χρήση της γλώσσας μας
degree, eminently)
Λέμε: «Περάσαμε έξοχα το Σαββατοκύριακο» - «Τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος ήταν έξοχα» - «άρθρα εξόχως
ενδιαφέροντα» - «η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια εξόχως πολιτική υπόθεση» - «η εικόνα της μελλοντικής Ελλάδας μοιάζει εξόχως ζοφερή, λόγω της
διαρροής εγκεφάλων». (έξοχος/θαυμάσιος/εξαιρετικός καιρός, δουλειά, έργο)
Eυχάριστα = απολαυστικά (pleasantly,
delightfully) Vs Ευχαρίστως = με χαρά,

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2019

με ευχαρίστηση, πρόθυμα (gladly, my
pleasure)
Λέμε: «Περάσαμε ευχάριστα στο πάρτι»
- (ευχάριστο ταξίδι/νέα/συντροφιά)
«Ευχαρίστως να σε βοηθήσω/πάω με το
αυτοκίνητο όπου θέλεις»
Ιδιαίτερα = κυρίως, κατ’ εξοχήν, ιδίως,
προπάντων, υπερβολικά (particularly) Vs
Ιδιαιτέρως = κατ’ ιδίαν, ξεχωριστά
(privately)
Λέμε: «Μου αρέσει ιδιαίτερα η μουσική/το σκάκι» - «ήταν ιδιαίτερα αγαπη-

τός» - «οι διακοπές στην Πάφο είναι
ευχάριστες, ιδιαίτερα το καλοκαίρι» - «ο
πατέρας μου επιμένει ιδιαίτερα στο
ζήτημα τής σωστής συμπεριφοράς!»
Λέμε: «Θέλω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως!»
- «θέλω να σας δω/ρωτήσω ιδιαιτέρως» * Προσοχή! Δεν λέμε: πολύ ιδιαίτερα/ιδιαιτέρως
Κατ’ αρχάς (δηλώνει χρόνο) = αρχικά,
εξαρχής, στην αρχή, εν πρώτοις, κατά
πρώτον
πρώτα - πρώτα (First of all, To start
with) Vs Κατ’ αρχήν (δηλώνει τρόπο) =
βασικά, κατά κανόνα, ως θέμα αρχής
(basically).
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ε

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2019

Επτά τρόφιμα που ωφελούν την καρδιά

ίναι εξαιρετικά σημαντικό να
προστατέψετε την καρδιά σας
μέσω μια ισορροπημένης διατροφής που αυξάνει τα επίπεδα
«καλής» χοληστερόλης (HDL).
Η διατήρηση της βέλτιστης υγείας
της καρδιάς σας δεν είναι κάτι που
πρέπει να αμελείτε, δίνοντας προτεραιότητα μόνο στο αδυνάτισμα
και το κάψιμο λίπους.
Ας δούμε, λοιπόν, επτά τρόφιμα
που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό.
Βρώμη και κριθάρι. Η βρώμη και
το κριθάρι περιέχουν ένα ειδικό
είδος διαλυτής φυτικής ίνας που
ονομάζεται β-γλυκάνη, η οποία
έχει πολλά οφέλη για την καρδιά
και την ανθρώπινη υγεία συνολικά.
Οι β-γλυκάνες δεσμεύουν τα χολικά
οξέα και τη χοληστερόλη στο έντερο και εμποδίζουν την απορρόφηση τους στο σώμα. Έτσι, αν έχετε
υψηλή χοληστερόλη, θα ήταν καλή
ιδέα να συμπεριλάβετε βρώμη ή
πλιγούρι βρώμης στο πρωινό σας
σε τακτική βάση.
Σολομός. Ο σολομός και άλλα
λιπαρά ψάρια, πλούσια σε ωμέγα3 λιπαρά οξέα, είναι σημαντικά
για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς. Τα λιπαρά ψάρια όπως ο
σολομός, ο τόνος, το σκουμπρί, η
ρέγγα, η πέστροφα λίμνης και οι
σαρδέλες και τα οστρακοειδή,
όπως ο αστακός και τα στρείδια
δεν πρέπει να λείπουν από μια
υγιεινή διατροφή. Τα μακράς αλυσίδας ωμέγα-3 έχει αποδειχθεί ότι
συμβάλλουν στην πρόληψη καρδιακών προσβολών βοηθώντας
την καρδιά να διατηρήσει τον
ρυθμό της. Μελέτες δείχνουν ότι

