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ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Μήνυμα ΣΕΚ για
την 8η Μαρτίου

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3077

Η ώρα της Ευρώπης
με φόντο τον Έβρο
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»
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Ευκολότερος δρόμος της διεκδίκησης
με ισχυρά συνδικάτα
Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γραμματέως Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

• Οι ξενοδόχοι παραβιάζουν εξόφθαλμα τη συλλογική σύμβαση

ΠΡΟΜΗΝΥΕΤΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΘΥΕΛΛΑ
ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Γυναίκα της Κύπρου, μην εφησυχάζεις, μη χάνεις τη δύναμη σου
ούτε λεπτό.
Με τον προσήκοντα σεβασμό, η
ΣΕΚ τίμησε την τεράστια προσφορά της γυναίκας στην
Κυπριακή κοινωνία στέλλοντας
ισχυρό το μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση ότι ήλθε η ώρα, η
Ισότητα να γίνει πράξη.
Σελ. 8, 9

Θ

ερμό εργασιακό κλίμα προμηνύεται
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
λόγω της αντεργατικής στάσης των
ξενοδόχων οι οποίοι παρερμηνεύοντας
πρόνοιες της συλλογικής σύμβασης
μειώνουν ετσιθελικά μισθούς και ωφελήματα του προσωπικού. Μετά την
άκαρπη συνάντηση της υπουργού
Εργασίας με τις συντεχνίες ξενοδοχοϋπαλλήλων και τους συνδέσμους ξενοδόχων, για συνεννόηση στην ερμηνεία
άρθρων στης συλλογικής σύμβασης, το
συνδικαλιστικό κίνημα έθεσε την ξενοδοχειακή βιομηχανία υπό κατάσταση
απεργίας.

Μνήμη Ευαγόρα
Παλληκαρίδη

Σε προχθεσινή κοινή ανακοίνωση τους
οι συντεχνίες ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ,
ΠΕΟ αναφέρουν :

Παγκόσμια φαινόμενο μαθητικής
λεβεντιάς, πνευματικής ωρίμανσης και μεγαλωσύνης. Όντας
μαθητής του Γυμνασίου πήρε την
ανηφοριά και τα μονοπάτια που
παν στη λευτεριά

«Συνήλθαν στις 9 Μαρτίου 2020 σε
κοινή συνεδρία τα Διοικητικά Συμβούλια των συντεχνιών ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ και
ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ.

Σελ. 7

Παγκόσμιος συναγερμός
για τον Κορονοϊό
Στο μάτι του κυκλώνα που προκαλεί ο κορονοϊός βρίσκεται η
διεθνής οικονομία. Ο ΟΗΕ επισείει τους κινδύνους που καραδοκούν ενώ στην Κύπρο σήμανε
συναγερμός για περιορισμό
των επιπτώσεων.
Σελ. 3

Κατά τη συνεδρία συζητήθηκε η εισήγηση των Εκτελεστικών Συμβουλίων των
δύο Συντεχνιών για τη λήψη μέτρων στη
ξενοδοχειακή βιομηχανία ένεκα της
παραβίασης της Συμφωνίας ανανέωσης της συλλογικής Σύμβασης που επε-

√ Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι πανέτοιμοι για αγώνα θωράκισης
της συλλογικής σύμβασης και προστασίας των δικαιωμάτων τους
ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟ

τεύχθη στις 18 Δεκεμβρίου 2019. Τα
Διοικητικά Συμβούλια ομόφωνα αποφάσισαν και θέτουν την Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία υπό κατάσταση απεργίας.»
Επισημαίνεται πως, το συνδικαλιστικό
κίνημα από τα τέλη Ιανουαρίου 2020

επικρίνει τους ξενοδόχους για αναξιοπιστία κατηγορώντας τους για εξόφθαλμη παραβίαση της συλλογικής
σύμβασης με αιχμή την άρνηση τους να
καταβάλουν τις συμφωνηθείσες αυξήσεις σε όλο το προσωπικό.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα
τάσσονται στο πλευρό Ελλάδας – Κύπρου
• Κατόπιν συντονισμένης παρέμβασης ΣΕΚ και ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Σ

αφής και ξεκάθαρη παρέμβαση ΣΕΚ, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, οδηγεί στην επίσημη στήριξη
της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ΕΤUC) προς την Κύπρο και την

Ελλάδα, σε σχέση με τον μεταναστευτικό εποικισμό που επιδιώκει η Τουρκία.
Το τελευταίο τριήμερο ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας είχε στις Βρυξέλλες συνάντηση με τον ομόλογο του της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)
Λούκα Βισεντίνι (φωτό) στον οποίο ανέπτυξε την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στα Ελληνοτουρκικά σύνορα κατά μήκος του ποταμού Έβρου. Επίσης εξήγησε τις ευαίσθητες πτυχές του Μεταναστευτικού ζητήματος στην Κύπρο με φόντο την
κατοχή του 37% του εδάφους από τα Τουρκικά στρατεύματα.

Σελ.3

Προέχει η ενότητα των δυνάμεων του Ελληνισμού

Η

ΣΕΚ απευθύνει μέγιστη έκκληση για μέγιστη
ενότητα και συσπείρωση των απανταχού
δυνάμεων του Ελληνισμού γύρω από τις εκλελεγμένες κυβερνήσεις Αθηνών και Λευκωσίας που
καλούνται να αντιμετωπίσουν και να αποκρούσουν την Τουρκική επιθετικότητα σε Κύπρο –
Αιγαίο – Θράκη.
Οι ώρες είναι κρίσιμες. Αυτή την ώρα, που η
Τουρκία επαναλαμβάνει με σκληρό τρόπο την επι-

θετικότητα της, εκείνο που προέχει είναι η μέγιστη
ενότητα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις. Σε
Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και στη διασπορά.

• Για να αντιμετωπισθεί η Τουρκική
επιθετικότητα σε Κύπρο – Αιγαίο – Θράκη
Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Κάθε κομμάτι Ευρωπαϊκής γης, αυτή την ώρα είναι Έβρος. Κάθε

Ευρωπαϊκή θάλασσα είναι Κυπριακή ΑΟΖ.
Η Ευρώπη καλείται να προστατεύσει τον εαυτό
της και την εδαφική της ακεραιότητα. Η Ευρώπη
καλείται να προστατεύσει την Ευρώπη. Οτιδήποτε λιγότερο, θα αποτελεί σοβαρό έλλειμμα απέναντι στην ιστορία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενότητα των δυνάμεων του Ελληνισμού και
ενότητα των δυνάμεων της Ευρώπης είναι αυτή
την ώρα το μέγιστο ζητούμενο.

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

τοιμη για την ΨΗΦΙΑΚΗ εποχή
δηλώνει η Ευρώπη
Η ΣΕΚ και τα Ευρωπαϊκα Συνδικάτα στην πρώτη γραμμή

*

Ρ

ήξη με το αμαρτωλό παρελθόν
και πάταξη της ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ σε
όλες τις μορφές της
Η ΣΕΚ απαιτεί από την Πολιτεία
έργα εδώ και τώρα

*

Γ

ρηγόρης Αυξεντίου, φάρος του
αγώνα μας για ΔΙΚΑΙΩΣΗ
Μήνυμα γγ ΣΕΚ από τον Μαχαιρά, ως ομιλητής στο φετινό
μνημόσυνο

*

Ά

μυνα μας κατά των νεοοθωμανών, η εθνική ΕΝΟΤΗΤΑ και η
λαϊκή ομοψυχία
Και βέβαια η ειλικρινής συνεννόηση και συναπόφαση με την
Ελλάδα

*

Τ
*

ιμούμε έμπρακτα με τη στάση
μας τη ΓΥΝΑΙΚΑ κάθε μέρα
Κάθε 8η Μαρτίου εκδηλώνουμε
συμβολικά τον σεβασμό μας

Ι

σχυρό παρόν δίδει και στον
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ τομέα η ΣΕΚ μέσω της
ΠΑΣΥΤΥ
Η Παγκύπρια Συντεχνία Τραπεζικών Υπαλλήλων είναι πλέον
γεγονός

*

Κ
*

αρποφόρα, η πρόσφατη συνάντηση ΣΕΚ – ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ
Προωθούνται καίριας σημασίας
εργασιακά ζητήματα

Ή
*

λθε η ώρα να κάνουμε το
όραμα της ΙΣΟΤΗΤΑΣ πράξη
Περαιτέρω καθυστέρηση δεν
δικαιολγείται

Φ

οβερά πράγματα συμβαίνουν
στον ΕΒΡΟ με τις παρανοϊκές
Ερντογανικές μεθοδεύσεις
Κύριο στήριγμα μας η Ευρώπη,
ας το αξιοποιήσουμε στο έπακρο

*

Ώ

ρα
αύξησης
της
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ της οικονομίας
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι ευθύνη των κοινωνικών εταίρων

*

Ν
*

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

αι,
χρήζει
ενίσχυσης
η
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ πολιτική
Η Κύπρος υστερεί σε σύγκριση
με την ΕΕ

Η

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ προτού καλά καλά φύγει από την ΕΕ έσπευσε
να συμπαραταχθεί με τον Νεοσουλτάνο
Ώρα, κάποιοι κύκλοι εδώ στην
Κύπρο να πάρουν το μάθημα
τους

*

«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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Η ώρα της Ευρώπης με φόντο τον Έβρο

Η

ασύμμετρη απειλή που τα τελευταία χρόνια αιωρείτο πάνω από
τον πλανήτη μέσω Τζιχάντ, προσέλαβε
τον τελευταίο καιρό μια άλλη μορφή με
«σεισμικά γεωπολιτικά χαραχτηριστικά, έχοντας ως εστιακό της βάθος την
Ευρώπη». Κύριος εκφραστής αυτής της
επικίνδυνης κατάστασης είναι η Τουρκία μέσω των παρανοϊκών Ερντογανικών επιλογών όπως
αυτές αποτυπώνονται εδώ και πολύ
καιρό στη Συρία και
τις τελευταίες ημέρες
στον Έβρο. Η εκρηκτική κατάσταση όπως
διαμορφώνεται κατά
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος
μήκος των ΕλληνοΑρχισυντάκτη
τουρκικών συνόρων
«Εργατικής
στις
Καστανιές
Φωνής»
Έβρου, υποχρέωσε
xenis.xenofontos@
την
Ευρωπαϊκή
sek.org.cy
Ένωση να αντιληφθεί
πως η βόμβα της
προσφυγικής – μεταναστευτικής κρίσης
μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκραγεί
τινάζοντας στον αέρα την ευημερία των
Ευρωπαίων πολιτών και γενικότερα τις
δυτικότροπες αξίες. Η εσπευσμένη επίσκεψη της θεσμικής ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Έβρο με πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη και οι δηλώσεις
που ακολούθησαν έπεισε πως εξελίσσεται μια καλά μεθοδευμένη επίθεση

εναντίον των εξωτερικών συνόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με εγκέφαλο την
Άγκυρα. «Δεν πρόκειται πλέον για ένα
πρόβλημα προσφυγικό και μεταναστευτικό, συνιστά μια ασύμμετρη απειλή στα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας»
επισήμανε πολύ εύστοχα ο Έλληνας
Πρωθυπουργός, αξιώνοντας την αποφασιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ενωσης για την αντιμετώπιση της
μεγάλης αυτής πρόκλησης. Υπάρχουν
τεκμήρια, σημείωσε, που αποδεικνύουν
ότι:

• Όσοι δοκιμάσουν
την ενότητα της Ευρώπης
θα απογοητευθούν - Η Ελλάδα
είναι η δική μας ασπίδα!
• Η Τουρκία έχει μετατραπεί σε επίσημο
διακινητή μεταναστών απειλώντας
ευθέως ότι θα ανοίξει τις πύλες των
μεταναστών προς την Ευρώπη
• Η Ελλάδα και η Ευρώπη δεν εκβιάζονται. Τα Ελληνικά - Ευρωπαικά σύνορα
είναι αδιαπραγμάτευτα
Χαραχτηριστική είναι η τοποθέτηση του
προέδρου του Ευρωπαϊκού, Συμβουλίου
Charles Michel, απευθυνόμενος στον
Έλληνα Πρωθυουργό: «Είναι κρίσιμης
σημασίας αυτό που κάνετε για το μέλλον της ΕΕ». Ακόμη πιό βαρύνουσας
σημασίας θεωρείται η δήλωση της
προέδρου της Κομισιόν Ursula von der

Leyen: «Η κατάσταση στα σύνορα μας
δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας είναι
ευθύνη της Ευρώπης. Θα τη διαχειριστούμε με τάξη, ενότητα, ευθύνη και
αποφασιστικότητα. Όσοι δοκιμάσουν
την ενότητα της Ευρώπης θα απογοητευθούν. Η Ελλάδα είναι η δική μας
ασπίδα.»

Το αύριο
Είναι αισιόδοξο το γεγονός πως σε
πρώτη φάση οι ιταμές απειλές του
Ερντογάν κατά της Ελλάδας και της
Ευρώπης δεν πέρασαν. Προσέκρουσαν
στην εθνική ενότητα, στο υψηλό φρόνημα, στη λαϊκή ομοψυχία, στην επιχειρησιακή ικανότητα των δυνάμεων
ασφαλείας, αλλά και στην Ευρωπαϊκή
αλληλεγγύη. Όμως σε καμμία περίπτωση αυτή η επιτυχία, δεν πρέπει να μας
εφησυχάζει. Τουναντίον, θα πρέπει να
μας κρατά σε εγρήγορση και ετοιμότητα
καθώς ο εχθρός είναι απρόβλεπτος, μα
κυρίως αδίστακτος. Ανά πάσα στιγμή
μπορεί να μας ανοίξει νέα μέτωπα
τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ημικατεχόμενη Κύπρο όπου τα πράγματα
είναι πολύ πιο ευάλωτα και εύθραστα.
Τώρα είναι η ώρα της Ευρώπης, να
αποδείξει έμπρακτα ότι δεν είναι διατεθειμένη πλέον να χορεύει στους αχαλίνωτους ρυθμούς του πολεμοχαρούς
Ερντογάν, θωρακίζοντας τις Ευρωπαϊκές αξίες που όλοι μαζί πρεσβεύουμε
και υπηρετούμε.

Ευκολότερος δρόμος της διεκδίκησης με ισχυρά συνδικάτα

Π

υρήνας για κάθε κοινωνική πολιτική αποτελεί η συμφιλίωση της
επαγγελματικής με την οικογενειακή
ζωή. Στόχος η διάνοιξη νέων προοπτικών για το σύνολο της κοινωνίας λειτουργώντας ενθαρρυντικά στην εύρυθμη λειτουργία της μέσα από την ενδυνάμωση και ενίσχυση
της ενεργότερης συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση.
Στις άμεσες επιδιώξεις της ΣΕΚ είναι η
Της Δέσποινας
Ησαΐα
έναρξη ενός διευρυΓρ. Τμήματος
μένου
κοινωνικού
Εργαζομένων
διαλόγου
ώστε το
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy μείζον αυτό ζήτημα
που σχετίζεται με την
παραγωγικότητα και
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να τεθεί προς συζήτηση για
προώθηση στοχευμένων υποστηρικτικών πολιτικών που θα συμβάλουν στην
ουσιαστική συμμετοχή της γυναίκας
στην αγορά εργασίας με πολλαπλά
οφέλη για την κοινωνία και ειδικότερα

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)

για την κυπριακή οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εμπεριστατωμένη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο, η οποία αναφέρεται στις χαμηλές επιδόσεις που διατηρεί η Κύπρος στην ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής, είναι εκ των ων ουκ άνευ να
δώσουμε σάρκα και οστά σε μέτρα που

• Ήρθε η ώρα που το μείζον
ζήτημα της συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας να τεθεί
στο επίκεντρο συζήτησης ενός
διευρυμένου κοινωνικού διαλόγου
να συνδέονται με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στις δομές φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων ατόμων αλλά
και την προώθηση επιπρόσθετων ρυθμίσεων για τις άδειες που θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς να συνδυάζουν καλύτερα την εργασία και την
οικογένεια.
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την Κύπρο κάνει παράλληλα ειδική

αναφορά στην ανεπάρκεια που παρατηρείται στην παροχή οικονομικά προσιτής και υψηλής ποιότητας προσχολικής φροντίδας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά ελλείμματα στην
προώθηση Ίσων Ευκαιριών συμβάλλοντας παράλληλα στη διαιώνιση του
χάσματος στις αμοιβές και στις συντάξεις όπου οι γυναίκες αμείβονται λιγότερα από τους άνδρες, κατά 13,7% και
48,7% αντίστοιχα.
Επόμενο στοίχημα θα πρέπει να είναι η
επιδότηση της γονικής άδειας ώστε να
αποτελεί κίνητρο για τους γονείς να
αξιοποιούν το συγκεκριμένο δικαίωμα.
Η θέση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η άδεια πατρότητας αγκαλιάστηκε από τους δικαιούχους επειδή
παρέχεται με απολαβές, ενώ ο νόμος
για τη γονική άδεια βρίσκεται σε πλήρης αχρησία.
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει τεκμηριωμένα να
αγωνίζεται για εμπέδωση Ίσων Ευκαιριών για όλους. Γιατί απλά, χωρίς ίσες
ευκαιρίες δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και δικαιοσύνη.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3/2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3/2020

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3/2020

ΤΡΙΤΗ 17/3/2020

Σωφρονίου Ιεροσ.,
Θεοδώρας Άρτης.

Β’ Χαιρετισμοί

Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Ανακ. λειψ. Νικηφόρου ΚΠόλεως, Αβίβου.

(Γρηγ. Παλαμά), Αγαπίου, Αριστοβούλου
απ.

Αλεξίου ανθρώπου
του Θεού, Θεοστηρίκτου ομολ.

ΠΕΜΠΤΗ 12/3/2020
Γρηγορίου Διαλόγου,
Συμεών ν. Θεολόγου,
Θεοφάνους ομολ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3/2020
Βενεδίκτου οσίου,
Ευσχήμονος επισκ.
Λαμψάκου

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3/2020
Σαββίνου, Ιουλιανού
μ., Χριστοδούλου εν
Πάτμω.

