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Η

φετινή Πρωτομαγιά, που συμπίπτει χρονικά με το Ελληνορθόδοξο Πάσχα, το μυαλό μας στρέφεται στους άνεργους, τους
χαμηλόμισθους και γενικότερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που πληρώνουν πανάκριβα το τίμημα της οικονομικής κρίσης. Η πρόσφατη έξοδος της Κύπρου από το Μνημόνιο και τα
σημάδια ανάπτυξης που προβάλλουν δειλά – δειλά στον Κυπριακό ορίζοντα, διανοίγουν συγκρατημένα αισιόδοξες προοπτικές
για το αύριο. Ωστόσο, οι οδυνηρές επιπτώσεις της κρίσης εξακολουθούν να καταδυναστεύουν τους άνεργους και τα ευάλωτα
πληθυσμιακά στρώματα.
Η ΣΕΚ με την ευκαιρία της Εργατικής Πρωτομαγιάς, καλεί την
κυβέρνηση και γενικότερα την Πολιτεία, να υιοθετήσουν συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα που θα επιταχύνουν την οικονομική
ανάπτυξη, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα επισπεύσουν
την κρατική μεταρρύθμιση, ενισχύοντας παράλληλα το κοινωνικό κράτος.
Η καθιερωμένη μεγάλη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση της ΣΕΚ δεν
θα πραγματοποιηθεί, αφού η φετεινή Πρωτομαγιά συμπίπτει με
το Πάσχα. Σε χώρους δουλειάς θα γίνουν σύντομες ομιλίες από
τους οργανωτικούς αξιωματούχους οι οποίοι θα αναπτύξουν το
νόημα της Πρωτομαγιάτικης Διακήρυξης και τους επόμενους στόχους του κινήματος.

ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για την Πρωτομαγιά, τη Μεγάλη Τετάρτη στις 10 το πρωί θα γίνει συμβολική τελετή κατάθεσης στεφάνων στον ανδριάντα του ήρωα Μάρκου Δράκου στη
Λευκωσία, αποτίοντας φόρο τιμής στον εθνικό και κοινωνικό
αγωνιστή που θυσίασε τη ζωή του για την ελευθερία της πατρίδας και την επικράτηση της αρχής της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

ΑΝΑΜΜΑ ΛΑΜΠΑΔΑΣ
Στις 12 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί στο
μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση
«Άναμμα Λαμπάδας» στη μνήμη των θυμάτων των εργατικών
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Θα παραστεί η
υπουργός Εργασίας και οι ηγεσίες των Κοινωνικών Εταίρων.
Σελ.2, 3

Αιτία αφύπνισης η πορεία προς το Γολγοθά

Ε

λάχιστες ώρες μας χωρίζουν από την Ανάσταση
του Θεανθρώπου. Σε λίγες μέρες το Γολγοθά και
το μαρτύριο θα διαδεχθεί η χαρά της Ανάστασης.
Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια ανεβαίνει το δικό της
Γολγοθά και βιώνει μια τραγική κατάσταση σε πάρα
πολλά επίπεδα. Εθνικά, πνευματικά, οικονομικά,
υλικά. Παντού ανικανότητα, διαπλοκή, ελλείμματα,
ολιγοπιστία.
Ανάλογη τραγικότητα βιώνει στο σύνολο του ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, αφού μόνιμα και φανερά
πλέον βρίσκονται στο στόχαστρο δυνάμεων που επιδιώκουν τη συρρίκνωση τους. Οι καιροί είναι πονηροί και δύσκολοι.
Αυτή την Ανάσταση, ας αφυπνισθούμε λοιπόν. Ας
ξυπνήσουμε από τα όσα καθημερινά μας αποκοιμί-

ζουν και ας διεκδικήσουμε αξιοπρέπεια, διαφάνεια,
αξιοκρατία και ένα καθαρό κράτος που δεν θα είναι
σκεπασμένο από τα σκουπίδια, τις μίζες και τα απόβλητα.

• Ελπιδοφόρα τα μηνύματα της Ανάστασης

Αυτή την περίοδο η Κύπρος και ο λαός της χρειάζονται περισσότερη αλήθεια και λιγότερη δημαγωγία.
Χρειαζόμαστε περισσότερη ηθική σ’ όλα τα επίπεδα
και ένα αξιόπιστο πολιτικό σύστημα που δεν θα στηρίζεται σε ανίκανους και ανεπαρκείς πολιτικούς και
τραπεζίτες. Ας προσπαθήσουμε αυτή τη Μεγάλη και
Αγία Εβδομάδα να ξυπνήσουμε. Να ξαναπιστεύσου-

με στις δυνάμεις και στις αντοχές μας. Να βρούμε
όραμα και ελπίδα και να ξαναρυθμίσουμε την πυξίδα
μας προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στο πνεύμα των Ημερών, της σταυρικής θυσίας και
της Ανάστασης, ας προσπαθήσουμε ο καθένας με το
δικό του τρόπο να βοηθήσουμε τον άνθρωπο της
διπλανής πόρτας. Τον ανάπηρο, το φτωχό, τον
άνεργο, τον άρρωστο, τον άπορο. Όλοι οι άνθρωποι
έχουν δικαίωμα στη χαρά, στην ευημερία και τη ζωή,
γι’ αυτό όσοι μπορούν ας φορτωθούν και το σταυρό
των αδυνάτων. Η πορεία προς το Γολγοθά, η σταυρική θυσία, η ταφή και η ζωηφόρος Ανάσταση στέλνουν μηνύματα αφύπνισης, αισιοδοξίας, ελπίδας.
Αυτά τα μηνύματα ας τα αξιοποιήσει ο καθένας προς
δικό του όφελος και όλοι μαζί προς όφελος της
πατρίδας, του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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Με το μυαλό μας στραμμένο στους άνεργους
και τους χαμηλόμισθους

Γ

ιορτάζουμε τη φετινή Πρωτομαγιά, η οποία συμπίπτει χρονικά με το Ελληνορθόδοξο Πάσχα, με το
μυαλό μας στραμμένο στους άνεργους, τους χαμηλόμισθους και γενικότερα τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που πληρώνουν πανάκριβα το τίμημα της οικονομικής κρίσης. Η πρόσφατη έξοδος της Κύπρου από το
Μνημόνιο και η διαπιστούμενη επανεκκίνηση της οικονομίας, διανοίγουν αισιόδοξες προοπτικές για το αύριο,
ιδίως για τους άνεργους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια
δοκιμάζονται σκληρά στην αρένα της καθημερινής επιβίωσης. Παρά ταύτα, οι επιπτώσεις της κρίσης θα εξακολουθήσουν για πολύ καιρό ακόμη να αιωρούνται
πάνω από τον κοινωνικοοικονομικό ορίζοντα της
χώρας.
Μέσα σαυτό το σκηνικό, καλούμαστε ως εργατικά συνδικάτα να αντιμετωπίσουμε τη μεταμνημονιακή περίοδο με
υπευθυνότητα αλλά και διεκδικητικότητα, συμβάλλοντας
θετικά στην καταβαλλόμενη συνολική προσπάθεια για
γρηγορότερη έξοδο από την κρίση και σταδιακή άμβλυνση των επιπτώσεων της με αιχμή την καθήλωση της
ανεργίας και δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.
Θέλουμε να στείλουμε ισχυρό το μήνυμα ότι η ορθή οικονομική διαχείριση στα επόμενα χρόνια δεν απειλείται
από τις διεκδικήσεις των εργαζομένων για επαναφορά
ορισμένων ωφελημάτων στα πρό της κρίσης επίπεδα
αλλά θα κινδυνεύσει από το ίδιο το κράτος αν συνεχίσει

• Πρωτομαγιάτικη Διακήρυξη
να είναι σπάταλο, ανεπρόκοπο, γραφειοκρατικό και
αγκυλωμένο. Επιπλέον, η πρόοδος και η ευημερία απειλείται από την κακοδιαχείριση, την διαφθορά, τα σκάνδαλα και την ατιμωρησία και όχι από τις απολαβές των
εργαζομένων.
Η ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και γενικότερα την Πολιτεία
να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές και να προωθήσει
χωρίς διασταγμό τα πιο κάτω μέτρα που θα δημιουργήσουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για πρόοδο κι ευημερία.
• Εκτέλεση χωρίς καθυστέρηση των αναπτυξιακών
μέτρων που εξήγγειλε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
• Τάχιστη προώθηση της νομοθεσίας για την Αδήλωτη
Εργασία και έμπρακτη εφαρμογή της Ίσης Μεταχείρισης
στην Εργασία για να αποτρέπεται η εργασιακή εκμετάλλευση, κυρίως Κοινοτικών και ο αθέμιτος ανταγωνισμός
μεταξύ των επιχειρήσεων.

Προεκλογική περίοδος γαρ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Μπήκαμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο,
έτσι ό,τι λεχθεί από πλευράς πολιτικών ταγών,
είτε υπό μορφή κριτικής, είτε υπό μορφή πρότασης, είναι μοιραία ενδεδυμένο με τον βαρύ μανδύα
της σκοπιμότητας. Τίποτε δεν λέγεται και τίποτα
δεν γράφεται χωρίς να υπηρετεί αυτή τη στόχευση. Και η στόχευση μία είναι ο... μουστερής ψηφοφόρος! Εξ ου και πήξαμε στις υπερβολές,
στις φωνασκίες, στους εύκολους εντυπωσιασμούς, στους φτηνούς λαϊκισμούς και στα υποκριτικά αναθέματα. Εν μέσω προεκλογικής
εκστρατείας σπανίως λέγεται κάτι πραγματικά
ουσιαστικό, κάτι πραγματικά ειλικρινές και κάτι
πραγματικά βαθύ. Δεν πειράζει όμως. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνα. Προεκλογική εκστρατεία είναι, θα περάσει... «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», Γ.ΦΡ.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Νίκος Μωϋσέως
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK: Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
1306 Λευκωσία, T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK) 22-849858 (Γραφείο Tύπου)

• Υιοθέτηση σχεδίου Φορομεταρρύθμισης μετά τις βουλευτικές εκλογές, στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας, το οποίο θα προκύψει μέσα από κοινωνικό διάλογο.
• Χάραξη ξεκάθαρου οδικού χάρτη για υλοποίηση του
συμφωνηθέντος μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου
Υγείας, χωρίς παλινδρομήσεις και με ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα
επηρεασθούν από την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων.
• Ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της κρατικής μηχανής
με εδραίωση συνθηκών αξιοκρατίας, ισοπολιτείας και
χρηστής διοίκησης
• Εκσυγχρονισμό και αποκομματικοποίηση της ΑΤΗΚ και
της ΑΗΚ, διατηρώντας τον δημόσιο χαραχτήρα τους
προς όφελος της χώρας και του κοινωνικού συνόλου.
• Αμείλικτη πάταξη των κρουσμάτων διαφθοράς και
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

• Επίσπευση αναπτυξιακών έργων
• Πάταξη της Αδήλωτης Εργασίας
• Εφαρμογή Ίσης Μεταχείρισης στην εργασία
• Οδικός χάρτης για το μονοασφαλιστικό
ΓΕΣΥ
• Κοινωνικός Διάλογος για φορομεταρρύθμιση
• Ριζική μεταρρύθμιση της κρατικής μηχανής
• Εκσυγχρονισμός - αποκομματικοποίηση
ΑΗΚ και ΑΤΗΚ
• Τιμωρία των ενόχων της οικονομικής
τραγωδίας
• Διαφύλαξη της πρώτης κατοικίας
διαπλοκής και παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και
συνενόχων της πρόσφατης οικονομικής τραγωδίας.
• Δίκαιη επίλυση του καυτού θέματος των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων επιδεικνύοντας ιδιαίτερη ευαισθησία
στην προστασία της πρώτης κατοικίας και της μικρομεσαίας επαγγελματικής στέγης.
Με την ευκαιρία της Εργατικής Πρωτομαγιάς στέλλουμε
μήνυμα ειλικρινούς συνεργασίας στα Τουρκοκυπριακά
συνδικάτα με τη διαβεβαίωση ότι παραμένουμε προσκολλλημένοι στην κοινή διακήρυξη για εξεύρεση δίκαιης, δημοκρατικής και βιώσιμης λύσης στο πλαίσιο των
αρχών της Ευρωπαικής Ένωσης, των Συμφωνιών Κορυφής και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, με διασφάλιση ενιαίας οικονομίας και κοινωνικής ασφάλισης και του
Ευρωπαικού Κεκτημένου γενικότερα, σε όλη την επικράτεια της νήσου.
Με το βλέμμα στραμμένο στην ιστορική Πρωτομαγιά του
1886 στο Σικάγο, η ΣΕΚ διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να
συνδικαλίζεται με δυναμισμό αλλά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης για θωράκιση των εργατικών δικαιωμάτων
και των κοινωνικών κατακτήσεων και επαναφορά των
μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αξιοπρεπή επίπεδα.

