ERG_ 1-1_inn_1 11/19/19 10:47 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κυριάκος Μάτσης: Σύμβολο
αρετής και φιλοπατρίας
Άσβεστος φάρος έμπνευσης για
τη νεολαία μας και τον ανυπότακτο λαό μας, ο Βίος και η Πολιτεία
του Σταυραετού του Πενταδακτύλου Κυριάκου Μάτση

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3063

Μπορούμε σήμερα να δούμε κατάματα
τον Κυριάκο Μάτση;
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Το Κοινό Κυπρίων θα πρέπει να εμπνέει
όλο το τραπεζικό σύστημα
Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Η πολύχρονη προσπάθεια της ΣΕΚ συνέβαλε καταλυτικά στην ανάκληση των νέων τραπεζικών χρεώσεων

Υποχρεώσαμε το πολιτικό σύστημα
να εγκαταλείψει την αδράνεια και τη σιωπή

Η

Σελ. 7

Μέτρα για βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας
Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο
θεωρεί αναγκαιότητα την υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων σε τομείς
της οικονομίας για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας
Σελ. 5

Εβδομάδα Ασφάλειας και Υγείας
Είναι δικαίωμα όλων μας να
ζούμε και να εργαζόμαστε σε ένα
ασφαλές και υγιές περιβάλλον.
Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα
της φετινής εκδήλωσης για απονομή των βραβείων του σχετικού
διαγωνισμού του Τμήματος
Επιθεώρησης Εργασίας
Σελ. 8

ΣΕΚ εκφράζει την ικανοποίηση της
γιατί ύστερα από τις πολύμηνες και
έντονες πιέσεις της προς την πολιτεία
και τους αρμόδιους θεσμούς, υποχρεώθηκε το πολιτικό σύστημα να αντιδράσει με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
οι προϋποθέσεις για ανάκληση των
τραπεζικών χρεώσεων, όπως ήταν το
αίτημα που κατέθεσε η ΣΕΚ στην αρμόδια Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Θεσμών και
Αξιών στις 6 Νοεμβρίου 2019.
Η ΣΕΚ καλεί το σύνολο
του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί
στο κάλεσμα της για
ακύρωση των αποφάσεων που αφορούν την αύξηση των χρεώσεων.

Προσδοκούμε ότι, η μετάβαση στη
ψηφιακή τεχνολογία θα γίνει με ομαλό,
σταδιακό και κοινωνικά ευαίσθητο
τρόπο, προκειμένου να αποτραπούν
ρωγμές στην κοινωνική συνοχή και οδυνηρές ανατροπές στο οικονομικό
σύστημα. Η ΣΕΚ με απόλυτη
προσήλωση

και σεβασμό στις ανάγκες των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των επιχειρήσεων, των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού και του κοινωνικού συνόλου
ευρύτερα, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το
θέμα και θα επανέλθει με περισσότερη αυστηρότητα εάν και
εφόσον χρειαστεί.

Από τις 3 Απριλίου 2019 η «Εργατική Φωνή», δημοσίευσε την πιο πάνω
πρωτοσέλιδη είδηση ενώ η πρώτη ανακοίνωση - αντίδραση μας για τις
κερδοσκοπικές χρεώσεις των τραπεζών ήταν τον Αύγουστο 2018.

Προοπτικές συνεργασίας
ΣΕΚ - Πανεπιστημίου Κύπρου
• Συνάντηση ηγεσίας ΣΕΚ με τον πρύτανη Τ. Χριστοφίδη

Η

γενική γραμματεία της ΣΕΚ
και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης συναντήθηκαν χθες Τρίτη
στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος και αντάλλαξαν απόψεις
που αφορούν την οικονομία, την
αγορά εργασίας και την ανάγκη
διασύνδεσης με το εκπαιδευτικό
σύστημα καθώς και τρόπους
συνεργασίας μεταξύ της ΣΕΚ και
του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας υπέδειξε
πως υπάρχουν τεράστιες προοπτικές συνεργασίας ανάμεσα
στους δυο φορείς και υπενθύμισε ανάμεσα σε άλλα πως η ΣΕΚ
διαθέτει σύγχρονη βιβλιοθήκη
στην οποία υπάρχει εξειδικευμένο εργασιακό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την
ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα.

Επένδυση τεράστιας αξίας η εκπαίδευση της νέας γενιάς

Η

επιμόρφωση και η εκπαίδευση της νέας γενιάς
από τις μικρές ηλικίες αποτελεί την καλύτερη
επένδυση για το μέλλον.
Η ΣΕΚ κατ’ επανάληψη κάλεσε την Κυπριακή πολιτεία
να εντάξει στο εκπαιδευτικό σύστημα δράσεις και
πολιτικές που θα στοχεύουν στη δημιουργία φορολογικής συνείδησης, στη δημιουργία κουλτούρας
ενημερωμένου και διεκδικητικού καταναλωτή και
στην καλλιέργεια πολιτικής για τη βελτίωση της
εθνικής παραγωγικότητας.

διες κυβερνητικές διευθύνσεις, όπως επίσης και στη
Συμβουλευτική Επιτροπή Καταναλωτών.

από τις παρεμβάσεις προς την πολιτεία, σχεδιάζει
και υλοποιεί τις δικές της δράσεις.

Ήδη, όπως πληροφορούμαστε άρχισαν να τροχιοδρομούνται μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και
υπουργείου Εμπορίου, συγκεκριμένες εκπαιδευτικές

Είναι μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια που την περασμένη
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019, ο γενικός γραμματέας
Ανδρέας Φ. Μάτσας μαζί με το γενικό διευθυντή της
Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ),
Μιχάλη Αντωνίου επισκέφθηκαν το Β’ Δημοτικό Σχολείο Έγκωμης και κουβέντιασαν με τους μαθητές της
Ε’ και Στ’ τάξης, πάρα πολλά ζητήματα που έχουν
σχέση με όλα τα πιο πάνω θέματα, αλλά και πολλά
άλλα που αφορούν τα παιδιά των πιο πάνω ηλικιών.

• Να ενταχθούν συγκεκριμένες δράσεις
και πολιτικές στο εκπαιδευτικό σύστημα

Πρόκειται για τρία κορυφαία και μεγάλα ζητήματα
που μέσα από τη συνεργασία των υπουργείων Παιδείας, Οικονομικών, Εργασίας και Εμπορίου, θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στη διδακτέα ύλη.

δράσεις για τη δημιουργία κουλτούρας διεκδικητικού
καταναλωτή. Πρόκειται για προσπάθεια που κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και ως εκ τούτου χαιρετίζεται.

Για τα πιο πάνω ζητήματα υποβάλαμε κατά καιρούς
συγκεκριμένες εισηγήσεις προς υπουργεία και αρμό-

Η ΣΕΚ επενδύει στις πιο πάνω πολιτικές και εκτός

Συμπερασματικά και καταληκτικά, η επιμόρφωση
των ανθρώπων από τις μικρές ηλικίες, αποτελεί
επένδυση τεράστιας και ανεκτίμητης αξίας.
Σ’ αυτή την επένδυση η ΣΕΚ δηλώνει παρούσα.

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

E

πείγοντα μέτρα με οδικό χάρτη για
πάταξη της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ απαιτεί η

κοινωνία
Οι πολιτικοί ας αφουγκρασθούν την
κραυγή αγωνίας των πολιτών

*

Ρ

όλο πρωταγωνιστικό διαδραματίζει

η ΣΕΚ στα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ δρώμενα
Η παρέμβαση για τις τραπεζικές
χρεώσεις πήρε τα εύσημα από το
σύνολο της κοινωνίας

*

Γ

ενναία και μεγαλόψυχα παιδιά γέν-

*

νησε το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Δυστυχώς, μικρόψυχες ηγεσίες σκότωσαν τον σκοπό του αγώνα τους

Α

υστηρή προειδοποίηση ΣΕΚ: Δεν θα

*

δεχθούμε κερδοσκοπικές ΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ας το αντιληφθούν επιτέλους οι
Τράπεζες

Τ

ιμητική ανάρτηση της Κομισιόν με Ο.
ΕΛΥΤΗ για του θαύμα του ΟΧΙ του

1940
Καλό σημάδι, που η Ευρώπη θυμάται
και τιμά τους εραστές της ελευθερίας,

*

Ι

σχυρότατα μηνύματα αναφύονται από

το θυσιαστήριο του Κ. ΜΑΤΣΗ
Άσβεστος φάρος το «Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα αλλά περί
αρετής»

*

Κ

λείνουν 10 χρόνια από την εκδημεία

*

του ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ
Τιμούμε τον συνδικαλιστή, τον αγωνιστή, τον άνθρωπο

Ή

ττα της κοινωνίας θεωρείται η

ΚΑΤΑΝΤΙΑ του ποδοσφαίρου μας
Ώρα να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις για καταξίωση του δημοφιλέστερου αθλήματος

*

Φ

ραγμό στην ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ εργοδό-

*

τηση ξένων
Η Κύπρος να στηριχθεί κατά βάση
στα δικά της χέρια

Ώ

ρα να ψηφισθεί νομοθετικό πλαίσιο

για

προστασία

των

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Η ΣΕΚ θα επενεργήσει ως ασπίδα
προστασίας σε κάθε μορφής αυθαιρεσία

*

Ν

α μπεί επιτέλους τάξη στην ΑΤΑΞΙΑ

*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

της αγοράς εργασίας
Αξίωση της ΣΕΚ και του συνδικαλιστικού κινήματος

Η

ΕΥΡΩΠΗ αφυπνίσθηκε επιτέλους
λαμβάνοντας μέτρα κατά των

Τουρκικών αυθαιρεσιών
Πρώτο σημαδιακό βήμα για δικαίωση της μαρτυρικής Κύπρου

*

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

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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Μπορούμε σήμερα να δούμε κατάματα τον Κυριάκο Μάτση;

62

χρόνια από τη θυσία του ανυπότακτου, αγέρωχου και εύτολμου
Κυριάκου Μάτση, όσα και να πει κανείς
για τον βίο και την πολιτεία του είναι
λίγα για να αποτυπώσουν το μεγαλείο
της προσφοράς του στην ιδιαίτερη
πατρίδα Κύπρο. Μίλησε για τα ανθρώπινα
δικαιώματα
μεσούντος του δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έξι χρόνια πριν
από την έγκριση από
τον ΟΗΕ της Παγκόσμιας Διακήρυξης των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όντας μαθητής
Του Ξενή X.
του γυμνασίου, πιστοΞενοφώντος
Αρχισυντάκτη
ποιώντας
με
τον
«Εργατικής
καλύτερο τρόπο τη
Φωνής»
διορατικότητα και την
xenis.xenofontos@
σοφία που τον διακαsek.org.cy
τείχαν από τη νεαρή
του ηλικία. Με ένα
όνειρο έζησε, με ένα πόθο σκοτώθηκε,
να δει την αγαπημένη του Κύπρο ελεύθερη και ενωμένη με το μητρικό κορμό.
Ο πόθος του για απελευθέρωση από τον
Αγγλικό ζυγό, εκδηλώθηκε έντονα κατά
τη διάρκεια της φοιτητικής του δράσης
στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτούς που του
αντιπρότασσαν το επιχείρημα ότι η
Ελλάδα είναι φτωχή και καταστρεμμένη,
ενώ η Αγγλία είναι μια πλούσια αυτοκρατορία, απαντούσε με πάθος: «Προτιμούμε τα ράκη της μητρός Ελλάδος,
παρά την πορφύραν της μητρυιάς».
Είναι άξιο λόγου πως, η ευρύτητα της

σκέψης του Κ. Μάτση, προκάλεσε το
ενδιαφέρον των Βρετανών ανακριτών
μετά τη σύλληψη του, αλλά και του
αποικιακού κυβερνήτη Χάρντινγκ, με
αποτέλεσμα οι δύο τους να έχουν αρκετές συζητήσεις γύρω από το μέλλον της
Κύπρου. Ήταν εκεί που ο Χάρτινγκ πρότεινε στον Μάτση μεγάλο χρηματικό
ποσό και προστασία, προκειμένου να
του αποκαλύψει που κρυβόταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Γεώργιος Γρίβας – Διγε-

νής, για να πάρει την αποστομωτική
απάντηση: «Ου περί χρημάτων τον
αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής».
Ο πολιτικός αρχηγός του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, πρώτος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, μιλώντας
στα αποκαλυπτήρια της προτομής του
Σταυραετού του Πενταδακτύλου το 1961
στο κατεχόμενο σήμερα Δίκωμο, έπλεξε
με διθυράμβους το εγκώμιο του ήρωα :
«Ο Κυριάκος Μάτσης δεν είναι απλώς ο
εθνικός ήρως της Κύπρου. Είναι σύμβολο αρετής και θυσίας υπέρ της παγκοσμίου ελευθερίας, της ελευθερίας ως
εκφράσεως ηθικής και ως διεθνούς
πνευματικής εννοίας. Την ιεράν αυτή

στιγμή κατά την οποίαν η λευκή ψυχή
του ήρωος υπερίπταται ημών και
παρακολουθεί με αγάπην τας εκδηλώσεις μας, καλώ πάντας εις ομόνοιαν και
συνεργασία. Μόνον ομονοούντες και
συνεργαζόμενοι θα δυνηθούμεν να ολοκληρώσουμεν το έργον της προόδου και
της ευημερίας του λαού μας δια το
οποίον ο Κυριάκος Μάτσης έχυσε το
αίμα του.»
Έχοντας αυτά κατά νούν, διερωτώμαι
κατά πόσον στη σημερινή εποχή της
ηθικής παρακμής, της διαπλεκόμενης
πολιτικής ζωής, της κοινωνικής καθίζησης, αλλά και του έντονου διχαστικού
κλίματος που επικρατεί στην κομματική
ζωή της ημικατεχόμενης νήσου μας,
μπορούμε να κοιμόμαστε με ήσυχη τη
συνείδηση μας, αντικρύζοντας τον
ανδριάντα του Κ. Μάτση. Ειδικότερα, οι
πολιτικοί μας ηγέτες που έσυραν Κύπρο
και Ελλάδα στο βούρκο της διαφθοράς
και στον λάκκο της εθνικής και κοινωνικής απαξίωσης, έχουν ήσυχη τη συνείδηση τους ακούγοντας ή διαβάζοντας
το πελώριο «Ου περί χρημάτων τον
αγώνα ποιούμεθα αλλά περί αρετής».
Φρονούμεν ότι, σε τούτη την πέτρινη
περίοδο της σκληρής δοκιμασίας τους,
Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να προσβλέπουν σε καλύτερες μέρες, μόνον αν
η σκέψη και το έργο του Κυριάκου
Μάτση γίνει βίωμα και οδηγός στον
καθημερινό στίβο, σηματοδοτώντας το
στίγμα και το μέτρο των εθνικών μας
προσανατολισμών και κοινωνικών μας
αναζητήσεων.

Το Κοινό Κυπρίων θα πρέπει να εμπνέει όλο το τραπεζικό σύστημα

H

ΣΕΚ για άλλη μια φορά απέδειξε την
κοινωνική της ευαισθησία και μέσα
από στοχευμένες παρεμβάσεις κατόρθωσε να πιέσει το πολιτικό σύστημα να
αντιδράσει στις πρόσφατες χρεώσεις
που εξήγγειλε η Τράπεζα Κύπρου οι οποίες στην τελική θα
έπλητταν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και ειδικότερα
τους συνταξιούχους
Της Δέσποινας
που δεν έχουν καμιά
Ησαΐα
απολύτως σχέση με τη
Γρ. Τμήματος
ψηφιακή τεχνολογία.
Εργαζομένων
Ηθικά ανήκουστο το
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy τραπεζικό σύστημα να
τιμωρεί, με παλαιότερες και νέες αποφάσεις συνταξιούχους
και χαμηλόμισθους. Αυτές οι κατηγορίες
ανθρώπων με το μικρό τους κομπόδεμα
συνέβαλαν στη στήριξη των τραπεζών
σε ιδιαίτερα κρίσιμες και επώδυνες
συνθήκες, την ώρα που ευρωπαϊκοί
θεσμοί σφυρούσαν αδιάφορα μπροστά
στο πρωτάκουστο σφαγιαστικό κούρεμα.

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

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

Χρειάζεται λοιπόν σύνεση και πολλή
περίσκεψη εκ μέρους των τεχνοκρατών
των τραπεζών προτού λαμβάνουν
αποφάσεις για τις όποιες μικρές ή
μεγάλες χρεώσεις. Τουλάχιστον ας μην
στοχοποιούν ομάδες του πληθυσμού ,
αφού είναι ηλίου φαεινότερο πως την
ίδια στιγμή οι μεγαλοκαταθέτες τυγχά-

τραπεζικού συστήματος ,να προάγεται
στην πράξη και όχι στα λόγια το κοινωνικό πρόσωπο και η εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις και αν χρειαστεί θα
παρέμβει δυναμικότερα διασφαλίζοντας τα καλώς νοούμενα συμφέροντα

• Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις
και αν χρειαστεί θα παρέμβει δυναμικότερα
νουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης λόγω
των μεγάλων τους κεφαλαίων.
Η θέση που πρόταξε η συγκεκριμένη
τράπεζα ως δικαιολογία για τις εξαγγελθείσες χρεώσεις ήταν να ασκηθούν
πιέσεις στους πολίτες να κάνουν κτήμα
τους τη ψηφιακή τεχνολογία. Δεν έλαβαν όμως υπόψη ή δεν γνώριζαν πως
στην Κύπρο υπάρχει μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι και οι οποίοι θα τιμωρηθούν
σφόδρα.
Χρειάζεται λοιπόν μέσα από τις αποφάσεις μεγάλων οργανισμών και δη του

των Κύπριων πολιτών.
Το Κοινό Κυπρίων ήταν το σύμβολο της
ένωσης όλων των κατοίκων του νησιού.
Ως τέτοιο υιοθετήθηκε από την Τράπεζα
Κύπρου και έγινε το επίσημό έμβλημά
της και παρότρυνε στην κοινή προσπάθεια για ανάπτυξη και ευημερία όλων
των κατοίκων.
Το Κοινό Κυπρίων θα πρέπει να εμπνέει τουλάχιστον τις δυο εναπομείνασες
παραδοσιακές τράπεζες αποδεικνύοντας την ουσιαστική τους έγνοια τους
για πραγματική ευημερία.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/11/2019

ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Γρηγορίου Δεκαπολί-

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/11/2019

του, Πρόκλου ΚΠόλε-

Αικατερίνης μεγαλο.

Ιακώβου εν Ευβοία,

Αμφιλοχίου Ικονίου,
Γρηγορίου Ακραγαντίνων, Σισινίου μ.

ως, Σωζομένου οσ.

Φιλήμονος, Αηφίας,

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/11/2019

ΤΡΙΤΗ 26/11/2019

εν Γαλατεία Καρπα-

Αρχίππου, Ονησίμου,

σίας

Σωζομένου οσ. Μενί-

ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2019

γνου Κναφέως

Κλήμεντος Ρώμ.,
Πέτρου Αλεξανδρ.,
Ερμογένους

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/11/2019

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/11/2019

Στυλιανού Παφλαγόνος, Αλυμπίου
οσ., Νίκωνος του
«Μετανοείτε»

και 300 μαρτ., Μερκουρίου μεγαλομ.

