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Όχι εκπτώσεις στα θέματα
ασφάλειας και υγείας
Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

• Ιστορικής σημασίας συμφωνία
στην Οικοδομική Βιομηχανία

Σελ. 2

Σελ. 3

• Στα χέρια των Συνδέσμων Ξενοδόχων η εργασιακή ειρήνη
Κυριάκος Μητσοτάκης:

ΟΤΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ
ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
O τερματισμός της Τουρκικής κατοχής
παραμένει σταθερά το κορυφαίο μας
μέλημα και η απόλυτη σταθερή στρατηγική επιδίωξη της εξωτερικής
πολιτικής της Ελλάδας.
To μήνυμα αυτό έστειλε προς κάθε
κατεύθυνση ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά την προχθεσινή
συνάντηση του με τον πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Περαιτέρω, τόνισε : Καθιστούμε για
άλλη μια φορά σαφές ότι για την
Ελλάδα δεν νοείται λύση του Κυπριακού χωρίς την πλήρη κατάργηση των
παντελώς αναχρονιστικών εγγυήσεων, χωρίς την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί,
υπογράμμισε εμφαντικά. Πιστεύω ότι
σε αυτό το διαχρονικό κεφάλαιο
συμπόρευσης του Ελληνισμού, του
Κυπριακού και του Ελλαδικού Ελληνισμού, πιστεύω ότι ξημερώνει μια καινούρια, πιο αισιόδοξη μέρα. Δεδομένη
θα πρέπει να θεωρείται η στενότατη
μεταξύ μας συνεργασία, η σύμπνοια
απόψεων και ο από κοινού συντονισμός ενεργειών, σε όλα τα επίπεδα,
των προκλήσεων που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε.

Έ

ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΚΑΖΑΝΙ ΠΟΥ ΒΡΑΖΕΙ
Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ντονη ανησυχία για μετωπική
σύγκρουση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία προκαλεί η αρνητική προσέγγιση των Συνδέσμων Ξενοδόχων στα αιτήματα των συντεχνιών για ανανέωση της
συλλογικής σύμβασης η οποία έληξε στο
τέλος του 2109.
Η εργατική διαφορά βρίσκεται στη
Μεσολαβητική Υπηρεσία του υπουργείου
Εργασίας μετά το αδιέξοδο που προέκυψε στις απευθείας διαπραγματεύσεις
Συντεχνιών - Ξενοδόχων. Χθες Τρίτη
ήταν προγραμματισμένη η 4η Μεσολαβητική συνάντηση της οποίας θα προή-
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Πανέτοιμες για απεργιακές κινητοποιήσεις
οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων
Η στάση των ξενοδόχων στη Μεσολαβητική Υπηρεσία
θα προκρίνει τα επόμενα βήματα των εργαζομένων
Ώρα ύψιστης ευθύνης για τους Συνδέσμους Ξενοδόχων
έναντι του Τουρισμού και της Οικονομίας ευρύτερα

δρευε η Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών σχέσεων Μαρίνα Ιωάννου. Από
την έκβαση της συνάντησης θα κριθεί εν
πολλοίς το αύριο της εργασιακής ειρήνης στον Τουρισμό μεσούντος του καλο-

καιριού καθώς ο διάλογος έχει εξαντληθεί σφραγίζοντας την ολοκληρωτική
αρνητική στάση των Ξενοδοχων.

Σελ. 3, 5

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
Η ΣΕΚ εύχεται
στα μέλη της και
στο σύνολο των
εργαζομένων
ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ!
Λόγω των θερινών
διακοπών, η «Εργατική Φωνή» θα είναι
ξανά μαζί σας την
Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Όταν η Ελλάδα είναι ισχυρή, είναι
ισχυρή και η Κύπρος και είναι ισχυρός και ο Ελληνισμός παντού,διαμήνυσε ο κ. Μητσοτάκης.

Kύπρος και Ελλάδα καλούνται να αντιμετωπίσουν την Τουρκική επιθετικότητα

Η

επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο
δεν είναι τυχαίο γεγονός. Ο νέος πρωθυπουργός
της Ελλάδας επέλεξε την Κύπρο, ως είθισται, για να
πραγματοποιήσει την πρώτη επίσημη επίσκεψη του
στο εξωτερικό.
Η επιλογή είναι απόλυτα σωστή και στέλνει μηνύματα προς πολλαπλές κατευθύνσεις, ενώ επιβεβαιώνει τη στήριξη που διαχρονικά η Ελλάδα οφείλει
να προσφέρει στην ημικατεχόμενη Κύπρο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ήρθε στην Κύπρο, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Σε μια περίοδο που η Τουρκία αυξάνει την επιθετικότητα της τόσο στο Αιγαίο
όσο και στην Κύπρο με την εισβολή στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Αυτή την ώρα δεν
υπάρχει ούτε χρόνος ούτε χώρος για πολυλογία και
εφησυχασμό. Χρειάζονται έργα και δράσεις στο
πλαίσιο της αλληλεγγύης και της συναντίληψης. Το
Κυπριακό ως το κορυφαίο και πρώτο εθνικό ζήτημα

βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο και οριακό σημείο.
Η Κύπρος χρειάζεται την Ελλάδα και η Ελλάδα χρειάζεται την Κύπρο, που αποτελεί την ακριτική πόρτα
της Ευρώπης προς την Ανατολική Μεσόγειο και την
ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι δύο
χώρες, υπό την ιδιότητα του πλήρους – μέλους της

• Προσδοκίες από την επίσκεψη
του Πρωθυπουργού της Ελλάδας
Ε.Ε. οφείλουν να αναβαθμίσουν σε όλα τα επίπεδα
τη μεταξύ τους συνεργασία και να απαιτήσουν από
την Ενωμένη Ευρώπη ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια,
στήριξη και προστασία. Για να μπορεί άλλωστε η
Ένωση να παραμένει ενωμένη είναι αυτονόητο πως,
οφείλει να παρέχει στα κράτη – μέλη έμπρακτα όλα
τα πιο πάνω.

Η Τουρκία στα ελληνοτουρκικά θέματα εκδηλώνει με
θρασύτητα μια επιθετική συμπεριφορά που καθιστάται άκρως επικίνδυνη και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν μπορεί να το αγνοεί
κανένας.
Προσδοκούμε πως, η εδώ πρώτη επίσκεψη του
Έλληνα Πρωθυπουργού θα ρυθμίσει την πυξίδα
προς την κατεύθυνση της διεκδικητικότητας, ενώ θα
γίνει η αιτία: (α) για ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της δοκιμαζόμενης Κύπρου και (β) θα εντατικοποιηθεί κάθε διπλωματική και άλλη προσπάθεια
για να ακουστεί ξανά σε όλα τα επίπεδα πως, το
κυπριακό πρόβλημα δεν είναι μια απλή διαφορά
ανάμεσα σε δύο κοινότητες, αλλά ότι είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής από την Τουρκία που διακαώς επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κρατώντας υπό ομηρία την Κύπρο.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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φιάλτης κατέστη το ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ώρα για λήψη μέτρων εξουδετέρωσης του, προτού γιγαντωθεί
εζιλίκι, τα προσφάτως διαδραματισθέντα στον ναό της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ώρα να θωρακισθούν οι τρωθέντες θεσμοί σε όλα τα επίπεδα
άγγραινα για την υγιή ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
έχει καταντήσει το εμπόριο με τα
κατεχόμενα
Χρήζει άμεσης επανεξέτασης ο
κανονισμός της Πράσινης Γραμμής
νησυχεί έντονα η ΣΙΩΠΗ της
Κεντρικής Τράπεζας για τις
καταγγελίες της ΣΕΚ που αφορούν τις
τσουχτερές χρεώσεις των τραπεζών
Δεν θα ανεχθούμε αδίστακτες
πρακτικές απόπου κι αν προέρχονται
εράστιας σημασίας, η υπογραφή
ΚΩΔΙΚΑ ενάντια στη σεξουαλική
παρενόχληση στους χώρους εργασίας
Η ΣΕΚ μπαίνει στην πρώτη γραμμή για εφαρμογή του
σχυρό μέτωπο αντίδρασης συγκροτούν οι ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ αν
αποτύχει η Μεσολάβηση για υπογραφή νέας συλλογικής συμφωνίας
Οι επόμενες μέρες θεωρούνται
κρίσιμες για την εργατική ειρήνη
στον κλάδο
αταδεικνύουν εύγλωττα τους
δεσμούς αίματος Κύπρου - Ελλάδος οι ηρωικές στιγμές της ΕΛΔΥΚ τον
μαύρο Ιούλη του 1974
Εκ των ων ουκ άνευ η εθνική ενότητα και ομοψυχία του Ελληνισμού
μία στις δύο εταιρείες δεν πληρώνουν το ετήσιο τέλος στον
ΕΦΟΡΟ Εταιρειών
Ώρα παρέμβασης των αρμοδίων
για να κλείσει αυτή η μαύρη
τρύπα στα δημόσια έσοδα
εγγοβολεί η ανδρειοσύνη και η
φιλοπατρία των νέων που πολέμησαν στις επικές μάχες της
ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ τον Αύγουστο 1964
Αποτίουμε φόρο τιμής και παραδειγματιζόμαστε από τη θυσία
τους
ρα να τεθεί πάνω σε στέρεη
βάση το σύστημα δημοσίων
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Όχι λύσεις πρόχειρες, ενόψει του
σχεδιασμού 2020-30
αι, τα ΝΑΥΤΙΚΑ επαγγέλματα
είναι πλέον ελκυστικά για τους
νέους μας
Με πολύ καλές προοπτικές εργοδότησης και σταδιοδρομίας
έγνοια όλων μας για ασφάλεια
στις ΔΙΑΚΟΠΕΣ πρέπει να είναι
συνεχής
Καλό Καλοκαίρι και καλή επάνοδο
στην εργασία, ανανεωμένοι!!!
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Ουσιαστικά βήματα μπροστά με σύνεση και διεκδικητικότητα

Σ

το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της η ΣΕΚ
διακήρυξε ότι θα διεκδικήσει μισθολογικές αυξήσεις και παρεμφερή ωφελήματα στη βάση των δυνατοτήτων της
οικονομίας και ουσιαστική βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών
που πλήγηκαν βαθύτατα λόγω της
βαθιάς οικονομικής
κρίσης. Στο πρώτο
εξάμηνο του 2019 η
ΣΕΚ με συνετή, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη πολιτική:
• Διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο σε συνερΤου Ξενή X.
γασία με την ΚοινωνιΞενοφώντος
κή Συμμαχία ώστε να
Αρχισυντάκτη
μπεί στις ράγες το
«Εργατικής
Γε.Σ.Υ με αποτέλεσμα
να πάρει σάρκα και
Φωνής»
οστά η μεγαλύτερη
xenis.xenofontos@
sek.org.cy
κοινωνική μεταρρύθμιση στην ιστορία της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

της συλλογικής σύμβασης. Επίσης, στις
αμέσως επόμενες μέρες θα κριθεί η ανανέωση της συλλογική σύμβαση στα ξενοδοχεία, η μεγαλύτερη του ιδιωτικού τομέα
της οικονομίας. Επιμένουμε να μπούν
προσθήκες στη συμφωνία που θα επενεργούν αποτρεπτικά στην αδήλωτη εργασία, την εργοδοτική ασυδοσία και την
εργασιακή εκμετάλλευση, εμπεδώνοντας
την αξιοπρέπεια στην εργασία για το
σύνολο του προσωπικού.

• Επεδίωξε ανανέωση των συλλογικών
συμβάσεων με διεκδίκηση μισθολογικών
αυξήσεων στη βάση των δυνατοτήτων
της οικονομίας, των κλάδων και των επιχειρήσεων και βελτίωση των παρεμφερών
ωφελημάτων. Παράλληλα αξίωσε επέκταση της εφαρμογής των κλαδικών συμβάσεων για άρση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των εργαζόμεων αλλά και
και μεταξύ των επιχειρήσεων. Επί τούτου,
επιτεύχθηκε ιστορικής σημασίας συμφωνία για υπογραφή συμφωνίας στον
τομέα των Οικοδομών – Κατασκευών με
νομική κατοχύρωση βασικών προνοιών

για λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών με κύριο μέλημα την πάταξη της
αδήλωτης εργασίας. Το θέμα βρίσκεται
στην τελική ευθεία, προσδοκώντας ότι
μετά τις διακοπές του καλοκαιριού θα
έχει θετική κατάληξη.
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«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)

• Διαβουλεύθηκε με υπευθυνότητα για
υιοθέτηση πολιτικών που αποσκοπούν
στην επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, η οποία μεσούσης της κρίσης
δέχθηκε καίρια πλήγματα, προσδοκώντας
στην ψήφιση της νομοθεσίας που εισηγήθηκε το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα

• Αποτίμηση της συνδικαλιστικής
δράσης στο πρώτο εξάμηνο 2019

• Έχει προβεί στα απαραίτητα διαβήματα
για εφαρμογή ενεργών πολιτικών για
δραστική αύξηση των χαμηλών συντάξεων και στήριξη της νεανικής απασχόλησης. Ήδη υπάρχει πρόοδος με παραχώρηση επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους εν αναμονή προώθησης
ουσιαστικότερων μέτρων στήριξης από

την κυβέρνηση. Παράλληλα, μελετούνται
δράσεις για στήριξη της νέας γενιάς στον
τομέα της Απασχόλησης σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ανεργία μεταξύ των
νέων και να ελαχιστοποιηθεί η μετανάστευση.
• Έχει θέσει επιτακτικά επί τάπητος την
ανάγκη αναθεώρηση της πολιτικής εργοδότησης αλλοδαπών εργατών στη βάση
των πραγματικών αναγκών της αγοράς
εργασίας και εξυπηρέτησης των κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων. Το θέμα
εξετάζεται από το υπουργείο Εργασίας
στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.
• Έχει αναγάγει σε μείζον θέμα την ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής δίδοντας το δικαίωμα
απόκτησης στέγης και στον τελευταίο
πολίτη. Με την επιρροή της και την εν
γένει πειστική στάση της, έχει εμβολιάσει
τις κρατικές πολιτικές που αποσκοπούν
στην υλοποίηση του δόγματος «Κανένας
Κύπριος Άστεγος».
• Η κυβέρνηση αντικρύζει θετικά το αίτημα της ΣΕΚ για φορολογική μεταρρύθμιση
μέσα στο 2019 για ανακούφιση μισθωτών και εταιρειών με φόντο την πράσινη
οικονομία.
Προχωρώντας προς το δεύτερο εξάμηνο
του έτους, η ΣΕΚ διαμηνύει ότι θα εντείνει
τη σκληρή δουλειά και την συγκροτημένη
προσπάθεια για να επιτευχθούν οι διακηρύξεις της προς όφελος των εργαζομένων και του κοινωνκού συνόλου.

Όχι εκπτώσεις στα θέματα ασφάλειας και υγείας
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Δ

εν νοείται σε καμιά περίπτωση να
κινδυνεύουν άνθρωποι να χάσουν
τη ζωή τους ή να τραυματίζονται
σοβαρά στον χώρο εργασίας τους.
Δεν νοείται για κανέναν να δέχεται ή να
ανέχεται εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
Συνεπώς η προσπάθεια μας θα πρέπει να
είναι καθημερινή και
πολυδιάστατη γιατί
είναι ανεπίτρεπτο και
συνάμα οδυνηρό να
ντύνονται στα μαύρα
Της Δέσποινας
οικογένειες
γιατί
Ησαΐα
υποτιμήσαμε τον κίνΓρ. Τμήματος
Εργαζομένων
δυνο,
σκεπτόμενοι
Γυναικών ΣΕΚ
λανθασμένα πως το
despina.isaia@sek.org.cy
κακό αγγίζει όλους
τους
υπόλοιπους
εκτός από εμάς τους ίδιους.
Τα τελευταία εργατικά ατυχήματα θα
πρέπει να προβληματίσουν σοβαρά. Τι
φταίει. Και ποια θα είναι από τούδε και
στο εξής η προσέγγιση μας , εργαζομένων και εργοδοτών για αυτό το μείζον
ζήτημα που έχει καταστεί γάγγραινα.
Η ευθύνη είναι συλλογική και οφείλουμε

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

να δώσουμε την απαιτούμενη έμφαση
στα επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για να αντιμετωπίσουμε δραστικά την επιπόλαιη νοοτροπία και
στάση που μας διακατέχει. Ο ωχαδελφισμός σε όλο του το μεγαλείο. Να βάζουμε τις υποδείξεις από το ένα αυτί και να
βγαίνουν από το άλλο χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις όποιες παραινέσεις.

• Η ευθύνη είναι συλλογική και
αναπόφευκτα βαραίνει τον καθένα
από εμάς. Τα μέτρα προστασίας
στους χώρους εργασίας δεν
λαμβάνονται κατά το δοκούν.
Η ευθύνη είναι τεράστια και αναπόφευκτα βαραίνει τον καθένα από εμάς. Τα
μέτρα προστασίας στους χώρους εργασίας δεν λαμβάνονται κατά το δοκούν.
Είναι υποχρέωση των εργαζομένων
αφενός να προστατεύουν τον εαυτό
τους αλλά αφετέρου είναι απόλυτη
ευθύνη του εργοδότη να ελέγχει και αν
χρειαστεί να επιβάλλει την εφαρμογή
των κανόνων ασφάλειας και υγείας.

Επειδή δυστυχώς είμαστε ανυπάκουοι
και ανακόλουθοι σε νόμους και κανονισμούς χρειάζεται μια αυστηρότατη
επιτήρηση η οποία θα συμβάλει στην
αλλαγή νοοτροπίας και κουλτούρας.
Έχει διαφανεί σε πολλά επίπεδα της
καθημερινής μας ζωής πως αν δεν
βάλουμε το χέρι στην τσέπη για να
πληρώσουμε βαρύ πρόστιμο δεν
βάζουμε μυαλό.
Αποτελεί πρόκληση για όλους μας να
κερδίσουμε αυτό το μεγάλο στοίχημα.
Να δαμάσουμε τον εφιάλτη των εργατικών ατυχημάτων και να διασφαλίσουμε πως όλοι οι εργαζόμενοι θα αποχωρούν από την εργασία τους σώοι και
αβλαβείς.
Ας το χωνέψουμε πως δεν είμαστε άυλοι
και πως αυτά που συμβαίνουν στους
άλλους μπορούν να συμβούν και σε μας.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/7/2019
Προεόρτια Προόδου
Τ. Σταυρού, Ευδοκίμου, Ιωσήφ Αριμαθαίας

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832

ΠΕΜΠΤΗ 1/8/2019

ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

Πρόοδος Τιμίου
Σταυρού, 7 Μακκα-

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

Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Η επιβολή αυστηρών ποινών ίσως
να είναι η μόνη επιλογή, όπως φυσικά
και οι απροειδοποίητες επισκέψεις του
αρμόδιου τμήματος
επιθεώρησης
εργασίας σε χώρους εργασίας με υψηλή
επικινδυνότητα.

βαίων, Σολομονής,
Ελεαζάρου, Παύλης
οσ. Ρωμαίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/8/2019
Φωτεινής Κυπρίας,
Ανακ. λειψ. πρωτ.
Στεφάνου, Θεοδώρου
εν Δαρδανελλίοις

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/8/2019

Ισαακίου, Δαλμάτου,
Φούστου οσ.,, Σαλώμης μυρ., Θεοδώρας
Θεσ.

Ευσιγνίου μ., Νόννης,

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8/2019

ΤΡΙΤΗ 6/8/2019

Των εν Εφέσω επτά

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

παίδων, Ευδοκίας

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ευγενίου Αιτωλού,
Χρήστου Πρεβέζης.