ΣEK AMMOXΩΣTOY
Oδός Aντώνη Παπαδόπουλου 4, Παραλίμνι
Tηλ. 23-821432, 23-821832, Tηλεομοιότυπο: 23- 826438
ΣEK ΠAΦOY
Ελευθερίου Βενιζέλου 24, 8021 Πάφος
Tηλ. 26-811639, 26-932293
Tηλεομοιότυπο: 26-946356,

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Σικάγο 1886- 1η Μαϊου. Η διεκδίκηση αποκτά συμβολισμούς και ο
συνδικαλισμός καταγράφει το ιστορικό του πεπρωμένο μέσα από το
αίμα των νεκρών διαδηλωτών και
τη διαχρονική αποτύπωση του

αγώνα για αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και απόκτηση θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην εργασία.
Ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς
- γιορτάζουν, θυμούνται και στοχοθετούν οι εργαζόμενοι, αντλώντας

μηνύματα και οράματα από το
παρελθόν, διδασκόμενοι από αυτά
που μας καθοδηγούν ως παρακαταθήκες και διαχρονικές αρχές και
αξίες.
Σήμερα, ημέρα πρωτομαγιάς, η ΣΕΚ

3

διεκδικεί τη δημιουργία συνθηκών
ανάπτυξης ως αντιστάθμισμα των
βαριών συνεπειών της οικονομικής
κρίσης στους μισθωτούς και ευρύτερα στους πολίτες της καθημαγμένης Κύπρου.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΤΟΥ 1886

Τιμή και δόξα στους πρωτεργάτες που θυσιάστηκαν
για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας
Η

Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως μέρα

βρήκε άμεσα υποστήριξη από το σύνο-

γιορτής της εργατικής τάξης το

λο της εργατικής τάξης η οποία ανα-

1889, από το Διεθνές Εργατικό Συνέδριο

γκαζόταν να δουλεύει δώδεκα και δεκα-

του Παρισιού για να τιμήσει τα θύματα
της μεγάλης και αιματηρής απεργίας
που είχε γίνει στο Σικάγο, 3 χρόνια πριν.
Η πάλη για την καθιέρωση του οχταώρου είχε αρχίσει από την δεκαετία του
'60. Το 1884 η Αμερικάνικη Ομοσπονδία

τέσσερις ώρες ημερησίως.
Έτσι, όταν η Αμερικάνικη Ομοσπονδία
Εργασίας οργάνωσε μαζική απεργία
την 1 Μαΐου του 1886 στο Σικάγο, που
ήταν τότε το μεγαλύτερο βιομηχανικό

Εργασίας ψήφισε μια απόφαση η οποία

κέντρο, 350,000 εργάτες από όλη τη

όριζε ότι από την 1 Μαΐου του 1886 θα

χώρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Η

καθιερωνόταν το οχτάωρο. Μάλιστα,

πόλη του Σικάγο κυριολεκτικά παρέλυ-

καλούσε όλα τα εργατικά συνδικάτα να

σε. Όλες οι εταιρίες που δραστηριοποι-

ακολουθήσουν αυτή την οδηγία απαρέ-

ούνταν στην πόλη αναγκάστηκαν να

γκλιτα. Όπως ήταν φυσικό το ψήφισμα

διακόψουν την λειτουργία τους.

8 ώρες δουλειάς 8 ώρες ψυχαγωγία 8 ώρες ανάπαυσης
Η

βιομηχανία που βρισκόταν
τον 19ον αιώνα σε πλήρη
ανάπτυξη έταξε ως σκοπό την
ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του
εργάτη. Τα μεροκάματα χαμηλά. Η εργασία εξουθενωτική
δημιουργούσε αρχικά την
σκόρπια αγανάκτηση των
εργαζομένων που σιγά - σιγά
άρχισε να μπαίνει σε καλούπια
ομαδικού ξεσηκώματος.

Oι είλωτες του χθες, που δέχονταν μοιρολατρικά τις ταπεινώσεις συγκεντρώνονται και συζητούνε πάνω στα δικαιώματα
τους και παίρνουν αποφάσεις
για τη βελτίωση της θέσης τους.
Σ’ ένα εργατικό συνέδριο, που
έγινε στα τέλη του 1884 τα αιτήματα των εργαζομένων έλαβαν
συγκεκριμένη μορφή και πάρθηκε απόφαση να οργανωθούν για
τη διεκδίκηση τους πανεργατικές απεργίες στις βασικότερες
βιομηχανικές
πόλεις
της
Aμερικής.

ματα των απεργών. Παράλληλα
έφεραν απεργοσπάστες από
άλλα μέρη και κίνησαν τα εργοστάσια τους.
H στάση αυτών των βιομηχανιών, είχε σαν αποτέλεσμα να
εξαγριωθούν οι απεργοί σ’ αφάνταστο βαθμό και οι αμυνόμενοι
συγκεντρώθηκαν έξω από τις
φάμπρικες για να αποδοκιμάσουν τους απεργοσπάστες. Στο
σημείο αυτό, ήλθαν για ενίσχυση
των απεργοσπαστών οι αστυνομικοί. Έτσι σημειώθηκε, η
πρώτη σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και απεργών, που σαν
αποτέλεσμα της είχε να πληρώσουν με τη ζωή τους μερικοί
εργάτες, τη διεκδίκηση των

φάμπρικες αλλά συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες έξω από τα
εργοστάσια αποφασισμένοι να
εμποδίσουν την είσοδο τους
στους απεργοσπάστες.

ΣTA OΠΛA!
Xτες οι γυναίκες, τα παιδιά των
δυστυχισμένων, κλαίγανε τον
σκοτωμένο πατέρα και τον
άντρα τους. Mέσα στα παλάτια
οι πλουτοκράτορες γέμιζαν τα
ποτήρια τους από ακριβά κρασιά και έπιναν στην υγειά των
δολοφόνων που επέβαλαν τη
τάξη.
H ατμόσφαιρα ανάμεσα στα δυο
στρατόπεδα ήταν ηλεκτρισμένη.
H παραμικρή αφορμή ήταν ικανή

Πραγματικά οι απεργίες αυτές
οργανώθηκαν στους πρώτους
μήνες του 1886 και την Πρωτομαγιά του ίδιου χρόνου κηρύχτηκαν με αιτήματα:
M’ αυτά τα συνθήματα και μ’
όλη την αγανάκτηση που κλεινόταν χρόνια με τις ψυχές τους,
πάλεψαν οι απεργοί και σάρωσαν την αντίδραση των έκπληκτων μα και τρομοκρατημένων
βιομηχάνων, που αναγκάστηκαν
τελικά να δεχθούν την εφαρμογή
του 8ώρου.
Στο Σικάγο, όμως, τα πράγματα
έλαβαν δραματικό χαρακτήρα.
Oι εργοδότες αυτής της πόλης
αντιμετώπισαν με πείσμα το
εργατικό ξεσήκωμα. Oύτε ν’
ακούσουν δεν δέχτηκαν τα αιτή-

αιτημάτων τους.
Tο αίμα, όμως, που χύθηκε έγινε
αφορμή να κυριαρχήσει η αγανάκτηση στις τάξεις των απεργών. Tίποτα πλέον δεν τους
συγκρατούσε. Kανένα εμπόδιο
δεν ήταν σε θέση να σταματήσει
το χείμαρο «των σκλάβων της
γης», που ορμούσε ακάθεκτος
για την κατάκτηση μιας ανθρώπινης ζωής, με περισσότερα
δικαιώματα. Έτσι, την άλλη
μέρα του επεισοδίου όχι μόνο
δεν επέστρεψαν οι απεργοί στις

για να ανάψει τουφεκίδι. Kαι δεν
άργησε να δοθεί. Kάποιος αναρχικός ή βαλμένος από τους
εργοδότες προβοκάτορες έριξε
μια βόμβα ανάμεσα στους αστυνομικούς και σκότωσε μερικούς
από αυτούς. Σ’ αυτή τη πρόκληση απαντούν οι αστυνομικοί
ενισχυμένοι κι από το στρατό.
Mια εργάτρια, χτυπημένη κατάστηθα έπεσε πρώτη μπροστά
στη φάμπρικα του Mακ Kόρμικ.
Tο αίμα των πληγών της έβαψε
κόκκινο το πουκάμισο που

φορούσε. Kι όταν σε λίγο ξεψύχησε η πληγωμένη εργάτρια, το
ματωμένο πουκάμισε έγινε
λάβαρο των απεργών, κάτω από
το οποίο μάχονται με πείσμα,
περνώντας στην αντεπίθεση. O
αγώνας ήταν σκληρός. Όλη την
ημέρα θερίζονταν κορμιά κι από
τις δυο παρατάξεις. Kαι μόνο
τις βραδυνές ώρες έπαψαν ν’
αντηχούν οι κρότοι των πολυβόλων.
Tην επομένη ξέσπασε σ’ ολόκληρο το Σικάγο άγρια τρομοκρατία.
Oι φυλακές γέμισαν από εργάτες
που τους περνούσαν ομαδικά σε
δίκες.
Eπτά
εργάτες,
οι
Aύγουστος Σαν Λουί Λιγκ,
Άντολφ Φίσσσερ, Σάμουελ Φίλτεν, Άλμπερ Πάρσον, Mιχέλ
Σβαμπ Όσκαρ Nίμπε και μια
εργάτρια η Λούση Πάρσον, κρεμάστηκαν ύστερα από λίγες
μέρες. Ένας από τους καταδικασθέντες αυτοκτόνησε στο κελί
του κατασκευάζοντας τσιγάρο
με δυναμίτη. Στους άλλους
δόθηκε χάρη. Aπό τους τέσσερεις που κρεμάστηκαν ο
Aύγουστος Σπις, απολογούμενος
στο δικαστήριο, έδωσε σ’ όλη
του την έκταση το μεγαλείο που
κλείνει η εργατική ψυχή και το
ρόλο που παίζουν στη κοινωνική ζωή κάθε χώρας οι μετρημένοι στα δάκτυλα μεγιστάνες του
πλούτου.
«Kαταργήστε αυτούς τους 50,
100, 200 ανθρώπους που
θέλουν ν’ απολαμβάνουν το παν,
χωρίς να κάνουν απολύτως
τίποτε» είπε ο Σπις στους δικαστές.
Aυτό είναι, σε γενικές γραμμές
το Ιστορικό της ματωμένης
Πρωτομαγιάς του 1886.

«Eργάτες
O πόλεμος των
τάξεων άρχισε,
Xτες
τουφέκισαν
τους
απεργούς
εργάτες, μπροστά
στην φάμπρικα που
εργάζονταν.
Tο αίμα τους ζητάει
εκδίκηση.
Ποιος δεν πιστεύει
τώρα, πως οι τίγρεις
που μας κυβερνούν,
διψούν για εργατικό
αίμα; Oι εργάτες
όμως δεν είναι πρόβατα. Στη λευκή τρομοκρατία πρέπει να
απαντήσουμε
με
κόκκινη τρομοκρατία.
Kαλύτερα ο θάνατος, παρά η δυστυχία. Aν τουφεκίζουν
τους εργάτες θα
τους απαντήσουμε
με τέτοιο τρόπο, που
θα μας θυμούνται
για πολύ καιρό, οι
αφεντάδες μας. H
ανάγκη πια, μας
κάνει να φωνάξουμε.

√ Ο χείμαρος
των «σκλάβων
της γης»
ορμούσε
ακάθεκτος
ενάντια στη
δουλεία, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες
εργασίας
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• Tι προβλέπει το ΚΟΕ του Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εγκρίθηκε νομοθεσία για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων

Οικονομική ανάπτυξη 2,4% το 2016

Η

Ευρωβουλή ενέκρινε πρόσφατα το νέο νομοθετικό
πακέτο (κανονισμός και οδηγία) για την προστασία
των δεδομένων στην ΕΕ. Στόχος είναι να δοθεί πάλι στους
πολίτες ο έλεγχος της διαχείρισης των προσωπικών τους
δεδομένων και να δημιουργηθεί ένα υψηλό πανευρωπαϊκό
επίπεδο προστασίας των δεδομένων στη νέα ψηφιακή
εποχή.
Η μεταρρύθμιση προβλέπει επίσης τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων για τη χρήση δεδομένων από τις αστυνομικές
και δικαστικές αρχές.
Η νομοθετική μεταρρύθμιση θα αντικαταστήσει την ισχύουσα οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία
χρονολογείται από το 1995, όταν το διαδίκτυο ήταν
ακόμη στα σπάργανα. Ο
• Τίθεται σύντομα
νέος, γενικός κανονισμός
σε ισχύ – Ενιαίο δίκαιο έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο
σε όλη την Ευρωπαική τρόπο ώστε να δώσει
στους πολίτες μεγαλύτερο
επικράτεια
έλεγχο των προσωπικών
τους στοιχείων στα πλαίσια του νέου, ψηφιακού κόσμου των "έξυπνων" κινητών
τηλεφώνων (smartphones), των κοινωνικών μέσων
δικτύωσης, των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών
(internet banking) και των διεθνών συναλλαγών (global
transfers).
"Ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων κάνει
πραγματικότητα την εφαρμογή ενός υψηλού επιπέδου
προστασίας των δεδομένων σε όλη την ΕΕ. Αποτελεί μία
μεγάλη επιτυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ένα
ισχυρό ευρωπαϊκό "ναι" στην ενίσχυση των δικαιωμάτων
των καταναλωτών και του ανταγωνισμού στη σημερινή
ψηφιακή εποχή. Οι πολίτες θα μπορούν να αποφασίζουν
πλέον για το ποιες προσωπικές πληροφορίες θέλουν να
μοιραστούν", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ, Jan Philipp
Albrecht (Πράσινοι, Γερμανία).
"Ο νέος κανονισμός θα δημιουργήσει σαφήνεια και σιγουριά για τις επιχειρήσεις καθώς θα θεσπίσει ένα ενιαίο
δίκαιο σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα δημιουργήσει ένα κλίμα
εμπιστοσύνης, νομικής ασφάλειας και δικαιότερου ανταγωνισμού", πρόσθεσε ο ίδιος.
Οι νέος ευρωπαϊκός κανονισμός περιλαμβάνει διατάξεις
για τα εξής:
- δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα στη λήθη": το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα)
- σαφής συγκατάθεση από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο
για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
- το δικαίωμα του ατόμου να μεταφέρει τα δεδομένα του
σε άλλο πάροχο υπηρεσιών
- το δικαίωμα να γνωρίζει κάθε άτομο πότε τα δεδομένα
του έχουν παραβιαστεί (hacking)
- διασφάλιση της παροχής όλων των εξηγήσεων για τις
πολιτικές απορρήτου σε σαφή και κατανοητή γλώσσα
- αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου και πρόστιμα στις
επιχειρήσεις που τον παραβιάζουν έως και 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών ("τζίρος") του
προηγούμενου οικονομικού έτους
Νέοι κανόνες για τις μεταφορές δεδομένων ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλότερη συνεργασία των αστυνομικών
αρχών. Το νομοθετικό πακέτο για την προστασία των
δεδομένων περιλαμβάνει επίσης μια οδηγία σχετικά με τη
διαβίβαση αυτών των δεδομένων στις αστυνομικές και
δικαστικές αρχές. Η οδηγία αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων εντός της ΕΕ, και, για πρώτη φορά,
θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την επεξεργασία δεδομένων από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στο εσωτερικό κάθε χώρας.
Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Οι διατάξεις
του θα είναι άμεσα εφαρμόσιμες σε όλα τα κράτη μέλη δύο
έτη μετά την ημερομηνία αυτή.Σε ό,τι αφορά την οδηγία,
τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεση τους περιθώριο δύο
ετών για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους
δίκαιο.