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΕΚ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΕΚ (ΠΕΣΥΣ)

Διαχρονική πορεία απασχόλησης
και ανεργίας 2008 - 2018

Πρόσκληση σε ενημερωτική ημερίδα

Τ

ο Τμήμα Συνταξιούχων της ΣΕΚ, σε συνεργασία με
το εργαστήριο Ιατρικής - Φυσικής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη Στέγη Ευγηρίας «Αρχάγγελος Μιχαήλ», σας προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Η αντιμετώπιση των
προβλημάτων υγείας και οι προκλήσεις της τρίτης
ηλικίας» την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα
4:00μ.μ στο οίκημα της ΣΕΚ, στο Στρόβολο.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από τη
Δρ. Μαρία Αλεξάντερ Γαβρηλίνα - Αποτύπωση της

Σ

την Κυπριακή αγορά εργασίας
απασχολούνται Κύπριοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι που είναι
υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και υπήκοοι Τρίτων
Χωρών.
Στους πιο κάτω πίνακες παρου-

• Ακτινογραφία της απασχόλησης κατά υπηκοότητα

το 2018.

σιάζονται:-

και το 2018 και

(α) η απασχόληση στην Κύπρο
κατά υπηκοότητα από το 2008 έως

(γ) ο αριθμός των οικιακών βοηθών

Πίνακας Α’: Απασχόληση κατά υπηκοότητα:ΣΥΝΟΛΟ

παρούσας κατάστασης παγκοσμίως σχετικά με
θέματα υγείας και των προβλημάτων που αφορούν
τα άτομα τρίτης ηλικίας και άλλων ευπαθών ομάδων
πληθυσμού, τη Μαρίνα Γεωργιάδου - Εργοθεραπεία
και Τρίτη Ηλικία, τη Μαρία Ματσαγγίδου - Δυνατότητες εικονικής πραγματικότητας σε άτομα με άνοια,
την Ευαγγελία Ρωμανοπούλου - Παρουσίαση και
επίδειξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας
Υγείας LLMCare, ένα πιστοποιημένο προϊόν εξελιγμένης τεχνολογίας που συνδυάζει τις πιο σύγχρονες
νοητικές ασκήσεις με τη σωματική δραστηριότητα
μέσα από ένα διασκεδαστικό περιβάλλον και τη
Μαρία Κουγιουμτζιάν - Παρουσίαση πλάνου συνεργασίας και επέκτασης του Δικτύου Συνεργατών στα
πλαίσια της συνέργειας ΑΠΘ-Στέγη Ευγηρίας
"Αρχάγγελος Μιχαήλ".

ΚΥΠΡΙΟΙ

ΥΠΗΚΟΟΙ .
Ε.Ε

ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ε πορείες και εκδηλώσεις
σε όλες τις πόλεις της
ελεύθερης νήσου, οι νεολαίοι
της
Κύπρου καταδίκασαν
ανήμερα της 15ης Νοεμβρίου
την 36η επέτειο ανακήρυξης
του ψευδοκράτους.
Με επίκεντρο τη Λευκωσία, οι
μαθητές αψηφώντας τις βροχές, κατέβηκαν στους δρόμους,
αντιδρώντας στην παρανομία
που εδραιώνεται στην κατεχόμενη Κύπρο. Στην πρωτεύουσα
πραγματοποιήθηκαν
τρεις
πορείες καταδίκης.
Η Παγκύπρια Συντονιστική

(β) ο αριθμός των εγγεγραμμένων
ανέργων επίσης από το 2008 έως

από Τρίτες Χώρες.
Πίνακας Γ’: Οικιακοί βοηθοί
από Τρίτες Χώρες:ΑΡΙΘΜΟΣ OIΚ.
ΒΟΗΘΩΝ

2008

382852

318213

34935

29703

2009

382919

315708

38719

28492

2008

16194 άτομα

2010

395223

312856

47907

34460

2011

398214

310189

51657

36368

2009

16954 άτομα

2012

385227

297791

53286

34150

2010

21493 άτομα

2013

365078

287994

43576

33508

2011

20911 άτομα

2014

362741

293107

37372

32262

2012

22511 άτομα

2015

358202

288498

39711

29993

2013

21727 άτομα

2016

363060

292587

44489

25984

2014

19669 άτομα

2017

379622

304750

46747

28125

2015

17357 άτομα

2018

400878

325604

45383

29891

2016

11810 άτομα

2017

12300 άτομα

2018

13281 άτομα

Πηγή Στοιχείων: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού που διεξάγεται από τη Στατιστική Υπηρεσία.

ΣΕΚ και ΟΕΒ στο Β’ δημοτικό σχολείο Έγκωμης

Τ

ο μέλλον της εργασίας και η
αναγκαιότητα όπως το εκπαι-

Στην παρουσία του διευθυντή του
σχολείου και εκπαιδευτικών τα

παιδιά άκουσαν με προσοχή τους
δυο ομιλητές ενώ εξέφρασαν την
επιθυμία τους για το επάγγελμα
που επιθυμούν να ακολουθήσουν.
Ο γγ της ΣΕΚ αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, στις έννοιες της αξιοπρέπειας και του σεβασμού στην άλλη
άποψη, επισημαίνοντας πως 7
στα 10 παιδιά που βρίσκονται
σήμερα στο δημοτικό σχολείο θα
εργοδοτηθούν σε επαγγέλματα που
δεν τα γνωρίζουμε ακόμη.

δευτικό σύστημα διασυνδεθεί με
τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας ήταν το θέμα που
ανέλυσαν ο γενικός γραμματέας
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας και ο
γενικός διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου σε μαθητές του Β’
δημοτικού σχολείου Έγκωμης.

Μ

3

Καταδίκη ψευδοκράτους με μαθητικές
και φοιτητικές διαδηλώσεις
Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ) και
η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ)
συγκεντρώθηκαν στην Τάφρο
της Πύλης Αμμοχώστου και
κατέληξαν στο Οδόφραγμα
του Αγίου Κασσιανού όπου
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση.
Η Αυτόνομη Κίνηση Μαθητών
ΕΦΕΝ, πορεύθηκε προς το οδόφραγμα της Οδού Λήδρας, το
οποίο έκλεισε συμβολικά

καταδικάζοντας τόσο το ψευδοκράτος όσο και την Τουρκική
κατοχή. Η τρίτη πορεία του
Μετώπου Νεολαίας του ΕΛΑΜ
κατέληξε στο οδόφραγμα του
Λήδρα Πάλλας. Η νεολαία μας,
έστω και χωριστά, έστειλε το
μήνυμα πως, όσα χρόνια κι αν
περάσουν ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν πρόκειται να υποκύψει στις ορδές της κατοχής.
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Ρύθμιση για ενημέρωση δικαιούχων
πριν από την αποκοπή ΕΕΕ

Κλείνει με ρυθμό ανάπτυξης
πέραν του 3% το 2019

ι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) θα έχουν
ευκαιρία να ενημερώνονται έγκαιρα
προκειμένου να δώσουν επεξηγήσεις,
προτού γίνει η οποιαδήποτε αποκοπή
του.

Ο

Π

Προς τούτο, προωθείται σχετική νομοθεσία, η οποία προσυμφωνήθηκε από
την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου και την Επιτροπή Εργασίας
της Βουλής στοχεύοντας στη βελτίωση
της υφιστάμενης νομοθεσίας για την
παροχή του ΕΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Cystat, το
τρίτο τρίμηνο του 2019 η οικονομία
αναπτύχθηκε με ρυθμό 3% σε ετήσια
βάση μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως
προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις
εργάσιμες μέρες έναντι 3,1% το δεύτερο
τρίμηνο του 2019.

Η προωθούμενη νομοθεσία θα υποχρεώνει την αρμόδια υπηρεσία πριν αποκόψει το ΕΕΕ να αποστέλλει γραπτή
επιστολή στο δικαιούχο από τον οποίο
θα ζητεί επεξηγήσεις αναφορικά με
κάποια στοιχεία που έχει εντοπίσει τα
οποία δεν τον καθιστούν πλέον δικαιούχο. Ο δικαιούχος, θα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει γραπτώς μέσα σε
συγκεκριμένο χρόνο που θα τεθεί κατόπιν συμφωνίας με την Κυβέρνηση.
Αυτό, θα επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα καθώς πολλοί είναι οι δικαιούχοι οι οποίοι ταλαιπωρούνται με
αποκοπή του ΕΕΕ και τρέχουν να υποβάλουν ενστάσεις. Όπως επισημάνθηκε
παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση 4,

έραν του 3% αναμένεται να διαμορφωθεί η ανάπτυξη της κυπριακής
οικονομίας το 2019, όπως διαφαίνεται
από στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία.

6 και 8 μηνών μέχρι να ληφθούν αποφάσεις και μέχρι τότε ο δικαιούχος
παραμένει χωρίς εισοδήματα.
Τονίσθηκε πως έχει μειωθεί ο αριθμός
των δικαιούχων ΕΕΕ λόγω και της ανάπτυξης της οικονομίας, της μείωσης
της ανεργίας. Βέβαια όπως υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας, «θα μειωνόταν πολύ περισσότερο ο αριθμός των
δικαιούχων σε ΕΕΕ αν θεσπιζόταν νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία». Η
Υπουργός έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι μετά και την πλήρη εφαρμογή
του ΓεΣΥ θα μπει σε διάλογο με το κίνημα αναπήρων με στόχο να υπάρξει
νομοθεσία, η οποία θα καλύπτει τις
ανάγκες δίνοντας μεγαλύτερο βάρος,
αντί σε επιδόματα, σε υπηρεσίες και σε
άλλες μορφές στήριξης αυτών των
ατόμων.

• Έφοδος της Αστυνομίας σε 38 εταιρείες της Λευκωσίας

13 πρόσωπα συνελήφθησαν για το αυτόφωρο
αδίκημα της παράνομης απασχόλησης

Σ

υντονισμένη επιχείρηση ελέγχων
στην επαρχία Λευκωσίας διενήργησαν την περασμένη εβδομάδα μέλη της
Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, σε συνεργασία με μέλη του
ΟΠΕ Λευκωσίας και λειτουργούς του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, για
πάταξη της παράνομης εργοδότησης,

της αδήλωτης εργασίας και της παράνομης παραμονής στη Δημοκρατία.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 38 εταιρείες και χώροι
εργασίας, όπου εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν 193 εργαζόμενοι διαφόρων
υπηκοοτήτων. Από τους ελέγχους 13
πρόσωπα συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης απασχόλησης, ενώ άλλο ένα πρόσωπο,
συνελήφθη για παράνομη παραμονή
στην Κύπρο. Επίσης έντεκα εργοδότες,
κλήθηκαν σε τοπικούς Αστυνομικούς
Σταθμούς, για σκοπούς διερεύνησης
των πιο πάνω υποθέσεων.

Εκκρεμούν εντάλματα ύψους 293,3 εκατ. ευρώ

Δεσπόζουσα θέση κατέχουν χρέη στο ΤΚΑ

Ε

ντάλματα εκατομμυρίων που αφορούν κυρίως πρόστιμα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά
και τροχαίες παραβάσεις, εκκρεμούν
προς εκτέλεση από την Αστυνομία.
Μάλιστα τα οφειλόμενα ποσά από ανεκτέλεστα εντάλματα από την Αστυνομία, αντί να μειώνονται, αυξάνονται με
αποτέλεσμα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
το ύψος τους να ανέλθει σε €293,3 εκατ.
Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του
υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος θα
συζητηθεί τις επόμενες ημέρες στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, εκκρεμούσαν για εκτέλεση στην Αστυνομία
συνολικά 274.490 εντάλματα αξίας
€314,3 εκατ. Μετά την είσπραξη αριθμού ενταλμάτων, το υπόλοιπο ποσό
που εκκρεμούσε μειώθηκε σε €293,3
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εκατ. Αξίζει να σημειωθεί πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εκκρεμούντων
ενταλμάτων σε χρηματική αξία αφορά
εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
για μη καταβολή των εισφορών. Από
την άλλη, ο μεγαλύτερος όγκος εκκρεμούντων ενταλμάτων αφορά στην τροχαία. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του
2018, ο αριθμός των ανεκτέλεστων
ενταλμάτων αυξήθηκε κατά 0,93%.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης από το πρώτο τρίμηνο του
2015.
Σε τριμηνιαία βάση, δηλαδή σε σχέση με
το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,7% όσο ήταν
και το προηγούμενο τρίμηνο.
Το εννεάμηνο του 2019 ο ρυθμός ανάπτυξης ανέρχεται στο 3,1%.
Σύμφωνα με τη Cystat, η αύξηση του
ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά
κύριο λόγο στους τομείς: «Ξενοδοχεία
και Εστιατόρια», «Λιανικό και Χονδρικό
Εμπόριο», «Κατασκευές», «Μεταποίηση», «Επαγγελματικές, Επιστημονικές
και Τεχνικές Δραστηριότητες», και
«Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες». Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες».
Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης
της οικονομίας αναμένουν οι πλείστοι
διεθνείς και εγχώριοι οργανισμοί που
σημειώνουν το επιδεινούμενο διεθνές
περιβάλλον αλλά και την κάμψη της
ώθησης από τομείς όπως η εγχώρια
κατανάλωση και ο τουρισμός.

μείνει η κύρια κινητήρια δύναμη της
ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από την
ιδιωτική κατανάλωση και τη βελτίωση
της αγοράς εργασίας.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του
για την πορεία της κυπριακής οικονομίας το 2019 και 2020. Στην έκθεση του
World Economic Outlook, το ΔΝΤ αναφέρει ότι η ανάπτυξη το 2019 θα ανέλθει
στο 3,1% από 3,5% που ανέμενε τον
Απρίλιο και το 2020 στο 2,9% από 3,3%.

Μικρότερη αύξηση στην ΕΕ

Στις φθινοπωρινές της προβλέψεις που
δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, η Κομισιόν αναμένει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης
της κυπριακής οικονομίας θα ανέλθει
στο 2,9% το 2019 και στο 2,6% το 2020.

Στην ΕΕ η οικονομία αναπτύχθηκε κατά
1,3% το τρίτο τρίμηνο έναντι 1,4% το
δεύτερο τρίμηνο και στην ευρωζώνη
κατά 1,2% χωρίς μεταβολή.

Σημειώνεται ότι η οικονομική ανάκαμψη
της Κύπρου παραμένει ισχυρή, αλλά
προορίζεται να μετριαστεί σταδιακά,
κυρίως λόγω εξωγενών παραγόντων. Η
εγχώρια ζήτηση αναμένεται να παρα-

Ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, τη
μεγαλύτερη ανάπτυξη πέτυχαν το τρίτο
τρίμηνο του 2019 η Ουγγαρία (4,8%), η
Πολωνία (4%), η Βουλγαρία (3,7%) και η
Λιθουανία (3,6%).

Κενά ασφαλείας στο θανατηφόρο εργατικό
ατύχημα με θύμα 22χρονο Σύρο

Σ

οβαρά κενά στην ασφάλεια εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
στο εργοτάξιο όπου σημειώθηκε πρόσφατα θανατηφόρο ατύχημα με θύμα
22 χρονο Σύρο αιτητή πολιτικού ασύλου. Ο άτυχος εργάτης έπεσε από ύψος
12 μέτρων, κατά τη διάρκεια εργασιών
τοποθέτησης σκαλωσιάς σε υπό
συντήρηση κτίριο, στη Λεμεσό.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
απαγόρευσε οποιαδήποτε συνέχιση
στις εργασίες καλώντας εκ νέου τους
εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία των εργαζομένων.

ύψος 12 μέτρων και να βρει ακαριαίο
το θάνατο» υποδεικνύοντας πως από
τη στιγμή που εκτελούσε εργασίες
τοποθέτησης σκαλωσιών, έπρεπε να
ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπως η χρήση ζώνης ασφαλείας.

Σύμφωνα με λειτουργό του ΤΕΕ, «στο
σημείο που βρισκόταν δεν υπήρχαν
κιγκλιδώματα με αποτέλεσμα, όταν
έχασε την ισορροπία του, να πέσει από

• Το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας προωθεί πρόσθετα
μέτρα ασφάλειας στην εργασία
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Η

Καταχώρησηιστοτόπων
υπότηνεπέκτασητου
Ελληνικού‘.ευ’αντί‘.eu’

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει πρόσφατα η δυνατότητα καταχώρησης
διαδικτυακών “domain names” με τους ελληνικούς
χαρακτήρες “ευ”, ως ισοδύναμο του ήδη γνωστού
“.eu”. Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να
δημιουργήσουν όνομα ιστοσελίδας σε πλήρη ελληνική γραφή. Το “.eu” αυτή τη στιγμή είναι η 7η μεγαλύτερη επέκταση κωδικού χώρας στο διαδίκτυο από το
2003, με 3,7 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το όνομα τομέα βάσει
αυτής της αξιόπιστης και ασφαλούς επέκτασης. Τον
τομέα .eu διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή το EURid, ένας
ιδιωτικός, ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, βάσει της σύμβασης από το 2003.
Η Επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία και την Κοινωνία, Mariya Gabriel, δήλωσε: “ο τομέας αυτός είναι
ένα άλλο παράδειγμα της δέσμευσης της ΕΕ να προωθήσει την πολυγλωσσία και την ποικιλομορφία σε
ολόκληρη την ήπειρο”.
Τα υπάρχοντα ονόματα τομέα με ελληνικούς χαρακτήρες που έχουν καταχωρηθεί στο .eu θα έχουν 3
χρόνια για να μεταναστεύσουν στη νέα επέκταση
“.ευ”.

Π

ροώθηση μεταρρυθμίσεων σε
τομείς της οικονομίας οι οποίες θα συμβάλουν στην βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας της και
θα καταστήσουν την οικονομία
λιγότερο ευάλωτη σε περιόδους
εξωτερικών κρίσεων, ζητά το
δημοσιονομικό συμβούλιο.
Στη φθινοπωρινή του έκθεση που
παρουσιάστηκε την περασμένη
εβδομάδα, το συμβούλιο σημειώνει
ότι η μειωμένη ανταγωνιστικότητα
καταγράφεται από διάφορους δείκτες και εκθέσεις και αντικατοπτρίζεται στο όλο και αυξανόμενο
έλλειμμα στο λογαριασμό τρεχουσών συναλλαγών.