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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• Σήμανε παγκόσμιος συναγερμός

ΟΗΕ: Ο κορωνοϊός μπορεί να προκαλέσει ζημίες μεταξύ 1 και 2 τρισεκ. δολαρίων
Ο
ι οικονομολόγοι του ΟΗΕ εκτίμησαν
ότι η επιδημία του νέου κορωνοϊού
μπορεί να προκαλέσει απώλειες ύψους
μεταξύ 1 και 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (μεταξύ 877 δισεκ. και 1.772 τρισεκ. ευρώ) φέτος.

Σε νέα μελέτη που δόθηκε προχθές Δευτέρα στη δημοσιότητα, η Διάσκεψη των
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και
την Ανάπτυξη (UNCTAD/ CNUCED)
βεβαιώνει ότι η επιδημία του Covid-19,
που αναστατώνει την οικονομική ζωή
και την καθημερινότητα πολλών
χωρών, θα προκαλέσει ύφεση σε ορισμένες χώρες και επιβράδυνση της
παγκόσμιας ανάπτυξης μικρότερη του
2,5%, που γενικά θεωρείται το όριο της
ύφεσης για την παγκόσμια οικονομία.
"Αναμένουμε μια επιβράδυνση της
παγκόσμιας οικονομίας χαμηλότερη του
2% φέτος", που σημαίνει διαφυγόντα
κέρδη ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο διευθυντής
του Τμήματος Παγκοσμιοποίησης και
Στρατηγικών Ανάπτυξης της UNCTAD
Ρίτσαρντ Κοζούλ-Ράιτ σε συνέντευξη
Τύπου.
"Το πραγματικό ερώτημα είναι αν αυτή
η πρόβλεψη μήπως αποδειχθεί κάπως
αισιόδοξη", είπε προσθέτοντας ότι το
δραματικό σενάριο προβλέπει διαφυγόντα κέρδη έως δύο τρισεκατομμύρια
δολάρια.
Απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επενδυτών, επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, αύξηση του χρέους, νευρικότητα στις αγορές... είναι τόσα τα σύννεφα που επισκιάζουν τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και που μπορεί να

"Οι κυβερνήσεις πρέπει να ξοδέψουν για
να αποτρέψουν ένα σενάριο αποκάλυψης, στο οποίο η παγκόσμια οικονομία
δεν θα αναπτυχθεί παρά 0,5% φέτος",
έχοντας δηλαδή διαφυγόντα κέρδη 2
τρισεκ. δολαρίων για την παγκόσμια
οικονομία, δήλωσε ο Ρίτσαρντ ΚοζούλΡάιτ.

καταλήξουν σε ένα καταστροφικό σενάριο με μια "γενικευμένη αφερεγγυότητα"
και "κατάρρευση της αξίας των μετοχών", προβλέπει η UNCTAD.
Σε ένα δραματικό σενάριο, οι πλέον
πληγείσες οικονομίες θα είναι οι εξαγωγικές χώρες πετρελαίου και άλλων
πρώτων υλών καθώς και αυτές που
έχουν στενούς εμπορικούς δεσμούς με
τις οικονομίες που επλήγησαν αρχικά,
σύμφωνα τους οικονομολόγους του
ΟΗΕ.
Η διάρκεια και το εύρος της κρίσης θα
εξαρτηθεί από την εξάπλωση του ιού,
τον χρόνο που θα χρειαστεί για να βρεθεί εμβόλιο, τη νευρικότητα του πληθυσμού και τα μέτρα που θα ληφθούν
ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της
επιδημίας στην οικονομία και την υγεία,
σύμφωνα με τη μελέτη.
Εκτιμώντας ότι οι κεντρικές τράπεζες
δεν είναι σε θέση να επιλύσουν μόνες
τους αυτή την κρίση, η UNCTAD ζητεί
διεθνή συντονισμένη απάντηση από την
G20, την Ομάδα των 20 ισχυρότερων
οικονομιών του πλανήτη, με "επιθετικές
δημοσιονομικές δαπάνες" και "σημαντικές δημόσιες επενδύσεις" για να αντισταθμιστεί η πτώση της κατανάλωσης
και των επενδύσεων των επιχειρήσεων.

80 χιλ. εταιρείες στο μάτι
του Τμήματος Φορολογίας

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας του υπουργείου Οικονομικών
αναζητεί πέραν των 80 χιλ. εταιρειών από το
2012, οι οποίες είτε χρωστούν, είτε δεν καταθέτουν
στοιχεία στο τμήμα, σύμφωνα με τον έφορο φορολογίας Γιάννη Τσαγκάρη (φωτό), ο οποίος ανέφερε ότι
είναι εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός τους.
Η αναφορά έγινε κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για πάταξη της φοροδιαφυγής και ενίσχυση
της εισπραξιμότητας του τμήματος φορολογίας, το
οποίο μεταξύ άλλων, προνοεί πως οι λογιστές
φέρουν ποινική ευθύνη για τις φορολογικές δηλώσεις που υπογράφουν.
Σύμφωνα με τον κ. Τσαγκάρη, έχει ζητηθεί διαγραφή
των εν λόγω εταιρειών αρκετές εκ των οποίων οφείλουν ποσά στο Τμήμα Φορολογίας.
Ο κ. Τσαγκάρη αναφέρθηκε ενδεικτικά στο παράδειγμα λογιστή, ο οποίος προσκόμισε στο γραφείο του
εφόρου κατάλογο 60 – 70 εταιρειών με τις οποίες
έχει χάσει επαφή και οι οποίες έχουν εγγραφεί στην
Κύπρο το 2012.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΩΝΑ
Την ώρα που η παγκόσμια οικονομία
ταλανίζεται από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του κορωνοϊού η μέχρι προχθές
χθες «αλώβητη» από τον φονικό ιό
Κύπρος, κατέγραψε τα δύο πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα, με πολύ ορατό
το σενάριο εξάπλωσης.
Οι υγειονομικές αρχές της Δημοκρατίας
κτύπησαν αμέσως κόκκινο συναγερμό
και οι εμπλεκόμενοι φορείς της οικονομίας βάζουν στο τραπέζι σενάρια αντίδρασης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που ενδεχομένως να επεκταθούν σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας.
Το υπουργικό συμβούλιο συνέρχεται
σήμερα υπό τον πρόεδρο Αναστασιάδη
για να διαχειριστεί σημαντικά
θέματα όπως τα ζητήματα
υγείας, η κατάσταση της οικονομίας και το προσφυγικό.

χάρτου, προς αντιμετώπιση της κατάστασης.
Ο υπουργός Οικονομικών Κώστας
Πετρίδης θα προεδρεύσει ευρείας
σύσκεψης με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους συνδέσμους των ξενοδόχων για να αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, τόσο στην
εγχώρια αγορά, όσο και τα τεκταινόμενα στη διεθνή οικονομία και ειδικότερα
στους τομείς του εμπορίου, της τουριστικής βιομηχανίας και των μεταφορών.
Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος συνεχίζει τις επαφές του με τους
εμπλεκόμενους φορείς του τουρισμού
τους οποίους ενημερώνει για τα αποτελέσματα των επαφών του στη γερμανική αγορά, μετά την ακύρωση της τουριστικής έκθεσης του Βερολίνου καθώς
και τα βήματα που γίνονται σε παραδοσιακές αγορές για να σμικρυνθεί το
μέγεθος του προβλήματος.
Διάχυτη είναι η άποψη των εμπλεκομένων φορέων ότι ο τομέας του τουρισμού
είναι αυτός που δέχεται, στο παρόν
στάδιο, τα πρώτα ισχυρά πλήγματα
από την παγκόσμια κρίση.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
κάλεσε τους υπουργούς υγείας, οικονομικών, τουρισμού,
ενέργειας, εργασίας και μεταφορών να καταθέσουν συγκεκριμένα μέτρα και ενεργοποίηση ακόμη και των πιο ακραίων
σεναρίων που έχουν γίνει επί

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Τα Ευρωπαϊκά συνδικάτα στο πλευρό Ελλάδας – Κύπρου

Σ

αφής και ξεκάθαρη παρέμβαση
ΣΕΚ, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, οδηγεί στην
επίσημη στήριξη της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
(ΕΤUC) προς την Κύπρο και την
Ελλάδα, σε σχέση με τον μεταναστευτικό εποικισμό που επιδιώκει
η Τουρκία.

√ Κατόπιν συντονισμένης
παρέμβασης ΣΕΚ
και ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΤUC που
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
στις 9 και 10 Μαρτίου 2020, τόνισε
πως, αυτό που βιώνουν η Κύπρος
και η Ελλάδα αποτελεί επίθεση και
εισβολή της Τουρκίας, τόσο προς
την Κύπρο και την ΑΟΖ της, όσο και
προς την Ελλάδα.
Ξεκάθαρος στόχος της πολιτικής
του Ερντογάν, είναι η αλλοίωση
των δημογραφικών δεδομένων,
χρησιμοποιώντας σαν άλλοθι τους
μετανάστες, τόσο στα δυο κράτη
μέλη, όσο και στην υπόλοιπη

Ευρώπη.
Αυτή η πολιτική στόχευση και
στρατηγική, επηρεάζει αρνητικά
την κυριαρχία των δύο κρατών
μελών της Ένωσης, ενώ την ίδια
στιγμή επιδρά αρνητικά στην προσπάθεια για επίτευξη της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, της κοινωνικής συνοχής, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, ενώ λειτουργεί
αρνητικά στην προσπάθεια για
περαιτέρω σταθερότητα, κοινωνική, οικονομική και πολιτική.
Από την πλευρά του ο Γενικός

Γραμματέας της ΕΤUC σημείωσε
εμφαντικά πως, τα κράτη-μέλη και
η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προστατεύουν τα εξωτερικά
σύνορα της Ένωσης, ενώ οι μετανάστες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σεβασμό, αποτρέποντας
κάθε μορφή βίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, δήλωσε
και κατέγραψε την απόλυτη στήριξη της προς τις δύο χώρες, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που
δημιουργούνται, γεωπολιτικούς
και δημογραφικούς και καταδίκασε
την πολιτική Ερντογάν.
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Στο 81% μέσου όρου της ΕΕ το
κατά κεφαλή ΑΕΠ της Κύπρου

Τ

ο περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμάνθηκε από
το 30% έως το 263% του μέσου όρου της ΕΕ το
2018, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat. Το
2018, το περιφερειακό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκφραζόμενο σε «πρότυπα/μονάδες αγοραστικής δύναμης»
(PPS- ΜΑΔ), κυμαινόταν από το 30% του μέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην υπερπόντια
περιοχή της Γαλλίας Μαγιότ, ως το 263% του μέσου
όρου στο Λουξεμβούργο.
Η Κύπρος (μία ενιαία περιφέρεια για την ΕΕ) είχε ΑΕΠ
21,138 δισ. Ευρώ το 2018, ή 0,2% του ΑΕΠ της ΕΕ των
27. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Κύπρο ανέρχεται σε
24.300 ευρώ ή 27.100 σε ΜΑΔ (81% και 90% του μέσου
όρου της ΕΕ αντίστοιχα ή 85% ανά απασχολούμενο).
Οι κορυφαίες περιφέρειες το 2018 ήταν το Λουξεμβούργο (263% του μέσου όρου της ΕΕ), η Νότια (225%),
η Ανατολική Περιφέρεια και το Μίντλαντ (210%) στην
Ιρλανδία, η περιοχή των Βρυξελλών (203%) στο Βέλγιο, το Αμβούργο στη Γερμανία (197%) και η Πράγα
στην Τσεχία (192%). Οι 39 περιφέρειες της ΕΕ με κατά
κεφαλήν ΑΕΠ ίσο ή υψηλότερο του 128% του μέσου
όρου της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 20% του
√ Πιο πλούσια, η Περιπληθυσμού της ΕΕ και
φέρεια του Λουξεμτο 32% του ΑΕΠ της ΕΕ
βούργου με 263%
σε PPS.

του μέσου όρου της ΕΕ

√ Πιο φτωχή, η Περιφέρεια Νότιας Βουλγαρίας με 35% του μέσου
όρου της ΕΕ

Αντίθετα, μετά την
υπερπόντια περιοχή
της Γαλλίας Μαγιότ
(30% του μέσου όρου
της ΕΕ), οι χαμηλότε-

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Στρατηγική ΕΕ για εμπέδωση μισθολογικής εργασιακής
και κοινωνικής ισότητας των γυναικών

Τ

η στρατηγική της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών στην Ευρώπη παρουσίασε
την περασμένη Παρασκευή η Ευρωπαική Επιυτροπή [Κομισιόν]στις
Βρυξέλλες. Η Κομισιόν υπό την
καθοδήγηση της Επιτρόπου Ισότητας, Χέλενα Ντάλι, και με τη στήριξη νεοσυσταθείσας ειδικής ομάδας
για την ισότητα, ανακοίνωσε ότι
θα ενσωματώσει ε τη διάσταση του
φύλου σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές —όπως η κλιματική αλλαγή
και η ψηφιακή μετάβαση— με
στόχο την προώθηση της ενδυνάμωσης των γυναικών και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.
Η Κομισιόν σημειώνει ότι "αν και οι
περισσότεροι πτυχιούχοι πανεπιστημίου είναι γυναίκες, οι απολαβές τους είναι, κατά μέσο όρο, 16 %
χαμηλότερες από των ανδρών, ενώ
στις μεγαλύτερες εταιρείες της ΕΕ
μόνο το 8% των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες". Επιπλέον,
"μέχρι σήμερα, κανένα Κ-Μ της ΕΕ
δεν έχει επιτύχει ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών", αναφέρει.
"Η πρόοδος συντελείται με αργούς
ρυθμούς, ενώ εξακολουθεί να
υπάρχει χάσμα μεταξύ των φύλων
στην απασχόληση, τις αμοιβές, τις
ευθύνες φροντίδας και τις συντάξεις", καταγράφει.
Με στόχο τον τερματισμό της
έμφυλης βίας και στερεοτύπων την
εξασφάλιση ίσης συμμετοχής και
ίσων ευκαιριών στην αγορά εργασίας, καθώς και ίσης αμοιβής και
την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην
πολιτική, η Κομισιόν προτείνει
συνεπώς τα εξής:

ρες περιοχές της κατάταξης ήταν τρεις βουλγαρικές
περιοχές: Βορειοδυτική (34%), Βορειοανατολική (35%)
και Νοτιοανατολική 36%). Στην περίπτωση του
Μαγιότ, το χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξηγείται
κυρίως από δημογραφικούς παράγοντες, καθώς το
42% του πληθυσμού είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών.
Οι 57 περιφέρειες της ΕΕ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσο ή
χαμηλότερες του 67% του μέσου όρου της ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 21% του πληθυσμού της ΕΕ και το
12% του ΑΕΠ της ΕΕ σε PPS. Οι άλλες τρεις ομάδες
περιφερειών έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ από 105% ως
127%, από 84% έως 104% και από 68% έως 83% του
μέσου όρου της ΕΕ αντιπροσωπεύουν 25%, 18% και
14% αντίστοιχα του ΑΕΠ της ΕΕ σε PPS.
Eπιπλέον, το 2018, το περιφερειακό ΑΕΠ ανά απασχολούμενο άτομο, εκφραζόμενο σε όρους αγοραστικής δύναμης, κυμαινόταν από το 35% του μέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη Νότια Κεντρική στη
Βουλγαρία, στο 235% του μέσου όρου στη Νότια
Ιρλανδίας. Μετά το νότο (235% του μέσου όρου) και
την ανατολική περιφέρεια και το Μίντλαντ (από
205%) στην Ιρλανδία, οι κύριες περιοχές στην κατάταξη του περιφερειακού ΑΕΠ ανά απασχολούμενο το
2018 ήταν το Λουξεμβούργο (165%, το Ιλ Ντεε Φρανς
στη Γαλλία (158%) και τρεις περιφέρειες στο Βέλγιο:
Βραβάνδη της Βαλλονίας (157%), Φλαμανδική Βραβάνδη (144%) και Αμβέρσα (143%).
Το 2018, στις περιφέρειες όπου το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ ήταν υψηλότερο από το ΑΕΠ ανά απασχολούμενο, οι μεγαλύτερες διαφορές παρατηρήθηκαν στο
Λουξεμβούργο (263% του μέσου όρου της ΕΕ έναντι
165%), στην Πράγα (192% έναντι 121%) στην Τσεχία
και στην Βουδαπέστη (145% έναντι 75%) της Ουγγαρίας.
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1 Καθώς στην ΕΕ το 33% των
γυναικών έχουν υποστεί σωματική
και ή σεξουαλική βία, ενώ το 55%
έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, η στρατηγική ζητεί τη
θέσπιση νομικών μέτρων που να
ποινικοποιούν τη βία κατά των
γυναικών, με εναρμόνιση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (σεξουαλική
παρενόχληση, κακοποίηση των
γυναικών κα ακρωτηριασμός των
γυναικείων γεννητικών οργάνων).
Επιπλέον, η Κομισιόν θα προτείνει
τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου να διευκρινίσει
τα μέτρα που καλούνται να λάβουν
οι πλατφόρμες για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες δραστηριότητες στο διαδίκτυο, όπως η διαδικτυακή βία με στόχο τις γυναίκες.
2 Καθώς οι γυναίκες στην ΕΕ αμείβονται, κατά μέσο όρο, 16% λιγότερο απ` ό,τι οι άνδρες και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση και την παραμονή τους στην αγορά εργασίας, η
Κομισιόν προτείνεει στήριξη των
γυναικών για την εξεύρεση εργασίας σε τομείς με έλλειψη δεξιοτήτων, ιδίως στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, δρομολογεί σήμερα δημόσια
διαβούλευση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια και θα υποβάλει
δεσμευτικά μέτρα μέχρι το τέλος

του 2020. Επιπλέον θα εντείνει τις
προσπάθειές της για την επιβολή
των ενωσιακών προτύπων όσον
αφορά την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και ιδιωτικής
ζωής, ώστε οι γυναίκες και οι
άνδρες να έχουν πράγματι την επι-

εκμεταλλευθούμε όλα τα ταλέντα
και την πολυμορφία μας. Αν αξιοποιούμε μόνο τον μισό πληθυσμό,
τις μισές ιδέες ή τη μισή ενέργεια,
αυτό δεν είναι αρκετό. Με τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων,
πιέζουμε ώστε να υπάρξει μεγαλύ-

Η Επίτροπος Ισότητας, Χέλενα Ντάλι, τόνισε τα εξης: "Για την επίτευξη
ισότητας δεν απαιτείται καμία ανακατανομή. Η ισότητα είναι ένας ανεξάντλητος πόρος· επαρκεί για όλους μας. Από την άλλη, οι δυσμενείς
διακρίσεις έχουν μεγάλο κόστος για τα άτομα που τις υφίστανται και για
την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς συνεπάγονται απουσία προσωπικής αναγνώρισης, έλλειψη αξιοκρατίας και απώλεια ταλέντου και καινοτομίας. Μ` αυτή τη στρατηγική βάζουμε για τα καλά την ισότητα των
φύλων στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Στόχος μας είναι να
διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκες, αφενός, δεν θα είναι αναγκασμένες να
υπερπηδούν πρόσθετα εμπόδια προκειμένου να επιτύχουν αυτό που
είναι δεδομένο για τους άνδρες και, αφετέρου, θα μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους".