• Οι πρόσφατες εκτιμήσεις του ΚΟΕ Πανεπιστημίου Κύπρου ανατρέπουν θετικά τις περυσινές
προβλέψεις της Ευρωπαικής Επιτροπής για την Κυπριακή οικονομία στο 2016
• Υποβοηθητικοί παράγοντες, η καθοδική τάση στα δανειστικά επιτόκια και την ανεργία καθώς,
η σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και η μειούμενη τιμή του πετρελαίου
Το 2016 η ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας θα συνεχισθεί. Ο
ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε
σταθερές τιμές) εκτιμάται σε 2,4%
σύμφωνα με το Κέντρο Οικονομικών Μελετών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Προβλέπει
περαιτέρω επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης για το 2016
εκτιμώντας ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ θα φτάνει στο 2,7%
το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ
το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του
2016, συγκριτικά με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2015, προβλέπεται σε 2,2% και 2,1%, αντίστοιχα,
και σε 2,7% για το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Σύμφωνα με το δελτίο, οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν
στην προβλεπόμενη αύξηση του
ΑΕΠ τα επόμενα τρίμηνα είναι η
επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης
της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης
και, παράλληλα, η μείωση της
ανεργίας το τελευταίο τρίμηνο
του 2015, καθώς και η συνέχιση
της βελτίωσης εγχώριων δεικτών
το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Παράλληλα οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και μη
ενεργειακών αγαθών, που τείνουν
να πιέζουν προς τα κάτω το γενικό επίπεδο τιμών, αναμένεται να
συνεχίσουν να ενισχύουν την
ανάκαμψη μέσω των επιδράσεων
στα πραγματικά εισοδήματα και
στη ζήτηση.
Επίσης η καθοδική τάση στα
εγχώρια δανειστικά επιτόκια σε
συνθήκες μειωμένης ζήτησης και
ψηλής ανεργίας, καθώς και η
περαιτέρω σταθεροποίηση του
τραπεζικού συστήματος, υποβοηθούν την ανάκαμψη.
Ακόμα, η περαιτέρω ενδυνάμωση
της οικονομικής εμπιστοσύνης
στην Κύπρο κατά το τελευταίο
τρίμηνο του 2015 και το πρώτο
τρίμηνο του 2016 οδηγεί σε βελτιωμένες προοπτικές.

Οι πρόσφατες δημοσιονομικές
επιδόσεις που γεφυρώνουν το
χάσμα μεταξύ κρατικών εξόδων
και εσόδων αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμων
ρυθμών ανάπτυξης.
Τα ψηλά επίπεδα οικονομικής
εμπιστοσύνης και η άνοδος της
οικονομικής
δραστηριότητας
στην ΕΕ και την ευρωζώνη, καθώς
και τα χαμηλά επίπεδα των
ευρωπαϊκών δανειστικών επιτοκίων, έχουν υποβοηθήσει την
ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Ωστόσο, πρόσφατες εξελί-

ξεις σε ξένους προπορευόμενους
δείκτες (π.χ. εμπιστοσύνη, μηδενικά/αρνητικά επιτόκια, χρηματιστηριακές αποδόσεις) παρέχουν
ενδείξεις ενός λιγότερο ευνοϊκού
εξωτερικού περιβάλλοντος, που
φαίνεται να μετριάζει τον εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό υπογραμμίζει την εξάρτηση της
κυπριακής οικονομίας από τις
διεθνείς οικονομικές συνθήκες.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Σύμφωνα με το ΚΟΕ, κίνδυνοι για
χαμηλότερη από την προβλεπόμενη ανάπτυξη σχετίζονται με τα
ψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων που συνεχίζουν να
εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας.
Επίσης η μη αποτελεσματική

εφαρμογή του πλαισίου για την
αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις ενδέχεται (α) να καθυστερήσει την επιστροφή υγειών πιστωτικών συνθηκών και βιώσιμης
ανάπτυξης και (β) να παρατείνει
την αβεβαιότητα στην αγορά ακινήτων, που αλληλοεπιδρά με
τους ισολογισμούς των τραπεζών.
Η έλλειψη δυναμικής στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων πιθανό να έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά, στην αξιοπιστία και στο

κόστος δανεισμού της Κύπρου και
κατ’ επέκταση στην οικονομική
δραστηριότητα.
Η επιδείνωση του εξωτερικού
οικονομικού περιβάλλοντος στο
οποίο λειτουργεί η Κύπρος λόγω
συνέχισης της ύφεσης στη Ρωσία
(εξαγωγέας πετρελαίου) σε συνθήκες παρατεταμένων μειώσεων
στις τιμές πετρελαίου, ο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης από τον
αναμενόμενο στην ευρωζώνη ως
αποτέλεσμα της επιβράδυνσης
της παγκόσμιας οικονομίας, η
επιβράδυνση της δραστηριότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και η
περαιτέρω αποδυνάμωση της
στερλίνας έναντι του ευρώ λόγω
επιδείνωσης των παγκόσμιων
οικονομικών συνθηκών και αβεβαιότητας σχετικά με το μέλλον
της χώρας στην ΕΕκαι η πολιτική
αβεβαιότητα στην ΕΕ (π.χ. λόγω
ενδεχόμενης εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ ή αδυναμίας διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης) πιθανό να οδηγήσει σε υπονόμευση της οικονομικής εμπιστοσύνης.
Παράγοντες για καλύτερες οικονομικές προοπτικές από τις προβλεπόμενες σχετίζονται με παράταση της περιόδου χαμηλότερων
διεθνών τιμών πετρελαίου με
θετικές επιδράσεις στην εγχώρια
δραστηριότητα, και αυξημένη
επενδυτική δραστηριότητα στους
τομείς του τουρισμού και της
ενέργειας, καθώς και ενίσχυση
των δημόσιων επενδύσεων.

ERG_5-5_inn_4 4/25/16 11:32 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Ε.Ε.: Υποχρεωτική δημοσιοποίηση φορολογικών στοιχείων

Η «Κομισιόν» εκτιμά ότι 50 ως 70 δις
φορολογητέας ύλης χάνονται ετησίως

Τ

ην υποχρεωτική δημοσιοποίηση
εκθέσεων φορολογικών στοιχείων
και κυρίως στοιχείων για το πού πραγματοποιούν τα κέρδη τους, από τις
μεγάλες εταιρείες με έσοδα άνω των
750 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την
αντιμετώπιση της μεγάλης κλίμακας
φοροδιαφυγής, ζήτησε η Κομισιόν από
το Στρασβούργο.
Οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιεύουν
συγκεντρωτικά στοιχεία για το σύνολο
των φόρων που καταβάλλουν εκτός ΕΕ,
με στόχο να αυξηθεί ο έλεγχος και η
πίεση από τους πολίτες για αναλογικότερη και δικαιότερη φορολόγησή τους.
Η Κομισιόν εκτιμά ότι 50 ως 70 δις

• Η Κομισιόν ζητά από
το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο
να εγκρίνουν αυστηρότερες
απαιτήσεις διαφάνειας

φορολογητέας ύλης χάνονται ετησίως,
καθώς μεγάλες εταιρίες μεταφέρουν τα
κέρδη τους από το ένα κράτος μέλος
στο άλλο για να επωφεληθούν από τα
διαφορετικά συστήματα.
Η Κομισιόν ζητά από το Συμβούλιο και
το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν αυστηρότερες απαιτήσεις διαφάνειας για τις
δραστηριότητες των εταιρειών σε
χώρες που δεν τηρούν τα διεθνή πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα
της φορολογίας, αλλά και την κατάρτιση καταλόγου “φορολογικής δικαιοδοσίας”, ώστε να κλείσουν τα νομικά κενά.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις
Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ
και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε ότι
«η πάταξη της φοροαποφυγής αποτε-

καταδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στην
πάταξη της φοροαποφυγής».
Ο Επίτροπος Τζόναθαν Χιλ δήλωσε από
πλευράς του ότι «οι οικονομίες και οι
κοινωνίες μας εξαρτώνται από ένα
φορολογικό σύστημα που να είναι
δίκαιο - αρχή που ισχύει τόσο για τα
άτομα όσο και για τις επιχειρήσεις.
Ακόμη και σήμερα, ορισμένες πολυεθνικές εταιρείες, κάνοντας χρήση περίπλοκων φορολογικών ρυθμίσεων, καταφέρνουν να καταβάλλουν σχεδόν κατά
ένα τρίτο λιγότερο φόρο σε σχέση με τις
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε
μία μόνο χώρα. Η πρότασή μας για
μεγαλύτερη διαφάνεια θα συμβάλει στη
μεγαλύτερη λογοδοσία των εν λόγω
εταιρειών. Επίσης, θα προαγάγει τον
θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών, ανεξαρτήτως του μεγέθους
τους».
Η σημερινή πρόταση τροποποιεί τη
λογιστική οδηγία (οδηγία 2013/34/EΕ),
έτσι ώστε οι μεγάλοι όμιλοι να υποχρεούνται να δημοσιεύουν κάθε χρόνο
έκθεση, η οποία θα δημοσιοποιεί τα
κέρδη τους και τους φόρους που οφείλουν και που καταβάλλουν σε κάθε κράτος μέλος χωριστά. Τα στοιχεία αυτά
θα παραμένουν διαθέσιμα για πέντε
χρόνια.
Η παροχή συναφών πληροφοριών
(κύκλος εργασιών, αριθμός υπαλλήλων
και φύση δραστηριοτήτων) θα επιτρέπει μια τεκμηριωμένη ανάλυση. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται για κάθε χώρα της ΕΕ στην
οποία δραστηριοποιείται μια εταιρεία,
καθώς και για τις περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα της χρηστής
φορολογικής διακυβέρνησης (τους

Θύμα βίας μία στις πέντε Κύπριες
• Μία στις δέκα γυναίκες έχουν υποστεί κάποιας μορφής βία από την
ηλικία των 15 ετών και άνω, ενώ μία στις 20 έχουν πέσει θύμα βίας

Σ

υγκλονίζουν οι αριθμοί κακοποίησης και σεξισμού κατά των γυναικών, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Δεκατρία εκατομμύρια γυναίκες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση υπέστησαν σωματική βία μέσα σε έναν χρόνο, ενώ στο
ίδιο χρονικό διάστημα 3,7 εκ. γυναίκες
έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του

Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fundamental
Rights Agency - FRA - 2014), μία στις
τρεις από αυτές τις γυναίκες (ποσοστό
33%) είχαν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία μέχρι την ηλικία των 15
ετών.
Στη χώρα μας, σύμφωνα με την ίδια
έρευνα, μία στις πέντε γυναίκες έχουν
υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική
βία, ενώ ποσοστό 39% έχουν υποστεί
ψυχολογική βία από τον σύντροφό
τους.

Θέμα ταμπού
Τα ποσοστά που καταγράφονται για
τη χώρα μας είναι χαμηλότερα από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό, ωστόσο,
δεν σημαίνει ότι αντιπροσωπεύουν την
πραγματική έκταση του προβλήματος,
αφού, όπως σημειώνεται στην έρευνα
του FRA, σε αρκετές χώρες το να μιλά
κάποια γυναίκα για τη βία που έχει
υποστεί, αποτελεί «ταμπού», για το
οποίο δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση.
Επειδή ακριβώς το θέμα θεωρείται
«ιδιωτικό», η βία δεν αντιμετωπίζεται
ως κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών
δικαιωμάτων και δύσκολα καταγγέλλεται στην Αστυνομία ή αναφέρεται σε
τρίτους», σημειώνεται στην έρευνα.
λεί βασική προτεραιότητα αυτής της
Επιτροπής. Η στενή συνεργασία μεταξύ
των φορολογικών αρχών πρέπει να
συνοδεύεται από δημόσια διαφάνεια.
Σήμερα, θέτουμε στη διάθεση του κοινού
τα στοιχεία για το φόρο εισοδήματος
που καταβάλλουν οι πολυεθνικοί όμιλοι, χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις για
τις ΜΜΕ και τηρώντας δεόντως το επιχειρηματικό απόρρητο. Εγκρίνοντας τη
συγκεκριμένη πρόταση, η Ευρώπη

λεγόμενους «φορολογικούς παραδείσους»).
Θα πρέπει επίσης να παρέχονται
συγκεντρωτικά στοιχεία για πράξεις σε
άλλες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας στον υπόλοιπο κόσμο. Η πρόταση
έχει μελετηθεί προσεκτικά, ώστε να
εξασφαλίζεται η μη δημοσίευση εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών.
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Σε χαιρετισμό του σε εκπαιδευτικό
σεμινάριο με θέμα τη «Βία κατά των
Γυναικών», το οποίο διοργάνωσε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως, σε συνεργασία με την Αμερικανική Πρεσβεία και τη Συμβουλευτική
Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, ο
Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου είπε ότι η βία κατά των γυναικών
αποτελεί φαινόμενο ευρύτατα διαδεδομένο σε όλες τις σύγχρονες κοινω-

νίες.
Επικαλούμενος την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Νικολάου
αναφέρθηκε στα στοιχεία για την
Κύπρο και είπε ότι μία στις δέκα
γυναίκες έχουν υποστεί κάποιας μορφής βία από την ηλικία των 15 ετών
και άνω, ενώ μία στις 20 έχουν πέσει
θύμα βιασμού.
«Μία στις πέντε γυναίκες έχουν υποστεί σωματική ή/και σεξουαλική βία

από νυν ή τέως σύντροφό τους και μία
στις 10 γυναίκες βίωσαν σεξουαλική
βία από ενήλικα πριν συμπληρώσουν
το 15° έτος της ηλικίας τους», τόνισε.