Δ

εν γνωρίζω αν συμβαίνει και σε άλλες χώρες,
αλλά εδώ πέρα το θλιβερό φαινόμενο παίρνει
διαστάσεις θεομηνίας. Οι λογής-λογής προνομιούχοι
δεν αρκούνται σε όσα έχουν, αλλά θέλουν συνεχώς
και περισσότερα. Αδιαφορώντας αν αυτό πλήττει
και την οικονομία του τόπου αλλά και τις δίκαιες
συνθήκες που θα έπρεπε να επικρατούν μεταξύ των
διαφόρων τάξεων.
Αντί λοιπόν εκείνοι που και ηγεμονικά αμείβονται και
εξασφαλισμένοι είναι εφ’ όρου ζωής, να επιδεικνύουν πνεύμα αυτοσυγκράτησης, γίνονται διαρκώς
απαιτητικοί. Δεν αρκούνται με τίποτα. Όσα περισσότερα προνόμια εξασφαλίζουν τόσο περισσότερο
αχόρταγοι γίνονται. Απειλώντας παράλληλα με
στάσεις εργασίας και απεργίες.
Παρακολουθώ με απελπισία αυτή τη στάση, αναλογιζόμενος μάλιστα ότι, την ίδια ώρα, χιλιάδες άλλοι
άνθρωποι ταλαιπωρούνται κάτω από άθλιες εργασιακές συνθήκες και συχνά δίχως στοιχειώδη ωφελήματα. Και αν αυτοί οι προνομιούχοι ευρίσκονταν
στην άλλη μεριά της κοινωνίας πώς θα ένοιωθαν;
Εκεί όπου το μεροκάματο βγαίνει με ιδρώτα και καμμιά φορά και με τρόμο. Εκεί όπου οι μισθοί είναι
χαμηλοί και τα ωφελήματα ανύπαρκτα.
Πάντως, το να ψάχνει κάποιος σοβαρότητα σ’ αυτό
τον τόπο είναι τόσο λογικό όσο και το να ψάχνει
ψύλλους στα άχυρα...
ΚΥΡΙΑΚΟΣΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ελεγχόμενων οργανισμών.
Σημειώνεται ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι για την οικονομία εξακολουθούν να υπάρχουν με κυριότερο το
ψηλό επίπεδο ιδιωτικού και δημόσιου χρέους. Οι αποφάσεις που
λήφθηκαν όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικών τομέα βοήθησαν
στην μείωση των Μη Εξυπηρετού-

κεντρική κυβέρνηση από φέτος θα
αυξάνονται με ρυθμό σαφώς
ψηλότερο του αντίστοιχου των
εσόδων.
Επιπρόσθετα η αύξηση του κρατικού μισθολογίου δύναται να επιταχυνθεί σε περίπτωση που αντιστραφεί η μετά την κρίση πολιτική
που ακολουθήθηκε, δηλαδή της

Μεταξύ άλλων, τονίζει, θα πρέπει
να ληφθούν μέτρα ώστε:
- Η δημόσια υπηρεσία να καταστεί
λιγότερο γραφειοκρατική και πιο
αποτελεσματική. Θα πρέπει να
συμπεριληφθεί και ένας διαφανής
και ορθολογιστικός μηχανισμός
καθορισμού των απολαβών των
δημοσίων υπαλλήλων. Ήδη καταγράφεται το ανησυχητικό φαινόμενο αύξησης των συνολικών απολαβών στο δημόσιο τομέα να
αυξάνονται πέραν του αντίστοιχου
των κρατικών εσόδων.

- Να μειωθεί σημαντικά ο απαιτούμενος χρόνος έκδοσης τίτλων
ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αχορταγία
προνομιούχων
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Δ η μ ο σ ι ο ν ο μ ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο :  Αναγκαιότηταηλήψη
μέτρωνγιαβελτίωσητηςανταγωνιστικότητας

- Να επιταχυνθεί ο χρόνος απονομής αποτελεσματικής δικαιοσύνης.

✉

OΙKONOMIA
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- Να βελτιωθεί το επίπεδο παιδείας και να συγκρατηθούν οι δαπάνες της.
- Να ενθαρρυνθεί η αποταμίευση
των νοικοκυριών η οποία παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και να
δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα
διασφαλίζει τη συνταξιοδοτική
επάρκεια για το σύνολο των πολιτών.
- Να ληφθούν μέτρα για την περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εντός και εκτός
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
- Να υπάρξει συνεχής παρακολούθηση της πορείας του νέου Γενικού
Συστήματος Υγείας και να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί ώστε να
μην επιτραπεί η δημιουργία σημαντικών και διαχρονικών ελλειμμάτων που θα επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά.
- Να περιοριστεί η εξάρτηση της
οικονομίας στο σχέδιο «κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης επενδυτών
στην Κύπρο» και να βρίσκεται υπό
συνεχή παρακολούθηση ώστε μην
επηρεαστούν από αυτό άλλοι
σημαντικοί τομείς της οικονομίας.
Τα έσοδα από αυτό το σχέδιο δεν
θα πρέπει να θεωρούνται μόνιμα
και σε αυτά τα πλαίσια δεν θα
πρέπει να δημιουργηθούν μόνιμες
δαπάνες.
- Να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας με την κατάργηση
αχρείαστων
κρατικών
παρεμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα,
όπως και με τον εκσυγχρονισμό ή
και την ιδιωτικοποίηση κρατικά

• Οιδυνητικοίκίνδυνοιγιατηνοικονομίαεξακολουθούν
ναυπάρχουνμεκυριότεροτοψηλόεπίπεδοιδιωτικού
καιδημόσιουχρέους
• Αναγκαιότηταηπροώθησημεταρρυθμίσεων
σετομείςτηςοικονομίας
μενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) εντός του
χρηματοπιστωτικού συστήματος
όχι όμως στο σύνολο τους.
Η επίτευξη δημοσιονομικών πλεονασμάτων επιτρέπει τη μείωση του
δημόσιου χρέους το οποίο αναμένεται φέτος να μειωθεί κάτω από
το 100% του ΑΕΠ και πιο συγκεκριμένα στο 97,4% για το 2019.
Η Κύπρος έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της όσον αφορά
στους δημοσιονομικούς κανόνες
για το 2018 όπως αυτοί καταγράφονται στο εθνικό και ευρωπαϊκό
θεσμικό πλαίσιο, ενώ βάσει των
μέχρι σήμερα στοιχείων και σχεδιασμών δεν αναμένεται οποιαδήποτε αρνητική απόκλιση κατά την
τρέχουσα διετία.

Ανησυχίαγιααύξηση
δαπανών
Το συμβούλιο τονίζει ότι η ανησυχία για αύξηση των κρατικών
δαπανών δεν περιορίζεται μόνο
στο ενδεχόμενο οριστικοποίησης
της απόφασης του Διοικητικού
Δικαστηρίου για την αποκατάσταση των απολαβών στο δημόσιο
τομέα.
Οι κρατικές δαπάνες αυξάνονται
πλέον με σημαντικό ρυθμό που
όπως διαφαίνεται από το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Πολιτικής 2020-2022 αναμένεται
να ξεπεράσουν τον ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης.
Το κρατικό μισθολόγιο κατά τους
πρώτους 8 μήνες του έτους αυξήθηκε με οριακά ψηλότερο ποσοστό
σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό
αύξησης των κρατικών εσόδων.
Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής
2020-22 το κρατικό μισθολόγιο και
οι πρωτογενείς δαπάνες για την

αντικατάστασης μόνιμου προσωπικού με έκτακτους και ωρομίσθιους. Από το 2013 και μετά η κάλυψη των αναγκών της κεντρικής
κυβέρνησης γινόταν κυρίως με την
πρόσληψη εκτάκτων υπαλλήλων.
Είναι αναμενόμενο ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός τους τόσο να αυξάνονται και οι πιέσεις για αλλαγή
τους καθεστώτος, δηλαδή διορισμού σε μόνιμες θέσεις κάτι που θα
επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά.

Εστία
Για το σχέδιο Εστία, αναφέρεται
ότι τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον συμμετοχής εκ μέρους των δανειζόμενων
αναδεικνύουν μεταξύ άλλων τη
μειωμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη
Εξυπηρετούμενων
Χορηγήσεων
(ΜΕΧ) και ότι οι κίνδυνοι για τον
τομέα και την οικονομία δεν έχουν
εξαλειφθεί. Παρά τη μείωση του
ποσοστού των ΜΕΧ τα ποσοστά
στην Κύπρο παραμένουν συγκριτικά εξαιρετικά ψηλά σε σχέση με τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί
προέρχεται κυρίως από την πώληση δανείων σε οργανισμούς εκτός
του χρηματοπιστωτικού συστήματος που υποδηλώνει ότι στο σύνολο της οικονομίας η πρόοδος στην
αντιμετώπιση του προβλήματος
ήταν σαφώς μικρότερη. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας χρειάστηκε
επαλειμμένα κρατική στήριξη, κάτι
που έχει αυξήσει σημαντικά το
δημόσιο χρέος. Πέραν του κινδύνου
αυτού η αδυναμία αντιμετώπισης
του προβλήματος περιορίζει τη
δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης με αρνητικές επιπτώσεις και
στα δημόσια οικονομικά.
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ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την επόμενη πενταετία αλλάζουν
σαρωτικά οι απαιτήσεις της αγοράς

Η

ραγδαία εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας
θα αλλάξει έναν στους δύο εργασιακούς ρόλους
στον τομέα της παραγωγής μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια. Την ίδια στιγμή, οι ρόλοι που απαιτούν
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως η αυτοματοποίηση, η διαχείριση του εξοπλισμού παραγωγής
αλλά και η ρομποτική, αυξάνονται ετησίως από το
2015 κατά 45%. Αυτό αναφέρει έρευνα της
ManpowerGroup, η οποία καταδεικνύει ότι η βιομηχανία της παραγωγής χρειάζεται κατάλληλο εργατικό δυναμικό για να
επιβιώσει στο νέο,
• Οι δεξιότητες των
απαιτητικό
τοπίο
εργαζομένων και η
που διαμορφώνεται.
Η ManpowerGroup και
προσαρμογή τους
η MxD (πρώην Ινστιστα νέα τεχνολογικά
τούτο Ψηφιακής Βιοδεδομένα θα κρίνουν
μηχανίας και Σχεδιαεν πολλοίς και την
σμού Καινοτομίας)
αύξηση στους μισθούς
απευθύνθηκαν
σε
περισσότερους από
30
ακαδημαϊκούς,
κυβερνητικούς και βιομηχανικούς εταίρους, όπως η
Siemens, η Microsoft, η Caterpillar και η General
Electric, με στόχο να διαμορφώσουν από κοινού μια
αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία ταξινόμηση που
καθορίζει τους ψηφιακούς ρόλους του μέλλοντος.
Ετσι, λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού, σχεδόν
το 1/2, ήτοι το 49% του συνόλου των ρόλων στον
τομέα της παραγωγής, θα χρειαστεί να αλλάξει μέσα
στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια.
Μέσα από την ανάλυσή της, η ManpowerGroup προσδιόρισε 165 νέους ρόλους σε επτά επιμέρους τομείς
τεχνικής εξειδίκευσης. Οι συγκεκριμένοι εργασιακοί
ρόλοι θα αποτελέσουν τη «γέφυρα» μεταξύ του σημερινού και του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμικού.
Με τον όρο «ρόλος» αποτυπώνεται ένα σύμπλεγμα
συναφών καθηκόντων, δεξιοτήτων ή γνώσεων που
αφορούν τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης θέσης
εργασίας. Οι οργανισμοί, δηλαδή, μπορούν να δημιουργήσουν ρόλους στην εκάστοτε θέση εργασίας,
ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπάρχουν κάθε
φορά. Επιπλέον, η τεχνολογία αναμένεται να αλλάξει
και τις απαιτήσεις της αγοράς όσον αφορά τις
δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με την έρευνα, πέντε είναι οι δεξιότητες πιστοποιήσεις που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στον κλάδο της παραγωγής τα επόμενα
τρία χρόνια: πιστοποίηση μεθοδολογίας SixSigma
που συνδυάζει συστήματα για τη βελτίωση των
μετρήσεων στη βιομηχανία, ψηφιακά καθοδηγούμενες εργαλειομηχανές (μηχανές ελέγχου CNC), γεωμετρική διαστασιολόγηση και ανοχές διαστάσεων,
αυτοματισμοί κεντρικού πύργου ελέγχου (τερματικός
σταθμός ελέγχου ραντάρ αεροδρομίου) και συστήματα PLC (προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές). Σύμφωνα με την έρευνα, οι επενδύσεις σε ταλέντα και η
αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαρχόντων εργαζομένων είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς οι οργανισμοί θα μπορέσουν να εξισορροπήσουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες τους. Ολη
αυτή η ανάγκη για εύρεση των κατάλληλων ταλέντων
μεταφράζεται και σε μισθολογική αύξηση, η οποία
σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αγγίξει το 5,2% στον
κλάδο της παραγωγής τα τελευταία τρία χρόνια.

Τ

ο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παράταση υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο
Εστία μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του παρόντος έτους.
Σε άλλη απόφαση ενέκρινε σχέδιο διευκολύνσεων δανειοληπτών του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Το
σχέδιο που θα ανακοινωθεί σε
λεπτομέρεια τις επόμενες μέρες
προβλέπει μεταξύ άλλων, τη

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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H Σκωτία επιθυμεί παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Χ

ιλιάδες Σκωτσέζοι κατέβηκαν
πρόσφατα στους δρόμους της
Γλασκώβης, διαδηλώνονυας υπέρ
της ανεξαρτησίας της Σκωτίας
από τη Βρετανία.
Η Νίκολα Στέρτζον, η επικεφαλής
της κυβέρνησης της Σκωτίας και
του Σκωτικού Εθνικού Κόμματος
(SNP) έδωσε το παρών σε αυτήν τη
συγκέντρωση, κάτι που συμβαίνει
για πρώτη φορά εδώ και πέντε
χρόνια.
«Μια ανεξάρτητη Σκωτία είναι πιο
κοντά από ποτέ. Βρίσκεται πραγματικά σε απόσταση αναπνοής»,
ανέφερε η Στέρτζον σε μια ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα
λίγες ώρες πριν από τη διαδήλωση. Ηπρωθυπουργός της Σκωτίας
ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για
την ανεξαρτησία πριν από τα τέλη
Δεκεμβρίου.
Αναφερόμενη στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου, είπε ότι «είναι η ευκαιρία

• Διαδηλώσεις υπέρ
της ανεξαρτησίας της χώρας
της Σκωτίας να γλιτώσει το Brexit
και να θέσει το μέλλον μας στα
δικά μας χέρια», καλώντας τους
ψηφοφόρους να στηρίξουν το SNP
ώστε να ενισχυθεί η θέση αυτή.
Στο πρώτο δημοψήφισμα για την

ανεξαρτησία της Σκωτίας, το 2014,
το 55% των ψηφοφόρων τάχθηκε
κατά. Στο δημοψήφισμα για το
Brexit το 2016 με σαφή πλειοψηφία (62%) οι Σκωτσέζοι τάχθηκαν
υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε αυτό το γεγονός βασίζονται πολλοί για να
ζητήσουν τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία.

D i s c o v e r E U : Δωρεάν 20.000 ταξιδιωτικές κάρτες
σε νέους 18 ετών για να ανακαλύψουν την Ευρώπη

Τ

ον νέο γύρο αιτήσεων για ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο
του προγράμματος DiscoverEU, για
νέους ηλικίας 18 ετών που θα
ταξιδέψουν το καλοκαίρι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε η
Κομισιόν. Η προθεσμία υποβολής
λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2019 στις
12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, οι αιτούντες πρέπει να είναι
18 ετών στις 31 Δεκεμβρίου 2019,
να είναι πολίτες της ΕΕ και να προτίθενται να ταξιδέψουν μεταξύ της
1ης Απριλίου 2020 και της 31ης
Οκτωβρίου 2020 για διάστημα που
δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν
αίτηση μέσω της Ευρωπαϊκής

Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας (σε
αυτό
το
link:
https://europa.eu/youth/discovere
u_el ) μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019.
Aμέσως μετά μια επιτροπή αξιολόγησης θα εξετάσει τις αιτήσεις
και θα επιλέξει τους επιτυχόντες.
Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για
τα αποτελέσματα της επιλογής,
που θα βασιστεί σε ένα κουίζ γενι-

• Η προθεσμία υποβολής
λήγει στις 28 Νοεμβρίου
2019 στις 12.00 (ώρα
Κεντρικής Ευρώπης)
κών γνώσεων για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τον Ιανουάριο του 2020.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες του
DiscoverEU μπορούν επίσης να
συμμετάσχουν σε οργανωμένες
συναντήσεις και εκδηλώσεις κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού τους και
να λάβουν ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο για να καταγράψουν τις
εμπειρίες τους. Κάθε χρόνο οι δραστηριότητες του DiscoverEU έχουν
ένα θέμα που σχετίζεται με τις
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΚΥΠΡΟΣ

Πήρε παράταση το σχέδιο ΕΣΤΙΑ για την πρώτη κατοικία
διαγραφή των τόκων και πρόσθετων του κεφαλαίου χρεώσεων που αντιμετωπίζουν
προβλήματα.
Σε μια τρίτη απόφαση το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
συνολικό προϋπολογισμό 120
εκατομμυρίων σε συνεργασία

• Η υποβολή αιτήσεων
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων για δανεισμό με
πλεονεκτικούς όρους χρηματοδότησης, από μικρομεσαίες

Οι επιτυχόντες θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν ατομικά ή
σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων.
Κατά κανόνα θα μετακινούνται με
τρένο. Ωστόσο, για να υπάρχει
ευρεία πρόσβαση σε ολόκληρη την
ήπειρο, οι συμμετέχοντες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν και άλλα
μέσα μεταφοράς, όπως λεωφορεία
ή πλοία ή, κατ` εξαίρεση, το αεροπλάνο. Με αυτόν τον τρόπο θα
διασφαλιστεί η δυνατότητα συμμετοχής νέων ανθρώπων που ζουν
σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε
νησιά. Μετά τον νέο γύρο που ξεκίνησε σήμερα, η Επιτροπή σχεδιάζει
να δρομολογήσει ακόμη έναν γύρο
αιτήσεων το πρώτο εξάμηνο του
2020

επιχειρήσεις και νοικοκυριά
για τη χρηματοδότηση δράσεων ενεργειακής απόδοσης και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(ΑΠΕ).
Λεπτομέρειες για την εν λόγω
συμφωνία θα παρατεθούν από
το Υπουργείο Οικονομικών

κατά τον χρόνο της υπογραφής
της συμφωνίας.
Εξάλλου, σε συνέχεια της απόφασης για ορθολογιστική διαχείριση των κτηρίων της
πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για χρήση από
τις Υπηρεσίες του κράτους, το
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
την απόκτηση 120 ακινήτων
αξίας 50 εκατομμυρίων για
δημόσια χρήση.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ

Σύμβολο αρετής και έμπνευσης για νέους
κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
Π

ρότυπο ήθους και επίδοσης ως
μαθητής και αργότερα ως φοιτητής της Γεωπονικής, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο
Κυριάκος Μάτσης, μοίραζε τη ζωή
του στην Επιστήμη και στη διαφώτιση για τα δίκαια του εθνικοαπελευθερωτικού, αντιαποικιακού Κυπριακού
Αγώνα. «Τόνιζε τον πόνο των σκλάβων» και «διακήρυττε ότι ο πολιτισμός ενός λαού ιστορικού πρέπει να
τύχει σεβασμού και να αποδοθεί εις
αυτόν η ελευθερία του». Με αυτά τα
ιδανικά να στριφογυρίζουν στο
μυαλό του αδειαλείπτως, ο εκ Παλαιχωρίου ορμώμενος Κυριάκος Μάτσης
επέλεξε συνειδητά να πεθάνει όρθιος
παρά να ζει γονατιστός, ενσαρκώνοντας την εικόνα του ιδεατού αγωνιστή της Ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις διαστάσεις της.
Με την περάτωση των σπουδών του
στην Θεσσαλονίκη, η εμπλοκή του
στη διαφώτιση του αγροτικού και
εργατικού κινήματος ήταν ενεργός και
η μεταλαμπάδευση της επιστημονικής του γνώσης στους Κύπριους
αγρότες ήταν θαυμαστή. Εργάσθηκε
με ζήλο για την άνοδο της Κυπριακής
αγροτιάς και εργατιάς. Περιόδευε στα
γύρω χωριά κάνοντας διαλέξεις και
διδάσκοντας τους γεωργούς τις σύγ-

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Ο αγωνιστής, ο οραματιστής, ο άνθρωπος.
«Η ανδρειωσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα,
με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα». Αυτή
η σπουδαία ρήση του Έλληνα λόγιου της επαναστατικής περιόδου, ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωση του εθνικού αγωνιστή
και ήρωα της Ελευθερίας Κυριάκου Μάτση ο οποίος επέλεξε
συνειδητά να πεθάνει όρθιος παρά να ζει γονατιστός.
χρονες καλλιεργητικές μεθόδους. Η
δράση του στον εθνικοαπελευθερωτι-

κό αγώνα της ΕΟΚΑ, και γενικότερα
ήταν θαυμαστή.

