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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Ο καταραμένος Ιούλης που
μαυρίζει τις ψυχές μας
Αυτές τις μέρες ο Κυπριακός λαός
θρηνεί τους νεκρούς του μαύρου
Ιούλη του 1974, διατρανώνοντας
τη θέληση του να ξεπεράσει
παθογένειες και καταστροφικά
σύνδρομα του παρελθόντος, προκειμένου να αποφύγει νέες τραγωδίες. Ωστόσο, συνειδητοποιεί
ότι μέσα από την προδοσία και
την εμφύλιο σπαραγμό, αναδύονται σκηνές ηρωισμού και αυταπάρνησης που σημαδεύουν έντονα την πορεία για ένα καλύτερο
αύριο.

Φλόγα ελπίδας μέσα από τα ερείπια
του μαύρου Ιούλη
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Μην σας διαφεύγει ούτε λεπτό
από το μυαλό σας πως, όταν
εσεις αναπαύεστε αραχτοί στην
παραλία, οι κλέφτες εργάζονται
νυχθημερόν μεριμνώντας για να
σας … περιποιηθούν καΣελ. 3
τάλληλα

Το πλοίο θα σαλπάρει
για λιμάνια Ελληνικά!
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

ΩΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έ

ντονη ανησυχία επικρατεί στις
τάξεις της ΣΕΚ και γενικότερα του
συνδικαλιστικού κινήματος για την
έξαρση που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό στα εργατικά ατυχήματα. Το
τραγικό της υπόθεσης είναι ότι χάνονται άδικα νέοι, κυρίως, άνθρωποι
στον αγώνα για το μεροκάματο οι οποίοι δεν θα κινδύνευαν εάν εφαρμόζονταν
τα ελάχιστα επίπεδα ασφάλειας.

Είναι αδιανόητο να μείνουμε απαθείς,

Ώρα για διακοπές,
ναι αλλά…

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

• Έντονη ανησυχία για την έξαρση στα εργατικά ατυχήματα

Σε μια προσπάθεια να δαμάσουμε τον
εφιάλτη των εργατικών ατυχημάτων
που προβάλλει ολοένα και απειλητικότερος, η ΣΕΚ έχει συζητήσει το θέμα με
την υπουργό Εργασίας με σκοπό την
ανάληψη συγκροτημένη δράσης εκ
μέρους των Κοινωνικών Εταίρων. Προς
τούτο η κ. Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε
τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ ότι θα
συγκαλέσει σύντομα συνεδρία του
Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και
Υγείας και του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.

Σελ. 2, 7

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3049

ευθύνη των κοινωνικών
εταίρων για μεγιστοποίηση της προσπάθειας αποσκοπώντας σε ασφαλέστερους χώρους εργασίας.
Όπως τόνισε, η ΣΕΚ με την
πρωτοβουλία που αναλαμβάνει στοχεύει σε μια
πιο
αποτελεσματική
παρέμβαση για αναβάθμιΠρόσεξε, ο κίνδυνος καραδοκεί σε κάθε σου στιγμή.
ση του θεσμού των ΕπιΈνα δευτερόλεπτο απερισκεψίας ή αμέλειας
τροπών Ασφάλειας και
μπορεί να σου κλέψει τη χαρά. Οι ασφαλείς χώροι
Υγείας, ενδυνάμωση του
εργασίας είναι ευθύνη όλων μας
νομικού πλαισίου και
όταν ο μινώταυρος στους χώρους δουπεραιτέρω ενίσχυση του Τμήματος Επιλειάς καθίσταται αγριότερος, δήλωσε ο
θεώρησης Εργασίας με καταρτισμένο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
ανθρώπινο δυναμικό. Κεντρικός άξοΜάτσας υποδεικνύοντας τη συλλογική
νας των εισηγήσεων της ΣΕΚ θα είναι ο
ανθρώπινος παράγοντας με ανάδειξη
του ρόλου του εργαζόμενου αλλά και
√ Πρωτοβουλία ΣΕΚ για
της ευθύνης των εργοδοτών έναντι του
να δαμαστεί ο μινώταυρος
προσωπικού σε σχέση με το περιτων εργατικών ατυχημάτων
βάλλον εργασίας.

Σελ. 3

«Αποφοιτούμε» πιο δυνατοί
και ώριμοι από το θερινό σχολείο
Στο απόγειο των δραστηριοτήτων της κινείται αυτή την
περίοδο η παιδική κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια.
Το παιδί ανακαλύπτει καλύτερα τον εαυτό του, γίνεται πιο
ανεξάρτητο, μαθαίνει να αντιμετωπίζει τους φόβους του,
εκπαιδεύεται σε κανόνες και όρια, δημιουργεί νέες φιλίες, κοινωνικοποιείται, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την αυτοεκτίμησή και αυτοπεποίθηση του
Σελ. 8

Προσβολή για την Κύπρο η απουσία ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Ελλάδα
Η
ΣΕΚ παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και σε
μεγάλη λεπτομέρεια τα όσα τεκταίνονται τον
τελευταίο καιρό σε σχέση με την ακτοπλοϊκή σύνδεση
της Κύπρου με την Ελλάδα. Η παρούσα κυβέρνηση
από τον περασμένο Νοέμβριο ανέθεσε στην υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου να εκπονήσει
σχετικές μελέτες και ήδη προς την κατεύθυνση αυτή
τρέχουν και υλοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις και
πολιτικές. Το αίτημα για θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας είναι άρρηκτα συνυφασμένο με
ζωτικούς, κοινωνικούς, τουριστικούς, οικονομικούς,
πολιτιστικούς αλλά και εθνικούς λόγους που αφορούν στην καθημερινή διαβίωση και την ίδια την
ύπαρξη του Κυπριακού Ελληνισμού.

Κίνημα μας ακράδαντα πιστεύει πως, υπάρχει η
δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου από τα Κοινοτικά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης ή άλλα,
όπως τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα που αποσκοπούν στην

Η ΣΕΚ, ήδη με σχετική επιστολή που απέστειλε έγκαιρα προς την υφυπουργό Ναυτιλίας ανεπιφύλακτα
υποστηρίζει και στηρίζει το συγκεκριμένο αίτημα. Το

Επανερχόμενοι σήμερα στο θέμα αυτό είναι για να
εκφράσουμε εκ νέου την στήριξη μας στις προσπάθειες της υφυπουργού Ναυτιλίας και να δηλώσουμε

• Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να ανεχθεί

κανένα πισωγύρισμα - επείγει
η υλοποίηση του έργου
ευκολότερη σύνδεση των απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών με τις υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

με παρρησία πως, δεν πρόκειται να δεχθούμε ή και
να ανεχθούμε κανένα πισωγύρισμα ή τυχόν τεχνικά
εμπόδια που εξυπηρετούν στενά επαγγελματικά
συμφέροντα. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση αποτελεί εδώ
και χρόνια αίτημα της μεγάλης και ισχυρής πλειοψηφίας των πολιτών και σ’ αυτό τον αγώνα η ΣΕΚ είναι
μπροστάρης τα τελευταία, 20 τουλάχιστον χρόνια.
Το πλοίο που θα συνδέει ακτοπλοϊκά, μόνιμα και
σταθερά την Κύπρο και την Ελλάδα, στο μυαλό του
κόσμου έχει ήδη σαλπάρει.
Όχι λοιπόν σε κανένα πισωγύρισμα γιατί η πολύχρονη απουσία του αποτελεί ντροπή και προσβολή,
αφού κάποιοι συνειδητά ή άλλως πως άφησαν την
Κύπρο αποκομμένη ακτοπλοϊκά από τον υπόλοιπο
Ελληνισμό. Τώρα λοιπόν είναι η ώρα της σύνδεσης,
της αποκατάστασης της τάξης και της άρσης της
αδικίας.

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

πένδυση στον Τουρισμό με όπλο
το ντόπιο δυναμικό και την
Κυπριακή ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Ορθότατη θέση του υφυπουργείου Τουρισμού με πολλαπλά
οφέλη για όλους

*

Ρ

ιζικά μέτρα για αλλαγή του
Κώδικα ΟΔΙΚΗΣ Κυκλοφορίας,
να πάρει επειγόντως η Πολιτεία
Όχι άλλο αδικοχαμένο αίμα
στην άσφαλτο

*

Γ

εΣΥ: το νερό μπήκε στο αυλάκι
Ας το καταλάβουν κάποιοι ότι

* το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω

Α

νοιχτό και ΕΝΩΤΙΚΟ πνεύμα
εξέπεμψε ο νέος πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
Ελπίζουμε σε νέα ελπιδοφόρα
εποχή για την Ελλάδα μας

*

Τ

έλος καλό όλα καλά στην
απεργία των Λεωφορείων
ΖΗΝΩΝ
Ώρα για εκ βάθρων αναδόμηση
του
Συστήματος Δημοσίων
Μεταφορών

*

Ι

σχυρά κίνητρα για προσέλκυση
Κυπρίων στο τουριστικό επάγγελμα
Αποτελεί μονόδρομο για τον
Τουρισμό μας, η ποιότητα

*

Κ

αθυστερεί επικίνδυνα ο εκσυγχρονισμόςτης πολιτικής για
τους ΞΕΝΟΥΣ εργάτες
Ώρα να ευοδοθεί η προσπάθεα
του 2018

*

Η

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ της ΣΕΚ αγκαλιάσθηκε και φέτος με θέρμη
από τα παιδιά
Το όφελος για όλους είναι μεγάλο

Φ

άρος άσβεστος για το μέλλον
του Κυπριακού Ελληνισμού,
η 9η ΙΟΥΛΙΟΥ
Η Ελληνική ψυχή της Μεγαλονήσου
δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ

Ώ

ρα για κοινωνικά δίκαιη λύση
στο θέμα της ΠΡΩΤΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Εκ των ων ουκ άνευ η προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών

*

Ν
*

α τεθεί σε πιο ΥΓΙΗ βάση
ο Κόσμος της Εργασίας
Εύστοχη και επίκαιρη τοποθέτηση του γ.γ της ΣΕΚ

Η

ανησυχία
για
ΜΕΤΩΠΙΚΗ
σύγκρουση στα Ξενοδοχεία
κορυφώνεται
Τα ψέματα τελείωσαν για τους
Συνδέσμους Ξενοδόχων

*

«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)

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Φλόγα ελπίδας μέσα από τα ερείπια του μαύρου Ιούλη
Σ
3
την ιστορική διαδρομή των δύο
τελευταίων αιώνων της Κύπρου, ο
Ιούλιος σημαδεύθηκε ως μαύρος μήνας
που έπαιξε άχαρο ρόλο στη μοίρα του
Κυπριακού Ελληνισμού.
Την 9η Ιουλίου 1821 με εντολή του,
τότε,
Τούρκου
Κυβερνήτη
της
Κύπρου διενεργήθηκαν άγριες σφαγές σε
βάρος των Ελλήνων
Κυπρίων με πρωταρχικό στόχο να σκορπίσουν τον τρόμο και
Του Ξενή X.
να
καταστείλουν
Ξενοφώντος
κάθε ίχνος λαϊκής
Αρχισυντάκτη
εξέγερσης και δυνα«Εργατικής
μικής συμπαράσταΦωνής»
σης προς τους επαxenis.xenofontos@
sek.org.cy
ναστατημένους
Έλληνες.

σκοτώνοντας, λεηλατώντας βιάζοντας
και εν τέλει κατακτώντας δια της μεθόδου της κανονιοφόρου το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στις 15 Ιουλίου 1974, με τον Κυπριακό
Eλληνισμό διχασμένο, με τα λαϊκά μίση
και πάθη να «μεγαλουργούν» και τις
σχέσεις Αθηνών [Χούντα] - Λευκωσίας
να κινούνται μεταξύ σφύρας και άκμονος, ανατράπηκε με πραξικόπημα ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αρχεπίσκοπος Μακάριος με τον αδελφοκτόνο σπαραγμό να κορυφώνεται.
Με πρόσχημα την ανατροπή της
συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, η
Τουρκία εισέβαλε στις 20 Ιουλίου στην
ανυπεράσπιστη και προδομένη Κύπρο,

κατομύρια ευρώ.

Στις 11 Ιουλίου 2011, δεκατρείς στρατιωτικοί και πυροσβέστες έχασαν με
μακάβριο τρόπο τη ζωή τους όταν
έσπευσαν να κατασβέσουν την φωτιά
που εκδηλώθηκε στη Ναυτική Βάση
κοντά στο Μαρί λόγω έκρηξης μέρους
των 88 εμπορευματοκιβωτίων με πυρίτιδα, που με πολλή ελαφρότητα και
μεγάλη δόση πολιτικής απερισκεψίας,
αποθηκεύθηκαν δίπλα στο εν λόγω
στρατόπεδο το οποίο γειτνιάζει με τον
ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού.
Οι υλικές ζημιές άγγιξαν τα δύο διεσε-

Αιγαίο, Κυπριακό, κλπ]

Η Κυπριακή πολιτεία να απαλλαγεί
από τα σύνδρομα της ευθυνοφοβίας
και της τσαπατσουλιάς αναδιοργανώνοντας την κρατική μηχανή σε όλα επίπεδα, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους
νευραλγικούς θεσμούς του κράτους

4 Ξεκαθάρισμα των θέσεων μας στο
Κυπριακό, έτσι ώστε όλα τα κόμματα
με ενιαία και καθαρή φωνή να στηρίζουν τον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας στις συνομιλίες για το Κυπριακό
5 Θωράκιση με όλα τα μέσα της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η
οποία αποτελεί το πολυτιμότερο νομικό εργαλείο για διεκδίκηση των δικαίων

• Τα παθήματα δυστυχώς δεν έχουν γίνει μαθήματα

4+1 σωστικές ενέργειες
Προκειμένου να αποφύγουμε νέες τραγωδίες και τραγικές περιπέτειες,
απαιτείται:

1 Συνεχής σφυρηλάτηση της ομοψυχία
και της ενότητας μεταξύ των πολιτών
αλλά και των πολιτικών δυνάμεων του
τόπου
2 Ειλικρινής συνεργασία Αθηνών – Λευκωσίας για αντιμετώπιση της Τουρκικής επεκτατικής πολιτικής [ΑΟΖ,

μας με ορθή επίλυση του Κυπριακού και
ενίσχυση της θέσης μας ως ισότιμου
εταίρου στη μεγάλη Ευρωπαική οικογένεια που αποτελεί όχι μόνο την ισχυρότερη οικονομία του κόσμου αλλά και
τον σημαντικότερο εγγυητή της ασφάλειας και των ανθρωπίνων αξιών στον
πλανήτη.
Σε αντίθετη περίπτωση, η μελλοντική
μας πορεία είναι προδιαγεγραμμένη και
συνδεδεμένη με νέες τραγωδίες και
εθνικές ήττες.

Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια Ελληνικά!

Μ

αυρόασπρες μνήμες και εικόνες
που έχουν χαραχθεί ανεξίτηλα. Το
βαπόρι δεμένο στο λιμάνι, έτοιμο να
σαλπάρει για τον Πειραιά.
Το SOL PHRYNE γεμάτο ταξιδιώτες και
φοιτητές που επιβιβάστηκαν για το
διήμερο ταξίδι.
Όμορφες
εικόνες,
νοσταλγικές στιγμές
που δεν γίνεται, θα
πρέπει να ξαναζήσουμε. Επιβάλλεται
να ξαναζήσουμε.
Νησί είμαστε. Ένα
μεγάλο νησί, παντεΓρ. Τμήματος
λώς ξεκομμένο από
Εργαζομένων
την υπόλοιπη ΕυρώΓυναικών ΣΕΚ
πη που στερείται
despina.isaia@sek.org.cy
ακτοπλοϊκής γραμμής
και σύνδεσης με τον
υπόλοιπο μητροπολιτικό ελληνισμό,
αφαιρώντας σε χιλιάδες συμπολίτες
μας ακόμη και ξένους τη δυνατότητα
να αισθανθούν το κρύο μελτέμι να
παγώνει το πρόσωπο, την ώρα που το
πλοίο αρχίζει να απομακρύνεται από
το λιμάνι. Για να λέμε του στραβού το
Της Δέσποινας
Ησαΐα

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633

δίκαιο, το πάγωμα στο πρόσωπο και
σήμερα το αισθανόμαστε από τις
ψηλές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων που κατακρεουργούν τους πολίτες. Μια σύνδεση όχι μόνον για τουριστικούς, εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς
λόγους αλλά και εθνικούς, παράλληλα.
Όσοι φοιτήσαμε στα Ελληνικά πανεπιστήμια, όσοι από παιδιά γαλουχηθήκαμε με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη,

• Μια σύνδεση όχι μόνον για
τουριστικούς, εκπαιδευτικούς
ή κοινωνικούς λόγους
αλλά και για εθνικούς
όσοι μεγαλώσαμε κρατώντας στα χέρια
κάρτες με τις μορφές του Δημήτρη
Υψηλάντη, του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, της Μπουμπουλίνας, της Μαντώ
Μαυρογένους, όσοι έγραφαν στους τοίχους «την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώγομε πέτρες», αισθανόμαστε ακόμη
βαθύτερα την ανάγκη να επανέλθει η
ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου και Ελλάδας.
Να ανοίγει η διάθεση σου, να αγναντεύ-

Απλά και γνήσια να νιώσουμε νησιώτες. Κάνουμε ταξίδια στο φεγγάρι,
οργώσαμε τη σελήνη. Μπορούμε να
βρούμε, αν θελήσουμε τρόπους για μια
οικονομικά βιώσιμη ακτοπλοϊκή γραμμή.
Πριν από 43 χρόνια ο Κυπριακός τύπος
έγραφε: Κατά τον δοκιμαστικόν πλουν
διεπιστώθη η άρτια λειτουργία μηχανών και εξαρτημάτων και η ικανοποιητική απόδοσή τους. Το ΣΟΛ-ΦΡΥΝΗ
άρχισε τα τακτικά δρομολόγιά του της
γραμμής Ελλάς – Κύπρος.
Ας ξαναζωντανέψουν οι μνήμες και ας
αποδώσουμε την αξία που χρειάζεται
σε αυτή την σύνδεση. Μια σύνδεση που
δεν αποδυναμώθηκε ποτέ και ας πέρασε σχεδόν μισός αιώνας.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/7/2019

νης μ. Ονησιφόρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/7/2019

Μαρίνης μεγαλομάρτυρος, Σπεράτου
& Βερονίκης μαρτύρων

οσ. εν Αναρίτα,

Προφήτου Ηλιού
του Θεσβίτου, Φλαβιανού

Μαρίας Μαγδαληνής
Μυροφόρου, Μαρκέλλης Χιοπο. Κορνηλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/7/2019

ΤΡΙΤΗ 23/7/2019

Ε’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Θύρσου επ. Καρπασίας, Ιεζεκιήλ προφήτου, Φωκά ιερομ.
Πελαγίας οσ. Τήνου

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832

ΠΕΜΠΤΗ 18/7/2019

ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

Αιμιλιανού, Παύλου,
Θεής και Ουαλεντί-

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

εις, να μιλάς, να ονειρεύεσαι με την
οικογένεια σου με τους φίλους σου, να
γνωρίζεις άλλο κόσμο που συνταξιδεύει μαζί σου. Και από τον Πειραιά να
συνεχίζουμε το ταξίδι στην Τήνο για
προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη, στη
Σέριφο στην Μήλο (πετάς κυπαρισσόμηλο και εγώ πετάω μήλο) και όπου
αλλού νοσταλγεί η καρδιά σου.