επίσης κάνουν το αίμα λιγότερο
πιθανό να πήξει, μειώνουν την
αρτηριακή πίεση, κρατούν τα
αγγεία υγιή, ενώ επίσης μειώνουν
τα τριγλυκερίδια και τις φλεγμονές.
Σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Οι πράσινες σαλάτας, το
σπανάκι, το λάχανο και οι λαχανίδες είναι πλούσια σε βιταμίνες Α,
C, E και K και περιέχουν αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα.
Το κάλιο είναι γνωστό ότι βοηθά
στον περιορισμό των επιδράσεων
του νατρίου στην αρτηριακή πίεση
και μαζί με το μαγνήσιο και το
ασβέστιο, βοηθούν τα τοιχώματα
των αιμοφόρων αγγείων να χαλαρώσουν, αυξάνοντας τη ροή του
αίματος και μειώνοντας την αρτηριακή πίεση. Επιπλέον, τα χόρτα,
όπως και τα περισσότερα λαχανικά, είναι γεμάτα με φυτικές ίνες,
πράγμα που βοηθά στη μείωση
των επιπέδων χοληστερόλης.
Ξηροί καρποί και σπόροι. Οι ανάλατοι ξηροί καρποί και οι σπόροι
είναι επίσης πλούσιοι σε κάλιο,
μαγνήσιο και άλλα μέταλλα που
είναι γνωστό ότι μειώνουν την
αρτηριακή πίεση.
Αβοκάντο. Τα αβοκάντο είναι

πλούσια σε μονοακόρεστα λιπαρά
οξέα, τα οποία μειώνουν τη συνολική, αλλά και την «κακή» χοληστερόλη (LDL), ενώ παράλληλα διατηρούν τα επίπεδα της «καλής»
χοληστερόλης (HDL). Επίσης, βοηθούν στον έλεγχο της ινσουλίνης,
κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όσους έχουν προδιαβήτη ή
διαβήτη τύπου 2.
Ελαιόλαδο. Τα μονοακόρεστα
λιπαρά οξέα αποτελούν τη βάση
της μεσογειακής διατροφής, η
οποία έχει συνδεθεί με καλύτερη
υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου, καθώς και με μακροβιότητα.
Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε
μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και
έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει στη
μείωση της πίεσης του αίματος,
της «κακής» χοληστερόλης και των
τριγλυκεριδίων, ενώ παράλληλα
αυξάνει την «καλή» χοληστερόλη.
Όσπρια. Τα όσπρια είναι εξαιρετικά για την υγεία της καρδιάς λόγω
των υψηλών επιπέδων διαλυτών
φυτικών ινών, οι οποίες είναι
γνωστό ότι μειώνουν τόσο τα επίπεδα χοληστερόλης όσο και τα
επίπεδα τριγλυκεριδίων στην
κυκλοφορία του αίματος. Τα
όσπρια είναι πλούσια σε σίδηρο,
μαγγάνιο, χαλκό, βιταμίνες Β,
μαγνήσιο,
ψευδάργυρο
και
φώσφορο και έχουν πολύ χαμηλό
γλυκαιμικό δείκτη, πράγμα που
σημαίνει ότι έχουν μικρότερη επίδραση στο σάκχαρο του αίματος.
Επίσης, έχουν εξαιρετικά υψηλή
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες. Για
παράδειγμα, μισό κύπελλο όσπρια
έχει οκτώ γραμμάρια πρωτεΐνης.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