19 Νοεμβρίου 1958: Ο Κυριάκος Μάτσης πεθαίνει ηρωικά
στο κρησφύγετό του στο πρότυπο του Γρηγόρη Αυξεντίου
Ώρα 13:30 το μεσημέρι της 19ης
Νοεμβρίου του 1958. Ο Κυριάκος
Μάτσης, Κύπριος γεωπόνος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ, περνά στο πάνθεον
των ηρώων θυσιάζοντας τον εαυτό
του για την ελευθερία της πατρίδας.
Συνελήφθη στις 9 Ιανουαρίου 1956.
Κατά τη διάρκεια των βασανιστηρίων
τον επισκέφθηκε ο ίδιος ο κυβερνήτης
Χάρντινγκ και του πρόσφερε το υπερβολικά μεγάλο για την εποχή ποσό
των 500.000 λιρών καθώς και μεγάλες εκτάσεις γής στην Αυστραλία, αν
αποκάλυπτε πού κρυβόταν ο Διγενής.
Η απάντηση του Κυριάκου που θυμήθηκε τον Ηρόδοτο, αποστομωτική:
«Ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί αρετής».
Στις 13 Σεπτεμβρίου 1956 ο Μάτσης
δραπέτευσε και επικηρύχτηκε με το
ποσό των 5.000 λιρών.

19 Νοεμβρίου 1958
Περικυκλωμένος στο ασφυκτικό κρησφύγετό του, δεν είχε άλλη εκλογή
παρά να πεθάνει. Ο ίδιος δεν είχε
αφήσει στην ψυχή του κανένα ηθικό
περιθώριο για εκλογή. Ήταν έτοιμος
για το θάνατο. Τον είχε προβλέψει
στα γράμματά του, τον είχε αναλύσει
στους φιλοσοφικούς στοχασμούς
του, τον είχε με σιγουριά καταγράψει
στο ημερολόγιό του, τον είχε τραγουδήσει. Είχε υπογραμμίσει στο βιβλίο Η
σιδηρά διαθήκη του Πολύβιου Δημητρακοπούλου: «Έκλεξε όσον ημπορής
τον τρόπο του θανάτου σου, ένας
ωραίος θάνατος είναι συνήθως η

ευγενεστέρα πράξις της ζωής!».

Η επιστολή προς τους γονείς του

Ο τελευταίος διάλογος του ήρωα με
τον μεταφραστή των Άγγλων

Έντεκα μήνες πριν
από το πέρασμά του
στην αθανασία, σε
επιστολή προς τους
γονείς του ο Μάτσης
φανερώνει το πώς
θα αντιμετώπιζε το
τελευταίο προσκλητήριο της πατρίδας:
«Πιστεύομεν ότι κάθε
θυσία
μας
δεν
πηγαίνει άδικα και
εσείς να είστε περήφανοι για μας. Αν ο
καλός Θεός μάς επιφυλάσσει
την
λαμπράν τύχη να
δώσουμεν την ζωήν μας για την
πατρίδα, τότε η χαρά σας πρέπει να
είναι απέραντη. Δεν ξέρω αν μπορεί
να ονειρευτεί ένας άνθρωπος καλύτερη τύχη από αυτή. Και δεν μπορώ να
σκεφθώ γονείς που να είναι πιο
περήφανοι παρά για τα παιδιά τους
που έπεσαν για την πατρίδα».

Ο λοχίας του Τμήματος Ανιχνεύσεως
Εγκλημάτων (αρ. 442) Σαλίμ Γιαβούζ
άκουσε όλο το διάλογο μεταξύ του
Κυριάκου Μάτση και του μεταφραστή, και κατέθεσε αργότερα: «Άκουσα
τον μεταφραστή να λέει στα ελληνικά: "Μάτση, Μάτση, πιάστηκες στο
κρησφύγετο. Δεν υπάρχει πιθανότητα
να δραπετεύσεις. Παραδώσου". Στη
συνέχεια άκουσα μια βαριά φωνή
που φαινόταν ότι ερχόταν κάτω από
το δάπεδο, να απαντά στα ελληνικά:
“Δεν παραδίδομαι”.
» Ο μεταφραστής στη συνέχεια ρώτησε: “Πόσοι είστε εκεί κάτω;”. Και η
φωνή απάντησε: “Τρεις”. Ο μεταφραστής ακολούθως ρώτησε: “πόσα
όπλα έχετε μαζί σας;”. Και η φωνή
απάντησε: “Δύο”. Ο μεταφραστής
ρώτησε: “έχετε βόμβες;”. Και η φωνή
απάντησε: “Έχουμε βόμβες”. »Ο μεταφραστής είπε στη συνέχεια: "Ελάτε
ένας-ένας, άοπλοι, και παραδοθείτε".
Η φωνή απάντησε: "Δύο πρόσωπα
έρχονται άοπλα- μην τους πυροβολήσετε".
» Ο μεταφραστής ρώτησε: "Εσύ τι θα
κάμεις;". Η φωνή απάντησε: "Θα δω
τι θα κάνω με τον εαυτό μου. Εάν δεν
θέλετε να πολεμήσετε, είναι καλύτερα
να φύγετε από το δωμάτιο". Τον
καλούν ξανά να παραδοθεί… "Όχι.
Δεν παραδίδομαι. Αν θα βγω, θα βγω
πυροβολώντας"».

Ο λόγος του Μάτση είναι λόγος διαχρονικός γιατί πηγάζει από αξίες
οικουμενικές, οι οποίες έχουν ως
κέντρο αναφοράς τους τον άνθρωπο.
Ο Κυριάκος Μάτσης αντιτάχθηκε και
με τη γραφίδα του, αλλά και με το
όπλο του, σε κάθε μορφή ολοκληρωτισμού και καταπίεσης. Η πίστη του
στην ελευθερία και στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια στάθηκαν οι παντοτινοί
σύντροφοί του.

ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΟΧΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΚ
ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ
ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ
Ο Σταυραετός του
Πενταδακτύλου,
γεννήθηκε στις 23
του Γενάρη του
1926 στο Παλαιχώρι από τον Χριστοφή και την
Κυριακού. Φιλομαθής ως ήταν και με σπινθηροβόλο πνεύμα, φοίτησε στο Γυμνάσιο Αμμοχώστου, το οποίο βρισκόταν τότε στο χωριό
Τρίκωμο, όπου γνωρίστηκε με τον Γρηγόρη
Αυξεντίου.
Αφού αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Αμμοχώστου, μετέβη στην Θεσσαλονίκη προκειμένου
να σπουδάσει «τη γη» που τόσο λάτρευε, να
γίνει Γεωπόνος. Όντας φοιτητής, ανέπτυξε
πλούσια εθνική δράση, μη χάνοντας ευκαιρία
να προωθεί το Κυπριακό Zήτημα. Δεν έχανε
ευκαιρία, να συμμετάσχει ή και να διοργανώνει πορείες διαμαρτυρίας κατά του αγγλικού
αποικιακού ζυγού.
Επιστρέφοντας στην Κύπρο, κατοίκησε στην
Αμμόχωστο όπου και εργαζόταν ως Γεωπόνος. Με το που ξέσπασε ο Αγώνας της ΕΟΚΑ,
εντάχθηκε άμεσα στην Οργάνωση και ανέπτυξε έντονη και πλούσια δράση στις επαρχίες Αμμοχώστου και Κερύνειας.
Στις 9 του Γεννάρη το 1956, συνελήφθη και
οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Ομορφίτας.
Εκεί, βασανίστηκε φρικτά από τους Άγγλους,
προκειμένου να προδώσει τα μυστικά της
Οργάνωσης και τις θέσεις των συμπολεμιστών του. Μάταια όμως τον βασάνιζαν οι
κατακτητές, δεν έβγαζαν λέξη από τον
Κυριάκο. Αντίθετα, ο Μάτσης φρόντιζε να
αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο την περίοδο του εγκλεισμού του, δημιουργώντας
βιβλιοθήκη εντός των κρατητηρίων και μορφώνοντας τους ανήλικους συγκρατούμενούς
του. Παράλληλα, ο ίδιος συνέχιζε τη μελέτη

του και κατέγραφε τις σκέψεις και απόψεις
του γύρω από τον Αγώνα, τους στοχασμούς
του για τη ζωή και τον προορισμό του
ανθρώπου στον κόσμο.
Στις 13 Σεπτεμβρίου του ’56, ο Μάτσης απέδρασε από τα κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς και ανέλαβε εκ νέου δράση στο πεδίο της
μάχης, στην επαρχία της Κερύνειας. Μέχρι τις
19 του Νιόβρη κράτησαν τα κατορθώματα
του ήρωα στα βουνά του Πενταδακτύλου. Το
κρησφύγετο του στο Δίκωμο, περικυκλώθηκε
από Άγγλους στρατιώτες, οι οποίοι τον
καλούσαν να παραδωθεί. «Αν βγω, θα βγω
πυροβολώντας», ήταν η βροντερή απάντηση
του Σταυραετού. Οι Βρεττανοί, ανατίναξαν το
κρησφύγετο με το Μάτση να περνά στην Αθανασία και να κερδίζει με τον ηρωισμό και την
ανδρεία του μια θέση δίπλα στους Λεωνίδες
και τους Αυξεντιωμένους του Ελληνικού
Έθνους.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Τελετή λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2019

• Διάσκεψη του EU-OSHA
στο Μπιλμπάο της Ισπανίας

Προσήλωση στη δημιουργία
νοοτροπίας πρόληψης κινδύνων

Ο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και
την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) υποδέχτηκε
την περασμένη εβδομάδα, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, ευρωπαϊκούς φορείς στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2019.
Έπειτα από μία ακόμα επιτυχημένη διετή εκστρατεία, η διάσκεψη αυτή αποτελεί μια άριστη ευκαιρία
για απολογισμό των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί
και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά
με τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών στον χώρο
εργασίας.
Κορυφαίοι εμπειρογνώμονες και υπεύθυνοι λήψης
αποφάσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) από ολόκληρη την Ευρώπη
συνένωσαν τις δυνάμεις τους με τα θεσμικά όργανα
της ΕΕ και τους εθνικούς εστιακούς πόλους του EUOSHA, επίσημους εταίρους εκστρατειών και εταίρους
επικοινωνίας για έναν απολογισμό των επιτευγμάτων και των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την
εκστρατεία της περιόδου 2018-2019 Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας Διαχείριση Επικίνδυνων
Ουσιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανταλλάξουν γνώσεις
και βέλτιστες πρακτικές και θα διερευνήσουν μελλοντικές στρατηγικές για την αποτελεσματική πρόληψη
και τη βιώσιμη διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών.
Πολλοί Ευρωπαίοι εργαζόμενοι εκτίθενται καθημερινά σε επικίνδυνες ουσίες, ενώ παράλληλα αυξάνεται
η χρήση επικίνδυνων χημικών
ουσιών. Η τελευταία μας έρευνα
ESENER-3, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2019, επιβεβαιώνει ότι το
38 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αναφέρουν την παρουσία δυνητικά επικίνδυνων χημικών ή βιολογικών ουσιών στον χώρο εργασίας
τους. [1] Η εκστρατεία 2018-2019
του EU-OSHA συνέβαλε με ιδιαίτερη
επιτυχία στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με τους κινδύνους στους
οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι
και στην προαγωγή μιας νοοτροπίας πρόληψης.
Η Christa Sedlatschek, εκτελεστική
διευθύντρια του EU-OSHA, τονίζει την προσήλωση
του Οργανισμού στη δημιουργία νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων
Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της διάσκεψης
αποτελεί η τελετή απονομής των Βραβείων Καλής
Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, η οποία τιμά τις καινοτόμες συνεισφορές των
επιχειρήσεων στη βελτίωση της ΕΑΥ και στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών. Φέτος, 10 οργανισμοί θα
βραβευτούν και θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις για
τις προδραστικές και βιώσιμες προσεγγίσεις τους
όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από
τις επικίνδυνες ουσίες.
Στην κεντρική της ομιλία, η Greet Schoeters από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, παρουσίασε
τη δική της οπτική όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα διδάγματα του
παρελθόντος για να διαμορφώσουμε και να βελτιώσουμε τις μελλοντικές πρακτικές.
Εξετάστηκαν επίσης οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκστρατεία 2020-2022 —Ασφαλείς και
Υγιείς Χώροι Εργασίας Μείωση της Καταπόνησης—
οι οποίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Στόχος της
εκστρατείας αυτής —η οποία θα είναι η πρώτη που
θα διεξαχθεί σε τριετή κύκλο— είναι να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις μυοσκελετικές
διαταραχές που συνδέονται με την εργασία και να
προαχθεί η διαχείριση και η πρόληψη αυτού του διαδεδομένου και εξαιρετικά καίριου ζητήματος.
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Δικαίωμα όλων μας να ζούμε
σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον

Ο

καθένας από εμάς έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές
εργασιακό περιβάλλον, μέσα από
το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση
της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας του οργανισμού ή της επιχείρησης που τον
εργοδοτεί.

• Η ΣΕΚ διεκδικεί μια καλύτερη ζωή για τους εργαζόμενους
και αξιώνει στοχευμένες επιθεωρήσεις για σκοπούς
πρόληψης και καταστολής των εργασιακών ατυχημάτων
Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας
Κύπρου και τον Σύνδεσμο Κυπρίων
Γελοιογράφων. Στο πλαίσιο του
διαγωνισμού βραβεύτηκαν οι ακόλουθοι:

Η θέση αυτή τονίστηκε στην Τελετή
λήξης της Εβδομάδας Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία 2019 που
διοργάνωσε στις 25 Οκτωβρίου
2019 στη Λευκωσία το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
για την Ασφάλεια και την Υγεία
στην Εργασία (EU-OSHA). Η ΣΕΚ
εκπροσωπήθηκε από το γ.γ.
Ανδρέα Φ. Μάτσα και τον γενικό
οργανωτικό Πανίκο Αργυρίδη.

1ο Βραβείο – Κυριάκος Μωυσής
2ο Βραβείο – Άριστος Κακούτας
3ο Βραβείο – Λοΐζος Καλλένος
4ο Βραβείο – Γιώργος Χρίστου και
Σταύρος Παναγιώτου
Η τελετή ολοκληρώθηκε με εξειδικευμένες παρουσιάσεις σε σχέση με
τη διαχείριση των επικίνδυνων
ουσιών στους χώρους εργασίας, το
κόστος των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και τις εισηγήσεις / τα
σχόλια των μελών του Παγκύπριου
Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας.

Στην τελετή συμμετείχαν πέραν
των 250 επαγγελματιών στον
τομέα της ασφάλειας και υγείας
από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και
εκπρόσωποι εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, επαγγελματικών συνδέσμων και άλλων
εμπλεκόμενων φορέων.

Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας, Προνοίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λυπηρό να χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι
από αίτια που σχετίζονται με την εργασία

Ε

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τα βραβεία των διαγωνισμών που προκηρύχτηκαν από
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
εντός του 2019.
Διαγωνισμός Παραδειγμάτων
Καλής Πρακτικής
1ο Βραβείο – CSP JV

ίναι πραγματικά λυπηρό και απαράδεκτο το γεγονός ότι στην εποχή
μας άνθρωποι συνεχίζουν να χάνουν τη ζωή τους από αίτια που
σχετίζονται με την εργασία τους. Και ενώ η ασφαλής και υγιής εργασία αποτελεί αναγνωρισμένο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, τα
στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν ότι κάθε χρόνο εκατομμύρια
άντρες και γυναίκες πεθαίνουν λόγω τραυματισμού στην εργασία ή
επαγγελματικής ασθένειας. Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως το αρμόδιο Υπουργείο για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, θέτει σε προτεραιότητα τα θέματα
ασφάλειας και υγείας και ένας από τους πάγιους στόχους του είναι η
διασφάλιση υγιών και ασφαλών συνθηκών για όλους τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή βελτίωση
της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους τους οποίους ανέκαθεν
θεωρούσε συνεργάτες του. Είναι στο πλαίσιο αυτό άλλωστε που όλοι οι
κοινωνικοί εταίροι έχουν συνυπογράψει την Εθνική Στρατηγική για την
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013-2020, βασικός πυλώνας της
οποίας είναι η προώθηση εθνικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας, η
οποία θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός κατάλληλου και επαρκούς
εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει τη ζωή, την αρτιμέλεια, την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων. Το Υπουργείο εφαρμόζοντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους και όλα τα εργαλεία που του
παρέχονται από τη νομοθεσία.

2o Βραβείο – Α/ΦΟΙ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ ΛΤΔ
3ο Βραβείο – HERMES AIRPORTS LTD
και
IACOVOU
BROTHERS
(CONSTRUCTIONS) LTD
Έπαινοι
απονεμήθηκαν
στις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΤΔ, VTT VASILIKO LTD και
ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗΣ ΛΤΔ.
Διαγωνισμός Αφίσας
1ο Βραβείο – Λυδία-Αικατερίνη
Παπαδοπούλου
(Παγκύπριον
Γυμνάσιον Λευκωσίας)
2ο Βραβείο – Αντρέας Λαζάρου (Α΄
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας)
3ο Βραβείο – Μαρίνα Σουτοπούλου
(Γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στο Πλατύ Αγλαντζιάς)
Διαγωνισμός Σχολικών Παραδειγμάτων Καλής Πρακτικής

Το βραβείο για την Προδημοτική
και Δημοτική βαθμίδα απονεμήθηκε στο Γ’ Δημοτικό Σχολείο Δερύνειας.
Το βραβείο για τη Γυμνασιακή βαθμίδα απονεμήθηκε στο Περιφερειακό
Γυμνάσιο Ακακίου.
Το βραβείο για τη Λυκειακή και Τεχνική Βαθμίδα
απονεμήθηκε στο Περιφερειακό Λύκειο Μιχαήλ
Κουτσόφτα – Ανδρέα
Παναγίδη στο Παλιομέτοχο.
Διαγωνισμός
γραφίας

Γελοιο-

Ο διαγωνισμός γελοιογραφίας διοργανώθηκε
σε συνεργασία με τον
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ε τη συμπλήρωση 10
χρόνων από τον θάνατο
του πρώην γενικού γραμματέα της ΣΕΚ Μιχαλάκη Ιωάννου η ΣΕΚ, το ίδρυμα απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ, το
Ινστιτούτο ελληνικού πολιτισμού και ο ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου συνδιοργανώνουν την
Παρασκευή 22 Νοέμβριου
Φιλολογικό Μνημόσυνο με
κύριο Ομιλητή τον τέως
υπουργό εξωτερικών Ιωάννη
Κασουλίδη.
Κατά γενική ομολογία ο Μιχαλάκης Ιωάννου οικοδόμησε τη
δική του σχολή σκέψης στην
προσέγγιση των εργατικών και
κατ’ επέκταση των κοινωνικοοικονομικών ζητημάτων του
τόπου. Αυτή η σχολή αναγνωρίστηκε από όλους τους πολιτειακούς, κοινωνικούς και
οικονομικούς φορείς του τόπου
οι οποίοι στην τιμητική τελετή
αφυπηρέτησης του τον Αύγουστο του 1999 έδωσαν σύσσωμοι το παρόν τους και μίλησαν
για τον συνδικαλιστή ηγέτη μα
προπαντός για τον άνθρωπο
Μιχαλάκη Ιωάννου ο οποίος
μετέτρεψε σε πράξεις τις αρχές
της αλληλεγγύης και της βοήθειας προς τους συμπάσχοντες
συνανθρώπους μας.
Ο Μιχαλάκης Ιωάννου από
μικρός γαλουχήθηκε από τους
ευσεβείς γονείς του στις ακατάλυτες αξίες του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, την
Ελευθερία, τη Δημοκρατία, τη
Δικαιοσύνη, την Αγάπη, τη
Θυσία, την Ειρήνη.
Η νεανική του ψυχή πυρακτωμένη από την ανάγκη για ελευθερία και δικαιοσύνη στην
αποικιοκρατούμενη Κύπρο, τον
οδήγησε χωρίς περιστροφές
στις τάξεις της θρυλικής ΕΟΚΑ
λίγο μετά την έκρηξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα την
1η Απριλίου 1955. Την ίδια
χρονιά ξεκίνησε και η επαγγελματική του σταδιοδρομία στο
Κίνημα της ΣΕΚ, στη θέση του
οργανωτικού αξιωματούχου
στο μεταλλείο Αμιάντου. Γρήγορα ανήλθε στην ιεραρχία του
Κινήματος στα πρώτα πέτρινα
χρόνια
της
νεογέννητης
Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το 1973, χρονιά κατά την
οποία στην Κύπρο εκορυφώνετο ο εμφύλιος σπαραγμός και
η πολιτική αλληλοεξόντωση, ο
Μιχαλάκης Ιωάννου ανέλαβε τα
ηνία του ελεύθερου συνδικαλισμού από τη θέση του γενικού
γραμματέα της ΣΕΚ.
Οι ευθύνες του για τον τόπο
στις κρίσιμες εκείνες ώρες
ήταν τεράστιες. Προτού καλά
–καλά προλάβει να εφαρμόσει
σχέδιο ανόρθωσης της ΣΕΚ, η
οποία φύσει και θέσει αποτελούσε ζωτικότατο κομμάτι της
κοινωνικής και οικονομικής
ζωής του τόπου, η Κύπρος
πνιγόταν στο αδελφοκτόνο
αίμα του πραξικοπήματος και
στο ποτάμι αίματος που διάνοιξαν οι ορδές του «Αττίλα».