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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OΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

Πράσινο φως από το Υπουργικό
στο νομοσχέδιο για τη νέα σύμβαση

Φύλακες άγγελοι των πολιτών και του περιβάλλοντος
στις κρίσιμες και δύσκολες ώρες του κατακαλόκαιρου

To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο που αποτελεί επιστέγασμα της διαδικασίας ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στην οικοδομική βιομηχανία.
Το νομοσχέδιο κατοχυρώνει τέσσερεις βασικούς όρους της
συλλογικής σύμβασης και συγκεκριμένα:
Την καταβολή Τα
μείου Προνοίας, το
38ωρο, υπερωρίες
και φιλοδώρημα,
εορτές και αργίες.
Η ΣΕΚ δια μέσου
του γενικού γραμματέα της Ομοσπονδίας
Οικοδόμων Γιαννάκη Ιωάννου (φωτό)
εκφράζει την ευαρέσκεια της για τη θετική
κατάληξη της διαδικασίας και της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και αναμένει
τη ψήφιση του νομοσχεδίου από το σύνολο
των Κοινοβουλευτικών κομμάτων έτσι ώστε
να κατοχυρωθούν βασικά δικαιώματα των
εργαζομένων αίροντας την ίδια στιγμή τον
αθέμιτο ανταγωνισμό ανάμεσα σε εργαζόμενους και ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

Καζάνι που βράζει
η τουριστική βιομηχανία
Η χθεσινή συνάντηση στη Μεσολαβητική
Υπηρεσία ή θα γεφυρώσει τη διαφορά ή θα
πυροδοτήσει την σοβούσα εργασιακή κρίση
δίνοντας το έναυσμα στις συντεχνίες για
απεργιακές κινητοποιήσεις, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδου.
Προσδοκούμε ότι η εργοδοτική πλευρά θα
αλλάξει τη μέχρι τώρα εχθρική της στάση
επιδεικνύοντας καλή θέληση για συναινετική και υπεύθυνη προσέγγιση στα εργατικά
αιτήματα. Σε διαφορετική περίπτωση η
σύγκρουση θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη
και για την ανεπιθύμητη αυτή εξέλιξη την
ευθύνη για τις αρνητικές επιπτώσεις στον
Τουρισμό και την οικονομία γενικότερα, θα
φέρουν αποκλειστικά οι Σύνδεσμοι Ξενοδόχων, σημείωσε.
Κύρια αιτήματα των συντεχνιών ξενοδοχουπαλλήλων είναι:
• Υπογραφή νέας συλλογικής συμφωνίας
με μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση
παρεμφερών ωφελημάτων λαμβάνοντας
σοβαρά υπόψιν τις αιματηρές οικονομικές
θυσίες των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά την
περίοδο της κρίσης και τους σημερινούς
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με κινητήριο
μοχλό τον Τουριστικό κλάδο.
• Νομική κατοχύρωση όσων συμφωνούνται
στο πλαίσιο της συλλογικής σύμβασης
αποσκοπώντας στην εδραίωση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και πάταξη της
αδήλωτης εργασίας.
Το συνδικαλιστικό κίνημα πάντως αντιμετωπίζει την κατάσταση ενωμένο προειδοποιώντας ότι θα αντιδράσει αποφασιστικά
σε κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία σε βάρος των
δικαιωμάτων των εργαζομένων και φαινομένων εκμετάλλευσης του προσωπικού.
Στο μεταξύ, συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι επαρχιακές γενικές συνελεύσεις,
των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία που αποσκοπούν στην ενημέρωση
για την κατάσταση στον κλάδο και την
προετοιμασία δυναμικών κινητοποιήσεων
σε περίπτωση που δεν γεφυρωθεί η εργατική διαφορά λίαν συντόμως.

Ο

ι κλιματικές αλλαγές και η σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας,
ιδιαίτερα την περίοδο του καλοκαιριού εντείνουν την αναγκαιότητα των
καλοκαιρινών διακοπών. Οι ψηλές
θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν στον
άνθρωπο να μπορεί να αποδώσει ικανοποιητικά και επέρχεται η κούραση
εύκολα.
Το καλοκαίρι είναι η εποχή των διακοπών, η εποχή που οι εργαζόμενοι
παίρνουν την ετήσια άδεια απουσίας
τους για να ξεκουράζονται. Το ωφέ-

Του Γιώργου
Κωνσταντίνου
γενικού γραμματέα

την έκρηξη πυρκαγιών καθώς και οι
απερίσκεπτες ανθρώπινες ενέργειες
και το έργο των πιο πάνω εργαζομένων γίνεται ολοένα πιο δύσκολο και
πιο επικίνδυνο.

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
Οι ναυαγοσώστες με υπευθυνότητα,
ευσυνειδησία προσφέρουν καθημερινά
στην προστασία των λουομένων από
τους κίνδυνους της θάλασσας και των
εκατομμυρίων επισκεπτών, ντόπιων
και ξένων που ευρίσκονται στις όμορφες παραλίες του νησιού μας. Είναι
υπεύθυνοι για τη διάσωση οποιουδή-

ζονται από ρύπανση της θάλασσας
και θαλάσσιους οργανισμούς που
είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο.
Παρακολουθεί και καταγγέλλει σε
αρμόδιες αρχές παρανομίες επί της
παραλίας και εντός της θάλασσας
όπως πχ. είσοδος ταχύπλοων σκαφών εντός της ζώνης λουομένων,
ψάρεμα με ψαροτούφεκο εντός της
ζώνης λουομένων κλπ.
Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ αναγνωρίζοντας και
εκτιμώντας την πολύτιμη προσφορά
αυτών των εργαζομένων οι οποίοι
μπορούν να χαρακτηριστούν ως

• Τα άγρυπνα μάτια που ενεργοποιούν σε κλάσματα
του δευτερολέπτου τους απαραίτητους μηχανισμούς ψυχικούς
και υλικούς για να σώσουν ζωές και όχι μόνον

ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ
λημα της ετήσιας άδειας απουσίας με
πληρωμή έχει επιτευχθεί μέσα από
τους αγώνες των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και έχει καθιερωθεί μέσα
από τις συλλογικές συμβάσεις αλλά
και τη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι διακοπές του καλοκαιριού δίνουν
επίσης την ευκαιρία εφόσον είναι και
κλειστά τα σχολεία, να περάσει μια
οικογένεια μέρες ξεγνοιασιάς και διασκέδασης.
Αυτές τις όμορφες στιγμές και χαρές
του καλοκαιριού δεν μπορούν να τις
απολαύσουν οι εργαζόμενοι σε τρείς
υπηρεσίες του κράτους οι οποίοι
έχουν αποστολή τη διάσωση ανθρώπινων ζωών και τη διάσωση ή την
διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Το
Τμήμα Δασών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι Ναυγοσώστες στηριζόμενοι στο Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό που τις στελεχώνει επιτελούν
πολύ σημαντικό έργο την καλοκαιρινή
περίοδο.

ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Άγρυπνοι φρουροί για την προστασία
των δασών είναι οι εργαζόμενοι στο
Τμήμα Δασών με οι οποίοι εργάζονται
με βάρδιες και είναι σε ετοιμότητα για
να παρέμβουν άμεσα για την κατάσβεση πυρκαγιών στο δάσος. Είναι
εκπαιδευμένοι για να χειρίζονται όλο
τον εξοπλισμό για τη κατάσβεση πυρκαγιών και όπου χρειαστεί με αυτοθυσία ρίχνονται στη μάχη για να
σώσουν το δάσος, τις κοινότητες που
γειτνιάζουν με αυτό, τους πολίτες που
βρίσκονται εντός των κοινοτήτων
αυτών, ή στο δάσος.
Η ευθύνη κατάσβεσης πυρκαγιών
εκτός του δάσους ανήκει στη Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία στηρίζει
την στελέχωση της στους Εργάτες
Πυρόσβεσης οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό στη κατάσβεση πυρκαγιών στην ύπαιθρο εκτός των δασών,
στις κοινότητες της υπαίθρου και τις
αστικές περιοχές, προστατεύοντας το
περιβάλλον, τις περιουσίες πολιτών
αλλά και τους πολίτες που βρίσκονται
στη ζώνη ευθύνης τους.
Οι κλιματικές αλλαγές έχουν εντείνει

ποτε λουόμενου και παρέχουν βοήθεια
σε οποιονδήποτε πρόσωπο που ευρίσκεται στην παραλία. Χιλιάδες περιστατικά συμβαίνουν καθημερινά, από
μικροατυχήματα μέχρι καρδιακά επεισόδια και διασώσεις από πνιγμούς.
Παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες
όπως είναι η ταχύτητα του ανέμου, τα
θαλάσσια ρεύματα, ο κυματισμός της
θάλασσας και προειδοποιούν τους
λουόμενους για αποφυγή των κινδύνων. Αποτρέπουν λουόμενους από την
έκθεση σε κινδύνους που παρουσιά-

«Φύλακες άγγελοι των πολιτών και
του περιβάλλοντος» έχει και συνεχίζει
να καταβάλλει προσπάθειες για την
προβολή της προσφοράς τους και την
επίλυση όλων των εργασιακών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Έχουν επιτευχθεί σημαντικές βελτιώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα
και έχουν τροχοδρομηθεί διαδικασίες
για περαιτέρω βελτίωση σε θέματα
ασφάλειας και υγείας, εξοπλισμού,
εκπαίδευσης, στελέχωσης, καθηκόντων και αμοιβών.
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OΙKONOMIA - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Nα διασφαλισθεί
η εφαρμογή
της σύμβασης

Το συνδικαλιστικό κίνημα καλεί την
κυβέρνηση να πάρει τα ενδεικνυόμενα
μέτρα για να διασφαλισθεί η εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης στον
τομέα των δημόσιων μεταφορών ενόψει της επικείμενης συμφωνίας κράτους και αναδόχων εταιρειών 202030. Το θέμα τέθηκε επί τάπητος στις
23 Ιουλίου 2019 σε συνάντηση των
κλαδικών συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ με
την υπουργό Επικοινωνιών – Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου στην
παρουσία του γενικού διευθυντή του
υπουργείου Σταύρου Μιχαήλ και υπηρεσιακών παραγόντων. Την Ομοσπονδία Μεταφορών ΣΕΚ εκπροσώπησαν, ο
γενικός γραμματέας Παντελής Σταύρου και ο αναπληρωτής γ.γ Χαράλαμπος Αυγουστή.
Ο κ. Σταύρου, υπέδειξε την αναγακαιότητα να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες
για προστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, εφαρμογή των προνοιών
της συλλογικής σύμβασης ως θεσμικού
εργαλείου ρύθμισης της μισθοδοσίας
και των παρεμφερών ωφελημάτων.
Είναι υποχρέωση του υπουργείου,
σημείωσε, οι πρόνοιες των συμβάσεων
κράτους – αναδόχων να κατοχυρώνουν
την απρόσκοπτη εφαρμογή όσων συμφωνούνται μεταξύ συντεχνιών – εταιρειών. Οι μσθοί στο τέλος κάθε μήνα
να καταβάλλονται έγκαιρα, προκειμένου να αποφεύγονται απεργιακές
κινητοποιήσεις αλλά και αλλότριες
επιδιώξεις των εταιριών.

ΟΣΕΛ
Επίσης, ο κ. Σταύρου ήγειρε το θέμα
της ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στον ΟΣΕΛ Λευκωσίας που εκκρεμεί στη Μεσολαβητική Υπηρεσία του
υπουργείου Εργασίας, καλώντας την
υπουργό να συνδράμει αποφασιστικά
προκειμένου να ολοκληρωθεί σύντομα ο
διάλογος για εξεύρεση συναινετικής
λύσης και αποφυγής αδιεξόδου.
Η κυρία Αναστασιάδου αντίκρυσε με
κατανόηση τις θέσεις και υποδείξεις
των συντεχνιών εκφράζοντας τη βούληση της να εργαστεί για επίλυση των
χρόνιων προβλημάτων που υποσκάπτουν την εργασιακή ομαλότητα στον
νευραλγικό κλάδο των δημόσιων μεταφορών.
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Η ΣΕΚ προσδοκεί ότι με τη νέα πολιτική που θα ακολουθηθεί στον τομέα των
δημοσίων μεταφορών, η Κύπρος θα
αποκτήσει ένα σύγχρονο και αξιόπιστο
δίχτυο συγκοινωνιών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και
ιδιαίτερα των μεσαίων και χαμηλών
εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 IOYΛIΟΥ 2019

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΣΕΚ
σε εργοτάξιο της ACC - J&P ONE TOWER

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

• Θετικό κλίμα στη συνάντηση
συντεχνιών -υπουργού Μεταφορών

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ανέλυσε
τις πολιτικές του Κινήματος σε φλέγοντα εργασιακά ζητήματα

Ε

πίσκεψη σε εργοτάξιο της ACC J&P ONE TOWER στη Λεμεσό πραγματοποίησαν την περασμένη εβδομάδα αντιπροσωπεία της ΣΕΚ με επικεφαλή τον γενικό γραμματέα Ανδρέα
Φ. Μάτσα.
Στην παρουσία ενενήντα και πλέον
εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση του προσωπικού στην
οποία ο κ. Μάτσας είχε την ευκαιρία να
αναλύσει και επεξηγήσει στους εργαζόμενους τις πολιτικές του κινήματος
σε φλέγοντα εργασιακά και κοινωνικά
ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και γενικότερα των πολιτών.
Ο γενικός γραμματέας κατέστησε ξεκάθαρο πως έγνοια του Κινήματος είναι η
διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών
εργασίας για όλους τους εργαζόμενους
τονίζοντας παράλληλα πως για τη ΣΕΚ
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η
ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
ειδικότερα αυτών που εργάζονται σε
χώρους υψηλής επικινδυνότητας.

Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου ο
οποίος κατέστησε σαφές πως η επιτευχθείσα συμφωνία στην οικοδομική βιομηχανία θεωρείται ιστορική για τις
εργασιακές σχέσεις καθώς επενεργεί
ως θεμέλιο για μακρόχρονη εδραίωση
της εργατικής ειρήνης

Τα επαγγελματικά ζητήματα ανέλυσε ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας

Τόσο ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας όσο και ο γενικός

γραμματέας της Ομοσπονδίας Γιαννάκης Ιωάννου απάντησαν σε ερωτήσεις
των εργαζομένων.
Παρόντες ήταν επίσης, ο αναπληρωτής
επαρχιακός γραμματέας της ΣΕΚ Λεμεσού Γιώργος Οδυσσέως και ο οργανωτικός γραμματέας του σωματείου οικοδόμων ΣΕΚ Λεμεσού Πανίκος Καδής.

Δόξα και τιμή στους πεσόντες της Τούρκικης εισβολής

Ο

ι 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 και άλλες
συνεργαζόμενες οργανώσεις, απέτισαν φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης
στους
Ελλαδίτες και Κύπριους
αξιωματικούς και οπλίτες που έπεσαν κατά την βάρβαρη Τουρκική
Εισβολή του 1974 προασπιζόμενη
την ελευθερία της πατρίδας.
Η καθιερωμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουλίου στον
Τύμβο της Μακεδονίτισσας. Η ΣΕΚ
παρέστη με ευρεία αντιπροσωπεία με
επικεφαλής τον γενικό γραμματέα
Ανδρέα Φ. Μάτσα.

και τρισάγιο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μεταξύ
άλλων, κατάθεση δάφνης επί των
τάφων και κενοταφίων των ηρώων,
αφή φλόγας που μεταφέρουν δρομείς
του σωματείου «Περικλής Δημητρίου» από τα Φυλακισμένα Μνήματα

Η Χορωδία των Συνδέσμων Αγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α 1955-59 έψαλλε το
«Ανδρών Ηρώων» Ομιλητής, ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου
Eθελοντών Πολεμιστών 1963 – 1964
Χαράλαμπος Λόττας, ο οποίος εξήρε

το νόημα της θυσίας των πεσόντων
τονίζοντας ότι μόνο μονιασμένοι και
σε ειλικρινή σχέση με την Ελλάδα θα
μπορέσουμε μια μέρα να απελευθερώσουμε τα σκλαβωμένα εδάφη μας
που κατέχει από το 1974 ο Τούρκος
εισβολέας.
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• Εκτιμήσεις ΚΟΕ Πανεπιστημίου Κύπρου

• Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας
και Ανταγωνιστικότητας

Το Brexit ενδέχεται να επηρεάσει
αρνητικά την Κυπριακή οικονομία

Δεν αξιοποιούνται στον επιθυμητό
βαθμό τα προσόντα των εργαζομένων

Χ

τυπητές αδυναμίες αλλά και πολύ θετικά στοιχεία
εντοπίζει το Συμβούλιο Εθνικής Οικονομίας και
Ανταγωνιστικότητας όσον αφορά την αντιστοιχία
προσόντων με την απασχόληση στην αγορά εργασίας. Το Συμβούλιο αναφέρεται σε μειωμένη αντιστοιχία μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας αφού όπως εξηγεί οι
απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να
έχουν υψηλά και ολοκληρωμένα προσόντα, ωστό√ Αχίλλειος πτέρνα, σο αυτά τα προσόντα δεν
τα χαμηλά επίπεδα αξιοποιούνται αναλόγως.
συμμετοχής στην
Να σημειώσουμε πως το
αρνητικό αυτό σημείο
επαγγελματική
αναφέρει συχνά και στις
εκπαίδευση
εκθέσεις της η Ευρωπαϊκή
√ Απαιτείται
Επιτροπή η οποία τονίζει
ενίσχυση της
πως πρέπει να υπάρξει
μια ριζική μεταρρύθμιση
εκπαίδευσης και
του εκπαιδευτικού συστήτης κατάρτισης σε
ματος στην Κύπρο. Ιδιαίψηφιακές δεξιότητες τερη αναντιστοιχία προσόντων και εργασίας
παρατηρείται σε τομείς όπως η Εκπαίδευση, η Υγεία,
οι ανθρωπιστικές Επιστήμες και η Τεχνολογία. Επιπλέον, το Συμβούλιο αναφέρεται στο μειωμένο ενδιαφέρον για σπουδές προς θετικές επιστήμες για τους
νέους στην Κύπρο με αποτέλεσμα τομείς εφαρμογής
υψηλής τεχνολογίας να μένουν πίσω.
Το Συμβούλιο επισημαίνει πως εφαρμόζονται μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, την προσέλκυση νέων επενδύσεων
και την διαφοροποίηση της οικονομίας, αλλά απαιτείται συνεχής ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
τους. Αναγνωρίζει πως υπάρχει καλό επίπεδο θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου και συνθηκών αγοράς
ενώ τονίζει πως μετά από τρία συνεχή χρόνια ισχυρής ανάπτυξης, η οικονομία το 2019 σημείωσε έναν
από τους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης στη
ζώνη του ευρώ. Ανάμεσα στα ανθεκτικά σημεία της
οικονομίας είναι η γεωγραφική της θέση, το γεγονός
ότι είναι μέλος της ΕΕ με ισχυρές σχέσεις με χώρες της
πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Μέσης Ανατολής,
με ισχυρή θέση στους τομείς των επαγγελματικών και
ναυτιλιακών υπηρεσιών, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό
είναι καλά εκπαιδευμένο με μια ενδυναμωμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Επιπλέον, σημειώνει τις υψηλές επιδόσεις όσον
αφορά την επίλυση ζητημάτων αφερεγγυότητας, της
πληρωμής φόρων και της προστασίας των δικαιωμάτων των επενδυτών, ενώ οι χαμηλοί φορολογικοί
συντελεστές και η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων είναι επίσης από τα μεγαλύτερα «όπλα» της
οικονομίας. Όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό
τομέα το Συμβούλιο αναγνωρίζει την σταθεροποίηση
του χρηματοπιστωτικού τομέα μετά την κρίση, το
χαμηλό κόστος δανεισμού των νοικοκυριών συγκριτικά με άλλες χώρες αλλά και την πληθώρα τραπεζικών προϊόντων για υποστήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Σε σχέση με τις αδυναμίες της κυπριακής οικονομίας
αυτές αφορούν την μικρή εσωτερική αγορά, τον μικρό
βιομηχανικό τομέα, την απουσία μεγάλων επιχειρήσεων, την μειωμένη επιχειρηματική δυναμική, την
έλλειψη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης αλλά
και την υστέρηση της καινοτομίας.

5

Η

δυναμική της οικονομικής
μεγέθυνσης στην Κύπρο αναμένεται να επιβραδυνθεί το 2019
και 2020, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις του Κέντρου
Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο ρυθμός
μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ
προβλέπεται να επιβραδυνθεί από
3,9% το 2018 σε 3,4% το 2019 και
να παραμείνει στο 3,4% το 2020.

νει χαμηλότερες προσδοκίες για
την οικονομική δραστηριότητα
στην ευρωζώνη και το Ηνωμένο
Βασίλειο καθώς και την απουσία
βελτιώσεων ευρείας κλίμακας στην

Το ΚΟΕ στις προηγούμενες του
προβλέψεις ανέμενε ρυθμό ανάπτυξης 3,5% για φέτος και 3,4%
για το 2020.
Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις,
οι προοπτικές της οικονομίας
προβλέπονται να παραμείνουν
ευνοϊκές λόγω εγχώριων και εξωτερικών παραγόντων, όπως οι
ικανοποιητικοί ρυθμοί αύξησης
της δραστηριότητας και της απασχόλησης στην Κύπρο τα προηγούμενα τρίμηνα, ο ψηλότερος από
τον αναμενόμενο ρυθμό μεγέθυνσης στην ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο το πρώτο τρίμηνο του
2019, οι υποβοηθητικές χρηματοπιστωτικές συνθήκες στο εξωτερικό, ο χαμηλός πληθωρισμός, η
ισχυρή δημοσιονομική επίδοση
στην Κύπρο και η περαιτέρω πρόοδος στον εγχώριο τραπεζικό
τομέα.
Η πρόσφατη πορεία των δεικτών
από τις έρευνες οικονομικής
συγκυρίας (ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές), αποτυπώ-

εγχώρια εμπιστοσύνη, αποδυναμώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης
τα επόμενα τρίμηνα.
Κίνδυνοι για χαμηλότερους από
τους προβλεπόμενους ρυθμούς
μεγέθυνσης θα μπορούσαν να προκύψουν από βραδύτερη πρόοδο
στην απομόχλευση του ιδιωτικού
τομέα και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Οι αλλαγές στο νόμο των εκποιήσεων που προτάθηκαν πρόσφατα
αναμένεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις στις διαδικασίες εκποιήσεων και να περιορίσουν την
αποτελεσματικότητα του νομικού
πλαισίου. Τέτοιες τροποποιήσεις
ενδέχεται να αυξήσουν τους κινδύνους επιδείνωσης των προοπτι-

κών αφού κλονίζουν τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος
και την αξιοπιστία της Κύπρου,
αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη
επενδυτών και καταθετών, και
ενθαρρύνουν στρατηγικούς κακοπληρωτές. Τονίζεται ακόμη ότι το
ψηλό δημόσιο χρέος σε συνάρτηση
με την ισχυρότερη διασύνδεση
μεταξύ τραπεζικού τομέα και κράτους ενέχει κινδύνους για τις προοπτικές, ειδικότερα αν τροποποιήσεις παρόμοιες με τις προτεινόμενες ενσωματωθούν στη νομοθεσία.
Αυξητικές πιέσεις στις δημόσιες
δαπάνες (π.χ. από το κρατικό
μισθολόγιο ή/και την εφαρμογή
του ΓεΣΥ), επίσης, ενδέχεται να
επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές.
Επιπρόσθετα, κίνδυνοι για τις
προοπτικές ενδεχομένως να προκύψουν από μεγαλύτερη αβεβαιότητα σχετικά με την έξοδο του
Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ,
χαμηλότερους από τους αναμενόμενους ρυθμούς μεγέθυνσης στην
ευρωζώνη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και από γεωπολιτικές
εντάσεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Θετικότερες από τις προβλεπόμενες προοπτικές μπορούν να διαμορφωθούν από μεγαλύτερο
βαθμό υλοποίησης επενδύσεων
από ό,τι αντανακλάται στους
οικονομικούς δείκτες.