ΚΑΘΕΤΑ

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Εστιάζεις την προσοχή σου στον
τομέα της καριέρας και των υποχρεώσεων, ωστόσο αν έχεις γεννηθεί το
πρώτο δεκαήμερο, τότε πιθανώς δικές
σου υποθέσεις να σε πιέζουν, και να
ξεσπάς τελικά στους λάθος ανθρώπους. Επίσης, σήμερα ο Ήλιος και ο
Ερμής περνούν σε μια πιο φιλική θέση
για το δικό σου ζώδιο, φέρνοντας έτσι
την πιο επικοινωνιακή σου πλευρά στην
επιφάνεια, ενώ σε βοηθά ιδιαίτερα σε
συζητήσεις, επαφές και συμφωνίες.
Ταύρος: Προσπαθείς με όποια μέσα
διαθέτεις να προωθήσεις τα εγχειρήματά σου, ακόμη και αν συναντάς εμπόδια, καθώς έχεις τη δύναμη για να τα
ξεπεράσεις. Ταυτόχρονα όμως, έχεις
πολύ ισχυρή έμπνευση στο πώς να
κινηθείς και το ένστικτο σε καθοδηγεί
προς τα πού να πας. Διεύρυνε λοιπόν
τους ορίζοντές σου και μην εγκλωβίζεσαι σε στεγανά που δεν σε αφήνουν να
εξελιχθείς από φόβο και ανασφάλεια.
Δίδυμοι: Η ημέρα σε βρίσκει περισσότερο παρατηρητή, καθώς επιδιώκεις να
βγάλεις κάποια συμπεράσματα, τόσο
για τους άλλους, όσο και για τις επόμενες κινήσεις σου, έτσι είσαι πιο ήσυχος
από ότι σε έχουν συνηθίσει οι άλλοι. Το
σημαντικότερο όμως ότι εγκαινιάζοντας μια περίοδο όπου τα δικά σου
προσωπικά ζητήματα γίνονται η προτεραιότητά σου, ενώ έρχονται στο προσκήνιο όλα όσα προετοίμαζες.
Καρκίνος: Με το πέρασμα του κυβερνήτη σου, της Σελήνης, απέναντι από το
δικό σου ζώδιο φέρνει σχέσεις και
συνεργασίες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Επίσης, από σήμερα ο Ήλιος
περνά στους Διδύμους και αυτό για
σένα σημαίνει πως περνάς σε μια

περίοδο όπου προετοιμάζεις τα επόμενα βήματά σου μυστικά, ενώ παράλληλα είσαι πιο εσωστρεφής στον τρόπο
που αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις.
Λέων: Έχεις τρέξιμο με τις υποχρεώσεις
και αυτό σε αγχώνει αρκετά. Δεν αποκλείεται να νιώθεις ότι οι άλλοι λειτουργούν σε άλλους ρυθμούς από τους
δικούς σου και αυτό σε πιέζει.
Παράλληλα όμως, σε βοηθά να κατακτήσεις πιο εύκολα τους στόχους που
έχεις θέσει, ενώ έρχεσαι και εσύ πιο
κοντά στα πρόσωπα του φιλικού σου
περιβάλλοντος.
Παρθένος: Οι κοινωνικές σου υποχρεώσεις είναι πολλές και σήμερα, ενώ οι
προσωπικές σου σχέσεις και τα δημιουργικά σου σχέδια είναι εκείνα που
προσελκύουν το ενδιαφέρον σου.
Επίσης, από σήμερα ο Ήλιος και ο
κυβερνήτης σου Ερμής περνούν στο
ζενίθ του ωροσκοπίου σου, πράγμα που
σημαίνει πως εστιάζεις περισσότερο
τις προσπάθειές σου στην επίτευξη των
φιλοδοξιών που έχεις, χρησιμοποιώντας και τις γνωριμίες σου..
Ζυγός: Αν έχεις προγραμματίσει για
σήμερα ανέμελες υποθέσεις ίσως να
δυσκολευτείς καθώς πρέπει να υπακούσεις σε κανόνες και να μπεις σε συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και δράσης.
Ταυτόχρονα όμως, από σήμερα εγκαινιάζεται μια πιο ευχάριστη περίοδος
για σένα καθώς ο Ήλιος και ο Ερμής
περνούν σε μια πιο φιλική θέση προς το
δικό σου ζώδιο, πράγμα που σημαίνει
πως διευθετείς τις υποθέσεις σου με
περισσότερη άνεση.
Σκορπιός: Η κινείται στο ίδιο μήκος
κύματος με τις προηγούμενες ημέρες,
ενώ από πριν το μεσημέρι και μετά