Μιχαλάκης Ιωάννου:

Ο συνδικαλιστής ηγέτης που άκουε, ένωνε,
εμψύχωνε, υποστήριζε και επιβράβευε
ακές κραυγές απελπισίας για
τους νεκρούς και τους αγνοούμενους ήταν νωπές, η μαζική
ανεργία έσπερνε τον πανικό
και την απόγνωση, ενώ ο
εφιάλτης της οικονομικής
καταστροφής έδειχνε ευθέως
τα δόντια του.

Η ΣΕΚ δια της ηγετικής φυσιογνωμίας του Μιχαλάκη Ιωάννου έμελλε να διαδραματίσει
σημαίνοντα ρόλο για γρήγορη
επούλωση των πληγών. Καλλιεργώντας πνεύμα εθνικής
ενότητας και λαϊκής ομοψυχίας, συνέβαλε αποφασιστικά
στην
καταπολέμηση
της
μισαλλοδοξίας και του πολιτικού φανατισμού. Στάθηκε
έμπρακτα δίπλα στον προεδρεύοντα της Δημοκρατίας
Γλαύκο Κληρίδη και στον
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο προκειμένου να ανασυσταθεί το
κράτος μέσα από τα ερείπια
της εισβολής και της κατοχής
προλαμβάνοντας ταυτόχρονα
ένα νέο χάος. Με νηφαλιότητα,
με πολιτική ευθυκρισία και με
αριστοτεχνικούς χειρισμούς,
υποβοήθησε ουσιαστικά την
κυβέρνηση να περιθάλψει τα
θύματα της τραγωδίας και να
ανοίξει το δρόμο προς την
πολιτική ομαλότητα και τη
δημοκρατική ζωή.
Στη συνέχεια, μέσω της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων
στην οποία η ΣΕΚ είναι ενεργό
μέλος, ο Μιχαλάκης Ιωάννου με
την πολιτική διορατικότητα

που τον διέκρινε, άνοιξε δίαυλους επικοινωνίας με τους
Τουρκοκύπριους.
Η συνάντηση του με την ηγεσία
της TURKSEN στην παρουσία
του ηγέτη της Διεθνούς, Ότο
Κέντεν, έκτισε τις πρώτες
γέφυρες μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων
με πρώτιστο μέλημα την κοινή
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κατοχής.
Όμως οι ενέργειες της ΣΕΚ και
του συνδικαλιστικού κινήματος
φυσιολογικά έπρεπε να στρα-

Ο καλός καραβοκύρης στην
φουρτούνα φαίνεται. Και ο
Μιχαλάκης Ιωάννου πήρε άριστα, απεδείχθη επιδέξιος
καπετάνιος. Με την ψυχραιμία
και την ορθοκρισία που τον
διακρίνει, με το πνεύμα και την
πράξη της συλλογικότητας
που πάντοτε εφάρμοζε, επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις
της ΣΕΚ για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσιμων
καταστάσεων. Δεν δίστασε
ούτε στιγμή, μαζί με ολόκληρο
το Κίνημα, να συμβάλει στη
σωτηρία του τόπου, έστω και
αν η προσπάθεια αυτή εξυπάκουε οδυνηρές θυσίες που έγι-
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ναν χωρίς κανένα ενδοιασμό.
Και το θαύμα δεν άργησε να
γίνει. Μέσα σε ένα απίστευτα
σύντομο χρονικό διάστημα, η
συλλογική προσπάθεια ολόκληρου του λαού έφερε αξιοθαύμαστα αποτελέσματα. Η
οικονομία αναζωογονήθηκε,
πήρε μια θεαματική άνοδο. Η
ανεργία εξαλείφθηκε, η ανακούφιση των εκτοπισμένων
προχωρούσε με γοργό ρυθμό, η
Κυπριακή οικονομία αναγεννήθηκε από την τέφρα της βιβλικής καταστροφής. Σ΄ αυτό
συνέβαλε καταλυτικά η εργοδότηση χιλιάδων κυπρίων
εργαζομένων στην Ελλάδα
χάρις στις καταλυτικές παρεμβάσεις και τις προσωπικές
διασυνδέσεις του Μιχαλάκη
Ιωάννου. Παράλληλα, η ΣΕΚ
εξήλθε από όλη εκείνη την
αναστάτωση συμπαγής, ανανεωμένη και δημιουργική.
Οι οραματισμοί του Μιχαλάκη
Ιωάννου τέθηκαν σε πρακτική
εφαρμογή. Με προγραμματισμό, συλλογική εργασία και
σκληρή δουλειά, το Κίνημα
πήρε ανοδική πορεία και κατέστη πρώτη και μαζικότερη
συνδικαλιστική δύναμη του
τόπου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Γεννήθηκε στο Παλαιχώρι της επαρχίας Λευκωσίας στις 29
Αυγούστου το 1934. Τέλειωσε το δημοτικό σχολείο του χωριού
του και στη συνέχεια φοίτησε στην Εμπορική Σχολή Σαμουήλ και
με την ίδρυση του Ανωτέρου Εμπορικού Λυκείου Λευκωσίας συνέχισε τις σπουδές του σ’ αυτό.
Το 1955 ανέλαβε εργασία στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΣΕΚ, στη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα
στο μεταλλείο Αμιάντου. Τον Ιούνιο του ιδίου χρόνου μετατέθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στη
Λευκωσία. Τον Φεβρουάριο του 1958 εκλέγηκε Επαρχιακός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας και το 1962 Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Γενικών Εργατών Κύπρου
ΣΕΚ. Το Μάιο του 1973 εκλέγηκε Γενικός Γραμματέας
της ΣΕΚ, θέση την οποία κατείχε μέχρι τον Αύγουστο
του 1999 όταν συμπλήρωσε το 65ο έτος της ηλικίας
του και αφυπηρέτησε.
Πήρε ενεργό μέρος στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα της ΕΟΚΑ του 1955 – 1959.

φούν προς την κατεύθυνση της
οικονομικής
αναστήλωσης
καθώς το ένα τρίτο του λαού
ήταν πρόσφυγες, οι οικογενει-

Μιχαλάκης Ιωάννου:
«Δύο βασικοί παράγοντες συνέτειναν ώστε να αναμιχθώ
στον συνδικαλισμό. Ο πρώτος και κυριότερος ήταν το
περιβάλλον μέσα στο οποίο έζησα τα παιδικά μου χρόνια.
Η οικογένεια μου αποτελείτο από δώδεκα άτομα. Τόσο ο
πατέρας όσο και η μάνα μου κατέβαλλαν υπεράνθρωπες
προσπάθειες για να μπορέσουν να συντηρήσουν την
οικογένεια. Μεροκάματο στα μεταλλεία και στις γεωργικές
εργασίες στα κακοτράχαλα βουνά της Πιτσιλιάς ήταν η
κύρια ενασχόληση τους για τα προς το ζείν. Εκείνο όμως
που έμεινε βαθύτατα αποτυπωμένο στη συνείδηση μου
είναι ότι μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον καλλιεργείτο
και κυριαρχούσε η αγάπη, ο σεβασμός, η ευσέβεια, η βοήθεια και η συμπαράσταση σε κάθε ένα που είχε ανάγκη,
στοιχεία τα οποία με επηρέασαν αφάνταστα.Ο δεύτερος
παράγοντας είχε σχέση με τον αγώνα του λαού μας για
ελευθερία και δικαιοσύνη. Η κινητοποίηση των εργαζομένων θεωρείτο απόλυτα αναγκαία στον ιερό αγώνα για
ελευθερία».

Το 1959 μετέβη με υποτροφία στις Η.Π.Α. όπου παρακολούθησε
ειδικό πρόγραμμα βιομηχανικών σχέσεων στο Michigan State
University και το 1963 παρακολούθησε στο Λονδίνο, στο Κολλέγιο Βρετανικών Συνδικάτων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη συντεχνιών. Πήρε μέρος σε πολλά διεθνή συνδικαλιστικά
συνέδρια και σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ετήσιες Συνόδους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.
Εκλέγηκε και υπηρέτησε για εννέα χρόνια μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Ήταν μέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελευθέρων Εργατικών Συνδικάτων, της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων και του Συμβουλίου Συντεχνιών των Χωρών της Κοινοπολιτείας.
Στην Κύπρο ήταν μέλος του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος,
του Συμβουλίου του Κέντρου Παραγωγικότητας, του Συμβουλίου
του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου, του Συμβουλίου της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Οικονομικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, μέλος του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών και μέλος του Εκατονταμελούς Συμβουλίου του Ενιαίου
Κόμματος μέχρι την εκλογή του ως Γενικού Γραμματέα της ΣΕΚ.
Ήταν μέλος του Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955
– 1959 και μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας του ιδρύματος
Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 1959. Ήταν μέλος του Εφοριακού Συμβουλίου.
Ήταν νυμφευμένος και απέκτησε τρία παιδιά και πέντε εγγόνια.
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10 ΥΓΕΙΑ
Σημαντικός ο ρόλος της
ισορροπημένης διατροφής
στον εργασιακό χώρο

Ο

ρόλος της ισορροπημένης διατροφής είναι πολύ σημαντικός
στην επίτευξη και στην διατήρηση
της υγείας μας. Ειδικότερα στην
εποχή μας όπου τα ποσοστά παχυσαρκίας αυξάνονται, το ζήτημα της
προσαρμογής της μεσογειακής διατροφής στον εργασιακό χώρο είναι
ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολεί όλους μας.
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί στην Μεγάλη Βρετανία από
τον Εθνικό Οργανισμό Υγείας (NHS)
μέχρι και το 60% του ημερησίου
χρόνου απασχολείται στο εργασιακό περιβάλλον όπου μπορούν να
καταναλωθούν από ένα μέχρι και
περισσότερα γεύματα ή σνακ.
Ενώ στην Μεγάλη Βρετανία και στις
Ηνωμένες Πολιτείες η προώθηση
της ισορροπημένης διατροφής
στους εργασιακούς χώρους εκτελείται εντατικά, στην Ελλάδα είναι
περιορισμένη. Παράλληλα στην
Ελλάδα οι εργοδότες δεν έχουν
αντιληφθεί την σπουδαιότητα της
διατροφικής εκπαίδευσης στο
εργασιακό περιβάλλον. Έρευνες
στην Β. Ιρλανδία έχουν παρουσιάσει
πως η προώθηση της ισορροπημένης διατροφής στην εργασία σχετίζεται με αυξημένη απόδοση στην
εργασία, αυξημένη παραγωγικότητα καθώς και βελτίωση της δημόσιας εικόνας της εταιρείας.
Το εργασιακό περιβάλλον μπορεί να
δώσει την ευκαιρία για μία θετική
επιρροή στις διατροφικές συνήθειες αυξάνοντας την διαθεσιμότητα
χρήσης υγιεινών τροφών στις
καντίνες και παράλληλα με την
διαρκή διατροφική εκπαίδευση
μέσω διατροφικών σεμιναρίων από
διαιτολόγους. Μερικές διατροφικές
συμβουλές που θα βοηθήσουν την
αύξηση στην παραγωγικότητας και
την καλύτερη απόδοση στην εργασία συνοψίζονται στις παρακάτω:

Ο χρυσός οδηγός
1. Φροντίζετε να μην αφήνετε το
στομάχι νηστικό για περισσότερο
από 3-4 ώρες επιλέγοντας ένα υγιεινό σνακ. Τα συστηματικά γεύματα
βοηθούν την ρύθμιση της όρεξης
και την διατήρηση του βασικού
μεταβολισμού σε φυσιολογικά επίπεδα.
2. Επιλέξτε υγιεινά ενδιάμεσα σνακ
όπως φρούτα, φυσικούς χυμούς
φρούτων, γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά αντί για σνακ με αυξημένα λιπαρά όπως τσιπς, γαριδάκια, και γλυκά.
3. Προτιμήστε ένα ελαφρύ μεσημεριανό σνακ όπως ένα τοστ με τυρί
συνοδευτικά με ένα φυσικό χυμό ή
κάποια σαλάτα με κοτόπουλο, ψάρι
ή γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά
(ανθότυρο, φέτα) συνοδευτικά με
πολύσπορα προϊόντα (ψωμί, κριτσίνια, παξιμαδάκια).
4. Μην ξεχνάτε να πίνετε άφθονο
νερό το οποίο βοηθά την σωστή
ενυδάτωση του σώματος και την
αποφυγή της αφυδάτωσης και των
πονοκεφάλων.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Η αθλητική ενασχόληση αυξάνει την απόδοση των εργαζομένων
Σ
ύμφωνα με επιστημονικές έρευνες οι
εργαζόμενοι αποδίδουν καλύτερα
στην εργασία τους όταν ασκούνται είτε
όταν παίρνουν τακτικά μέρος σε αθλητικές δραστηριότητες.

της απόδοσης των εργαζομένων, αλλά
κατέγραψε και τον δείκτη κινητικότητας
και την εμπιστοσύνη και ικανοποίηση
των Ελλήνων εργαζομένων από την
εργασία τους.

Σχεδόν στο σύνολό τους, οι συμμετέχοντες στην έρευνα Workmonitor της
Randstad δήλωσαν ότι τα αθλήματα και
η άσκηση έχουν καθοριστική σημασία
για έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής, ότι
λαμβάνουν προσωπικές πρωτοβουλίες
ώστε να διατηρούνται σε καλή φυσική
κατάσταση –για παράδειγμα χρησιμοποιούν τις σκάλες αντί για το ασανσέρ
στο γραφείο– και πιστεύουν ότι η φυσική κατάστασή τους είναι δική τους ευθύνη και όχι του εργοδότη. Ωστόσο ο ένας
στους δύο ερωτηθέντες πιστεύει ότι ο
εργοδότης τους στηρίζει ενεργά έναν
υγιεινό τρόπο ζωής και αρκετοί είναι και
εκείνοι (31%) που είπαν ότι προάγει και
την κατανάλωση υγιεινών τροφών, για
παράδειγμα στο εστιατόριο της εταιρείας.

Τα ευρήματα σχολίασε η κ. Λι Εστεργκορντ, διευθύνων σύμβουλος της Randstad
Hellas, και εξέφρασε την αισιοδοξία της.
«Οι ελπιδοφόρες εξελίξεις που παρατηρούμε και εμείς στην ελληνική αγορά

Αναμενόμενο, βέβαια, το ότι μόνο 14%
δήλωσε ότι ο εργοδότης τούς επιτρέπει
να ασκούνται ή να παίρνουν μέρος σε

√ Η σωματική άσκηση και ο αθλητισμός πρέπει να μπούν για τα καλά
στην καθημερινότητα μας ως παράγοντες για έναν ισορροπημένο τρόπο
ζωής και αύξηση της αποδοτικότητας στηνν εργασία μας
αθλητικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Μικρό επίσης
και το ποσοστό (18%) εκείνων που δήλωσαν ότι οι εργοδότες τους διαθέτουν
γυμναστήριο είτε αθλητικές εγκαταστάσεις μέσα στην εταιρεία, είτε ότι τους
παρέχουν έκπτωση για την εγγραφή τους
σε γυμναστήρια είτε αθλητικά κέντρα. Η
τριμηνιαία αυτή έρευνα δεν διερεύνησε
μόνο το κατά πόσο ο ισορροπημένος
τρόπος ζωής συμβάλλει στη βελτίωση

εργασίας τον τελευταίο καιρό, αποτυπώνονται σταδιακά και στην έρευνα
Workmonitor». Επεσήμανε δε «ότι αποτελεί γεγονός ότι το 84% των εργαζομένων
δήλωσε ότι ο εργοδότης τους είναι υποστηρικτικός όταν πρόκειται να πάρουν
άδεια για προσωπικούς λόγους, γεγονός
που δηλώνει ότι οι εργοδότες στην Ελλάδα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό δεκτικοί
στις ανάγκες των εργαζομένων τους».

Το φυσικό φως και η θέα βελτιώνουν τη νοητική απόδοση των εργαζομένων

Ε

ργασιακοί χώροι με παράθυρα που
δίνουν στους εργαζομένων φυσικό
φως και θέα προς τα έξω βελτιώνουν τη
νοητική απόδοσή τους και την ικανοποίηση με το εργασιακό περιβάλλον.