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι στις επάλξεις
για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους

Σ

υνεχίζονται οι επαρχιακές
γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία που αποσκοπούν στην
ενημέρωση για την κατάσταση
στον κλάδο και την προετοιμασία
δυναμικών κινητοποιήσεων σε
περίπτωση που δεν γεφυρωθεί η
εργατική διαφορά για ανανέωση
της συλλογικής σύμβασης.

• Άρχισε η αντίστροφη
μέτρηση για την
εργατική διαφορά
μεταξύ συντεχνιών
ξενοδοχοϋπαλλήλων
και συνδέσμων
ξενοδόχων

Οι συνελεύσεις ανά ξενοδοχείο είναι
μαζικές και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
διατρανώνουν την αποφασιστικότητα τους να διεκδικήσουν δυναμικά τα αιτήματα τους τα οποία και
δίκαια είναι και τεκμηριωμένα.
Οι συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, έχουν χαράξει ενιαία γραμμή αγώνα και θεωρούν
βέβαιη την εργασιακή σύγκρουση
αν στις αμέσως επόμενες μέρες δεν
γεφυρωθεί η διαφορά η οποία βρίσκεται στο Μεσολαβητικό στάδιο .
Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων
ΣΕΚ Μηλτιάδης Μηλτιάδους, με
δηλώσεις του στην «Εργατική
Φωνή», καλεί τους συνδέσμους
ξενοδόχων να διαβουλευτούν
υπεύθυνα για ικανοποίηση των

λογικών αιτημάτων που υπέβαλαν οι συντεχνίες. Σε αντίθετη
περίπτωση, προειδοποίησε πως
για την εργατική αναταραχή που
θα προκληθεί, την αποκλειστική
ευθύνη θα φέρει η εργοδοτική

πλευρά. Ελπίζουμε, σημείωσε,
πως έστω και την υστάτη θα
κυριαρχήσει η σύνεση και η ευθύνη έναντι του νευραλγικού τομέα
της τουριστικής βιομηχανίας,
αλλά της οικονομίας ευρύτερα.
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• Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας

Διεθνής Οικονομία

Απαιτούνται επενδύσεις
στην Κυπριακή Δικαιοσύνη

Το ΔΝΤ αναθεωρεί πτωτικά την πρόβλεψή του
για την παγκόσμια ανάπτυξη

Η

Κύπρος χρειάζεται να επενδύσει περισσότερα
στον τομέα της δικαιοσύνης ώστε να έχει κράτος
δικαίου ανάλογου του ρόλου που επιδιώκει να έχει
ως χρηματοοικονομικό κέντρο.
Σήμερα η χώρα δαπανά τα λιγότερα στην ΕΕ ως μερίδιο του ΑΕΠ για το δικαστικό σύστημα και έχει σχετικά λιγότερους δικαστές σε σχέση με το μέγεθος του
πληθυσμού, αναφέρει το Συμβούλιο Οικονομίας και
Ανταγωνιστικότητας.
Η πρώτη έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της
κυπριακής οικονομίας, που δόθηκε την πρόσφατα
στη δημοσιότητα, αναδεικνύει τη μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ της φιλοδοξίας της Κύπρου να παρέχει
επιχειρηματικές υπηρεσίες και της αδυναμίας των
δικαστηρίων της να χειρίζονται με αποτελεσματικότητα τις διάφορες δικαστικές υποθέσεις.
Η αποτελεσματικότητα, η ποιότητα και η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος συμβάλλουν σημαντικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον, υπογραμμίζει
με νόημα η έκθεση.
Επισημαίνεται ότι ενώ
η ανεξαρτησία και η
ποιότητα της παράδοσης δικαιοσύνης
στην Κύπρο θεωρείται
υψηλή, η κατάσταση
δεν είναι η ίδια όσον
αφορά το χρόνο που
απαιτείται για τη
σύναψη αστικών υποθέσεων. Ο χρόνος που απαιτείται για την επανεξέταση των υποθέσεων κυμαίνεται
κατά μέσο όρο σε δύο έως τρία χρόνια, τοποθετώντας την Κύπρο στις χειρότερες επιδόσεις.

• Οι κακές επιδόσεις
στον τομέα της απονομής
δικαιοσύνης, πλήττουν
την εικόνα της Κύπρου
ως οικονομικού και
επιχειρηματικού κέντρου

Υπάρχει επίσης σημαντική καθυστέρηση, με τα
ποσοστά εκκαθάρισης να είναι κάτω από το 100%
στα περισσότερα έτη για αστικές, εμπορικές, διοικητικές και άλλες περιπτώσεις. Επιπλέον, το σύστημα
δικαιοσύνης δεν υιοθέτησε τις τεχνολογίες πληροφορικής στις διαδικασίες, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις λειτουργίες και την αποδοτικότητα του
συστήματος.
Άλλωστε η Κύπρος λαμβάνει διαχρονικά τη χαμηλότερη βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης
μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης σε ζητήματα που
έχουν σχέση με την απόδοση της δικαιοσύνης, κάτι
που επηρεάζει το αξιόχρεο της και κατ’ επέκταση, το
κόστος δανεισμού της.
Οι δαπάνες της Κύπρου για το δικαστικό σύστημα
(ως ποσοστό επί του ΑΕΠ) είναι οι χαμηλότερες στην
ΕΕ, ενώ αντίθετα οι ψηλότερες είναι στη Σλοβενία.
Όπως αναφέρεται, μία από τις κυριότερες αιτίες
καθυστερήσεων που παρεμπόδισε την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για την
ενίσχυση του δικαστικού συστήματος είναι η αύξηση
του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων λόγω της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης και της εγχώριας τραπεζικής κρίσης.
Από το 2010 σημειώθηκε απότομη αύξηση του αριθμού των αστικών υποθέσεων που υποβλήθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών, οι οποίες
αφορούσαν κυρίως τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι
περιπτώσεις αυτές είναι πολύπλοκες.
Τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το δικαστικό
σύστημα έχουν αναγνωριστεί από την κυβέρνηση,
και η δικαιοσύνη αναγνωρίζεται ως τομέας προτεραιότητας για μεταρρυθμίσεις.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αποτελεσματικότερης επίλυσης των αστικών υποθέσεων, η κυπριακή κυβέρνηση έδωσε προτεραιότητα στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, σε στενή
συνεργασία με το δικαστικό σώμα και το υπουργείο Οικονομικών, έχει ξεκινήσει ένα σημαντικό
μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα.

Τ

ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) αναθεώρησε την περασμένη εβδομάδα πτωτικά την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη φέτος και την επόμενη χρονιά, προειδοποιώντας ότι νέοι
δασμοί από την Κίνα και τις ΗΠΑ,
δασμοί στην αυτοκινητοβιομηχανία ή ένα άτακτο Brexit θα μπορούσαν να επιβραδύνουν περαιτέρω
την ανάπτυξη, να αποδυναμώσουν
τις επενδύσεις και να προκαλέσουν
προβλήματα στις εφοδιαστικές
αλυσίδες.
Το ΔΝΤ ανέφερε ότι οι κίνδυνοι
επιβράδυνσης έχουν ενταθεί και ότι
τώρα αναμένει τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας να
διαμορφωθεί στο 3,2% το 2019 και
στο 3,5% το 2020, μια μείωση κατά
0,1 της ποσοστιαίας μονάδας και
για τα δύο χρόνια σε σχέση με την
πρόβλεψη του Απριλίου, και η
τέταρτη πτωτική αναθεώρηση

από τον Οκτώβριο.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα οικονομικά
στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί
μέχρι στιγμής από τις αρχές του
έτους και η γενικότερη εξασθένηση

δραστηριότητα, με τις εντάσεις στο
εμπόριο και την τεχνολογία και τις
αυξανόμενες αποπληθωριστικές
πιέσεις να αποτελούν μελλοντικούς
κινδύνους.Το ΔΝΤ αναθεώρησε ανο-

• Κίνδυνο αποτελούν οι αποπληθωριστικές πιέσεις και οι
εντάσεις που προκαλούν στο εμπόριο και την τεχνολογία

• H γενικότερη εξασθένηση του πληθωρισμού αποτελούν ένδειξη
για ασθενέστερη παγκόσμια δραστηριότητα
του πληθωρισμού αποτελούν
ένδειξη για ασθενέστερη
της αναμενόμενης παγκόσμια

δικά την πρόβλεψή του για τον
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης στην
ευρωζώνη στο 1,6% το 2020, αφήνοντας αμετάβλητη την πρόβλεψη
για την ανάπτυξη το 2019 στο 1,3%.
Το ΔΝΤ αναθεώρησε επίσης ανοδικά
την πρόβλεψή του για τον ρυθμό
ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας στο 2,6% το 2019 αλλά διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για το 2020 στο 1,9%.

ΕΛΛΑΔΑ: Το χάσμα φτωχών - πλουσίων
μεγάλωσε μέσα στην κρίση

Σ

την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης οικονομικής
κρίσης, οι εισοδηματικές ανισότητες οξύνθηκαν με τους πολύ
πλούσιους να γίνονται πλουσιότεροι και τους πολύ φτωχούς να
γίνονται φτωχότεροι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαική
Στατιστική Υπηρεσία, Eurostat, η
Ελλάδα, με βάση δεδομένα του
2017, βρίσκεται ψηλά στη λίστα
των χωρών με μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες, και συγκεκριμένα
στην έκτη θέση μεταξύ των 28
χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Η σχετική κατάταξη γίνεται βάσει
της τιμής που προκύπτει από τον
λόγο του συνολικού εισοδήματος
που εισπράττεται από το 20% του
πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα προς το εισόδημα που
εισπράττεται από το 20% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα. Όσο μεγαλύτερη
είναι αυτή η τιμή, τόσο
πιο ανοικτή είναι η
«ψαλίδα»
ανάμεσα
στους πολύ πλούσιους
και στους πολύ φτωχούς.
Στην Ελλάδα, το 2017 ο
λόγος αυτός ήταν 6,1,
με άλλα λόγια το εισόδημα που εισπράχθηκε
από το 20% της υψηλότερης εισοδηματικά
πληθυσμιακής ομάδας
ήταν 6,1 φορές μεγαλύτερο από το εισόδημα που είχε η φτωχότερη
πληθυσμιακή
ομάδα.
To
2010,
πρώτη χρονιά κατά
την οποία η Ελλάδα
εισήλθε σε καθεστώς
μνημονίου και ενώ
ακόμη δεν είχαν γίνει

περικοπές σε μισθούς σε δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, αλλά ούτε και
η ανεργία είχε εκτοξευθεί σε
δυσθεώρητα ύψη, όπως συνέβη
στη συνέχεια, ο αντίστοιχος λόγος
ήταν 5,6. Από το 2011 ακολούθησε έντονα αυξητική τάση, δηλαδή
οι ανισότητες οξύνθηκαν, καθώς

• Οι πέντε χώρες με τις
μεγαλύτερες εισοδηματικές
ανισότητες εντός της Ε.Ε.
για το 2017 είναι η Βουλγαρία,
η Λιθουανία, η Ισπανία,
η Ρουμανία και η Λετονία

2014 και το 2015 ο λόγος ήταν
6,5. Για το 2018 υπάρχουν προκαταρκτικά στοιχεία για την Ελλάδα,
όχι όμως και για το σύνολο των
κρατών-μελών της Ε.Ε., που δείχνουν περαιτέρω «κλείσιμο της
ψαλίδας» ανάμεσα στους πολύ
πλούσιους και στους πολύ φτωχούς, με τον λόγο να διαμορφώνεται στο 5,5. Το 2017, η τιμή που
πήρε ο σχετικός λόγος εισοδήματος των πολύ πλουσίων προς το
εισόδημα των πολύ φτωχών σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν
5,1, ενώ το 2010, στις αρχές της
ύφεσης, είχε διαμορφωθεί σε 4,9.

Οι 5 πρωταθλητές ανισότητας
τη χρονιά εκείνη ο λόγος είχε τιμή
6. Το 2012 έφθασε στο υψηλότερο
σημείο, το 6,6, ενώ την ίδια τιμή
είχε και το 2013, αλλά και το
2016, δηλαδή την πρώτη πλήρη
χρονιά ουσιαστικής εφαρμογής
του τρίτου μνημονίου και της
ύπαρξης αυστηρών περιορισμών
στην κίνηση των κεφαλαίων. Το

Οι πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες
εισοδηματικές ανισότητες εντός
της Ε.Ε. είναι, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Eurostat, για το 2017
η Βουλγαρία (με τον λόγο να διαμορφώνεται στο 8,2 από 5,9 το
2010), η Λιθουανία (7,3), η Ισπανία
(6,6), η Ρουμανία (6,5) και η Λετονία (6,3).
Συνολικά οι χώρες του
λεγόμενου ευρωπαϊκού
Νότου βρίσκονται ψηλά
στη σχετική κατάταξη,
καθώς, εκτός από την
Ισπανία, που καταλαμβάνει την 3η θέση, και
την Ελλάδα, που καταλαμβάνει την 6η, στην
7η θέση ακολουθεί η
Ιταλία και στην 8η θέση
η Πορτογαλία. Σε όλες
τις παραπάνω χώρες,
στις οποίες είτε εφαρμόστηκαν μνημόνια είτε
παρεμφερή
μέτρα
δημοσιονομικής προσαρμογής, καταγράφεται ενίσχυση των ανισοτήτων την περίοδο
2010-2017.
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• Αύγουστος 1964 - Το ηρωικό έπος της Τηλλυρίας

Τ

α γεγονότα του Δεκεμβρίου 1963 με
τις εχθροπραξίες Ελληνοκυπρίων Τουρκοκυπρίων που συντελέσθηκαν
λίγες εβδομάδες μετά την υποβολή των
13 σημείων από τον πρόεδρο της νεοσύστατης
Κυπριακής Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο για τροποποίηση του Ζυριχικού Συντάγματος, επηρέασαν αρνητικά την περιοχή Τηλλυρίας.
Απομονωμένη γεωγραφικά, αλλά με
σημαίνουσα γεωοπολιτική θέση, η Τηλλυρία αποτελούσε έναν πρώτης τάξεως
ασφαλή χώρο για τη συγκέντρωση προσωπικού και υλικού των Τουρκοκυπρίων, συγκρότηση και εκπαίδευση
αξιόμαχων στρατιωτικών τμημάτων

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ
οργάνωση της περιοχής, αλλά και την
προσπάθεια διεύρυνσης του προγεφυρώματος προς νότο και στα πλευρά.
Στα πλαίσιο αυτό, αρχές Μαρτίου 1964
διακόπηκε τελείως η κυκλοφορία μέσω
Μανσούρας-Κοκκίνων ενώ, στη συνέχεια, ανατινάχθηκε το γεφύρι μεταξύ
Κοκκίνων-Παχυάμμου.
Επί της ουσίας, το έδαφος για ολοκληρωτική εισβολή από την Τουρκία κατά
της Κύπρου είχε προλειανθεί.

• Η τουρκική αεροπορία βομβάρδισε με βόμβες Ναπάλμ την περιοχή
Τηλλυρίας σκοτώνοντας, ως επί το πλείστον άμαχους
• Η ηρωική και συγκροτημένη αντίσταση των Ελληνοκυπρίων
και Ελλαδιτών μαχητών, απέτρεψαν τα σχέδια της Άγκυρας
για κατάληψη της νήσου
τουρκικού στρατού και αυτοτελών
στρατιωτικών μονάδων. Από εκεί, προσωπικό και υλικό μπορούσε να διοχετευθεί στο εσωτερικό της Κύπρου.
Διαβλέπουσα τη στρατιωτική αξία της
Τηλλυρίας, η τουρκική ηγεσία από το
Δεκέμβρη του 1963 άρχισε την οργάνωση των Τ/Κ χωριών της περιοχής, με
πρωταρχικό σκοπό την ασφάλεια του
χώρου και με προοπτική τη χρησιμοποίησή του για υποδοχή προσωπικού,
οπλισμού και λοιπού υλικού από την
Τουρκία. Από τον Φεβράρη του 1964,
κάθε 10ήμερο περίπου, άρχισε η αποστολή από την Τουρκία οπλισμού και,
αργότερα, από τον Μάρτη, Τουρκοκυπρίων φοιτητών και επαγγελματιών, οι
οποίοι και απετέλεσαν τους πρώτους
πυρήνες της στρατιωτικής οργάνωσης
της τ/κ ανταρσίας στην Κύπρο. Υπολογίζεται ότι, μέχρι τις μάχες της Τηλλυρίας, 800 τέτοια άτομα είχαν φτάσει
λαθραία στην περιοχή, από τους οποίους οι 450 παρέμειναν στο προγεφύρωμα Κοκκίνων-Μανσούρας, ενώ οι υπόλοιποι προωθήθηκαν προς Λιμνίτη και
άλλες περιοχές της Κύπρου. Τα όπλα
και πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων
μπαζούκας και όλμοι, μεταφέρονταν
στο εσωτερικό με κάθε τρόπο και μέσο
και με τη χρησιμοποίηση ανδρών της
Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων
Εθνών, όπως και Άγγλων συνεργατών
των Τούρκων. Μαζί με τους φοιτητές
και άλλους Τ/κ, μεταφέρθηκαν με πλοιάρια από την Τουρκία και Τούρκοι
αξιωματικοί όλων των βαθμών, με επί
κεφαλής συνταγματάρχη διοικητή. Όλοι
αυτοί άρχισαν εντατικά την αμυντική

Η επίθεση για κατάληψη
του Μοσφιλιού
Από την ίδια περίοδο, άρχισαν οι πυροβολισμοί και τα επεισόδια στην περιοχή, με συνεχή την προσπάθεια διεύρυνσης του προγεφυρώματος. Πιο σοβαρή
ενέργεια, ήταν η επίθεση για κατάληψη
του Μοσφιλιού, στις 18 Ιουνίου ’64. Το
χωριό προσβλήθηκε με ισχυρά πυρά
όλμων, πολυβόλων και μπαζούκας, η
ηρωική όμως και απαράμιλλη αντίσταση των ελάχιστων υπερασπιστών του,
ματαίωσε την τουρκική προσπάθεια.
Στις 9 Ιουλίου, οι Τούρκοι κατέλαβαν το
στρατηγικής σημασίας ύψωμα Λωρόβουνος, νότια των Κοκκίνων, το οποίο
δεσπόζει της περιοχής. Ταυτόχρονα,
άρχισαν την εντατική οργάνωση του
προγεφυρώματος Μανσούρας με ισχυρά αμυντικά έργα, τα περισσότερα με
μπετόν. Έκτοτε, οι προκλήσεις των
Τούρκων και οι ένοπλες εκδηλώσεις
ήσαν καθημερινές και συνεχίστηκαν
μέχρι και τις 5 Αυγούστου, όταν άρχισαν οι μάχες της Τηλλυρίας.
Η δραστηριότητα αυτή λάμβανε πια –
στρατιωτικά και πολιτικά – ιδιαίτερη
σημασία για τον αγώνα στην Κύπρο,
αφού οι Τούρκοι μπορούσαν πια να
αποβιβάσουν αρκετές δυνάμεις και να
επιτεθούν προς το εσωτερικό για πραγματοποίηση των άνομων σκοπών τους.
Ως εκ τούτου, η στρατιωτική ηγεσία της
Κύπρου, με επί κεφαλής τον στρατηγό
Γεώργιο Γρίβα Διγενή, ο οποίος έφτασε στην Κύπρο από την Αθήνα τον Ιούνιο και έδωσε αμέσως βάρος στη
συγκρότηση και εκπαίδευση τακτικού

Η ξεκάθαρη πρόθεση της Τουρκίας για
κατάληψη της Κύπρου, υποχρέωσε την
Ελληνική πλευρά να συγκροτήσει μόνιμο
στρατό και να δώσει το έναυσμα
αποστολής επίλεκτης Ελληνικής μεραρχίας
για θωράκιση της Κύπρου

στρατού, της Εθνικής Φρουράς, όπως
και την οργάνωση των ακτών για την
περίπτωση εχθρικής απόβασης.