Υπογραφή Σύμβασης
Ο κ. Νικολάου είπε ότι η κυπριακή
κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος, έθεσε τη βία κατά των γυναικών
μεταξύ των υψηλών της προτεραιοτήτων, και, για τον σκοπό αυτόν προχώρησε τον Ιούνιο του 2015 στην υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου
της Ευρώπης για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Βίας κατά των
Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία,
γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πρόσθεσε ότι πολλά
ακόμη απομένουν να γίνουν στον τομέα
της βίας κατά των γυναικών, με απώτερο στόχο αφενός την αποτελεσματική πρόληψη, προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων βίας και, αφετέρου, την καταστολή και παραδειγματική τιμωρία των δραστών.
Διαβεβαίωσε την αποφασιστικότητα
της Κυβέρνησης να πατάξει κάθε
μορφή βίας, που συνιστά αναμφίβολα
κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ένα από τα
σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα
της εποχής μας.
«Ο αγώνας και οι επιδιώξεις μας είναι
κοινές, και θα πρέπει να εργαστούμε
όλοι συλλογικά και συντονισμένα για
την επίτευξή τους», κατέληξε.
*Αξιοσημείωτα ήταν και τα στοιχεία
που δόθηκαν στην έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ τον περασμένο Νοέμβριο, για το χάσμα μεταξύ
των φύλων. Η Κύπρος καταλαμβάνει
την 100ή θέση από τις 145 στη γενική
κατάταξη.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Αλήθειες για τον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας
• Ισχυρή και σύγχρονη Αρχή Ηλεκτρισμού, με καθεστώς δημοσίου δικαίου, προς όφελος

των καταναλωτών, της κοινωνίας και της χώρας
Β’ ΜΕΡΟΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Η

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για
απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας είχε πρωταρχικό στόχο
την διευκόλυνση του ανταγωνισμού. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα σε χώρες
(Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πορτογαλία κ.α.) που λειτουργεί πλήρως η ανταγωνιστική αγορά,
παρατηρείται συνεχής αύξησης
της
τιμής
κιλοβατώρας
(EUROSTAD) παρά την μείωση διεθνώς της τιμής των καυσίμων.

ΚΥΠΡΟΣ- ΕΥΡΩΠΗ
Στην Κύπρο καθιστούν τον πιο
πάνω στόχο-αποτέλεσμα, αν όχι
αδύνατο, απίθανο λόγω των πιο
κάτω ιδιαίτερων συνθηκών:
α. Μικρή αγορά-Λόγω της ψηλής
κεφαλαιουχικής δαπάνης δεν επιτρέπει μεγάλο αριθμό παραγωγών
Του
Ερωτόκριτου
Κατελάρη
Υπάλληλος ΑΗΚ σε
Ηλεκτροπαραγωγό
Σταθμό Απόφοιτος
ΑΤΙ

επιδοτούν την παραγωγή (ανταγωνιστικό κομμάτι) είναι έωλο.
Ένας αυστηρά ελεγχόμενος λογιστικός και λειτουργικός διαχωρισμός το αποτρέπει και η χαμηλή
τιμή το αποδεικνύει.
Η άμεση μείωση της τιμής αποδεικνύει, ότι παρόλο που η ΑΗΚ (ιδιοκτήτης και του δικτύου) λειτουργεί
ως επί το πλείστον μόνη της
(υπάρχουν μικροί παραγωγοί και
ΑΠΕ), δεν εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά.

ΑΠΕ
Η βιωσιμότητα των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) βασίζεται
στην ύπαρξη μιας ασφαλούς,
αξιόπιστης, συμβατικής παραγωγής για να καλύπτει τα κενά που
δημιουργούνται λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν μπορεί να
υπάρξει παραγωγή ΑΠΕ χωρίς την
ύπαρξη εύρωστης και υγιούς ΑΗΚ
που θα μπορεί να συμπληρώνει
την παραγωγή τους χωρίς να κερδοσκοπεί.
Είναι φρόνιμο η διενέργεια μελέτης
κόστους οφέλους, που θα εξετάσει
πριν από οποιαδήποτε διαδικασία
υλοποίησης της απόφασης (για
τον ιδιοκτησιακό
διαχωρισμό,
ακόμα και αν κάποιος επιμένει για
ιδεολογικούς σκοπούς), το αποτέ-

λεσμα που θα προκύψει από τυχόν
εφαρμογή τέτοιας απόφασης.
Λογικό δε θα είναι στη διενέργεια
της μελέτης να συμμετέχουν όλοι οι
εμπλεκόμενοι, πολιτεία, εργοδοτικοί φορείς καταναλωτές, συνδικαλιστικό κίνημα και με ακαδημαϊκούς κοινής αποδοχής. Με αυτόν
τον τρόπο θα αποφευχθεί η χειραφέτηση της και θα είναι πραγματικά αντικειμενική και ανεξάρτητη.

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΗΚ
Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος του
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) (παγκόσμια
πείρα στον τομέα ενέργειας), σε
πρόσφατη παρουσίαση των νέων
κανόνων αγοράς, απάντησε σε
σχετική ερώτηση ότι οι προσπάθειες αποδυνάμωσης της ΑΗΚ δεν
θα έχουν καλά αποτελέσματα.
Τόσο η εμπεριστατωμένη ανεξάρτητη μελέτη του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του
πανεπιστημίου Λευκωσίας, όσο και
ο τέως Πρόεδρος της ΡΑΕΚ και νυν
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ρυθμιστών της Ευρώπης καταδεικνύουν ότι προσπάθειες διαχωρισμού ή αποδυνάμωσης της ΑΗΚ
αποτελούν πειράματα υψηλού
κινδύνου χωρίς οποιοδήποτε όφελος για τον καταναλωτή.

και μία επένδυση
επηρεάζει
σημαντικά τους άλλους συμμετέχοντες με ότι αυτό συνεπάγεται.
β. Απομονωμένο σύστημα - συνεπάγεται μειωμένη πρόσβαση από
ξένες επιχειρήσεις.

Τα τέλη δικτύων (ελεύθερη πρόσβαση σε όσους κατέχουν σχετική
άδεια από τη ΡΑΕΚ) είναι αυστηρά
ελεγχόμενα και πλήρως ρυθμιζόμενα από τη ΡΑΕΚ, κατέχοντας την
τρίτη χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη (EUROSTAT). Το επιχείρημα ότι
υπάρχουν κρυμμένα κόστη δεν
ευσταθεί, ενώ οι υποψίες ότι τα
δίκτυα (μονοπωλιακό κομμάτι)

ΕΡΕΥΝΑ EUROSTAT

«Σοβαρές υλικές στερήσεις»
για πολλούς Κύπριους
Διπλάσιο το ποσοστό στη χώρα μας
από το μέσο όρο της Ε.Ε

Σ

τοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας
(Eurostat) δείχνουν ότι ποσοστό 15,3% του πληθυσμού της Κύπρου, που αντιστοιχεί σε 131 άτομα ανά
1000 κατοίκους, βίωσαν «σοβαρές υλικές στερήσεις»
μέσα στο 2015, που σημαίνει ότι είχαν συνθήκες
διαβίωσης υπό περιορισμούς και έλλειψη πόρων,
όπως για παράδειγμα δεν ήταν σε θέση να αντέξουν
οικονομικά να πληρώσουν τους λο- γαριασμούς τους,
να διατηρούν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό ή να πάνε
μια εβδομάδα διακοπές. Το αντίστοιχο ποσοστό στις
άλλες χώρες της Ε.Ε ήταν μόνο 8,2% ή περίπου 41
εκατομμύρια άνθρωποι, γεγονός που σημαίνει ότι το
ποσοστό των Κυπρίων που βίωσαν «σοβαρές υλικές
στερήσεις», είναι σχεδόν διπλάσιο του αντίστοιχου
μέσου όρου των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοστό των ατόμων που
βίωσαν τέτοιες στερήσεις συνέχισε την πτωτική του
τάση που μετά την κορύφωσή του 2012 που έφθασε
στο 9,9%. Οι οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά
πλήττονται περισσότερο από τα νοικοκυριά χωρίς
παιδιά, με τα αντίστοιχα ποσοστά να είναι 8,3% και
6,0%. Την ίδια ώρα οι στερήσεις χτυπάνε το 17,3% των
μονογονεϊκών οικογενειών, σε σύγκριση με το 11,0 %
που καταγράφεται για τους μόνους ενήλικες χωρίς
παιδιά.

Έναρξη εκστρατείας «Ασφαλείς
και Υγιείς Χώροι Εργασίας
για όλες τις ηλικίες»

Ά

ρχισε στις15 Απριλίου 2016, στις Βρυξέλλες η
εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας
για όλες τις ηλικίες» που διοργανώνει την επόμενη
διετία ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια
και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) . Η εκστρατεία
αποσκοπεί στην προαγωγή της βιώσιμης εργασίας
και της υγιούς γήρανσης.
Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της σωστής διαχείρισης της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας
(ΕΑΥ) καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής,
καθώς και της προσαρμογής της εργασίας στις ατομικές ικανότητες – είτε πρόκειται για την αρχή της
σταδιοδρομίας του εργαζομένου, είτε για το τέλος
της.

γ. Ευρωπαϊκές πολιτικές και ρυθμιστικές αποφάσεις όσο αφορά
την διείσδυση
της παραγωγή
ενέργειας από ΑΠΕ, επηρεάζουν
την προσφορά και ζήτηση και μειώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον
σε μονάδες παραγωγής με συμβατικά καύσιμα
Η ΑΗΚ πλήρως συμμορφωμένη με
τις υποδείξεις της ΡΑΕΚ μείωσε
την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
κατά 40% περίπου τα τρία τελευταία έτη. Η τιμή της Κυπριακής
κιλοβατώρας βρίσκεται σήμερα
στη μέση τιμή στην Ευρώπη,
χαμηλότερη από χώρες που λειτουργεί πλήρης ανταγωνιστική
αγορά όπως η Γερμανία, Δανία,
Πορτογαλία κ.α. (EUROSTAT). Πρέπει να σημειωθεί ότι καταναλώνουμε το πιο ακριβό καύσιμο στον
κόσμο αφού δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε φθηνό φυσικό αέριο
σε συμφέρουσα τιμή.
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Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Στην Μέκκα των ιδιωτικοποιήσεων, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Θάτσερ
είχε αντίθετη άποψη από τους συμβούλους της, ως προς την διάσπαση της Βρετανικής κρατικής ηλεκτρικής εταιρείας σε τέσσερεις επιχειρησιακές δραστηριότητες και την μελλοντική ιδιωτικοποίησης τους.
Πίστευε, ότι μία επιχείρηση ηλεκτρισμού καθετοποιημένη αυστηρώς
ρυθμιζόμενη μπορεί να προσφέρει φθηνότερα και πιο αποτελεσματικά
το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται
μόνο έξι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες(«The Big six suppliers») που κατέχουν πέραν του 90% της αγοράς με τη Κρατική Γαλλική Εταιρεία ηλεκτρισμού (EDF) να κυριαρχεί. Με τη μείωση διεθνώς της τιμής των καυσίμων, ο Ρυθμιστής Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου (OFGEM) αδυνατεί να επιβάλει μειώσεις. Τα τελευταία 5 χρόνια καταγράφεται αύξηση
πέραν του 40% (EUROSTAT). Ο OFGEM επισημαίνει ότι ο ανταγωνισμός
δεν λειτουργεί σωστά («Energy firms under pressure to cut bills after
sharp drop in whole sale costs» εφημ. The Guardian). Πρόσφατο δημοσίευμα στην εφημερίδα TIMES του Λονδίνου αναφέρει ότι ο διαχειριστής
δικτύου προειδοποιεί (και αποζημιώνει) μεγάλους καταναλωτές θέτοντας τους εκτός δικτύου λόγω ανεπάρκειας ενέργειας, αφού οι ιδιωτικές εταιρείες δεν προχωρούν στις αναγκαίες επενδύσεις.
Αποδεικνύεται ότι αυτό που υποστήριζε η πρωθυπουργός Μάργκαρετ
Θάτσερ ήταν ορθό (προτού την πείσουν οι σύμβουλοι της).

Δημοσκοπήσεις του EU-OSHA δείχνουν ότι μόλις το
12% των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη γνωρίζουν τις υφιστάμενες πολιτικές ή προγράμματα
στον χώρο εργασίας τους που διευκολύνουν τους
μεγάλης ηλικίας εργαζόμενους κατά τρόπο ώστε να
εξακολουθούν να εργάζονται έως την ηλικία συνταξιοδότησης ή μετά το πέρας αυτής.
Η εξαγγελία της Ευρωπαϊκής αυτής εκστρατείας στην
Κύπρο θα γίνει από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια της Διευρυμένης Συνάντησης
Εταίρων που θα γίνει στις 12 Μαΐου 2016.
Ως μέρος της εκστρατείας, σε συνεργασία με τα κράτη
μέλη και τις προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο EU-OSHA διοργανώνει διαγωνισμό
Βραβείων Καλής Πρακτικής για τους «Ασφαλείς και
Υγιείς Χώρους Εργασίας».
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Στην Αλβανία

Μη εξόφληση
λογαριασμών
• Δεν θα αποκοπεί η παροχή
ρεύματος κατά την περίοδο
του Πάσχα

Η

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου αποφάσισε όπως λόγω των εορτών του
Πάσχα να μην αποκόπτεται η παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος για μη εξόφληση
λογαριασμού, στους οικιακούς πελάτες
της ΑΗΚ κατά την περίοδο 22 Απριλίου
2016 – 8 Μαΐου 2016 συμπεριλαμβανομένων. Όπως
ανακοίνωσε,
το μέτρο αυτό
αφορά
όλες
τις οικιακές
διατιμήσεις,
δηλαδή
τις
διατιμήσεις
05, 06, 07 και η 08 (για τους ευάλωτους
καταναλωτές).
Με την ευκαιρία αυτή η ΑΗΚ διευκρινίζει
στους οικιακούς καταναλωτές, η παροχή των οποίων έχει αποκοπεί για μη
πληρωμή, ότι μπορούν να αιτηθούν
επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού
ρεύματος στην οικία τους στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών
της ΑΗΚ, αφού προηγουμένως φροντίσουν να προβούν σε διακανονισμό για
τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.
Τις πρόνοιες της διευθέτησης αυτής δεν
μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι έχουν
αποκοπεί για παράνομη ενέργεια κλοπής ρεύματος καθώς και οι πτωχεύσαντες, οι οποίοι για να τύχουν επανασύνδεσης θα πρέπει να ακολουθηθεί η
συνήθης διαδικασία που ακολουθείται
σε αυτές τις περιπτώσεις.
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Μετέτρεψαν τις ορθόδοξες εκκλησίες σε... πασαρέλες!
• Αντίδραση των Ελλήνων της Β. Ηπείρου