ντες εκτίθεντο σε διαφορετική κατάσταση παραθύρου- περσίδες, φιμέ τζάμια ή
κουρτίνες για τον αποκλεισμό της θέας
και του φωτός. Με ερωτηματολόγιο

Μέσα σκίασης μπορούν να μετριάσουν
την κόπωση στα μάτια μειώνοντας τη
δυσφορία από την εστίαση σε φως ημέρας.
Οι συμμετοχές σε έρευνα του Well Living
Lab, δείχνει ότι μετακόμισαν σε προσομοίωση εργασιακού χώρου που έμοιαζε
με αυτόν στον οποίο εργάζονταν (κουβούκλια). Δούλευαν όπως συνήθως για
14 εβδομάδες, ενώ παρακολουθούνταν
το περιβάλλον και η συμπεριφορά τους.
Έφεραν μαζί τους προσωπικά και εργασιακά αντικείμενα. Ο χώρος είχε παράθυρα που κοίταζαν στην ανατολή και το
βορρά και όλοι είχαν ίδια απόσταση από
αυτά. Κάθε δυο εβδομάδες οι συμμετέχο-

αξιολογήθηκε η υγεία των ματιών, ενώ οι
συμμετέχοντες ανέφεραν την ικανοποίησή τους από το εργασιακό περιβάλλον.
Οι νοητικές λειτουργίες βελτιώθηκαν
όταν οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση
σε φως ημέρας και θέα, στον εργασιακό

τους χώρο. Και τα δυο είδη σκίασης
(περσίδες και φιμέ) οδήγησαν σε ίδιο
βαθμό βελτίωσης της νοητικής επίδοσης
σε σχέση με τα παράθυρα που ήταν
καλυμμένα με κουρτίνες.
Η κόπωση στα μάτια
μειώθηκε όταν είχαν
πρόσβαση σε φως της
ημέρας και θέα-δεν
υπήρξε διαφορά μεταξύ δυο ειδών σκίασης.
Η ικανοποίηση από το
περιβάλλον
επίσης
βελτιώθηκε με την πρόσβαση σε παράθυρο.
Όταν ο χώρος είχε καλυμμένα παράθυρα
με κουρτίνες, η πρώτη αλλαγή που ήθελαν οι εργαζόμενοι ήταν πρόσβαση σε
αυτά. Όταν υπήρχαν σκίαστρα, οι επιθυμίες τους ποίκιλλαν από τη θερμοκρασία έως την ιδιωτικότητα.

Η σωματική άσκηση στα «60» μειώνει καρδιακά νοσήματα και εγκεφαλικό

Α

υτοί που έχουν ηλικία άνω των 60
ετών πρέπει να ασκούνται περισσότερο και όχι λιγότερο για την πρόληψη
εμφάνισης καρδιακών ασθενειών και
εγκεφαλικού, σύμφωνα με νέα έρευνα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης, που
δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στην επιστημονική επιθεώρηση «European Heart
Journal«, έδειξαν ότι αυτοί που όσο μεγάλωναν ασκούνταν λιγότερο διέτρεχαν
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων καρδιάς κατά 27%, ενώ αντίθετα
αυτοί που ασκούνταν περισσότερο μείωναν τον κίνδυνο σε επίπεδο 11%.
Η σχέση μεταξύ σωματικής άσκησης και
καρδιαγγειακών ασθενειών στους μεγαλύτερους ανθρώπους επιβεβαιώθηκε
ακόμα και στις περιπτώσεις ατόμων με
χρόνια προβλήματα υγείας (π.χ. υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, διαβήτης τύπου
2 κ.ά.).
Ερευνητές, στο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Εθνικού Πανεπιστημίου της

Σεούλ, υπό την επίβλεψη του καθηγητή
Σανγκ Μιν Παρκ, διαπίστωσαν ότι οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία ενήλικες πρέπει να
αυξήσουν ή να διατηρήσουν τη συχνότητα με την οποία ασκούνται για να προλάβουν τις καρδιαγγειακές νόσους.

Παγκοσμίως, αυτό το εύρημα έχει μεγάλη
σημασία για τη δημόσια υγεία, καθώς
εκτιμάται ότι ο πληθυσμός που είναι
άνω των 60 ετών αναμένεται να φτάσει
στα 2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050,
αριθμός που συνιστά πολύ σημαντική

αύξηση από τα 900 εκατομμύρια που
καταγράφηκαν από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) το 2015.
Ενώ οι πιο μεγάλοι σε ηλικία ενήλικες
θεώρησαν δύσκολο να ασκούνται τακτικά καθώς μεγάλωναν, η έρευνά μας υποστηρίζει ότι είναι αναγκαίο να ασκούμαστε περισσότερο για την πρόληψη καρδιαγγειακών ασθενειών και αυτό ισχύει
επίσης για τους ανθρώπους με αναπηρίες ή χρόνιες νόσους».
«Πιστεύουμε ότι τα κοινοτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών να ασκούνται πρέπει να
προωθούνται από τις κυβερνήσεις. Επίσης, από κλινική άποψη, οι γιατροί θα
πρέπει να «συνταγογραφούν» σωματική
άσκηση σε συνδυασμό με τις φαρμακοθεραπείες που προτείνονται για τα άτομα
που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου
εμφάνισης καρδιαγγειακών ασθενειών»,
δήλωσαν οι ερευνητές.
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Γ

Ο

ι αγορές εργασίας παραμένουν ισχυρές και η ανεργία συνεχίζει την πτωτική
πορεία της. Ωστόσο, το εξωτερικό περιβάλλον έχει καταστεί
πολύ λιγότερο υποστηρικτικό
και η αβεβαιότητα αυξάνεται.
Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τον
τομέα της μεταποίησης, ο
οποίος υφίσταται επίσης
διαρθρωτικές αλλαγές. Ως εκ
τούτου, η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται να βαδίζει προς
μια παρατεταμένη περίοδο πιο
υποτονικής ανάπτυξης και
ήπιου πληθωρισμού.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ
προβλέπεται πλέον να αυξηθεί
κατά 1,1 % το 2019 και κατά
1,2 % το 2020 και το 2021. Σε
σύγκριση με τις θερινές οικονομικές προβλέψεις του 2019
(που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο), οι προβλέψεις για την
ανάπτυξη
αναθεωρήθηκαν
προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2019 (από
1,2 %) και κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2020 (από 1,4
%). Για την ΕΕ συνολικά, το ΑΕΠ
προβλέπεται να αυξηθεί κατά
1,4 % το 2019, το 2020 και το
2021. Οι προβλέψεις για το
2020 αναθεωρήθηκαν επίσης
προς τα κάτω σε σύγκριση με
το καλοκαίρι (από 1,6 %).
Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις,
αντιπρόεδρος της Επιτροπής
και επίτροπος αρμόδιος για το
ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
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Ζέτα Αιμιλιανίδου, Υπουργός Εργασίας

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική
άδεια
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο
συσκευασίας ξηρών καρπών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτης σε εργοστάσιο
- Ηλεκτρολόγος
- Υδραυλικός
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός Υδραυλικός
- Συγκολλητές
Χριστόδουλο Βασιλείου
22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Μάγειρες
- Σερβιτόροι
- Καμαριέρες
- Λαντζέρης
- Ηλεκτρολόγος/Τεχνικός
Ανδρέα Παναγή 22849849.
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Στόχος η συνεχής ενίσχυση των συνταξιούχων

Σ

τόχος και διαρκής προσπάθεια της
Κυβέρνησης είναι η συνεχής ενίσχυση
των συνταξιούχων, τόσο ως προς τα
εισοδήματα τους όσο και με αναγκαίες
υπηρεσίες, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Σε πρόσφατη oμιλία της είπε πως ως
αποτέλεσμα των διαδοχικών αυξήσεων
του Επιδόματος Συνταξιούχων με Χαμηλά
Εισοδήματα, ένα ζεύγος συνταξιούχων
που λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη
από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ύψους €357 μηνιαίως χωρίς άλλα εισοδήματα, θα λαμβάνουν επίσης και από €200
μηνιαίως ο καθένας, ως επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων.
«Δηλαδή», είπε, «συνολικά και οι δύο μαζί
θα λαμβάνουν μηνιαίως ποσό €1.114,
ποσό που υπερβαίνει το όριο της φτώχειας όπως αυτό υπολογίζεται από τη Στατιστική Υπηρεσία ενώ θα δικαιούνται επιπλέον όλες τις προαναφερόμενες παροχές
επιπρόσθετα από το μηνιαίο επίδομα».
Η κ. Αιμιλιανίδου αναφέρθηκε στην ενίσχυση των παροχών σε χαμηλοσυνταξιούχους ενισχύθηκαν με αντίστοιχες Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, για
μεγάλη σειρά θεμάτων.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην παραχώρηση τον Ιανουάριο 2019 αύξηση στο
Επίδομα Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδή-

για ένα πρόσωπο (€15.486 για νοικοκυριά
2 προσώπων), ούτως ώστε να λαμβάνει
στήριξη σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός
συνταξιούχων με εισοδήματα που υπερβαίνουν το στατιστικό όριο της φτώχειας.
Είπε ακόμη ότι δόθηκε στους δικαιούχους
του Σχεδίου Ενίσχυσης Συνταξιούχων με
Χαμηλά Εισοδήματα πρόσβαση στο Ελάχι-

• Όραμα μας είναι η παροχή προσβάσιμων, προσιτών, φιλικών κοινωνικών
υπηρεσιών, με στόχο την ενδυνάμωση και τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας
και των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
ματα κατά €40-€50 με μεγαλύτερη αύξηση
στα πιο χαμηλά εισοδήματα (αύξηση μηνιαίου επιδόματος από €170 σε €220 για τις
χαμηλότερες συντάξεις), την ένταξη όλων
των δικαιούχων του Σχεδίου Ενίσχυσης
Συνταξιούχων με Χαμηλά Εισοδήματα από
το 2017 στο Σχέδιο Χριστουγεννιάτικου
Δώρου λαμβάνοντας διπλό επίδομα για τα
Χριστούγεννα, με ελάχιστο ποσό Χριστουγεννιάτικου Δώρου τα €100.
Όπως είπε, διατηρήθηκε το εισοδηματικό
όριο για το Επίδομα Συνταξιούχων με
Χαμηλά Εισοδήματα σημαντικά πάνω από
το όριο της φτώχειας: Το όριο της φτώχειας σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας είναι για το 2018 στα
€9.202 για ένα πρόσωπο, ενώ το όριο για
στήριξη μέσω επιδόματος καθορίστηκε
κατά περίπου 12% ψηλότερα, στα €10.324

στο Εγγυημένο Εισόδημα και περίπου 6600
έχουν καταστεί δικαιούχοι ΕΕΕ.

Δήλωση γραμματέα ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ
Ο γραμματέας του τμήματος Συνταξιούχων ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ Μιχάλης Ρώσσης
δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ότι το
Κίνημα χαιρετίζει κάθε απόφαση ή
ενέργεια από μέρους της κυβέρνησης
για στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων. Αυτοί οι άνθρωποι, τόνισε, σε
δύσκολες συνθήκες στήριξαν τη
Κυπριακή οικονομία και κοινωνία
ευρύτερα και ως εκ τούτου αποτελεί
υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης
να τους ενισχύει και να τους στηρίζει.

Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις
του 2019: Μια πορεία γεμάτη προκλήσεις
όλα τα μέσα πολιτικής για την
ενίσχυση της ανθεκτικότητας
της Ευρώπης και τη στήριξη
της ανάπτυξης.»

και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Μέχρι
σήμερα, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα μέσα σε ένα λιγότερο υποστηρικτικό εξωτερικό περιβάλλον: η οικονομική ανάπτυξη συνεχίστηκε, η δημιουργία
θέσεων εργασίας υπήρξε
εύρωστη και η εγχώρια ζήτηση
είναι ισχυρή. Ωστόσο, μπροστά μας διαφαίνεται μια πιο
ταραγμένη περίοδος: μια
περίοδος υψηλής αβεβαιότητας λόγω εμπορικών συγκρούσεων, αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, χρόνιων αδυναμιών στον τομέα της μεταποίησης, καθώς και λόγω του
Brexit. Καλώ όλες τις χώρες
της ΕΕ με υψηλά επίπεδα
δημόσιου χρέους να ασκήσουν
συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και να εξασφαλίσουν ότι
τα επίπεδα του χρέους τους θα
ακολουθούν πτωτική πορεία.
Από την άλλη πλευρά, τα
κράτη μέλη που έχουν δημοσιονομικά περιθώρια θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν
τώρα.»

Οι αγορές εργασίας προβλέπεται να παραμείνουν υγιείς
παρά την επιβράδυνση των
βελτιώσεων
Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος
οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων, φορολογίας
και τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Όλες οι οικονομίες της ΕΕ
αναμένεται να συνεχίσουν να

Η δημιουργία θέσεων εργασίας
σε ολόκληρη την ΕΕ διατήρησε
έναν απροσδόκητο δυναμισμό.
Αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι οι οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν συνήθως με
κάποια καθυστέρηση τις

• Η Ευρωπαϊκή οικονομία διανύει πλέον το έβδομο
έτος μιας αδιάλειπτης αναπτυξιακής πορείας και
η μεγέθυνση της οικονομίας προβλέπεται
να συνεχιστεί το 2020 και το 2021
επεκτείνονται τα επόμενα δύο
χρόνια, παρά τις όλο και πιο
αντίξοες συνθήκες. Τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας
της ΕΕ είναι εύρωστα: μετά
από έξι χρόνια ανάπτυξης, η
ανεργία στην ΕΕ βρίσκεται στο
χαμηλότερο επίπεδό της από
τις αρχές του αιώνα και το
συνολικό έλλειμμα είναι κάτω
από το 1 % του ΑΕΠ. Ωστόσο,
οι προκλήσεις που βρίσκονται
μπροστά μας δεν αφήνουν
περιθώρια εφησυχασμού. Θα
πρέπει να χρησιμοποιηθούν

θέσεις εργασίας, όσο και στη
στροφή που παρατηρείται
στην απασχόληση προς τους
τομείς των υπηρεσιών. Η
απασχόληση βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ και η ανεργία στην
ΕΕ καταγράφει το χαμηλότερο
επίπεδό της από τις αρχές του
αιώνα. Αν και η καθαρή δημιουργία θέσεων απασχόλησης
είναι πιθανόν να επιβραδυνθεί, το ποσοστό ανεργίας στη
ζώνη του ευρώ αναμένεται να
συνεχίσει να μειώνεται από

7,6 % κατά το τρέχον έτος σε
7,4 % το 2020 και σε 7,3 % το
2021. Στην ΕΕ, το ποσοστό
ανεργίας προβλέπεται να μειωθεί στο 6,3 % κατά το τρέχον
έτος και να διαμορφωθεί σε
6,2 % το 2020 και το 2021.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να
παραμείνει συγκρατημένος
Ο πληθωρισμός στη ζώνη του
ευρώ παρουσιάζει μέχρι στιγμής επιβράδυνση κατά το τρέχον έτος αφενός λόγω της
πτώσης των τιμών της ενέργειας, και αφετέρου διότι οι
επιχειρήσεις επέλεξαν εν γένει
να απορροφήσουν το κόστος
των υψηλότερων μισθών στα
κέρδη τους και να μην το μετακυλίσουν στους πελάτες. Οι
πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν ήπιες
την επόμενη διετία. Ο πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ
(εναρμονισμένος δείκτης τιμών
καταναλωτή) προβλέπεται να
ανέλθει σε 1,2 % κατά το τρέχον και το επόμενο έτος και
στη συνέχεια να αυξηθεί σε 1,3
% το 2021. Για την ΕΕ, ο πληθωρισμός προβλέπεται να
ανέλθει σε 1,5 % κατά το τρέχον και το επόμενο έτος και
στη συνέχεια να αυξηθεί στο
1,7 % το 2021.
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ΟΥΡΑΓΟΥΑΗ: Ζει και βασιλεύει το Ελληνικό πνεύμα

Κ

αι όμως υπάρχει
μια μικρή χώρα της
Λατινικής
Αμερικής
όπου πάνω από 6.000
κάτοικοι της μιλούν...
Ελληνικά. Ο λόγος για
την Ουρουγουάη όπου
σύμφωνα με έρευνα
της «Eurostat», το
μεγαλύτερο ποσοστό
των κατοίκων απάντησε ότι ταυτίζεται
πολιτιστικά με την Ευρώπη, με
την πρώτη χώρα που να τους
έρχεται στο μυαλό να είναι η
Ελλάδα.
Μάλιστα η "λατρεία" για την
Ελλάδα δεν σταματάει εκεί αφού
στο σχολείο μαθαίνουν την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό
πολιτισμό και γιορτάζουν τόσο
την 25η Μαρτίου όσο και την 28η

Οκτωβρίου. Επιπλέον με μια επίσκεψη στην πρωτεύουσα του
Μοντεβίδεο αλλά και σε άλλες
πόλης της Ουρουγουάης των 3,5
εκατομμυρίων κατοίκων κάποιος
θα καταλάβει ότι αυτό δεν είναι
μια υπερβολή αφού υπάρχουν
δρόμοι και πλατείες που φέρουν
Ελληνικά ονόματα.
Φυσικά αυτό δεν έχει γίνει τυχαία

αφού υπάρχει η επιρροή των Ελλήνων
μεταναστών
που
εγκαταστάθηκαν στην
χώρα την δεκαετία του
'20 του '50 και του '60.
Ως αποτέλεσμα σήμερα ζουν πάνω από
3.500 χιλιάδες Έλληνες μετανάστες δεύτερης ή τρίτης γενιάς,
αλλά και ένας μεγάλος
αριθμός αυτοχθόνων που μιλούν
την ελληνικά. Και η αγάπη για την
Ελλάδα δεν φαίνεται να σταματάει εκεί αφού ακόμα και σε μικρά
βιβλιοπωλεία κάποιος μπορεί να
βρει βιβλία του Καββαδία και του
Καβάφη ενώ η Εθνική Βιβλιοθήκη
έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με
τον
αρχαιοελληνικό
δωρικό
ρυθμό.

Χίτλερ ήθελε να καταλάβει
ολόκληρο τον κόσμο. Όταν η
παράνοια νικά την λογική, ένας
άνθρωπος σαν το Χίτλερ θέλει να
εξουσιάσει τους πάντες. Οι
Αυστριακοί δέχθηκαν τους Ναζί
χωρίς πόλεμο. Και η αφορμή του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η
εισβολή του Χίτλερ στην Πολωνία.
Ωστόσο παρόλο που η Γερμανία
συνορεύει με την Ελβετία και το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
της είναι γερμανόφωνο, ο Χίτλερ
δεν της επιτέθηκε ποτέ.
Δεν το είχε σχεδιάσει καν; Η απάντηση είναι όχι. Ο φάκελος της
«επιχείρησης Tannenabaum», της
εισβολής δηλαδή στην Ελβετία,
ήταν πάνω στο γραφείο του. Για
αρκετά χρόνια, οι Ναζί έλεγαν
ξανά και ξανά πως σέβονταν το
γεγονός ότι οι Ελβετοί παρέμεναν
ουδέτεροι και πως δεν επρόκειτο
να τους επιτεθούν. Η αλήθεια
όμως ήταν πως είχαν άλλες προτεραιότητες. Και όταν ξεκαθάριζαν με αυτές, τότε η Ελβετία δεν
θα έμενε έξω από τα σχέδια τους.