Λωρόβουνος
Η κατάληψη του Λωρόβουνου από τους
Τούρκους απετέλεσε την αφορμή για τη
λήψη δραστήριων μέτρων από Ε/κ
πλευράς, καθότι ο μοναδικός δρόμος
από Λευκωσία-Ξερό-Πόλη Χρυσοχούς
είχε αποκοπεί και τα ελληνικά χωριά
στην Τηλλυρία απομονώθηκαν, κυρίως
το Μοσφίλι, το οποίο περιστοιχιζόταν
από έξι αμιγώς τουρκικά χωριά.
Έτσι, την 1η Αυγούστου προωθήθηκε
στην περιοχή τάγμα της Εθνικής Φρουράς στην περιοχή «Πέζεμα των νυμφών» (προς το Σταυρό Ψώκας), το
οποίο πήρε θέσεις σε κατάλληλα υψώματα, ώστε να εμποδιστεί η περαιτέρω
προώθηση του εχθρού. Η παρουσία του
τάγματος είχε ως αποτέλεσμα την
αύξηση των προκλήσεων από μέρους
των Τούρκων, οι οποίοι πυροβολούσαν
εναντίον κάθε Έλληνα που κινείτο στην
περιοχή και ειδικά στο δρόμο Πηγαινιών
προς τον Σταυρό.

Η γενίκευση της επίθεσης
Οι προκλήσεις εντάθηκαν στις 4 και 5
Αυγούστου και επεκτάθηκαν στις 6 του
μηνός, όταν το στρατηγικής σημασίας
ύψωμα «Ακόνι» κατελήφθη από την
Εθνική Φρουρά μετά από την εκεί αποχώρηση της Ειρηνευτικής Δύναμης.

τοφανή επέλαση με μύριες εδαφικές
δυσκολίες και μέσα σε υπερβολικό καύσωνα και δίψα. Η ακάθεκτος ορμή των
επιτιθεμένων λοκατζήδων μας, έτρεψε
σε άτακτη φυγή τους τρομοκράτες, οι
οποίοι κατέφευγαν καταδιωκόμενοι
προς τα υψώματα γύρω από τον όρμο
των Κοκκίνων, για να καλύψουν τη
νυχτερινή φυγή τους προς Τουρκία
μέσω της θάλασσας. Πίσω τους άφησαν τεράστιο υλικό από βαρέα πολυβόλα, αυτόματα και τυφέκια, αμέτρητες
ποσότητες πυρομαχικών, μπαζούκας
και όλμους.

Δολοφονικοί Τουρκικοί
βομβαρδισμοί
Νωρίς το απόγευμα της 8ης Αυγούστου
και ενώ τα ελληνικά τμήματα ήσαν έτοιμα να ολοκληρώσουν την προσπάθειά
τους καταλαμβάνοντας και τα Κόκκινα,
τουρκικά αεροπλάνα επέδραμαν στην
περιοχή και βομβάρδιζαν όχι μόνο τα
ε/κ στρατιωτικά τμήματα, αλλά και τον
άμαχο πληθυσμό των χωριών Πύργος,
Πηγαίνια, Παχύαμμος, Πωμός μέχρι και
την Πόλη Χρυσοχούς. Οι ανελέητοι βομβαρδισμοί δεν πτόησαν ποσώς τις
δυνάμεις μας, οι οποίες αργά το απόγευμα μπήκαν και στη Μανσούρα, καταλαμβάνοντάς την. Παρέμειναν μόνο τα
Κόκκινα, αφού οι παρεμβάσεις από τη
Λευκωσία για κατάπαυση του πυρός
υπήρξαν αφόρητες. Παραμένουν εκεί
μέχρι και σήμερα.
Οι άνανδροι τουρκικοί βομβαρδισμοί
συνεχίστηκαν και στης εννιά Αυγούστου, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας για

Επίσκεψη προέδρου Μακαρίου στα χωριά της Τηλλυρίας που επλήγησαν ανηλεώς
από τους βομβαρδισμούς της Τούρκικης αεροπορίας
Αντιληφθέντες τούτο οι τρομοκράτες
Τούρκοι προσπάθησαν να καταλάβουν
το ύψωμα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα
χάρη στην ηρωική αντίσταση των αμυνομένων εθνοφρουρών. Η 7η Αυγούστου
ξημέρωσε με ένταση των ένοπλων
τουρκικών προσπαθειών για ανατροπή
των Ε/Κ δυνάμεων, οπότε τέθηκε σε
εφαρμογή σχέδιο εκκαθάρισης της
κατάστασης. Στις 2.30 μ.μ. άρχισε γενική επίθεση για κατάληψη του Λωρόβουνου, η οποία περιέλαβε και την κατάληψη του υψώματος Μάλι, που βρίσκεται
μεταξύ Κάτω Πύργου και Μανσούρας,
που επίσης βρισκόταν υπό τα πυρά των
Ελλήνων.
Στις 7.00 το πρωί της 8ης Αυγούστου
καταλήφθηκε και ο Λωρόβουνος, όπου
άφησαν την τελευταία τους πνοή ο
Ελλαδίτης υπολοχαγός Νικόλαος
Παπαγεωργίου και οι Κύπριοι εθνοφρουροί Γεώργιος Απλικιώτης και
Μιχαήλ Κουσουλίδης της 31ης Μοίρας
Καταδρομών. Επρόκειτο για μια πρω-

κατάπαυση του πυρός. Θύματα των
τουρκικών επιδρομών κυρίως αθώοι
πολίτες και γυναικόπαιδα. Επίσημος
απολογισμός των θυμάτων: 25 στρατιωτικοί και 28 πολίτες στις μάχες και
69 νεκροί και 56 τραυματίες από τους
βομβαρδισμούς.

Ηρωισμός κι αυταπάρνηση
Το έπος της Τηλλυρίας έχει ήδη καταγραφεί στις χρυσές σελίδες της Ελληνικής ιστορίας ως τιτάνεια προσπάθεια
για προάσπιση των από αιώνων
Eλληνικών εδαφών της μαρτυρικής
Κύπρου. Πρόκειται για ένα θρίαμβο που
επιτεύχθηκε με μύριες δυσκολίες και
αντιξοότητες κονιορτοποιώντας τα
σχέδια των Τούρκων. Δυστυχώς το
1974 εξαιτίας λαθών, παραλείψεων και
προδοσίας με την «ευγενή» συνδρομή
των «φίλων» μας Αγγλοαμερικάνων, το
καλά σχεδιασμένο έγκλημα σε βάρος της
Κύπρου ολοκληρώθηκε με την Τουρκική
εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974.
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• Συνέντευξη Δέσποινας Ησαΐα γραμματέως Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ στον «Φιλελεύθερο»

Συντεχνίες και Εργοδότες θα εργαστούμε για
εμπέδωση συνθηκών αξιοπρέπειας στην εργασία
E

νώνουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να
καταπολεμήσουμε έστω και ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας.
Σε συνέντευξη της η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, Δέσποι• Από πού προήλθε η ανάγκη
δημιουργίας κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Υπάρχουν στοιχεία
που να επιβεβαιώνουν αυτή
την αναγκαιότητα

Οι τρεις οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ
και ΟΕΒ, αναγνωρίζοντας την
τεράστια σημασία που πρέπει
να αποδίδεται στα ζητήματα
της αξιοπρέπειας στην εργασία και τη σημαντική συμβολή
εργαζομένων και εργοδοτών
στη διατήρηση ασφαλών
χώρων εργασίας υπέγραψαν
στις 6 Ιουνίου 2019, Κώδικα
πρόληψης και αντιμετώπισης
απαράδεκτων συμπεριφορών
στους χώρους εργασίας που
επιβαρύνουν τη ψυχική υγεία
των εργαζομένων και διασαλεύουν την εργασιακή ηρεμία
και ομαλότητα.
Ο αριθμός των καταγγελιών
δεν αντικατοπτρίζει το μέγεθος
του προβλήματος. Και αυτό,
επειδή ο φόβος είναι πολλές
φορές πιο δυνατός από τη
θέληση για καταγγελία. Ένας
εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη
προσπαθεί να διαχειριστεί το
πρόβλημα, εντός του εργασιακού χώρου, για να αποφύγει
πιθανή απόλυση ή διασυρμό
σε τέτοιο άκουσμα. Στην
πορεία όμως συνειδητοποιεί
πως η σιωπή δημιουργεί αποθράσυνση γεγονός που επιδεινώνει σοβαρά την κατάσταση.
Οφείλουμε να συστρατευτούμε
για να καταπολεμήσουμε έστω
και ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας.
Ως οργανώσεις λάβαμε σοβαρά
υπόψη
την αυξητική τάση
αυτών των φαινομένων αλλά
και των προβλημάτων που δημιουργούνται και πλήττουν την
παραγωγικότητα και την ομαλή
διεξαγωγή της εργασίας.

• Επιδώσατε τον Κώδικα
στην Υπουργό Εργασίας. Τι
λέχθηκε στη συνάντηση και
με ποιο τρόπο θα δράσετε;
Στη συνάντηση η υπουργός
Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου
έστειλε σαφέστατο μήνυμα για
συλλογική προσπάθεια για
πρακτική εφαρμογή του Κώδικα. Ο Κώδικας θα ενσωματώνεται στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που ανανεώνονται τόσο στον ιδιωτικό τομέα
όσο και στον ευρύτερο δημόσιο, με στόχο την εμπέδωση

να Ησαϊα, στον «Φιλελεύθερο», επεσήμανε
πως ο κώδικας ενάντια σε απαράδεκτα
φαινόμενα φέρει τη σφραγίδα του κοινωνικού διαλόγου, γεγονός που επισφραγίζει
την επιτυχία του. Ολόκληρη η συνέντευξη
ακολουθεί.

κουλτούρας, σεβασμού και
αξιοπρέπειας για καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων.
Η κυρία Αιμιλιανίδου εξέφρασε τη μεγάλη της ικανοποίηση
για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία ή οποία συνδυαστικά
με τον Κώδικα στον Δημόσιο

πρόκληση και υποσχεθήκαμε
πως θα παρακολουθούμε την
εφαρμογή του Κώδικα γιατί
ακριβώς η αξία αυτής της
προσπάθειας έγκειται στην
πρακτική εφαρμογή του.

• Πιστεύεται δηλαδή πως θα
έχει απτό αποτέλεσμα η

√ Ο Κώδικας είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου γεγονός
που διασφαλίζει την εφαρμογή του
√ Οφείλουμε και θα συστρατευτούμε για να
καταπολεμήσουμε έστω και ένα περιστατικό
σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Τομέα θα λειτουργήσουν ως
ισχυρό εργαλείο πρόληψης και
αντιμετώπισης για την εμπέδωση συνθηκών αξιοπρέπειας
στους χώρους εργασίας.
Χαρακτηριστικό της σημασίας
που αποδίδεται εκ μέρους της
Κυβέρνησης για τη δημιουργία
Κώδικα στον Ιδιωτικό τομέα
Εργασίας ήταν η ειδική αναφορά που έκανε ο Προέδρος της
Δημοκρατίας κατά την προσφώνηση του στα 100χρονα
της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας.

• Πως πιστεύεται πως θα
αντικρύσει ο εργοδοτικός
Κόσμος, την ενσωμάτωση του
Κώδικα στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας;
Ο Κώδικας φέρει τη σφραγίδα
του Κοινωνικού Διαλόγου.
Αυτό απαντά στην ερώτηση
σας. Είναι για όλους μας ιδιαίτερα τιμητικό να ενώνουμε
δυνάμεις με ουσιαστικά αποτελέσματα τα οποία θα έχουν
ευεργετικό αντίκτυπο σε εργαζόμενους και εργοδότες. Στην
κυριολεξία ενώσαμε δυνάμεις
προβάλλοντας τη δύναμη της
σύνεσης, συναίνεσης, της
συνεργασίας, του δημοκρατικού διαλόγου αλλά και την
ανάγκης προώθησης και προαγωγής κοινωνικών πολιτικών
που βάζουν κύρια και πάνω
από όλα την αξιοπρέπεια στην
εργασία. Αποτελεί για μας

προσπάθεια σας αυτή
Ο Κώδικας είναι προϊόν Κοινωνικού Διαλόγου. Τυγχάνει
δηλαδή μιας ευρύτατης αποδοχής γεγονός που αποτελεί
εγγύηση. Θέλω επίσης να επισημάνω πως αποτελεί ευθύνη
των εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζομένους αποτρέποντας φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στον εργασιακό
χώρο καθορίζει η εθνική νομοθεσία που προνοεί για την
υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων για αποφυγή
δυσάρεστων
καταστάσεων
που πιθανό να διασαλεύσουν
την εργασιακή ομαλότητα. Η
δημιουργία Κώδικα αποτελεί
σημαντικό εργαλείο πρόληψης
και καταπολέμησης και εστιάζει κυρίως:

συμβάλει στην καλύτερη
κατανόηση των διατάξεων
της εθνικής νομοθεσίας και να
καθοδηγεί τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους στην προληπτική και
κατασταλτική αντιμετώπιση
συμ-περιφορών που δεν
έχουν καμιά θέση στους
χώρους εργασίας. Συνεπώς
είναι προς το συμφέρον και
των εργοδοτών και των εργαζομένων να δουλέψουν να
επιτύχει αυτή η προσπάθεια.
Η πορεία είναι κοινή και τα
οφέλη είναι πολλαπλά και για
τις δυο πλευρές.

• Πρόσφατα υπεγράφη Σύμβαση του ILO για τη βία και
την παρενόχληση. Ποια η
σημασία αυτής της εξέλιξης;
Η σύμβαση και σύσταση που

εγκρίθηκαν από τη Διεθνή
Οργάνωση Εργασίας για τη βία
και την παρενόχληση αποτελεί
μια ουσιαστική εξέλιξη η
οποία θα προσφέρει τα απαιτούμενα εργαλεία στις χώρες

μέλη του ILO να συγκροτήσουν
πολιτικές που θα θέσουν
φρένο σε απαράδεκτα φαινόμενα στον κόσμο της εργασίας.
Η ΣΕΚ ως μέλος του ILO αλλά
και των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων χαιρετίζει την εξέλιξη
αυτή η οποία θα ενισχύσει
σημαντικά αλλά και ουσιαστικά τις προσπάθειες των Κοινωνικών Εταίρων να προωθούν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην κοινωνική
δικαιοσύνη. Ειδικότερα μετά
την τελευταία υπογραφή του
Κώδικα αντιμετώπισης της
σεξουαλικής παρενόχλησης
και παρενόχλησης από τη ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ΟΕΒ, που καλύπτει τον
Ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο
τομέα αισθανόμαστε πλήρως
δικαιωμένοι για την πρωτοβουλία μας αυτή, η οποία
προηγήθηκε της πολύ σημαντικής εξέλιξης στο ILO. Μια
ενέργεια που δικαιώνει τη
σημασία που αποδώσαμε ως
Κοινωνικοί εταίροι στην Κύπρο
για την αναγκαιότητα να τεθεί
επιτέλους φρένο σε απαράδεκτες ενέργειες που διαταράσσουν την εργασιακή αρμονία.
Θέλω να καταδείξω με την
ευκαιρία αυτή πως στην Κύπρο
εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία η τριμερής συνεργασία
γεγονός που δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για γρηγορότερη
έξοδο από την κρίση.

Ανάλογες είναι και οι δεσμεύσεις των συμβαλλόμενων
μερών που υπογράψανε τον Κώδικα
Δική μας Δέσμευση:
• Ο αμοιβαίος σεβασμός της αξιοπρέπειας, σε όλα τα επίπεδα, μέσα στον εργασιακό χώρο είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον.
•Η ευθύνη των εργοδοτών να προστατεύουν τους εργαζομένους από τη σεξουαλική παρενόχληση και παρενόχληση στον
εργασιακό χώρο.
• Η υποχρέωση των εργαζομένων να συμπεριφέρονται ο ένας
προς στον άλλο με σεβασμό και κατανόηση.
• Η δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος,
όπου όλο το προσωπικό θα συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια,
ευγένεια και σεβασμό.

1 Στις πρόνοιες του Νόμου
περί
Ίσης
Μεταχείρισης
Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση του 2002,
άρθρο 12(4).

• Η δημιουργία και εφαρμογή ενός συστήματος εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης του προσωπικού σε σχέση με τη σεξουαλική
παρενόχληση, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του αναφορικά
με αυτή .

2 Στις υποχρεώσεις εργοδοτών
να διασφαλίζουν ένα υγιές
εργασιακό περιβάλλον.

• Η αντιμετώπιση όλων των καταγγελιών για σεξουαλική
παρενόχληση δίκαια, με ευαισθησία, εντός λογικών χρονικών
πλαισίων και με πλήρη εχεμύθεια (ε) την προστασία από εκδικητικές ενέργειες εναντίον των παραπονούμενων και των προσώπων που επιθυμούν να δώσουν μαρτυρία σχετικά με καταγγελία

3 Στους εργαζομένους να γνωρίζουν τις πρόνοιες του νόμου
και να ενεργούν ανάλογα και
4

Στα μέτρα πρόληψης και
αντιμετώπισης ανεπιθύμητων
συμπεριφορών.
Ο Κώδικας στοχεύει στο να

• Η δημιουργία και εφαρμογή μιας εσωτερικής διαδικασίας
πρόληψης, αντιμετώπισης και διερεύνησης παραπόνων.

• Η ενθάρρυνση των εργαζομένων να αναφέρουν τέτοιες
συμπεριφορές που παραβιάζουν την πολιτική του Οργανισμού/επιχείρησης για αντιμετώπιση της σεξουαλικής
παρενόχλησης.
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• Με ομοψυχία και σαφή εθνική στρατηγική ενάντια στην Τουρκική επιβουλή

Αδιαπραγμάτευτος συμπαραστάτης
του αγώνα μας η Ελλάδα και βασικός
σύμμαχος μας η Ευρωπαϊκή Ένωση
Του Αντρέα Φ. Μάτσα γενικού γραμματέα ΣΕΚ

Ο

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Διαμερίσματος Μόρφου, τιμά και μνημονεύει και
φέτος τους πεσόντες και αγνοούμενους Έφεδρους
Αξιωματικούς, όπως και όλους όσους έχουν αγωνιστεί και θυσιαστεί υπερασπιζόμενοι τα πάτρια
εδάφη, πολεμώντας εναντίον του Τούρκου εισβολέα και κατακτητή.
Τιμούμε, μνημονεύουμε, θυμόμαστε και δοξάζουμε
σήμερα, 64 πεσόντες και 37 αγνοούμενους έφεδρους αξιωματικούς, κατά την Τουρκική εισβολή
του 1974. 101 συνολικά παλληκάρια, που βάδισαν περήφανα στου καθήκοντος το κάλεσμα, που
δεν δείλιασαν στου εχθρού τις ορδές και που έγιναν σύμβολο αγώνα και αιώνιας τιμής στο πάνθεον των Αθανάτων της φυλής μας.
Υμνούμε το μεγαλείο της ψυχής και της ανδρείας
τους. Γονυπετείς προσευχόμαστε μα και δοξάζουμε το ανδραγάθημά τους. Να μην δειλιάσουν,
να μην γυρίσουν την πλάτη στης πατρίδας το
καθήκον, να μην παραδοθούν, με απόλυτη συνέπεια στο Λακεδαιμόνιο πρόσταγμα «ή ταν ή επί
τας». Είναι αυτή ακριβώς η παρακαταθήκη που
μας εντέλει προστακτικά, να συντηρήσουμε τη
μνήμη τους ζωντανή, «πολλώ κάρρονες», με το
όραμά τους οδηγό, αντάξιοι συνεχιστές της δικής