Α

ντιδράσεις προκαλεί η απόφαση
του υπουργείου Πολιτισμού της
Αλβανίας, να παραχωρήσει άδεια σε
πρακτορείο μοντέλων να πραγματοποιήσει φωτογράφιση νυφικών σε
ορθόδοξους ναούς, που εξακολουθούν
να παραμένουν στην ιδιοκτησία του
κράτους.
«Οι φωτογραφίες, που δείχνουν νεαρές
γυναίκες να διαφημίζουν νυφικά
επάνω στο Δεσποτικό Θρόνο, στην
Ωραία Πύλη, στις εικόνες του εικονοστασίου σε Ορθοδόξους ιστορικούς
ναούς του Βερατίου και του Ελμπασάν,
αποτελούν μεγάλη προσβολή κατά της
Ορθοδόξου Εκκλησίας» αναφέρει ανακοίνωση της Αλβανικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας, ζητώντας από τα Τίρανα
να εφαρμοστεί νόμος του 2009, με τον
οποίον επιστρέφονται στην Ορθόδοξη
Αυτοκέφαλη Εκκλησία ναοί,
μονές, ιερά λείψανα, εικόνες,
αντικείμενα λατρείας κ.α. που
είχαν κατασχεθεί την περίοδο
της δικτατορίας του Ενβερ
Χότζα

Δημοκρατίας τους ιερούς αυτούς
χώρους, δίνουν άδειες που βεβηλώνουν
τα ιερά και τα όσια της Ορθοδόξου
Εκκλησίας», αναφέρει η ανακοίνωση.
Την ίδια ώρα η υπουργός Πολιτισμού
της χώρας, Μιρέλα Κουμπάρο, υπερασπίστηκε την αμφιλεγόμενη απόφαση
του για παραχώρηση σε ιδιώτες πολιτιστικών μνημείων της χώρας, ανάμεσα τους μοναστηριών και εκκλησιών. Η
ίδια ισχυρίστηκε πως ο λόγος της
παραχώρησης των πολιτιστικών μνημείων σε ιδιώτες είναι η αδυναμία του
αλβανικού κράτους να τα διαχειριστεί
καθώς οι οικονομικοί πόροι του
υπουργείου Πολιτισμού δεν επαρκούν
για την κάλυψη των εξόδων φύλαξης,
αναστήλωσης και διαχείρισης των
μνημείων.
«Η μόνη δυνατή συνεργασία για τις

εκκλησίες θα ήταν η ένωση των οικονομικών πόρων για την αναστήλωσή
τους. Για τον λόγο αυτό, καλώ τις θρησκευτικές κοινότητες να συμβάλλουν σε
αυτό για το κοινό καλό», τόνισε η κυρία
Κουμπάρο, καταλήγοντας προκλητικά:
«Από την άλλη μεριά εγώ νομίζω πως
οι εκκλησίες είναι πολύ καλός τόπος
για τη διοργάνωση κοινωνικών και
πολιτισμικών εκδηλώσεων όπως
συναυλιών, εκθέσεων, φόρουμ κλπ».
Σε δελτίο τύπου η «ΟΜΟΝΟΙΑ», το
κόμμα που εκπροσωπεί την ελληνική
εθνική μειονότητα στην Αλβανία, αναφέρει για το ίδιο θέμα : «Η Αλβανική
Κυβέρνηση συνεχίζει να κακοποιεί τους
λατρευτικούς χώρους προκαλώντας το
θρησκευτικό αίσθημα των Ορθοδόξων».

«Η πράξη αυτή δεν συνάδει με
τη θρησκευτική αρμονία για
την οποία καυχάται η χώρα
μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι
τέτοιες ιεροσυλίες δεν "προβάλλουν" την πολιτισμική
κληρονομιά και δεν έχουν γίνει
σε άλλη θρησκευτική κοινότητα της Αλβανίας. Διαμαρτυρόμεθα, διότι κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες κατακρατούν
μετά από εικοσιπέντε χρόνια

Σεβασμό στις Πασχαλινές αργίες
ζήτησε η Ζέτα
• Διπλή αποζημίωση εργαζομένων

Τ

α καταστήματα οφείλουν να τηρήσουν πλήρως τις αργίες της
Πασχαλινής περιόδου.

Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλε η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου προς τους καταστηματάρχες, υπενθυμίζοντας ότι γενικά καταστήματα οφείλουν να τηρήσουν πλήρως τις αργίες του Πάσχα και να
παραμείνουν κλειστά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο
όλα τα Γενικά Καταστήματα πρέπει να κλείσουν στις 6 μ.μ.

Διπλό ημερομίσθιο
Όσον αφορά τους εργαζομένους
των Ειδικών Καταστημάτων, οι
οποίοι θα εργαστούν τις πιο
πάνω ημέρες, θα πρέπει να
αποζημιωθούν με αναλογία 1:2
για κάθε ώρα εργασίας. Αναμένεται απ' όλους η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω. Ειδικά
Καταστήματα είναι τα παντοπωλεία mini market, πώλησης αναμνηστικών ειδών (souvenirs shops),
φούρνοι κ.ά.

Η ΠΟΒΕΚ
Η ΠΟΒΕΚ σε ανακοίνωσή της κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
τον Αρχιεπίσκοπο να παρέμβουν καταλυτικά για τα ωράρια των καταστημάτων και τις αργίες κατά την περίοδο του Πάσχα.

Το ωράριο των «Αγίων Ημερών»
• Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη, ώς τις 20:00.
• Τη Μεγάλη Παρασκευή, 29.04.2016, ώς τις 18:00.
• Το Μεγάλο Σάββατο, 30.04.2016, ώς τις 18:00.
• Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα παραμείνουν
κλειστά.
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ΗΘΗ και ΕΘΙΜΑ

Τ

ο Πάσχα γιορτάζεται με ξεχωριστό
τρόπο σε κάθε γωνιά της χώρας και
ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές αναβιώνουν ήθη κι έθιμα που συνθέτουν
την κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών αλλά και προσδίδουν ένα ιδιαίτερο
«χρώμα» στην εορταστική αυτή περίοδο. Το «κάψιμο του Ιούδα», η αναπαράσταση της Αποκαθήλωσης του Εσταυρωμένου και η Ανάσταση σε νεκροταφεία είναι ορισμένες μόνο από τις
παραδόσεις που συνεχίζονται σε
πόλεις και χωριά.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Ένα από τα έθιμα που
συντελεί στον εορτασμό του Πάσχα με
ιδιαίτερο, εντυπωσιακό τρόπο και διεξάγεται με την υποστήριξη του δήμου
Καλαμάτας, είναι η ρίψη σαϊτών και ο
σαϊτοπόλεμος, με φλόγα και βροντή.
Την τέχνη τους την δείχνουν οι σαϊτολόγοι στο σαϊτοπόλεμο το βράδυ της
Κυριακής του Πάσχα. Λάμψεις και ήχοι,
φωτιές και η χαρακτηριστική οσμή της
σαΐτας που καίγεται, οι στροβιλιζόμενοι σαΐτολόγοι, όλα θα συνηγορήσουν
υπέρ του χαρακτηρισμού «το ζεϊμπέκικο
της φωτιάς». Πρόκειται για ένα λαοφιλές ξεχωριστό τοπικό έθιμο, μοναδικό κι
εντυπωσιακό που έρχεται από παλιά κι
έχει μέλλον.
ΣΕΡΡΕΣ: Την Μεγάλη Παρασκευή, κατά
την περιφορά του Επιταφίου αναβιώνει
στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, το έθιμο «Αδώνια» Σύμφωνα με
το τελετουργικό του εθίμου, όταν ο Επιτάφιος πλησιάζει, κάθε νοικοκυρά
τοποθετεί στο κατώφλι του σπιτιού της
ένα τραπεζάκι, πάνω στο οποίο έχει
τοποθετήσει θυμίαμα και την εικόνα του
Εσταυρωμένου, πλαισιωμένη από
πασχαλιές και άλλα άνθη.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ: Στην παραλία της Συκιάς,
στη Χαλκιδική, διοργανώνεται την τρίτη
ημέρα του Πάσχα Αλογοδρομίες στο
δημοτικό κάμπινγκ «μύλοι». Οι Αλογοδρομίες είναι ένα έθιμο που έχει βαθιά
τις ρίζες του στο χρόνο και αναβιώνει
με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.Μετά
την καθιερωμένη λειτουργία στο παρεκ-

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΠΟΥ
ΑΝΑΒΙΩΝΟΥΝ ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή

Το στόλισμα του Επιταφίου και γενικά η
όλη τελετή θυμίζει την αρχαία γιορτή
των Κυπρίων τα Αδώνια, στην οποία
απαντώνται και άλλα στοιχεία της χριστιανικής θρησκείας, όπως λ.χ. η Ανάσταση του Λαζάρου.
Οι κάτοικοι των ορεινών χωριών συνηθίζουν να παίρνουν στον επιτάφιο τα
γνωστά αγριολούλουδα που μοιάζουν
πολύ με τη λεβάντα , τις μυροφόρες. Και
τις θεωρούν απαραίτητες για το στόλισμα του Επιταφίου, ίσως προς ανάμνηση των Μυροφόρων, αλλά και για το
γλυκύ, λεπτό άρωμα τους.
Το Μεγάλο Σάββατο

Στην Κέρκυρα ρίχνουν τους πότιδες (στάμνες) από τα μπαλκόνια
το μεγάλο Σάββατο το πρωϊ
Νικολάου. Στη συνέχεια, στην πλατεία
του παλιού παραδοσιακού οικισμού
στήνεται ένα μεγάλο γλέντι. Τη δεύτερη
μέρα του Πάσχα, στη δημοτική κοινότητα Κρηνίδων του δήμου Καβάλας αναβιώνουν οι «αυγομαχίες». Μικροί και
μεγάλοι, με ιδιαίτερη φροντίδα, παρουσιάζουν τα αυγά τους και ξεκινούν μια
ιδιόμορφη μάχη τσουγκρίσματος. Νικητής είναι αυτός που θα έχει στην κατοχή του τα λιγότερα σπασμένα αυγά
ΑΡΤΑ: Ο Σύλλογος της Ενορίας Αγίας
Θεοδώρας αναβιώνει την Μεγάλη
Πέμπτη στο προαύλιο του Ιερού Ναού,
το έθιμο της «φωτιάς»,το οποίο χάνεται
στα βάθη των αιώνων, σε ανάμνηση της
πυράς που άναψε έξω από το κυβερνείο
του πόντιου Πιλάτου, όταν συνέλαβαν
τον Ιησού, περιμένοντας την απόφαση
για την τύχη του το μεσημέρι της Μ.
Πέμπτης. Τα παιδιά και οι νέοι της ενορίας της Αγίας Θεοδώρας, συγκεντρώνουν στο προαύλιο του ναού σωρό από
ξύλα, που στο παρελθόν μάζευαν στις

ΚΥΠΡΟΣ
Στα χωριά της Κερύνειας
Τα μεγαλύτερα παιδιά πήγαιναν μια
δύο μέρες πριν από το Σάββατο του
Λαζάρου στην θάλασσα και έβγαζαν
«πογιά». Η μπογιά είναι ένα είδος
φυτών που φυτρώνουν στους βράχους
που σκεπάζονται από την θάλασσα.
Τα φυτά αυτά έχουν την ιδιότητα να
βγάζουν χυμό τέτοιο που να βάφουν τα
αυγά σε χρώμα κόκκινο βαθύ. Εκεί λοιπόν που πήγαιναν να πουν το τραγούδι
του Λαζάρου έπαιρναν μαζί τους απ’
αυτή την μπογιά κι έδιναν στη νοικοκυρά λίγη, για το βάψιμο των Λαμπριάτικων αυγών. Εκείνη τους έδινε αυγά ή
χρήματα.

Σε χωριά της Μαραθάσας
Σε διάφορα χωριά της Μαραθάσας
έφτιαχναν το εφταλοϊτικον φαϊν, δηλαδή φαγητό από εφτά νηστίσιμα είδη,
μαζί και το λάδι που κατά τις υπόλοιπες μέρες της Αγίας Εβδομάδας, απαγορεύεται. (Το έθιμο αυτό θυμίζει τα
πολυσπόρια των αρχαίων).

Η Κότσιηνη Πέφτη
Στην Κύπρο είναι συνηθισμένη η φράση
«Την Κότσιηνη Πέφτη» για την οποία
πολλοί δεν ξέρουν τι σημαίνει.
Η Μεγάλη Πέμπτη λέγεται και Κοτσιηνόπεφτη γιατί αυτή την μέρα βάφονταν τα
κόκκινα αυγά. Το έθιμο αυτό μεταφέρθηκε σιγά-σιγά στο Μεγάλο Σάββατο.

ΚΑΒΑΛΑ: Την τρίτη μέρα του Πάσχα,
στην τοπική κοινότητα Ελευθερών
Καβάλας αναβιώνουν τα παραδοσιακά
«Μαζίδια». Οι πιστοί μεταφέρουν εν
πομπή τα εικονίσματα από τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη, στα
«Μαζίδια» όπου βρίσκεται το γραφικό
εξωκλήσι των Αγίων Ραφήλ, Ειρήνης και

Πιλάτος τρία καρφιά για την Σταύρωση
και αυτοί όχι μόνον τα έφτιαξαν, αλλά
είχαν φτιάξει και περισσότερα.
Τη Μεγάλη Παρασκευή στολίζεται με
λουλούδια ο Επιτάφιος.

Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης που
τελείται η Σταύρωση του Χριστού, λέγονται στις εκκλησίες τα 12 Ευαγγέλια.
Κάτω από το αναλόγιο στο οποίο
τοποθετείται το Ευαγγέλιο βάζουν
μπουκάλες με νερό οι πιστοί, για να
αγιαστεί.