Η

κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου στις 28
Οκτωβρίου 1940 επρόκειτο να
είχε μία συμβολική σημασία
για το φασιστικό καθεστώς
του Μπενίτο Μουσολίνι.
Γιατί η ημερομηνία τούτη δεν
επελέγη τυχαία από τον Ιταλό
δικτάτορα, καθώς πίστευε
πως η επιχείρηση ενάντια
στην Ελλάδα θα στεφόταν με
την ίδια, ανεμπόδιστη, επιτυχία με την μεγαλειώδη «Πορεία
στη Ρώμη» των μελανοχιτώνων του, που στις 28 Οκτωβρίου 1922 τον έφεραν αναπάντεχα στην εξουσία. Μόλο
που έμελε η θριαμβική τούτη
ημερομηνία να αποβεί για τον
Ντούτσε
μία
αποφράδα
ημέρα…
Ο Μουσολίνι, το 1922, ηγείτο
ενός μικρού ακόμη κόμματος,

Το 1942, ο Χίτλερ αποκάλεσε την
Ελβετία ως «σπυρί» στο πρόσωπο
της Ευρώπης, ένα κράτος που δεν
έπρεπε να υπάρχει, αφού τους
θεωρούσε Γερμανούς. Οι Ελβετοί
από την άλλη είχαν ένα κράτος
καθαρά δημοκρατικό και δεν συμμερίζονταν παρά μεμονωμένα την

• Όταν ο Χίτλερ κατήγγειλε του
όρους της «Συνθήκης των Βερσαλλιών» του 1935, οι Ελβετοί
εξαπλασίασαν τον αμυντικό
προϋπολογισμό τους
ιδεολογία των Ναζί. Ήξεραν ότι η
ουδετερότητά τους δεν θα τους
κρατούσε για πάντα ασφαλείς.
Όταν ο Χίτλερ κατήγγειλε του
όρους της «Συνθήκης των Βερσαλλιών» του 1935, οι Ελβετοί εξαπλασίασαν τον αμυντικό προϋπολογισμό τους. Οι κάτοικοι και ο
στρατός κινητοποιήθηκαν και
αυξήθηκε η παραγωγή και οι
δίαυλοι επικοινωνίας. Παρόλ’
αυτά η έλλειψη φυσικών πόρων,
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ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΟΥ

Α

ν βαρέθηκες να βλέπεις τα μαλλιά σου
κοντά ή ανησυχείς που ο ρυθμός ανάπτυξής τους είναι πολύ αργός Το μόνο που έχεις
να κάνεις είναι να φτιάξεις το δικό σου spray
με πράσινο τσάι που θα βοηθήσει τα μαλλιά
σου να αναπτυχθούν πιο γρήγορα απ' ότι
περιμένεις! Χάρη στα αντιοξειδωτικά συστατικά του, το πράσινο τσάι βοηθά στην τόνωση της ανάπτυξης των μαλλιών αναζωογονώντας τα, ενώ παράλληλά μειώνει το ρυθμό
της τριχόπτωσης.

Σε μια μικρή κατσαρόλα ή μπρίκι ανακάτεψε
τα 3 κουταλάκια του γλυκού πράσινο τσάι σε
σκόνη και τα 2 φλιτζάνια νερό. Βάλτε το μείγμα να
βράσει για μερικά λεπτά και στη συνέχεια αφήστε
το να κρυώσει. Σε αυτό το σημείο προσθέστε τα 2
κουταλάκια του γλυκού χυμό λεμονιού και βάλε όλο
το μείγμα σε ένα μπουκαλάκι για spray.
Ψέκασε το στα φρεσκολουσμένα, νωπά μαλλιά σου,
δίνοντας έμφαση στο τριχωτό της κεφαλής. Κάνε
ελαφρύ μασάζ στις ρίζες των μαλλιών σου για λίγα
λεπτά και μετά ξέβγαλε.

Ρόδι: Ο πρωταθλητής των φρούτων
και με διαφορά

Γιατί ο Χίτλερ δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ελβετία;

Ο
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δεν τους παρείχε την βεβαιότητα
που χρειάζονταν. Προκειμένου να
αποφύγουν για λίγο την εισβολή,
έκλεισαν τα σύνορά τους για τους
Εβραίους.
Όμως αυτό δεν κράτησε για πολύ.
Απλά τους έδωσε χρόνο να εφαρμόσουν ένα εθνικό αμυντικό σχέδιο, γνωστό ως «Redoubt». Ακολουθώντας το κατά γράμμα, ενίσχυσαν την αμυντική ισχύ τους,
χτίζοντας οχυρά και γκρεμίζοντας
γέφυρες, ώστε σε περίπτωση
εισβολής να παρασύρουν τους
Γερμανούς
στις
αφιλόξενες
Άλπεις.
Έτσι, μια εισβολή θα ήταν πολύ
δύσκολη. Οι Ελβετοί ήταν προετοιμασμένοι να παραχωρήσουν
ακόμα και κάποια εδάφη, αλλά οι
Γερμανοί θα έπρεπε να στείλουν
μεγάλο αριθμό στρατευμάτων και
να αντιμετωπίσουν μεγάλο αριθμό απωλειών, σε μια χώρα που, εν
τέλει, ήταν ουδέτερη. Επιχείρησαν
λοιπόν να δείξουν στον αντίπαλο
πώς μια εισβολή θα είχε τεράστιο
κόστος. Και τα κατάφεραν.

Το ρόδι είναι κάτι παραπάνω από ένα φρούτο, θα
μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί και ως «υπερτροφή». Ένα μεσαίου μεγέθους ρόδι δίνει περίπου ¾
του φλιτζανιού σπόρους και μας παρέχει γύρω στις
100 θερμίδες. Ένα ρόδι καλύπτει σχεδόν το 50% των
ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη C, ενώ παράλληλα είναι πολύ πλούσιο σε κάλιο, βιταμίνη Κ και
φυλλικό οξύ. Επιπρόσθετα, το ρόδι είναι πλούσιο σε
φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα να βοηθά στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας.

Σοβαρά … αστειάκια
Ένας αρχιτέκτονας άνοιξε το νέο του γραφείο και
σκεφτόταν τι μπορεί να κάνει για να αποκτήσει
πελάτες. Κάποια στιγμή μπήκε ένας κύριος στο
γραφείο του αρχιτέκτονα, οπότε αυτή ήταν η
κατάλληλη στιγμή για να εφαρμόσει το σχέδιό του.
Σήκωσε λοιπόν αμέσως το τηλέφωνό του, και έκανε
ότι μιλούσε με την Μαριάννα Βαρδινογιάννη:
«Λυπάμαι πολύ κυρία Βαρδινογιάννη, αλλά δεν
μπορώ να αναλάβω αυτό το έργο σας γιατί έχω ήδη
φορτωμένο πρόγραμμα στην δουλειά.» Έκλεισε το
τηλέφωνο και ρώτησε τον κύριο που μπήκε:
«Πως μπορώ να σας βοηθήσω;»
Κι εκείνος του απάντησε: «Είμαι από τον Ο.Τ.Ε και
ήρθα για να συνδέσω το τηλέφωνο.»

Γιατί ο Μουσολίνι επέλεξε την 28η Οκτωβρίου
να κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα;
με μόλις 35 στους 535 βουλευτές του Κοινοβουλίου, μετά τις
εκλογές του Μαΐου 1921.
Χαίροντας της υποστήριξης
ενός από τους κύριους πυλώνες της εξουσίας οι φασίστες
του Μουσολίνι μέσα από την
φαντασμαγορία της στρατιωτικής οργάνωσης τους και τα
πύρινα συνθήματα υπέρ της
πατρίδας και της δόξης της
στα πρότυπα του κλέους της
Αρχαίας Ρώμης κέρδιζε ολοένα
και περισσότερους υποστηρικτές. Στις 28 Οκτωβρίου
έφθασαν στη Ρώμη 60.000
μελανοχίτωνες
φασίστες,
ζητώντας την διάλυση της
κυβέρνησης και την ανάληψη

πέντε υπουργείων από το
κόμμα του Μουσολίνι. Αν και
πρόθεση του Μουσολίνι δεν

ήταν η κατάληψη της εξουσίας
καθαυτή, αλλά απλώς να
εκβιάσει τη διεξαγωγή εκλογών με απλή αναλογική, ώστε
να ενισχύσει τη δύναμή του, τα
πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Ο Τζοβάνι Τζολίτι,
που επιζητούσε ακόμη μία
φορά την πρωθυπουργία,
θεώρησε πως όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν, η είσοδος του Μουσολίνι στην
κυβέρνηση ουσιαστικά θα
αδρανοποιούσε το κίνημά του,
καθώς θα αποτελούσε πλέον
τμήμα του πολιτικού κατεστημένου. Όμως τα πράγματα δεν
εξελίχθηκαν έτσι όπως τα
σχεδίαζε ο γηραιός πολιτικός.

Από τις διαπραγματεύσεις για
την κυβέρνηση, ο Τζιολίτι
έμεινε εκτός, και χολωμένος
αδιαφόρησε για το νέο σχήμα.
Ο βασιλιάς έμεινε χωρίς εναλλακτικές και η μόνη λύση ήταν
να παραχωρήσει την εντολή
σχηματισμού κυβέρνησης στον
Μουσολίνι, ο οποίος έφθασε
στις 30 Οκτωβρίου 1922 στη
Ρώμη για να την παραλάβει.
Στις 16 Νοεμβρίου 1922, η
κυβέρνηση Μουσολίνι εξασφαλίζει ψήφο εμπιστοσύνης
στη Βουλή. Η "Πορεία στη
Ρώμη", στις 28 Οκτωβρίου,
ήταν «μία άσκηση ενός ψυχολογικού πολέμου, ένα τυχερό
παιχνίδι της πολιτικής, με ένα
πολύ υψηλό στοίχημα.
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Τα πιο υγιεινά αντιγηραντικά όπλα!

οιος δεν επιθυμεί να είναι
πάντα όμορφος με λαμπερή
και φρέσκια επιδερμίδα; Αν είστε
ένας από αυτούς που θέλουν κάτι
τέτοιο θα πρέπει απλά να εντάξετε
κάποιες τροφές στην καθημερινότητα σας.
Υιοθετώντας μια υγιεινή διατροφή
που περιλαμβάνει τις παρακάτω
τροφές, θα είστε σε θέση να καθυστερήσετε τη γήρανση.

δάτωση και την ποιότητα του δέρματος.

επίσης να επανορθώσουν τις φθορές που ήδη έχει.

Λαχανικά: Πλούσια σε θρεπτικά
συστατικά και φτωχά σε θερμίδες,
τα λαχανικά δεν κάνουν καλό μόνο
στη σιλουέτα σας, αλλά και στο
δέρμα σας. Τα λαχανικά που είναι
πλούσια σε καροτενοειδή, όπως τα
καρότα, οι κολοκύθες και οι γλυκοπατάτες, προστατεύουν το δέρμα
από τη φθορά του ήλιου, ενώ τα

Ντομάτες: Το λυκοπένιο, το οποίο
εντοπίζεται σε μεγάλες ποσότητες
στην ντομάτα, προστατεύει το
δέρμα σας από τον ήλιο και μπορεί
να βοηθήσει στη μείωση των ρυτίδων.

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο:
Το ελαιόλαδο έχει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που προστατεύουν την ελαστικότητα του
δέρματός σας και μειώνουν τον
κίνδυνο φθοράς από την ηλιακή
ακτινοβολία.
Πράσινο τσάι: Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, το πράσινο τσάι προστατεύει το κολλαγόνο του δέρματος από τον ήλιο και μπορεί να
μειώσει τα σημάδια γήρανσης.
Προσπαθήστε να πίνετε μια κούπα
με πράσινο τσάι καθημερινά.
Λιπαρά ψάρια: Προστατεύουν το
δέρμα από τη φθορά που προκαλούν οι φλεγμονές και ο ήλιος. Η
ασταξανθίνη στον σολομό μπορεί
επίσης να βελτιώσει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση της επιδερμίδας σας.
Μαύρη σοκολάτα: Νόστιμη και
ωφέλιμη, η μαύρη σοκολάτα, χάρη
στην περιεκτικότητά της σε φλαβονόλες, προστατεύει το δέρμα
από τον ήλιο και ενισχύει την ενυ-

• Αυτά είναι τα τρόφιμα
που θα σας κρατήσουν
για πάντα νέους!
λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα
σε βιταμίνη C, ενισχύουν την
παραγωγή κολλαγόνου και έχουν
ισχυρά αντιοξειδωτικά οφέλη.
Ρόδια: Με αντιοξειδωτική δράση
ισχυρότερη και από εκείνη του
πράσινου τσαγιού, τα ρόδια δεν
πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας. Όχι μόνο προστατεύουν το
δέρμα από τον ήλιο, αλλά μπορούν

Μπαχαρικά: Τα μπαχαρικά κάνουν
περισσότερα από το να προσθέτουν απλώς γεύση στο φαγητό
σας. Περιέχουν διάφορες φυτικές ενώσεις
που μπορεί να έχουν
ευεργετικές επιδράσεις
στην υγεία σας, ενώ
είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι οι έρευνες
έχουν δείξει ότι μερικά
μπαχαρικά
μπορεί
ακόμη και να βοηθήσουν το δέρμα σας να
δείχνει νεότερο. Η
κανέλα έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει
την παραγωγή κολλαγόνου και
κατ’ επέκταση σε αυξημένη ελαστικότητα του δέρματος.
Τονώστε τον οργανισμό σας μόνο
με βιταμίνη d! Τα τρόφιμα που
θα σας σώσουν! Είναι η εποχή
θέλετε να τονώσετε τον οργανισμό
σας; Τότε σας βρήκαμε ποια τρόφιμα είναι πλούσια σε βιταμίνη d
και θα σας βοηθήσουν αυτήν την
εποχή! Πρέπει να τα εντάξετε στις
διατροφικές σας συνήθειες αν
θέλετε να είστε υγειείς!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη κινείται σε μια θέση
που σε κάνει πιο επικοινωνιακό σε
σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και
εσύ θες να μιλήσεις για όσα σε απασχολούν στα κοντινά σου πρόσωπα,
μην ξεχνάς όμως να είσαι προσεκτικός
καθώς γίνονται κάποια σχόλια για
σένα, φρόντισε λοιπόν να μην δίνεις
λαβές. Σε γενικές γραμμές πάντως
είναι από τις πιο βοηθητικές μέρες της
εβδομάδας.
Ταύρος: Τα πράγματα καταλαγιάζουν,
καθώς τώρα επιδιώκεις να ηρεμήσεις,
έτσι αυτή η μέρα σου δίνει την δυνατότητα για απλές, μικρές, καθημερινές
απολαύσεις, οι οποίες μοιάζουν να
είναι για σένα ζωτικής σημασίας, ειδικά αν έχεις γεννηθεί στα μέσα του
ζωδίου, που είσαι ευνοημένος από το
εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα, που φέρνει
σταθεροποίηση και ανάπτυξη.
Δίδυμοι: Η Σελήνη συνεχίζει να κινείται
στο ζώδιό σου και θέλεις να έχεις τον
πρώτο λόγο σε ό,τι γίνεται, παράλληλα νιώθεις ότι θες να κάνεις ένα νέο
ξεκίνημα, ειδικά αν έχεις γεννηθεί τον
Ιούνιο. Πρόσεξε όμως στις μετακινήσεις σου ή στον τρόπο που επικοινωνείς τις ιδέες σου, καθώς είσαι εριστικός και η ανάδρομη πορεία του κυβερνήτη σου Ερμή σε δυσκολεύει.
Καρκίνος: Σου δίνεται η ευκαιρία να
κάνεις ένα βήμα πίσω και να αφουγκραστείς τις εξελίξεις αυτής της
περιόδου, ενώ αν το πρόγραμμά σου
το επιτρέπει μπορείς να βρεις χρόνο να
ξεκουραστείς και να ασχοληθείς μόνο
με όσα σε γεμίζουν. Παράλληλα όμως
κάποια δημιουργικά σου σχέδια έχουν

ανατροπές, δείξε λοιπόν περισσότερη
ευλυγισία, καθώς οι γύρω σου θεωρούν πως είσαι άκαμπτος.
Λέων: Η Σελήνη σε ένα φιλικό προς το
δικό σου ζώδιο, φέρνει στο προσκήνιο
τους στόχους που θέτεις, φρόντισε
όμως να συνυπολογίσεις και τους
οικονομικούς συντελεστές στο εκάστοτε εγχείρημά σου, διότι υπάρχει η τάση
να τρέφεις κάποιες αυταπάτες πάνω
σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, σήμερα
θέλεις να δεις φίλους και να νιώσεις
πως μπορείς να αφεθείς στους
άλλους, όμως αν έχεις γεννηθεί στις
αρχές του ζωδίου, τότε μάλλον περνάς
δεύτερη εφηβεία!
Παρθένος: Η Σελήνη σε ένα ζώδιο
κόντρα με το δικό σου, στο ζενίθ του
ωροσκοπίου σου σε κάνει να σκέφτεσαι τι «πρέπει» να κάνεις, ενώ ο ανάδρομος Ερμής απέναντί σου φέρνει
κάποια μπερδέματα στον ορίζοντα της
ημέρας, τα οποία τελικά λειτουργούν
σαν τροχοπέδη για την εικόνα που
προβάλλεις προς τα έξω. Φρόντισε
λοιπόν να είσαι απόλυτα προσγειωμένος και συνετός στην προσέγγιση των
άλλων.
Ζυγός: Μια βοηθητική μέρα της εβδομάδας, με την Σελήνη να περνά στον
αισιόδοξο ένατο ηλιακό σου οίκο και
εσύ ξεκινάς πιο θετικά τις υποθέσεις
σου. Θυμήσου όμως πως ο Ήλιος σε
καλή όψη με τον «σκληρό» Πλούτωνα
αυτή την περίοδο σε κάνει πιο ώριμο
και σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις μέσα
σου τι ακριβώς ψάχνεις και τι θες,
πράγμα πολύτιμο για κάθε Ζυγό.
Σκορπιός: Τώρα συγκεντρώνεις όλες
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Νηστίσιμος μουσακάς
Υλικά:
Για τη σάλτσα μανιταριών
1 κρεμμύδι, 1 σκ. σκόρδο, 2 κ.σ. ελαιόλαδο, 1 κιλό μανιτάρια
champignon, 1 στικ σέλερι, 50 γρ. κρασί λευκό, 1 κ.σ. πελτέ
ντομάτας, 1 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική, 400 γρ. ντομάτα κονκασέ, αλάτι, πιπέρι
Για τις μελιτζάνες
2 μελιτζάνες, αλάτι, 3 κ.σ.
ελαιόλαδο, ¼ ματσάκι βασιλικό
Για την επικάλυψη
800 γρ. πατάτες βρασμένες, 50
γρ. μαργαρίνη, αλάτι, πιπέρι,
200 γρ. γάλα σόγιας, 1 πρέζα μοσχοκάρυδο, 1 κ.σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση:
τις πληροφορίες που ήρθαν στα χέρια
σου αυτό το διάστημα και απομακρύνεσαι για λίγο από την πολυκοσμία για
να βγάλεις συμπεράσματα. Αυτά τα
συμπεράσματα όμως θα είναι βιαστικά, και ενδεχομένως παρακινδυνευμένα, με τον ανάδρομο Ερμή.
Τοξότης: Η Σελήνη κινείται απέναντί
σου και οι άλλοι, μαζί με τις υποθέσεις
τους γίνονται η πρώτη σου προτεραιότητα, ενώ πιθανώς εκείνοι να ορίζουν
το πρόγραμμα της μέρας και εσύ ακολουθείς την ροή. Φρόντισε όμως να
είσαι συνεπής και να βλέπεις καθαρά,
καθώς δεν αποκλείεται να μην είναι
όλοι
εντάξει
απέναντί
σου.
Παράλληλα, δεν είναι εποχή για παρατυπίες ή απερισκεψίες με τον ανάδρομο Ερμή.
Αιγόκερως: Αυτό το διάστημα είναι
εξαιρετικό περισσότερο για να βάλεις
κάποια πρακτικά ζητήματα στην άκρη
με το εξάγωνο Ήλιου-Πλούτωνα, παρά
για να διασκεδάσεις, ενώ η μέρα σου
δίνει πρόσφορο έδαφος για να βάλεις
σε μια σειρά τις υποθέσεις σου, αλλά
παράλληλα να ασχοληθείς και με την
υγεία σου, ειδικά αν έχεις καταπονήσει
τον οργανισμό σου.
Ιχθείς: Η ημέρα ενδείκνυται για να
ασχοληθείς με τα του οίκου σου, να
βάλεις σε μια τάξη το σπίτι και τις
υποθέσεις του, ή να επιλύσεις ένα
οικογενειακό θέμα. Το σίγουρο είναι
πως στρέφεσαι στο παρελθόν για
λύσεις, καθώς η καθημερινότητά σου
εξελίσσεται με τρόπους που δεν μπορείς να προβλέψεις και αναζητάς στήριγμα.