√ Χέλενα Ντάλι: Για την επίτευξη ισότητας δεν απαιτείται
καμία ανακατανομή. Η ισότητα είναι ένας ανεξάντλητος
πόρος που επαρκεί για όλους μας
λογή να εξελιχθούν εξίσου τόσο σε
προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

τερη και ταχύτερη πρόοδος στην
προώθηση της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών".

3 Καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν
να υποεκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις (8 % των διευθυντικών
στελεχών είναι γυναίκες), η Κομισιόν θα ασκήσει πίεση προκειμένου
να υλοποιηθεί η πρόταση του 2012
για ισόρροπη εκπροσώπηση των
φύλων στα διοικητικά συμβούλια
των επιχειρήσεων. Η Κομισιόν θα
προωθήσει επίσης τη συμμετοχή
των γυναικών στην πολιτική, όπως
στις εκλογές για την ανάδειξη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το
2024, μεταξύ άλλων μέσω της χρηματοδότησης και της ανταλλαγής
βέλτιστων πρακτικών. Η Κομισιόν
ανακοίνωσε ότι θα δώσει το παράδειγμα. Γι` αυτό, θα επιδιώξει να
επιτύχει ίση εκπροσώπηση των
φύλων σε όλα της τα διοικητικά
επίπεδα μέχρι το τέλος του 2024.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα αξιών
και διαφάνειας, Βιέρα Γιούροβα,
συμπλήρωσε: "Η Ευρώπη, παρά τις
αδυναμίες της, είναι πρόσφορος
χώρος για τις γυναίκες. Καθώς η
κοινωνία μας διέρχεται περίοδο
σημαντικών αλλαγών, όπως η
πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση,
πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι
γυναίκες και οι άνδρες έχουν ίσες
ευκαιρίες και ότι οι αλλαγές αυτές
δεν θα αμβλύνουν περαιτέρω τις
ανισότητες. Αντιθέτως, πρέπει να
διαμορφώσουμε τις συνθήκες που
θα δώσουν τη δυνατότητα στις
γυναίκες να γίνουν φορείς μιας
δίκαιης μετάβασης τόσο στην
επαγγελματική όσο και στην ιδιωτική ζωή".

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν,
δήλωσε σχετικά: "Η ισότητα των
φύλων συνιστά βασική αξία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν
αποτελεί ακόμη πραγματικότητα.
Στις επιχειρήσεις, την πολιτική
και την κοινωνία στο σύνολό της
μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας μόνο αν
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Να τερματισθεί

η απληστία των τραπεζών

Η

απόφαση του υπουργού Οικονομικών να προχωρήσει – κατόπιν εισήγησης του διοικητή της
Κεντρικής Τράπεζας – στην έκδοση διατάγματος για
περιορισμό των υπερβολικών χρεώσεων τις οποίες
επέβαλαν οι τράπεζες τους τελευταίους μήνες, είναι
προς την ορθή κατεύθυνση και ως εκ τούτου χαιρετίζεται.
Η απόφαση αποτελεί προϊόν των πολύμηνων προσπαθειών που κατέβαλε η ΣΕΚ, (από τον Αύγουστο
του 2018), αλλά και την παρέμβαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Αξιών, η οποία
τρεις φορές συζήτησε το θέμα των τραπεζικών χρεώσεων και υποχρέωσε την Κεντρική Τράπεζα να τεκμηριώσει εισήγηση προς τον υπουργό Οικονομικών
για την έκδοση σχετικού διατάγματος, το οποίο προβλέπεται και επιτρέπεται από την υφι• Προς την ορθή
στάμενη νομοθεσία.

κατεύθυνση η απόφαση του υπουργείου
Οικονομικών στην
έκδοση διατάγματος
για τις υπερβολικές
τραπεζικές χρεώσεις

Η ΣΕΚ αναμένει να δει
και να μελετήσει το
περιεχόμενο του σχετικού
υπουργικού
διατάγματος εκφράζοντας την ελπίδα
πως, αυτό θα βάλει
τέλος στην τακτική
που επέδειξαν οι
εμπορικές τράπεζες και θα προστατεύει τα συμφέροντα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως
είναι π.χ. οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι
και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν
τη σύγχρονη τεχνολογία.
Όλους αυτούς τους μήνες με δημόσιες παρεμβάσεις,
με αρθρογραφία και ανακοινώσεις, με επιστολές
προς όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά και με την
παρουσία της στη βουλή, η ΣΕΚ ανέδειξε το συγκεκριμένο πρόβλημα και κατάγγειλε την απληστία των
τραπεζών που επέβαλαν αδικαιολόγητες αυξήσεις
στους λογαριασμούς των πελατών που σε κάποιες
φορές έφθαναν το 300%, (π.χ. έξοδα τήρησης τραπεζικών λογαριασμών).
Δεν δαιμονοποιούμε το κέρδος, πλην όμως δεν μπορούμε να ανεχθούμε ούτε τις υπερβολές ούτε και τις
ακρότητες, ενώ υπογραμμίζουμε πως, η μετάβαση
στην ψηφιακή εποχή δεν θα γίνει με τρόπο απότομο,
αλλά σταδιακά μέσα από την εκπαίδευση και την
κατάρτιση και όχι μέσα από την τιμολογιακή τιμωρία των καταναλωτών, όπως επιχείρησαν οι τράπεζες
Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και
θα τοποθετηθεί ξανά με τρόπο ανάλογα δυναμικό.

Β

άσει των στοιχείων που τηρούνται
στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων
στο τέλος Φεβρουαρίου 2020, έφτασε
τα 25.620 πρόσωπα. Με βάση τα διορθωμένα στοιχεία για τις εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση
της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Φεβρουάριο 2020
μειώθηκε στα 19.740 πρόσωπα σε
σύγκριση με 19.978 τον προηγούμενο
μήνα.
Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2019
σημειώθηκε μείωση 4.131 προσώπων ή
13,9% που αποδίδεται κυρίως στους
τομείς του εμπορίου (μείωση 607), των
κατασκευών (μείωση 603), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 434), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής
καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
(μείωση 396), της μεταποίησης (μείωση
325), των χρηματοπιστωτικών και
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 294) και στους νεοεισερχόμενους
στην αγορά εργασίας (μείωση 785).
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Συνδιάσκεψη Σωματείου Κυβερνητικοστρατιωτικών
και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Αμμοχώστου

Ε

πιτυχία σημείωσε η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη του
Σωματείου Κυβερνητικοστρατιωτικών και Δημοσίων Υπηρεσιών ΣΕΚ Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο οίκημα της ΣΕΚ Παραλιμνίου.
Στην συνδιάσκεψη παρευρέθησαν και τίμησαν με την
παρουσία τους, η γραμματεία του Εργατικού Κέντρου
ΣΕΚ Αμμοχώστου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, γ.γ.
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και οι Χρίστος Τσιαππούρας Τάκης Χριστοφόρου, Ανδρέας Νεοφύτου και Γιαννάκης Λεοντίου.
Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης άνοιξε με σύντομο
χαιρετισμό ο επαρχιακός γραμματέας του Ε.Ε. Κέντρου
ΣΕΚ Αμμοχώστου Γιώργος Καράς, οποίος μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε σε γενικά θέματα που αφορούν
τους εργαζόμενους της προοπτικής που διαφαίνεται
στους τομείς του τουρισμού των κατασκευών και των
υπηρεσιών.
Συνεχάρη το απερχόμενο Επαρχιακό Συμβούλιο του
Σωματείου για τα οικονομικά και οργανωτικά αποτελέσματα και όλους τους παρευρισκόμενους διότι η
επιτυχία της συνδιάσκεψης και η ανοδική πορεία του
Σωματείου είναι δική τους.
Ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου αναφέρθηκε εκτενώς για τα θέματα που αφορούν τους
διάφορους κλάδους που εκπροσωπεί η Ομοσπονδία
και ενημέρωσε τους αντιπροσώπους της συνδιάσκεψης για τη συμφωνία πλαίσιο 2015-2018 με την
παραχώρηση των προσαυξήσεων και αυξήσεων που
συμφωνήθηκε μέσα στα δεδομένα της οικονομίας και
την υποβολή αιτημάτων για αυξήσεις και επαναφορά
των μισθών χωρίς αποκοπές.
Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε επί όλων των επαγγελματικών θεμάτων και επεξήγησε τη λειτουργία του
Ταμείου Ευημερίας με τις παροχές προς όφελος των
μελών.
Κάλεσε όλους τους αντιπροσώπους να συνεχίσουν να
εργάζονται για την πρόοδο του Σωματείου και την
περαιτέρω ανάπτυξη της ΣΕΚ.
Μετά την κατάθεση της Έκθεσης Δράσης από τον
Κωστάκη Κυριάκου ακολούθησε εποικοδομητική
συζήτηση και υποβλήθηκαν ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από το Προεδρείο.
Το Σωματείο μέσα στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης
τίμησε τη Δέσποινα Κελίρη μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του σωματείου η οποία αφυπηρέτησε
πρόσφατα. Η έκθεση Δράσης εγκρίθηκε ομόφωνα.

Λιγόστευσαν οι άνεργοι
τον Φεβρουαρίου του 2020
Η απασχόληση αυξήθηκε στις 9 από τις
10 περιφέρειες της ΕΕ το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η
στατιστική υπηρεσία της Eurostat. Στην
Κύπρο (μια ενιαία περιφέρεια για την
ΕΕ) η απασχόληση ανήλθε στα 424.000
άτομα, το 2018, δηλαδή 17.000 περισσότερα από το 2017 ή αύξηση 4.1%
μεταξύ 2017 και 2018. Από το 2008
καταγράφεται αύξηση 20.000 ατόμων
ή κατά 5.0%).
Το 2018, σε 208 από τις 240 περιφέρειες της ΕΕ (87%) η απασχόληση αυξήθηκε, ενώ σε 5 περιφέρειες ο αριθμός
των απασχολουμένων παρέμεινε σταθερός και σε άλλες 27 περιφέρειες μειώθηκε.
Ο υψηλότερος ρυθμός ανόδου της απασχόλησης καταγράφηκε στη Μάλτα (+
5,7%), έναντι της Αδριατικής Κροατίας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
καταρτίστηκε σε Σώμα ως εξής:
1. Κωστάκης Κυριάκου
2. Ανδρέας Κούσκουνος
3. Γεώργιος Παπαγιάννης
4. Χριστόδουλος Κάρυος
5. Βασίλης Βραχίμης
7. Ευθύμιος Τσιολάκης
9. Ελένη Σκαπούλλαρου
11. Μαρούλλα Σαμάρα
13. Ανδρέας Φουσκουλής
15. Κυριάκος Κυριάκου
17. Χρίστος Ματσάγκος

Γραμματέας
Ταμία
Εισπράκτορας
Μέλος Γραμματείας
6. Γεώργιος Αντωνίου
8. Ιωσήφ Στυλιανού
10. Μαρία Βενιζέλου
12. Ανδρούλλα Πίττα
14. Αντώνης Κάρυος
16. Κώστας Χήρας

Μέλη Γραμματείας Σωματείου
Οι Κωστάκης Κυριάκου Γραμματέας, Ανδρέας Κούσκουνος Ταμίας, Γεώργιος Παπαγιάννης Εισπράκτορας και μέλος Χριστόδουλος Κάρυος θα αποτελούν
την Γραμματεία του Σωματείου όπως προβλέπει το
καταστατικό.
Εκλογή μελών Επαρχιακού Συμβουλίου Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ
Αμμοχώστου
Έχουν εκλεγεί ως μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου
οι κάτωθι συνάδελφοι,
• Κωστάκης Κυριάκου
• Ανδρέας Κούσκουνος
• Γεώργιος Παπαγιάννης • Ελένη Σκαπούλλαρου
Μέλη του Γενικού Συμβουλίου ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ
• Κωστάκης Κυριάκου
• Ανδρέας Κούσκουνος

Γραμματέας Σωματείου
Tαμίας Σωματείου.

Πεστ στην Ουγγαρία (και + 4,1%),
καθώς και στη Βόρεια & Δυτική στην
Ιρλανδία (+ 4,0%).

Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, η
μεγαλύτερη
μείωση της
• Αυξήθηκε η απασχόληση
απασχόληκατά 4,1%
σης σημειώθηκε στη
Μαγιότ στη
Γαλλία
(2,9%), ακολουθούμενη
από
τη
Β ό ρ ε ι α
Κεντρική (2,1%) και τη
• Μειώθηκε κατά 13,9%
Ν ό τ ι α
η ανεργία σε σύγκριση
Κεντρική (με τον ίδιο μήνα του 2019 2,0%) περιφέρεια στη
στην Κροατία (+ 4,9%), της Νότιας
Βουλγαρία καθώς και το Σβιέτοκριζκιε
Ιρλανδίας (+ 4,7%), της Μαρσέ στην
στην Πολωνία (- 2,0%). Στην ΕΕ ως
Ιταλία (+ 4,6%), της Γαλλικής Γουιάνας
σύνολο, η απασχόληση αυξήθηκε κατά
στη Γαλλία (+ 4,5%), την Κύπρο και την
1,4% το 2018.
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• Σαφέστατη θέση με πολλαπλούς αποδέκτες

• Οι Τουρκικές συμπεριφορές στον Έβρο δεν είναι αποδεκτές

Στο πλευρό της Κύπρου και της Ελλάδας
η Γαλλία έναντι των Τουρκικών απειλών

EE27: Mέτρα στήριξης της Ελλάδας

Τ

ην πλήρη στήριξη της προς την
Κύπρο και την Ελλάδα έναντι των
Τουρκικών απειλών, διατύπωσε
η
υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Φλοράνς
Παρλί (Florence Parly) κατά τη διάρκεια
των πρόσφατων επισκέψεων της σε
Αθήνα και Λευκωσίας
Στην συνάντησης της με τον Κύπριο
υπουργού Άμυνας Σάββα Αγγελίδη
[φωτο] αποφασίστηκε η συνέχιση της
παρουσίας του γαλλικού ναυτικού στην
περιοχή ενώ επαναβεβαίωσε την πλήρη
στήριξη της Γαλλίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο θέμα των παράνο-

√ Ξεκάθαρο μήνυμα
στην Άγκυρα έστειλε η Γαλλίδα
υπουργός Άμυνας κατά
τις πρόσφατες επισκέψεις
της σε Αθήνα και Λευκωσία
μων προκλήσεων της Τουρκίας εντός
της ΑΟΖ της Κύπρου. Ο κ. Αγγελίδης
ενημέρωσε την κ. Parly για τις συνεχείς
παράνομες προκλήσεις της Τουρκίας
εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη συμπεριφορά της στην περιοχή
της Ανατολικής Μεσογείου, τις συνέπειες αυτής της συμπεριφοράς σε σχέση με
τις μεταναστευτικές ροές και γενικότερα
την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο
και η γαλλίδα υπουργός διαβεβαίωσε
ότι η χώρα της θα συμβάλει αποφασιστικά στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, αποφασίστηκε η συνέχιση της παρουσίας του γαλλικού ναυτικού στην περιοχή, και ενεργοποίηση μηχανισμών για συμμετοχή και
άλλων χωρών σε κοινές ασκήσεις, γεγονός που στέλνει τα σωστά μηνύματα σε
όποιον δημιουργεί συνθήκες αστάθειας
στην περιοχή και παραβιάζει τους
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου της
Θάλασσας.

ΕΛΛΑΔΑ

θαλάσσιες ζώνες τους και καταδικάζει
μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας
την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους της
Τουρκίας αυτών των θεμελιωδών κανόνων" ανέφερε ειδικότερα η Φλοράνς
Παρλί. Σε αυτό το πλαίσιο, η Γαλλίδα
υπουργός Άμυνας καταδίκασε το μνημόνιο μεταξύ της Τουρκίας και της
κυβέρνησης της Τρίπολης, τονίζοντας
πως δεν έχει καμία νομική αξία και δεν
είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο.
Υπογράμμισε περαιτέρω πως η συμφωνία αυτή θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα και την ασφάλεια της περιοχής.
Εξάλλου η Γαλλίδα υπουργός
Άμυνας
κατέστησε
σαφές
πως τα συμφέροντα των δύο
χωρών σε θέματα ασφαλείας
συνδέονται και
διαμήνυσε ότι η
Γαλλία
είναι
έτοιμη να επενδύσει σε μια
βιώσιμη σχέση
"επειδή η στρατηγική και γεωπολιτική
μας θεώρηση της Ευρώπης και της
Μεσογείου είναι παρόμοια σε μεγάλο
βαθμό". Στις επαφές της με τον ομόλογό
της Νίκο Παναγιωτόπουλο και με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κα
Παρλί μίλησε για «αποφασιστική
δέσμευση» της Γαλλίας στο πλευρό της
Ελλάδας και της Κύπρου, στο ερώτημα
πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση θερμού επεισοδίου με την Τουρκία.
Συνέδεσε μάλιστα με ένα τέτοιο ενδεχόμενο τη στρατιωτική παρουσία της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζοντας ότι «η Γαλλία μαζί με
άλλες χώρες θέλησε να παρίσταται
εγγύς αυτών των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών για να δείξει την προ-

σκόλλησή της στο σεβασμό των διεθνών
κανόνων και την ελευθερία πλεύσης και
να δείξουμε και μία παρουσία, που θα
είναι αποτρεπτική παρουσία».