Φωτίου οσ. Κυπρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/7/2019
Μακρίνης οσ., Δίου
οσίου, Θεοδώρου
Εδέσσης

Συμεών δια Χριστόν
σαλού, Ιωάννου

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΟΧΣ: Δεν αλλάζει καθεστώς λειτουργίας

Ο

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) εξακολουθεί να είναι
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και
να ανήκει στο κράτος.
Αυτό δήλωσε, ο γενικός διευθυντής του
ΟΧΣ Ανδρέας Γεωργίου, σχολιάζοντας
δημοσιεύματα για αλλαγή του υφιστάμενου καθεστώτος του Οργανισμού
μετά την ψήφιση νομοσχεδίων από τη
Βουλή την περασμένη εβδομάδα
«Ο ΟΧΣ συνεχίζει να είναι κρατικό
πιστωτικό ίδρυμα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, επικεντρωμένος στις
ανάγκες της οικογένειας», υπογράμμισε.

• Παραμένει κρατικό
πιστωτικό ίδρυμα
• Συμπεριελήφθηκε
στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ
Ο κ. Γεωργίου διευκρίνησε ότι το ένα
νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την
Ολομέλεια «αφορά την εναρμόνιση του
Οργανισμού με τις διαδικασίες διορισμού του ΔΣ όπως προνοούνται από τις
σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε
σχέση με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και αξιοπιστίας (fit and proper)
των υποψηφίων που θα διοριστούν στο
ΔΣ του Οργανισμού.
Ανέφερε επίσης ότι μια βασική τροποποίηση που επιτεύχηκε αφορά στον ι«
εκσυγχρονισμό των κανονισμών δανείου του ΟΧΣ για να συνάδουν με τις
απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας
Κύπρου σε σχέση με την αξιολόγηση
των δανειοληπτών που θα λαμβάνει
υπόψη το προφίλ κινδύνου του κάθε
αιτητή».

Μπαίνει στο ΕΣΤΙΑ
Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) θα συμμετάσχει στο Σχέδιο
Εστία. Συγκεκριμένα, στην πρόσφατη
επιστολή του το Υπουργείο Οικονομικών προς τον Οργανισμό αναφέρει:
«Παράκληση όπως εκδηλώσετε εγγράφως μέχρι 30 Ιουλίου του 2019 προς το
Υπουργείο κατά πόσον επιθυμείτε να
συμμετάσχετε στο Σχέδιο Εστία και να
υπογράψετε το συνημμένο μνημόνιο
συναντίληψης με την Κυβέρνηση».
Η επιστολή συνοδεύεται από το μνημόνιο συναντίληψης που θα υπογράψουν
οι τράπεζες μαζί με την Κυβέρνηση και
από αντίγραφο αίτησης που θα μπορούν από τις 2 προσεχούς Σεπτεμβρίου
να συμπληρώνουν οι δανειολήπτες που
ζητούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Εστία.

Yποβολή προσφορών
για διαχείριση μέρους των ΜΕΔ
Αναφορικά με τα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια του ΟΧΣ, ο Οργανισμός έχει ήδη
δρομολογήσει διαδικασίες ανάθεσης σε
εξωτερικό οίκο της διαχείρισης μεγάλου
μέρους του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ. Ο
διαγωνισμός κατάθεσης προσφορών
θα ξεκινήσει στις αμέσως επόμενες
ημέρες και η κατακύρωση της προσφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το
τέλος Σεπτεμβρίου του 2019.
Στη διαπίστωση ότι μεγάλος μέρος των
ΜΕΔ είναι δάνεια που δεν πληρούν τα
κριτήρια του Εστία, ο κ. Γεωργίου εξήγησε ότι από το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΔ
του ΟΧΣ, συνολικής αξίας €295 εκατομμυρίων, περίπου το ένα τρίτο, συνολικής αξίας €90 εκ. θα τεθούν υπό τη διαχείριση του οίκου που θα κερδίσει τον
διαγωνισμό με στόχο, όπως τόνισε,
«την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
διαχείριση των ΜΕΔ του Οργανισμού».

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
ο Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών ανακοινώνει ότι, βάσει των διατάξεων του Νόμου περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών του Ορκωτού Μεταφραστή στη Δημοκρατία (Ν. 45(Ι)/2019), δέχεται
αιτήσεις για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις
για Εγγραφή στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών, από 10 Ιουλίου 2019 μέχρι 9 Αυγούστου
2019, στις εξής γλώσσες, από τα Ελληνικά και
αντίστροφα:

Τ

ισότιμο προσόν αναγνωρισμένου με βάση τις
διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών
Νόμου, το οποίο έχει ως αντικείμενο: (α) τις
ξένες γλώσσες, ή (β) άλλα θέματα, νοουμένου
ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η
επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας.

Αγγλικά, Αραβικά, Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Γεωργιανά, Εβραϊκά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κινεζικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Ολλανδικά, Ουκρανικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά,
Σέρβικα.

Για υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να
προσκομίσουν στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Γραφείο Αρ.19, στο ισόγειο, από
10/7/2019 μέχρι 9/8/2019, 8:30πμ-2:30μμ, τα
εξής:

- Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το Φθινόπωρο
του 2019 για τις οποίες θα ακολουθήσει σχετικό ανακοινωθέν με την ακριβή ημερομηνία
και λεπτομέρειες των εξετάσεων.

2. Πιστοποιημένη μετάφραση του πτυχίου
τους (για ξενόγλωσσα πτυχία, με εξαίρεση την
Αγγλική)
3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.
(για πτυχία από χώρες εκτός ΕΕ)

- Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι τυχόν
έχουν απολυθεί ή όσων έχουν τερματιστεί οι
υπηρεσίες από τη δημόσια υπηρεσία ή την
εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιαδήποτε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό
παράπτωμα.

5. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
(εκδοθέν εντός των τελευταίων τριών μηνών)

Απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα:
1. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο ή

• Βαραίνει τους εργοδότες η ευθύνη για ασφαλείς χώρους εργασίας

Πρωτοβουλία ΣΕΚ για συγκροτημένη δράση ενάντια
στον εφιάλτη των εργατικών ατυχημάτων

Σ

ε μια προσπάθεια να
δαμάσουμε τον εφιάλτη
των εργατικών ατυχημάτων που προβάλλει ολοένα και απειλητικότερος, η
ΣΕΚ έχει συζητήση πρόσφατα το θέμα με την
υπουργό Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου με σκοπό τη
λήψη συγκροτημένη δράσης εκ μέρους των Κοινωνικών Εταίρων.
Πρώτο βήμα είναι να τεθεί εκ νέου το
θέμα της ασφάλειας και υγείας στην
εργασία ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ΕΣΣ, στο οποίο η
ΣΕΚ θα καταθέσεις εισηγήσεις και προτάσεις αναδεικνύοντας την ανάγκη
στενότερης συνεργασίας των Κοινωνικών εταίρων σενα καίριο ζήτημα το
οποίο άπτεται της υγείας και της αρτιμέλειας του εργατικού δυναμικού.
Στη δέσμη εισηγήσεων της ΣΕΚ δεσπόζουσα θέση θα έχει ο ανθρώπινος
παράγοντας με επικέντρωση στον
καθοριστικό ρόλο του κάθε εργαζόμενου
χωριστά αλλά και όλων μαζί, στην
προσπάθεια για περιορισμό των εργατικών απωλειών, τονίζοντας πως είναι
ευθύνη των εργοδοτών η διατήρηση
ασφαλών και υγιεινών χώρων εργασίας.

10 ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕΚ

1

Ενίσχυση και επανασύσταση των
επιτροπών ασφάλειας στους χώρους
εργασίας, αναβαθμίζοντας τον συμμετοχικό και συμβουλευτικό ρόλο των
εκπροσώπων των εργαζομένων

2 Συμμετοχή των εκπροσώπων των
εργαζομένων στη διαδικασία εκτίμησης
των κινδύνων και στο σχεδιασμό των
στρατηγικών αναχαίτισής τους
3 Εντατικά προγράμματα εκπαίδευσης
των εργαζομένων στους τομείς όπου
παρατηρούνται τα σοβαρότερα προβλήματα.

ανώνυμες καταγγελίες

6

Κοινή εκστρατεία των κοινωνικών
εταίρων με υλικό και πινακίδες που θα
διανεμηθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους εργασίας

7

Αυξημένες επιθεωρήσεις πάνω σε
τακτική βάση των προβληματικών

• Αναγκαιότητα η στενή

συνεργασία των Κοινωνικών
Εταίρων μέσω συγκεκριμένου
στρατηγικού πλάνου

χώρων εργασίας από το Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας

8

Αύξηση των ποινών που καθορίζονται στη νομοθεσία για θέματα παραβίασης των κανόνων ασφάλειας και
υγείας και υιοθέτηση εξώδικών αποτρεπτικών προστίμων

9 Διεύρυνση του καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών, λαμβάνοντας
υπόψη τα νέα δεδομένα και προβλήματα που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον εργασίας, όπως είναι για
παράδειγμα το εργασιακό άγχος, τα
καρδιαγγειακά και καρκινικά νοσήματα,
όπως επίσης και οι ψυχολογικές διαταραχές
10 Πιο εντατική και συχνή επιθεώρηση
για προστασία των εργαζομένων από
τον θερμικό φόρτο.

1. Πρωτότυπο του πτυχίου τους και αντίγραφο αυτού

- Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από
πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή
συζύγους πολιτών της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους με συνήθη διαμονή στη Δημοκρατία.

- Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που είναι
εργοδοτημένοι στη Δημόσια Υπηρεσία δεν θα
γίνονται αποδεκτές.

3

4. Απόδειξη Πολύ Καλής γνώσης της ελληνικής
γλώσσας
(Κανονισμοί
ΕΔΥ
http://bit.ly/2LcqcHQ)

6. Πολιτική Ταυτότητα ή διαβατήριο (και σχετικό αντίγραφο)
7. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης (συμπληρώνεται επιτόπου στο ΓΤΠ)
8. Τέλος: 50 Ευρώ.
Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Τύπου
και Πληροφοριών, στα τηλ.: 22-801261, 22801193, 22-801133, 22-801134, 22-801105.

4

Νομοθεσία που θα υποχρεώνει τους
εργοδότες σε συγκεκριμένους τομείς της
οικονομίας να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης για την ασφάλεια
και υγεία

5 Δημιουργία ειδικής παγκύπριας τηλεφωνικής γραμμής του Υπουργείου
Εργασίας, που θα παρέχει πληροφορίες
και υποστήριξη για θέματα ασφάλειας
και υγείας στην εργασία και να δέχεται

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας τόνισε πως η
νέα καταβαλλόμενη προσπάθεια για
να δαμαστεί ο μινώταυρος των
εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών θα είναι
ουσιαστική, προσδοκώντας σε
έμπρακτα θετικά αποτελέσματα στα
χρονοδιαγράμματα που τα τεθούν.
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OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μ

ετά την επιτυχή λειτουργία των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)
Λευκωσίας και Λεμεσού, το
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού ανακοίνωσε την
επέκταση του θεσμού αυτού
με την έναρξη λειτουργίας
τριών νέων ΕΣΤΕΕ στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου
και Πάφου από τον Σεπτέμβρη του 2019.
Οι ΕΣΤΕΕ προσφέρουν μία δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που δεν
έχουν ολοκληρώσει τη Μέση
Εκπαίδευση, αφού δέχονται
άτομα όλων των ηλικιών, τα
οποία επιθυμούν να ολοκληρώσουν σπουδές στη Μέση

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Kερδίζει συνεχώς έδαφος η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Λειτουργία Εσπερινών Σχολών στις Επαρχίες Λάρνακας,
Αμμοχώστου και Πάφου από τον προσεχή Σεπτέμβριο
Τεχνική και Επαγγελματική
Εκπαίδευση. Τα προγράμματα
σπουδών που προσφέρονται
είναι ισότιμα με τα προγράμματα Μέσης Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
πρωινής φοίτησης και οδηγούν
σε απόκτηση Απολυτηρίου
Μέσης Εκπαίδευσης.
Οι απόφοιτοι των ΕΣΤΕΕ αποκτούν προσόντα για να εργαστούν σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας. Παράλληλα, οι απόφοιτοι των ΕΣΤΕΕ
δικαιούνται να παρακαθήσουν

στις Παγκύπριες Εξετάσεις και
να διεκδικήσουν θέση σε Σχολές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
αξιοποιώντας τις θέσεις που
παραχωρούνται στους απόφοιτους των Τεχνικών και
Επαγγελματικών
Σχολών
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Οι εγγραφές στις ΕΣΤΕΕ θα
ξεκινήσουν από τις 2 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστούν μέχρι
και την έναρξη των μαθημάτων, τον ερχόμενο Οκτώβριο,
με τελευταία ημερομηνία έναρξης τις 15 Οκτωβρίου.
Δικαίωμα εγγραφής στις ΕΣΤΕΕ
έχουν όλοι οι κάτοχοι Απολυτηρίου
Γυμνασίου
που
είναι
μόνιμοι
κάτοικοι
της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Απαραίτητη προϋπόθεση
για εγγραφή είναι η
καλή γνώση της
Ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες

Β

ρισκόμαστε στη λήξη του
ακαδημαϊκού έτους, στην
εποχή των αποφοιτήσεων σε
Σχολεία και Πανεπιστήμια και
των
αποτελεσμάτων
των
Παγκύπριων εξετάσεων. Στα
Πανεπιστήμια προετοιμαζόμαστε για τις εγγραφές των επιτυχόντων. Από τη μία απονέμουμε
πτυχία, από την άλλη ξεκινάμε
να υποδεχόμαστε νέο έμψυχο
υλικό.
Μέσα σε αυτό τον ετήσιο κύκλο
εντάσσονται και οι τελετές βράβευσης για τις πρωτεύσασες
φοιτήτριες και τους πρωτεύσαντες φοιτητές σε κάθε έτος
σπουδών. Έχουμε εμείς οι
δάσκαλοί τους κάτι αξιόλογο να
τους πούμε, πέρα από τους
συνηθισμένους επαίνους για
την καλή τους επίδοση;
Η εργατικότητα, η προσαρμοστικότητα, η διάθεση για μάθηση και η επιθυμία να γίνουμε
καλύτεροι είναι παντοτινά εφόδια ζωής. Με τα λόγια του στοχαστή George Steiner, η δίψα για
γνώση και η λαχτάρα για κατανόηση είναι χαραγμένη σε ό,τι
καλύτερο έχει ο άνθρωπος. Γι’
αυτό και είναι χρέος μας αφενός
να δίνουμε στους φοιτητές μας
βασικές γνώσεις και εφόδια για
κριτική σκέψη, αφετέρου να
επιβραβεύουμε τους αριστούχους μας και, δείχνοντάς τους
ως παραδείγματα, να ενθαρρύνουμε την ευγενή άμιλλα μεταξύ
των φοιτητών.
Όμως ας είμαστε προσεκτικοί:
Αριστούχος δεν είναι κατ’ ανάγκη αυτός που έχει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας
μεταξύ των συμφοιτητών του.

πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται
στις ακόλουθες Τεχνικές και
Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
• Οι εγγραφές αρχίζουν
στις 2 Σεπτεμβρίου
• Παρέχεται Απολυτήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
Η Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Λευκωσίας στεγάζεται στις
εγκαταστάσεις της Τεχνικής
και Επαγγελματικής Σχολής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Μακάριος Γ' Λευκωσίας (τηλέφωνο
επικοινωνίας
22461316).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
Η Εσπερινή Σχολή Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Λεμεσού στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Α' Τεχνικής και
Επαγγελματικής Σχολής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού (τηλέφωνο επικοινωνίας
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25871463).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Η νέα Εσπερινή Σχολή Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Λάρνακας θα λειτουργήσει
στις εγκαταστάσεις της Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Λάρνακας (τηλέφωνο επικοινωνίας 24821265).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Η νέα Εσπερινή Σχολή Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αμμοχώστου θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις των
Τεχνικών και Επαγγελματικών
Σχολών
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης
Παραλιμνίου
(τηλέφωνο
επικοινωνίας
23742185) και Αυγόρου (τηλέφωνο
επικοινωνίας
23819797).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ
Η νέα Εσπερινή Σχολή Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πάφου θα λειτουργήσει
στις εγκαταστάσεις της Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πάφου (τηλέφωνο επικοινωνίας 26306173).