βγαίνει στην επιφάνεια ο πιο εξωστρεφής εαυτός σου. Επιπλέον, από σήμερα
ο Ήλιος περνά στους Διδύμους στοιχείο
που για σένα σημαίνει ότι προσπαθείς
να έχεις εσύ τον τελευταίο λόγο για όσα
γίνονται, ενώ ξεκινάς και μια βαθύτερη
ενδοσκόπηση.
Τοξότης: Κατά κύριο λόγο ασχολείσαι
πιο εντατικά με τις οικονομικές σου
συνδιαλλαγές με τρίτους, όπως και με
τις οφειλές σου. Ταυτόχρονα όμως, από
σήμερα ο Ήλιος και ο Ερμής περνούν
απέναντί σου, για να τονίσει τη σημασία των άλλων στη ζωή σου.
Αιγόκερως: Η Σελήνη παίρνει θέση στο
ζώδιό σου, φέρνοντας έτσι τις προσωπικές σου υποθέσεις στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος. Επίσης, ο Ήλιος
και ο Ερμής από σήμερα περνούν σε μια
θέση που ευνοεί τις προσπάθειες που
κάνεις στη δουλειά, ενώ χειρίζεσαι
καλύτερα πρακτικές λεπτομέρειες στο
εργασιακό περιβάλλον.
Υδροχόος: Προσπαθείς να προωθήσεις
τα σχέδιά σου ωστόσο καλείσαι να
τακτοποιήσεις υποχρεώσεις που εκκρεμούν μέσα στην καθημερινότητά σου.
Ταυτόχρονα, από σήμερα ο Ήλιος και ο
Ερμής περνώντας στους Διδύμους, σε
βοηθά περισσότερο να τακτοποιήσεις
τις υποθέσεις σου και να προωθήσεις
τα δημιουργικά σου σχέδια.
Ιχθείς: Η προσοχή σου αυτό το διάστημα είναι στραμμένη σε ζητήματα που
σχετίζονται με πρόσωπα του οικογενειακού σου περιβάλλοντος, ειδικά αν
είσαι γεννημένος το πρώτο δεκαήμερο.
Μέσα στην ημέρα γίνεσαι πιο εξωστρεφής, περισσότερο δημιουργικός και
θέλεις να περάσεις όμορφες στιγμές με
δικούς σου ανθρώπους.

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σαλάτα με λαχανικά φούρνου
και μαλακό κατσικίσιο τυρί
Υλικά: 1 ½ δέσμη σπανάκι, τα φύλλα μόνο, 12 ντοματίνια,

8 μανιτάρια κομμένα σε τέταρτα,
1 κόκκινη + 1 κίτρινη + 1 πράσινη πιπεριά, ξεσποριασμένες
σε τετράγωνα-μπουκιές,
1 κολοκυθάκι σε κύβους-μπουκιές,
1 καρότο σε κύβους μπουκιές,
1 μελιτζάνα σε κύβους μπουκιές,
2 κουταλιές ελαιόλαδο,
1 κουταλιά ψιλοκομμένο φρέσκο θυμάρι,
1 κουταλιά ψιλοκομμένος φρέσκος βασιλικός,
Αλάτι – πιπέρι,
4 φέτες (100 γρ. η καθεμιά) μαλακό κατσικίσιο τυρί (Chèvre),
6 κουταλιές χαρουπόμελο..

Εκτέλεση: Προθερμαίνετε το
φούρνο στους 120°C. Βάζετε σε
ένα μπολ τις πιπεριές, τα ντοματίνια, τα μανιτάρια, το
καρότο, το κολοκυθάκι και τη μελιτζάνα και τα αναμιγνύετε με
το ελαιόλαδο, αλατοπίπερο, το θυμάρι και το βασιλικό.
Απλώνετε τα λαχανικά στο ταψί του φούρνου (για ευκολία το
ντύνετε με αντικολλητική λαδόκολλα) και τα ψήνετε για 40
λεπτά, ανακατεύοντας τα πότε-πότε. Τα βγάζετε από το
φούρνο και τα αφήνετε να κρυώσουν εντελώς. Ρυθμίζετε το
θερμοστάτη του φούρνου στους 200°C. Βάζετε το τυρί σε αντικολλητικό ταψί και το ψήνετε για 6-8 λεπτά.Μοιράζετε το
σπανάκι στο κέντρο μιας πιατέλας ή σε 4 πιάτα και βάζετε
γύρω-γύρω τα κρύα λαχανικά. Τοποθετείτε πάνω στο σπανάκι το ζεστό τυρί, το περιχύνετε με το χαρουπόμελο και σερβίρετε αμέσως τη σαλάτα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 836 - 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1965
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Έξυπνοι τρόποι διαχείρισης του άγχους
παιδιών στις εξετάσεις