κλήσι του Αγίου Γεωργίου, παραδίδεται
η εικόνα μαζί με ευχές από τον ιερέα
στους ιππείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν
ένα είδος λιτανείας, μεταφέροντας την
εικόνα από το παρεκκλήσι στο χώρο
διεξαγωγής των Αλογοδρομιών.
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όχθες του Άραχθου, τα στήνουν σε
σχήμα κώνου και το βράδυ θα ανάψουν
φωτιά αμέσως μετά τη ακολουθία της
Σταύρωσης.
Το έθιμο του καψίματος του Ιούδα αναβιώνει το Μ. Σάββατο με τους νέους να
συγκεντρώνουν ρούχα. Το μεσημέρι
φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα στο
πηγάδι της εκκλησίας, το κρεμούν σε
κρεμάλα και το βράδυ στην Ανάσταση
καίνε το ομοίωμα. Παράλληλα, πολύχρωμα φωτεινά αερόστατα υψώνονται
στον ουρανό της πόλης.

Στη Κύπρο η παράδοση λέει ότι τα κόκκινα αυγά βάφτηκαν έτσι από το αίμα
του Χριστού που έσταξε από το μέτωπο
του όταν του φόρεσαν το ακάνθινο στεφάνι.
Βέβαια το αυγό είναι σύμβολο της ζωής
και στην περίπτωση της Ανάστασης
συμβολίζει τη νέα ζωή, δηλαδή την
ανάσταση εκ νεκρών του Χριστού. Και
το τσούγκρισμα συμβολίζει την έξοδο
της ζωής από αυτά μετά το σπάσιμο
τους.
Παλαιότερα στην Κύπρο κατά την
Μεγάλη Πέμπτη δεν εργάζονταν οι σιδηρουργοί γιατί από τους επαγγελματίες
αυτούς είχε ζητήσει όπως επιστεύετο ο

Το Μ. Σάββατο αρχίζουν από νωρίς οι
προετοιμασίες για την Ανάσταση.
Πρώτο μέλημα το μάζεμα των ξύλων
για το άναμμα της φωτιάς, «της
Λαμπρατζιάς» στην αυλή της εκκλησίας. Κι εδώ συναγωνισμός για το
ποιός θα φέρει το πιο μεγάλο ξύλο «τον
κούζαλο» γιατί η μεγάλη φωτιά πρέπει
να διαρκέσει μέχρι πρωίας. Ήταν ο
μόνος τρόπος για να ζεσταίνονται οι
πιστοί αφού η λειτουργία γίνεται τα
μεσάνυκτα, όταν το κρύο βρίσκεται στο
κατακόρυφο.
Γύρω στα μεσάνυχτα θα κτυπήσουν οι
καμπάνες χαρμόσυνα για τον «Καλό
Λόγο».
Με το «Δεύτε λάβετε φώς...» όλοι θα
ανάψουν τις λαμπάδες από το Άγιο Φώς
και θα ακολουθήσει η λιτανεία γύρω
από την εκκλησία. Ο παπάς θα διαβάσει το Ευαγγέλιο της Ανάστασης και θα
πει το «Χριστός Ανέστη...».
Η Δεύτερη Ανάσταση
Η Δεύτερη Ανάσταση θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής. Σε πολλούς τόπους
ξεκινά στις 11 το πρωί λέγεται δε και
Λειτουργία της Αγάπης. Το Ευαγγέλιο
διαβάζεται σε πολλές γλώσσες και η
λειτουργία δίνει την ευκαιρία της συμφιλίωσης και της αδελφοσύνης.
Συνοδευτικά Έθιμα του Εσπερινού είναι
η λιτανεία των Εικόνων και ο χορός.
Το κάψιμο του Ιούδα
Τη γιορτή του απογεύματος κλείνει
συνήθως το κάψιμο του Ιούδα, έθιμο
σχεδόν Πανελλήνιο. Στη Κύπρο τα
πρώτα χρόνια της Αγγλοκρατίας έφτιαχναν το είδωλο του Ιούδα σατιρίζοντας
τους ξένους και τον έντυναν σαν σύγχρονο της εποχής Άγγλο με το ημίψηλο
καπέλο και το μπαστούνι του.
Τα παιχνίδια της Λαμπρής
Στη Κύπρο η «λιτή» της Ανάστασης
γίνεται την Κυριακή στις 11 το πρωί
μετά τη Θεία Λειτουργία.
Μικροί, μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες
ετοιμάζονται για τα «Λαμπριάτικα παιχνίδια» που φτάσανε στις μέρες μας
ακόμα και από τα αρχαία χρόνια, κρατώντας τη παράδοση κόντρα στο χρόνο.
Ένα από αυτά «οι Σούσες», ή «Κούνιες»
έχει τη ρίζα του στην Αρχαία Αθήνα.
Άλλα αγωνιστικά παιχνίδια ήσαν τα
τριάππιδκια, το σιοινίν, οι σακουλοδρομίες και οι γαϊδουροδρομίες που
άφηναν πολύ γέλιο.
Από τα διασκεδαστικά παιχνίδια πιο
γνωστά τα αυκά αυκά γοράζω τα, η
συτζιά , Δκυό νάβρω τρείς να μέν έβρω,
η Βασιλιτζιά, ο Ζίζιρος, και άλλα.
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Τσουρεκάκια ρολά
ΥΛΙΚΑ
3,5 κούπες αλεύρι(δοσομετρικές), 1 κ.γλ. αλάτι
1 κ.σ. ξερή μαγιά, ¾ της κούπας ζάχαρη
μισό κ. γλ. μαστίχα αλεσμένη στο μούλτι μαζί με μια
κουταλιά της σούπας ζάχαρη, μισό κ. γλ. μαχλέπι
αλεσμένο, 2 αυγά + 1 κρόκο για το άλειμμα
2/3 κούπας γάλα ζεστό, μισή κούπα βούτυρο λιωμένο
ζεστό
Για τη γέμιση
λίγο λιωμένο βούτυρο, ¼ κούπας ζάχαρη
Λίγη κανέλα, 1 κούπα αμύγδαλα ασπρισμένα και
χοντροκομμένα, σουσάμι ή γλάσο για το στόλισμα
Οδηγίες
Σε μεγάλο μπολ ανακατεύω το αλεύρι( όχι όλο, λιγότερο και βλέπετε, εμένα μου πήρε περισσότερο από αυτό)
το αλάτι, τη μαγιά, την αλεσμένη μαστίχα, το μαχλέπι.
Στο κέντρο ανοίγω τη γνωστή τρύπα και ρίχνω τα αυγά,

9

απαλά με τα χέρια μας σε φύλλο πλατύ γύρω στους 15
πόντους και μακρύ 50 εκ. περίπου( όχι λεπτό ). Το ίδιο
κάνουμε και με το δεύτερο κομμάτι ζύμης. Αλείφω την
επιφάνεια με βούτυρο, ρίχνω ζάχαρη, κανέλα και αμυγδαλόψιχα (αν θέλουμε βάζουμε και άλλο είδους γέμιση
με ξηροκάρπια και σταφίδες) και τυλίγω με προσοχή σε
ρολό.

μουστάρδα και αλατοπίπερο. Τα χτυπάμε με σύρμα, να
γίνουν σαν κρέμα. Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε
κυδωνάτες τις πατάτες. Τις ρίχνουμε μέσα στο μπολ με
τα υγρά υλικά και ανακατεύουμε καλά.

Κλείνω στην άκρη με λίγο νερό για να μην ανοίξει το
ρολό και κόβω το ρολό σε κομμάτια πάχους περίπου 3
εκατ. Τα βάζουμε αραιά στο ταψί(με λαδόκολλα) με την
κομμένη όψη επάνω και κάτω.

Κάνουμε χαρακιές στη σπάλα του κατσικιού και μπήγουμε με τα δάχτυλα μπόλικο αλατοπίπερο και λεμονοπίπερο.

Τα αφήνουμε να φουσκώσουν πάλι και όταν είναι έτοιμα τα αλείφουμε με αραιωμένο αυγό με 2 κ.γλ. νερό και
σουσάμι και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180 ο για 15 λεπτά περίπου μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.
Μπορούμε να μη βάλουμε το σουσάμι και την επιφάνεια
να τη στολίσουμε με γλάσο που θα βγάλουμε με λεπτό
κορνέ σε μορφή σπείρας.

Αδειάζουμε τις πατάτες σε βαθύ ταψί. Προσθέτουμε τις
σκελίδες σκόρδο με τη φλούδα και τα κλαδάκια θυμάρι
και δεντρολίβανο.

Τοποθετούμε το αρνί πάνω στο στρώμα πατάτας.
Περιχύνουμε με το μείγμα που αλείψαμε τις πατάτες. Το
αλείφουμε να πάει παντού Τέλος, προσθέτουμε στο
ταψί το νερό.

Κουλουράκια της Λαμπρής
Συστατικά
1 φλ.τσαγιου φρ.βουτυρο, 1φλ.τσαγιου ζάχαρη
1/2 φλ. τσαγιού γάλα, 4 φλ. τσαγιού αλεύρι, 1 μπεϊκιν
2 κρόκους και ξύσμα από πορτοκάλι(η λεμόνι η βανίλια)
Οδηγίες
1. Χτυπάμε το βούτυρο με την ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν, προσθέτουμε τους κρόκους και εναλλάξ το αλεύρι με το γάλα. Τέλος ρίχνουμε το μπεϊκιν και τα μυρωδικά.
2. Κάνουμε τη ζύμη μας και τη βγάζουμε με κορνε ή τα
πλάθουμε στο χέρι ή τα βγάζουμε με κουπ πατ.
το γάλα ,το βούτυρο και ζυμώνω καλά μέχρι να ξεκολλάει από τα τοιχώματα του μπολ. Αν χρειάζεται, προσθέτω και άλλο αλεύρι.

3. Αλείφουμε με διάλυμα κρόκου με νερό και ψήνουμε 15
λεπτά (ανάλογα με τον φούρνο βέβαια και το πόσο
μεγάλα είναι) στους 180 βαθμούς.

Σκεπάζω το μπολ με διάφανη μεμβράνη και το βάζω
στο φούρνο που έχω προθερμάνει στους 40-50 βαθμούς μέχρι να φουσκώσει, 2 με 3 ώρες θα πάρει.

Εκτέλεση

Όταν είναι έτοιμη, τη χωρίζουμε στα 2 και χωρίς να τη
ζυμώσουμε, διαμορφώνουμε σε ρολό που το ανοίγουμε

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200ºC στις αντιστάσεις. Μπορούμε να βάλουμε ολόκληρο το κομμάτι ή να
κόψουμε το αρνί σε μερίδες. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε
το ελαιόλαδο, το λεμόνι, χυμό και ξύσμα τη ρίγανη, τη

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά την αγορά
προϊόντων δικαιούσαι με βάση
τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση

Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική γραμμή

1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη βάση χωρίς χρέωση
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

Καλύπτουμε το ταψί ,σκεπάζουμε µε λαδόκολλα και
αλουμινόχαρτο, κλείνοντας γύρω γύρω το ταψί για να
σφραγίσουμε καλά. Ψήνουμε για 1 ώρα στους 200ºC.
Ξεσκεπάζουμε το ταψί, χαμηλώνουμε τον φούρνο στους
180ºC και συνεχίζουμε το ψήσιμο για περίπου 1 ώρα
και κάτι μέχρι να ψηθεί το κρέας, να ροδίσει η πέτσα
και να μελώσουν οι πατάτες πίνοντας όλα τα άγρα του
αρνιού. Στο τέλος πρέπει να μείνει με το λάδι του.

Πασχαλινό αρνί στο φούρνο με βότανα
και λεμονάτες πατάτες
Υλικά:
2-1/2 κιλά αρνί κατά προτίμηση από μικρό αρνάκι
12 πατάτες μεγάλες, αλάτι, ανάμεικτα πιπέρια
λεμονοπίπερο, 2 λεμόνια χυμό και ξύσμα
1 κ.σ. αποξηραμένη ρίγανη, 2 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι
2 κλαδάκια φρέσκο δεντρολίβανο, 3 κ.σ. μουστάρδα με
βότανα, 2 ολόκληρες σκ. σκόρδο, 1 φλ. νερό
3/4 φλ. ελαιόλαδο, λαδόκολλα, αλουμινόχαρτο
Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200ºC στις αντιστάσεις. Μπορούμε να βάλουμε ολόκληρο το κομμάτι ή να
κόψουμε το αρνί σε μερίδες. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε
το ελαιόλαδο, το λεμόνι, χυμό και ξύσμα τη ρίγανη, τη
μουστάρδα και αλατοπίπερο. Τα χτυπάμε με σύρμα, να
γίνουν σαν κρέμα. Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε
κυδωνάτες τις πατάτες. Τις ρίχνουμε μέσα στο μπολ με
τα υγρά υλικά και ανακατεύουμε καλά. Αδειάζουμε τις
πατάτες σε βαθύ ταψί. Προσθέτουμε τις σκελίδες σκόρδο με τη φλούδα και τα κλαδάκια θυμάρι και δεντρολίβανο. Κάνουμε χαρακιές στη σπάλα του κατσικιού και
μπήγουμε με τα δάχτυλα μπόλικο αλατοπίπερο και
λεμονοπίπερο. Τοποθετούμε το αρνί πάνω στο στρώμα
πατάτας. Περιχύνουμε με το μείγμα που αλείψαμε τις
πατάτες. Το αλείφουμε να πάει παντού Τέλος, προσθέτουμε στο ταψί το νερό. Καλύπτουμε το ταψί ,σκεπάζουμε µε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, κλείνοντας
γύρω γύρω το ταψί για να σφραγίσουμε καλά. Ψήνουμε
για 1 ώρα στους 200ºC. Ξεσκεπάζουμε το ταψί, χαμηλώνουμε τον φούρνο στους 180ºC και συνεχίζουμε το
ψήσιμο για περίπου 1 ώρα και κάτι μέχρι να ψηθεί το
κρέας, να ροδίσει η πέτσα και να μελώσουν οι πατάτες
πίνοντας όλα τα άγρα του αρνιού. Στο τέλος πρέπει να
μείνει με το λάδι του.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΥΓΕΙΑ

13 χρήσιμες συμβουλές
για το σπίτι!