Βραβεύοντας τους «αρίστους»
του Θεόδωρου Ζαχαριάδη
Αριστεία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη «επιτυχία», με όποιο νόημα
δίνει σε αυτή τη λέξη η κοινωνία. Δεν αριστεύουμε πάντα
όταν ξεπερνάμε τους άλλους –
αριστεύουμε όταν ξεπερνάμε
τον εαυτό μας και ανακαλύπτουμε δυνατότητες που δεν τις
φανταζόμασταν.
Ξέρουμε καλά πως τα κυπριακά
Πανεπιστήμια
εκπαιδεύουν
φοιτήτριες και φοιτητές από
όλες τις κοινωνικές τάξεις της
Κύπρου. Αυτό μας δημιουργεί
αυξημένες
υποχρεώσεις,
κυρίως προς εκείνους που προέρχονται από τα
χαμηλότερα
μορφωτικά
και εισοδηματικά στρώματα. Στον βαθμό που η
εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει
στην κοινωνική άνοδο των
πολιτών, οφείλουμε να κρατάμε
ψηλά το επίπεδο των σπουδών
και να είμαστε απαιτητικοί. Με
τη χαλάρωση των απαιτήσεών
μας και την απονομή «φτηνών»
πτυχίων, δεν βοηθάμε τους
ασθενέστερους. Γι’ αυτό και
χρειάζεται να ενθαρρύνουμε την
αριστεία και την άμιλλα.
Ταυτόχρονα όμως, δεν πρέπει
να ξεχνάμε τους πιο αδύναμους
φοιτητές μας – αυτούς που δεν
συμμετέχουν σε τελετές βράβευσης. Ανεξάρτητα από τις αρετές

και τα ταλέντα του καθενός, στο
κομμάτι που αφορά εμάς τους
πανεπιστημιακούς τους δασκάλους – την ακαδημαϊκή επίδοση
– δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι
είναι γραμμένο στη μοίρα τους
να παραμείνουν για πάντα αδύναμοι. Είπαμε: αριστεία μπορεί
να σημαίνει «ξεπερνώ τον εαυτό
μου και τις λιγοστές δυνατότητες που νομίζω πως έχω». Πώς
να μιλήσεις για αριστεία – με τη
στενή έννοια της υψηλής βαθμολογίας – στη φοιτήτρια που
πρέπει να εισέρχεται κάθε
δέκα μέρες στο Νοσοκομείο
για αιμοκάθαρση; Ή στον φοιτητή του οποίου ο πατέρας
πεθαίνει κατά τη διάρκεια της
εξεταστικής περιόδου; Είναι
λοιπόν κι αυτό χρέος μας,

να ανοίγουμε τους ορίζοντες
των φοιτητών μας. Δανείζομαι
ένα παράδειγμα που αναφέρει η
ιστορικός του Πανεπιστημίου
Αθηνών Μαρία Ευθυμίου:
Το 1405, οι Κινέζοι ξεκίνησαν με
πολύ μεγάλο στόλο, με πλοία
που όμοιά τους δεν είχαν κατασκευαστεί ξανά στον κόσμο, και
πλήρωμα συνολικά 28.000 ατόμων, να εξερευνούν τι υπήρχε
στα νότια και δυτικά της Κίνας,
με στόχο να χαρτογραφήσουν
τη γη, να συγκεντρώσουν στοιχεία χρήσιμα για τις αστρονομικές παρατηρήσεις τους και να
κερδίσουν νέους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Μετά από
λίγα χρόνια, εξαιτίας διαφόρων
συγκυριών, η αποστολή τερμα-

• Αριστούχος δεν είναι κατ’ ανάγκη αυτός που έχει τον
υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ των συμφοιτητών του. Αριστεία δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη «επιτυχία», με
όποιο νόημα δίνει σε αυτή τη λέξη η κοινωνία. Δεν αριστεύουμε πάντα όταν ξεπερνάμε τους άλλους – αριστεύουμε όταν ξεπερνάμε τον εαυτό μας και ανακαλύπτουμε
δυνατότητες που δεν τις φανταζόμασταν
στον βαθμό που μας αναλογεί:
Να βγάλουμε τον καλύτερο
εαυτό από την κάθε φοιτήτρια
και τον κάθε φοιτητή μας, με
δεδομένες τις κακουχίες και τις
δυσκολίες στη ζωή, που όλοι
μας κάποια στιγμή θα αντιμετωπίσουμε.
Προπαντός, νομίζω, οφείλουμε

τίστηκε άδοξα και οι ναύτες
διατάχθηκαν να επιστρέψουν
στην Κίνα. Έκτοτε και για αιώνες, η Κίνα ήταν κλεισμένη στον
εαυτό της και έπαιζε ρόλο πολύ
μικρότερο από αυτόν που της
αναλογούσε με βάση τον πληθυσμό της και την επιστημονική
πρόοδό της των περασμένων
αιώνων. Τον ρόλο της εξωστρε-

φούς δύναμης τον ανέλαβαν οι
ευρωπαϊκοί λαοί, που εξερεύνησαν και κυριάρχησαν στον
κόσμο.
Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, στους
πρωτεύσαντες φοιτητές μας
πως δεν πρέπει να επαναπαυθούν σε μια επιμέρους επίδοση
– τον υψηλότερο βαθμό μεταξύ
των συμφοιτητών τους. Για να
είναι άριστοι, μέσα σε έναν
κόσμο γεμάτο πτυχιούχους, θα
πρέπει να καλλιεργήσουν και
αυτή την εξωστρέφεια που
αγνόησαν οι Κινέζοι του 15ου
αιώνα. Περιέργεια για μάθηση,
ανοιχτοί ορίζοντες, προθυμία
να γνωρίσουν άλλους τρόπους
σκέψης και να συνεργαστούν με
διαφορετικούς ανθρώπους από
τους οποίους έχουν να μάθουν
πολλά – είναι κι αυτά πολύ
σημαντικά εφόδια. Αν μπορέσουμε να το υποδείξουμε στους
φοιτητές μας, με λόγια και έργα,
μπορεί κάτι να τους αφήσουμε
ως παρακαταθήκη.

* Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ:
Φύγαμε αλλά…

Ο

ι καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται προ των
πυλών, οι περισσότεροι έχετε κάνει ήδη τον προγραμματισμό και τις απαραίτητες κρατήσεις, ενώ
όσοι είστε της τελευταίας στιγμής πλησιάζει και για
εσάς ο καιρός που θα πρέπει να αρχίσετε να οργανώνεστε.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας σας, λοιπόν, θα πρέπει να έχετε υπόψη και πρακτικές συμβουλές που θα
σας βοηθήσουν να προστατεύσετε το σπίτι σας για
όση διάρκεια θα λείπετε από αυτό.
1) Μην διατυμπανίζετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λείπετε. Ναι είναι γεγονός ότι ζούμε στην
εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό δεν
σημαίνει, ωστόσο, ότι κάθε φορά που λείπετε από το
σπίτι θα πρέπει να το κοινοποιείτε σε όλους τους
«φίλους» σας την απουσία σας από το σπίτι. Θα
βάζατε ποτέ για παράδειγμα έξω από την πόρτα του
σπιτιού σας ένα σημείωμα του τύπου «λείπουμε σε
διακοπές, κάντε την δουλειά σας ανενόχλητοι»;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Α

ναπόφευκτα, χρειάζεται να
κάνεις ένα σωρό πράγματα
πριν φύγεις για διακοπές. Προκειμένου να μην σου ξεφύγουν σημαντικά πράγματα που ίσως σου
προκαλέσουν επώδυνες καταστάσεις , καλό είναι να διαβάσεις προσεκτικά τις πιο κάτω συμβουλές.
• Κάνε ένα κατάλογο με τα πράγματα που πρέπει να πάρεις μαζί
σου και έλεγξέ την πριν φύγεις από
το σπίτι σου. Συμπεριέλαβε πράγματα όπως χρήματα, φάρμακα και
συμπληρώματα διατροφής, εισιτήρια και κρατήσεις (ενοικιάσεις
αυτοκινήτων, ξενοδοχεία, κλπ.),
αριθμούς επικοινωνίας έκτακτης
ανάγκης, φορτιστές, ταυτότητες
και διαβατήρια, ηλεκτρονικές

2) Ενημερώστε τους γείτονες.

√ Σημαντικό:

Μην το
ξεχάσετε ούτε λεπτό

Όταν είστε σε διακοπές
οι κλέφτες εργάζονται
πυρετωδώς
4+1 κινήσεις που
πρέπει να κάνετε προτού
φύγετε για διακοπές

3) Αφήστε ένα δεύτερο κλειδί. Μόνο σε άτομα της
απόλυτης εμπιστοσύνης σας αφήστε ένα δεύτερο
κλειδί ρεζέρβα. Ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί,
γι αυτό κάποιος οικείος σας θα πρέπει να έχει άμεση
πρόσβαση στο σπίτι σας.
4) Μην αφήνετε εκτεθειμένη την αλληλογραφία σας.
Ένα γραμματοκιβώτιο, και μάλιστα σε κοινή θέα, δεν
είναι και ό,τι πιο ασφαλές. Ο περαστικός και μελλοντικός επίδοξος κλέφτης θα το παρατηρήσει και θα
υποπτευθεί ότι μάλλον λείπετε. Ενημερώστε έναν γείτονα ή κάποιο κοντινό σας πρόσωπο να την μαζεύει
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
5) Προγραμματισμένος φωτισμός σπιτιού. Αγοράστε
έναν ειδικό χρονοδιακόπτη που θα ρυθμίζει το άναμμα και το σβήσιμο του φωτός στο σπίτι έτσι ώστε
ούτε να καίει όλο το 24ωρο, ούτε να πονηρέψει
κάποιον ότι λείπετε και το έχετε αφήσει αναμμένο. Αν
προγραμματίσετε για μία συγκεκριμένη ώρα καθημερινά να αναβοσβήνει το φως σας ο επίδοξος ληστής
θα καταλάβει ότι υπάρχει κινητικότητα στο σπίτι και
το πιο πιθανό είναι να αναβάλει δια παντός τα σχέδιά του.

συσκευές (laptop, ipad, κινητά,
κλπ.), φωτογραφικές μηχανές και
βίντεο, και πολλά άλλα.
• Πλήρωσε όλους τους λογαριασμούς σου πριν φύγεις ή προγραμμάτισε την αυτόματη πληρωμή
τους. Σίγουρα δεν θέλεις να χρεωθείς τόκους ή/και έξτρα έξοδα για
καθυστερημένες πληρωμές.
• Έλεγξε το πορτοφόλι σου και
αφαίρεσε κάποια αντικείμενα που
δεν χρειάζεσαι για το ταξίδι σου
(π.χ. πιστωτικές κάρτες, κάρτες
ανταμοιβής, κλπ.).
• Βγάλε και πάρε μαζί σου αντίγραφα (μπρος-πίσω) των σημαντικών ειδών, όπως η ταυτότητα,
το διαβατήριο, οι πιστωτικές κάρτες, κλπ. και κράτα τα κάπου
χωριστά στις αποσκευές σου. Σε
περίπτωση που χάσεις στο ταξίδι
σου τα αντικείμενα αυτά (ή σου
κλέψουν την τσάντα ή το πορτοφόλι σου), τα αντίγραφα είναι
πολύ χρήσιμα και θα σε βοηθήσουν
να μη διακόψεις κακήν-κακώς τις
διακοπές σου.
• Έλεγξε το ημερολόγιό σου. Έλεγξε το ημερολόγιο στη δουλειά σου
για να βεβαιωθείς ότι δεν υπάρχουν κάποιες σημαντικές δεσμεύσεις από μέρους σου για το διάστημα που θα λείπεις. Αν υπάρχουν, ανέβαλέ τες για μετά την επιστροφή σου ή ανέθεσέ τες σε
κάποιο συνάδελφό σου. Επίσης,
έλεγξε αν έχεις κάποια προσωπικά
ραντεβού και ακύρωσε ή ανέβαλέ
τα.

Πάρτε τα αναγκαία μέτρα για να αποφύγετε
δυσάρεστες ή ακόμη και οδυνηρές περιπέτειες
που θα ματαιώσουν τις διακοπές σας

• Με ένα αυτόματο διακόπτη ρύθμισε να αναβοσβήνει ένα φως.
Κάποιοι διακόπτες μπορούν να
προγραμματιστούν να αναβοσβήνουν άτακτα. Αυτό, θα δώσει την
εντύπωση στους γύρω ότι το σπίτι
ή διαμέρισμά σου κατοικείται και
έτσι θα κρατήσει τους κλέφτες
μακριά.
• Ειδοποίησε την τράπεζά σου. Εάν
πρόκειται να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, ειδοποίησε τις
τράπεζες από τις οποίες
έχεις πιστωτικές κάρτες
για να μην έχεις προβλήματα στη χρήση τους
όταν είσαι στον προορισμό σου.
• Αν έχεις συναγερμό στο
σπίτι σου, ειδοποίησε
την εταιρεία για το πότε
θα λείπεις και με ποιόν
μπορούν να επικοινωνήσουν σε περίπτωση ανάγκης.

√

Καλό είναι να γνωρίζουν τις
ημερομηνίες που θα λείπετε,
έτσι ώστε αν παρατηρήσουν κάποια περίεργη κινητικότητα να σας ενημερώσουν άμεσα.

και θα έρχεται στο σπίτι σου, το
άτομο αυτό μπορεί να ποτίζει και
τα λουλούδια σου (αν έχεις). Όσο
θα λείπεις, αυτό που θέλεις είναι
το σπίτι σου (ή το διαμέρισμά σου)
να δείχνει ότι κάποιος το φροντίζει.

• Ζήτα από κάποιο γνωστό σου να
παίρνει το ταχυδρομείο και επίσης
να απομακρύνει από την πόρτα
σου αντικείμενα όπως εφημερίδες,
διαφημιστικά φυλλάδια, κλπ. Μιας

• Αν έχεις τραπεζική
θυρίδα, πήγαινε εκεί τα κοσμήματά
σου, μετρητά, σημαντικά έγγραφα
και οτιδήποτε άλλο πολύτιμο
χωρά.
• Φόρτισε πλήρως τις ηλεκτρονικές
συσκευές (κινητά, laptop, ipad, ηλεκτρονικά παιχνίδια, κλπ.) πριν
φύγεις από το σπίτι για να μην
ξεμείνετε από μπαταρίες πριν
φτάσετε στον προορισμό σας.
• Πάρε μαζί σου υλικό ανάγνωσης
και σνακ. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ταξιδεύεις με παιδιά
γιατί θα τα κρατήσει απασχολημένα και χορτάτα μέχρι να φτάσεις
στον προορισμό σου, χωρίς να
χρειαστεί να ξοδέψεις τον μισό
προϋπολογισμό σου στο αεροδρόμιο.
• Βάλε το αυτοκίνητό σου σε
ασφαλές μέρος, αν δεν πρόκειται
να ταξιδέψεις με αυτό. Αν πρόκειται να ταξιδέψεις με αυτό, φρόντισε να ελέγξεις την κατάστασή του
(λάδια, ψυκτικό μηχανής, φρένα,
λάστιχα, κλπ.) για να αποφύγεις
περιπέτειες στο ταξίδι σου.
• Καθάρισε το ψυγείο, πέταξε τα
σκουπίδια σου και καθάρισε το
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σπίτι ή το διαμέρισμά σου. Δεν
υπάρχει χειρότερο πράγμα από το
γυρίσεις από διακοπές σε ένα
βρώμικο σπίτι που μυρίζει άσχημα. Επίσης, βάλε καθαρά σεντόνια
και στρώσε στα κρεβάτια. Έτσι, θα
βρεις φρέσκο κρεβάτι για να
ξεκουραστείς μετά την ταλαιπωρία του ταξιδιού σου.
• Αποσύνδεσε και απενεργοποίησε
τις συσκευές στο σπίτι σου για να
εξοικονομήσεις ενέργεια όσο θα
λείπεις αλλά και να τις προστατεύσεις σε περίπτωση καταιγίδων
(κεραυνοί, κλπ.). Αν είναι δυνατόν,
κλείσε το γενικό διακόπτη (σιγουρέψου ότι το ψυγείο και ο καταψύκτης είναι άδεια) και την παροχή
νερού.

ΑΧ ΑΥΤΗ Η ΒΑΛΙΤΣΑ
ΠΩΣ ΘΑ ΧΩΡΕΣΟΥΝ ΟΛΑ
Η ετοιμασία της βαλίτσας δεν είναι
καθόλους εύκολη υπόθεση, αν
πράγματι θέλετε να πάρετε μαζί
σα τα … πάντα.
Κι όσοι θα ταξιδεύσετε με αεροπλάνο, μην ξεχνάτε ότι η τιμή της
βαλίτσας… τσούζει.
Ναι, Υπάρχει τρόπος να φτιάξετε
την τέλεια βαλίτσα αρκεί να ακολουθήσουμε τη μέθοδο της Marie
Kondo.
Ιδού μερικά από τα μικρά μυστικά
που μας αποκλαύπτει για το
φτιάξιμο της βαλίτσας.
Δίπλωσε
Δίπλωσε κάθετα τα ρούχα σου και
όσο πιο μικρά γίνεται ώστε να
εξοικονομήσεις χώρο στην βαλίτσα. Για τα πιο λεπτά, ρόλαρέ τα
ώστε να μην κάνουν ζάρες.
Ζευγάρια
Στην μέθοδό της, η Kondo προτιμά
να ταιριάζει και να βάζει μαζί τα
σετ ή τα παρόμοια αντικείμενα.
Π.χ. τα παπούτσια σε πουγκιά κτλ.
Σου δίνει χαρά;
Η κύρια αρχή της KonMari method
είναι η εξής: Το συγκεκριμένο αντικείμενο σου εκπέμπει χαρά; Το
θέλεις μαζί σου ή το αγαπάς; Θα
σου είναι χρήσιμο εκεί που θα πας;
Διαφορετικά, άστο στο σπίτι.
Έξυπνη εξοικονόμηση χώρου
Η Kondo σου δείχνει πολλά κόλπα
για να χωρέσεις τα πράγματά σου
μέσα σε άλλα. Έτσι, θα έχεις χώρο
για να πάρεις ότι χρειάζεσαι μαζί
σου, χωρίς να ανησυχείς.
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Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγός με επαγγελματική άδεια
- Εργάτης σε Αποθήκη
- Άτομο για εξυπηρέτηση πελατών σε εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό
- Εργάτη σε οδοντοτεχνικό εργαστήριο
- Αποθηκάριος σε αποθήκη εξαρτημάτων αυτοκινήτων
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Φύλακες, - Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη ή Κώστα Ορατίου
22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη: Interior Designer
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη: - Ηλεκτρολόγος - Υδραυλικός - Βοηθός Ηλεκτρολόγος - Βοηθός Υδραυλικός
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Ισιωτή αυτοκινήτων
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια φορτηγού
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος, απόφοιτος Τεχνικής Σχολής Καμαριέρες - Μάγειρες - Σερβιτόροι
Ανδρέα Παναγή 22849849.