Το μήνυμα πως η Γαλλία στέκεται στο
πλευρό της Ελλάδας για να τη βοηθήσει
να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο, έστειλε η Γαλλίδα υπουργός
Άμυνας στη συνάντηση της με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η δραστηριότητα αυτή εκ μέρους της
Γαλλίας συνδέεται με την πρόθεσή της
να ενταχθεί στα τριμερή σχήματα περιφερειακής συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου μεταξύ Ελλάδας-ΚύπρουΙσραήλ και Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου.

Φιλοδοξία της Γαλλίας είναι να συμμετάσχει στην πλήρη ασφάλεια της Ελλάδας, σε μια περιφέρεια στρατηγικής
σημασίας για την Ευρώπη. "Όπως
δήλωσε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
στο Παρίσι, η Γαλλία υποστηρίζει την
Ελλάδα και την Κύπρο στο θέμα του
σεβασμού της κυριαρχίας τους στις

"Ο Πρόεδρος Μακρόν ανήγγειλε τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης σε
θέματα ασφάλειας μεταξύ Γαλλίας και
Ελλάδας, με τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις των υπουργών Εξωτερικών και
Άμυνας, αυξημένη ναυτική παρουσία
του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στην
περιοχή, κοινές ασκήσεις και ενισχυμένη
βιομηχανική συνεργασία.

Σ

ύσσωμη η Ευρωπαική Ένωση στηρίζει την Ελλάδα αναφορικά με την
έκρυθμη κατάσταση στα Ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο.

Οι «27» Υπουργοί Εσωτερικών, που
συνήλθαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες την
περασμένη εβδομάδα ενέκριναν μέτρα
στήριξης προς την Ελλάδα μέσω της
FRONTEX και πρόσθετη χρηματοδότηση. Παράλληλα, έκαναν έκκληση στην
Άγκυρα να επιστρέψει άμεσα στην
εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ- Τουρκίας
του 2016 για το μεταναστευτικό και να
σταματήσει να χρησιμοποιεί τους
μετανάστες για πολιτική πίεση.
Σύμφωνα με τις ισχυρές δηλώσεις των
τεσσάρων Προέδρων των θεσμικών
οργάνων της ΕΕ κατά την πρόσφατη
επίσκεψή τους στα ελληνοτουρκικά
σύνορα, το Συμβούλιο εκφράζει την
αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα, τη
Βουλγαρία, την Κύπρο και τα άλλα
Κράτη Μέλη, τα οποία ενδέχεται να
επηρεαστούν παρομοίως, για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της
Ευρωπαικής Ένωσης. Η ΕΕ θα συνεχίσει
επίσης να συνεργάζεται στενά με τους
εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων για
τη διαχείριση των μεταναστευτικών
ρευμάτων", αναφέρει το κείμενο της
δήλωσης που υιοθέτησαν οι 27 Υπουργοί Εσωτερικών.
"Ενώ το Συμβούλιο αναγνωρίζει την
αυξημένη μεταναστευτική επιβάρυνση
και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει
η Τουρκία στην επικράτειά της και τις
σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλει για την υποδοχή 3,7 εκατομμυρίων μεταναστών και προσφύγων,
απορρίπτει έντονα τη χρήση της μεταναστευτικής πίεσης από την Τουρκία
για πολιτικούς σκοπούς", ξεκαθαρίζουν οι 27. "Η κατάσταση αυτή στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ δεν είναι
αποδεκτή", τονίζουν.
"Το Συμβούλιο αναμένει από την Τουρκία να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της κοινής δήλωσης του 2016
όσον αφορά όλα τα Κ-Μ. Η παρούσα δήλωση παράγει απτά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων υποστηρίζοντας τις σημαντικές προσπάθειες της Τουρκίας να φιλοξενήσει
μετανάστες και πρόσφυγες. Τόσο η
ΕΕ όσο και η Τουρκία επιθυμούν να
επωφεληθούν από τη συνέχιση
αυτής της συνεργασίας και δέσμευσης", διευκρινίζεται.
"Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της παραμένουν αποφασισμένα να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα εξωτερικά
σύνορα της ΕΕ. Οι παράνομες διαβάσεις δεν θα γίνουν ανεκτές. Από την
άποψη αυτή, η ΕΕ και τα Κ-Μ της θα
λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα,
σύμφωνα με το κοινοτικό και το διεθνές
δίκαιο. Οι μετανάστες δεν πρέπει να
ενθαρρύνονται να θέτουν σε κίνδυνο τη
ζωή τους επιχειρώντας παράνομες
διαβάσεις δια ξηράς ή θαλάσσης. Το
Συμβούλιο καλεί την τουρκική κυβέρνηση και όλους τους επιτόπιους φορείς
και οργανισμούς να αναμεταδώσουν
αυτό το μήνυμα και να καταπολεμήσουν τη διάδοση ψευδών πληροφοριών. Η ΕΕ θα συνεχίσει να καταπολεμά
ενεργά το λαθρεμπόριο ανθρώπων",
σημειώνεται.
"Όλα τα κράτη μέλη, η Κομισιόν και οι

οργανισμοί της ΕΕ είναι έτοιμοι να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στις
περιοχές που υφίστανται πιέσεις,
μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης
των ταχείας συνοριακής παρέμβασης
του FRONTEX και της πρόσθετης τεχνικής βοήθειας. Τα Κράτη Μέλη θα παράσχουν ταχέως τη στήριξη που απαιτεί-

√ Η ΕΕ και τα Κράτη - Μέλη της
παραμένουν αποφασισμένα να
προστατεύσουν αποτελεσματικά
τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
ται για να διασφαλιστεί η άμεση ανάπτυξη των σχετικών ομάδων και υλικού. Η Κομισιόν θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον συντονισμό της στήριξης
των Κ-Μ", σημειώνεται στη δήλωση
των 27 της ΕΕ.
"Το Συμβούλιο (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) θα συνεδριάσει στις
13 Μαρτίου για να αναπτύξει περαιτέρω την ανταπόκριση της ΕΕ στις ανάγκες που εκφράζει η Ελλάδα. Το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα συνεχίσουν
να παρακολουθούν την κατάσταση και
να συντονίζουν τη δράση της ΕΕ, μεταξύ άλλων μέσω του ολοκληρωμένου
μηχανισμού αντιμετώπισης της κρίσεων και άλλων πιθανών μέτρων συντονισμού, κατά περίπτωση", καταλήγει η
δήλωση του Συμβουλίου.

Στήριξη σε Ελλάδα, Κύπρο
και Βουλγαρία από Σαρλ Μισέλ
Την υποστήριξη σε Ελλάδα, Βουλγαρία
και Κύπρο επανέλαβε ο Πρόεδρος της
Ευρωπαικής Επιτροπής [Κομισιόν]
Σαρλ Μισέλ στη συνάντηση με τον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά
την επίσκεψη του Ευρωπαίου αξιωματούχου στην Ορεστιάδα μαζί με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και
τους άλλους επικεφαλής των ευρωπαικών θεσμών.

Ομόφωνα η Σύνοδος των Υπουργών
Εσωτερικών εξέφρασε τη στήριξη και
την αλληλεγγύη προς την Ελλάδα η
οποία πέραν από την προάσπιση των
εθνικών συνόρων, ανταποκρίθηκε και
στον ρόλο της ως θεματοφύλακας
των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Χαράματα 14ης Μαρτίου 1957 - Ο μαθητής - ποιητής γίνεται ήρωας εμπνέοντας λογοτέχνες και λαούς

Ο

νεαρός ήρωας από την
Τσάδα αποτελεί παγκόσμιο
φαινόμενο πνευματικής ωρίμανσης, που συνδύαζε τον
ποιητικό λόγο με το ασυμβίβαστο αγωνιστικό πνεύμα, τη
βαθύτατη αίσθηση αξιοπρέπειας, της υπεράνθρωπης
αντοχής στους πόνους των
βασανιστηρίων και της ακλόνητης πίστης στο δίκαιο του
εθνικού αγώνα, στον οποίο είχε
στρατευθεί ολόψυχα. Στα 15
του χρόνια αψηφά την πάνοπλη αγγλική αστυνομία, κατεβάζει από το στάδιο της
Πάφου την Αγγλική σημαία και
πετυχαίνει ματαίωση των εορτασμών για τη στέψη της βασίλισσας, πράγμα που έγινε μόνο
στην Πάφο, από όλες τις
πόλεις της τότε Βρεττανικής
αυτοκρατορίας. Όταν, στην
ηλικία του, οι σημερινοί νέοι
ψάχνουν ακόμα τον δρόμο τους
και παλινδρομούν ανάμεσα
στην ξεγνοιασιά και την απόλαυση, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης προτίμησε τον δύσβατο
δρόμο της Λευτεριάς. Δικαίως
λοιπόν, αναδείχθηκε σε κορυφαία μορφή του απελευθερωτικού μας αγώνα. Όταν διακήρυττε ότι θα’παιρνε το μονοπάτι που πάει στη λευτεριά,
ήξερε χωρίς καμιάν αμφιβολία,
ότι η λευτεριά κερδίζεται μόνο
με αίμα και πως είναι πάντα
«απ’τα κόκκαλα βγαλμένη».
Γι’αυτό γράφει, αποχαιρετώντας τους συμμαθητές του, ότι
"μπορεί και να μην τον ξαναδούν παρά μόνο νεκρό". Μα δεν
δείλιασε. Και είναι αυτή η
συνειδητή αντιμετώπιση του
θανάτου, στα χρόνια της εφηβείας και των ονείρων, που τον
κατέστησαν όχι μόνο πανελλήνιο αλλά παγκόσμιο σημείο
αναφοράς. Γι’αυτό και "δεν
κάνει να τον κλαίμε…" Δεν ήταν
τυχαία η πορεία και η καταλυτική παρουσία του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στα
δρώμενα της Κύπρου. 35 Ελληνικοί αιώνες στην Κύπρο, απέθεσαν στη γενιά του ’55 την
ευθύνη για την απελευθέρωση
του τόπου. Ο πρώην Λυκειάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου
Γιώργος Χατζηκωστής αναφέρει ότι "υπερηφανευόταν για
το όνομά του, το οποίο, όπως
έγραψε σ’ ένα κείμενό του, ήταν
το ίδιο με του αρχαίου Κύπριου
βασιλιά της Σαλαμίνος,της
μεγαλύτερηςφυσιογνωμίας του
τόπου μας στους τριανταπέντε
αιώνες του Ελληνικού βίου μας.
Είναι κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις, που ο Παλληκαρίδης ανδρώθηκε με το όραμα
της ελευθερίας και της ελληνικής πατρίδας. Στο ύφος των
ποιημάτων του, καθώς και στο
ήθος της προσωπικότητάς
του, διαβάζει κανείς τους
πόθους του Ελληνικού Κυπριακού λαού και το πάθος του για
ελευθερία και ένωση με την
μητέρα Ελλάδα. Σε μερικούς
στίχους του, όταν θα επέστρεφε πίσω στην Κύπρο από την
καθιερωμένη επίσκεψη των

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Πρότυπο Ελληνικής αρετής
και δείκτης πορείας

• Παγκόσμιο φαινόμενο μαθητικής λεβεντιάς
και μεγαλωσύνης

σθένος καταβάλλει τον αριθμό.
Είναι άξιο ιδιαίτερου θαυμασμού το απαράμιλλο θάρρος
που επέδειξε κατά τη διάρκεια
της δίκης του, μιας δίκηςπαρωδίας, με προειλημμένη
απόφαση. Αρνήθηκε κάθε νομική αρωγή. Παραδέχτηκε την
κατηγορία για τη μεταφορά
πυροβόλου όπλου έστω κι αν
αυτό δεν ήταν έτοιμο για
χρήση- κυρίως από εθνική
περιφρόνηση
προς
τους
Άγγλους, αλλά και λόγω της
ευθύτητας που τον διέκρινε.
Η απάντησή του, όταν ρωτήθηκε αν είχε ο,τιδήποτε να πει
για να μην του επιβληθεί η
ποινή του θανάτου ήταν, ένας
παιάνας Ελληνικής λεβεντιάς:
«Ξέρω ότι θα με κρεμάσετε.
Ό,τι έκαμα το έκαμα ως Έλλην
Κύπριος ο οποίος ζητεί την
ελευθερία του». Εφάρμοσε στην
πράξη την προγονική ρήση
πως "ή καλώς ζην ή καλώς
τεθνηκέναι τον ευγενή χρη». Με
το νεανικό αίμα του, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης αναζωπύρωσε, τότε, τον αγώνα της

τελειοφοίτων μαθητών του
Γυμνασίου στην Ελλάδα, μας
άφησε μια συγκλονιστική επίκληση, καταστάλαγμα των
πόθων των τριανταπέντε
Ελληνικών Κυπριακών αιώνων:
"Στην Κύπρο σαν θα πάμε, στ’
ωραίο μας νησί, σε θέλουμε να
φτάσεις, Ελλάδα μας κι εσύ". Η
φλόγα, που οιστρηλατούσε την
ανήσυχη ψυχή του, βρήκε διπλή
διέξοδο: Θεωρητική και πρακτική. Θεωρητική στα γραφόμενά του: εξύμνησε την ελευθερία και την Ελλάδα με «λόγον
μουσική κεκραμένον», κατά τον
Πλάτωνα˙ πρακτική, στη μίμηση των παλιών αρματωλών
και κλεφτών. Η πράξη του εκείνη, να εγκαταλείψει τα μαθητικά θρανία και να ζωστεί τα
άρματα, για αποτίναξη του
αγγλικού ζυγού, ενήργησε ως
ύμνος για γρηγορούντες και
βροντή για καθεύδοντες, θέτοντας τον καθένα απέναντι των
ευθυνών του.

ρίας με κάθε θυσία˙ και όταν
ακόμα η συμβατική λογική λέει
πως η αντιπαράθεση προς τον
κατακτητή, ή η αντίσταση
προς επίδοξους κατακτητές
είναι άπελπις. Στην Κυπριακή
ιστορία παραμένει παντοτινό
παράδειγμα ηρωϊσμού ο Ονήσιλλος, που τα’βαλε πεζός με
τα έφιππα στίφη των Περσών.
Και ο Παλληκαρίδης, κατά
παρόμοιο τρόπο, παρόλο που
είχε συναίσθηση και της αριθ-

√ «Ξέρω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα το
έκαμα ως Έλλην
Κύπριος ο οποίος ζητεί
την ελευθερία του».
Εφάρμοσε στην πράξη
την προγονική ρήση
πως "ή καλώς ζην ή
καλώς τεθνηκέναι τον
ευγενή χρη"

«Στην Κύπρο σαν θα πάμε,
στ’ ωραίο μας νησί,
σε θέλουμε να φτάσεις,
Ελλάδα μας κι εσύ»

ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
Είναι χαρακτηριστικό πως στο
γράμμα που άφησε στους συμμαθητές του, φεύγοντας για το
βουνό, στις 5 του Δεκέμβρη του
1956, χωρίς να επιβάλλει την
επιλογή του σε κανένα, τους
προτείνει ξεκάθαρα να τον
μιμηθούν. Κι όποιος θελήσει
για να βρει ένα "χαμένο αδελφό" ένα παλιό του φίλο, " ας
πάρει μιαν ανηφοριά,
ας
πάρει μονοπάτια να βρει τα
σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά." Ανέδειξε, έτσι, τον
εαυτό του φορέα της Ελληνικής
αρετής, που επιτάσσει προάσπιση, ή ανάκτηση της ελευθε-

μητικής και της πολεμικής μειονεξίας μας απέναντι στον
Άγγλο κατακτητή, ήταν αποφασισμένος για κάθε θυσία. Η
λογική και οι αριθμοί είναι,
πολλές φορές, βεβαίωσις
θανάτου. Εκείνος, όμως, ήξερε
το μυστικό της ζωής· τον
αγώνα. Ήξερε ότι χωρίς πίστη
σε σκοπό, τα όπλα και τα
πυρομαχικά είναι τα πιο άχρηστα σιδερικά. Και αποδείχτηκε,
πράγματι, στον απελευθερωτικό μας αγώνα, ότι το ψυχικό

ΕΟΚΑ, εμψύχωσε και πείσμωσε
τον Κυπριακό Ελληνισμό και
έγινε παγκόσμιο σύμβολο
πάλης για ελευθερία.
Σήμερα που ο νεοθομανός
Ερντογάν θέλει να καθυποτάξει
ξανά την Κύπρο και την Ελλάδα, τώρα που δοκιμάζεται
πολύπλευρα η αντοχή του
έθνους, τώρα που πλήττεται η
τιμή και διακυβεύεται η ύπαρξη
μας, η θυσία του Βαγορή θα
πρέπει να αποτελεί για μας
πυξίδα ζωής και δείκτη πορείας.