Τ

ην περίοδο των εξετάσων δοκιμάζεται η σχέση παιδιού γονιού, γιατί ο
γονιός αγχώνεται που βλέπει το παιδί
του σε κατάσταση σύγχυσης και άγχους.
Η κλινική ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια στο Αιγινήτειο Αθηνών Δρ Ίλια
Θεοτοκά δίνει χρησμότατες συμβουλές
προς γονείς και παιδιά.
Όλη η επικοινωνία γονιού παιδιού
μονοπωλείται από το θέμα του διαβάσματος κι αυτό πρέπει οι γονείς να το
προσέξουν. Αυτού του είδους η πίεση
που ασκούν οι γονείς στα παιδιά, μπορεί σύμφωνα με την κ. Θεοτοκά να φέρει
αντίθετα αποτελέσματα, να τα μπλοκάρει, να μειώσει την επίδοση τους, να τα
εμποδίσει να συγκεντρωθούν στην προσπάθεια που καταβάλλουν. Πώς θα
πρέπει όμως να κινηθούν γονείς και
παιδιά την περίοδο που διανύουμε; Η κ.
Θεοτοκά προτείνει:
Συμβουλές για παιδιά

που τους αγχώνουν.
Συμβουλές για γονείς
Τα παιδιά επηρεάζονται βλέποντας
τους γονείς να είναι αγχωμένοι. Άρα
πρέπει και οι ίδιοι οι γονείς να μάθουν
να διαχειρίζονται το άγχος τους, έξω
από την οικογένεια και να μην φορτώνουν τα παιδιά. Να συζητήσουν ό,τι
απασχολεί τα παιδιά και κυρίως να τα
στηρίξουν και να τους πούνε ότι δεν
ήρθε το τέλος του κόσμου. Ότι οι εξετάσεις είναι μία σημαντική φάση στη ζωή
του παιδιού. Στόχος είναι να κάνει ό,τι
μπορεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων
του, και αν δεν πάει κάτι καλά υπάρχουν και επόμενες επιλογές, που επίσης
μπορούν να προσφέρουν χαρά και ικανοποίηση.
Τις ημέρες των εξετάσεων
Όταν τα παιδιά αγχώνονται και υφίστανται κρίσεις πανικού, να μάθουν την
τεχνική της διαφραγματικής αναπνοής,
προτείνει η κ. Θεοτοκά.

Τα παιδιά πρέπει καταρχήν να πουν
στον εαυτό τους, ότι ακόμα κι αν έχουν
άγχος δεν θα πάθουν κάτι
από αυτό. Πρέπει να τρώνε
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
και να κοιμούνται καλά και
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
να ακολουθήσουν ένα πρόΛΑΡΝΑΚΑ:
Τα
μέλη
εξυπηρετούνται
από
όλα
γραμμα στο πλαίσιο των
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
δυνατοτήτων τους. Να
επαινούν τον εαυτό τους,
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
όταν κατάφεραν και τήρηΛεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
σαν το διάβασμα της ημέΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ρας, και να ανταμείψουν
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422
τον εαυτό τους με κάτι
ευχάριστο. Βεβαίως να
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
αποφεύγουν ανθρώπους

ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΑΜΟΥ
Ο κ. Ραφαέλ
Θεοχάρους και η

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

δεσποινίς Λουίζα

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Νικολάου,

Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

αμφότεροι εκ
Στροβόλου, έδωσαν
αμοιβαία υπόσχεση
γάμου.