128 νέες θέσεις σχολικών βοηθών /
συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 12 Ιουλίου
2019, μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τη δημιουργία 128 νέων θέσεων
σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με ειδικές
ανάγκες από τη σχολική χρονιά 2019-2020.
Συγκεκριμένα, δημιουργούνται 103 θέσεις σχολικών
βοηθών/συνοδών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Ειδικά Σχολεία) και 25 θέσεις
στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
Διευκρινίζεται ότι οι θέσεις αυτές είναι πρόσθετες
των υφιστάμενων 992 θέσεων, οι οποίες έχουν
εγκριθεί με προηγούμενες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

81,3% των πτυχιούχων βρίσκουν απασχόληση στην Ε.Ε.

Τ

ο 2018, για τους πτυχιούχους
ηλικίας 20-34 ετών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) που είχαν
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τα
τρία προηγούμενα έτη, το ποσοστό απασχόλησης ανερχόταν σε
85,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δημοσίευσε, η Ευρωπαϊκή
στατιστική υπηρεσία της ΕΕ
(Eurostat). Το ίδιο ποσοστό στην
Κύπρο ανέρχεται σε 81,3%, κατατάσσοντας την στη 5η θέση από
το τέλος της κλίμακας αλλά εξακολουθεί να είναι σχετικά κοντά
στον μέσο όρο της ΕΕ.
Ο μέσος όρος στην ΕΕ έχει αυξηθεί
κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω
από το ποσοστό το 2017 και 1,4
εκατοστιαίες μονάδες κάτω από το
προηγούμενο υψηλό σημείο του

Θ

ανατηφόρο εργατικό ατύχημα
σημειώθηκε την περασμένη
εβδομάδα σε συνεργείο αυτοκινήτων στη βιομηχανική περιοχή
Αγίου Σύλα στη Λεμεσό με θύμα τον
32χρονο Ανδρέα Παναγή.
Ο 32χρονος, εργαζόταν κάτω από
φορτηγό που βρισκόταν υπερυψωμένο όταν, κάτω από συνθήκες που
διερευνώνται αυτό υποχώρησε.
Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία,
ασθενοφόρο και Πυροσβεστική,
καθώς χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός του νεαρού.
Μετά τον απεγκλωβισμό, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΜΟΝΟ

€495

Αεροπορικό με φόρους, διαμονή 4 βράδυα σε 3*
superior στη Βυτίνα / Τρίπολη με πρόγευμα και 2
βράδυα σε 3* superior στην Καλαμάτα ή ευρύτερη
περιοχή, με πρόγευμα. Περιηγήσεις σε λίμνη Δόξα,
Καλάβρυτα, Μονή Μεγάλου Σπηλαίου, Αγία Λαύρα,
Σπήλαιο Λιμνών, Τρίπολη, Ναύπλιο, Τολό, Καλαμάτα, Σπέτσες - Πόρτο Χέλι και κολύμπι σε σμαραγδένιες παραλίες. Αναχωρήσεις 17/8 και 24/8

Με απευθείας ναυλωμένες πτήσεις της Αegean

SKYLAB TRAVELS – DIARIES TRAVEL
22 720000 & 99373000

• Ο μέσος όρος στην ΕΕ
έχει αυξηθεί κατά 6
ποσοστιαίες μονάδες πάνω
από το ποσοστό το 2017
86,9% το 2008.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ με τα υψηλό-

Υγείας Κύπρου (ΣΑΥΚ) τονίζει ότι
σε μια κοινωνία ανεπτυγμένη και
ευημερούσα δεν νοείται να χάνονται ζωές εν ώρα εργασίας.
Η δέσμευση του εργοδότη και γενικότερα της διεύθυνσης του οργανισμού, η συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ειδικότερα σε σχέση με τη

• Νεκρός 32χρονος
σε συνεργείο στη Λεμεσό που
συνθλίβηκε από κρίκο ειδικού
φορτηγού οχήματος

Σύμφωνα με την Eurostat, οι νέοι με
τριτοβάθμια εκπαίδευση κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης και ήταν γενικά καλύτερα προστατευμένοι από τους κινδύνους της ανεργίας από τους
συνομηλίκους τους που εισήλθαν
στην αγορά εργασίας με χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.

διαχείριση των κινδύνων στους
χώρους εργασίας και η εφαρμογή
ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων βασισμένο στη
γραπτή εκτίμηση κινδύνων, αποτελούν τα θεμέλια στην προσπάθεια
εξάλειψης των εργατικών ατυχημάτων. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η εφαρμογή μέτρων
προστασίας και πρόληψης δεν
επιφέρει μόνο κόστος σε ένα οργανισμό, αλλά μακροπρόθεσμα αποτελεί την καλύτερη επένδυση η
οποία μεταφράζεται σε αύξηση
της κερδοφορίας, της παραγωγικότητας και της ποιότητας.
Ο ΣΑΥΚ καλεί όλους
τους εμπλεκόμενους
φορείς να συμβάλουν στη διαμόρφωση αλλά και
εφαρμογή πολιτικής
για τη μείωση των
εργατικών ατυχημάτων και να εργαστούν
συλλογικά
θέτοντας ψηλά τον
πήχη.

Όπως δήλωσε ο Α’ λειτουργός του
Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας,
Κύπρου Κύπρου, ο τεχνίτης επιδιόρθωσης βαρέων οχημάτων
τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ο
κρίκος ειδικού φορτηγού οχήματος
υποχώρησε με αποτέλεσμα να τον
συνθλίψει.
Με αφορμή το νέο εργατικό ατύχημα, ο Σύνδεσμος Ασφάλειας και

Δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Προσώπων
που αναζητούν Στέγη στη Λεμεσό

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΟΝΟ €395

8ΗΜΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΡΩΜΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΣΠΕΤΣΕΣ

τερα ποσοστά απασχόλησης πρόσφατων αποφοίτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης το 2018 ήταν η Μάλτα
(96,7%), οι Κάτω Χώρες (94,8%), η
Γερμανία (94,3%) και το Λουξεμβούργο (94,0%). Αντίθετα, υπήρχαν
τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ όπου το
ποσοστό ήταν μικρότερο από 80%:
Ισπανία (77,9%), Κροατία (75,2%),
Ιταλία (62,8%) και Ελλάδα (59,0%).

Aνησυχία για την έξαρση στα εργατικά ατυχήματα

8ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚH
Αεροπορικό με φόρους, διαμονή 7 βράδυα στο
κεντρικό ξενοδοχείο Galaxy 2* ή άλλο ίδιας κατηγορίας, σε δίκλινο με πρόγευμα. Αναχωρήσεις κάθε
Σάββατο τον Αύγουστο. Δυνατότητα συμμετοχής σε
εκδρομές [όπως Αγία Θεοδώρα Βάστας, Πύλος,
Μεθώνη, Κορώνη] και κρουαζιέρες με έξτρα χρέωση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
στην τελευταία του συνεδρία
την πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για τη δημιουργία
Ξενώνων Φιλοξενίας Προσώπων
που αναζητούν Στέγη στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με την απόφαση, το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αναλάβει πλήρως τη χρηματοδότηση
δύο νέων δομών φιλοξενίας με
δαπάνη περί τις €534.000 ανά
έτος και οι δομές αυτές θα λειτουργούν υπό συγκεκριμένο φορέα
υλοποίησης, Μη Κυβερνητική
Οργάνωση με πολυετή εμπειρία
στην ανάπτυξη και υλοποίηση
διάφορων κοινωνικών προγραμμάτων και τις κατάλληλες υποδομές και τεχνογνωσία αλλά και τις
απαραίτητες συνεργασίες με την

τοπική κοινωνία.
Στόχος των δύο προγραμμάτων, τα
οποία αναμένεται να λειτουργήσουν τους αμέσως επόμενους
μήνες, είναι η εξυπηρέτηση των

• Το Υπουργικό Συμβούλιο
ενέκρινε πρόταση
της Υπουργού Εργασίας
αναγκών βραχυχρόνιας φιλοξενίας
και στήριξης προσώπων που διαμένουν στην Κύπρο και αντιμετωπίζουν προσωρινό πρόβλημα στέγασης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα
πρόσωπα που αντιμετωπίζουν
προβλήματα στέγασης θα φιλοξενούνται μέχρι την εξεύρεση κατάλληλης στέγης ενώ θα καλύπτονται
οι βασικές τους ανάγκες και θα

παρέχεται η απαραίτητη ψυχολογική και άλλη στήριξη ώστε να
μπορέσουν να επανενταχθούν στην
κοινωνία, αλλά και στην εργασία
όπου αυτό είναι δυνατό.
Για την επίτευξη των πιο πάνω
στόχων, το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καλύψει πλήρως το
κόστος εργοδότησης του απαραίτητου προσωπικού, περιλαμβανομένων κοινωνικού λειτουργού και
άλλων ειδικών.
Σημειώνεται, τέλος, ότι ανάλογες
προσπάθειες καταβάλλονται και
σε συνεργασία με άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης για λειτουργία παρόμοιων δομών στήριξης εκεί και όπου υπάρχουν ή
παρουσιάζονται τέτοιες ανάγκες.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Ο

εφιαλτικός ήχος από τις
σειρήνες που ήχησε το
πρωί της 20ης Ιουλίου του
1974 παραμένει ακόμα και
σήμερα τυπωμένος στη μνήμη
των κατοίκων της Κύπρου.
Ένας ιστορικός εφιάλτης είχε
μόλις ξεκινήσει. Περίπου
σαράντα χιλιάδες Τούρκοι
στρατιώτες, υπό την υποστήριξη της Τουρκικής Αεροπορίας και του ναυτικού εισέβαλαν, [με αφορμή το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών που ανέτρεψε τον πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο] δήθεν
για να αποκαταστήσουν την
συνταγματική τάξη.
Η Εθνοφρουρά αντιστάθηκε
ηρωικά για να αποκρούσει τον
ιταμό εισβολέα. Ο αγώνας
ήταν άνισος μα κυρίως προδομένος. Το αποτέλεσμα τραγικό. 37% του εδάφους της
Κυπριακής Δημοκρατίας κατακτήθηκε από την Τουρκία.
Περίπου 200.000 εκδιώχθηκαν
βίαια από τα σπίτια τους, έγιναν πρόσφυγες στην ίδια τους
την πατρίδα, περίπου 4.000
νεκροί και 1.619 δηλώθηκαν
αγνοούμενοι. Οι Τούρκοι κατέκτησαν το 65% της καλλιεργήσιμης έκτασης, το 70% του
ορυκτού πλούτου, το 70% της
βιομηχανίας, το 80% των τουριστικών
εγκαταστάσεων.
Μέσα από το μαύρο σκηνικό
της Τούρκικης εισβολής που
έσπειρε τον όλεθρο στο νησί,
αναδύθηκαν ηρωικές στιγμές
με αιχμή την επική θυσία των
ΕΛΔΥΚάριων, των παλληκαριών της Ελληνικής Δύναμης
Κύπρου, που επενέργησαν ως
σημαίνουσα
αποτρεπτική
δύναμη για διάσωση της Λευκωσίας και αλλαγή των δεδομένων στην έκβαση του αγώνα
απόκρουσης του εισβολέα.

Η ΕΛΔΥΚ
Ξημέρωμα της 23ης Ιουλίου
1974, οι Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι την εκεχειρία και την
κατάπαυση του πυρός, έχουν
αποβιβάσει πολλές χιλιάδες
στρατιωτών, τουλάχιστον 400
άρματα μάχης και προωθούνται σε όλα τα μέτωπα. Αντίθετα οι δυνάμεις της Εθνικής
Φρουράς τηρούν την κατάπαυ-

20 Ιουλίου 1974

Μαύρη μέρα για την Κύπρο
και τον Ελληνισμό
ση του πυρός.
Εκείνη την κρίσιμη ώρα φθάνει
η Α΄Μοίρα Καταδρομών με
κωδικό «ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΝΙΚΗ» η
οποία από το Μάλεμε της Κρήτης σε διατεταγμένη αποστολή
με αεροπλάνα ΝΟΡΑΤΛΑΣ που
πετούσαν σε πολύ χαμηλό
ύψος και σβηστά φώτα για να
μην εντοπισθουν από τα τουρκικά ραντάρ. Δυστυχώς, οι
Ελλαδίτες καταδρομείς είχαν
σημαντικές απώλειες, καθώς
δυο αεροσκάφη χτυπήθηκαν
από φίλια πυρά λίγο προτού
προσγειωθούν στο αεροδρόμιο

στη συνέχεια. Τις Τουρκικές
δυνάμεις συνοδεύουν ισχυρές
δυνάμεις αρμάτων μάχης. Η
ψυχραιμία του Ταγματάρχη
Μανουρά είναι παροιμιώδης!

τουρκικά μετόπισθεν και
σκορπούν τον θάνατο αθόρυβα. Ολόκληροι Τουρκικοί
καταυλισμοί
κάθε
πρωί
μετρούσαν τους νεκρούς τους!

Αφήνει τους Τούρκους να πλησιάσουν σε απόσταση αναπνοής και τότε, η διμοιρία του
Λοχαγού Μπένου από την
ταράτσα του αεροδρομίου,
ξερνά φωτιά και σίδερο στους
Τούρκους!

Αττίλας 2

Ο 42ος Λόχος Κρούσης Καταδρομών, μπαίνει στη μάχη και
αυτός αμέσως.
Ο 43ος θερίζει τους Τούρκους

• Μέσα από το σκηνικό της προδοσίας

και της Τουρκικής βαρβαρότητας αναδύθηκε
ο ηρωϊσμός της ΕΛΔΥΚ
Λευκωσίας. Μετά το τραγικό
συμβάν και το πολιτικοστρατιωτικό χάος που επικρατούσε
στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα 13
αεροπλάνα δεν έφθασαν ποτέ.
Οι Τούρκοι προωθούνται κατά
χιλιάδες προς το διεθνές αεροδρόμιο της Λευκωσίας με
σκοπό την κατάληψή του, η
οποία θα επέφερε στρατηγικό
πλήγμα στην Κύπρο. Παράλληλα συγκρούονται με μονάδες
της Εθνικής Φρουράς στα
περίχωρα της Λευκωσίας,
όπου προωθούνται κατά
χιλιάδες. Η κατάληψη της Λευκωσίας από τους Τούρκους
ήταν κορυφαίος στόχος. Ο
σιδηρόφρακτος
Τουρκικός
κλοιός έχει περισφίξει το
αεροδρόμιο Λευκωσίας και το
στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Ο
Ταγματάρχης
Καταδρομών
Βασίλης Μανουράς σπεύδει με
τους 41ο, 42ο, 43ο Λόχους
Κρούσης και καταλαμβάνει το
αεροδρόμιο.
Δύο ευμεγέθεις Τουρκικοί σχηματισμοί πλησιάζουν το αεροδρόμιο και ένα ολόκληρο
Σύνταγμα παραμένει σε εφεδρεία για να επιτεθεί και αυτό

Τόση ήταν η μανία των Τούρκων που αποκεφάλισαν
σχεδόν όλα τα σκηνώματα των Ελλήνων στρατιωτών
μέσα στο μαρτυρικό στρατόπεδο. Τα φωτογράφησε κρυφά ένας
δημοσιογράφος του BBC οποίος ανέφερε στο ρεπορτάζ του.
«Τέτοια άνιση μάχη δεν έχει συμβεί στα παγκόσμια χρονικά.
Τέσσερις μέρες κράτησε» το μακελειό

ανηλεώς! Οι Τούρκοι θερίζονται κατά κύματα από τα
εύστοχα πυρά των Ελλαδιτών
Καταδρομέων.