Για τη σάλτσα μανιταριών
Τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Κόβουμε το κρεμμύδι σε μικρά
κομμάτια, ψιλοκόβουμε το σκόρδο και τα βάζουμε στο
καυτό τηγάνι. Σοτάρουμε για 2-3 λεπτά να καραμελώσουν. Βάζουμε τα μανιτάρια στο μπλέντερ σε δόσεις
και χτυπάμε μέχρι να γίνουν μικρά κομμάτια, όχι πουρές και τα βάζουμε στο τηγάνι. Κόβουμε το σέλερι σε
μικρά κομμάτια, το βάζουμε στο τηγάνι με τα υπόλοιπα υλικά σοτάρουμε 15-20 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί
όλη η υγρασία. Προσθέτουμε το κρασί και μόλις εξατμιστεί βάζουμε τον πελτέ και σοτάρουμε. Βάζουμε τη
ζάχαρη, τη ντομάτα κονκασέ, αλάτι, πιπέρι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 4-5 λεπτά.
Για τις μελιτζάνες: Τοποθετούμε μια γκριλιέρα σε
δυνατή φωτιά. Κόβουμε τις μελιτζάνες σε λεπτές
εγκάρσιες φέτες και βάζω αλάτι, πιπέρι και 2 κ.σ.
ελαιόλαδο. Βάζουμε τις μελιτζάνες στην καυτή γκριλιέρα και ψήνουμε για 2 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι
να πάρουν χρώμα.
Για τη σύνθεση: Απλώνουμε ελαιόλαδο σε ένα ταψί
32x25 εκ. και στρώνουμε τις φέτες από τις μελιτζάνες.
Κρατάμε στην άκρη 6 μελιτζάνες. Στρώνουμε πάνω
από τις μελιτζάνες τη σάλτσα μανιταριών, τον βασιλικό ψιλοκομμένο και ραντίζουμε με 1 κ.σ. ελαιόλαδο.
Για την επικάλυψη: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
170ο C στον αέρα. Αφού έχουμε βράσει και έχουμε
σουρώσει καλά τις πατάτες για να εξατμιστεί όλη η
υγρασία, τις βάζουμε όσο είναι ζεστές σε ένα μπολ και
πιέζουμε με το ειδικό εργαλείο για πουρέ.
Προσθέτουμε τη μαργαρίνη, πιπέρι, αλάτι, το γάλα
σόγιας, το μοσχοκάρυδο και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
Απλώνουμε πάνω από τη σάλτσα των μανιταριών,
καλύπτουμε με τις 6 φέτες μελιτζάνας που είχαμε
στην άκρη, ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και ψήνουμε
για 30-40 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε.
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδρομή της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ

H

ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ πραγματοποίησε και
φέτος για τα μέλη της εκδρομή
στην Αθήνα και το Ναύπλιο, επιχορηγημένη από το Ταμείο Ευημερίας της
Ομοσπονδίας.
Η εκδρομή πρόσφερε την ευκαιρία σε
όσους δεν επισκέφθηκαν ξανά το
Ναύπλιο να γνωρίσουν από κοντά την
πόλη που ξεχειλίζει από ζωή, που διατηρεί τους θρύλους του παρελθόντος
και παρασύρει στη μυστηριακή της
ατμόσφαιρα. Η «Νάπολη της Ανατολής»
των Βενετών, η πρώτη επίσημη πρω-

τεύουσα της Ελλάδας το 1828. Μια
πόλη με Κάστρα και νεοκλασικά κτήρια,
παλιές γειτονιές, πεζόδρομοι και μεγάλες πλατείες.
Τα μέλη της ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ εξέφρασαν την
ευαρέσκεια τους για την πολύτιμη προσφορά του Ταμείου Ευημερίας που επιχορηγεί αυτές τις εξαιρετικές και πολύ
καλά οργανωμένες εκδρομές δίδοντας
την ευκαιρία σε αριθμό μελών να ξεφύγουν από την ρουτίνα και το άγχος της
καθημερινότητας.

Ακατάλληλα παιδικά παιγνίδια στην αγορά

Σ

ε εκστρατεία ελέγχου που έγινε από
το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο
της εφαρμογής της περί Χημικών
Ουσιών Νομοθεσίας, έχουν εντοπισθεί
στην Κυπριακή αγορά παιχνίδια με
υψηλά, πέραν των ορίων, ποσοστά
Φθαλικών Εστέρων

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Το χειρότερο από το να
μιλούν άσχημα για εσένα
είναι να μη μιλούν
καθόλου για εσένα

Όσκαρ Ουάιλντ, 18541900, Ιρλανδός
συγγραφέας

Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το
καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία άμεσης απόσυρσης
των μη συμμορφούμενων προϊόντων
από την Κυπριακή αγορά.
Περισσότερες πληροφορίες στο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.
22405611, 22405637 και 22405609).
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των
ληφθέντων δειγμάτων από
το Γενικό Χημείο του
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
Κράτους, διαπιστώθηκε
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:
Στασάνδρου
26,
22764691
ότι στα παιγνίδια, που
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
περιλαμβάνουν κούκλες
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
και εξοπλισμό θαλάσσης
οι
συγκεντρώσεις
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Φθαλικών Εστέρων ήταν
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
πέραν των ορίων που
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
προβλέπονται από την
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422
ισχύουσα
νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι ουσίες
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
όπως είναι ο Φθαλικός δις
Λευκωσία
90901402
(2-αιθυλεξυλ)
εστέρας
(DEHP), ο Φθαλικός διβουΑμμόχωστος
90901403
τυλεστέρας (DBP) και ο
Λάρνακα
90901404
Φθαλικός βενζυλοβουτυΛεμεσός
90901405
λεστέρας (BBP) δεν επιτρέΠάφος
90901406
πεται να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρώσεις
Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
μεγαλύτερες του 0,1% κατά
Ασθενοφόρα ....................................... 22887171
βάρος σε πλαστικοποιηΤηλεφωνικός αριθμός Κέντρου Εξυπηρέτησης ΓεΣΥ 17000
μένο υλικό παιχνιδιών και
αντικειμένων
παιδικής
φροντίδας.
Όλες οι πιο πάνω χημικές
ουσίες χαρακτηρίζονται
ως τοξικές για την αναπαραγωγή και τα παιχνίδια
και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που τις
περιέχουν σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες του 0,1%
κατά βάρος του πλαστικοποιημένου υλικού, δεν
πρέπει να διατίθενται
στην αγορά. Το Τμήμα

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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• Προκριματικά Euro 2020 : Αντίο 3η θέση μετά την ήττα από τη Σκωτία

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΞΕΘΩΡΙΑΣΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ

Ο

δυνηρή ήττα υπέστη την Κυριακή
στο ΓΣΠ από τη Σκωτία με 2-1 το
ποδοσφαιρικό
αντιπροσωπευτικό
συγκρότημα της Κύπρου στην προτελευταία αγωνιστική του 9oυ ομίλου
των προκριματικών του Euro 2020.
Με την ήττα αυτή, ψαλιδίζονται και οι
προσδοκίες μας για την τρίτη θέση
στον όμιλο μας. Με τη νίκη τους οι
φιλοξενούμενοι έφθασαν τους 12 βαθμούς έναντι 10 που έχει η Κύπρος.
Η τελευταία αγωνιστική ήταν προγραμματισμένη για χθές Τρίτη με την
Κύπρο να παίζει εκτός έδρας με το
πρωτοπόρο Βέλγιο, ενώ η Σκωτία
στην έδρα της με το Καζακστάν.
Εκτελεστής για την Κύπρο στον άτυχο
αγώνα με τη Σκωτία ήταν ο Εφραίμ
του οποίου ακυρώθηκε λανθασμένα
τέρμα. Η ομάδα μας διαμαρτυρήθηκε
και για ένα πέναλτι που δεν της δόθηκε στο 88′, όταν ο Γκάλαχερ αγκάλιασε
τον λαιμό του Πιέρου Σωτηρίου εντός
περιοχής. Ο διαιτητής έδειξε, όμως, να
συνεχιστεί το παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις η Κύπρος έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες. Πρώτα στο 90+3 ο
Παπουλής που ήταν σε ευνοϊκή θέση
έστειλε την μπάλα ψηλά έξω, ενώ στο
επόμενο λεπτό η εκτέλεση φάουλ του
Κάστανου πήγε πάνω από τα δοκάρια.
Οι συνθέσεις:
Εθνική Κύπρου: Πάρντο, Καρώ (42′
Κάστανος), Ιωάννου, Μερκής, Δημητρίου, Εφραίμ (74′ Σπόλιαριτς), Xάμπος
(77′ Θεοδώρου), Σωτηρίου, Παπουλής,
Κωστή

Ο Κώστας Μαλέκος
οδηγεί το ΘΟΪ από
επιτυχία σε επιτυχία

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εθνική Σκωτίας: Μαρσιάλ, Παλμέρ,
Τέιλορ, Τζακ, Γκάλαχερ, Μακένα, Φόρεστ (72′ Μπούρκε), Μακγκίν, Νέισμιθ
(61′ Μκμπέρνι), Μακγκρέγκορ, Κρίστι
(90+2′ Ντεβλίν).

Η κατάντια του ποδοσφαίρου μας
Το γράψαμε στο παρελθόν πολλές φορές, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, πως,
ομάδα ισχυρή ή τουλάχιστον φιλόδοξη δεν γίνεται ούτε με μπαλλώματα, ούτε με
ευχολόγια. Οι ομάδες κτίζονται, με σοβαρό, μελετημένο και μακρόπνοο προγραμματισμό με βραχυπρόσθεσμους, μεσοπρόσθεσμους και μακρόπνοους στόχους.
Ενόσω οι οι Κύπριοι παίχτες δεν παίζουν στις ομάδες τους και ενόσω δεν υπάρχουν άρτιες υποδομές στα φυτώρια, ουδέποτε θα φτιάξουμε αξιόλογο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Απλώς θα παραμένουμε ουραγοί του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τυχαίες αναλαμπές κάποιων θετικών αποτελεσμάτων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της στατιστικής επιστήμης. Ένα πράγμα θα θέλαμε να γίνει
αντιληπτό, πως δεν φταίει ο Μπέν Σιμόν ούτε κανένας από τους διατελέσαντες
διαχρονικά προπονητές για τη μιζέρια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήμα-

• Προσγείωση στην ωμή πραγματικότητα
για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα
• Χρειάζεται επειγόντως στρατηγικός σχεδιασμός
τος. Αυτό που φταίει είναι η ομηρεία του Κυπριακού ποδοσφαίρου στους επιτήδειους κερδοσκόπους που θέλουν να εκμεταλλεύονται, στυγνά μάλιστα, το δημοφιλέστερο άθλημα και να λυμαίνονται τον πλούτο που παράγει, σε βάρος των
καλώς νοουμένων συμφερόντων της Κυπριακής κοινωνίας.
Ας το συνειδητοποιήσουν όλοι πως χρειάζονται γενναίες πολιτικές αποφάσεις για
να εξυγιανθεί το Κυπριακό ποδόσφαιρο και να οδηγηθεί στον δρόμο της αξιοπιστίας και της καταξίωσης.
Ξενής Χ. Ξενοφώντος

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκυρίακο το Πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας με τη 10η αγωνιστική

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

10η επέτειος του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Τ

ην 1η Δεκεμβρίου 2019 θα συμπληρωθούν 10
χρόνια από τότε που ο Χάρτης των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ έγινε νομικά δεσμευτικός, με την
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η
Δεκεμβρίου 2009. Ο Χάρτης ενστερνίζεται και προστατεύει τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες
αντικατοπτρίζονται σε όλες τις νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και οι νέοι
κανόνες για την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ο Χάρτης αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τη
διασφάλιση της προώθησης και της προστασίας
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.
Δηλώσεις Ευρωπαίων Αξιωματούχων
Η Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής:
«Εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην
ΕΕ. Όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στην αλυσίδα επιβολής του Χάρτη έχουν να διαδραματίσουν
κάποιον ρόλο για να τον καταστήσουν πραγματικά
αποτελεσματικό για τους πολίτες μας. Το συνέδριο
αποτελεί επίκαιρη ευκαιρία που θα τροφοδοτήσει
τον προβληματισμό της Επιτροπής ενόψει της χάραξης μιας νέας στρατηγικής για τον Χάρτη.»
Η Anna-Maja Henriksson, Υπουργός Δικαιοσύνης
της Φινλανδίας, δήλωσε: «Οι εθνικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες που
καταβάλλονται για να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη αποκτούν
πραγματική υπόσταση στη ζωή των πολιτών μας.
Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον κρατικό μηχανισμό
στο σύνολό του, πράγμα που περιλαμβάνει τόσο τον
νομοθετικό και διοικητικό τομέα όσο και τα εθνικά
δικαστήρια. Τα πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον Χάρτη, που εγκρίθηκαν στο
Συμβούλιο ΔΕΥ τον Οκτώβριο, αποτελούν σημαντικό
εργαλείο για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη
τόσο σε επίπεδο Συμβουλίου όσο και στα κράτη
μέλη.»
Ο Michael O’Flaherty, Διευθυντής του Οργανισμού
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πρόσθεσε: «Ο Χάρτης αποτελεί κινητήριο μοχλό
αλλαγών και συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των
ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως δείχνουν επανειλημμένα τα ευρήματα του FRA, έχουμε
ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχουμε καθήκον να
υλοποιήσουμε έμπρακτα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη, να τα κάνουμε πραγματικότητα για όλους
Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Νωρίτερα εφέτος, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη. Η
έκθεση έδειξε ότι οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης
πολιτικής έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση της
σημασίας που έχει η διασφάλιση της συμμόρφωσης
των πρωτοβουλιών με τον Χάρτη. Ωστόσο, ο Χάρτης
δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη στο έπακρο και η ευαισθητοποίηση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα με τη φετινή έκθεση, η Επιτροπή δημοσίευσε
έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, που αποκάλυψε ότι
μόνο 4 στους 10 πολίτες έχουν ακούσει για τον
Χάρτη και μόνο 1 στους 10 γνωρίζει τι είναι. Επιπλέον, 6 στους 10 θα επιθυμούσαν περισσότερες πληροφορίες.
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• Μεθαύριο Παρασκευή η υπογραφή της νέας συλλογικής συμφωνίας

Ανατέλλει νέα εποχή στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Ο

ι κοινωνικοί εταίροι θα υπογράψουν μεθαύριο Παρασκευή
τη νέα συλλογική συμφωνία στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία η οποία
επιτεύχθηκε κατόπιν μεσαλάβησης
της υπουργού Εργασίας Ζέτας
Αιμιλιανίδου.

κατώτατους μισθούς πρόσληψης.
Αναθεωρούνται όλες οι κλίμακες
μισθοδοσίας της προηγούμενης
σύμβασης με ενσωμάτωση του
δικαιώματος υπηρεσίας στον
βασικό μισθό και με την προσθήκη

Τη συμφωνία, θα υπογράψουν εκ
μέρους της εργατικής πλευράς οι
γενικοί γραμματείς των συντεχνιών ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ,
ΠΕΟ. Εκ μέρους των εργοδοτών, θα
υπογράψουν οι ηγεσίες των Συνδέσμων Ξενοδόχων ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ.
Θα παραστούν οι γενικοί γραμματείς ΣΕΚ και ΠΕΟ.

• Κατοχυρώνονται
με νόμο βασικά
εργασιακά δικαιώματα

Η συλλογική σύμβαση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας θα είναι
τετραετής, 1.1.19 – 31.12.22. Προνοεί μεταξύ άλλων, μισθολογικές
αυξήσεις, βελτίωση ωφελημάτων,

της ΑΤΑ. Τροποποιούνται οι σχετικοί κανονισμοί ώστε οι εργοδότες
να υποχρεούνται να καταβάλλουν
1% επί των μισθών στο ταμείο ευημερίας το οποίο θα επωφελούνται
όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο.
Επίσης, προνοεί νομοθετική ρύθμιση για έκδοση υπουργικού Διατάγματος για κατώτατο μισθό σε 19

επαγγελματικές ειδικότητες σε
πενθήμερη εβδομάδα εργασίας 38
ωρών. Ο γ.γ. της Ομοσπονδίας
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδου δήλωσε πως η
υπογραφή της συλλογικής σύμβασης θα λειτουργήσει επωφελώς
στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης και στην περαιτέρω ανάπτυξη
του ευρύτερου τομέα της τουριστικής βιομηχανίας.
Σημειώνεται ότι στο στρατηγικό
σχέδιο 2020-30, προσδίδεται
τεράστια έμφαση στην ποιότητα,
τον εμπλουτισμό του τουριστικού
προϊόντος και την ουσιαστική
αναβάθμιση των προσφερομένων
υπηρεσιών, με αιχμή την Κυπριακή
φιλοξενία και την αξιοποίηση του
καταρτισμένου ντόπιου εργατικού
δυναμικού.

Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΕΠΟΕΤ- (ΟΗΟ –ΣΕΚ)

Τ

ο μέλλον της Αρχής Tηλεπικοινωνιών και τα καίρια
θέματα που απασχολούν το προσωπικό του οργανισμού θα τεθούν επί τάπητος στην Ετήσια Παγκύπρια
Συνδιάσκεψη της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) η οποία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο 23 Νοεμβρίου στις
11.30 σε ξονοδοχείο της Πάφου.
Στις εργασίες της Συνδιάσκεψης θα συμμετάσχουν
πέραν των 100 αντιπροσώπων. Θα προεδρεύσει ο γ.γ

√ Επί τάπητος τα καίρια ζητήματα
των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων της ΑΤΗΚ
της ΟΗΟ – ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία. Θα απευθύνουν χαιρετισμό, η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο
γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας. Την
έκθεση Δράσης θα αναλύσει ο γενικός γραμματέας της
ΕΠΟΕΤ Ηλίας Δημητρίου.
Θα παραστούν εκπρόσωποι των αδελφών εργατικών
συνδικάτων ΟΜΕ-ΟΤΕ Ελλάδας και της Σερβίας.
Τα κυριότερα θέματα που θα απασχολήσουν τους
συνέδρους είναι:
• Πλήρωση θέσεων προαγωγής (προκειμένου ο οργανι-

16o Παγκύπριο Συνέδριο ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ

Σ

τις 29 Νοεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί
στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο στις 10 το
πρωί, το 16ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Κυβερνητικοστρατιωτικών
και Δημοσίων Υπηρεσιών, ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ. Οι σύνεδροι
θα αποτιμήσουν τα Πεπραγμένα της απελθούσας
τετραετίας, θα καθορίσουν τη γραμμή πλεύσης για
τα επόμενα τέσσερα χρόνια και θα εκλέξουν τη νέα
ηγεσία της Ομοσπονδίας καθώς και τους αντιπροσώπους στα συλλογικά όργανα του κινήματος.

σμός να λειτουργεί απρόσκοπτα και πιο αποτελεσματικά).
• Το μέλλον του οργανισμού. Η ΕΠΟΕΤ παραμένει σταθερή στη θέση της ενάντια στην ιδιωτικοποίηση.
• Λειτουργία στο οξύ ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ –ΣΕΚ) είναι η μεγαλύτερη συντεχνία στην ΑΤΗΚ.