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 10/2019 22/5/2019
50.000 ............... 41811

100 .................... 53265

1.000 ................. 47324

100 .................... 40310

400 .................... 57485

100 .................... 45778

400 .................... 36944

100 .................... 24755

400 .................... 10742
200 .................... 42722
200 .................... 27576
200 .................... 21724
200 .................... 49241
200 .................... 34647
200 .................... 17931
200 .................... 36925
200 .................... 44150
200 .................... 36496
200 .................... 29480

100 .................... 21314
100 .................... 24497
100 .................... 49555
100 .................... 28634
100 .................... 50945

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 στην εκκλησία
Τιμίου Σταυρού Ακρωτηρίου το 7ο ετήσιο μνημόσυνο της
πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΑΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
και παρακαλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη της, όπως παραστούν
Οι τεθλιμένοι:
Τα παιδιά, εγγόνια, αδέλφια
και λοποί συγγενείς

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Άλλα ποσά

Τελούμε την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 στην εκκλησία
Τιμίου Σταυρού Ακρωτηρίου το ετήσιο μνημόσυνο

Από €40 οι λήγοντες σε

του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και αδελφού

0521, 6092
Από €20 οι λήγοντες σε
673
Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 53461

959, 695

100 .................... 17288

Από €14 οι λήγοντες σε

100 .................... 14726

53, 38

ΑΒΡΑΑΜ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
και παρακαλούμε όσους τιμούν
τη μνήμη του, όπως παραστούν
Οι τεθλιμένοι:
Τα παιδιά, εγγόνια, αδέλφια
και λοποί συγγενείς

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

«Και τι πταίει η γλαυξ,
η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια. Και
τα ερείπια τα έπλασαν
οι ανίκανοι κυβερνήται
της Ελλάδος».
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
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Το ήθελε το άξιζε το σήκωσε!!!
• Η ΑΕΛ λύγισε τον πρωταθλητή ΑΠΟΕΛ στον Τελικό κι ανακηρύχθηκε Κυπελλούχος Κύπρου ύστερα από 30 χρόνια

Ξ

όρκισε την χρόνια κατάρα
που την κυνηγούσε σε επτά
τελικούς και από την Τετάρτη
22 Μαίου 2019 πανηγυρίζει
τον πρώτο της τίτλο Κυπέλλου
στη νέα χιλιετία. Με ψυχή λεόντων, αγωνιστική πειθαρχία,
άριστη τακτική και προσήλωση στον στόχο, η ΑΕΛ κέρδισε
με 2-0 τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ ανε-

βάζοντας τους χιλιάδες φίλους
της στους… επτά ουρανούς.
Στη Λεμεσό στήθηκε τρελλό
πανηγύρι όπου αποθεώθηκαν,
ο αρχιτέκτονας της μεγαλειώδους νίκης Ντούσαν Κέρκεζ, οι
συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές. Είχε να γευθεί την
χαρά κυπέλλου από το 1989.
Είναι το πρώτο Κύπελλο στον
21ο αιώνα και το 7ο στην
ιστορία της. Η ΑΕΛ δίκαια
κατέκτησε το τρόπαιο καθώς

παρουσιάσθηκε σε όλα ανώτερη των πρωταθλητών οι οποίοι ήταν σκιά του εαυτού τους
στο μεγαλύτερο διάστημα της
αναμέτρησης. Με λίγα λόγια
μπορούμε ανεπιφύλακτα να
πούμε πως το πίστεψε, το τόλμησε και θριάμβευσε επί ενός
μεγάλου αντιπάλου. Τα τέρματα πέτυχαν, ο Ζούνιορ στο 10ο
λεπτό και ο Αντάμοβιτς στο
66ο.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

• ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019 - 20

Προμηνύεται το πιο
συναρπαστικό
πρωτάθλημα

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος διεξαγωγής
• Η αμαύρωση λόγω των στημένων αγώνων ανάγκασε την ΚΟΠ
να υιοθετήσει νέο μοντέλο με δύο ομίλους και νέες καινοτομίες

Ο Διγενής Μόρφου μετά από πολλά χρόνια επέστρεψε στη Β’ Κατηγορία

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Ευρωπαϊκή Ένωση:
Πλήγμα στον δικοματισμό
και στο εθνικιστικό κύμα