Από τα ξημερώματα της 14ης
Αυγούστου, το πυροβολικό και
η αεροπορία των Τούρκων
άρχισαν να βομβαρδίζουν
μανιασμένα το στρατόπεδο
της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Ακολούθησαν
όπλα καμπύλης τροχιάς, όλων
των διαμετρημάτων και άρματα μάχης.Μέσα στο στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ. βρίσκονταν ο
2ος Λόχος του 1ου Τ.Π Εναντίον των νέων «300» επετέθησαν η ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. ολόκληρο το
50ο Σύνταγμα Πεζικού των
Τούρκων με άρματα μάχης,
από κάθε κατεύθυνση. Οι
΄Ελληνες γίγαντες, μείνανε για
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Τούρκων επιτίθονταν από την
πλευρά του Γερόλακου και δύο
από
την
πλευρά
της
ΤΟΥΡ.ΔΥ.Κ. Η Τουρκική αεροπορία με πρωτοφανή μανία
ανέσκαπτε το έδαφος και
πολυβολούσε ότι κινούταν
μέσα στο στρατόπεδο της
ΕΛ.ΔΥ.Κ. Ήταν 12 η ώρα το
μεσημέρι όταν οι ορδές του
Αττίλα ξεχύθηκαν κατά εκατοντάδες εναντίον των υπερασπιστών του στρατοπέδου.
Τα τούρκικα άρματα έφτασαν
πλέον στο Β΄ύψωμα που υπερασπίζεται ο Λόχος Διοικήσεως. Κόλαση πυρός! Η κατάσταση ξεπερνάει κάθε περιγραφή!
Τα τούρκικα άρματα ανατινάζουν τους σύγχρονους Λεωνίδες σχεδόν εξ επαφής! Τούρκοι
στρατιώτες εισέρχονται στο
ύψωμα και ξεκινά μάχη σώμα
με σώμα!
Τα αεροσκάφη επίσης χτυπούν
την Ελληνοτουρκική πλέον
μάζα αδιάκριτα!
Ο Λοχαγός Σταυριανάκος ουρλιάζοντας καλύπτει με τις

Το κατακομματιασμένο «NORATLAS»

Κοντά στο αεροδρόμιο βρίσκεται το φυλάκιο των Καναδών
του Ο.Η.Ε., όπου βρίσκουν
καταφύγιο οι Τούρκοι. Οι
φιλότουρκοι Καναδοί δίνουν
όλες τις πληροφορίες για τους
Ελλαδίτες καταδρομείς στους
Τούρκους αξιωματικούς.
Δύο χιλιάδες Τούρκοι επίλεκτοι
ετοιμάζονται εκ νέου και επιτίθενται με πρωτοφανή μανία
εναντίον των Ελλαδιτών Καταδρομέων. Ο Μανουράς δίνει
όρθιος τις εντολές του αψηφώντας τις σφαίρες που σφυρίζουν γύρω του.
Οι επίλεκτοι Τούρκοι έπεσαν
πάνω σε διασταυρωμένα πυρά
και αποδεκατίστηκαν. Επί μια
ώρα οι προσπάθειες των
Τούρκων έσπαγαν κατά κύματα επάνω στα στήθη των
Ελλήνων Καταδρομέων! Πυραμίδες σχημάτιζαν οι σωροί
των Τουρκικών πτωμάτων
κάτω από τον καυτό Κυπριακό
ήλιο. Από τους Καταδρομείς η
μοναδική απώλεια ήταν ο
τραυματισμός του Ανδρουλάκη. Το απόγευμα ήρθαν οι
Καναδοί της διεθνούς ειρηνευτικής δύναμης για να παραλάβουν το αεροδρόμιο υπό τον
Ο.Η.Ε.
Επικεφαλής
ένας
Αυστριακός του Ο.Η.Ε., απευθυνόμενος στους Καταδρομείς
λέει «Είναι εντολή του Πρέσβη
Λαγάκου (ο ΄Ελληνας Πρέσβης
στη Λευκωσία) να παραδώσετε
το αεροδρόμιο. Κι ο Μανουράς
απαντάει «Ποιος Λαγάκος,
Ταγματάρχης Μανουράς εδώ!»
Οι καταδρομείς δεν παρέδιδαν
το αεροδρόμιο! Δεκάδες οι
μυστικές αποστολές στα
Τουρκικά μετόπισθεν προκαλώντας τον όλεθρο στα στίφη
του Αττίλα! Σαν φαντάσματα
κάθε νύχτα ξεχύνονται στα

να υπερασπίσουν το στρατόπεδό τους. Η μάχη άνιση πέρα
από κάθε φαντασία!
Οι λυσσασμένοι Τούρκοι θέλανε πάση θυσία να καταλάβουν
το στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ.Κ.,
αλλιώς δεν θα σταματούσαν
τον πόλεμο!
Ξεχύθηκαν τα Τούρκικα F 104,
αδειάζοντας τις Ναπάλμ
πάνω στους «300» ήρωες της
ΕΛ.ΔΥ.Κ., το βαρύ πυροβολικό
τους ανέσκαπτε τη γη μέσα
στο στρατόπεδο. Η επίθεση
ήδη ξεκίνησε…κατά κύματα οι
Τούρκοι καλυπτόμενοι από
άρματα μάχης επιτίθενται.
Θερίζονται σαν στάχυα από
τους «300» λέοντες της
ΕΛ.ΔΥ.Κ. Οπισθοχωρούν με
βαρύτατες απώλειες. Στις
15.00΄ ο 4ος Λόχος δέχεται
σφοδρή επίθεση στα πλευρά
του από ολόκληρο Τάγμα των
Τούρκων.
Οι Τούρκοι οπισθοχωρούν
άτακτα, αφήνοντας και πάλι
δεκάδες νεκρούς μπροστά στα
Ελληνικά χαρακώματα.

Η ΑΠΟΦΡΑΔΑ ΜΕΡΑ
Οι Τούρκοι εκείνη την ημέρα
είχαν αποφασίσει ότι θα
έπρατταν το παν για να καταλάβουν το στρατόπεδο της
ΕΛ.ΔΥ.Κ.. Πίστευαν πως μέσα
υπάρχουν πάνω από 1.000
αμυνόμενοι στρατιώτες.
Τρία μηχανοκίνητα Τάγματα

κραυγές του ολόκληρη την
οχλοβοή και τον πάταγο της
μάχης! «Ας μας πατήσουν !
Ούτε βήμα πίσω!» Πάγωσε το
αίμα στις φλέβες των Τούρκων! Τρέχουν να κρυφτούν στα
ορύγματα και τα λαγούμια
από όπου εξήλθαν τα λιοντάρια της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Σκηνές αποκάλυψης!
Μέχρι της 18.00΄οι μάχες μαίνονταν μέσα στο στρατόπεδο
της ΕΛ.ΔΥ.Κ. από τα απομεινάρια του 4ου και 2ου Λόχου. Ο
Ταγματάρχης Δελλής έσωσε
όσους μπόρεσε με μια ηρωική
έξοδο ανάμεσα στα Τούρκικα
άρματα και τις εκατοντάδες
Τούρκους
στρατιώτες!
Η
ΕΛ.ΔΥ.Κ. οχυρώθηκε λίγο ποιο
πίσω από το στρατόπεδό της.
Εκει εκτυλίχθηκε η τελευταία
μάχη του πολέμου.
Τόση ήταν η μανία των Τούρκων που αποκεφάλισαν σχεδόν όλα τα σκηνώματα των
Ελλήνων στρατιωτών μέσα
στο μαρτυρικό στρατόπεδο.
Τα φωτογράφησε κρυφά ένας
δημοσιογράφος του BBC οποίος ανέφερε στο ρεπορτάζ του.
«Τέτοια άνιση μάχη δεν έχει
συμβεί στα παγκόσμια χρονικά. Τέσσερις μέρες κράτησε…δεν θα με πιστεύει κανένας». Ο ηρωϊσμός των
ΕΛΔΥΚαρίων έσωσε την Λευκωσία.
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Η κατασκήνωση της ΣΕΚ στο χωριό Καννάβια
προσφέρει πολύ περισσότερα από διακοπές
Μ

ε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχει εμπλουτιστεί η παιδική κατασκήνωση της ΣΕΚ στα Καννάβια
προσφέροντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες παιδιά να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και αναδείξουν τα ταλέντα και
τις δεξιότητες τους.
Διανύουμε την τέταρτη κατασκηνωτική
περίοδο με τα παιδιά να δηλώνουν
ενθουσιασμένα από τη διαμονή τους
αλλά και για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να καλύπτει εποικοδομητικά και
ουσιαστικά την ημέρα τους.
Αρχηγός, ομαδάρχες αλλά και αξιωμα-

τούχοι της ΣΕΚ, βρίσκονται καθημερινά
επι ποδός έχοντας ψηλά στις προτεραιότητες τους την ασφάλεια και την υγεία
των παιδιών που επιλέγουν την κατα-

σκήνωση της ΣΕΚ.
Σε καθημερινή βάση
δομείται πρόγραμμα το οποίο κρατεί σε εγρήγορση

Η κατασκήνωση της ΣΕΚ:
• Προσφέρει υψηλής ποιότητας κατασκηνωτική ζωή
και να συνδυάζει ένα ευχάριστο και αρμονικό περιβάλλον με άρτιες
και ασφαλείς κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις
• Αποβλέπει σε ποιοτικά αποτελέσματα, με την κοινωνικοποίηση
των παιδιών μέσα από ένα καθημερινό πανηγύρι χαράς,
διασκέδασης και δημιουργίας

και απασχολεί τα παιδιά σε ομαδικές
δραστηριότητες μέσα από τις οποίες
συνειδητοποιούν τις έννοιες της συλλογικότητας της συνεργασίας, του σεβασμού και της αλληλεγγύης.
Άρτια οργανωμένη με ένα πλούσιο και
υγιεινό μενού, που ελέγχεται σε καθημερινή βάση, οδηγεί γονείς και παιδιά να
εμπιστεύονται όλο και περισσότερο τη
κατασκήνωση της ΣΕΚ γεγονός ανατροφοδοτεί το Κίνημα της ΣΕΚ να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει
χρόνο με τον χρόνο.

Ξέγνοιαστα χαμόγελα των παιδιών
που πλαιισιώνονται από τον αρχηγό
της κατασκήνωσης και τους ομαδάρχες που φροντίζουν για την ασφάλεια
και υγεία τους

Η κατασκήνωση της ΣΕΚ
αποβλέπει, πέραν από
τη διασκέδαση στην
κοινωνικοποίηση και
συνεργασία των παιδιών
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Tρώτε άφοβα
Κυπριακά παγωτά

Τ

ο Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ),
με στόχο την προστασία και τη
σωστή ενημέρωση του καταναλωτή
καθώς και την στήριξη των κύπριων
παρασκευαστών παγωτού, ανακοινώνει τα αποτελέσματα του ολοκληρωμένου ελέγχου που διεξάγει, στα κυπριακά, ευρωπαϊκά και από τρίτες
χώρεςπαγωτά που κυκλοφορούν στην
κυπριακή αγορά (συσκευασμένα και
χύμα) τα τελευταία οκτώ χρόνια (20112018):
Από τον έλεγχο αυτό των παγωτών
σημειώνονται τα ακόλουθα:
* Τα παγωτά βρέθηκαν να είναι μικροβιολογικά ασφαλή.
* Περιείχαν γλυκαντικές ύλες εντός των
επιτρεπόμενων νομοθετικών ορίων.

• Πλήρουν τις προδιαγραφές
υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα
με το Κρατικό Χημείο
* Κατά την τελευταία τριετία παρατηρείται η χρήση της γλυκαντικής ουσίας
στέβιας (με πολύ χαμηλή ή μηδενική
θερμιδική αξία) σε συνδυασμό με άλλα
επιτρεπόμενα γλυκαντικά σε παγωτά
χωρίς ή με μειωμένη ζάχαρη.
*Στην πλειοψηφία τους δεν περιείχαν
συνθετικές χρωστικές.
* Αναγραφόταν στην ετικέτα τους,
όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, η
ύπαρξη των αλλεργιογόνων ουσιών:
«ξηροί καρποί με κέλυφος», «γλουτένη»
και «φιστίκι».
*Το λίπος τους κυμαίνεται από 0,2%
έως 20,2% κατά βάρος (κ.β), τα κορεσμένα λιπαρά οξέα από 0,2% έως 13,1%
κ.β, και τα trans ακόρεστα λιπαρά οξέα
από 0% έως 0,7% κ.β.
*Στην πλειοψηφία τους, αναγραφόταν
στην ετικέτα το είδος της φυτικής
λιπαρής ύλης από την οποία παρασκευάστηκαν, όπως ορίζεται από τη
νομοθεσία.
*Τα κυριότερα φυτικά έλαια που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή τους
είναι: το έλαιο καρύδας και το κραμβέλαιο χαμηλού ερουκικού οξέος, και τα
φυτικά λίπη: φοινικέλαιο, φοινικοπυρηνέλαιο και βούτυρο κακάο (η χρήση
των οποίων συνηθίζεται στη ζαχαροπλαστική), καθώς και το υδρογονωμένο
φοινικοπυρηνέλαιο.
*Ένας ενήλικας, με την κατανάλωση
δύο μπάλων (scoops) παγωτού, βάρους
περίπου 100 γραμμαρίων και λίπους
20%, καλύπτει αντίστοιχα το 29% σε
ολικό λίπος και το 65% σε κορεσμένα
λιπαρά οξέα της προσλαμβανόμενης
ποσότητας αναφοράς σε μια ημερήσια
διατροφή 2000 θερμίδων.
* Ένα παιδί 2-4 χρόνων βάρους 15
κιλών, με την κατανάλωση δύο μπάλων
(scoops) παγωτού μειωμένων θερμίδων,
βάρους περίπου 100 γραμμαρίων, το
οποίο περιέχει ποσότητα της γλυκαντικής ουσίας «ασπαρτάμης» στο μέγιστο
επιτρεπτό όριο της (δηλ. 800 mg/kg),
προσλαμβάνει το 1/8 της αποδεκτής
ημερήσιας πρόσληψης της εν λόγω
γλυκαντικής ουσίας.

Η
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ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ
Η επαφή με τη φύση συμβάλλει καθοριστικά
στην απόκτηση και διατήρηση καλής ψυχολογίας

έκθεση στην φύση έχει συσχετιστεί
κατά καιρούς με πολλά οφέλη για
την ψυχική και σωματική υγεία.
Η νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο
Διεθνές Περιοδικό Ερευνών Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Παγκόσμιας Υγείας της Βαρκελώνης.

σημασία που δίνουν σε αυτούς.
Η ψυχική υγεία των συμμετεχόντων,
αναφορικά με αισθήματα νευρικότητας
ή κατάθλιψης, καθώς και τα επίπεδα

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν
δεδομένα περίπου 3.600 ενηλίκων από
την Ισπανία, τη Λιθουανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ολλανδία.
Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα
ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συχνότητα με την οποία επισκέπτονταν
φυσικά περιβάλλοντα ως παιδιά.
Ρωτήθηκαν επίσης κατά πόσο επισκέπτονται σήμερα τη φύση, πόσο ικανοποιημένοι αισθάνονται με τους φυσικούς χώρους , αλλά και σχετικά με τη

τους, εμφάνιζαν χειρότερη ψυχολογία
μετέπειτα.
Ο διευθύνων της μελέτης συμπληρώνει:
«Σε γενικές γραμμές, οι συμμετέχοντες
με μικρότερη έκθεση στη φύση ως παιδιά, αποδίδουν μικρότερη σημασία στα
φυσικά περιβάλλοντα, αλλά χάνουν
και πολλά οφέλη, όπως η χαλάρωση
και το αίσθημα ευεξίας».
Οι ερευνητές τόνισαν επίσης τη σημασία της έκθεσης σε φυσικά τοπία κατά
την παιδική ηλικία, όχι μόνο για τα
ψυχοσωματικά οφέλη, αλλά και για την
ανάπτυξη μιας στάσης που εκτιμά το
φυσικό περιβάλλον.

ενέργειας και κόπωσης, αξιολογήθηκαν
μέσω ψυχολογικής εξέτασης.
Τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι οι ενήλικες, που εκτίθονταν λιγότερο στη
φύση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής

«Η φύση δημιουργεί τις υποδομές για
την ανάπτυξη μίας υγιούς ψυχολογίας
που θα συνοδεύει το άτομο σε όλα τα
στάδια της μετέπειτα ενήλικης ζωής
του» καταλήγουν οι ερευνητές.

• Μελέτη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Γερνάμε ανάλογα με το πώς ζούμε

Δ

εν υπάρχει άνθρωπος που να μην
επιθυμεί να ζήσει περισσότερο και
να διατηρήσει την υγεία του. Κανείς δεν
θέλει να υποστεί μία φθίνουσα κατάσταση υγείας ή τις χρόνιες παθήσεις
που συνοδεύουν την διαδικασία της
γήρανσης. Πριν αποφασίσετε πως θα
μειώσετε τον ρυθμό της γήρανσης σας,
πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί σωστά η
βιολογική σας ηλικία σε σύγκριση με την
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ. Ως βιολογική ηλικία ορίζεται ο εξατομικευμένος ρυθμός γήρανσης του καθενός.
Θα φανταζόσασταν ποτέ ότι θα μπορούσατε με μια εξέταση να μετρήσετε τη
βιολογική σας ηλικία; Τον τρόπο που
γερνάτε; Και το σπουδαιότερο, ότι θα
μπορούσατε να ανακόψετε την εκφυλιστική διαδικασία της γήρανσης και να
ζήσετε πιο υγιείς, πιο πολλά χρόνια;
Πλέον η μέτρηση αυτή είναι γεγονός.

ευθύνεται για την ¨καραμελοποίηση¨
των οργάνων και τις καφέ κηλίδες του
δέρματος
- Μέτρηση των επιπέδων Ω3- ως δείκτη
πιθανής φλεγμονής

- Χορήγηση ρεσβερατρόλης- αντιγηραντική ουσία που βρίσκουμε στα μούρα
- Οδηγίες για διατροφή και άσκηση
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ειδικοί
επιστήμονες παρέχουν την επιστημονική εποπτεία αυτής της καινοτόμου
προσπάθειας.

• Μετρήστε το... γήρας σας και
βρείτε το μυστικό της μακροζωίας
- Μέτρηση Βιταμίνης D

Οι βασικές εξετάσεις που πρέπει να
κάνει ο ασθενής είναι:

- Ψηφιακή θερμογραφία για τον εντοπισμό πιθανής φλεγμονής

- Λήψη πλήρους οικογενειακού ιστορικού το οποίο θα εγγράφεται σε ψηφιακή κάρτα

Αφού γίνουν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις και έχουμε το προφίλ του ασθενούς, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η
προτεινόμενη θεραπεία η οποία, μεταξύ
άλλων, θα περιλαμβάνει:

- Μέτρηση της γλυκοζυλίωσης, που

- Χορήγηση αντιοξειδωτικών ( L- Καρνοζίνη)

- Βιταμίνη D

Το Εργαστήριο Μοριακής & Κυτταρικής
Γήρανσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, εφαρμόζει ερευνητικό πρωτόκολλο
προκειμένου να προσδιορίζεται η βιολογική ηλικία και η εξέλιξη της διαδικασίας της γήρανσης

- Ολόσωμο υπερηχογράφημα

- Χορήγηση κερσετίνης (σε χάπια και
κρέμα)

- Εκτίμηση του πάχους του κολλαγόνου
του δέρματος
- Σκανάρισμα του νευρικού συστήματος
για την μέτρηση του οξειδωτικού και
ψυχολογικού στρες

Ανάλογα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων οι οποίες πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε 3 μήνες και συνιστώνται
σε ενήλικες από 35 ετών και πάνω,
προτείνονται τα κατάλληλα φυτικά
συμπληρώματα διατροφής.
Να αναφέρουμε, τέλος, πως το γεωγραφικό τόξο της αντιγήρανσης στην Ελλάδα, ξεκινά από τα νησιά του Ιονίου,
συνεχίζει στην Ορεινή Πελοπόννησο και
καταλήγει στην Ορεινή Κρήτη και τα
νησιά του Αιγαίου.
Το μυστικό της μακροζωίας των κατοίκων αυτών των περιοχών, σύμφωνα με
τις έρευνες, κρύβεται στη μεσογειακή
διατροφή, τους περιβαλλοντικούς
παράγοντες αλλά κυρίως στην έλλειψη
στρες από τη ζωή τους και στην κοινωνική ζωή που έχουν ! Συμπέρασμα; Γερνάμε όπως ζούμε.