Η Ελληνική Ιστορία
σε 9 δευτερόλεπτα
Μεσάνυχτα 13ης Μαρτίου
1957, ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, το αμούστακο παλικάρι από την Τσάδα, οδηγείται
στην αγχόνη και "παίρνει
μιαν ανηφοριά" για το Πάνθεον των Ηρώων. "Χαίρε ω
χαίρε Ελευθεριά" ψάλλει απέναντι στην αγχόνη και δύο
λεπτά αργότερα, 14η πλέον
Μαρτίου, ο Βαγορής, σε ηλικία 19 μόλις ετών γίνεται ο
νεαρότερος αλλά και ο τελευταίος αγωνιστής που απαγχονίστηκε από τους Άγγλους.
Χρειάστηκαν 9 δευτερόλεπτα
από τη στιγμή που άνοιξε η
ξύλινη καταπακτή για να
"σβήσει" ο Βαγορής, αλλά
φρόντισε να αφήσει πίσω
του γερή παρακαταθήκη τη
θυσία, τα λόγια και τους στίχους του. Ένα νεαρό παλικάρι που ιστορικοί και λογοτέχνες χαρακτήρισαν ως προικισμένο με το θάρρος του
Λεωνίδα, την πυγμή του
Αυξεντίου και το ποιητικό
ταλέντο του Μόντη.
Στο τελευταίο του γράμμα ο
Βαγορής έγραψε:
"Θ΄ ακολουθήσω με θάρρος
τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να
ναι το τελευταίο μου γράμμα.
Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν
λυπάμαι για τίποτα. Ας
χάσω το κάθε τι. Μια φορά
κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω
χαρούμενος στην τελευταία
μου κατοικία. Τι σήμερα τι
αύριο; Όλοι πεθαίνουν μια
μέρα. Είναι καλό πράγμα να
πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη
μέρα της ζωής μου. Η πιο
όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε
γιατί." Ο Παλληκαρίδης πιάστηκε να μεταφέρει
οπλοπολυβόλο
μπρεν και τρεις
γεμιστήρες
στη
Λευκωσία. Στη δίκη
του τον ρώτησε ο
δικαστής: "Έχεις να
είπης τι, διατί να
μην σου επιβληθεί
ποινή;". Παραδέχτηκε την ενοχή του
λέγοντας: "Γνωρίζω
ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το
έκαμα ως Έλλην
Κύπριος,
όστις
ζητεί την Ελευθερίαν του. Τίποτα άλλο."
Στο ίδιο κελί με τον Βαγορή η
Ρίτα Ανθούλη και η Πίτσα
Κωνσταντίνου, οι οποίες
πιάστηκαν κατά τη διάρκεια
επιχείρησης τοποθέτησης
βομβών σε αγγλικό στόχο.
Όταν ο Βαγορής κλήθηκε να
αντιμετωπίσει την αγχόνη, οι
δύο αγωνίστριες του φώναξαν από το κελί "Κουράγιο
Βαγορή", για να λάβουν την
απάντηση, "Κουράγιο και σε
εσάς, συνεχίστε τον αγώνα".
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Αδιαπραγμάτευτος στόχος
η πρόοδος της κοινωνίας

Γ

ια τη ΣΕΚ αδιαπραγμάτευτος στόχος παραμένει η
πρόοδός και η εξέλιξη της κοινωνίας στη βάση μιας ισότιμης συνύπαρξης και συμμετοχής η οποία να προσφέρει την
προοπτική σε ένα σύγχρονο
ευρωπαϊκό κράτος να αξιοποιεί το ανθρώπινο του δυναμικό
με βάση τις δεξιότητες και ικανότητες του και όχι με βάση το
φύλο.
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ενώνει τους πολίτες που
υπερασπίζονται τις αρχές και
αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης , της ελευθερίας και τα
πανανθρώπινα δικαιώματα,
τα οποία δεν μπορούν να
θεμελιωθούν όσο εξακολου-

θούν γυναίκες να υφίστανται
διακρίσεις στην απασχόληση
και να υπόκεινται σε πολλές
μορφές βίας και ανεπίτρεπτων συμπεριφορών.
Στο πλαίσιο των εορτασμών
για την 8η Μαρτίου μέλη της
γραμματείας της ΣΕΚ και άλλοι
αξιωματούχοι επισκέφτηκαν
τους χώρους εργασίας προσφέροντας την ευκαιρία σε
μέλη και στελέχη του κινήματος
να ενημερωθούν για τις προσπάθειες που καταβάλλει το
Κίνημα της ΣΕΚ να προωθήσει

μέσα από πολιτικές τα ζητήματα Ισότητας που δεν αφορούν αποκλειστικά τις γυναίκες αλλά ολόκληρη την
Κυπριακή Κοινωνία.

√ Στη βάση της ισότιμης

συμμετοχής στην αγορά
εργασίας

Η ΣΕΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται μεταξύ άλλων:
- Για τον τερματισμό των διακρίσεων στις προσλήψεις

- Για περαιτέρω ενίσχυση του
νομοθετικού πλαισίου για
έγκαιρη διερεύνηση καταγγελιών από τους κρατικούς
θεσμούς.

όπως και της περιορισμένης
δυνατότητας για επαγγελματική ανέλιξη.

- Επαναξιολόγηση των πολιτικών για
τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας.

- Για την Ίση αμοιβή ώστε να
εξαλειφθεί το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ γυναικών και
ανδρών.

- Για απεγκλωβισμό της γυναίκας από τον φαύλο κύκλο των
στερεοτύπων.

- Ενάντια στις απολύσεις ή
οποιεσδήποτε άλλες δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος
εγκύων γυναικών.
- Ενάντια σε κάθε μορφή
σεξουαλικής παρενόχλησης
και βίας.

√ Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας και άλλοι
αξιωματούχοι, κάλεσαν
τις γυναίκες να αξιοποιούν
τη δύναμη τους και να
διεκδικούν αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας

• Στις προτεραιότητες της ΣΕΚ
η προαγωγή της
Ισότητας σε όλες
τις εκφάνσεις
της ζωής

Ακολουθεί φωτορεπορτάζ της
«Εργατικής Φωνής» με όλες τις
δραστηριότητες της ΣΕΚ και
του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη
εβδομάδα με κορύφωση τις
εκδηλώσεις σε Λεμεσό, Λευκωσία και Λάρνακα.
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Ισχυρό μήνυμα ΣΕΚ προς κάθε εργαζόμενη γυναίκα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

H

ΣΕΚ θέτει στις προτεραιότητες της, πάντοτε με
τεκμηρίωση, τα ζητήματα ισότητας και καλεί
την πολιτεία, κράτος και Βουλή, να λάβει επιπρόσθετα μέτρα για θωράκιση της γυναικείας αξιοπρέπειας στην εργασία.

Μην ΕΦΗΣΥΧΑΖΕΙΣ, Μην ΧΑΝΕΙΣ τη Δύναμη σου

Η ΣΕΚ σε εκδηλώσεις που πραγματοιήθηκαν Παγκύπρια, έστειλε σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα πως η
ΣΕΚ δεν αποδέχεται διακρίσεις και ανισότητες
στους χώρους εργασίας και κάλεσε κάθε εργαζόμενη να σπάσει τη σιωπή και να καταγγείλει περιστατικά που θίγουν κάθε έννοια αξιοπρέπειας και
σεβασμού στην εργασία. Οι επαρχιακές γραμματείς
του Τμήματος Γυναικών Εύη Λουκά, Κατερίνα
Παμπακά και Νατάσα Ιωάννου κάλεσαν τις γυναίκες να αξιοποιούν το νομοθετικό πλαίσιο διεκδικώντας τα δικαιώματα τους.

√ Mαζί μπορούμε

να οικοδομήσουμε
την κοινωνία που
μας αξίζει

• Αντισταθείτε στις αδικίες στην εργασία
απ’ όπου και αν προέρχονται

Η διευθύντρια των φυλακών Άννα Αριστοτέλους και η ακαδημαϊκός Άννα Πλεύρη
μαζί με τον επαρχιακό γραμματέα ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας Πάμπο Ιωαννίδη
και την επαρχιακή γραμματέα του τμήματος γυναικών Νατάσα Ιωάννου

Τίτος Τιμοθέου
Επαρχιακός γραμματέας
ΣΕΚ Λεμεσού

Ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας
στην παρουσία της
υπουργού Εργασίας
Ζέτας Αιμιλιανίδου,
αξιωματούχων
του κράτους και δημοσιογράφων, τόνισε πως
η ισότητα αφορά ολόκληρη την κοινωνία
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Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή: Αποβάλτε
την όσο είναι νωρίς

Προσοχή στην κατάχρηση
αντιβιοτικών

Ό

σες περισσότερες φορές έχει πάρει κανείς αντιβιοτικά τα προηγούμενα χρόνια, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να χρειασθεί εισαγωγή σε νοσοκομείο, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική
μελέτη, την πρώτη που κάνει αυτή τη συσχέτιση.
Οι επιδημιολόγοι του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, με επικεφαλής τον καθηγητή Τγιέρντ βαν Στάα,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό
ιατρικό περιοδικό «BMC Medicine», ανέλυσαν στοιχεία για περίπου δύο εκατομμύρια ασθενείς.
Οι άνθρωποι στους
οποίους είχαν συνταγογραφηθεί αντιβιοτικά για κοινές λοιμώξεις του ανώτερου
αναπνευστικού, ουρολοιμώξεις, ωτίτιδες
κ.α. πάνω από εννιά φορές κατά τα τελευταία τρία
χρόνια, δηλαδή περίπου τρεις φορές το χρόνο (για
διάρκεια μίας έως δύο εβδομάδων κάθε φορά), έχουν
υπερδιπλάσια πιθανότητα να εισαχθούν σε νοσοκομείο με άλλη λοίμωξη μέσα στους επόμενους τρεις
μήνες.

• Όσες περισσότερες
φορές παίρνουμε
αντιβιοτικά, τόσο
περισσότερο κινδυνεύουμε

Όσοι κατά την τελευταία τριετία είχαν πάρει αντιβιοτικά δύο φορές, είχαν 1,23 φορές μεγαλύτερη
πιθανότητα για νοσοκομειακή εισαγωγή, όσοι είχαν
πάρει τρεις έως τέσσερις φορές είχαν 1,33 φορές
μεγαλύτερη πιθανότητα εισαγωγής, όσοι είχαν πάρει
πέντε έως οκτώ φορές αντιβιοτικά είχαν 1,77 φορές
μεγαλύτερη πιθανότητα εισαγωγής, ενώ όσοι είχαν
πάρει εννέα ή περισσότερες φορές αντιβιοτικά είχαν
2,26 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να χρειαστούν
νοσοκομείο.
«Δεν ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά φαίνεται
πως η κατάχρηση
των
αντιβιοτικών
μπορεί
να
σκοτώσει τα
καλά βακτήρια στο έντερο και να μας
κάνει
πιο
ευάλωτους
στις λοιμώξεις», δήλωσε
ο δρ Στάα.

Άγχος μέσα στην ημέρα: Πώς
να το μειώσετε σε «4» βήματα

Ο

λοένα και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται
στην λύση κάποιας φαρμακευτικής αγωγής για
να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από το αυξημένο
άγχος στην ζωή τους.
Ωστόσο, υπάρχουν και μερικοί απλοί τρόποι που θα
σας βοηθήσουν να μειώσετε το άγχος ανακουφίζοντας σας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα
με την Αμερικανική Ένωση για το Άγχος και την
Κατάθλιψη, μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα:
1 Να ασκείστε 5 ημέρες την εβδομάδα για 30 λεπτά
κάθε μέρα. Φροντίστε να κάνετε συχνές και τακτικές
ασκήσεις, ακόμα και σε μικρές δόσεις, αντί να κάθεστε σχεδόν σε αδράνεια κατά τον ελεύθερό σας
χρόνο. Το περπάτημα, το τρέξιμο και η ποδηλασία
είναι οι καλύτερες λύσεις.
2 Βρείτε τι σας είναι πιο ευχάριστο. Προτιμάτε ένα
ομαδικό μάθημα γυμναστικής, ή την ατομική εξάσκηση;
3 “Κατεβάσετε” μουσική, audiobooks και podcasts για
να ακούτε, ενώ ασκείστε. Ζητήστε από κάποιον φίλο
να ασκείται μαζί σας για παρέα.
4 Δώστε στον εαυτό σας χρόνο για να προσαρμοστεί
σε μια νέα ρουτίνα άσκησης. Οι περισσότεροι
άνθρωποι χρειάζονται 4-8 εβδομάδες για να προσαρμοστούν και να αισθανθούν σε καλύτερη φυσική
κατάσταση.
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Τ

α άτομα με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή μπορεί να μην
συνειδητοποιούν ότι έχουν εμμονές
που δεν είναι λογικές και μπορεί να
τις αγνοούν επίτηδες. Αλλά αυτό
αυξάνει περισσότερο την κάθε
εμμονή και το άγχος. Τελικά, φτάνουν στο σημείο προβαίνουν σε
ψυχαναγκαστικές πράξεις, σε μια
προσπάθεια να “απαλύνουν” τα
αγχωτικά συναισθήματά τους.
Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή
(ΙΨΔ), χαρακτηρίζεται από παράλογες σκέψεις και φόβους (εμμονές), που σας οδηγούν να επιδεικνύετε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (καταναγκασμούς). Είναι
επίσης δυνατό να εκδηλωθεί μόνο
με εμμονές ή μόνο με καταναγκασμούς.
Τα άτομα με Ιδεοψυχαναγκαστική
Διαταραχή μπορεί να μην συνειδητοποιούν ότι έχουν εμμονές που
δεν είναι λογικές και μπορεί να τις
αγνοούν επίτηδες. Αλλά αυτό
αυξάνει περισσότερο την κάθε
εμμονή και το άγχος. Τελικά, φτάνουν στο σημείο προβαίνουν σε
ψυχαναγκαστικές πράξεις, σε μια
προσπάθεια να “απαλύνουν” τα
αγχωτικά συναισθήματά τους.
Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
συχνά επικεντρώνεται γύρω από
συγκεκριμένα θέματα, όπως για
παράδειγμα ο φόβος μόλυνσης
από μικρόβια. Για να διευκολύνει
αυτόν τον φόβο του, ένα άτομο με
ΙΔΨ μπορεί να πλένει ψυχαναγκαστικά τα χέρια του μέχρι του
σημείου που το πλύσιμο γίνεται
επώδυνο και η επιδερμίδα του
είναι “σκασμένη”. Αυτό καταλήγει

σε μια “τελετουργική” συμπεριφορά και έναν “φαύλο κύκλο” που
είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα
της ΙΨΔ.

Αυξημένο άγχος από δυσάρεστες
σεξουαλικές εικόνες που επαναλαμβάνονται στο μυαλό διαρκώς

Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε
Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Το πλύσιμο των χεριών μέχρι το
δέρμα να γίνει πολύ ευαίσθητο

Συμπτώματα εμμονής:

Το να ελέγχει κανείς επανειλημμένα
για το αν οι πόρτες είναι κλειδωμένες, ή για το αν τα φώτα στο
σπίτι είναι σβηστά κλπ

Φόβος μόλυνσης από χειραψία ή
από το απλό άγγιγμα αντικειμένων
που έχουν αγγίξει και άλλοι
άνθρωποι
Αμφιβολίες για το αν έχετε κλειδώσει την πόρτα ή αν έχετε σβήσει το
θερμοσίφωνο κλπ

Συμπτώματα καταναγκασμού:

Το να ελέγχει κανείς επανειλημμένα
αν είναι κλειστή η κουζίνα ή ο θερμοσίφωνας
Το να μετράει κανείς ακολουθώντας
μόνο
συγκεκριμένη
“τελετουργία”
Το να επαναλαμβάνει
κανείς διαρκώς και σιωπηλά
μια
προσευχή,
μια λέξη ή
μια φράση

Έντονο στρες όταν τα αντικείμενα
δεν είναι τοποθετημένα στην σειρά
ή αν δεν “κοιτάνε” όλα προς το
“σωστό” μέρος
Σκέψεις αυτοτραυματισμού ή πρόκλησης τραυματισμού σε κάποιον
άλλο
Σκέψεις για υβρεολογίες ή ανάρμοστη συμπεριφορά
Αποφυγή των καταστάσεων που
μπορεί να προκαλέσουν εμμονές,
όπως η χειραψία

Το να τακτοποιεί κανείς
κάθε αντικείμενο γύρω του με έναν
συγκεκριμένο τρόπο που είναι
πάντοτε ο ίδιος
Τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως βαθμιαία και τείνουν να ποικίλουν σε σοβαρότητα κατά τη
διάρκεια της ζωή του ασθενούς. Τα
συμπτώματα γενικά επιδεινώνονται όταν το άτομο βιώνει αυξημένο άγχος. Η ΙΔΨ είναι μια ισόβια
διαταραχή, η οποία μπορεί να
είναι τόσο σοβαρή και χρονοβόρα,
ώστε να γίνει εμπόδιο για την ζωή
του ασθενούς.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Συνυφασμένη με αυξημένο κίνδυνο
κατάθλιψης η καθιστική ζωή των εφήβων

Τ

ο πολύ καθισιό στην εφηβεία
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης στους εφήβους, σύμφωνα
με μια νέα βρετανική επιστημονική
έρευνα. Κάθε πρόσθετη ώρα καθημερινής έστω και ελαφριάς σωματικής δραστηριότητας ενός δωδεκάχρονου παιδιού, όπως το περπάτημα, ένα χόμπι ή οι δουλειές
του νοικοκυριού, συνδέονται με
μείωση κατά 10% των καταθλιπτικών συμπτωμάτων στα 18 του.
Οι ερευνητές του Τμήματος Ψυχιατρικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τον 'Ααρον Κάντολα, οι
οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ψυχιατρικό περιοδικό
"The Lancet Psychiatry", ανέλυσαν
στοιχεία για σχεδόν 4.300 εφήβους, που κλήθηκαν να φοράνε
ειδικές συσκευές καταγραφής των
κινήσεων τους για τουλάχιστον
δέκα ώρες καθημερινά επί τρεις
μέρες στις ηλικίες των 12, 14 και
16 ετών. Τα συμπτώματα κατάθλιψης (κακή ψυχική διάθεση, αδυναμία
ευχαρίστησης,
δυσκολία

χιστον 20 λεπτά τη μέρα) όντως
ωφελεί περισσότερο σε σχέση με
την καταπολέμηση της κατάθλιψης.

συγκέντρωσης κ.α.) αξιολογήθηκαν
με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο.
Διαπιστώθηκε ότι κάθε επιπρόσθετα 60 λεπτά καθιστικής συμπεριφοράς μέσα στη μέρα στις ηλικίες των 12, 14 και 16 ετών σχετίζονταν με αύξηση στην κατάθλιψη
κατά 11%, 8% και 10,5% αντίστοιχα
στην ηλικία των 18 ετών. Οι έφηβοι που έκαναν συστηματικά καθιστική ζωή και στις τρεις ηλικίες
(12,14 και 16 έτη), είχαν κατά μέσο
όρο 28% περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης στα 18 τους. Κάθε
πρόσθετη ώρα, ακόμη και ελαφριάς σωματικής δραστηριότητας
στις ηλικίες των 12, 14 και 16
ετών, σχετιζόταν με μικρότερη
κατάθλιψη κατά 10%, 8% και 11%
αντίστοιχα. Δεν είναι σαφές κατά
πόσο η έντονη άσκηση (για τουλά-

«Τα ευρήματα μάς δείχνουν ότι δεν
είναι μόνο οι έντονες μορφές
άσκησης που κάνουν καλό στην
ψυχική υγεία, αλλά οποιαδήποτε
σωματική δραστηριότητα μπορεί
να μειώσει τον χρόνο καθιστικής
ζωής, είναι πιθανό ότι θα ωφελήσει», δήλωσε ο Κάντολα. «Η ελαφριά δραστηριότητα μπορεί να
αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς
δεν απαιτεί πολλή προσπάθεια και
είναι εύκολο να ταιριάξει με την
καθημερινή ρουτίνα των περισσότερων νέων. Τα σχολεία θα μπορούσαν να ενσωματώσουν την
ελαφριά δραστηριότητα στην
καθημερινότητα των μαθητών
τους, όπως να κάνουν μαθήματα
στα όρθια ή με ενεργητικό και όχι
καθιστικό τρόπο. Μικρές αλλαγές
στο περιβάλλον μας μπορούν να
βοηθήσουν όλους μας να κάνουμε
λιγότερο καθιστική ζωή», ανέφερε
ο δρ Τζόζεφ Χέις του UCL
Psychiatry.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Καταναλωτές σε δράση και εγρήγορση
Μ

ε αφορμή την 15η Μαρτίου, που
καθιερώθηκε το 1983 με απόφαση του ΟΗΕ να γιορτάζεται ως η
ημέρα των δικαιωμάτων του καταναλωτή, το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών της ΣΕΚ, επισημαίνει
πως, στην αγορά υπάρχουν αρκετά
προβλήματα που δημιουργούν ανησυχία και ανασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό και επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ζωής.
Η ακρίβεια, η κερδοσκοπία, η αισχροκέρδεια, όπως επίσης οι αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές και οι παραπλανητικές διαφημίσεις από μέρους
αρκετών επιχειρήσεων, βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή των παρανομιών
και αποτελούν πηγή κινδύνου για το
καταναλωτικό κοινό.