Ο

ι συμβουλές αναφέρονται σε καθημερινά προβλήματα που όλες μας αντιμετωπίζουμε καθημερινά, στο νοικοκυριό
και σίγουρα θα σας φανούν πολύ χρήσιμες!
1. Αν θέλετε να ράψετε χοντρά υφάσματα,
πριν αρχίσετε, τρυπήστε με τη βελόνα που
θα χρησιμοποιήσετε φυσικό σαπούνι. Η
βελόνα γουστάρει καλύτερα στο ύφασμα
και δε σπάει τόσο εύκολα.
2. Για φερμουάρ που ανοιγοκλείνουν με
δυσκολία: Περάστε την ανάποδη πλευρά με
κερί.
3. Ελαφρώς καμένα σημεία σε ύφασμα
φεύγουν, όταν τα τρίψετε με άσπρο ψωμί.
Μπορείτε επίσης να ραντίσετε τα σημεία
με χυμό λεμονιού, να βάλετε από πάνω
αρκετή ζάχαρη άχνη και να ξεπλύνετε
κατόπιν το ύφασμα με καθαρό νερό.
4. Αν το σίδερό σας δε γλιστράει πλέον,
τρίψτε το με νερόξυδο. Η βάση Θα αποκτήσει τη γυαλάδα της και θα γίνει λεία.
5. Τα παντελόνια διατηρούν τη φόρμα
τους και δεν ξεχειλώνουν στα γόνατα, αν
τα ραντίσετε με νερόξυδο κατά το σιδέρωμα.
6. Τα καλσόν γίνονται αδιάβροχα, αν τα
πλύνετε σε μείγμα από ξύδι και αργιλώδη

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Σοβαρά θέματα ασφάλειας για φάρμακα που αγοράζουν
ασθενείς από τα κατεχόμενα

Η

έλλειψη και μη χορήγηση ακριβών
φαρμάκων από τα κρατικά νοσοκομεία, οδηγεί πολλούς ασθενείς μας
στα κατεχόμενα, όπου αγοράζουν σε
τιμές πιο φθηνές από τα ιδιωτικά
φαρμακεία στις ελεύθερες περιοχές,
φάρμακα, τα οποία όμως δεν έχουν
την ανάλογη ασφάλεια.
Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος
της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμου Πασχόντων και Φίλων Μάριος
Κουλούμας, είπε πως “βέβαια το γνωρίζουμε ότι πολλοί πάνε στα κατεχόμενα, κι εμείς συνέχεια λέμε μην πάτε,
διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην
ασφάλεια των ασθενών, γιατί δεν
γνωρίζει κάποιος αν αγοράζει πραγματικό φάρμακο ή απομίμηση που δεν
είναι κάτω από τους κανονισμούς
ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή
της Κυπριακής Δημοκρατίας”.
Σημείωσε ότι “θέτουμε το θέμα στο
Υπουργείο Υγείας και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μέσα από
πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε, να αποτρέψουμε αυτή την τακτική”.
Από την πλευρά του, ο Εκπρόσωπος
Τύπου της Αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ότι “η Αστυνομία στο πλαίσιο της συνεργασίας με

τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες συνδράμει στις έρευνες που γίνονται όσον
αφορά τα παράνομα φάρμακα για
γεωργικούς σκοπούς ή και άλλα φάρμακα. Για τα φάρμακα για γεωργικούς
σκοπούς με το Υπουργείο Γεωργίας,
και για φάρμακα για ιατρικούς λόγου
με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Οταν έχει η Αστυνομία πληροφο-

απορρίψεις από την Επιτροπή Φαρμάκων.
Ανέφερε ότι για το θέμα αρχίζει διάλογος την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη
με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ώστε
να αποφασίσουμε πώς προχωρούμε.
Αποφασίστηκε ήδη, σημείωσε, η δημιουργία ad hoc επιτροπών που θα
κάνουν τα πρωτόκολλα και ο εμπλουτισμός του ιατρικού συνταγολογίου.
“Πάντως είναι μεγάλο λάθος, επικίνδυνο, ο κόσμος να καταφεύγει στα
κατεχόμενα για να αγοράσει τα φάρμακα του. Υπάρχουν μεγάλα θέματα
ασφάλειας γιατί δεν γνωρίζει αν αγοράζει πραγματικό φάρμακο ή απομίμηση”, πρόσθεσε.

ρίες για έτσι είδους θέματα τα αξιολογεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες και γίνονται έρευνες”.
Ο κ. Κουλουμάς τόνισε ότι το γεγονός
ότι για πάρα πολλές ασθένειες δεν
υπάρχουν καν θεραπευτικά πρωτόκολλα ίσως αυτό να είναι η γενεσιουργική αιτία που έχουμε και τις καθυστερήσεις όσον αφορά την πρόσβαση στα
φάρμακα αλλά πολλές φορές και τις

Ερωτηθείς, ανέφερε ότι συνήθως στα
κατεχόμενα πηγαίνουν οι ασθενείς που
δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακα τους λόγω κόστους από τα δικά
μας φαρμακεία, τονίζοντας ωστόσο,
ότι το κόστος δεν μπορεί να μπαίνει
πάνω από την ασφάλεια του ασθενή.
“Το να παίρνεις ένα φάρμακο που δεν
ξέρεις τι απόδοση και τι αποτελεσματικότητα έχει, κανείς δεν μπορεί να
επικαλεστεί ότι είναι πιο φθηνό”,
συμπλήρωσε.

Τα χειρότερα λάθη που μπορεί να κάνεις στη δουλειά

«Ό

γη (αναλογία 1 με 8) και τα αφήσετε να
στεγνώσουν χωρίς να τα στύψετε.
7. Για να φύγει η οσμή ιδρώτα από τα
ρούχα, τα ραντίζετε με ξύδι πριν τα πλύνετε.
8. Λινό που έχει κιτρινίσει αποκτά την
αρχική του μορφή, όταν το αφήσετε για
μια νύκτα σε μείγμα από νερό (1 λίτρο) και
καθαρό οινόπνευμα (1 κουτάλι σούπας).
9. Δύο τρικ για ασπρόρουχα. Ράψτε ένα
σάκο από λινό που κλείνει με κορδόνι.
Γεμίστε τον με τσόφλια αβγού και πλύνετέ
τον με τα εσώρουχα στο πλυντήριο. Τα
εσώρουχά σας Θα αποκτήσουν πάλι τη
λευκότητά τους. “Ένας πιο εύκολος τρόπος, είναι να αναμίξετε ένα φακελάκι μπέκιν πάουντερ με την απορρυπαντική
σκόνη.
10. Υφάσματα σε κόκκινο και μπλε ξανακερδίζουν τη χαμένη τους λάμψη με πλύσιμο σε αραιό μείγμα νερού και σόδας.
11. Όταν τα ρούχα έχουν λεκέδες από
φρούτα ή μούχλα, τα βάζετε σε ξινόγαλο.
0 χρόνος που Θα τα αφήσετε μέσα, εξαρτάται από την ηλικία των λεκέδων.
12. Μπορείτε να απομακρύνετε τυχόν λεκέδες νερού από τσόχινα καπέλα, ον τρίψετε
τα σημεία προσεκτικά με λεπτό γυαλόχαρτο. Το καπέλο Θα φαίνεται σαν καινούριο.
13. Τα παπούτσια από μπροκάρ καθαρίζουν με πολτό από βενζίνη ή με οινόπνευμα σε ένα κομμάτι βαμβάκι.

ποιος δεν έκανε ποτέ λάθος,
δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κάτι
καινούριο», είχε πει ο σπουδαίος
φυσικός Άλμπερτ Αινστάιν, με τον
Ιρλανδό συγγραφέα Τζον Μπέρναρντ
Σω να τονίζει ότι «μια ζωή που αναλώθηκε σε λάθη είναι πολύ πιο αξιέπαινη και πολύ πιο χρήσιμη από μια
ζωή που αναλώθηκε κάνοντας τίποτα».
Κι αν πολλές ακόμα εξέχουσες προσωπικότητες έχουν μιλήσει για την αδυναμία αποφυγής σφαλμάτων, υπάρχουν κάποια λάθη που θεωρούνται
ιδιαίτερα σημαντικά στον χώρο της
δουλειάς, με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «World Economic Forum» να καταγράφει σε συνεργασία με τον ιστότοπο
επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης LinkedIn τα σημαντικότερα από
αυτά.

να υποδηλώνει έλλειψη σεβασμού
απέναντι στους συναδέλφους.
Τα ξεσπάσματα στον χώρο της δουλειάς επίσης δημιουργούν μία άσχημη
εικόνα, με τη χαμηλή συναισθηματική
νοημοσύνη και την αστάθεια στη
συμπεριφορά ενός εργαζομένου να
κάνει τους άλλους να αναρωτιούνται
κατά πόσο είναι αξιόπιστος και ικανός συνεργάτης.
Άλλωστε, ο έλεγχος των συναισθημάτων φαίνεται να βάζει στη θέση του
«οδηγού» αυτόν που τα καταφέρνει,
ακόμα και αν νιώθει αδικημένος, με
εκείνους που προκαλούν τα αρνητικά
συναισθήματα να καταλήγουν να φαίνονται «κακοί».
Κάτι ακόμα που θα έπρεπε να αποφεύγει να κάνει κάποιος στη δουλειά

Από την άλλη πλευρά, δεν θα έπρεπε
κανείς να κομπάζει και να υπερηφανεύεται για κάθε του επιτυχία στη δουλειά, ενώ τα ψέματα θεωρούνται μέγιστο σφάλμα , ακόμα και αν ξεκινούν με
καλές προθέσεις, καθώς αντικατοπτρίζουν τη χαμηλή αυτοεκτίμηση.
Κάτι που ενδεχομένως να ενοχλούσε
τους υπόλοιπους συναδέλφους, είναι
να τρώει κανείς φαγητά με έντονα
αρώματα, καθώς αποσπούν την προσοχή της ομάδας και ορισμένες φορές
προκαλούν δυσφορία.
Άλλωστε, σημαντικό λάθος θεωρείται
το να κάνει κάποιος μία κίνηση που
διαταράσσει την ισορροπία όλης της
ομάδας, όπως το να εγκαταλείψει το
πόστο του ξαφνικά, ακόμα και αν επιθυμεί να παραιτηθεί, επιφορτίζοντας

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα,
που υπογράφει ο συγγραφέας και
ειδικός σε ζητήματα συναισθηματικής
νοημοσύνης Τράβις Μπράντμπερι,
ανεξάρτητα από την απόδοση και τα
επιτεύγματα κάποιου στον χώρο εργασίας, υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που θα μπορούσαν να αμαυρώσουν την καλή εικόνα που έχει δημιουργήσει κανείς.
Τα «πισώπλατα μαχαιρώματα» είναι
ένα από τα σημαντικότερα σφάλματα
που θα μπορούσε να κάνει κάποιος
στη δουλειά, χαλώντας το καλό κλίμα.
Κάτι που επίσης θα έπρεπε να αποφεύγεται στη δουλειά, σύμφωνα με τον
συγγραφέα, είναι το… κουτσομπολιό,
το οποίο δημιουργεί μία αρνητική
εικόνα και πιθανώς να κρύβει εμπάθεια.
Σημαντικό σφάλμα θεωρείται το να
πιστώνεται κανείς την επιτυχία
κάποιου άλλου, κάτι που ενδεχομένως

είναι να διατυμπανίζει ότι μισεί το
αντικείμενο της εργασίας του, επηρεάζοντας έτσι το ηθικό της ομάδας και
ανοίγοντας την πόρτα σε πιθανούς
αντικαταστάτες, με πιο θετική διάθεση.

τους συναδέλφους του με μεγαλύτερο
όγκο δουλειάς σε περίπτωση που δεν
βρεθεί αντικαταστάτης άμεσα.
Όπως είπε και ο κοινωνικός φιλόσοφος Κομφούκιος, «το να μη διορθώνει
κανείς τα λάθη του είναι μεγάλο.
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Φτιάξτε μόνοι σας
τις πασχαλινές λαμπάδες

Τ

ο Πάσχα πλησιάζει και ειδικά για τις
νονές επικρατεί ένας προβληματισμός για να πάρουν δώρα και λαμπάδες
για τα βαφτιστήρια τους.
Φέτος ωστόσο η λαμπάδα μπορεί να
είναι οικονομική αλλά και πολύ ιδιαίτερη αφού θα την έχετε φτιάξει εσείς.Τα
χειροποίητα δώρα είναι μία έξυπνη και
κομψή λύση,
ώστε
να
√ Δώστε το δικό
δώσετε ένα
ιδιαίτερο
σας χαρακτήρα,
στυλ
στη
νοιώστε όμορφα
λαμπάδα και
να κάνετε το
δώρο
πιο
«προσωπικό».
Ακολουθούν μερικές ιδέες και προτάσεις
για να φτιάξετε τις δικές σας χειροποίητες λαμπάδες με υλικά που δεν είχατε
σκεφτεί να χρησιμοποιήσετε.
Μερικά υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι γκοφρέ χαρτί, κορδέλες
αλλά και σφουγγάρια από τούλι.
Με τα σφουγγάρια, λύνετε τις άκρες
τους
και
αφού
τα
«ανοίξετε»
τα τυλίγετε
γύρω από τη
λαμπάδα
όπως εσείς
θέλετε
και
συμπληρώνετε με κορδέλες ή κολλάτε κάποιο
διακοσμητικό για να τα
στερεώσετε
στο
κερί.
Σφουγγάρια
τ έ τ ο ι ο υ
ε ί δ ο υ ς
υπάρχουν σε
όλα τα σουπερμαρκετ
σε αμέτρητα
σχέδια και χρώματα.
Αν πάλι θέλετε κάτι πιο απλό, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε κορδέλες ή κερωμένο πολύχρωμο σκοινί και να το τυλίξετε
γύρω από το σώμα της λαμπάδας ενώ
στο δέσιμο να συμπληρώσετε κρεμόντας
κάποιο διακοσμητικό.
Οι σκέτες λαμπάδες κυκλοφορούν από
μόνες τους σε διάφορα σχέδια και χρώματα, ωστόσο αν «πιάνει το χέρι σας»
μπορείτε να πάρετε ένα απλό λευκό κερί
και να το ζωγραφίσετε με τους αγαπημένους ήρωες του παιδιού,συμπληρώνοντας με μία κορδέλα.
Για πιο μεγάλα παιδιά μπορείτε να
δημιουργήσετε χιουμοριστικές λαμπάδες, χρησιμοποιώντας υφάσματα για
να τις ντύσετε με κοστούμι, ή φουστάνια. Προσπαθείστε ωστόσο να αποφύγετε τα πολύ εύφλεκτα υλικά, αφού το
κερί προορίζεται για να ανάψει.
Τέλος, αν το παιδί στο οποίο θα δώσετε τη λαμπάδα έχει κάποια ιδιαίτερη
προτίμηση για κάποιον χαρακτήρα
καρτούν, μπορείτε να βρείτε ένα μπρελόκ με τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, ή
ένα λούτρινο σε μέγεθος 10 εκατοστών
και να το δέσετε επάνω στη λαμπάδα με
χρωματιστές κορδέλες.
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ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μ