Βγείτε έξω, φάτε ό,τι θέλετε χωρίς να πάρετε ούτε γραμμάριο!

Θ

έλετε να πάτε για φαγητό
σε ένα εστιατόριο και δεν
θέλετε να χαλάσετε τη δίαιτα
αλλά και να φάτε χωρίς περιορισμό;
Μην αγχώνεστε, υπάρχει λύση
και μάλιστα την συνιστούν
πολλοί διατροφολόγοι.
Όταν είστε έξω για φαγητό,
ζητήστε από τον σερβιτόρο ένα
ποτήρι νερό με άφθονο πάγο.
Πίνοντας το, παράλληλα με το

φαγητό σας, θα νιώσετε χορτάτο το στομάχι πιο γρήγορα, ενώ
ο πάγος υποχρεώνει τον οργανισμό να κάψει περισσότερες
θερμίδες, προκειμένου να αυξήσει την θερμοκρασία του νερού
που δέχεται.
Έτσι, και πίνετε νερό που είναι
απαραίτητο για τον οργανισμό
και ξεγελάτε το στομάχι σας
μένοντας μακριά από περιττές
θερμίδες.

• Έτσι απλά και … θαυματουργά
Οι ειδικοί το συνιστούν με... χίλια!
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 IOYΛIΟΥ 2019

Νέες ευκαιρίες κατάρτισης
από την ΑνΑΔ σε 46.800
εργαζόμενους και ανέργους

Η

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2019.
Τα προγράμματα, τα οποία καλύπτουν θέματα που καθορίζονται από
την ΑνΑΔ μετά από επαφές με τους
ενδιαφερόμενους φορείς, στοχεύουν
στην κατάρτιση και αναβάθμιση του
ανθρώπινου δυναμικού του τόπου,
συμβάλλοντας στη βελτίωση της
παραγωγικότητας και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα αφορούν όλους
τους τομείς της οικονομίας και όλες
τις κατηγορίες επαγγελμάτων.
Μεταξύ άλλων, καλύπτονται θέματα
όπως αποτελεσματική διεύθυνση
επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και
καινοτομίες, πράσινες και γαλάζιες
δεξιότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

• Η δαπάνη θα φθάσει
στα €14,5εκ. μέσα
στο Β΄ Εξάμηνο του 2019
γειας, εξοικονόμηση ενέργειας,
ασφάλεια και υγεία στην εργασία,
εκπαίδευση εκπαιδευτών, Γενικός
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων,
βασικές ψηφιακές δεξιότητες και
εξειδικευμένες δεξιότητες στα διάφορα επαγγέλματα.
Στο πλαίσιο των προσπαθειών που
καταβάλλονται για περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας, τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που υλοποιούνται με την έγκριση και επιχορήγηση της ΑνΑΔ συμβάλλουν στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση των θέσεων εργασίας και
στην καλύτερη αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου,
μέσω του εμπλουτισμού των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, με ουσιαστικά οφέλη για την παραγωγικότητα και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων
υπηρεσιών. Η εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται μόνο
από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
(ΚΕΚ), σε πιστοποιημένες Δομές
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ)
και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ).
Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν
ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:
Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα
Κατάρτισης – Συνήθη, Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης –
Ζωτικής Σημασίας και τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης
Συνδικαλιστικών Στελεχών
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην
ιστοσελίδα
της
ΑνΑΔ
www.anad.org.cy, όπου βρίσκονται
και τα στοιχεία επικοινωνίας του
κάθε ΚΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι
πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για να εξασφαλίσουν σχετικό παραπεμπτικό.
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ΑΝΑΔ: Έναρξη του έργου για την Ανάπτυξη Προτύπων
Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ)

Σ

την παρουσία Κοινωνικών Εταίρων
και άλλων εμπειρογνωμόνων πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2019 στα
γραφεία της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) εκδήλωση για την έναρξη του Έργου για την
Ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών
Προσόντων (ΠΕΠ).
Το Έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ και
αποτελεί μέρος του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), το οποίο
λειτουργεί η ΑνΑΔ. Η Σύμβαση έχει ανατεθεί από την ΑνΑΔ στην κοινοπραξία
University of Nicosia (Edex Educational
Excellence Corporation Ltd) και IHE
Innovative Hospitality Education Ltd.

προσόντος.
Με τη συμμετοχή στο ΣΕΠ επιτυγχάνεται
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού,
διευκόλυνση στην εξεύρεση εργασίας
καθώς και αυξημένες προοπτικές ανέλιξης. Επίσης, ενισχύεται η κινητικότητα

• Η λειτουργία του ΠΕΠ δημιουργεί νέα δυναμική και στηρίζει τον θεσμό της κατάρτισης
και γενικά της ανάπτυξης και
αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναμικού στην Κύπρο

Το Έργο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 20 μηνών, περιλαμβάνει την
ανάπτυξη 80 νέων προτύπων καθώς και
την επικαιροποίηση 72 υφισταμένων.
Στο Έργο εμπλέκονται ενεργά οι κοινωνικοί εταίροι καθώς εκπροσωπούνται
στις Τεχνικές Επιτροπές Επαγγελματικών Προσόντων, οι οποίες μελετούν και
επικυρώνουν την εργασία της ανάπτυξης των προτύπων. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται ότι τα ΠΕΠ αντανακλούν
τις σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες και
πρακτικές που ισχύουν στην κυπριακή
οικονομία.

του ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα υπάρχει μέτρο σύγκρισης με άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ αφού το ΣΕΠ είναι
αναπόσπαστο μέρος του Κυπριακού
Πλαισίου Προσόντων (CyQF), το οποίο
έχει συσχετιστεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF). Πρόσθετα, το
Σύστημα αποτελεί πλαίσιο αναφοράς
για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα
Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των
οποίων τα προγράμματα και οι δραστηριότητες κατάρτισης, ήδη προσαρμόζονται ενώ το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματά τους εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των ΠΕΠ. Το ΣΕΠ
αναμένεται να συνδέσει όλες τις μορφές
μάθησης, την επίσημη και τυπική με την
άτυπη και ανεπίσημη μάθηση, ενώ θα
συνδέσει και την αρχική με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Αυτό με τη σειρά του θα
σημαίνει διευρυμένες δυνατότητες και
ευκαιρίες κατάρτισης και ενίσχυσης της
δια βίου μάθησης.
Περισσότερες πληροφορίες για το
Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων
βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ
www.anad.org.cy.

Τα πρότυπα αποτελούν τη βάση για τη
λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) το οποίο έχει
θέσει ψηλά στις προτεραιότητές της η
Κυβέρνηση. Η λειτουργία του ΣΕΠ δημιουργεί νέα δυναμική και στηρίζει τον
θεσμό της κατάρτισης και γενικά της
ανάπτυξης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο. Κύριος
στόχος είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης
και πιστοποίησης της ικανότητας του
ατόμου να αποδώσει αποτελεσματικά
σε καθορισμένο επίπεδο επαγγελματικού

Αυστηρότερα μέτρα στο ηλεκτρονικό εμπόριο από την Ε.Ε.

Σ

ε προσωρινή συμφωνία για αυστηρότερους κανόνες προστασίας των
καταναλωτών στις ηλεκτρονικές αγορές τους και για την καλύτερη επιβολή
των εν λόγω κανόνων, κατέληξαν την
περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πρότεινε τους
νέους κανόνες τον περασμένο Απρίλιο,
οι σημαντικότερες βελτιώσεις θα αφορούν τη μεγαλύτερη διαφάνεια για τους
καταναλωτές κατά την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών, αποτελεσματικές κυρώσεις και σαφείς κανόνες ώστε
να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των προϊόντων δύο ποιοτήτων στην ΕΕ.
«Στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών μέσω της αύξησης της διαφάνειας και της αυστηρής επιβολής της νομοθεσίας σε περίπτωση εξαπάτησης των
καταναλωτών. Μ' αυτή τη νέα συμφωνία
οι καταναλωτές θα γνωρίζουν τι αγοράζουν και από ποιον», δήλωσε σχετικά ο
πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής,
Φρανς Τίμερμανς.
Από την πλευρά της, η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των
Φύλων, Βιέρα Γιούροβα, πρόσθεσε: «Η

συμφωνία καταργεί τα δύο μέτρα και τα
δύο σταθμά που υπάρχουν στην ενιαία
αγορά. Υπολογίζεται ότι έτσι οι καταναλωτές δεν θα παραπλανόνται πλέον
από διαφορετικά προϊόντα τα οποία
παρουσιάζονται ως ταυτόσημα. Όσοι
έμποροι εξακολουθήσουν να εξαπατούν
τους καταναλωτές θα υποστούν αυστηρές κυρώσεις. Η νέα συμφωνία θα συμβάλει επίσης στην προστασία των

τρόπο. Για εκτεταμένες παραβάσεις που
επηρεάζουν τους καταναλωτές σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και οι οποίες
υπόκεινται σε συντονισμένη επιβολή της
νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ, το ανώτατο
πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί σε
κάθε κράτος μέλος θα ισούται τουλάχιστον με το 4 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου.
• Αντιμετώπιση των καταναλωτικών

• Στόχος η προστασία των
καταναλωτών μέσω της αύξησης
της διαφάνειας και της αυστηρής
επιβολής της νομοθεσίας

προϊόντων δύο ποιοτήτων: Οι νέοι
κανόνες ξεκαθαρίζουν ότι θα θεωρείται
παραπλανητική η πρακτική προώθησης
ενός προϊόντος στην αγορά, όταν αυτό
παρουσιάζεται ως πανομοιότυπο με το

καταναλωτών στο διαδίκτυο και θα
καταστήσει τις ηλεκτρονικές αγορές πιο
διαφανείς».

ίδιο προϊόν σε άλλα κράτη μέλη, ενώ

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που εγκρίθηκαν
και θα αποφέρουν απτά οφέλη για τους
καταναλωτές περιλαμβάνουν:

καιολόγητες διαφορές ως προς τη

• Αποτελεσματικές κυρώσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τους
καταναλωτές: Οι εθνικές αρχές καταναλωτών θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές κυρώσεις με συντονισμένο

στην πραγματικότητα τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν σημαντικές και αδισύσταση ή τα χαρακτηριστικά τους και
• Ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο διαδίκτυο: Προκειμένου να
τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες, η
προσωρινή συμφωνία πρέπει πλέον να
εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Δωρεά 600.000 δολ. από 92χρονο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τ

ο ποσό των 600.000 δολαρίων
ΗΠΑ δώρισε στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου ο 92χρονος Θανάσης
Παλαιολόγου από τη Νάπη της
Λέσβου, προκειμένου να ενισχυθεί
η βιβλιοθήκη του ιδρύματος στη
Μυτιλήνη.
Με καημό για τη στήριξη της
εκπαίδευσης που εκείνος δεν είχε,
ο «κυρ Θανάσης» ήταν επί πολλά
χρόνια μετανάστης στην Αμερική
όπου συγκέντρωσε μεγάλα χρηματικά ποσά. Έχοντας επιστρέψει
στη Μυτιλήνη, όπου ζει, στήριξε
τη δημόσια βιβλιοθήκη χρηματοδοτώντας τη μελέτη επισκευής
του κτιρίου που στεγάζεται. Πριν
από λίγες ημέρες κατέθεσε πρόταση δωρεάς 600.000 δολαρίων

ΗΠΑ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Πρόταση, η οποία θα συζητηθεί
τις επόμενες ημέρες, προκειμένου
να γίνει δεκτή από τη Σύγκλητο
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Όρος

της δωρεάς είναι το ποσό, το
οποίο μπορεί -όπως έγινε γνωστό- και να αυξηθεί, να διατεθεί
αποκλειστικά για τις ανάγκες της
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

Αίγυπτος σε Interpol: Βρείτε την κεφαλή του Τουταγχαμών
που πωλήθηκε 4,7 εκατ. λίρες

Η

Αίγυπτος ζήτησε από την
Interpol να εντοπίσει ένα γλυπτό πορτραίτο του Τουταγχαμών,
ηλικίας 3.000 ετών, που πωλήθηκε στο Λονδίνο αντί σχεδόν 6 εκατομμυρίων δολαρίων παρά τη
διαφωνία του Καΐρου, ανακοίνωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.

συνεδρίαση ότι η αιγυπτιακή

Ο οίκος δημοπρασιών Christie's
πούλησε στις 4 Ιουλίου την
αρχαία κεφαλή ύψους 28,5 εκατοστών, αντί 4,7 και πλέον εκατομμυρίων στερλινών (σχεδόν 5,3
εκατομμύρια ευρώ) σε άγνωστο
αγοραστή κατά τη διάρκεια μιας
από πιο αμφιλεγόμενες δημοπρασίες των τελευταίων ετών.

Η επιτροπή εξέφρασε τη βαθιά

εισαγγελία είχε ζητήσει από την
Interpol να "εκδώσει ανακοίνωση
για τον εντοπισμό της κεφαλής
από χαλαζίτη, λόγω της απουσίας των απαραίτητων εγγράφων
κατά την πώληση.
της δυσαρέσκεια για μη επαγγελ-

Ελβετία αναδείχθηκε το καλύτερο μέρος στον κόσμο για να
ζει κανείς και να εργάζεται, κλέβοντας την πρωτοκαθεδρία από
τη Σιγκαπούρη που βρισκόταν
στην κορυφή της σχετικής κατάταξης για πέντε συνεχή έτη, σύμφωνα με δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου CNBC.
Το υψηλό βιοτικό επίπεδο και οι
ανταγωνιστικοί μισθοί είχαν ως
αποτέλεσμα η χώρα να φιγουράρει τακτικά μεταξύ των περιοχών
που θεωρούνται οι καλύτερες για
να ζει κανείς. Ωστόσο, σε μια
εποχή αυξανόμενης αβεβαιότητας
παγκοσμίως, η περίφημη πολιτική και οικονομική σταθερότητα
της Ελβετίας τη βοήθησε να ανέβει
στην κλίμακα της ετήσιας έρευνας
αποδήμων της HSBC (HSBC Expat)
κατακτώντας για πρώτη φορά
την πρώτη θέση. Η Ελβετία αναβαθμίστηκε από την 8η θέση που
κατέλαβε πέρυσι καθώς η μεγάλη
πλειονότητα των ανθρώπων που
είχαν εγκατασταθεί εκεί από
άλλες χώρες δήλωσαν ικανοποιημένοι με το οικονομικό (80%) και
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Το «καινούριο» βρίσκει χώρο όταν
έχουμε αφήσει πίσω μας το «παλιό»
Ποια είναι τα πράγματα που ενόψει της νέας
σεζόν δεν έχουν θέση στο χώρο μας;
1) Ολα τα εργαλεία κουζίνας που δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν πλέον: Ανοίξτε τα συρτάρια και τα ντουλάπια της κουζίνας και
παρατηρήστε προσεκτικά ποια εργαλεία είναι
σε καλή κατάσταση και χρησιμοποιείτε
ακόμα. Μην κρατήσετε τίποτα που δεν ξέρετε
πώς χρησιμοποιείτε, που δεν είναι σε καλή
κατάσταση.

2) Δωρίστε ή ανακυκλώστε παλιά βιβλία
μαγειρικής, χάρτες, παλιά λεξικά ή εγκυκλοπαίδειες: Το διαδίκτυο μπορεί να κάνει το σπίτι σας
να αναπνεύσει. Μπορείτε να βρίσκετε ανά πάσα
ώρα και στιγμή την πληροφορία (κάθε είδους) που
ψάχνετε, εξοικονομώντας παράλληλα πολύτιμο
χώρο στα ράφια και τα ντουλάπια σας.
3) Ό,τι παλιό μαζεύει σκόνη: Παλιές κορνίζες (που
μπορεί να μην έχουν καν φωτογραφία μέσα), μπιμπελό, σουβενίρ από ταξίδια, ακόμα και λούτρινα
αρκουδάκια.
4) Τα μαγνητάκια στο ψυγείο, παλιά βάζα, χαρτιά
περιτυλίγματος: Η κουζίνα σας μπορεί να δείχνει
πιο καθαρή, αν απαλλάξετε το ψυγείο από την
«παραφωνία» των διακοσμητικών στην όψη του.
Παλιά βάζα, επίσης, δημιουργούν μια παρωχημένη
διακοσμητική εικόνα .
5) Παλιοί λογαριασμοί, γραφική ύλη που πλέον δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί, παλιά διαφημιστικά
(κούπες, φυλλάδια, κατάλογοι): Καταχωρήστε όλα
τα δεδομένα που χρειάζεστε στον υπολογιστή σας
(και απομακρύνετε όλους τους παλιούς λογαριασμούς που έχετε εξοφλήσει). Ολα τα στιλό που δεν
γράφουν πλέον και χρησιμοποιημένα χαρτιά.

ματική συμπεριφορά η οποία επέτρεψε την πώληση αιγυπτιακών
Λίγες ημέρες αργότερα, η Εθνική
Αιγυπτιακή Επιτροπή για τον
επαναπατρισμό των αρχαιοτήτων
(NCAR) δήλωσε μετά μια έκτακτη

αρχαιοτήτων χωρίς να δοθούν οι
τίτλοι ιδιοκτησίας και τα έγγραφα
που αποδεικνύουν τη νόμιμη εξαγωγή τους από την Αίγυπτο.