Ανάμεσα σ’ άλλα θα πρέπει να
ληφθούν και τα πιο κάτω
μέτρα:

Από επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής
Υπηρεσίας,
(EUROSTAT), προκύπτει πως, στην
Κύπρο οι καταναλωτές καταβάλλουν
τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη
για το γάλα, το τυρί, το ψωμί και τα
αυγά.
Κοντά στην ακρίβεια των ειδών διατροφής, πρέπει να προστεθεί η ακρίβεια στα καύσιμα και στον ηλεκτρισμό, (που κάποιες φορές σπάει κόκκαλα), αλλά και η απαράδεκτη ακρίβεια που παρατηρείται στα αεροπορικά ναύλα, ιδιαίτερα προς Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, τα οποία λόγω περιορισμένου ανταγωνισμού και λόγω της
πολύχρονης απουσίας ακτοπλοϊκής
σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, πέταξαν κυριολεκτικά σε απρό-

• Εκπαίδευση: Το εκπαιδευτι-

ρείται νομοθετικών και άλλων
εργαλείων, π.χ. σύγχρονη
τεχνολογία για να φέρει σε
πέρας την αποστολή της.

κό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες, πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες και να αναπτύξει δράσεις, ώστε από τις μικρές ηλικίες να δημιουργηθεί κουλτούρα καλού, ενημερωμένου και
διεκδικητικού καταναλωτή.

Κατά καιρούς χάθηκαν υποθέσεις στα Δικαστήρια, λόγω
προβληματικών
διορισμών
στην ΕΠΑ. Αυτή η κατάσταση
αποτελεί τροχοπέδη στην
απρόσκοπτη λειτουργία της
Επιτροπής.

Στον τομέα της Παιδείας και
της Εκπαίδευσης, υπάρχει
χώρος και για άλλου είδους
δραστηριότητες που θα συμβάλουν στη δημιουργία κουλτούρας καταναλωτή. Με στόχο
τη δημιουργία καταναλωτικής
συνείδησης από τις μικρές ηλικίες, θα πρέπει να δοθούν διαλέξεις επιμόρφωσης σ’ όλα τα
δημόσια εκπαιδευτήρια.

Για τα προβλήματα που αντι-

Προς αυτή την κατεύθυνση θα
πρέπει να καταρτισθεί και να
εφαρμοσθεί
θεσμοθετημένη
διαδικασία
ανάμεσα
στα
υπουργεία Παιδείας και Εμπορίου, με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους κατάλληλης
εκπαίδευσης και κατάρτισης.

•

Ενημέρωση: Υπάρχουν
σοβαρά ελλείμματα στη σωστή
ενημέρωση και επιμόρφωση
των καταναλωτών. Το υπουργείο Εμπορίου σε συνεργασία
με το ΡΙΚ – υπό την ιδιότητα
του ως δημόσια ραδιοτηλεόραση – να αναλάβουν εκστρατεία ποιοτικής ενημέρωσης
των καταναλωτών. Σ’ αυτή
την προσπάθεια μπορούν να
συνδράμουν και τα υπόλοιπα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

• Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού (ΕΠΑ): Ο ανταγωνισμός στην Κύπρο είναι
από περιορισμένος έως ανύπαρκτος. Η ΕΠΑ όλα αυτά τα
χρόνια, για μια σειρά από
λόγους, δεν κατάφερε να επιβάλει το σωστό και υγιή ανταγωνισμό. Αυτή την ώρα, όπως
δηλώθηκε και στη Βουλή στις 5
Φεβρουαρίου 2020, είναι σοβαρά υποστελεχωμένη και στε-

σιτα ύψη.
Επιπρόσθετα οι τράπεζες με τις
υπερβολικές χρεώσεις που επέβαλαν
σε υπηρεσίες που προσφέρουν στους
πελάτες τους, δημιούργησαν τεράστια προβλήματα, κυρίως σε βάρος
των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και σε βάρος
καταναλωτών που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία.
Από την περιγραφή των πιο πάνω,
προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα
πως, το πορτοφόλι των πολιτών βρίσκεται υπό διωγμό.
Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών της ΣΕΚ, καλεί την πολιτεία να
παρέμβει και με τρόπο αποτελεσματικό να προστατεύσει τα συμφέροντα

κό εφιάλτη που μας απειλεί
πλέον πάνω σε καθημερινή
βάση.
Να τονιστεί προς κάθε κατεύθυνση ότι, η μη αναγραφή
τιμών στις βιτρίνες, είναι ποινικό αδίκημα. Ο νόμος ξεκάθαρα προβλέπει ότι όταν ένας
έμπορος πωλεί ή εκθέτει προς
πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει
ότι σε αυτά αναγράφεται η

• Υπό διωγμό το πορτοφόλι των πολιτών
• Εκπαίδευση - Ενημέρωση - Διεκδίκηση
τιμή πώλησης.

• Υπερβολικές χρεώσεις τραπεζών: Εκφράσαμε έντονη ανησυχία
και διαφωνία με τις
υπερβολικές χρεώσεις
τις οποίες οι τράπεζες
επέβαλαν τους τελευταίους μήνες στους καταναλωτές – πελάτες τους.
μετωπίζει σήμερα η ΕΠΑ,
υπάρχουν διαχρονικές πολιτικές ευθύνες. Η Επιτροπή πρέπει να στελεχωθεί με το απαραίτητο και καλά καταρτισμένο προσωπικό, ώστε να μπορέσει
με
αποτελεσματικό
τρόπο να μελετήσει όλες τις
υποθέσεις που βρίσκονται
ενώπιον της, σύμφωνα με τις
οποίες υπάρχουν καρτέλ σε μια
σειρά προϊόντων και υπηρεσιών πρώτης ανάγκης. Ανάλογης στελέχωσης πρέπει να
τύχει και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, η οποία τον
τελευταίο καιρό άρχισε να
αποψιλώνεται επικίνδυνα.

• Αύξηση ποινών: Να αυξηθούν οι ποινές για όσους
παράγουν και διοχετεύουν
στην αγορά ακατάλληλα προϊόντα. Η αύξηση των ποινών,
ώστε να είναι πιο αυστηρές,
ίσως περιορίσει τον διατροφι-

Όλους αυτούς τους
μήνες, (από τον Αύγουστο του
2018), με δημόσιες παρεμβάσεις, με αρθρογραφία και ανακοινώσεις, με επιστολές προς
όλους τους αρμόδιους φορείς,
αλλά και με την παρουσία της
στη Βουλή, η ΣΕΚ ανέδειξε το
συγκεκριμένο πρόβλημα και
κατάγγειλε την απληστία την
τραπεζών που επέβαλαν αδικαιολόγητες αυξήσεις στους
λογαριασμούς των πελατών,
που σε κάποιες φορές έφθαναν
το 300%, (π.χ. έξοδα τήρησης
τραπεζικών λογαριασμών).
Χαιρετίζουμε
την
έκδοση
υπουργικού διατάγματος και
εκφράζουμε την ελπίδα πως,
αυτό θα βάλει τέλος στην
τακτική που επέδειξαν οι
εμπορικές τράπεζες και θα
προστατεύει τα συμφέροντα
των ευάλωτων ομάδων του
πληθυσμού, όπως είναι π.χ. οι
χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και όσοι δεν έχουν

και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Οφείλει η πολιτεία, (εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία), με κάθε νόμιμο τρόπο, να κλείσει
τα παράθυρα της οποιασδήποτε
ασυδοσίας, να περιορίσει τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σ’ όλα τα
επίπεδα. Η πολιτεία οφείλει να στείλει το μήνυμα πως η ελεύθερη αγορά,
δεν μπορεί να ισοδυναμεί, ούτε με
ελεύθερη Κέρκυρα, ούτε και να αποτελεί ασυδοσία.

τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία.

• Κλειστές αγορές: Να
ληφθούν μέτρα για περιορισμό
της ακρίβειας και της εκμετάλλευσης που τυγχάνουν οι
καταναλωτές στις κλειστές
αγορές π.χ. κυλικεία γηπέδων,
αεροδρομίων, λιμανιών, νοσοκομείων, χώροι στάθμευσης
αεροδρομίων κλπ. Το θέμα
αυτό βρίσκεται στην ημερήσια
διάταξη των αρμοδίων υπηρεσιών εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
•

Ενοποίηση νομοθεσίας:
Χαιρετίζουμε την προσπάθεια
που καταβλήθηκε από την
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή για ενοποίηση όλων
των νομοθεσιών που αφορούν
τους καταναλωτές. Η ενοποιημένη νομοθεσία βρίσκεται ήδη
στη Γενική Εισαγγελία για το
σχετικό νομοτεχνικό έλεγχο και
ευελπιστούμε πως σύντομα θα
τεθεί και ενώπιον του Κοινοβουλίου για τη σχετική έγκριση.

•

Λειτουργία Συμβουλευτικής
Επιτροπής Καταναλωτών: Η
Συμβουλευτική Επιτροπή ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό να
συμβουλεύει τον εκάστοτε
υπουργό Εμπορίου για θέματα
και πολιτικές που αφορούν
τους καταναλωτές. Φρονούμε
πως, πρέπει να συνέρχεται πιο
τακτικά. Η συνεργασία των

κοινωνικών εταίρων με την
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, είναι άψογη και λειτουργεί προς αμοιβαίο όφελος,
όμως η συζήτηση των θεμάτων
στη Συμβουλευτική με την προεδρία του αρμόδιου υπουργού,
δίδει στα ζητήματα και στη
διαχείριση τους, άλλη βαρύτητα και άλλη υπόσταση.

• Επίτροπος Καταναλωτή: Ως
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών είμαστε υπέρ της
εισαγωγής του θεσμού του
Επιτρόπου, γιατί πιστεύουμε
πως θα συγκεντρώσει κάτω
από τη δικαιοδοσία και την
εποπτεία του όλες τις αρμόδιες
Υπηρεσίες που ασχολούνται με
θέματα που αφορούν τις πολιτικές προστασίας των καταναλωτών και οι οποίες σήμερα
είναι διάσπαρτες στα διάφορα
υπουργεία.
Πιστεύουμε ότι με την εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου
Καταναλωτή, θα υπάρξει
καλύτερη διαχείριση των πολιτικών με καλύτερα οφέλη και
αποτελέσματα για το σύνολο
του καταναλωτικού κινήματος.
Όπως είναι ήδη γνωστό το
θέμα συζητήθηκε παλαιότερα
και στη βουλή και εκεί διαπιστώθηκε πως, υπέρ της εισαγωγής του Επιτρόπου Καταναλωτή τάσσεται το σύνολο των
συνδικαλιστικών και καταναλωτικών οργανώσεων.

Οι καταναλωτές:
Tο Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών της ΣΕΚ καλεί τους
καταναλωτές να βρίσκονται σε εγρήγορση και σε διαρκή δράση,
να είναι ενημερωμένοι και διεκδικητικοί και όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα τους και απειλούνται τα
δικαιώματα τους, να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες:
• Στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις πόλεις, στα τηλέφωνα 22849849, 25861000, 24633633, 26811639 και
23821432.
• Στην τηλεφωνική γραμμή 1429, η οποία λειτουργεί υπό την
ευθύνη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Η γραμμή αυτή δέχεται παράπονα και καταγγελίες από τους
καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση, χωρίς οποιονδήποτε
κόστος.
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ΙΤΑΛΙΑ:Πάνω από €7δισ λόγω Covid-19 η οικονομική ζημιά στον τουρισμό

Ο

πρόεδρος της τουριστικής
ένωσης Confturismo, Λούκα
Πατανέ χαρακτήρισε την κατάσταση δραματική

αγγίξει τα 7,4 δισεκατομμύρια
ευρώ. Ο πρόεδρος της τουριστικής ένωσης Confturismo, Λούκα
Πατανέ χαρακτήρισε την κατά-

Η οικονομική ζημιά για τον ιταλικό τουρισμό, εξαιτίας των συνεπειών του κορωνοϊού, αναμένεται
να ξεπεράσει τα επτά δισεκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με την ιταλική εμπορική
ένωση Confcommercio, το τρίμηνο
Μαρτίου-Μαίου η Ιταλία πρόκειται να χάσει, συνολικά, τριάντα
ένα εκατομμύρια τουρίστες, με
οικονομική ζημιά η οποία θα

σταση δραματική. "Ο χειρότερος
ιός είναι η υστερία. Για τον λόγο
αυτό μας θεωρούν υπαίτιους για

την διάδοση του ιού", πρόσθεσε.
Ο Πατανέ ζήτησε από την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε να δραστηριοποιηθεί με στόχο να ακυρώσει τις ταξιδιωτικές οδηγίες
που ορισμένες χώρες έχουν εκδώσει σε ότι αφορά τις επισκέψεις
των πολιτών τους στην Ιταλία.
Η κυβέρνηση της Ρώμης, πάντως,
ετοιμάζεται να εγκρίνει δέσμη
μέτρων ύψους περίπου τεσσάρων
δισεκατομμυρίων ευρώ, για την
στήριξη των τομέων που έχουν
πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού.

Αλλαγή ώρας: Πότε θα πάρουμε τους δείκτες
μια ώρα μπροστά!

Ό

πως πάντα, η μεταφορά στη
θερινή ώρα, θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της
τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου.

Μαρτίου 2021 για τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέλουν
να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή
ώρα, ενώ για τα κράτη-μέλη που

Σύμφωνα με την απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η
αλλαγή ώρας πρέπει να σταματήσει την τελευταία Κυριακή του

επιθυμούν τη χειμερινή ώρα, η
αλλαγή θα γίνει την τελευταία
Κυριακή του Οκτωβρίου 2021.
Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας
Το μέτρο της αλλαγής της ώρας
έχει ως βασικό πλεονέκτημα την
εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολι-

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία,
πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την
οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα
ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε
να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ
το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε
μία ώρα πίσω.

Πομπηία: Η αρχαία πόλη αποκαλύπτει
τους νέους θησαυρούς της

Ζ

ωηρά χρωματισμένες νωπογραφίες και επιγραφές που
έρχονται για πρώτη φορά στο
φως περιλαμβάνονται μεταξύ των
θησαυρών που ανασύρθηκαν έπειτα από μια πολύχρονη επιχείρηση αποκατάστασης του διεθνούς
φήμης
αρχαιολογικού
χώρου της Πομπηίας,
στην Ιταλία, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη.
Σύμφωνα με το Γαλλικό
Πρακτορείο Ειδήσεων , το
ιδιαίτερα επίπονο πρότζεκτ προέβλεπε μεταξύ
άλλων τη συνδρομή μιας
«στρατιάς» εργατών για
την ενίσχυση των τειχών, την επιδιόρθωση κτηρίων που τελούσαν
υπό κατάρρευση και την εκσκαφή
ανέγγιχτων περιοχών στον αρχαιολογικό χώρο, που αποτελεί το
δεύτερο μεγαλύτερο τουριστικό
προορισμό της Ιταλίας, μετά το
Κολοσσαίο στην Ρώμη.
Μάλιστα, σημειώθηκαν νέες ανακαλύψεις σε περιοχές των ερειπίων που δεν είχαν εξερευνηθεί.
«Όταν πραγματοποιεί κάποιος
ανασκαφές στην Πομπηία, πάντοτε υπάρχουν εκπλήξεις», σημειώ-
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Έξυπνα κόλπα για
μυρωδάτο σπίτι
Έξυπνο κόλπο για το τσιγάρο: Μπορεί εσύ
να μην καπνίζεις αλλά πολλοί από τους
φίλους σου, το κάνουν. Σε περίπτωση που θες
να διατηρήσεις την μυρωδιά του σπιτιού σου
όμορφη, ακόμη κι αν οι καπνιστές είναι
περισσότεροι σε αριθμό, μπορείς να βάλεις
λίγη βανίλια στο τασάκι των τσιγάρων. Καταπολεμά την τσιγαρίλα με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Μοσχομυρωδάτες υφασμάτινες επιφάνειες:
Οι καναπέδες, οι κουρτίνες, τα τραπεζομάντηλα και άλλες υφασμάτινες επιφάνειες του σπιτιού σου, πολλές φορές μυρίζουν εξαιτίας των τσιγάρων ή της κλεισούρας. Υπάρχει ένας αποτελεσματικός τρόπος να καταπολεμήσεις αυτή τη
δυσάρεστη μυρωδιά με το παρακάτω έξυπνο
κόλπο. Σε ένα μπουκάλι με λαβή σπρέι προσθέτεις
ίση ποσότητα νερού και ίση ποσότητα μαλακτικού.
Ανακατεύεις και έχεις έτοιμο ένα αρωματικό επιφανειών που μπορείς να το ψεκάσεις όπου επιθυμείς!
Ψυγείο: Πολλές φορές το ψυγείο μας μυρίζει χωρίς
να είναι βρώμικο. Σε αυτή τη περίπτωση μπορείς
να τυλίξεις λίγο ελληνικό καφέ σε αλουμινόχαρτο

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.