Η

επιλογή των πέντε προσώπων, που θα αναλάβουν τις κορυφαίες θέσεις της Ε.Ε. με σκοπό να
την οδηγήσουν στο μέλλον θα είναι δύσκολη υπόθεση, καθώς οι κάλπες ανέδειξαν ένα κατακερματισμένο Ευρωκοινοβούλιο. Οι εκλογές της 23ης -26ης
Μαίου 2019 σήμαναν το τέλος της κυριαρχίας των
δύο μεγάλων σχηματισμών- του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των κεντροαριστερών
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ωστόσο, η ακροδεξιά
επίθεση δεν ήταν τόσο ισχυρή όσο πολλοί φοβούνταν, καθώς η υψηλή συμμετοχή (υψηλότερο εδώ και
δύο δεκαετίες ποσοστό) έδωσε ώθηση σε Φιλελεύθερους (ALDE) και Πρασίνους.
Τα δύο μεγάλα κόμματα βλέπουν τις έδρες τους να
περιορίζονται αθροιστικά στις 332 από 401. Δεν
εξασφαλίζουν έτσι τις απαιτούμενες 376 για την
έγκριση του νέου επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

• Με μειωμένες

έδρες τα δύο
μεγάλα κόμματα

Τα τρία βασικά στοιχεία
του
αποτέλεσματος,
είναι τα ακόλουθα:

1. Η πτώση των μεγάλων. Τα δύο μεγάλα
ευρωπαϊκά κόμματα έχασαν την αθροιστική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιοριζόμενο
στο 42% των ψήφων. Έχασαν ψήφους προς τους
Φιλελεύθερους (ALDE), τους Πρασίνους και τους Εθνικιστές σε μία νέα κατακερματισμένη πραγματικότητα. Για μία νέα ισορροπία δυνάμεων κάνει λόγο το
ALDE, που εξασφάλισε την τρίτη θέση. Η συμμετοχή
ήταν η υψηλότερη από το 1994, με τους νέους να
δίνουν δυναμικά το «παρών». Στη Γερμανία οι Χριστιανοδημοκράτες μένουν πρώτη δύναμη αλλά με
ποσοστό μόλις 28%, ενώ το SPD πέφτει στην τρίτη
θέση με 16%.
2. Το πράσινο κύμα. Σε πολλά κράτη μέλη από τις
σκανδιναβικές χώρες έως την Πορτογαλία είχαμε
αισθητή άνοδο των Πρασίνων. Στη Γερμανία ήρθαν
δεύτεροι, αλλά θεωρούνται οι μεγάλοι νικητές,
διπλασιάζοντας το ποσοστό τους στο 20,5%. Στη
Γαλλία κατακτούν την τρίτη θέση με 13,2%, στην
Πορτογαλία φαίνεται ότι κατακτούν για πρώτη φορά
έδρα στην Ευρωβουλή και στη Φινλανδία είναι για
πρώτη φορά δεύτεροι. Εξαίρεση η Σουηδία, όπου
έχασαν 6 μονάδες. Περίπου το 1/3 των νέων έως 30
ετών υπολογίζεται ότι ψήφισαν το κόμμα των Πρασίνων ανά την Ε.Ε. των 28.
3. Μεικτή η εικόνα για το εθνικιστικό κύμα. Ήταν οι
εκλογές που θα έδιναν στους Εθνικιστές ρόλο ρυθμιστή και δυνατότητα καθορισμού της ατζέντας στην
Ευρώπη. Δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ναι
μεν η Λέγκα του Σαλβίνι στην Ιταλία και ο Εθνικός
Συναγερμός της Λεπέν στη Γαλλία πέτυχαν πρωτιέςηχηρό καμπανάκι, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη τα
κέρδη ήταν μικρότερα των προβλέψεων. Στη Γερμανία το AfD ανεβάζει τη δύναμή του στο 11% από 7%
στις προηγούμενες Ευρωκλογές, αλλά το ποσοστό
είναι χαμηλότερο από εκείνο που εξασφάλισε στις
εθνικές εκλογές του 2017. Στην Ισπανία το ακροδεξιό
Vox πέφτει στο 6,2% από 10,3%, που είχε πετύχει
στις εθνικές εκλογές μόλις πριν από ένα μήνα. Στη
Βρετανία το Kόμμα του Brexit πέτυχε τη νίκη εις
βάρος κυρίως των Συντηρητικών, αλλά και οι ένθερμοι υπέρμαχοι της Ε.Ε., Φιλελεύθεροι Δημοκράτες
ανέβασαν τη δύναμή τους εις βάρος των Εργατικών.
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Ευρωεκλογές 2019: Η αποχή σε πρωτόγνωρα ύψη
O
ι έξι εκπρόσωποι της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωκοινοβούλιο οι οποίοι εξελέγησαν από
τις Ευρωεκλογές της περασμένης
Κυριακής είναι οι, Λουκάς Φουρλάς
Λευτέρης Χριστοφόρου, (ΔΗΣΥ),
Γιώργος Γεωργίου, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ (ΑΚΕΛ) Κώστας Μαυρίδης
(ΔΗΚΟ) και Δημήτρης Παπαδάκης
(ΕΔΕΚ).