Ελβετία, η καλύτερη χώρα στον κόσμο
να ζεις και να εργάζεσαι

Η
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το πολιτικό (86%) περιβάλλον.
Περίπου το 82% των ανθρώπων
που μετεγκαταστάθηκαν στην
Ελβετία για να εργαστούν δήλωσαν επίσης ότι απολαμβάνουν

Σιγκαπούρη δεν βρίσκεται στην
πρώτη θέση, ενώ έχει φέτος υποχωρήσει στη δεύτερη θέση της
κατάταξης. Η 5άδα της HSBC με
«Τα καλύτερα μέρη για να ζει

Η Γαλλία επιβάλλει περιβαλλοντικό
φόρο στις αεροπορικές εταιρείες

Η

γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι από το
2020 θα επιβάλει έναν «περιβαλλοντικό φόρο»,
ύψους από 1,50 μέχρι και 18 ευρώ, σε όλες τις πτήσεις, όλων των αεροπορικών εταιρειών, που αναχωρούν από γαλλικά αεροδρόμια. «Δεν τίθεται θέμα
ότι ο εθνικός αερομεταφορέας μας θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση», παραδέχτηκε η υπουργός Μεταφορών Ελιζαμπέτ Μπορν μετά τη λήξη του Συμβουλίου Οικολογικής Προστασίας. Ο φόρος αυτός θα
αφορά μόνο τις πτήσεις που αναχωρούν από τη
Γαλλία και όχι εκείνες που φτάνουν στη χώρα. Θα
καθορίζεται ανάλογα με το δρομολόγιο και τη θέση,
για παράδειγμα θα ανέρχεται στο 1,5 ευρώ για την
οικονομική θέση στις πτήσεις εσωτερικού και εντός
χωρών της ΕΕ και θα φτάνει τα 18 ευρώ για τη διακεκριμένη θέση σε πτήσεις εκτός χωρών της ΕΕ. Δεν
θα ισχύει όμως για τις πτήσεις με ανταπόκριση και
για εκείνες με προορισμό την Κορσική και τα γαλλικά υπερπόντια εδάφη.
Εκτιμάται ότι από τον φόρο αυτό θα συγκεντρωθούν 180 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν για την ανάπτυξη πιο οικολογικών υποδομών
στον τομέα των μεταφορών, κυρίως στους σιδηροδρόμους.

Σοβαρά … αστειάκια

Στο δικαστήριο λέει ο
άντρας την ώρα της δίκης:
βελτιωμένο επίπεδο ζωής σε
σχέση με την πατρίδα τους.
Η φετινή έρευνα, που βασίζεται
στις απαντήσεις περισσότερων
από 18.000 αποδήμων σε 163
αγορές, σηματοδοτεί την πρώτη
φορά σε πέντε χρόνια που η

κανείς και να εργάζεται» συμπληρώνεται με τον Καναδά, την Ισπανία και τη Νέα Ζηλανδία. Πάντως,
σύμφωνα με έρευνα της διεθνούς
εταιρείας συμβούλων επιχειρηματιών «Mercer», η καλύτερη πόλη
για να ζει κάποιος είναι η Βιέννη.

«Κύριε δικαστά, δεν αντέχω άλλο, θέλω να χωρίσω
την γυναίκα μου. Με χτυπάει συνέχεια μέχρι να
πέσω κάτω! Προχθές παραλίγο να με σκοτώσει με
ένα τηγάνι…»
«Κατηγορούμενη για πες μας, είναι αλήθεια όλα
αυτά;»
«Ε, όχι και να τον σκοτώσω! Μην τον πιστεύετε
κύριε δικαστά, από το πολύ ξύλο τα έχει χαμένα.»
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Προστατευθείτε με αντηλιακό, γυαλιά ηλίου και καπέλο

Η

ζέστη έχει σφίξει εδώ και
μέρες ενώ κατά διαστήματα
υπάρχει θερμή εισβολή με τον
υδράργυρο να φθάνει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Όλα, υπό συνθήκες
καύσωνα, μοιάζουν μαρτυρικά.
Μεταξύ όλων και ο ύπνος. Πώς να
κοιμηθείς όταν όλα βράζουν; Η μία
λύση είναι κλιματιστικό η άλλη ο
ανεμιστήρας. Αλλά τι κάνεις σε
περίπτωση που δεν αντέχεις κανένα από τα δύο; Παρακάτω ακολουθούν συμβουλές για πιο δροσερές
μέρες.
• Φροντίστε να προστατεύσετε
κάθε εκατοστό επιδερμίδας που
παραμένει εκτεθειμένο στον ήλιο,
εφαρμόζοντας αντηλιακή κρέμα με
ικανοποιητικό δείκτη προστασίας,
φορέστε καπέλο και γυαλιά ηλίου
για να προστατεύσετε το κεφάλι
σας από το ηλιακό μένος και,
φυσικά, κάντε το ίδιο για τα παιδιά σας.
• Πιείτε νερό και μείνετε ενυδατωμένοι
Μην περιμένετε να διψάσετε για να
στραφείτε στο νερό κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες. Πιείτε άφθονο νερό και αποφύγετε τα ποτά με
αλκοόλ ή καφεΐνη, τα οποία λειτουργούν ως διουρητικά και επομένως απομακρύνουν πιο σύντομα
από το κανονικό τα υγρά από τον
οργανισμό σας. Πολύ περισσότερο,
η παραπάνω συμβουλή αφορά
όσους επιδίδονται σε έντονη
σωματική άσκηση.

• Μην κάνετε άσκοπες μετακινήσεις
Μια δουλειά που μπορεί να γίνει
αύριο, είναι προτιμότερο να μη
γίνει σήμερα, που το θερμόμετρο
γράφει 40 και οι δρόμοι μέχρι τις
δημόσιες υπηρεσίες ή τα καταστήματα βγάζουν φλόγες.
• Διατροφή κατά του καύσωνα
Τα λαχανικά και τα φρούτα αποτελούν την ιδανικότερη επιλογή σε
τέτοιες περιόδους, ιδιαίτερα όταν
αντικαθιστούν τα λιπαρά και
βαριά σνακ ανάμεσα στα γεύματα.
Μην αποφεύγετε το αλάτι, καθώς,
αφενός αναπληρώνει τις ποσότητες νατρίου που χάνουμε με τον
ιδρώτα, και αφετέρου, δημιουργεί
αίσθημα δίψας και μας ωθεί προς

την κατανάλωση υγρών, τα οποία
μας είναι απαραίτητα. Πάντα,
ωστόσο, καταναλώνουμε με μέτρο.
Το ίδιο ισχύει και για το σύνολο
των γευμάτων – ελαφριά και συχνά
γεύματα είναι η κατάλληλη επιλογή για τις ημέρες του καλοκαιριού.
• Μη μένετε σε σταθμευμένο
αυτοκίνητο
Σκεφτείτε τον εαυτό σας να βρίσκεται αιχμάλωτος σε έναν φούρνο
μικροκυμάτων. Ακόμη χειρότερα,
σκεφτείτε το παιδί σας ή τους
μεγάλους σε ηλικία γονείς σας
στην ίδια θέση. Το ίδιο ισχύει και
μέσα στις «λαμαρίνες» του αυτοκινήτου, που τις πυρακτώνει ο
ήλιος, όσο εσείς έχετε πεταχτεί για
μια δουλειά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη κινείται απέναντί σου
και τα θέλω των άλλων παραμένουν η
πρώτη σου προτεραιότητα, ωστόσο
είναι πιθανό πως οι συνθήκες είναι πιο
μπερδεμένες από ότι περίμενες λόγω
σημαντικών προσώπων που σου
βάζουν κάποια εμπόδια. Ο αυστηρός
Κρόνος μάλιστα από το ζενίθ του ωροσκοπίου σου σε δύσκολη όψη με τον
Ήλιο δείχνει πως δεσμεύεσαι από πολλές υποχρεώσεις.
Ταύρος: Καταβάλλεις σημαντικές προσπάθειες να μείνεις εντός προγραμματισμού, ωστόσο συναντάς εμπόδια σε
σημαντικά σου εγχειρήματα. Έτσι λοιπόν, δεν είναι λίγες οι φορές που θέλεις
να τα παρατήσεις, όμως τελικά βρίσκεις δύναμη και πατάς στα πόδια σου
με το τρίγωνο του Κρόνου προς το
ζώδιό σου. Παρόλα αυτά, οι υποχρεώσεις μοιάζουν να σε πνίγουν αρκετά.
Δίδυμοι: Η Σελήνη μπορεί να παραμένει
σε φιλικό ζώδιο προς το δικό σου,
ωστόσο συμμετέχει και σε δυσμενή σχηματισμό με τον Κρόνο και τον
Πλούτωνα, έτσι λοιπόν μπορεί να βρίσκεις διεξόδους, ωστόσο οι δύσκολες
καταστάσεις
είναι
υπαρκτές.
Παράλληλα, ένα δημιουργικό σου σχέδιο μοιάζει να καθυστερεί σε κάποιο
βαθμό, οπότε καλείσαι να αναθεωρήσεις τους στόχους σου. Αν έχεις παιδιά,
δώσε σήμερα ιδιαίτερη προσοχή στις
ανάγκες τους.
Καρκίνος: Πρόκειται για μια κάπως
απαιτητική ημέρα, ιδιαίτερα σε ό,τι
σχετίζεται με οικογενειακά θέματα,
καθώς έρχονται στο προσκήνιο υποθέσεις που σε απασχολούν εδώ και καιρό,
υπάρχουν όμως και ευκαιρίες. Όμως, το
πιο δύσκολο που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις είναι η διάσταση των θέλω
σου με εκείνα των οικείων σου προσώ-

πων, ενώ παράλληλα θυμήσου πως δεν
είναι αρκετά ξεκούραστη μέρα για
ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι.
Λέων: Η ημέρα έχει πολλές ευκαιρίες
που μπορείς να αδράξεις καθώς η
Σελήνη, βρίσκεται σε μια ευνοϊκή θέση
που βοηθά τα σχέδιά σου. Έτσι λοιπόν
μπορείς να τακτοποιήσεις με τον καλύτερο τρόπο τα ζητήματα που σε απασχολούν, κυρίως χάρη στα πρόσωπα
του κοντινού σου περίγυρου, αλλά και
μέσα από τις επαφές, τις συζητήσεις
και τις συμφωνίες που κλείνεις, έστω
και αν υπάρχουν κάποιες αναβολές.
Παρθένος: Η ημέρα σου δίνει πρόσφορο
έδαφος για να βάλεις σε μια σειρά
ζητήματα τις καθημερινότητας, αλλά
και να αποκομίσεις το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα από υποθέσεις πρακτικής
φύσεως. Άλλωστε σήμερα έχεις εστιάσει στις βασικές σου ανάγκες και στην
κάλυψή τους, έτσι λοιπόν τα θέλω σου
είναι η πρώτη σου προτεραιότητα.
Ζυγός: Φρόντισε οι κινήσεις σου να
είναι καλά μελετημένες από πριν, αν
θέλεις να δεις τα σχέδιά σου να υλοποιούνται τελικά. Επίσης, είναι καλύτερα
να φανείς προσγειωμένος στους στόχους που θέτεις, ειδικά αν έχεις γεννηθεί τον Οκτώβρη που επηρεάζεσαι από
την δυσμενή αντίθεση Ήλιου-Κρόνου,
μπορείς όμως να βρεις λύσεις επιστρατεύοντας τη διαίσθησή σου για τις
υποθέσεις της καθημερινότητας.
Σκορπιός: Οι τάσεις φυγής από την
καθημερινότητα είναι έντονες και προσπαθείς να ξεφύγεις από την πεζή ρουτίνα, αφού έχεις ανάγκη από ξεκούραση, αλλά και μπερδεμένες καταστάσεις.
Βρες λοιπόν τις ισορροπίες και μην
αμελείς τις υποχρεώσεις που εκκρεμούν, αλλά αντίθετα, οργάνωσε καλύτερα το πρόγραμμά σου.

Τοξότης: Η ημέρα είναι αρκετά βοηθητική για να αναπτύξεις δράση και να
προωθήσεις τα σχέδιά σου, παρότι θα
πρέπει να υπολογίσεις με περισσότερες
λεπτομέρειες κάποιες πρακτικές μεταβλητές που παίζουν ρόλο. Επίσης, είναι
περίοδος που προετοιμάζεις πολλά και
σημαντικά, φρόντισε όμως να είσαι
καθόλα νομότυπος για να αποφύγεις
μπλεξίματα.
Αιγόκερως: Η Σελήνη βρίσκεται στο
ζενίθ του ωροσκοπίου σου και αυτό για
σένα μεταφράζεται σαν προσήλωση
στις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει,
ενώ γενικότερα σήμερα η κοινωνική σου
ζωή είναι έντονη. Πρόσεξε όμως να
είσαι πιο διαλλακτικός με τους άλλους,
καθώς κρατάς μια σκληρή στάση που
δεν ωφελεί κανέναν. Δείξε κατανόηση!
Υδροχόος: Μπορείς να προωθήσεις τα
σχέδια που έχεις κατά νου, καθώς η
ημέρα δίνει πρόσφορο έδαφος για να
αναπτύξεις δράση, παρότι δεν λείπουν
κάποιες μικροαναποδιές σε επίπεδο
πρακτικών υποθέσεων μέσα στην
καθημερινότητά σου, αν όμως έχεις
γεννηθεί τον Ιανουάριο, καλύτερα να
αποφύγεις τις βιαστικές κινήσεις που
σε εκθέτουν, ενώ οι υποχρεώσεις τρέχουν.
Ιχθείς: Έχεις έντονο συναισθηματισμό
και αυτό σε δυσκολεύει να χειριστείς
πρακτικές υποθέσεις της καθημερινότητας, με τη συνάντηση του ανάδρομου
Ερμή και του Άρη, ενώ γενικότερα είσαι
σε μια περίοδο που οι υποθέσεις σου
χρειάζονται περισσότερο ρεαλισμό.
Από την πλευρά σου εσύ μένοντας
συνεπής με τις υποχρεώσεις που έχεις
αναλάβει μπορείς να βάλεις σε μια τάξη
τα θέματα που εκκρεμούν.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κεφτεδάκια ούζου γεμιστά (Μυτιλήνης)
Υλικά: 500 γρ. κιμάς (καλύτερα ανάμιχτος, χοιρινός και
βοδινός), διπλοπερασμένος στη μηχανή,
1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο ή τριμμένο,
1 αβγό,
2 ολόκληρες
φέτες χωριάτικο
ψωμί,
2 πρέζες κύμινο,
1 κοφτό κουταλάκι ρίγανη,
2 κουταλιές ούζο, 1 κουταλιά ξίδι, 1 κουταλιά ελαιόλαδο,
24 περίπου κυβάκια / ζάρια λαδοτύρι Μυτιλήνης ή κεφαλοτύρι (120 γρ. περίπου), Αλεύρι, λάδι για τηγάνισμα,
αλάτι, πιπέρι..

Εκτέλεση: Το βάζετε σε μια λεκάνη, προσθέτετε όλα τα
υπόλοιπα υλικά και ζυμώνετε καλά το μίγμα. Πλάθετε
το μίγμα σε μικρές στρογγυλές πιτούλες (24 περίπου).
Βάζετε στο κέντρο της καθεμιάς από 1 κυβάκι λαδοτύρι
ή κεφαλοτύρι και τις κλείνετε σε σφαιρικά κεφτεδάκια.
Τα απλώνετε πάνω σε πιατέλα ή ένα δίσκο και τα κρατάτε σκεπασμένα στο ψυγείο για ½ ώρα. Ύστερα, τα
αλευρώνετε ελαφρά και τα τηγανίζετε σε μπόλικο λάδι.
Τα σερβίρετε, με σαλάτα.

Μαρμελάδα κεράσι (με ολόκληρα κεράσια)
Υλικά: 2 κιλά κεράσια μικρά ροζ ή άσπρα γαλλικά (Το βάρος
είναι για κεράσια με κουκούτσι (2 κιλά με κουκούτσια= 1 1/3
κιλό χωρίς κουκούτσια),
6 ½ φλ. (1 1/3 κιλό) ζεστή
ζάχαρη,
1 (όχι γεμάτο) φλ. νερό,
1 κουταλιά χυμό λεμονιού

Εκτέλεση: Αφαιρείτε τα
κουκούτσια από τα
κεράσια με το ειδικό εργαλείο, πάνω από ένα μπολ για
να μαζεύετε το χυμό τους. Τα βάζετε σε στρώσεις σε μια
κατσαρόλα (πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, γιατί πιτσιλίζουν στο βράσιμο και εμαγιέ ή ανοξείδωτη ή με αντικολλητική επένδυση- ποτέ όμως αλουμίνιο) και
πασπαλίζετε κάθε στρώση με ζάχαρη. Τα περιχύνετε με
το νερό και το χυμό που μαζέψατε (όσος και να είναι)
και τα βράζετε για 15 λεπτά. Όσο βράζουν αφαιρείτε
τον αφρό από την επιφάνεια, με τρυπητή κουτάλα.
Ύστερα, τα αφήνετε στην κατσαρόλα, σκεπασμένα, για
24 ώρες. Την επόμενη μέρα τα ξαναβράζετε για ½ περίπου ώρα, μέχρι να δέσει η μαρμελάδα, προσθέτετε το
λεμόνι και την αφήνετε να πάρει μια βράση, 3-4 λεπτά.
Όταν κρυώσει λίγο τη μοιράζετε σε ζεστά, αποστειρωμένα βάζα. Κλείνετε τα βάζα όταν κρυώσει τελείως η
μαρμελάδα.
Σημείωση: Μπορείτε να φτιάξετε τη μαρμελάδα και με
μαύρα γλυκά κεράσια, όμως επειδή δεν περιέχουν
πολλή πηκτίνη, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε
ειδική ζάχαρη για μαρμελάδες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

Τι να κάνουν οι ασθενείς όταν
ο γιατρός τους αποχωρήσει από ΓεΣΥ

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 801 - 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 1965

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Σ

την περίπτωση ο προσωπικός –
οικογενιακός γιατρός αποχωρήσει
για οποιονδήποτε λόγο το Γενικό
Σύστημα Υγείας ο ασθενής θα ειδοποιηθί ότι ο εν λόγω γιατρός δε θα προσφέρει πλέον υπηρεσίες με αυτό τον τρόπο
και θα πρέπει να επιλέξει καινούργιο
γιατρό.
Στην περίπτωση που ο ασθενής ενεργοποίησε τον λογαριασμό του μέσω του
ηλεκτρονικού σύστηματος, τότε επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία επιλέγοντας κάποιον άλλο γιατρό. Σε περίπτωση που δεν έχει ενεργοποιήσει ο ασθενής τον λογαριασμό ηλεκτρονικά, την
νέα εγγραφή θα πρέπει να την κάνει ο
νέος γιατρός μετά από ενημέρωση του
από τον ασθενή.