Φέτος, αυτή η Κυριακή είναι στις
29 Μαρτίου όταν και οι δείκτες
των ρολογιών θα πάνε μία ώρα
μπροστά.
Η επόμενη αλλαγή ώρας, θα
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο
(του 2020) και ενδεχομένως και το
Μάρτιο του 2021.

κά, κατά τους επτά μήνες της
θερινής ώρας εξοικονομούμε 210
ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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νει ο γενικός διευθυντής του
αρχαιολογικού χώρου, Μάσιμο
Οσάνα.
Τα έργα αποκατάστασης στην

Πομπηία ξεκίνησαν το 2014. Χρειάστηκε η συστράτευση ομάδων
που αποτελούνταν από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς,
γεωλόγους και ανθρωπολόγους
ενώ το κόστος έφτασε τα 113
εκατ. δολάρια (περίπου 105 εκατ.
ευρώ), το οποίο, στο μεγαλύτερό
του μέρος, καλύφθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρότζεκτ ξεκίνησε μετά τις
προειδοποιήσεις της UNESCO το
2013, ότι θα προχωρούσε στην
αποπομπή της Πομπηίας από το

και να το τοποθετήσεις μέσα στο ψυγείο σου. Οι
μυρωδιές θα φύγουν ανεπιστρεπτί.
Σπίτι: Αν θες το σπίτι σου να μυρίζει πάντα όμορφα, αλλά δεν έχεις τα χρήματα να αγοράσεις ακριβά αρωματικά χώρου σου έχουμε την τέλεια εναλλακτική. Ρίξε πάνω στα κεριά του σπιτιού λίγο από
το αγαπημένο σου αιθέριο έλαιο. Όσο καίγεται το
κερί, τόσο πιο όμορφα θα μυρίζει το σπίτι σου.

Πρόγραμμα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έπειτα από
μια σειρά καταρρεύσεων σε υποδομές του αρχαιολογικού χώρου,
οι οποίες χρεώθηκαν
στην πλημμελή συντήρηση και την κακοκαιρία.

Σε μια τάξη του δημοτικού, η δασκάλα λέει στους
μαθητές της:

Ωστόσο, όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν
και οι εργασίες αποκατάστασης έδωσαν νέα πνοή
στον ιστορικό αυτό χώρο.

- Παιδιά το απόγευμα θα πάμε να βγάλουμε όλοι
μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία και όταν γεράσετε, θα λέτε: «Αχ! να ο Γιαννάκης, να η Μαρία».
Και από το τελευταίο θρανίο ακούγεται μια
φωνούλα :

Την Τρίτη, σύμφωνα
πάντα με το AFP, οι εργάτες αποκατέστησαν με
επιμέλεια αρχαίες νωπογραφίες,
αποχρώσεις
που είχαν ξεθωριάσει
από το χώμα και τις ασβεστοποιήσεις και δάπεδα που έπρεπε να
αποκαθαριστούν με ιδιαίτερη
προσοχή.

- Και αυτή εδώ στη μέση είναι η δασκάλα μας η
μακαρίτισσα.

Το έργο απέδωσε καρπούς και με
αυτό τον τρόπο η Πομπηία
παρουσιάζεται πλέον στο κοινό,
ανανεωμένη και με ακόμη περισσότερους θησαυρούς, αναδεικνύοντας το μεγαλείο μιας πόλης που
χάθηκε ξαφνικά στις 24 Αυγούστου του έτους 79 μ.Χ., έπειτα
από μια φοβερή έκρηξη του ηφαιστείου Βεζούβιος.

Σοβαρά … αστειάκια
Η ΜΑΚΑΡΙΤΙΣΣΑ

Άρωμα από Ελλάδα σε συγκινητικό
φιλμάκι στο Super Bowl

Ο

Super Bowl είναι ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του πλανήτη με εκατομμύρια
θεατές. Σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών
μέσων, για να παίξει διαφήμιση μιας εταιρείας για
30 δευτερόλεπτα στα ημίχρονα, το κόστος φτάνει
τα 5 εκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα στα σποτ που
εμφανίστηκαν φέτος ήταν και αυτό μιας ασφαλιστικής εταιρείας, της New York Life Insurance
Company, που είχε «άρωμα» από Ελλάδα. Στο
συγκινητικό σποτ αναλύονται τέσσερις ελληνικές
λέξεις, με τον αφηγητή να λέει: «Οι αρχαίοι Έλληνες
είχαν τέσσερις λέξεις για την αγάπη». Το βίντεο
παρουσιάζει στη συνέχεια τις έννοιες της φιλίας,
της στοργής, του έρωτα και της ίδιας της αγάπης.
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Αϋπνίες; Με αυτές τις τροφές θα κοιμηθείτε «σαν πουλάκι

Η

αϋπνία, ταλαιπωρεί πολλούς
ανθρώπους
καθημερινά.
Αρκετές είναι και οι αιτίες που
έχουν συνδεθεί με την έλλειψη
ύπνου. Απ' το βάρος, τη διατροφή
και τις παθήσεις της καρδιάς μέχρι
το άγχος και την κατάθλιψη.
Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων
υποφέρει από αϋπνία, ενώ ακόμα
περισσότεροι άνθρωποι συχνά
παραπονιούνται για διαταραχές
στον ύπνο τους.
Ο ύπνος έχει κυρίαρχο ρόλο στη
σωστή λειτουργία του οργανισμού
και στα επίπεδα της ενέργειάς σου
μέσα στην ημέρα. Πόσες φορές
έχεις ακούσει φίλους να παραπονιούνται ότι τους λείπει ύπνος ή
ότι δυσκολεύονται να σηκωθούν
κάθε πρωί; Μπορεί μάλιστα να
είσαι και εσύ μία από αυτούς.
O ύπνος είναι απαραίτητος για την
υγεία μας και όταν δεν είναι ικανοποιητικός τότε ξεκινούν τα προβλήματα.
O ύπνος είναι ένα διάλειμμα για να
ξεκουραστούμε σωματικά, ψυχικά
και νοητικά και να χαλαρώσουμε.
Πολλές φορές όμως δεν έρχεται
παρά τις απεγνωσμένες μας προσπάθειες ή, ακόμα και αν έρθει,
μπορεί να μην είναι επαρκής. Ο
διακεκομμένος ύπνος βλάπτει τη
διάθεση μας καθώς την επόμενη
μέρα νιώθουμε κουρασμένοι και
εξαντλημένοι. Οι ειδικοί τονίζουν
ότι πρέπει να κοιμόμαστε οκτώ
ώρες κάθε βράδυ.
Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν για τις
αϋπνίες που σε βασανίζουν τελευ-

ταία δεν ευθύνεται το άγχος, αλλά
η διατροφή σου;
Ας δούμε λοιπόν τις τροφές που
βοηθούν να έχουμε έναν καλό και
ξεκούραστο ύπνο:
Αβοκάντο: Δοκίμασε να φας ένα
σάντουιτς με αβοκάντο λίγες ώρες
πριν πέσεις για ύπνο. Οι ειδικοί
υποστηρίζουν ότι θα σε βοηθήσει
να κοιμηθείς καλύτερα το βράδυ.
Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πλούσιο
σε βιταμίνη B, το οποίο βοηθάει
στην ρύθμιση του ύπνου.
Γιαούρτι με κεράσια: Τα προβιοτικά που περιέχει το γιαούρτι αυξάνουν την παραγωγή μελατονίνης, η
οποία με τη σειρά της βελτιώνει
τον ύπνο σου. Αν το συνδυάσεις
κιόλας με κεράσια είναι εγγύηση
για έναν καλό ύπνο γιατί είναι
πλούσια
σε
μελατονίνη.
Σημειώνουμε ότι η μελατονίνη είναι
μια σημαντική ορμόνη για τον
ύπνο.
Μαύρη σοκολάτα: Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να συμβάλλει σε
καλύτερο ύπνο, επειδή περιέχει
συστατικά που βοηθούν στη ρύθμιση του βιολογικού μας ρολογιού.

Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το μαγνήσιο που έχει η μαύρη
σοκολάτα μπορεί να
βοηθήσει τον οργανισμό να ρυθμίσει το
εσωτερικό
του
ρολόι, με αποτέλεσμα να διευκολύνει
τον ύπνο και να
αισθάνεται κανείς
πιο
ξεκούραστος
στη διάρκεια της

Ταύρος: Αν αναζητούσες μια καλή
μέρα για να κάνεις συναντήσεις
ώστε να προωθήσεις στόχους και
σχέδιά σου, θα μπορούσε να είναι
η σημερινή. Παράλληλα όμως η
Αφροδίτη περνά από σήμερα στο
ζώδιό σου εγκαινιάζοντας έτσι
μια σύντομη περίοδο όπου η γοητεία σου ανεβαίνει κατακόρυφα
και εσύ προσπαθείς να κάνεις πιο
όμορφη την καθημερινότητά σου.
Δίδυμοι: Ενδεχομένως σήμερα να
αφήνεις στην άκρη τις υποχρεώσεις, θέλεις να βρεθείς με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να μοιραστείς ευχάριστες στιγμές.
Κράτα κατά νου επίσης πως η
σημερινή ημέρα είναι πολύ βοηθητική για να πάρεις συμβουλές.

τάς μια μικρή ανάπαυλα από την
καθημερινότητά σου. Ενδεχομένως
να ζητήσεις απαντήσεις από
κάποιο πρόσωπο. Επίσης, από
σήμερα η Αφροδίτη περνά στο
ζενίθ του ωροσκοπίου σου, φέρνοντας έντονη κοινωνική ζωή και
γνωριμίες.
Παρθένος: Σήμερα μπορείς να
έρθεις πιο κοντά σε φίλους, σε
αγαπημένα πρόσωπα, αφού γενικότερα οι διαπροσωπικές σου
σχέσεις ευνοούνται. Θέλεις να δεις
σχέδια να προωθούνται και επενδύεις σε πρόσωπα που σε στηρίζουν.
Ζυγός: Μια μέρα που σε αφήνει
λίγο πιο ανέμελο, στην οποία
μπορείς να δεις τα σχέδιά σου να
προχωρούν, κυρίως σε επίπεδο
εργασίας. Ο ισχυρός σου σύμμαχος πάντως είναι η αισιοδοξία
που βλέπεις τα πράγματα.

Καρκίνος: Πρωταγωνιστείς στις
εξελίξεις με την Σελήνη στο ζώδιό
σου ενώ παράλληλα είναι μια
πολύ καλή ημέρα για να ρυθμίσεις
διαδικαστικές υποθέσεις ή θέματα
που σχετίζονται με πρόσωπα που
βρίσκονται μακριά.

Σκορπιός: Η σημερινή ημέρα σε
βοηθά να χαμογελάσεις και να
πάρεις μια ανάσα, ειδικά αν είσαι
γεννημένος το πρώτο δεκαήμερο.
Αλλά, ακόμη και αν χρειαστεί να
αντιμετωπίσεις δυσκολίες, όχι
μόνο θα βγεις κερδισμένος, αλλά
θα βγεις και νικητής.

Λέων: Είσαι πιο ήρεμος σε σχέση
με τις προηγούμενες ημέρες, θέλεις
να χαλαρώσεις και να ξεκουραστείς ή δεν αποκλείεται να αναζη-

Τοξότης: Μια αρκετά καλή ημέρα
για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες, να καλέσεις φίλους, ή να
γεφυρώσεις διαφορές που υπάρ-

SUDOCOU

ημέρας.
Πατάτες: Οι υδατάνθρακες μας
εξασφαλίζουν καλύτερο ύπνο. Η
κατανάλωση υδατανθράκων συμβάλλει στην έκκριση της σεροτονίνης, ορμόνης απαραίτητης για να
κοιμηθούμε. Σκέψου όταν καταναλώνεις ένα πλούσιο σε υδατάνθρακες γεύμα στο γραφείο. Δεν σε
πιάνει μια υπνηλία; Είναι λόγω της
σεροτονίνης που δρα! Απλά θέλει
μέτρο, γιατί οι υδατάνθρακες πριν
από τον ύπνο προσθέτουν θερμίδες.
Ζεστό γάλα: Τα γαλακτομικά είναι
εξαιρετική πηγή τρυπτοφάνης,
ενός αμινοξέος που βοηθά το
σώμα να παράγει μελατονίνη.
Επίσης περιέχουν μαγνήσιο και
βιταμίνη Β, τα οποία με τη σειρά
τους προάγουν την παραγωγή και
διαθεσιμότητα της τρυπτοφάνης
στον οργανισμό.
Καρύδια: Τα καρύδια κάνουν καλό
στον ύπνο καθώς περιέχουν θρεπτικά συστατικά που προάγουν
την αύξηση της μελατονίνης και
την απελευθέρωση της στο σώμα.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η σημερινή είναι μια εξαιρετική ημέρα για να ασχοληθείς με
τα του οίκου σου, ειδικά αν νιώθεις πως οι άλλοι είναι εριστικοί
απέναντι σου.
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χουν ανάμεσα σε σένα και στα
μέλη της οικογένειάς σου.
Γενικότερα, είσαι πολύ συναισθηματικός σήμερα και έχεις ανάγκη
από θαλπωρή, συνέχισε όμως να
ακολουθείς και τους στόχους που
έχεις θέσει.
Αιγόκερως: Σήμερα η μέρα είναι
σαφώς πιο βοηθητική για τα προσωπικά σου. Επιπλέον, μπορείς να
κλείσεις μια καλή συμφωνία με
ένα συνέταιρο ή συνεργάτη, ενώ
ακόμη και αν υπήρξαν δύσκολες
στιγμές, έχεις την δυνατότητα να
γλυκάνεις το κλίμα στο σπίτι.
Υδροχόος: Είναι μια εξαιρετική
ημέρα σήμερα, κυρίως για να βρεις
λύσεις και διεξόδους σε όσα σε
απασχολούν. Παράλληλα, η σκληρή προσπάθεια που καταβάλλεις
το τελευταίο διάστημα, σε συνδυασμό με την αισιόδοξη στάση
σου είναι οι πιο ισχυροί σου σύμμαχοι.
Ιχθείς: Κάποια ευχάριστη έκπληξη
ή ένα απρόσμενο θετικό νέο σε
περιμένει μέσα στον ορίζοντα της
ημέρας, φρόντισε λοιπόν να είσαι
σε εγρήγορση για να αδράξεις τις
ευκαιρίες. Παράλληλα, μπορείς να
ασχοληθείς με ένα δημιουργικό
σχέδιο που έχεις στα σκαριά και
να προχωρήσει με τον καλύτερο
τρόπο.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Γίγαντες Πρεσπών με χταπόδι
Υλικά: 500 γραμ. γίγαντες Πρεσπών
2 ξερά κρεμμύδια (κομμένα σε λεπτές φέτες)
2 σκ. σκόρδο (σπασμένες), 1 καρότο (κομμένο σε καρεδάκια), 1 φλ. μανέστρα, 2 συσκευασίες ντομάτες κονκασέ, 1 μικρό χταπόδι (γύρω στα 800 γραμ. καθαρισμένο), 1 δαφνόφυλλο, λίγη αποξηραμένη ρίγανη
2 κ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι, λίγο ξύδι.
Εκτέλεση: Για τους γίγαντες Από το προηγούμενο
βράδυ βάζουμε τα φασόλια σε ένα μπολ με κρύο νερό
και ένα κουταλάκι σόδα να μουλιάσουν. Την επόμενη
τα ξεπλένουμε, τα στραγγίζουμε και τα βράζουμε σε
χαμηλή φωτιά, μέχρι να μαλακώσουν, περίπου για
35-40΄. Εξαρτάται από το πόσο βραστερά είναι.
Ταυτόχρονα ετοιμάζουμε το χταπόδι. Καθαρίζουμε το
χταπόδι και το βάζουμε σε μικρή κατσαρόλα με λίγο
νερό, ίσα που να το σκεπάζει, λίγους κόκκους πιπέρι
και 1 δαφνόφυλλο. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και
αφήνουμε να
σιγοβράσει για
30΄να μισομαλακώσει. Μόλις
είναι
σχεδόν
έτοιμο, το βγάζουμε σε ξύλο
κοπής και το
πασπαλίζουμε
με ρίγανη να
κολλήσει πάνω
του όσο είναι ζεστό. Το ραντίζουμε με λίγες σταγόνες
ξίδι. Το κόβουμε σε μπουκίτσες και το ρίχνουμε ξανά
στο ζουμί του. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα. Ζεσταίνουμε
το λάδι σε βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι και
το σκόρδο. Βάζουμε το καρότο και τη μανέστα και
ανακατεύουμε μέχρι να λαδωθούν παντού.
Προσθέτουμε το χταπόδι, τις ντομάτες και το ζουμί
του χταποδιού. Σιγοβράζουμε για 5-10΄ανακατεύοντας. Αλατοπιπερώνουμε, αφού δοκιμάσουμε, γιατί
το φρέσκο χταπόδι είναι αρκετά αλμυρό. Τις πιο πολλές φορές δεν χρειάζεται αλάτι. Πασπαλίζουμε με
μαϊντανό. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 °C.
Βάζουμε τους γίγαντες σε μία μικρή γάστρα, κατά
προτίμηση μαντεμένια ή κεραμική. Περιχύνουμε με τη
σάλτσα 1/2 φλ. ελαιόλαδο και ένα φλιτζάνι νερό.
Ανακατεύουμε τα υλικά. Σκεπάζουμε με το καπάκι και
ψήνουμε για 25΄, ξεσκεπάζουμε, ανακατεύουμε απαλά
αν χρειάζεται υγρασία προσθέτουμε ελάχιστο ζεστό
νερό και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15-20΄. Στο τέλος
το φαγητό πρέπει να μείνει με το λάδι του.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 799 - 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965

ΑΤΗΚ - CYTA: Νέο
περιστατικό απάτης

Η

Αρχή
Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου
[Cyta] ενημερώνει το
κοινό για νέο σοβαρό
περιστατικό που αφορά
προσπάθειες παραπλάνησης των πελατών της,
αλλά και του κοινού
γενικά, από επιτήδειους, οι οποίοι διενεργούν κλήσεις με ψεύτικους αριθμούς από το
εξωτερικό προς ανυποψίαστους συνδρομητές.
Οι ενοχλητικές κλήσεις
παρουσιάζονται
με
ανύπαρκτους αριθμούς,
κάτι
που
αποτελεί
συνήθη τακτική σε
παρόμοια περιστατικά
απάτης. Συγκεκριμένα,
οι επιτήδειοι μιλώντας
σε σπαστά αγγλικά ή
ελληνικά, συστήνονται
ως μηχανικοί εταιρειών
(π.χ. της Cyta), οι οποίοι
προσφέρονται να βοηθήσουν στην επίλυση
υποτιθέμενων προβλημάτων ασφάλειας.
Στη συνέχεια οδηγούν
τους ανυποψίαστους
συνδρομητές σε ιστοσελίδα, μέσω της οποίας
αποκτούν απομακρυσμένη
πρόσβαση,
ζητούν την ενεργοποίηση συγκεκριμένου συνδέσμου (link), που στην
ουσία αποτελεί κακόβουλο λογισμικό, το
οποίο μπλοκάρει όλες
τις λειτουργίες του υπολογιστή και ζητούν
στοιχεία πιστωτικών
καρτών κτλ για δήθεν
εκτέλεση της εργασίας,
με το πρόσχημα ανάγκης πληρωμής κάποιου
ποσού για ξεκλείδωμα
του υπολογιστή.