τους διαδρομής, μέχρι την επίτευξη του πολυπόθητου και αδιαπραγμάτευτου στόχου της απελευθέρωσης του τόπου μας.
Με σιγουριά στα βήματά μας, χωρίς παροξυσμούς και αστόχευτες υπερβολές, συνοδοιπορούμενοι από τη Θουκυδίδεια αντίληψη περί πραγματισμού και με στρατηγική προσέγγιση στη στόχευση του εφικτού, αλλά και του πρέποντος, του
ηθικού και του δίκαιου.
101 παλληκάρια που τόλμησαν. Που κοίταξαν τον
εχθρό κατάματα. Που αρνήθηκαν να βολευτούν
στης προδοσίας το πρόσχημα. 101 παλληκάρια
που επέλεξαν, μέσα από την ανιδιοτέλεια, την
αυταπάρνηση και τη θυσία τους, να ζήσουν αιώνια ελεύθεροι. Να γράψουν τη δική τους ιστορία
και να αποτελέσουν σημείο αναφοράς σε όλους
εμάς τους νεώτερους, με τα ανδραγαθήματά τους
που αγγίζουν τα όρια του μύθου που γίνεται θρύλος περιφανής.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
Οι μαρτυρίες των συμπολεμιστών τους είναι συγκλονιστικές,
αποτυπώνοντας το μεγαλείο της ψυχής και της απόλυτης στοχοπροσήλωσης και συνέπειας προς το καθήκον που η ίδια η
πατρίδα τους έταξε.
«Βρισκόμασταν μέσα στην Κερύνεια και για να σωθούμε έπρεπε να περάσουμε από σημείο που έλεγχαν οι Τούρκοι», εξιστορεί μέσα από την προσωπική του μαρτυρία στρατιώτης που
υπηρετούσε με διμοιρίτη τον 19χρονο Ανθυπολοχαγό Πολύκαρπο Πρατσή από τη Μόρφου. «Ο Ανθυπολοχαγός μας, πήρε το
οπλοπολυβόλο από τον πολυβολητή και μας είπε: Θα σας
καλύπτω να περάσετε ένας, ένας απέναντι. Να τρέχετε γρήγορα. Ήμασταν 9. Περάσαμε όλοι εκτός από τον Ανθυπολοχαγό
μας που δεν πέρασε ποτέ». Συνελήφθηκε από τους Τούρκους,
εκτελέστηκε και τάφηκε στο Καζάφανι. Σωστός αξιωματικός,
σαν στοργικός πατέρας, πιστός στο καθήκον και στον όρκο του
Έλληνα αξιωματικού.
Ομοίως και η συγκλονιστική μαρτυρία του Συνταγματάρχη
(ΠΖ) Δημητρίου Χάντζου, Διοικητή τότε του 361 ΤΠ, για τον
Ανθυπολοχαγό Ευθύμιο Χατζηπέτρου 20 χρονών από την
Κατωκοπιά. «Όταν ζήτησα έναν εθελοντή Αξιωματικό για
μια πολύ επικίνδυνη αποστολή, πετάχτηκε πρώτος: Εγώ
Κύριε Διοικητά. Αισθάνθηκα αμήχανα [συνεχίζει τη μαρτυρία] και ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση γιατί ο γιος σας
[απευθυνόμενος μέσω επιστολής στους γονείς του Ανθυπολοχαγού] ήταν από τους καλύτερους, ίσως ο καλύτερος και δεν ήθελα να τον χάσω. Σε δεύτερες σκέψεις
που έκανα αποφάσισα να ηγηθεί της αποστολής
Ελλαδίτης Υπολοχαγός, αλλά και πάλι ο Ευθύμιος
μου είπε: Κύριε διοικητά θέλω να πάω κι εγώ, μη μου
το αρνηθείτε».
Ο Ευθύμιος λίγο πιο κάτω, κοντά στον Κουτσοβέντη
κατάφερε να αναχαιτίσει αριθμό πολιτικών Ε/Κ λεωφορείων με Τούρκους στρατιώτες, με πορεία ανατολικά
προς Μια Μηλιά- Κυθρέα. Ύστερα από πολύωρη μάχη,
ο Ανθυπολοχαγός μαζί με εφτά στρατιώτες έπεσαν στο
πεδίο της τιμής, ενώ τα λεωφορεία με τους 200 Τούρκους στρατιώτες δεν πέρασαν ποτέ, σώζοντας έτσι
σημαντικό αριθμό Ε/Κ αμάχων που βρίσκονταν στα γειτονικά χωριά.
Ανάλογη και η διαδρομή του Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου 26 χρόνων από την Κάτω Ζώδια, ο οποίος
είχε καταταγεί στο 301 Τ. Επιστρατεύσεως. «Στις 26
Ιουλίου, στον Άγιο Ερμόλαο, η Μονάδα του δέχθηκε σφοδρή
επίθεση από τεθωρακισμένα, πεζικό και αεροπορία και στη
διαταγή για οπισθοχώρηση, κάποιοι μεταξύ των οποίων και ο
Χριστόδουλος δεν υπάκουσαν, παραμένοντας στις θέσεις τους
[με αποτέλεσμα να πετύχουν την καθυστέρηση της προέλασης]
του εχθρού, με τίμημα τη ζωή τους».

TOYΡΚΙΚΗ ΘΡΑΣΥΤΗΤΑ
Σήμερα, με την προκλητικότητα της Τουρκίας να φτάνει σε οριακά επίπεδα, βιώνοντας μια νέα μορφή εισβολής στην Κυπριακή Α.Ο.Ζ αδιαπραγμάτευτος συμπαραστάτης μας η Ελλάδα και βασικός σύμμαχος μας η Ε.Ε, στις αρχές και αξίες της οποίας θα πρέπει να βασίσουμε το
πλαίσιο διεκδίκησης μιας λύσης, η οποία θα δημιουργεί τις ικανές και δυνατές συνθήκες για πραγματική απελευθέρωση, ειρήνη, ασφάλεια, ευημερία και ανάπτυξη, ενώ την ίδια στιγμή θα θέτει τις
προϋποθέσεις έτσι ώστε να είμαστε, (το σύνολο των νόμιμων κατοίκων αυτού του τόπου), ισότιμοι
Ευρωπαίοι πολίτες και αφέντες στη γη και στον τόπο μας.
Σαφής, η συμβουλή του Περικλή προς τους συμπολίτες του, όπως αυτή αναδεικνύεται από τον
Θουκυδίδη: «Αν υποχωρήσετε θα προβάλουν, αμέσως, άλλη μεγαλύτερη απαίτηση, γιατί θα νομίζουν ότι και τώρα ενδώσατε από φόβο. Αλλ’ αν δείξετε σταθερότητα, θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι πρέπει να μας φέρονται σαν ίσοι προς ίσους».
Αυτό ακριβώς έπραξαν και τα παλληκάρια που τιμούμε σήμερα. Δεν δίστασαν, δεν δείλιασαν μα
ούτε και υποχώρησαν. Έβαλαν πάνω από το εγώ, το εμείς, το συλλογικό καλό. Σε συνθήκες απελπιστικά δύσκολες, μπόρεσαν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, μαζί με τους υπόλοιπους
συμπολεμιστές τους, αυτούς που όπως οι ίδιοι λένε με λεβεντιά, είχαν την ατυχία να ζήσουν. Ας
γίνουν λοιπόν τα δικά τους διδάγματα, πηγή έμπνευσης, στάση ζωής και παραπομπή αξιοπρέπειας για όλους εμάς σήμερα.
• Από την ομιλία στο Εθνικό Μνημόσυνο του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Διαμερίσματος
Μόρφου στις 29 Ιουλίου 2019.

Ανάλογες είναι και οι μαρτυρίες που αφορούν πολλούς άλλους
εκ των ηρώων μας, οι οποίοι αψήφησαν τον θάνατο και δεν
οπισθοχώρησαν, όπως ο 20χρονος Ανθυπολοχαγός Αχιλλέας
Αχιλλέως από την Κάτω Ζώδια ο οποίος θυσιάστηκε στο Αγριδάκι στις 6 Αυγούστου, «βάλλοντας ακάλυπτος με πολυβόλο
εναντίον των εχθρικών αεροπλάνων» και ο 20χρονος Ανθυπίλαρχος των Τεθωρακισμένων Μιχαλάκης Ζαμπάς, ο οποίος
προστάτευσε με τη Μονάδα του, την 24 Ε.Μ.Α, το στρατόπεδο
της ΕΛΔΥΚ, θυσιαζόμενος στις 22 Ιουλίου στην άνιση μάχη με
την Τουρκική αεροπορία.
Ομοίως ηρωική και η στάση του Ανδρέα Χρίστου Λάμπρου
από την Πέτρα, που θυσιάστηκε στα υψώματα της Αγλαντζιάς σε διατεταγμένη αποστολή, του Ανδρέα Μιχαηλίδη
από το Σαράντη ο οποίος έπεσε μαχόμενος στην Κερύνεια
και του Παναγιώτη Αχιλλέως από την Πάνω Ζώδια, που
αντιστάθηκε και έπεσε μαχόμενος στο Μάσαρι στις 15
Αυγούστου, ανήμερα της Παναγιάς.
Τιμούμε σήμερα και τα παλληκάρια που θυσιάστηκαν για
την πατρίδα και κατάγονται από την Κοινότητά μας και
συγκεκριμένα, τους Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου της 33 Μ.Κ,
Φοίβο Παυλίδη της 32 Μ.Κ, Μιχαήλ Κινάνη και Μιχαλάκη
Σκουφάρη του 256 Τ.Π, όπως και τον Γεώργιο Μιχαήλ από
το Γερόλακκο της 286 Μονάδας Μηχανικού, ο οποίος αναπαύεται στη γη της Ευρύχου.
Αρνήθηκαν όλοι τους να γίνουν ριψάσπιδες, κωφεύοντας στου
εφιάλτη το κέλευσμα, γιατί το μεγαλείο του καθήκοντος και η
ιστορική ευθύνη έναντι της φυλής μας, ήταν καθοδηγητές στου
ηρωισμού τους το θέριεμα.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΟΙ ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

Η αντιγήρανση στο πιάτο σας

Ο

ι ειδικοί λένε πως δεν υπάρχουν μαγικές τροφές.
Ο οργανισμός μας έχει πολλές διαφορετικές
ανάγκες για να λειτουργήσει εύρυθμα και για να τις
καλύψουμε, η διατροφή μας θα πρέπει να διακρίνεται από ποικιλία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα τρόφιμα που μπορούν να κάνουν θαύματα αν τα καταναλώνουμε συχνά, χωρίς φυσικά να παραμελούμε
και το υπόλοιπο περιεχόμενο της δίαιτάς μας.
Τα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, το σκουμπρί και
οι σαρδέλες, ανήκουν σε αυτή την ξεχωριστή κατηγορία τροφών. Τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά τους
μεταξύ άλλων έχουν και ισχυρές αντιγηραντικές
ιδιότητες, οι οποίες μάλιστα δεν επηρεάζουν μόνο τη
λάμψη και την ελαστικότητα του δέρματός μας, αλλά
μας κάνουν και να νιώθουμε νεότεροι. Και, φυσικά,
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι και πεντανόστιμα!

Καρδιά μικρού παιδιού
Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μας κάνουν τα
λιπαρά ψάρια είναι πως κρατούν υγιές το καρδιαγγειακό μας σύστημα.
• Λιπαρά ψάρια και Το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε όταν οι
σολωμός υπόσχονται
επιστήμονες παρατήνα μας κρατήσουν
ρησαν ότι οι Εσκιμώνέους, εσωτερικά και οι, οι οποίοι τρέφοεξωτερικά!
νται κατά βάση με
τέτοιου είδους ψάρια,
βιώνουν
λιγότερες
καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά από τον μέσο
άνθρωπο. Τρώγοντας τουλάχιστον δύο μερίδες
λιπαρών ψαριών την εβδομάδα, κρατάμε την πίεση
του αίματός μας σε υγιή επίπεδα και βελτιώνουμε το
λιπιδαιμικό μας προφίλ, προστατεύοντας έτσι την
καρδιά μας από τα σχετικά νοσήματα.

Ελιξίριο νεότητας
Ταυτόχρονα, τα λιπαρά ψάρια ενδέχεται να μας βοηθούν να αποφύγουμε την άνοια, τον καρκίνο του
προστάτη και την απώλεια της όρασης που συνδέεται με τη γήρανση, ενώ είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης D, πρωτεϊνών, ορισμένων βιταμινών του
συμπλέγματος Β και σεληνίου. Τα παραπάνω ιχνοστοιχεία παίζουν ρόλο – κλειδί στη μακροχρόνια διατήρηση της υγείας μας.

Διπλή μερίδα ομορφιάς
Αν υπάρχει ένα θρεπτικό συστατικό που μετέτρεψε τη συγκεκριμένη τροφή σε διατροφικό σταρ,
δεν είναι άλλο από τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Τα
συγκεκριμένα λιπαρά εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων τους, έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα για το δέρμα μας. Συγκεκριμένα, εξισορροπούν
την παραγωγή σμήγματος, αποτρέπουν την πρόωρη γήρανση, αλλά και προστατεύουν το δέρμα
μας από την ακμή. Παράλληλα μας βοηθούν να
αντιμετωπίσουμε τις φλεγμονές και μας θωρακίζουν απέναντι στη φωτογήρανση.
Πρωταθλητής στο συγκεκριμένο πεδίο είναι ο σολομός, καθώς περιέχει ασταξανθίνη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό το οποίο προσφέρει ενυδάτωση, απαλότητα και ελαστικότητα στην επιδερμίδα μας, ενώ την
προστατεύει από τις λεπτές γραμμές, τις ρυτίδες και
τις δυσχρωμίες. Αν αντιπαθείτε το σολομό, μπορείτε
να βρείτε το συγκεκριμένο συστατικό και στις γαρίδες, τον αστακό και τα καβούρια.
Αν, λοιπόν, ψάχνατε το μυστικό της νεότητας στον
ουρανό, δεν το βρίσκατε ως τώρα γιατί κρυβόταν στη
θάλασσα. Τώρα το καλοκαίρι είναι η πιο κατάλληλη
στιγμή για να εκμεταλλευτείτε πλήρως όλα τα δώρα
που έχει να σας προσφέρει.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

•Πολύτιμες συμβουλές για την ασφάλεια των παιδιών

Ε

κτός, από το να φροντίσουμε
να μην λείψει τίποτα στους
λιλλειπούτειους φίλους μας κατά
τη διάρκεια των διακοπών , θα
πρέπει να μεριμνήσουμε για κάτι
ακόμα πιο σημαντικό: την ασφάλειά τους.
Τι πρέπει, λοιπόν, να προσέξουμε
πριν φύγουμε, για να ‘χουμε το
κεφάλι μας ήσυχο στις διακοπές;

Προσοχή στη θάλασσα
και την πισίνα
Το μπάνιο στη θάλασσα ή την
πισίνα, για να είναι ανέμελο, πρέπει να είναι και ασφαλές. Όσο κι
αν τα παιδιά εμπιστεύονται τις
δυνάμεις τους μέσα στο νερό, εσείς
θα πρέπει να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Πρώτο και κύριο:
θα πρέπει πάντα να έχετε μαζί σας
τη σαμπρέλα, τα μπρατσάκια ή το
σωσίβιο του παιδιού (ανάλογα με
την ηλικία του και με το πόσο έχει
εξοικειωθεί με την κολύμβηση).
Ακόμα κι έτσι, όμως, δεν πρέπει να
επαναπαύεστε ούτε να αφήνετε τα
παιδιά να κολυμπούν χωρίς επιτήρηση. Ο κίνδυνος ατυχημάτων ή
πνιγμού μπορεί να μειώνεται με τη
χρήση αυτών των αντικειμένων
αλλά δεν εξαφανίζεται!
Τα παπουτσάκια θαλάσσης, επίσης, είναι απαραίτητα για τους
απρόβλεπτους τραυματισμούς. Σε
μια παραλία με βότσαλα, πέτρες ή
αχινούς, θα προφυλάξουν το παιδί
από τις εκδορές και φυσικά από
τον πόνο! Μάλιστα, σε περίπτωση
που πηγαίνετε για πρώτη φορά σε
μια άγνωστη παραλία, καλό θα
είναι να βουτήξετε πρώτα εσείς για
να δείτε πόσο βαθιά είναι, έτσι
ώστε να πείτε στο παιδί μέχρι ποιο
σημείο της μπορεί να κολυμπήσει.

χέρια σας δεν είναι καθαρά ή έχετε
ξεχάσει το οινόπνευμα, δεν χρειάζεται να ακουμπήσετε την πληγή,
μεταφέροντας πιθανώς περισσότερα μικρόβια πάνω της. Το παιδί,
μάλιστα, θα ανακουφιστεί άμεσα
από τις ενοχλήσεις και στη συνέχεια μπορεί να συνεχίσει να ευχαριστιέται τις διακοπές του!

Ελέγξτε το παιδικό κάθισμα
του αυτοκινήτου
Αν ταξιδεύετε για πρώτη φορά με
το μωρό σας, θα πρέπει να λάβετε
υπόψη σας όλους τους κανόνες
ασφαλείας σχετικά με το κάθισμα
του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα,

τα βρέφη μέχρι 12 μηνών πρέπει
να βλέπουν προς τα πίσω, σε
αντίστροφη φορά απ’ αυτή του
οδηγού. Για μεγαλύτερα παιδιά,
λάβετε υπόψη σας τα εξής: το
κεφάλι τους θα πρέπει να καλύπτεται από τα πλαϊνά μαξιλάρια
του καθίσματος, επομένως αν
φαίνεται από το πλάι, θα χρειαστεί να το αλλάξετε. Επιπλέον, οι
ζώνες πρέπει να βρίσκονται στο
ύψος των ώμων ή λίγο πιο πάνω
για τη μέγιστη ασφάλεια.

Βιβλιάριο υγείας του παιδιού
για παν ενδεχόμενο!
Όσο κι αν προσπαθήσουμε να
προφυλάξουμε τα μικρά μας από
τους κινδύνους, ποτέ δεν μπορούμε να τα προστατέψουμε
100%. Τα απρόβλεπτα ατυχήματα είναι πάντα μια – έστω και
μικρή- πιθανότητα που θα πρέπει, όμως, να έχουμε πάντα στο
μυαλό μας. Γι’ αυτό, το πρώτο
πράγμα που πρέπει να θυμηθείτε
να βάλετε στην τσάντα δεν είναι
τα κουβαδάκια για την παραλία,
αλλά το βιβλιάριο υγείας του

παιδιού ή πιθανώς η ιδιωτική
ασφάλεια που του έχετε κάνει.
Θα βοηθήσει, επίσης, αν επιλέξετε
κάποιο κατάλυμα που να βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο ή το
ιατρικό κέντρο της περιοχής. Εναλλακτικά, αν πιστεύετε ότι κινδυνολογούμε, φροντίστε απλώς να
έχετε πρόχειρα τα στοιχεία του
κοντινότερου νοσοκομείου για να
πάτε αμέσως με το αυτοκίνητο, σε
περίπτωση που χρειαστεί.

Το φαρμακείο των διακοπών
με τα απαραίτητα
Το πιθανότερο είναι, ότι το παιδί
θα χτυπήσει ή θα υποστεί μικροτραυματισμούς, όπως εκδορές,
γρατζουνιές ή κοψίματα, ενδεχομένως και πάνω από μία φορές στη
διάρκεια των διακοπών σας. Γι’
αυτούς, ωστόσο, δεν θα πρέπει ν’
αγχώνεστε, γιατί είναι πάντα μέσα
στο πρόγραμμα και δεν πρόκειται
να τους αποφύγετε. Αυτό, βέβαια,
δεν σημαίνει, ότι δεν πρέπει να
πάρετε τα μέτρα σας! Φροντίστε,
λοιπόν, να γεμίσετε το φαρμακείο
των διακοπών με όλα τα απαραίτητα.Βεβαιωθείτε ότι το φαρμακείο
πρώτων βοηθειών περιέχει: ελαστικό επίδεσμο, αποστειρωμένες
γάζες, τσιρότα σε διάφορα μεγέθη,
βαμβάκι, παυσίπονα, θερμόμετρο,
ένα μικρό ψαλιδάκι, τσιμπιδάκι,
οξυζενέ, ένα εντομοαπωθητικό
αλλά και ειδική αλοιφή για τα τσιμπήματα, παγοκύστες, οινόπνευμα, γάντια μιας χρήσης αλλά και
ένα επουλωτικό προϊόν σε μορφή
σπρέι, με αντισηπτική δράση.
Έτσι, σε περίπτωση κάποιου
μικρού τραυματισμού, το μόνο που
θα χρειαστεί να κάνετε, είναι να
ψεκάσετε πάνω στο σημείο που
χτύπησε το παιδί. Ακόμα και αν τα

Φτιάξτε ένα βραχιολάκι έκτακτης ανάγκης
με το τηλέφωνό σας
Κατά τη διάρκεια των διακοπών, είναι δεδομένο ότι θα βρεθείτε σε
χώρους με πολυκοσμία. Δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε αλλά σε πολυσύχναστα μέρη αρκούν λίγα μόνο δευτερόλεπτα για να χάσετε το παιδί
από τα μάτια σας ή ν’ αφήσει το χέρι σας και να φύγει τρέχοντας
μακριά, χωρίς να το καταλάβετε.
Η σκέψη και μόνο ότι το μικρό σας θα μείνει μόνο και αβοήθητο ανάμεσα σε τόσο κόσμο τρομοκρατεί κάθε γονιό. Μία απλή λύση, λοιπόν, είναι
να φτιάξετε ένα βραχιολάκι με το τηλέφωνό σας. Επισκεφθείτε ένα
μαγαζί με χάντρες και αγοράστε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στον
αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Μπορείτε είτε να το φτιάξετε εσείς
σπίτι είτε να ζητήσετε από την πωλήτρια να το φτιάξει για εσάς. Έτσι,
σε περίπτωση που γίνει το κακό, κάτι που απευχόμαστε, όποιος βοηθήσει το μικρό σας, θα δει το τηλέφωνο και θα σας καλέσει!
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Η Ελλάδα κρατεί τα σκήπτρα
στις προτιμήσεις των Κύπριων
για τις διακοπές τους

ι Κύπριοι δεν κόβουν την συνήθεια των διακοπών εκτός
Κύπρου, κυρίως στην Ελλάδα, αν και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων να ανεβαίνει κατακόρυφα τους τελευταίους. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα
ταξίδια των κυπρίων στο εξωτερικό αυξήθηκαν για έβδομο
συνεχόμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα με βάση τα αποτελέσματα
της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο
εξωτερικό, τον Ιούνιο ανήλθαν στις 137.992 σε σύγκριση με
115.450 τον Ιούνιο του 2018, σημειώνοντας αύξηση 19,5%.
Τον προηγούμενο μήνα, η αύξηση ήταν 36,5%.
Όσο αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα ταξίδια των
κυπρίων προς ο εξωτερικό σημειώνουν αύξηση 14,6% φθάνοντας στις 730,4 χιλ. από 637,2 χιλ. πέρσι.
Σημειώνεται ότι η έρευνα αφορά αεροπορικά ταξίδια καθώς
είναι και ο μόνη επιλογή να ταξιδέψουν τόσο οι Κύπριοι όσο
και οι επισκέπτες από την χώρα μας. Αξίζει να αναφερθεί
επίσης ότι τα ταξίδια των Κυπρίων στο εξωτερικό το 2018
έφτασαν το 1,4 εκ.,
• Δεν τους «πτοούν» τα ακριβά σημειώνοντας αύξηση
για τρίτο συνεχόμενο
αεροπορικά εισιτήρια
έτος, ενώ σύμφωνα με
• Τα στοιχεία της Στατιστικής προβλέψεις ειδικών
Υπηρεσίας καταδεικνύουν
αναμένεται περαιτέρω
τη μεγάλη αγάπη των Κυπρίων αύξηση το 2019.