γιατρός δικαιούνται να κάνουν αίτηση
στον ΟΑΥ για να ανοιχτούν νέες θέσεις
νοουμένου ότι πληρούνται κάποια κριτήρια όπως για παράδειγμα η συγγένεια πρώτου βαθμού με ασθενή του γιατρού.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η
συμπλήρωση αίτησης με υπογραφές
από τον γιατρό και τον δικαιούχο, ακολούθως την στέλνει ο γιατρός στον ΟΑΥ
ο οποίος ελέγχει αν ευσταθούν και πληρούνται τα κριτήρια που πρέπει και
τότε ο Οργανισμός προσθέτει τον δικαιούχο στη λίστα του γιατρού. Στη συνέχεια ο ΟΑΥ ενημερώνει τον γιατρό ότι
έγινε αποδεκτό το αίτημα του και ο γιατρός ειδοποιεί με τη σειρά του τον
ασθενή.

Πληρότητα προσωπικών γιατρών
Όταν κάποιος από τους προσωπικούς
γιατρούς φτάσει μέχρι τους 2 500
ασθενείς που είναι το όριο, ασθενής και

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Το φαρμακείο στη
λεωφόρο Ομονοίας
θα είναι κλειστό από
8/7/19 έως και
4/8/19. Την περίοδο
αυτή τα μέλη της ΣΕΚ
θα εξυπηρετούνται
ΜΟΝΟ από το φαρμακείο της ΣΕΚ
στο οίκημα. Τηλ.
25364864.
Το φαρμακείο στο
οίκημα της ΣΕΚ θα
είναι κλειστό από
5/8/19 έως και
1/9/19. Την περίοδο
αυτή τα μέλη της ΣΕΚ
θα εξυπηρετούνται
ΜΟΝΟ από το φαρμακείο ΣΕΚ στη λεωφόρο Ομονοίας 68Α,
Τηλ. 25562444

Ανανέωση
αδειών
κυκλοφορίας

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Πάντα να μοιράζεσαι
τις

πιο

ιδιαίτερες

στιγμές σου με τους
ανθρώπους που σε
αγαπούν. Τότε η χαρά
γίνεται διπλή και ο
πόνος μισός.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
Τηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000

Τ

ο Τμήμα Οδικών
Μεταφορών ανακοίνωσε ότι η ανανέωση των τριμηνιαίων και
εξαμηνιαίων αδειών
κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2019, οι
οποίες λήγουν την 30η
Ιουνίου του ιδίου έτους,
άρχισε από τη Δευτέρα
1η Ιουλίου.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι με βάση τη νομοθεσία οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν την τελική τιμή πώλησης των προϊόντων, στην
οποίαν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και τυχόν άλλοι φόροι
Η τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται:

+ πάνω στα ίδια τα προϊόντα, ή
+ πάνω στις συσκευασίες τους, ή
+ πάνω στα ράφια με τρόπο που δεν θα προκαλεί σύγχυση στον καταναλωτή
Επίσης τα προϊόντα που εκτίθενται στις βιτρίνες των καταστημάτων πρέπει
απαραίτητα να αναγράφουν την τίμη πώλησης
Η μη αναγραφή της τιμής πώλησης αποτελεί ποινικό αδίκημα. Δηλαδή, σε περίπτωση
παραβίασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του νόμου, προνοούνται ποινές
φυλάκισης ή και προστίμων
Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση χωρίς χρέωση
Για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποβολή παραπόνων επικοινωνήστε με τη γραμμή
που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτη
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

ΛΥΣΗ SUDOCOU

1429

Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

Η τελευταία ημερομηνία ανανέωσης είναι
η Κυριακή
8 Σεπτεμβρίου
Ο έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει από τη
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου
2019.

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

ύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα
ταξίδια των κυπρίων στο εξωτερικό
καταγράφουν ετήσια αύξηση 13,6%
τους πρώτους πέντε μήνες του 2019.
Η αύξηση σε σχέση με το 2016 είναι
πέραν του 30%.
Δημοφιλέστερος προορισμός των
κυπρίων παραμένει σταθερά η Ελλάδα.
Τα ταξίδια προς την Ελλάδα ανέρχονται
στις 180 χιλ. στο πεντάμηνο. Δεύτερος
πιο δημοφιλής προορισμός των
κυπρίων είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με
88 χιλ. το πεντάμηνο του 2019 . Στους
δημοφιλείς προορισμούς ακολουθεί η

Αύξηση 13% στα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό

ΣΤΑΘΕΡΑ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΣ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ
Ρωσία με εντυπωσιακή
αύξηση 59,3% το φετινό
πεντάμηνο φθάνοντας τις
38,5 χιλ.
Μείωση αφίξεων
Μείωση στις αφίξεις όσο
και στα έσοδα από τον
τουρισμό για την τρέχουσα
τουριστική περίοδο έχει
ανακοινωθεί από το Υφυ-

15

πουργείο Τουρισμού το οποίο θεωρεί
ως κύριες αιτίες το Brexit και την απώλεια αεροπορικών θέσεων από τη Γερμανία. Αναφέρεται παράλληλα ότι και η
ρωσική αγορά, η οποία φέτος κινείται
στα ίδια επίπεδα, μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα αφού η Τουρκία, η
οποία θεωρείται ανταγωνιστικός για
την Κύπρο προορισμός, έχει ανακάμψει
και αναπτύσσεται ραγδαία. Μέχρι τώρα
η μείωση είναι σχεδόν στο 1% και
δύσκολη χρονιά προβλέπεται να είναι
και το 2020 με το Υφυπουργείο να λαμβάνει μέτρα. Τα έσοδα από τον τουρισμό μπορεί φέτος να μειωθούν κατά 5%.
Ο αρμόδιος υφυπουργός Σάββας Περδίος ενημέρωσε την Βουλή
ότι το Υφυπουργείο εργάζεται για προσέλκυση και
άλλων αγορών καθώς και
τα κοινά προγράμματα με
άλλες χώρες.

Δύο χιλιάδες
άτομα αξιοποίησαν το σχέδιο
επιχορήγησης
διακοπών

Μ

ε συνολική δαπάνη
€320.000 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση
του Σχεδίου Επιχορήγησης
Διακοπών
Συνταξιούχων
με
Χαμηλά Εισοδήματα
και Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ξενοδοχεία των
Ορεινών Θερέτρων και
Πύργου Τηλλυρίας, το
οποίο
αξιοποίησαν
2.000 άτομα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου
Εργασίας,
Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Σχέδιο υλοποιήθηκε από 1.3.2019
μέχρι 31.5.2019.

Εκρηκτική αύξηση
45% στον
Οικοδομικό κλάδο

είναι η
Εκρηκτική
αύξηση στις αδειο-

δοτήσεις έργων τους
πρώτους
τέσσερις
μήνες του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που
ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία. Το
εμβαδόν των αδειοδοτηθέντων έργων αυξήθηκε κατά 45,4% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Για κρατήσεις και πληροφορίες: Μιχάλης Ρώσσης
Γραμματέας ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ - Τηλ. 96621070 / 22849716

Η μεγαλύτερη αύξηση
που φθάνει το 142,4%
σημειώνεται
στην
Λεμεσό. Μεγάλη αύξηση 55% σημειώνεται
και στην Πάφο και
36,4% στη Λάρνακα.
καταγράφεται
στις
αδειοδοτήσεις έργων
στην ελεύθερη Αμμόχωστο και Λευκωσία.
Η συνολική αξία των
αδειών αυτών έφθασε
τα €1206,7 εκ. από
€517 εκ. πέρσι σημειώνοντας αύξηση 133,4%.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση
Κύπρου - Ελλάδας

με την υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου
• Τι γίνεται με το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας; Δεν μπορούμε να πούμε
πολλά πράγματα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφορών. Κατ’ αρχάς, πρέπει να συμβουλευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
προχωρήσουμε με τη διαδικασία των προσφορών
και τη χρηματοδότηση. Θεωρούμε ότι, όταν δοθεί
η χρηματοδότηση, θα υπάρχει το κίνητρο να γίνει
η γραμμή, όχι μόνο λόγω των επιβατών που
θέλουν να ταξιδεύουν με διαφορετικό τρόπο, αλλά
και λόγω του ότι εκτός από την αεροπορική σύνδεση πρέπει να υπάρχει και μια εναλλακτική λύση.
Έχουμε κάνει διάφορα σενάρια. Όλα όμως εξαρτώνται και από το ύψος της τιμής του εισιτηρίου
και από τη ζήτηση, επομένως είναι διάφορες οι
εκδοχές. Θεωρούμε ότι έχουμε καταλήξει σε ένα
ποσό που είναι αρκετά λογικό και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (δεν είναι υπέρογκο ποσό) και,
παράλληλα, καλύπτει και τις ανάγκες των επιχειρηματιών που μπορεί να ενδιαφερθούν καθώς δεν
πρόκειται να ενδιαφερθούν να κάνουν αυτή τη
δραστηριότητα αν είναι να τους προκύπτει ζημιά.
Το ποσό θα διαφανεί ακριβώς όταν βγουν οι προσφορές. Καλύτερα να μην πούμε από τώρα. Ένα
ποσό περίπου έχουμε υπολογίσει και είναι σίγουρα στα επίπεδα που αναμέναμε και στα επίπεδα
των πρόχειρων υπολογισμών που είχαμε κάνει.
Σίγουρα, όπως είπα, υπάρχει μια διακύμανση
ανάλογα με τα δεδομένα που συνυπολογίζονται.
Έχουμε κάνει διάφορα σενάρια με διάφορες παραδοχές ούτως ώστε να είμαστε σε θέση να κρίνουμε
καλύτερα όσον αφορά το ακριβές ύψος του ποσού,
αλλά και όσον αφορά τις προδιαγραφές που κρίνουμε απαραίτητες. Το εισιτήριο πρέπει να είναι
σε μια λογική τιμή που να συμφέρει στους επιβάτες, αλλιώς δεν υπάρχει καν λόγος να γίνει αυτή η
διαδικασία.
• Πόσο συχνές θα είναι οι γραμμές; Θα είναι μια
φορά την εβδομάδα, αλλά αυτοί είναι οι ελάχιστοι
όροι που θα θέσουμε εμείς. Για την περίοδο από
Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο θα είναι μια φορά την
εβδομάδα και από Οκτώβρη μέχρι Απρίλη μια
φορά το δεκαπενθήμερο.
Υπάρχουν φυσικά και ζητήματα ανταγωνισμού,
διότι ήδη υπάρχουν εταιρίες που διεξάγουν δρομολόγια για μεταφορά εμπορευμάτων και σίγουρα, πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρίνει αν
υπάρχει ή όχι αθέμιτος ανταγωνισμός όσον
αφορά αυτό το θέμα και επίσης, να κρίνει αν μπορεί να δοθεί κρατική ενίσχυση γι’ αυτή τη δραστηριότητα. Στο δεύτερο θέμα ελπίζουμε η απάντησή
της να είναι θετική. Στο πρώτο θέμα μπορεί να
μας εισηγηθούν κάποιες αλλαγές στον τρόπο
υπολογισμού, αλλά η απάντηση δεν θα είναι εντελώς αρνητική.
• Δηλαδή του χρόνου θα μπορούμε να έχουμε
ατμοπλοϊκή σύνδεση; Αυτή είναι η προσπάθειά
μας. Το αν θα προλάβουμε ή όχι εξαρτάται και
από το χρονοδιάγραμμα των απαντήσεων που θα
λάβουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις
αλλαγές που πιθανό να
χρειαστεί να γίνουν στη
μελέτη και στα δεδομένα. Η δική μας προσπάθεια είναι να δουλέψουμε εντατικά για να προλάβουμε.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Διεθνής Οργάνωση Εργασίας:

Η θερμική καταπόνηση επιζήμια
για την παραγωγικότητα

Μ

ε την ταχύτητα με την οποία
αλλάζει το περιβάλλον λόγω
της κλιματικής αλλαγής μπορεί να
καταλάβει κάποιος σε λίγο καιρό
ότι το θερμικό άγχος δεν θα είναι
πρόβλημα μόνο για τους εργάτες
στην ύπαιθρο αλλά και για το
σύνολο των εργαζομένων.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες το
θερμικό στρες - ένα είδος δυσανεξίας του οργανισμού σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου
με υψηλά επίπεδα υγρασίας- εκδηλώνεται με δυσφορία, προβλήματα
στις φυσικές λειτουργίες, τραυματισμούς, εξανθήματα, κράμπες,
μέχρι και θερμοπληξία. Πιο ευάλωτοι στις συνέπειες του καύσωνα
είναι οι εργαζόμενοι στην αγροτική
παραγωγή, τον κατασκευαστικό
κλάδο, την εστίαση, τα ορυχεία κ.α.
Η πιο προφανής συνέπεια του
καύσωνα και του θερμικού άγχους

είναι η ελάττωση της ικανότητας
των επιχειρήσεων να λειτουργούν
με το 100% των δυνατοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού τους.
Η προσαρμογή σε αυτές τις νέες
και απειλητικές συνθήκες είναι
δαπανηρή, ενώ συνδέεται ακόμη
και με το φαινόμενο της μετανάστευσης, αφού μπορεί να αποτρέψει επιχειρηματίες από την ενασχόληση με γεωργικές εργασίες,
που σημαίνει εγκατάλειψη αγροτικών περιοχών και αναζήτηση
καλύτερων προοπτικών σε πόλεις
ή άλλες χώρες.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας
(ILO) του ΟΗΕ, η αυξημένη συχνότητα και η ένταση του φαινομένου
του καύσωνα, αλλά και γενικότερα
των ημερών με υψηλές θερμοκρασίες θα μπορούσε να έχει επιζήμιες
επιπτώσεις στην υγεία και την

παραγωγικότητα των κατοίκων
της περιοχής μας. Κι αυτό παρά το
γεγονός ότι η Ευρώπη και η Κεντρική Ασία επηρεάζονται λιγότερο
συγκριτικά με άλλες περιοχές από
την έκθεση στη θερμότητα, κυρίως
επειδή χαρακτηρίζονται από
χαμηλά ποσοστά γεωργικής απασχόλησης, υψηλή ικανότητα προσαρμογής και σχετικά χαμηλές
τιμές WBGT (wet bulb globe
temperature - μονάδα που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της
επίδρασης της θερμοκρασίας, της
ηλιακής ακτινοβολίας και της
ταχύτητας του ανέμου στο ανθρώπινο σώμα).
Το 2013 υπενθυμίζει η έκθεση,
εκτιμάται
πως
προκλήθηκαν
22000-35000 θάνατοι που σχετίζονται με τη θερμότητα στην
Ευρώπη.

Έφυγε ο ευπατρίδης Αλέξης Γαλανός με τον πόθο της επιστροφής

Α

πεβίωσε τη περασμένη Δευτέρα σε ηλικία 79 ετών ο δήμαρχος Αμμοχώστου Αλέξης Γαλανός
ο οποίος διακρίθηκε για την αγάπη
του προς την πατρίδα και την
Αμμόχωστο.
Ο εκλιπών στιγμάτισε θετικά την
πολιτική ζωή της Κύπρου και
άφησε ως παρακαταθήκη την επίμονη προσπάθεια για την επιστρο-

√ Συνέδεσε τη ζωή και
το είναι του με
την κατεχόμενη Αμμόχωστο
φή της αγαπημένης του πόλης και
για δίκαιη επίλυση του Κυπριακού.
Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναφέρει: «Είναι με βαθιά
θλίψη που πληροφορήθηκα τον
αδόκητο θάνατο του Δημάρχου
Αμμοχώστου και πρώην Προέδρου

της Βουλής, Αλέξη Γαλανού, ενός
αγαπημένου φίλου. Ο Αλέξης
Γαλανός υπήρξε ένας διακεκριμένος πολιτικός της Κύπρου, ο οποίος στη μακρά κοινοβουλευτική
παρουσία του, η οποία επιστεγάστηκε με την Προεδρία της Βουλής,
ήταν πάντοτε ευθύς και μαχητικός,
με κριτήριο την αγάπη του για την

πατρίδα.
Δίκαια ο Αλέξης Γαλανός έχαιρε
εκτίμησης, όχι μόνο μεταξύ των
ψηφοφόρων του, αλλά και ευρύτερα μεταξύ του συνόλου των πολιτών».
Η ΣΕΚ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια
του εκλιπόντος.

Δόξα και τιμή στους πεσόντες της Τούρκικης εισβολής

Η

καθιερωμένη εκδήλωση που
τελείται κάθε χρόνο στη μνήμη
των Ελλαδιτών και Κυπρίων αξιωματικών και οπλιτών και όλων των
άλλων που έπεσαν κατά την βάρβαρη Τουρκική Εισβολή του 1974,
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23
Ιουλίου και ώρα 7:30 μ.μ. στον
Τύμβο της Μακεδονίτισσας.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν, οι
Σύνδεσμοι Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α
1955-59, το Συμβούλιο Ιστορικής
Μνήμης Αγώνα Ε.Ο.Κ.Α 1955-59, το
Ίδρυμα Απελευθερωτικού Αγώνα
Ε.Ο.Κ.Α 1955-59, η ΣΕΚ, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εθελοντών Αγωνιστών 1963-64, η Παγκύπρια
Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Καταδρομέων, ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Εφέδρων Τεθωρακισμέ-

√ Στις 23 Ιουλίου η καθιερωμένη
εκδήλωση στον Τύμβο
νων, η ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητών, ο
Γυναικείος Όμιλος Πρωτοπορία, η
ΓΟΔΗΣΥ, ο Παναγροτικός,
η
ΕΠΟΠΛ, η ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ και η Οργάνωση Πρεσβυτέρων Πολιτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Κατάθεση δάφνης επί των
τάφων και κενοταφίων των ηρώων
2. Aφή φλόγας που μεταφέρουν
δρομείς του σωματείου «Περικλής
Δημητρίου»
από τα Φυλακισμένα Μνήματα.
3. Τρισάγιο
4. Ανδρών Ηρώων’’ από τη Χορωδία των Συνδέσμων Αγωνιστών
Ε.Ο.Κ.Α 1955-59.

5. Ομιλία από τον Πρόεδρο του
Παγκυπρίου Συνδέσμου Eθελοντών
Πολεμιστών 1963 – 1964 Χαράλαμπο Λόττα.
6. Κατάθεση Στεφάνων
7. Ενός λεπτού σιγή.
Η όλη τελετή θα κλείσει με τον
Εθνικό Ύμνο.