Άλκη Ζέη: Ήταν όλοι εκεί στο στερνό αντίο

Π

λήθος κόσμου βρέθηκε στο A'
Νεκροταφείο στο τελευταίο αντίο
της Άλκη Ζέη στις 3 Μαρτίου. Ήταν
όλοι εκεί για να αποχαιρετήσουν την
σπουδαία συγγραφέα. Άνθρωποι από
τον καλλιτεχνικό αλλά και τον πολιτικό
κόσμο την τίμησαν με την παρουσία
τους.
Κατά την περίοδο της κατοχής είχε
ενταχθεί στην ΕΠΟΝ, παρακινούμενη
από τη Διδώ Σωτηρίου. Σπούδασε
φιλοσοφία
του
θεάτρου
στην
Φιλοσοφική του πανεπιστημίου των
Αθηνών και υποκριτική στη δραματική
σχολή του Εθνικού Ωδείου Αθηνών. Το
1948, ύστερα από την ήττα του

«Δημοκρατικού Στρατού» στον εμφύλιο,
εξορίσθηκε στη Χίο λόγω των πολιτικών της πεποιθήσεων. Το 1957 μετακόμισε στη Μόσχα, όπου σπούδασε στο
τμήμα σεναριογραφίας του Ινστιτούτου
Κινηματογράφου . Το 1964 επέστρεψε
στην Ελλάδα για να ξαναφύγει πάλι το
1967, με τον ερχομό της Χούντας, αυτή
τη φορά για το Παρίσι, και να επιστρέψει οριστικά όταν έπεσε η δικτατορία.
Το 1971 και ενώ ήταν εξόριστη στο
Παρίσι, έγραψε τον «Μεγάλο περίπατο
του Πέτρου», αυτή τη φορά με θέμα την
κατοχή και την απελευθέρωση. Το
σημαντικό στα ιστορικά της μυθιστορήματα είναι ότι δεν αποτελούν μια
απλή καταγραφή ιστορικών
Το 2010 τιμήθηκε με το
βραβείο της Ακαδημίας
Αθηνών για το σύνολο του
έργου της και το 2014 αναγορεύτηκε σε επίτιμη διδάκτορα του Αριστοτέλειου
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ
Θεσσαλονίκης, για να
τιμηθεί με τον τρόπο αυτό
η προσφορά και το έργο
της στην παιδική λογοτεχνία.

Η ΑΤΗΚ συστήνει στο
κοινό να είναι προσεχτικό και συμβουλεύει τους
αποδέκτες κλήσεων από
άγνωστους αριθμούς
του εξωτερικού:
• να μην ανταποκρίνονται
• να μην δίνουν τα προσωπικά τους ή άλλα
στοιχεία, σε καμία περίπτωση

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 4/2020 4/3/2020
50.000 ............... 31610

100 .................... 19648

1.000 ................. 20572

100 .................... 21384

400 .................... 53104

100 .................... 24896

400 .................... 29455
400 .................... 18749
200 .................... 19157

100 .................... 25514
100 .................... 19576

200 .................... 46680

100 .................... 32725

200 .................... 34209

100 .................... 48728

200 .................... 28211

100 .................... 46867

200 .................... 33931

Άλλα ποσά

200 .................... 50262
200 .................... 15574
200 .................... 11856
200 .................... 58238
200 .................... 37710

Από €40 οι λήγοντες σε
6075, 9382
Από €20 οι λήγοντες σε
267

100 .................... 55857

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .................... 15977

440, 044

100 .................... 46451

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .................... 50093

02, 20

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

• να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές
και τον τηλεπικοινωνιακό παροχέα τους.
Οι πελάτες της ΑΤΗΚ
μπορούν να καλούν
χωρίς χρέωση στον
αριθμό 132 (Κέντρο
Τηλεξυπηρέτησης
Πελατών).

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15
Συγκάτοικοι στο ρετιρέ Ανόρθωση και Ομόνοια
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B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ

υρίαρχη στο ταξίδι του
τίτλου παρουσιάζεται η
Ανόρθωση η οποία επανήλθε πανηγυρικά στις νίκες
ύστερα από δύο συνεχείς
ήττες κι επανεγκαταστάθηκε
στο ρετιρέ με «Πράσινη»
συγκάτοικο. Ομάδα με χαρακτήρα και χωρίς άγχος, η
Ανόρθωση καθάρισε με
συνοπτικές διαδικασίες την
άχρωμη ΑΕΚ στέλλοντας
μήνυμα ότι μπορεί. Όσο για
την ΑΕΚ τι να πει κανείς; Η
αποχώρηση των φίλων της
από τις κερκίδες αρκετή ώρα
πριν από το τέλος του
αγώνα, τα λέει όλα.

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εμφάνιση επίδοξης πρωταθλήτριας από την Ομόνοια,
η οποία συνέτριψε την ΑΕΛ
δείχνοντας έντονα την αποφασιστικότητα της για διεκδίκηση του τροπαίου. Χαράς
ευαγγέλια στο «πράσινο»
στρατόπεδο όπου οι φίλοι
του «Τριφυλιού» αποθέωσαν τον Χ. Μπέργκ, αναγνωρίζοντας τον Νορβγό τεχνικό
ως αναμορφωτή της ομάδας. Απογοητευτική και
άψυχη η ΑΕΛ, έδειξε ότι
δύσκολα θα υλοποιήσει
κάποιον από τους στόχους
της.
Ούτε ο ΑΠΟΕΛ ούτε ο Απόλλων ήθελαν την ισοπαλία, η
οποία όμως τους «χαμογέ-

λασε ψεύτικα» ανοίγοντας κι
άλλο την βαθμολογική ψαλίδα που τους χωρίζει από
την κορυφή. Οι δύο τεχνικοί
αναγνώρισαν το δίκαιο του
ανεπιθύμητου αποτελέσματος, τονίζοντας ότι ακόμη
υπάρχει αρκετός χρόνος
μέχρι το τέρμα.

• «Κυρία» με χαρακτήρα πρωταθλήτριας
• Πράσινα διαπιστευτήρια με φόντο τον τίτλο
• Δίκαιη αλλά ανεπιθύμητη ισοπαλία στο «Τσίρειο»
• ΑΕΛ χωρίς ψυχή και δίχως όνειρα
• Αμηχανία στην ΑΕΚ για τη συντριβή
• Αναλλοίωτο σκηνικό στα κάτω διαζώματα

Με το ξεκίνημα της 2ης
φάσης που αφορά
τους αγώνες κατάταξης,
το πρωτάθλημα πήρε
φωτιά ανεβάζοντας την
ανδρεναλίνη των ποδοσφαιρόφιλων στα ύψη.

Στα κάτω διαζώματα, στις
μάχες ζωής ή θανάτου, ο
Εθνικός Άχνας πρόταξε τη
δίψα του για παραμονή στα
μεγάλα σαλόνια. Για τον
Ολυμπιακό η ισοπαλία που
πήρε στο «Τ. Μάρκου» δεν
θεωρείται καταστροφική
λαμβάνοντας υπόψιν ότι
έληξε ισόπαλο το παιχνίδι
άμεσου
ενδιαφέροντος
μεταξύ Νέας Σαλαμίνας και
Άχνας. Στο Παραλίμνι τα
πράγματα έχουν φθάσει σε
οριακό σημείο.

Κύρια φαβορί θεωρούνται
η Ομόνοια και η Ανόρθωση, χωρίς ωστόσο να
υποτιμάται η αξία του
ΑΠΟΕΛ και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ
που έχουν τα φόντα
να αλλάξουν το σκηνικό

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ
Πάρα πολύ δύσκολα πράγματα για τον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ που
αδυνατούν να πείσουν πως έχουν τα φόντα να κτυπήσουν με αξιώσεις
το φετινό πρωτάθλημα

1
2
3

Ανόρθωση και Ομόνοια παρουσιάζονται σαν τα κύρια φαβορί καθώς
πείθουν με την αγωνιστική τους κατάσταση πως μπορούν περισσότερο
από τους άλλους δύο ανταγωνιστές τους
Στα κάτω διαζώματα οι μάχες προβλέπονται ομηρικές με τη Δόξα να
αποσυνδέεται από τον αναπνευστήρα λόγω της νίκης της επί της Πάφου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΑΟΚ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΚΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΚΑΣ - ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

4-1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ 4-2
Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ

1-3

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - Κ.ΜΑΤΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

4-1

Θ.Ο.Ι. ΜΟΝΑΓΡΙΟΥ - ΑΤΕ – ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

2-5

Ε.Ν. ΑΠΑΙΣΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ – ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ

1-5
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Περιβάλλον και κλιματική
αλλαγή ανησυχούν έντονα
τους Ευρωπαίους πολίτες

Η

έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε
προχθές Δευτέρα δείχνει ότι οι πολίτες επιθυμούν να γίνουν περισσότερα για την προστασία του
περιβάλλοντος, και πως πιστεύουν ότι την ευθύνη
θα πρέπει να αναλάβουν από κοινού οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία, οι εθνικές κυβερνήσεις και η
ΕΕ, καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολίτες που
ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι οι πιο αποτελεσματικοί
τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να «αλλάξουμε τον τρόπο που καταναλώνουμε» και να «αλλάξουμε τον τρόπο που
παράγουμε και πραγματοποιούμε τις εμπορικές μας
συναλλαγές».
Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας,
Βιργκίνιους Σινκέβιτσους δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δεν μας προκαλούν έκπληξη.
Αυτοί ακριβώς είναι οι προβληματισμοί των πολιτών
στους οποίους θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις με
την Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς ότι υπάρχει υποστήριξη για
τις θεμελιώδεις αλλαγές που πρόκειται να κάνουμε
στην κοινωνία και στην οικονομία μας, και ότι οι
άνθρωποι επιθυμούν να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο σε αυτή την αλλαγή.»
Η αλλαγή του κλίματος, η ατμοσφαιρική ρύπανση
και τα απόβλητα είναι τα τρία σημαντικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα, σύμφωνα με τα πορίσματα
της έρευνας. Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) όσων
απάντησαν πιστεύουν ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν άμεση επίδραση στην καθημερινή τους
ζωή και υγεία. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα
πολίτες ανησυχούν για τις επιπτώσεις των χημικών
ουσιών που υπάρχουν στα προϊόντα καθημερινής
χρήσης.
Οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να απαιτηθούν θεμελιώδεις αλλαγές. Από τις απαντήσεις που
έδωσαν περισσότεροι από 27.000 ερωτηθέντες, διαπιστώνεται σταθερή υποστήριξη για όλα τα προτεινόμενα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των
πλαστικών αποβλήτων και της δημιουργίας απορριμμάτων. Τα πορίσματα δείχνουν επίσης ότι οι
πολίτες πιστεύουν ότι τα προϊόντα θα πρέπει να
σχεδιάζονται κατά τρόπο που να διευκολύνει την
ανακύκλωση πλαστικών. Η βιομηχανία και οι έμποροι λιανικής θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες
για μείωση των πλαστικών συσκευασιών. Τα άτομα
θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε τρόπους μείωσης των
πλαστικών απορριμμάτων τους. Οι τοπικές αρχές θα
πρέπει να εξασφαλίζουν περισσότερες και καλύτερες εγκαταστάσεις συλλογής για τα πλαστικά απορρίμματα.
Η έρευνα εξέτασε επίσης τη στάση απέναντι στη βιομηχανία ειδών ένδυσης και διαπίστωσε υψηλά επίπεδα ανησυχίας σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις συνθήκες εργασίας. Τέλος, εκφράστηκε
υποστήριξη για άλλα μέτρα, όπως επενδύσεις στην
έρευνα και στην ανάπτυξη, καλύτερη ενημέρωση και
εκπαίδευση, ενθάρρυνση των επιχειρήσεων για συμμετοχή σε βιώσιμες δραστηριότητες και πιο αυστηρός νομοθετικός έλεγχος.
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• Αταλάντευτη η θέση των εργαζομένων στον Δήμο Πάφου

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας σκυβάλων

Κ

αθολική ήταν η συμμετοχή των
εργαζομένων του Δήμου Πάφου
στην χθεσινή 48 ωρη απεργία που
κήρυξαν οι συντεχνίες του προσωπικού ενάντια στην απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου για ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας σκυβάλων.
Η απόφαση για κλιμάκωση των
μέτρων λήφθηκε ομόφωνα στη
γενική συνέλευση των εργαζομένων που έγινε την Πέμπτη
5/3/2020, δύο μέρες μετά την
24ωρη προειδοποιητική απεργία

• Οι συντεχνίες απάντησαν
με 48ωρη απεργία
στην άτεγκτη στάση
του Δήμου
της 3ης Μαρτίου.
Οι συντεχνίες του προσωπικού
ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ -ΠΕΟ και
ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ
καλούν για
ακόμα μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο να ακυρώσει την απόφαση
του και να προχωρήσει σε άλλες
διευθετήσεις σε συνεννόηση με το
συνδικαλιστικό κίνημα
και οι
οποίες θα έχουν ως κύριο άξονα
τους την παραμονή των δραστηριοτήτων στον Δήμο, ώστε να διασφαλιστούν ρυθμισμένες εργασιακές σχέσεις και να προωθήσουμε
από κοινού μέσω διαλόγου την

περαιτέρω παροχή ποιοτικότερων
και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους δημότες.
Σε κοινή ανακοίνωση τους επισημαίνουν ότι σε ανάλογες περιπτώσεις όπου Δήμοι προχώρησαν με
την παραχώρηση των δραστηριοτήτων σε ανάδοχο, δεν διασφαλίστηκαν ρυθμισμένες εργασιακές
σχέσεις, κάτι που οδήγησε σε
εργασιακή εκμετάλλευση των
εργαζόμενων και σε προβλήματα
για τους δημότες με τη μη παροχή

ποιοτικής εξυπηρέτησης.
Οι απεργοί απευθυνόμενοι στους
δημότες ζήτησαν την κατανόηση
τους για την τυχόν ταλαιπωρία
τους από την απεργία. Παράλληλα, ζήτησαν τη συμπαράσταση
των πολιτών και των δημοτών
Πάφου στον συντεχνιακό αγώνα,
διαμηνύοντας πως, αν περάσουν
τέτοιες πολιτικές, οι επιπτώσεις
θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε
ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό.

• Συνάντηση ΟΥΙΚ - ΣΕΚ με τον γενικό διευθυντή υπουργείου Δικαιοσύνης

Επί τάπητος ζητήματα των ιδιωτικών φρουρών ασφάλειας

Α

ντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Κύπρου - ΣΕΚ με επικεφαλής τον
γενικό γραμματέα της ΟΙΥΚ - ΣΕΚ
Ελισαίο Μιχαήλ, είχε συνάντηση
την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον
γενικό διευθυντή και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης. Κατά την συνάντηση παραδόθηκε ψήφισμα που εγκρίθηκε από
το 12ο Παγκύπριο Συνέδριο της
ΟΙΥΚ – ΣΕΚ, προς τον υπουργό
Δικαιοσύνης που αφορά καθήκοντα
και ευθύνες των φρουρών ασφαλείας.

φρουρούς που εργάζονται σε ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας, τον διαχωρισμό της
άδειας του φύλακα σε κατηγορίες
ανάλογα με την ειδίκευση και την
επαγγελματική δραστηριότητα, την
πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β1 ως προϋπόθεση για έκδοση άδειας φρουρού ασφαλείας, την εισαγωγή

μηχανογραφικού συστήματος από
την αστυνομία για 24ωρη καταγραφή των σημείων εργασίας των
φρουρών ασφάλειας, τη συμβολή
των εταιρειών στο κόστος έκδοσης
της άδειας του φρουρού και την
κατάργηση του κόστους μεταφοράς
της άδειας φρουρού ασφάλειας
στις περιπτώσεις μετακίνησης από
μία εταιρεία σε άλλη.

Στο ψήφισμα παρατίθενται εισηγήσεις για τροποποίηση της σχετικής
νομοθεσίας που αφορά τους φρουρούς ασφαλείας σε θέματα όπως:
την προώθηση της υποχρεωτικής
συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζόμενων στο κλάδο, τον διαχωρισμό των καθηκόντων των ιδιωτών
φρουρών ασφάλειας από τους

Ανεστάλη η εξαγγελθείσα απεργία στον ΟΕΔΑ Πεντακώμου

Α

ποσύρθηκαν τα απεργιακά
μέτρα που ήταν προγραμματισμένα για προχθές Δευτέρα στην
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) στο
Πεντάκωμο μετά από τις εργοδοτικές διαβεβαιώσεις για καταβολή
του μισθού Φεβρουαρίου.
Το Σωματείο Βιομηχανικών ΣΕΚ

Λεμεσού και οι συντεχνίες Οικοδόμων ΠΕΟ Λεμεσού και ΔΕΟΚ Λεμεσού, ανακοίνωσαν ότι μετά την
προσωρινή ρύθμιση που συμφωνήθηκε με την εταιρία για την
καταβολή των μισθών του προσωπικού, η Γενική Συνέλευση που
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
06/03/2020 αποφάσισε όπως

ανασταλεί η απεργία που είχε
προκηρυχτεί

για

την

Δευτέρα

09/03/2020.
Παράλληλα, διαμήνυσαν όπως, αν
επαναληφθεί καθυστέρηση στην
καταβολή του μισθού τους, θα
προχωρήσουν σε απεργιακά μέτρα
χωρίς προειδοποίηση.