προς τα Ελληνικά νησιά

Όπως

διαφαίνεται

επίσης από στοιχεία της JCC, οι συναλλαγές των Κυπρίων με
κάρτες στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 7%τον Ιούνιο φτάνοντας στα €157.202.092 (πωλήσεις και αναλήψεις μετρητών),
ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου κατέγραψαν επίσης
την ίδια αύξηση, φτάνοντας τα €899,615,884.

Επιλέγουν Μύκονο, Κρήτη, Σαντορίνη
Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας,
πιο δημοφιλής προορισμός των κυπρίων παραμένει η Ελλάδα, με 43,190 ταξίδια (ή περίπου ένα στα τρία), παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο.
Τα σκήπτρα στην επιλογή των Κυπρίων για να περάσουν
λίγες μέρες ξεγνοιασιάς στην Ελλάδα, κρατούν πέραν από
κλασικούς προορισμούς της Αθήνα και της Θεσσαλονίκης,
προορισμοί όπως η Μύκονος, Ρόδος, Κρήτη, Σαντορίνη, αλλά
και άλλα λιγότερο κοσμοπολίτικα νησιά.

Άνοδος 26,4% στα ταξίδια και στο Ηνωμένο Βασίλειο
Αυξημένα είναι τα ταξίδια των κυπρίων και προς το Ηνωμένο
Βασίλειο, καθώς κατέγραψαν άνοδο κατά 26,4%, φτάνοντας
τα 25,150. Δημοφιλής προορισμοί για τους κατοίκους Κύπρου
ήταν φέτος τον Ιούνιο και οι Ρωσία, Γερμανία και Ρουμανία,
ενώ μείωση παρουσίασαν τα ταξίδια προς τη Βουλγαρία.
Πιο συγκεκριμένα το Ιούνιο για Γερμανία ταξίδεψαν 4,282
ταξίδια/επιστροφές κατοίκων και αύξηση 17,9%. Σημαντική
άνοδο σε ποσοστό 36% σημείωσαν τα ταξίδια στη Ρωσία, τα
οποία ανήλθαν στα 7,448 και ακολουθούν η Ρουμανία, με
3,687 ταξίδια και άνοδο 14,3%. Αναφορικά με την Βουλγαρία,
καταγράφηκαν 3,686 ταξίδια/επιστροφές κατοίκων, δηλαδή
σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 12,%.

Το προφίλ των ταξιδιωτών
Όσον αφορά το προφίλ των ταξιδιωτών, το 52,9% που ταξίδεψαν τον Ιούνιο ήταν άντρες και το 47,1% γυναίκες, ενώ περίπου 41% είναι ηλικίας 25-44 ετών, το 26,3% είναι ηλικίας 4664 ετών και 28% ηλικίας 15-24 χρόνων.
Ένας στους δύο (51,9%) ταξίδεψε για σκοπούς αναψυχής, ένας
στους τέσσερις (25,1%) για επαγγελματικούς λόγους, το 20,5%
για σπουδές, ενώ το 2,5% ταξίδεψαν για άλλους λόγους.

11

• 22η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του Σωματείου Κυβερνητικοστρατιωτικών
και Δημόσιων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λάρνακας

Η οργανωτική ανάπτυξη του Κινήματος
μας δίνει μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή

Τ

α οργανωτικά και οικονομικά αποτελέσματα του
σωματείου Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημόσιων Υπηρεσιών ΣΕΚ Λάρνακας τέθηκαν
στο μικροσκόπιο της 22ης
Επαρχιακής
Συνδιάσκεψης
που πραγματοποιήθηκε στις
19 Ιουλίου 2019 στο οίκημα
της ΣΕΚ στη Λάρνακα.

• Η ομαδικότητα και η συνεργασία επισφραγίζει

την επιτυχία στα οικονομικά και οργανωτικά
αποτελέσματα

Στη συνδιάσκεψη, ο επαρχιακός
γραμματέας της ΣΕΚ Λάρνακας
Γιαννάκης Λεοντίου αφού συνεχάρη το σωματείο για τα θετικά
οικονομικά και οργανωτικά αποτελέσματα, τόνισε πως τα δύσκολα χρόνια έχουν παρέλθει και εξέφρασε την ελπίδα ότι τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη
του Σωματείου θα οδηγούνται
προς επίλυση.

Εξέφρασε την ευαρέσκεια προς
τα μέλη του σωματείου για την
κατανόηση που επέδειξαν τόσο
κατά την περίοδο της κρίσης
όσο και τη μεταβατική περίοδο
που διανύουμε που με σοβαρότητα και σωφροσύνη συνεχίζουμε τον αγώνα μας.
Είναι πεποίθησή μας ότι με όλες
τις διορθωτικές κινήσεις που
έγιναν και τις θυσίες των μελών
μας, θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε ένα καλύτερο μέλλον
και σε πιο αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής.
Τα θετικά αποτελέσματα του
Σωματείου μας, πρόσθεσε, στην
υπό ανασκόπηση περίοδο 2015
μέχρι σήμερα, οφείλονται στην
άριστη συνεργασία που είχαμε
με την ηγεσία της Ομοσπονδίας
μας και τη ΣΕΚ γενικότερα.
Ο γενικός γραμματέας της
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου αφού ανέλυσε τα επαγγελματικά ζητήματα τόνισε πως
αποστολή της ΟΕΚΔΥ είναι η
συνεχής βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των μελών της και για
αυτό μαχόμαστε καθημερινά.
Η συνδικαλιστική δράση της
ΟΕΚΔΥ, πρόσθεσε, έχει εκτιμηθεί
στον Δημόσιο Τομέα και από
άλλες κατηγορίες προσωπικού
όπως οι εκπαιδευτικοί των
απογευματινών και βραδινών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων

του Υπουργείου Παιδείας και
πολιτισμού και οι Αορίστου
Χρόνου Εργοδοτούμενοι. Μεγάλος αριθμός από αυτούς τους
εργαζόμενους έχουν ενταχθεί
στη συνδικαλιστική μας οργάνωση και χειριζόμαστε τα θέματα που τους αφορούν.
Και πρόσθεσε: Η οργανωτική
ανάπτυξη του κινήματος μας
δίνει μεγαλύτερη δύναμη και
επιρροή στη προστασία και
διεκδίκηση βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων μελών του. Θέλω να επισημάνω, κατέληξε ότι όλοι στην
ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ νιώθουμε ότι είμαστε

μια οικογένεια, μια ομάδα, που
διακατέχεται από αλληλοσεβασμό, αλληλεγγύη, εκτίμηση,
σύμπνοια και αλληλοϋποστήριξη, επίσης συνδικαλιζόμαστε με
εντιμότητα τόσο προς τα μέλη
μας όσο και προς την εργοδοτική πλευρά και πιστεύω ακράδαντα ότι για αυτούς του λόγους
καταφέρνουμε να έχουμε θετική
πορεία προς όφελος των εργαζομένων μελών μας.
Τα οικονομικά αποτελέσματα
του σωματείου ανέλυσε ο Χριστόφορος Κίντ οργανωτικός
γραμματέας και ταμίας του
σωματείου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λεοντίου Ιωάννης
Χριστόφορος Κιντ
Γιαννάκης Νικολάου
Φώτης Ανδρέου
Πανίκκος Προδρόμου
Τάκης Ττοφή
Γιανούλα Γεωργίου
Μιχάλης Μαμμούς
Λύσανδρος Μανώλη

Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Χρυστάλλα Παπαγιάννη
Αναξαγόρας Παφίτης
Σωτήρης Θεοδώρου
Κυριάκος Ανδρέου
Μιχάλης Χ” Φαίδωνος
Χριστάκης Προκόπη
Ανδρέας Γρηγορίου

Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας

Ήρθε η ώρα των στοχευμένων μέτρων για πρόληψη
και καταστολή των εργατικών ατυχημάτων

H

λήψη στοχευμένων μέτρων για μείωση των
εργατικών ατυχημάτων ήταν το αντικείμενο
συζήτησης συνεδρίας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας που πραγματοποιήθηκε
την Τρίτη, 16.7.2019.

συζητήθηκε και αποφασίστηκε η λήψη συγκεκριμένων μέτρων και η προώθηση δράσεων για θέματα
που αφορούν, την κατάρτιση των εργαζομένων, την
παροχή βοήθειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
τη διαμόρφωση κουλτούρας ασφάλειας και υγείας.

Συζητήθηκαν οι εισηγήσεις των μελών του Συμβουλίου και οι δραστηριότητες που υλοποιούνται μέσω
Σχεδίου Δράσης από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και από άλλους φορείς. Ειδικότερα,

Επιβεβαιώθηκε και πάλι ότι η διασφάλιση υγιών και
ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, παραμένει
στις προτεραιότητες του Υπουργείου.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Στο φως η ανασκαφή από την αρχαία Αθηναϊκή γειτονιά
στο υπόγειο του Μουσείου Ακρόπολης

Τ

ται το κοινό και παραθέτει γεύματα στους καλεσμένους του.

ο καλά κρυμμένο μυστικό που
κρυβόταν στο επίπεδο -1 του
Μουσείου της Ακρόπολης αποκαλύφθηκε και στο κοινό. Πλέον
όσοι επισκέπτονται το Μουσείο
θα έχουν τη δυνατότητα να θαυμάσουν και να δουν τα όσα η ανασκαφή έφερε στο φως από μια
αρχαία Αθηναϊκή γειτονιά.
Ενδιαφέρον εποπτικό υλικό που
έχει τοποθετηθεί σε καίρια σημεία
της ανασκαμμένης έκτασης βοηθά
στην κατανόηση των κυριότερων
κτιρίων και υποδομών της, όπως
σπίτια, εργαστήρια, λουτρά, δρόμοι και δίκτυο απορροής υδάτων,
τα οποία ανήκουν σε αλλεπάλληλες φάσεις, με κυρίαρχη αυτή της
ύστερης αρχαιότητας. Περίπου σε
έναν χρόνο από τώρα θα προστεθούν μια μεγάλη προθήκη με
περισσότερα από 1.000 αντιπροσωπευτικά κινητά ευρήματα, μια
γλυπτοθήκη με σπουδαία γλυπτά,
καθώς και μια σειρά από αρχιτεκτονικά μέλη. Τα παραπάνω θα
προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερο
ενδιαφέρον στην περιήγηση της

αρχαίας γειτονιάς που ξεδιπλώνει με τον πιο ιδιαίτερο τρόπο
πτυχές της καθημερινής ζωής
των κατοίκων της.

Η Αθηναϊκή γειτονιά
Είναι η γειτονιά που περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη μας δίνει
τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε
σχεδόν ολόκληρη την ιστορία της
αρχαίας πόλης. Σύμφωνα με τα
ευρήματα, στη γειτονιά αυτή
ζούσε κάποιο διακεκριμένο μέλος
της Αθηναϊκής κοινωνίας που διέθετε πλούτο, δύναμη και εξουσία.
Αυτό φαίνεται από ένα κτίριο που
υπάρχει. Πυρήνας του κτιρίου
είναι μεγάλη αψιδωτή αίθουσα
στην οποία ο οικοδεσπότης δέχε-

Η αίθουσα επικοινωνεί με τρίκογχο διαμέρισμα, ίσως ένα δεύτερο
τρικλίνιο για τους στενότερους
συνεργάτες του ιδιοκτήτη ή ένα
παρεκκλήσι για την άσκηση ιδιωτικής λατρείας. Η είσοδος στο
κάτω επίπεδο γίνεται με έξι σκαλοπάτια που οδηγούν σε υπαίθριο προθάλαμο. Το συγκρότημα
καταστρέφεται στα τέλη του 6ου
αιώνα μ.Χ και λίγο αργότερα ο
κάτω όροφος χρησιμοποιείται
από εργαστήρια που λειτουργούν
τουλάχιστον μέχρι τον 8ο αιώνα
μ.Χ. Στις εγκαταστάσεις ανήκουν
αρκετές κατασκευές που είναι
σήμερα ορατές στο χώρο.
Από το 2ο αιώνα μ.Χ τα περισσότερα σπίτια της αρχαίας γειτονιάς έχουν το δικό τους ιδιωτικό ,
αποχωρητήριο. Ωστόσο σε έναν
ελεύθερο χώρο ανάμεσα σε τρεις
δρόμους, ιδρύονται δημόσια αποχωρητήρια που λειτουργούν διαδοχικά σε τέσσερις διαφορετικές
χρονικές περιόδους.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Χρυσές συμβουλές
για αξέχαστες διακοπές
- Να εμπιστεύονται για τα ταξίδια, τις μετακινήσεις και τις διαδικτυακές κρατήσεις τους
μόνο από αξιόπιστα τουριστικά γραφεία
- Να μην παρασύρονται από τις καυτές προσφορές.
- Όταν ο καταναλωτής αγοράζει ένα οργανωμένο ταξίδι (πακέτο) από τουριστικό γραφείο,
να έχει οπωσδήποτε υπόψη του ότι:

1. Αφού διαβάσει με προσοχή τους όρους
συμμετοχής, θα πρέπει να υπογράψει σχετική
σύμβαση με το γραφείο, η οποία θα περιέχει
τα στοιχεία του ταξιδιού και τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του ταξιδιώτη, καθώς και του τουριστικού γραφείου, κάτι που είναι υποχρεωτικό από
τη νομοθεσία.
2. Θα πρέπει να παραλάβει αντίγραφο της σύμβασης και την απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
3. Ειδικά όταν ο
καταναλωτής αγοράζει μόνο αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά
εισιτήρια και όχι
οργανωμένο ταξίδι
θα πρέπει να φροντίζει, μόλις καταβάλλει το τίμημα
των εισιτηρίων, να
παραλαμβάνει αμέσως τα εισιτήρια.

Στα 91 του σπουδάζει σε δύο πανεπιστήμια της Κρήτης:

Λ

έγεται Μιχάλης Φανουράκης και είναι ο γηραιότερος
φοιτητής στην Ελλάδα. Μάλιστα, δεν φοιτά σε ένα, αλλά σε
δύο πανεπιστήμια, προσπαθώντας, κατά κάποιο τρόπο,
να «σβήσει» με τον τρόπο
αυτό, τη δίψα του για μάθηση.
Από μικρός ο κ. Μιχάλης αγαπούσε πολύ τα γράμματα,
αλλά δεν κατάφερε να πάει
σχολείο λόγω του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο
ακόμη και τότε κατά τη διάρκεια της θητείας του παρακολούθησε σεμινάρια στη Θεσσαλονίκη ώστε να μάθει να
διαβάζει.
Ο ίδιος από τότε δεν σταμάτησε να μελετά και να διαβάζει

Κ

αθώς οι εποχές αλλάζουν
τα αεροπορικά ταξίδια
γίνονται όλο και συνηθήστερα,
με την επιβατική κίνηση στα
αεροπλάνα να αυξάνεται
περίπου 30% στο διάστημα
2009-2014, με περισσότερα
από τα 3 δισεκατομμύρια
άτομα να επιλέγουν το αεροπλάνο για τα ταξίδια τους.

Τα αεροπορικά ταξίδια επιβαρύνουν σημαντικά το κλίμα
καθώς τα αεροπλάνα εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες
ρύπων. Οι περισσότεροι επιβάτες δείχνουν προς το
παρόν να μην συνειδητοποιούν το μερίδιο ευθύνης που
τους αναλογεί στην καταστροφή του πλανήτη που
έρχεται με ολοένα και πιο
γρήγορα βήματα.

Λαϊκό Πανεπιστήμιο, ενώ
όταν διαπίστωσε πως έχει
αρκετό ελεύθερο χρόνο για
να παρακολουθήσει και
κάτι ακόμη, ο ίδιος εγγράφηκε στο Ελεύθερο Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο του Δήμου

από εφημερίδες, μέχρι βιβλία,
παρ΄ όλο που μετά τον πόλεμο εργάστηκε ως αγρότης.
Η γυναίκα του μάλιστα τον
στήριξε σε κάθε του επιλογή,
προτρέποντας τον να μην
σταματήσει να σπουδάζει.
Τα τελευταία χρόνια, λοιπόν, ο
Μιχάλης Φανουράκης ξεκίνησε
να σπουδάζει στο Ανοιχτό

• Η δύναμη
του πνεύματος σε όλο της
το μεγαλείο

Χερσονήσου, όπου εκεί έχει
επιλέξει την κατεύθυνση που
τον ενδιαφέρει.
Ο ίδιος ανέφερε πως η παιδεία
ανοίγει ορίζοντες πνευματι-

κούς στον άνθρωπο, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν είναι.
«Ξέρετε πόσο καλό μού κάνει
εμένα αυτό το πράγμα, έναν
άνθρωπο 91 ετών, να έρχομαι
και να κάθομαι δίπλα σε έναν
νεαρό άνθρωπο και να κουβεντιάζουμε;».

Ο Άρνε Φέλμαν, ειδικός σε
ζητήματα πολιτικής μεταφορών επισημαίνει ωστόσο στη
Deutsche Welle πως: «Κατά την
πτήση εκπέμπεται άμεσα διο-

• Ποιο είναι το αντίθετο
του Μηχανόβιος?
Βιομήχανος.
•Ένα ζεύγος κανίβαλων
συζητάει:
- Πονάει η κοιλιά μου
αγάπη μου.
- Και σου είπα να μην
φας εκείνον το δύτη με
την φλούδα.

«Στόχος της ζωής μου είναι να
περάσω το υπόλοιπο της
ζωής μου χωρίς να ντροπιαστώ. Πως μπορεί να ντροπιαστεί ένας άνθρωπος; Να πειράζει τον συνάνθρωπό του και
να τον στεναχωρεί. Αυτό θέλω
να κάνω εγώ».

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

του κλίματος και προκειμένου
να έχουν αποτέλεσμα θα πρέπει να σχεδιάζονται σωστά
και να υλοποιούνται σε
μακροπρόθεσμη βάση».

• Η φορολόγηση της κηροζίνης θα μπορούσε
να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
κατά 16,4 εκ. τόνους το χρόνο
ξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον, η αντιστάθμιση όμως
γίνεται καταρχήν μόνο στα
χαρτιά. Και ενώ η πτήση προκαλεί άμεσες επιπτώσεις στο
κλίμα, τα μέτρα προστασίας

Σοβαρά … αστειάκια

Ο 91χρονος είπε μάλιστα στην
εκπομπή «Κρήτη Σήμερα», πως
έχει κι άλλους στόχους στη
ζωή του.

Πώς επηρεάζει τα αεροπορικά ταξίδια
η κλιματική αλλαγή
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος,
για να περιοριστεί η αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας του
πλανήτη στους 1,5 βαθμούς
Κελσίου θα πρέπει ο κάθε Γερμανός να μην ξεπερνά τον ένα
τόνο εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα το χρόνο. Για παράδειγμα, μια πτήση από την
Βόννη για τη Θεσσαλονίκη δυο
ατόμων προκαλεί την εκπομπή 1,4 τόνων διοξειδίου του
άνθρακα. Το κόστος για να
διορθωθεί αυτή η ζημιά που
προκαλείται από τα δυο
άτομα αντιστοιχεί σε 34€ ανά
κατεύθυνση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Γι' αυτό και η Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία Περιβάλλοντος ζητά
να καταργηθούν οι φοροελαφρύνσεις που ισχύουν σήμερα
για τις αεροπορικές εταιρείες.