• 6 στους 10 Κύπριους
δεν προσήλθαν στις κάλπες
Όπως ανακοινώθηκε επισήμως
από την Υπηρεσία Εκλογών, επί
συνόλου 641.181 εγγεγραμμένων
ψηφοφόρων, ψήφισαν 288.483
(44,99%). Η αποχή 352.698 ψηφοφόρων έφθασε το 55,01%. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 280.935
(97,38%), τα άκυρα 5.510 (1,91%)
και τα λευκά 2.038 (0,71%).

ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ
Από τις έγκυρες ψήφους, ο ΔΗΣΥ
πήρε 81.539 ποσοστό 29,02%, το
ΑΚΕΛ 77. 241 ποσοστό 27,49%, το
ΔΗΚΟ 38.756 (13,8%), η ΕΔΕΚ
29.715 (10,58%), το Εθνικό Λαϊκό
Μέτωπο 23.167 (8,25%), η Δημο-

κρατική Παράταξη (ΔΗΠΑ) 10.673
(3,8%), η Συμμαχία Πολιτών με τους
Οικολόγους 9.232 (3,29%) και το

ΓΙΑΣΕΜΙ 4.786 (1,7%).
Άλλοι μικρότεροι σχηματισμοί και
ανεξάρτητη - μεμονωμένοι υποψή-

φιοι πήραν ποσοστό μικρότερο του
1%. Χαρακτηριστικό των εκλογών
ήταν ότι για πρώτη φορά εξελέγη
Τουρκοκύπριος ευρωβουλευτής.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Π

ρόωρες εθνικές εκλογές με
πιθανή ημερομηνία την 7η Ιουλίου εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός
της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας μετά
την εκλογική πανωλεθρία του
ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές και τις
Αυτοδιοικητικές εκλογές της περασμένης Κυριακής. Μεγάλος νικητής, το κόμμα της Νέα Δημοκρατίας (33.3%) που ξεπέρασε το
κυβερνών κόμμα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τερμάτισε δεύτερο κόμμα
(23.7%) με τις μεγαλύτερες διαφορές να εντοπίζονται στη Βόρεια
Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιοχή
της Μακεδονίας όπου, όπως
φάνηκε, η συμφωνία των Πρεσπών
διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο.
Αποκαρδιωτική η εικόνα του
ΣΥΡΙΖΑ και στις Περιφέρειες, με τη
Ν.Δ. να καταγράφει ήδη από τον
πρώτο γύρο σημαντικές νίκες
αλλάζοντας άρδην τον εκλογικό
χάρτη της χώρας ο οποίος βάφτηκε γαλάζιος, εκτός από Αχαΐα,
Χανιά και Ηράκλειο και δυτικό
τομέα της Αθήνας. Την επόμενη
Κυριακή θα διεξαχθεί ο επαναλη-

• Οδυνηρή ήττα ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωπαϊκές και Αυτοδιοικητικές εκλογές
• Μεγάλος νικητής, η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

πτικός γύρος των Αυτοδιοικητικών εκλογών εκεί όπου δεν προέ-

κυψε απόλυτη πλειοψηφία στον Α’
γύρο.