Στη Γερμανία, όπως και στις
περισσότερες χώρες της ΕΕ, οι
εταιρείες δεν πληρώνουν
φόρους στα καύσιμα. Για τη
Γερμανία αυτό συνεπάγεται
απώλειες ύψους 7 δις ευρώ
μόνο για το 2012. Σύμφωνα
με έρευνα της Κομισιόν που
δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη, η
φορολόγηση της κηροζίνης θα
μπορούσε να μειώσει τις
εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα κατά 16,4 εκ. τόνους
το χρόνο.
Οι καταναλωτές από την
πλευρά τους θα μπορούσαν να
περιορίσουν τις μετακινήσεις
τους με αεροπλάνα και να
απευθύνεται στις οργανώσεις
που αναλαμβάνουν τη λεγόμενη αντιστάθμιση του διοξειδίου του άνθρακα.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Καταπληκτικά οφέλη για την υγεία και στοιχεία για το πεπόνι που δεν γνωρίζετε

Ζ

ωηρόχρωμο και γλυκό, το
πεπόνι δεν περιέχει λιπαρά,
είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε
θερμίδες, ενώ είναι πλούσιο σε
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά
που σας βοηθούν να νοιώθετε και
να φαίνεστε καλά. Ποιος θα
φανταζόταν ότι κάτι τόσο γλυκό
θα είχε τόσο λίγες θερμίδες; Ένα
μεσαίου μεγέθους πεπόνι
περιέχει μόλις 100 θερμίδες!
Eίναι καλό για τα μαλλιά
σας: Οι ισχυρές βιταμίνες A και
C που περιέχει, είναι απαραίτητες για γερά, λαμπερά και υγιή
μαλλιά και μόνο μία μερίδα
περιέχει το 100% των συνιστώμενων ημερήσιων τιμών και των
δύο στοιχείων. Η βιταμίνη Α, γνωστή και ως ρετινόλη, είναι απαραίτητη για την παραγωγή σμήγματος, μια ένωση που κρατά το
τριχωτό της κεφαλής και τα μαλλιά ενυδατωμένα και υγιή, ενώ η
βιταμίνη C είναι απαραίτητη για
την κατασκευή και συντήρηση του
κολλαγόνου, που παρέχει δομή στο
δέρμα και στα μαλλιά.
Προστασία του δέρματος: Ίσως η
αγαπημένη σας ενυδατική κρέμα
προσώπου να περιέχει ως συστατικό τη "σταθεροποιημένη ρετινόλη", δηλαδή τη βιταμίνη Α. Έρευνες
έχουν δείξει ότι βελτιώνει την
ηλιακή βλάβη του δέρματος και
συμβάλλει στην επιδιόρθωση, την
ενυδάτωση και τη σταθεροποίηση
της παραγωγής κολλαγόνου του
δέρματος. Συνδυάστε το πεπόνι σε

μια σαλάτα με ελαιόλαδο, σαν
σνακ με μια χούφτα αμύγδαλα ή με
ένα κομμάτι καπνιστού σολομού
για καλύτερη απορρόφηση της
λιποδιαλυτής βιταμίνης Α.
Σας ενυδατώνει: Δεν είναι μόνο
ένα αναζωογονητικό επιδόρπιο με
λίγες θερμίδες, αλλά η περιεκτικότητά του σε υψηλές ποσότητες
νερού σας βοηθά
να ενυδατωθείτε,

ειδικά τις ζεστές καλοκαιρινές
ημέρες ή μετά από έντονη προπόνηση. Το πεπόνι είναι υψηλό σε
κάλιο, έναν ηλεκτρολύτη που
χάνουμε όταν ιδρώνουμε, έτσι ως
σνακ μετά την προπόνηση βοηθά
το σώμα να ανακάμψει και μειώνει
την πιθανότητα για μυϊκές κράμπες και κόπωση.
Καρδιακή προστασία: Οι ίνες, το
κάλιο και η βιταμίνη C που περιέχει συμβάλλουν στη διατήρηση της
υγείας της καρδιάς, βοηθούν στον
έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και
στην μείωση της LDL, της κακής
χοληστερόλης. Η κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε
κάλιο μπορεί επίσης να μειώσει
τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, το σχηματισμό πετρών στα

Ταύρος: Πρόκειται για μια εξαιρετική
ημέρα για να προετοιμάσεις βήμα προς
βήμα τις επόμενες κινήσεις σου.
Παράλληλα όμως από σήμερα ο Ήλιος
περνά στον Λέοντα, το οποίο για σένα
σημαίνει ότι το σπίτι και η οικογένεια
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κι εσύ
εστιάζεις τις προσπάθειές σου σε
αυτούς τους τομείς.
Δίδυμοι: Η σημερινή συγκαταλέγεται
στις πιο βοηθητικές ημέρες της εβδομάδας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι
υποχρεώσεις από τα παλιά που εκκρεμούν ακόμη, δεν συνεχίζουν να σε πιέζουν. Παράλληλα όμως, από σήμερα ο
Ήλιος περνά σε μια πιο βοηθητική θέση
για το δικό σου ζώδιο, φέρνοντας
περισσότερες γνωριμίες και εύνοια
στην επικοινωνία με τους γύρω σου.

δεκαήμερο. Ταυτόχρονα όμως το σημαντικότερο όμως νέο της ημέρας είναι πως ο
κυβερνήτης σου Ήλιος περνά στο δικό σου
ζώδιο εγκαινιάζοντας μια περίοδο όπου
τα δικά σου προσωπικά ζητήματα γίνονται η προτεραιότητά σου, ενώ έρχονται
στο προσκήνιο όλα όσα προετοίμαζες.
Παρθένος: Έρχεσαι σε επαφή με τα πιο
βαθιά κομμάτια της καρδιάς σου, ακόμα
και με ασήμαντες αφορμές. Επιπλέον, από
σήμερα ο Ήλιος περνά στον Λέοντα και
αυτό για σένα σημαίνει πως περνάς σε μια
περίοδο όπου προετοιμάζεις τα επόμενα
βήματά σου μυστικά, ενώ παράλληλα
είσαι πιο εσωστρεφής στον τρόπο που
αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις.
Ζυγός: Μέσα από τις σχέσεις και τις
συνεργασίες σου βγαίνεις εξαιρετικά ωφελημένος, ενώ παράλληλα ένας στόχος που
έχεις θέσει, θα μπορούσε να υλοποιηθεί.
Το μόνο που σε δυσκολεύει είναι οι υποχρεώσεις που εκκρεμούν, όμως με την
οργανωτικότητα που σε διακρίνει, μπορείς να τα καταφέρεις. Παράλληλα όμως,
σε βοηθά να κατακτήσεις πιο εύκολα τους
στόχους που έχεις θέσει, ενώ οι φίλοι σε
στηρίζουν πιο έμπρακτα.

Καρκίνος: Η ημέρα δεν είναι τόσο ανέμελη όσο οι προηγούμενες, ωστόσο να
θυμάσαι πως μέρες σαν κι αυτή, παράγεις σημαντικό έργο και δείχνεις προς τα
έξω τα ταλέντα σου. Μπορείς να «διαφημίσεις» τον εαυτό σου με τον καλύτερο
τρόπο αλλά και να προσεγγίσεις σημαντικούς ανθρώπους για να ρυθμίσεις
πρακτικά ζητήματα.

Σκορπιός: Μην αφήσεις την ημέρα να
κυλήσει χωρίς να βάλεις σε σειρά μικροϋποθέσεις μέσα στην καθημερινότητά σου,
αφού σήμερα είσαι εξαιρετικά παραγωγικός και μπορείς να βάλεις σε τάξη από
πρακτικές υποθέσεις, μέχρι πολύ σημαντικά ζητήματα που χρειάζονται προσοχή
στην λεπτομέρεια. Θα αποκομίσεις μάλιστα σημαντικά οφέλη, ενώ μπορείς να
κάνεις και ουσιαστικά βήματα για την
υγεία σου και την βελτίωσή της.

Λέων: Η Σελήνη από μια ευνοϊκή θέση σχηματίζει ευνοϊκές όψεις, γεγονός που δίνει
ούριους ανέμους στα πανιά σου, ειδικά αν
έχεις γεννηθεί στο πολύπαθο πρώτο

Τοξότης: Η Σελήνη ευνοϊκά τοποθετημένη
με θετικές όψεις, δίνει καύσιμο σε κάθε
δημιουργικό σου σχέδιο, αρκεί να τα έχεις
μελετήσει καλά, λόγω του ανάδρομου

SUDOCOU

νεφρά και να προστατεύσει από
την απώλεια μυϊκής μάζας και
οστικής πυκνότητας.
Βοηθά στην πέψη: Περιέχει τόσο
διαλυτές όσο και αδιάλυτες ίνες,
οι οποίες συνεργάζονται για την
υγεία του εντέρου, συμβάλλοντας
στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και διατηρώντας υγιή την
πεπτική οδό.
Έλεγχος της πείνας: Τα τρόφιμα
με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες όπως το πεπόνι είναι
χορταστικά, μας βοηθούν να
ελέγξουμε την πείνα και το
βάρος μας. Η γλυκύτητα του
πεπονιού, που περιέχει 14 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα, μπορεί να ξεγελάσει την επιθυμία μας
για κάτι γλυκό, ειδικά μετά από
ένα γεύμα.
Πώς να επιλέξετε ένα καλό
πεπόνι: Μυρίστε το άκρο του
κοτσανιού του, το άρωμα του
πεπονιού είναι η καλύτερη ένδειξη
ωριμότητας, αν και το άρωμα θα
έχει μειωθεί εάν το πεπόνι έχει
μπει στο ψυγείο. Πρέπει να έχει
ομοιόμορφο κίτρινο χρώμα και να
είναι βαρύ για το μέγεθός του.
Πιέστε το απαλά: δεν πρέπει να
υπάρχουν μαλακά σημεία στη
σάρκα του αλλά μην προτιμήσετε
και όσα είναι πάρα πολύ σκληρά
γιατί είναι ένδειξη ότι είναι άγουρα. Το πεπόνι δεν ωριμάζει άλλο
αφού κοπεί. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι
η καλύτερη εποχή τους είναι η
άνοιξη και το καλοκαίρι.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Πρωταγωνιστείς στις εξελίξεις και
γυρνάς σελίδα σε κάποιον τομέα της ζωής
σου, με σύμμαχο την τύχη, μολονότι είσαι
λιγάκι πιο κυκλοθυμικός από ότι συνήθως! Γενικότερα όμως τα σχέδιά σου προχωρούν, ειδικά εκείνα τα διαδικαστικά
που σε είχαν ταλαιπωρήσει τόσο.
Ταυτόχρονα σε βοηθά περισσότερο να
τακτοποιήσεις τις υποθέσεις σου και να
προωθήσεις τα δημιουργικά σου σχέδια.
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Ερμή. Επίσης, από σήμερα εγκαινιάζεται
μια πιο ευχάριστη περίοδος για σένα
καθώς ο Ήλιος περνά σε μια πιο φιλική
θέση προς το δικό σου ζώδιο, πράγμα που
σημαίνει πως διευθετείς τις υποθέσεις
σου με περισσότερη άνεση.
Αιγόκερως: Άνοιξε το σπίτι σου και επένδυσε χρόνο – και κόπο – στα θέματα της
οικογένειας αλλά και των προσώπων του
οικείου περιβάλλοντος, τομείς οι οποίοι
είναι ευνοημένοι. Παράλληλα, εισπράττεις
κάποιου είδους βοήθεια, ένα στήριγμα,
ένα «στηρίξου πάνω μου» την στιγμή που
το έχεις ανάγκη για να συνεχίσεις την ανοδική πορεία σου. Προσπαθείς να έχεις εσύ
τον τελευταίο λόγο για όσα γίνονται, ενώ
ξεκινάς και μια βαθύτερη ενδοσκόπηση.
Υδροχόος: Μαθαίνεις ευχάριστα νέα,
μοιράζεσαι τις ιδέες σου και μέσα από
πρόσωπα του κοντινού σου περιβάλλοντος μπορείς να δεις τους στόχους σου
να παίρνουν σάρκα και οστά. Επιπλέον
μέσα από ήδη γνωστές διαδρομές προσπαθείς να βελτιώσεις την εικόνα που
προβάλλεις προς τα έξω, ταυτόχρονα
όμως, από σήμερα ο Ήλιος περνά απέναντί σου, για να τονίσει τη σημασία
των άλλων στη ζωή σου.
Ιχθείς: Έχεις περάσει σε μια περίοδο που
καλείσαι να επανεξετάσεις τα βήματά σου
από την αρχή, και δεν αποκλείεται να
υπάρχουν μέσα σου αισθήματα ματαίωσης – που βγάζεις πάνω στους άλλους
σαν ξεσπάσματα. Ωστόσο η ημέρα σε
βοηθά να βρεις πάλι την σταθερή σου
βάση, να ξαναμπείς σε μια σειρά και να
χτίσεις στέρεα θεμέλια σε κάτι που ως
τώρα ήταν ασταθές. Παράλληλα, ξεκινά
ένα διάστημα που προσπαθείς να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να
λύσεις υποθέσεις καθημερινότητας.
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Αχλαδόπιτα
Υλικά:
Ζύμη: 5 κοφτές κουταλιές (75 γρ.) βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου,
½ φλ. ζάχαρη άχνη,
1/4 κοφτό κουταλάκι αλάτι,
1 ½ φλ. αλεύρι + λίγο για το
φύλλο,
1 μεγάλο αβγό, χτυπημένο
με 1 κουταλιά νερό,
παγωτό καϊμάκι και σιρόπι
καραμέλας (προαιρετικά) για το σερβίρισμα.
Γέμιση:
3 μεγάλα ώριμα, αλλά σφικτά αχλάδια,
1 κουταλάκι κανέλα, 1/4 φλ. ζάχαρη,
1 κοφτή κουταλιά αλεύρι,
½ κοφτή κουταλιά κορν φλάουερ.
Για την επικάλυψη:
7 κοφτές κουταλιές αλεύρι,
5 κοφτές κουταλιές ξανθή ζάχαρη,
5 κοφτές κουταλιές ανάλατο βούτυρο (σε κοφτές κουταλιές, παγωμένες).

Εκτέλεση:
Ζύμη: Χτυπάτε με το μίξερ με το εξάρτημα για ζύμες το
βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη και το αλάτι να γίνει σαν
κρέμα. Προσθέτετε τμηματικά το αλεύρι συνεχίζοντας το
χτύπημα μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μίγμα και ύστερα
χτυπάτε μέσα λίγο – λίγο το αβγό. Όταν σχηματιστεί μια
λεία ζύμη την πλάθετε σε μπάλα και την τυλίγετε σε πλαστική μεμβράνη. Την κρατάτε στο ψυγείο για ½ τουλάχιστον ώρα. Ανοίγετε τη ζύμη σε φύλλο πάνω σε ελαφρά
αλευρωμένη επιφάνεια ή με τις παλάμες σας την απλώνετε να καλύψει τη βάση και τα πλευρά (μέχρι τα 2/3 του
ύψους τους) μιας φόρμας με ελατήριο, διαμέτρου 22-23
εκ. Τυλίγετε τη φόρμα σε μια πλαστική σακούλα και την
κρατάτε στο ψυγείο να σφίξει.
Ετοιμάζετε τη γέμιση: Ξεφλουδίζετε (όχι κατ’ ανάγκην)
τα αχλάδια, αφαιρείτε την κόρα τους και τα κόβετε σε
λεπτά φετάκια. Τα βάζετε σε ένα μπολ, προσθέτετε τη
ζάχαρη, την κανέλα, το αλεύρι και το κορν φλάουερ και
τινάζετε το μπολ ή τα ανακατεύετε για να πιάσουν μίγμα
παντού. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 220°C και ετοιμάζετε το μίγμα της επικάλυψης: Αναμιγνύετε το αλεύρι
με την ξανθή ζάχαρη και προθέτετε μέσα το βούτυρο και
τρίβετε στα γρήγορα το μίγμα με τα δάχτυλα, μέχρι να
μοιάζει με ψιλά ψίχουλα.Τρυπάτε με πιρούνι την παγωμένη ζύμη στη φόρμα. Κρατάτε στην άκρη 7 φετάκια
αχλαδιού και αδειάζετε τα υπόλοιπα στη φόρμα. Τα ισώνετε και φτιάχνετε μια ροζέτα στο κέντρο με τα 7 φετάκια. Σκορπάτε ομοιόμορφα, σε όλη την επιφάνεια της
αχλαδόπιτας το μίγμα της επικάλυψης και την ψήνετε για
25 λεπτά στο φούρνο. Χαμηλώνετε τον θερμοστάτη στους
180°C και συνεχίζετε το ψήσιμο για 40 ακόμη περίπου
λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνειά της και τα υγρά της
πίτας να κάνουν «φουσκάλες». Τη βγάζετε από το φούρνο και την αφήνετε να κρυώσει. Τη σερβίρετε σε θερμοκρασία δωματίου και τη συνοδεύετε με παγωτό καϊμάκι
και, αν θέλετε, με σιρόπι καραμέλας.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 816 - 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1965

Αύξηση και επέκταση
του επιδόματος
διακίνησης σε άτομα
με αναπηρίες
Το Υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ενημερώνει
ότι το νομοσχέδιο που
κατέθεσε στη Βουλή των
Αντιπροσώπων για αύ
ξηση και επέκταση του
επιδόματος διακίνησης
σε άτομα με αναπηρίες,
ψηφίστηκε σε Νόμο και
δημοσιεύτηκε στις 24
Ιουλίου 2019 στην Επί
σημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με τον
τίτλο: «O περί Παροχής
Επιδόματος Διακινήσεως
εις Αναπήρους (Τροπο
ποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2019», Ν.111(Ι)/2019.
Δικαιούχοι αύξησης στο
ποσό του επιδόματος
από €51 σε €75 μηνιαίως και από €102 σε
€150 μηνιαίως είναι όλα
τα άτομα με αναπηρίες
που σήμερα λαμβάνουν
το αντίστοιχο επίδομα
διακίνησης, σύμφωνα με
τα κριτήρια και προϋποθέσεις του Νόμου. Επι
πρόσθετα, το επίδομα
διακίνησης επεκτείνεται
σε 1.900 περίπου τυφλά
άτομα, ανεξάρτητα αν
εργάζονται ή αν σπουδάζουν και ανεξάρτητα από
την ηλικία τους.

Κενές θέσεις γραφέων
Ο Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης, ανακοίνωση ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση
14 θέσεων γραφέων.
Υποβολή αιτήσεων μέχρι
23 Αυγούστου 2019.
Περισσότερες πληροφορίες: www.hfc.com.cy

Γ

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

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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:
- Καμαριέρες
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ο Δήμος Λευκωσίας ζητά να προσλάβει
- Λειτουργό Τεχνικής Υπηρεσίας
- Βοηθό Λειτουργό Τεχνικής
Υπηρεσίας
- Τροχονόμους
- Βοηθούς Γραμματειακούς

Λειτουργούς
http://www.nicosia.org.cy/elGR/news/careers/
• Ο Δήμος Αγλαντζιάς ζητά να
προσλάβει:
- Βοηθούς Γραμματειακούς
Λειτουργούς
- Τροχονόμους
- Τεχνικό
https://aglantzia.org.cy/dimosaglantzias-kenes-theseis/
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Καφές και ύπνος: Μύθοι και αλήθειες
για την καφεΐνη

Ί

σως δεν είναι η καλύτερη ιδέα πριν από
τον βραδινό σας ύπνο,
όμως φαίνεται πως μία
κούπα καφέ μπορεί να
βελτιώσει θεαματικά τη μεσημεριανή σας σιέστα.
Σε πρόσφατη Ιαπωνική έρευνα που εξέταζε τρόπους
να αντλήσουμε τα μέγιστα πλεονεκτήματα από τον
μεσημεριανό ύπνο, εκείνοι που κατανάλωσαν μία με
δύο κούπες καφέ πριν κοιμηθούν για 20 λεπτά, όταν
ξύπνησαν ήταν σε μεγαλύτερη εγρήγορση και απέδωσαν καλύτερα σε μία σειρά από τεστ σε σχέση με
εκείνους που απλώς κοιμήθηκαν.
Πώς λειτουργεί; Στην πραγματικότητα η καφεΐνη
αρχίζει να επιδρά στον οργανισμό μετά το τέλος του
εικοσάλεπτου και «καθαρίζει» τον εγκέφαλό μας
από μία βιοχημική ένωση που ονομάζεται αδενοσίνη και η οποία μας προκαλεί εξάντληση.
Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα θελήσετε να
γεμίσετε γρήγορα τις μπαταρίες σας με ένα σύντομο υπνάκο, μην ξεχάσετε πριν βάλετε τις πυτζάμες σας να πιείτε και ένα φλιτζάνι από το αγαπημένο σας ρόφημα.

ΛΥΣΗ

SUDOCOU

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Αν αγαπάς κάποιον
άσ’ τον να φύγει!
Αν γυρίσει πίσω,
είναι δικός σου!
Αν δεν γυρίσει, δεν
ήταν ποτέ!
Χαλίλ Γκιμπράν,
1883-1931,
Λιβανοαμερικανός
ποιητής & φιλόσοφος

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

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Γιάννης Αντετοκούνμπο:
Παραμένω ταπεινός!
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KYΠΡΟΣ: Κραυγαλέες αδυναμίες στους ελέγχους εφαρμογής
του Νόμου Περί Καπνίσματος σε δημόσιους χώρους

Δ

ιάτρητη αποδεικνύεται στην πράξη
η Νομοθεσία για το κάπνισμα σε
δημόσιους χώρους. Από τον σχετικό
πίνακα με τις καταγγελίες της Αστυνομίας ανά έτος και ανά είδος υποστατικού, προκύπτει άλλη μια ενδιαφέρουσα
διαπίστωση: Οι καταγγελίες της Αστυνομίας για το κάπνισμα έχουν μειωθεί
πέραν του 50% το έτος 2018 σε σύγκριση με το έτος 2016. Το γεγονός αυτό
αποδίδεται στην κάθετη μείωση των
ελέγχων για το κάπνισμα. Η Αστυνομία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
τύπου ανώτερο υπαστυνόμο Χρίστο
Ανδρέου θεωρεί ότι δεν είναι μόνο δική
της δουλειά οι έλεγχοι για το κάπνισμα
και ότι θα πρέπει, επιτέλους, να ασχοληθούν με την εφαρμογή της σχετικής

√ Κάθετη μείωση των ελέγχων
για το κάπνισμα το 2018
√ Στις 7.079 ανέρχονται συνολικά
οι καταγγελίες της Αστυνομίας
για παραβίαση της νομοθεσίας
για το κάπνισμα την τριετία
2016-18. Οι περισσότερες
καταγγελίες έγιναν σε νυχτερινά
κέντρα ψυχαγωγίας
√ Μέτρα για άμβλυνση
του προβλήματος υπόσχεται
το υπουργείο Υγείας
νομοθεσίας και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα που η ίδια η νομοθεσία
καθορίζει ως συναρμόδιες προκειμένου
να επικεντρωθεί η Αστυνομία στην
πάταξη του εγκλήματος.
Με βάση τον περί Προστασίας της
Υγείας (έλεγχος του καπνίσματος)
Νόμο, έχουν την εξουσία να πραγματοποιούν ελέγχους και να εκδίδουν εξώδικα πρόστιμα για παραβίαση της υπό
αναφοράς νομοθεσίας πέρα από τα
μέλη της Αστυνομίας οι λειτουργοί του
Τμήματος Τελωνείων, οι υγειονομικοί
επιθεωρητές, οι λειτουργοί του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας, οι υγειονομικοί
λειτουργοί των δήμων ή άλλα εξουσιοδοτημένα από τα δημοτικά συμβούλια
πρόσωπα, επιθεωρητές των κοινοτι-

κών συμβουλίων, λειτουργοί της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, επιθεωρητές Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και λειτουργοί του υφυπουργείου Τουρισμού
(πρώην ΚΟΤ).
Όλοι τους ανεξαιρέτως έχουν την
εξουσία να εισέρχονται σε χώρους
απαγόρευσης του καπνίσματος προς
διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας. Με εξαίρεση τα μέλη της Αστυνομίας, όλοι οι
παραπάνω πραγματοποιούν ελέγχους
με βάση το ωράριο εργασίας του Δημοσίου. Συνεπώς, τα αποτελέσματα των
ελέγχων δεν είναι τα αναμενόμενα,
καθώς είναι κοινώς παραδεκτό και
ηλίου φαεινότερον ότι η νομοθεσία για
το κάπνισμα παραβιάζεται κατά
τρόπο συστηματικό και ασύστολο τις
βραδινές ώρες.

Απαραίτητοι οι αστυνομικοί
Ο υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος
Ιωάννου, απαντώντας τον περασμένο
Νοέμβριο σε ερώτηση που του απηύθυνε μέσω της κοινοβουλευτικής οδού ο
Γιώργος Περδίκης, παραδέχθηκε τη
δυσκολία εφαρμογής της τήρησης της
νομοθεσίας για το κάπνισμα από τους
υγειονομικούς
επιθεωρητές
του
υπουργείου του χωρίς τη συμβολή της
Αστυνομίας. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, κατά τις εκστρατείες ελέγχου στα δημόσια νοσοκομεία οι υγειονομικοί επιθεωρητές δεν μπορούν να
εκδώσουν εξώδικα πρόστιμα διότι οι
πολίτες που παρανομούν αρνούνται να
τους δώσουν τα στοιχεία τους (ταυτότητα). Αποτέλεσμα, να μην μπορούν οι
υγειονομικοί επιθεωρητές να τους
εκδώσουν εξώδικο πρόστιμο.

Ο

ι γονείς του μετανάστες από τη Νι
γηρία. Γεννήθηκε στις φτωχογειτονιές της Αθήνας. Από το γήπεδο του
«Φιλαθλητικού» πέταξε για τον Όλυμπο
κι απο εκεί προσγειώθηκε στην κορυφή
του παγκόσμιας καλαθόσφαιρας.
Ο πολυτιμότερος παίκτης του κορυφαίου πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας
του πλανήτη, του ΝΒΑ, παραμένει προσγειωμένος και ταπεινός. Δεν μέθυσε
ούτε από τη δόξα, ούτε από το χρήμα
που απέκτησε σε πολύ νεαρή ηλικία.
Νοιώθει υπέροχα που είναι Έλληνας.
Προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να
φύγουν από τους δρόμους και να πάνε
στο γήπεδο. Τα λόγια του φωτίζουν το
πρόσωπό του όταν μιλάει για τα παιδιά. Αξέχαστη, η τελετή απονομής του
βραβείου του πολυτιμότερου παίκτη
της κανονικής περιόδου του κορυφαίου
πρωταθλήματος καλαθόσφαιρας στον
κόσμο. Ιδού πως απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων λίγο μετά την
αποθέωση του.
– Όλη η υφήλιος υποκλίθηκε στα
κατορθώματά σου. Δημιούργησες ένα
πραγματικό παραμύθι με τη ζωή σου.
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– Είναι βάρος για έναν νέο άνθρωπο
να έχει στραμμένα όλα τα φώτα της
δημοσιότητας πάνω του, σε κάθε
κίνησή του, σε κάθε λέξη του; Πώς το
αντιμετωπίζεις;
– «Δεν υπάρχει στιγμή που θα πω “εγώ
θα κάνω ό,τι γουστάρω, δεν με νοιάζει

√ «Είμαι έτσι γιατί έτσι
με μεγάλωσαν οι γονείς μου»
√ Nοιώθει περήφανος
που είναι Έλληνας

τι θα πουν οι άλλοι, πώς θα το
πάρουν”. Είμαι αληθινός. Αυτός είμαι.
Δεν υποκρίνομαι το καλό παιδί. Δεν
είμαι ταπεινός γιατί πρέπει να το δείχνω. Είμαι ο εαυτός μου. Είμαι έτσι
γιατί έτσι με μεγάλωσαν οι γονείς μου».
– Τελικά, Γιάννη, για να γίνει ένα όνειρο πραγματικότητα, χρειάζονται μόνο
τα προσόντα ή και αρκετή δόση τύχης
και φυσικά πολλή δουλειά;
– «Bασικό κομμάτι για να είσαι επιτυχη-

Έλεγχοι μόνο σε ωράριο
Δημόσιας Υπηρεσίας
«Το ωράριο εργασίας του Δημοσίου
περιορίζει τις ώρες επιθεώρησης των
λειτουργών αυτών μόνο στις εργάσιμες
ώρες, αφήνοντας τις νυκτερινές επιθεωρήσεις στην Αστυνομία. Κατά τη διενέργεια των προαναφερόμενων ελέγχων δεν έχει εκδοθεί κανένα εξώδικο
από τους λειτουργούς του υπουργείου
Υγείας», αναφέρει σε σχετική απάντησή του προς τη Βουλή ο υπουργός
Υγείας. Πάντως, ο κ. Ιωάννου ενημέρωσε τη Βουλή ότι προωθείται πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Δικαιοσύνης με σκοπό την εξεύρεση τρόπου εμπλοκής
όλων των εξουσιοδοτημένων
λειτουργών
για
καλύτερη εφαρμογή της
νομοθεσίας κατά του
καπνίσματος.

Κλειστά τα καταστήματα στις 15 Αυγούστου
Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι σύμφωνα με την περί της ρύθμισης της λειτουργίας καταστημάτων και των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων τους
νομοθεσία, όλα τα γενικά καταστήματα την Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019, θα
πρέπει να παραμείνουν κλειστά.
Επιπλέον, όσα ειδικά καταστήματα λειτουργήσουν, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή με αναλογία 1:2.

ΝΒΑ, Εθνική, δόξα, δημοσιότητα για έναν νέο που κάποτε μοιραζόταν το ίδιο
ζευγάρι παπούτσια με τον αδελφό του. Πλέον, έχει στα… πόδια του μία από
τις μεγαλύτερες εταιρείες αθλητικών ειδών του κόσμου, η οποία έραψε τα δικά
του παπούτσια, τα Zoom Freak 1, με το όνομά του και πράγματα από τη ζωή
του και χαραγμένα τα ονόματα της μητέρας του, των αδελφών του, του πατέρα
του και την Ελληνική σημαία
Πιστεύεις ότι μπορείς να το «διηγηθείς» σε μικρούς και μεγάλους που σε
θαυμάζουν; Στη νέα γενιά που έχει
άλλα πρότυπα; Τι θα έλεγες σ’ ένα
παιδί;
– «Θα του έλεγα να είναι προσγειωμένος
και ταπεινός. Να κυνηγήσει τα όνειρά
του. Κάθε μέρα που ξυπνάει να σκέφτεται πώς μπορεί να βελτιωθεί ως
άνθρωπος, ως χαρακτήρας και μετά να
κοιτάξει να βελτιωθεί στη δουλειά του.
Υπάρχει γενιά που μεγάλωσε βλέποντας
ανθρώπους να πλουτίζουν γρήγορα και
να σκορπούν τα χρήματά τους σε ακριβά αυτοκίνητα και άλλα, όμως η επόμενη γενιά που έρχεται, ο 10χρονος, ο
11χρονος, μακάρι να βλέπει τον τρόπο
που συμπεριφερόμαστε εγώ και τ’
αδέλφια μου. Να το πάρει ως παράδειγμα. Αυτό βέβαια μας δημιουργεί μια
πίεση τόσο σε εμένα όσο και στα αδέλφια μου και στη μητέρα μου, ότι πάντα
πρέπει να είμαστε σωστοί για να δίνουμε το παράδειγμα».

μένος πιστεύω ότι είναι η δουλειά.
Μπορεί το «τάιμινγκ» και η τύχη να
παίζουν πολύ λίγο ρόλο, αλλά το
σημαντικό είναι η δουλειά. Υπάρχουν
πολλά παιδιά και άτομα που έχουν το
ίδιο ταλέντο με εμένα, το ίδιο ύψος, το
κορμί, τα χέρια με εμένα, αλλά είναι
τεμπέληδες. Στις ΗΠΑ είναι όλοι έτσι
σαν κι εμένα και υπάρχουν κάποιοι
μάλιστα με καλύτερα χαρακτηριστικά
από εμένα, πιο ψηλοί, μεγαλύτερο
άνοιγμα χεριών, αλλά δεν δουλεύουν,
δεν είναι “πεινασμένοι” να πετύχουν.
Πρέπει να δουλέψεις για να πετύχεις
στη ζωή σου».
– Το πρώτο παπούτσι σου από τη
NIKE με πράγματα προσωπικά
επάνω του, αλλά και τοποθέτηση
μπασκέτας στην κορυφή του Ολύμπου. Πώς νιώθεις;
– «Είναι απίστευτο συναίσθημα. Αν
δουλεύεις σκληρά, ανταμείβεσαι. Δεν το
ξεχνάω αυτό και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Να με ευλογήσει ο Θεός,
να μου φέρει κι άλλες ανταμοιβές».
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Ρεαλιστικές προσδοκίες
στις θερινές διακοπές σας
Mε τον Ευστράτιο Παπάνη
Επίκουρο Καθηγητή Κοινωνιολογίας
Καλύτερες οι βραχυπρόθεσμες διακοπές
Κατά τη διάρκεια των διακοπών πολλοί εργαζόμενοι, υπό την πίεση του να περάσουν οπωσδήποτε
ευχάριστα, επιτείνουν το άγχος τους, με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουν τις μικρές στιγμές και
να κοιτούν απελπισμένοι τις μέρες να ξοδεύονται,
χωρίς η πολυπόθητη ευχαρίστηση να επέρχεται. Το
πρόβλημα ξεκινά όταν οι ελπίδες υπερβαίνουν τις
δυνατότητες και όταν η πραγματικότητα υπολείπεται της φαντασίας.
Οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες διακοπές δεν είναι και οι καλύτερες. Αντίθετα,
τα περισσότερα θετικά συναισθήματα αναδύονται,
όταν έχουν σχεδιαστεί μικρές εξορμήσεις. Η εναλλαγή των στιγμών χαλάρωσης στις βραχυπρόθεσμες διακοπές με την ολιγοήμερη επιστροφή στην
πραγματικότητα οξύνει την αντίθεση και οδηγεί
τους ανθρώπους να εκτιμούν περισσότερο τον
ελεύθερο τους χρόνο.
Συμβουλές για ήρεμες διακοπές
-Να έχετε ρεαλιστικές προσδοκίες από τις διακοπές
-Να μένετε σε επαφή με τα αληθινά αισθήματα και
επιθυμίες σας. Εκφράστε τα ελεύθερα.
-Χρησιμοποιείστε τμήματα του εγκεφάλου σας που
δεν αξιοποιούνται κανονικά το υπόλοιπο έτος.
Αυτό το επιτυγχάνετε με το να ανακαλύψετε και να
ασχοληθείτε με δραστηριότητες που δεν βρίσκονται
στο καθημερινό ρεπερτόριό σας. Εάν οι διακοπές
σας ενέχουν το στοιχείο του πρωτόγνωρου και της
πρόκλησης, η εξουθένωση από αυτές είναι μικρότερη.
-Επιδιώξτε να διαθέτετε προσωπικό χρόνο για
χαλάρωση
-Πληροφορηθείτε για την ιστορία και τα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής που θα επισκεφθείτε.
Να έρχεστε σε επαφή με τους ντόπιους.
-Διαβάστε ένα βιβλίο και αποφύγετε την τηλεόραση και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
-Ακούστε πολλή μουσική
-Ανάλογα με την προσωπικότητά σας, επιδιώξτε
να κάνετε διαφορετικά πράγματα από αυτά που
έχετε συνηθίσει.
-Κάντε νέες γνωριμίες
-Μην προβείτε σε έξοδα που υπερβαίνουν τις
δυνατότητές σας
-Μην επαναπαυθείτε ότι οι διακοπές μπορούν να
σας αποζημιώσουν για το υπόλοιπο έτος.
-Μην ακολουθείτε τη μόδα. Επιλέξτε προορισμούς
που δεν απευθύνονται στη μάζα
-Αποκοπείτε από όλα όσα σας αγχώνουν. Αποσυνδεθείτε με κάθε τρόπο και ξεχάστε τα ηλεκτρονικά
μηνύματα, τα κινητά και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Μεριμνάτε μόνο για τη σημερινή μέρα
και όχι για το αύριο. Επιδιώξτε τη φυσική άσκηση.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Προς νέα συλλογική συμφωνία στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Κ

αρποφόρησαν
οι
επίμονες προσπάθειες της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ
για επαναρρύθμιση των
εργασιακών σχέσεων
στον ευρύτερο τομέα της
γεωργοκτηνοτροφίας.
Σε συνάντηση στις 24
Ιουλίου 2019 η οποία
συγκλήθηκε ύστερα από
αίτημα της Ομοσπονδίας
προς την υπουργό Εργασίας, συζητήθηκαν τα
προβλήματα που αναφύονται από την ισχύουσα συλλογική σύμβαση
μεταξύ συντεχνιών και
αγροτικών οργανώσεων.
Ο γενικός γραμματέας της
ΟΜΕΠΓΕ – ΣΕΚ Παντελής
Σταύρου (φωτό) με τεκμηριωμένα επιχειρήματα
αξίωσε όπως υπογραφεί
νέα συλλογική σύμβαση
που να βελτιώνει την
μισθοδοσία, τα παρεμφερή ωφελήματα αλλά και

τις συνθήκες διαμονής,
διατροφής και διαβίωσης
των εργαζομένων.
Η υπουργός Εργασίας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα
Αιμιλιανίδου κατανοώντας τις θέσεις της ΣΕΚ,
εισηγήθηκε τη διεξαγωγή
απευθείας
διαλόγου
συντεχνιών – αγροτικών
οργανώσεων μετά τις
θερινές διακοπές, με
σκοπό την υπογραφή
νέας συμφωνίας που να
ανταποκρίνεται
στις
σημερινές
εργασιακές
και κοινωνικοοικονομκές
πραγματικότητες.
Η υπουργός δεσμεύθηκε
όπως στο πρώτο δεκαήμερο Οκτωβρίου συγκληθεί σύσκεψη υπό την
προεδρία της για ρύθμιση αυτού του καυτού
θέματος που διαιωνίζεται επί μακρόν και δια-

συνθηκών εργασίας και
διαβίωσης του προσωπικού αλλά και θωράκισης των συμφερόντων
της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τυχόν καταγγελίες των εργαζομένων
που στην πλειοψηφία
τους προέρχονται από
τρίτες χώρες κατόπιν
έγκρισης του υπουργείου
Εργασίας.

√ Η υπουργός
Εργασίας κάλεσε
τα εμπλεκόμενα μέρη
σε απευθείας διάλογο
ταράσσει τις εργασιακές
σχέσεις στον κλάδο της
αγροτικής οικονομίας.
Η ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ επανατόνισε ιδιαίτερα την
ανάγκη βελτίωσης των

Η Κύπρος, ως μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που
σέβεται τα εργατικά
δικαιώματα που απορρέουν από τις διεθνείς
συμβάσεις και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τα
εργασιακά θέσμια του
τόπου, δεν πρέπει σε
καμμία περίπτωση να
επιτρέψει να υπάρχουν
ανεξέλεγκτες και αναχρονιστικές συνθήκες εργασίας, υπέδειξε με έμφαση
η ΟΜΕΠΕΓΕ –ΣΕΚ.

Προστασία των εργαζομένων από τον θερμικό φόρτο

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ενημερώνει όλους
τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι σήμερα
ή / και τις επόμενες ημέρες στις
πεδινές ή / και παράλιες περιοχές, αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και
υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμικό φόρτο ή / και
να επηρεάσουν σοβαρά την
υγεία τους.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
επισημαίνει στους εργοδότες και
τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα
ότι υποχρεούνται να λαμβάνουν
όλα τα απαραίτητα μέτρα, μέσω
εκτίμησης των κινδύνων, για προστασία των εργαζομένων ή των

√ Συνταγή προστασίας, η
εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων
ιδίων από τον θερμικό φόρτο, τα
οποία προνοούνται στον Κώδικα
Πρακτικής για την Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων, μη
αποκλειόμενης της αλλαγής εργασίας / ανάπαυσης / διακοπής
εργασίας.
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει τους
εργοδότες και τα αυτοεργοδοτού-

μενα πρόσωπα ότι συνεχίζεται
μέχρι τέλος Αυγούστου η εκστρατεία επιθεωρήσεων σε εργοτάξια
και άλλα υποστατικά στα οποία
εκτελούνται υπαίθριες δραστηριότητες σε όλους τους τομείς
οικονομικής
δραστηριότητας.
Στόχος της εκστρατείας είναι η
αποτελεσματική προστασία των
εργαζομένων από τον θερμικό
φόρτο, ο οποίος ενδέχεται κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες να
είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
Οι επιθεωρήσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της πιο πάνω
εκστρατείας θα επικεντρωθούν
στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις
διατάξεις της περί Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας
ειδικά σε σχέση με την εφαρμογή
προληπτικών και προστατευτικών
μέτρων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων από τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΕΚ - ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης του Ετήσιου Λαχείου ΣΕΚ η οποία έγινε στις 25 Ιουλίου 2019 είναι:
1. 59736 Αυτοκίνητο
NISSAN QASHQAI 1.5 dci
AUTOMATO
2. 30429 Περιεκτική ασφά
λιση κατοικίας για ένα
χρόνο, αξίας €300, προσφορά της εταιρείας ΥΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
3. 35921 Περιεκτική
ασφάλιση κατοικίας για
ένα χρόνο, αξίας €300,
προσφορά της εταιρείας
ΥΔΡΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
4. 81975 Ορθοπεδικό
στρώμα αξίας €275, προσφορά της εταιρείας
STROMA LTD
5. 96251 Δωροεπιταγή

αξίας €200, προσφορά της
εταιρείας GEVOREST LTD
6. 57568 Δωροκουπόνι
αξίας €200, προσφορά
της εταιρείας

10. 24596 Δωροκουπόνι
αξίας €100, προσφορά
της
εταιρείας
LOUIS
TRAVEL (ισχύει μέχρι
31.12.2019)

7. 60476 Δωροκουπόνι
αξίας €200, προσφορά
της εταιρείας LANITIS
LIGHTING LTD

11. 57476 Δωροκουπόνι
αξίας €100, προσφορά
της
εταιρείας
LOUIS
TRAVEL (ισχύει μέχρι
31.12.2019)

8.

26360 Ηλεκτρική
σκούπα BOSCH BGL 35
MOG12, αξίας €200,
προσφορά της εταιρείας
SOFRONIOU ELECTRONICS

12. 65697 Δωροκουπόνι
αξίας €100, προσφορά
της εταιρείας AMATHUS
TRAVEL LTD (ισχύει μέχρι
31.12.2019)

9. 17146 Πολυθρόνα
αξίας €190, προσφορά
της εταιρείας KLIRCO
FURNISHING LTD

13. 13372 Αεροπορικό
εισιτήριο Λάρνακα – Θεσσαλονίκη – Λάρνακα, προσφορά της εταιρείας LEDA

APHROSTROM LTD

TRAVEL LTD (εξαιρούνται
οι φόροι – ισχύει μέχρι
31.12.2019)
14. 35350 LENOVO tablet
7’’, προσφορά της εταιρείας D.E.S COMPUTER WORLD
15. 69205 Τραπέζι SMART
FOLDING, με 4 καρέκλες
FIESTA GREY, προσφορά
της εταιρείας LORDOS
PLASTICS PUBLIC LTD
16. 48259 Micro-wave
DAEWOO, προσφορά της
εταιρείας EMILIOS
ELIADES APPLIANCES LTD
17.
63023
Blender
MORPHY RICHARD, προσφορά της εταιρείας
THETACO (TRADERS) LTD