πήκαμε στην Αγία Εβδομάδα.
Ακόμα και αν δεν έχουμε επιλέξει
να ακολουθήσουμε τη νηστεία για όλη
την περίοδο που προβλέπεται από τη
θρησκεία μας, θα ήταν ωφέλιμο τουλάχιστον τη Μ. Εβδομάδα να υιοθετήσουμε τις διατροφικές αυτές συστάσεις,
ώστε να δώσουμε τη δυνάτοτητα αποτοξίνωσης στον οργανισμό μας.
Η δυσπεψία είναι ίσως από τα πρώτα
προβλήματα που πολλοί από εμάς θα
νιώσουμε.
Άτομα με προβλήματα στομάχου όπως
έλκος ή ιστορικό γαστρίτιδας μπορούν
επίσης να βρούνε εξαιρετικά δύσκολο
να πέψουν τις παραδοσιακές τροφές
του πασχαλινού τραπεζιού. Η περιεκτικότητα σε πουρίνες των νεαρών
ζώων που τρώμε στον πασχαλινό οβελία δημιουργεί προβλήματα σε άτομα
με υψηλές τιμές ουρικού οξέος. Τέλος,
ενοχλήσεις της χολής είναι επίσης
πιθανές, ιδιαίτερα σε άτομα με ιστορικό λιθίασης. Η μεγάλη συσσώρευση
λίπους και κυρίως η παρουσία ποσοτήτων κορεσμένων λιπών και χοληστερόλης μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της χολής.

του ρυζιού ή του ψωμιού πρέπει να
κατέχουν σημαντική θέση στο πιάτο
μας, αφού είναι πηγή ενέργειας αλλά
δίνουν λιγότερη ενέργεια από τα λιπαρά κρέατα του Πάσχα, και αδιάλυτες
φυτικές ίνες, που τονώνουν τη λειτουργία του εντέρου. Σ’ αυτό θα βοηθήσει, επίσης, η κατανάλωση αρκετής
ποσότητας σαλατικών, που θα μας
οδηγήσει και σε πιο γρήγορο κορεσμό.
• Το βραδινό του Πάσχα μπορεί να
είναι είτε μια σαλάτα εποχής με μικρή
ποσότητα πρωτεΐνης, είτε ένα γιαούρτι με ψωμί ή φρυγανιά, το οποίο λόγω
της ειδικής του σύνθεσης θα διευκολύνει την διαδικασία της πέψης και θα
ξεκουράσει το στομάχι μας.

• τη μαγειρίτσα. Μία μερίδα μαγειρίτσας μπορεί να μας δώσει μέχρι και
580 θερμίδες, αλλά με πολύ μεγάλη
περιεκτικότητα σε χοληστερόλη. Η χρησιμοποίηση μόνο των ασπραδιών και
όχι ολόκληρου του κρόκου, ή μόνο ενός
κρόκου μπορεί σαφώς να μειώσει αυτή
την ποσότητα.
• συκώτια και εντόσθια, σε διάφορες
μορφές. Είναι ασφαλώς το πιο κρίσιμο
διατροφικό κομμάτι του παραδοσιακού
πασχαλινού τραπεζιού, αφού είναι
πολύ υψηλές πηγές χοληστερόλης και
λίπους.
• τα πασχαλινά κουλούρια. Έχουν
υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, αυγά
αλλά και λίπος. Τα 60 γραμμάρια απο-

Τι θα πρέπει να προσέξουμε
• Στο βραδινό τραπέζι της Ανάστασης
περιοριστείτε μόνο στην κατανάλωση
της σούπας και μιας σαλάτας. Η
μαγειρίτσα είναι το ενδιάμεσο διατροφικό στάδιο ανάμεσα στη νηστεία και
τα φαγητά του Πάσχα. Έτσι, μην καταναλώσετε στο ίδιο γεύμα και το «κόκκινο» αυγό ή έστω μικρή ποσότητα κρέατος, για να μην κάνετε την πέψη σας
ακόμα πιο δύσκολη. Συνοδέψτε την
μόνο με σαλάτα και ψωμί.
• Το πρωί της Κυριακής είναι καλό να
πάρουμε πρωϊνό, αλλά όχι πολύ πλούσιο. Γάλα, δημητριακά ή μικρή ποσότητα από τα πασχαλινά κουλουράκια ή
τσουρέκι μαζί με ένα φρούτο μπορεί να
μας χορτάσει μέχρι το μεσημέρι.
• Στο Πασχαλινό γεύμα καλό είναι να
αποφύγουμε το συνεχές τσιμπολόγημα,
που μας δίνει πολλές θερμίδες και να
γεμίσουμε ένα πιάτο με λογική ποσότητα από τα φαγητά της ημέρας. Οι υδατάνθρακες με τη μορφή της πατάτας,

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Το παραδοσιακό τραπέζι του ελληνικού Πάσχα περιλαμβάνει:
• τον οβελία. Στο δίλημμα αρνί ή
κατσίκι θα διαλέγαμε σίγουρα το
κατσίκι μια και είναι λιγότερο λιπαρό,
αν και πιο σκληρό κρέας. Τα 100 γραμμάρια άψητου κρέατος (αρνιού ή
κατσικού) δίνουν περίπου 370 θερμίδες, με μεγάλη όμως συμμετοχή σε
αυτές από λίπος. Είναι και τα δύο
πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής
αξίας, αλλά και βιταμινών (κυρίως Β),
σιδήρου και φωσφόρου.
• τα κόκκινα αυγά. Κάθε αυγό, μέτριου
μεγέθους μας δίνει περίπου 75-80 θερμίδες, Είναι λοιπόν πηγή αρκετής
ποσότητας λίπους και χοληστερίνης,
και για αυτό θα πρέπει να περιοριστεί
η κατανάλωση του.

δίδουν περίπου 230 θερμίδες.
• το πασχαλινό τσουρέκι. Είναι επίσης πηγή υδατανθράκων και λίπους.
Τα 70 γραμμάρια αποδίδουν περίπου
68 θερμίδες.

Τι κάνουμε μετά την Κυριακή;
Όσο πιο γρήγορα επιστρέψουμε στη
συνήθη διατροφή μας, τόσο το καλύτερο. Την επόμενη ημέρα, ίσως θα ήταν
καλύτερο να αποφύγουμε να καταναλώσουμε τα περισσεύματα του Πασχαλινού τραπεζιού (από τα οποία θα
πρέπει να απαλλαγούμε το συντομότερο δυνατόν) και να υποβάλουμε τον
οργανισμό μας σε μία φυσική «αποτοξίνωση», που να περιλαμβάνει και
πάλι λαχανικά, λίγο λάδι, ημιαποβουτυρωμένα γαλακτοκομικά (γάλα και
γιαούρτι 0-2%), ψωμί και φρούτα,
χωρίς κανένα άλλο τρόφιμο ζωικής
προέλευσης.

Ανώδυνη μετάβαση από τη νηστεία στο Πασχαλινό τραπέζι

Τ

ο απότομο πέρασμα από τη
νηστεία της Σαρακοστής ή της Μ.
Εβδομάδας σε ένα πιο «βαρύ» φαγητό
κατά το Μ. Σάββατο και την Κυριακή
του Πάσχα, κρύβει κινδύνους. Για το
λόγο αυτό, η μετάβαση θα πρέπει να
μην είναι πολύ απότομη και να συνοδεύεται από ορισμένες βασικές διατροφικές οδηγίες, ώστε να αποφεύγονται
προβλήματα στην ομαλή λειτουργία
του οργανισμού, ιδιαιτέρως στο δείπνο του Μ. Σαββάτου, όπου αφενός
είναι βραδινές ώρες, οπότε και ακολουθεί μειωμένη φυσική δραστηριότητα, αφετέρου έρχεται αμέσως μετά από
την νηστίσιμη περίοδο. Είναι απαραίτητο να τηρούνται ορισμένες βασικές
οδηγίες κατά τα εορταστικά τραπέζια,
που θα δώσουν τη δυνατότητα σε
όλους να τα απολαύσουν, χωρίς υπερβολές και προβλήματα για τον οργανισμό. Όπως και καθημερινά, έτσι και
στις γιορτές, θα πρέπει το διαιτολόγιό

μας να μη στερείται ποιότητας και να
είναι πάντα ελεγχόμενο. Έτσι λοιπόν,
προτείνουμε:

ζι.

• Το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου και το
βράδυ της Κυριακής του Πάσχα καταναλώστε ελαφριά γεύματα, με φρούτα
και λαχανικά.

• Προτιμήστε κατσίκι, που έχει λιγότερο κορεσμένο λίπος (αν και πιο σκληρό) από το αρνί.

• Βάλτε στη μαγειρίτσα περισσότερα
χορταρικά και λαχανικά ή επιλέξτε
κοτόσουπα για μια πιο ελαφριά επιλογή.
• Σερβίρετε πάντα στο πιάτο σας και
μην τσιμπάτε με το χέρι από το τραπέ-

• Αφαιρείτε το ορατό λίπος (πέτσα)
από το κρέας.

• Καταναλώνετε σε κάθε γεύμα άφθονα
λαχανικά.
• Προτιμάτε παραδοσιακούς τρόπους
ψησίματος, όπως στη σούβλα, σε
σχέση με ψήσιμο στο φούρνο, στη
γάστρα κ.λ.π., ούτως ώστε το λίπος
από το κρέας να απομακρύνεται κατά
το σούβλισμα και να μην μένει στο
μαγειρικό σκεύος.
• Επιλέξτε συνταγές για κουλουράκια ή
τσουρέκι όπου αντί για ζωικό βούτυρο
να χρησιμοποιήσετε φυτική μαργαρίνη.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να γλιτώσετε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερίνη.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Απειλούν με αιματοκύλισμα τις Ευρωπαϊκές παραλίες

T

ηπείρου.

Στην ιστοσελίδα της η μεγαλύτερη
σε κυκλοφορία εφημερίδα της
Γερμανίας απεικονίζει μία αμμουδερή παραλία που έχει κατακλυστεί από δεκάδες λουόμενους με
το επίμαχο άρθρο να έχει τίτλο
«Επίκεινται τρομοκρατικά χτυπήματα στις παραλίες μας», εννοώντας τις παραλίες της γηραιάς

τρομοκρατών.

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

ις ευρωπαϊκές παραλίες
έχει βάλει στο στόχαστρό του το Ισλαμικό Κράτος, όπως αποκαλύπτει η
γερμανική εφημερίδα Bild,
επισημαίνοντας ότι οι τζιχαντιστές ετοιμάζονται να
αιματοκυλήσουν φέτος το
καλοκαίρι την Γηραιά Ηπειρο, ανοίγοντας πυρ με
Καλάσνικοφ εναντίον λουόμενων. Οι γερμανικές αρχές
ασφαλείας έχουν ενημερωθεί από
τις ιταλικές μυστικές υπηρεσίες
ότι οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ετοιμάζουν τυφλά χτυπήματα σε παραλίες της Ευρώπης,
άγνωστο όμως το πότε. Στόχος
των τζιχαντιστών είναι να σκορπίσουν τον τρόμο και τον θάνατο
στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο,
Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία είναι
τρεις ευρωπαϊκές χώρες που
έχουν μπει, μεταξύ άλλων, πρώτες στο «μάτι» των ισλαμιστών

Οι τρομοκράτες θα προσπαθήσουν να εισέλθουν σε ευρωπαϊκά
θέρετρα ως έμποροι πουλώντας
γυαλιά ηλίου, ποτά, παγωτά κ.α,
αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Bild. Οι ιταλικές αρχές προειδοποιούν ότι οι τζιχαντιστές θα
μπορούσαν να σπείρουν το θάνα-

το σε ευρωπαικές παραλίες με
αυτόματα όπλα ή με εκρηκτικούς
μηχανισμούς.
«Μετά τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο και το μετρό των Βρυξελλών,
υπάρχουν πληροφορίες ότι το
Ισλαμικό Κράτος θα
χτυπήσει αυτό το
καλοκαίρι παραλίες
ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν
χωρών», γράφει η
γερμανική εφημερίδα
«Die Welt» επικαλούμενη δημοσίευμα της
εφημερίδας Bild.

Απίστευτο αλλά αληθινό

Μάλιστα, χωρίς δισταγμό,
ο λέκτορας ηλεκτρονικής
ΑΤΙ, Σωτήρης Χατζηιωάννου, αναφέρει στην επιστολή του, που δημοσιεύει «Ο
Φιλελεύθερος» ότι, από το 2010
που αποσπάστηκε στο Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), δεν
του έχουν αναθέσει συγκεκριμένα
καθήκοντα. Σημειώνεται ότι βρίσκεται στην κλίμακα Α12+2, που
σημαίνει ότι λαμβάνει μηνιαίο

Ο κ. Χατζηιωάννου αναφέρει,
επίσης, ότι για ολόκληρα 6μηνα

δεν έχει σηκώσει ούτε πένα για
σκοπούς εργασίας. Συνεχίζει
λέγοντας: «Το 2014 μου έδωσαν
κάποια ασήμαντα καθήκοντα, σε
σχέση με τον μισθό και τα προσόντα μου. Ένα από τα κύρια καθή-

Υπάρχουν 4-5 πραγματάκια που μπορείς να
κάνεις για να διώξεις το φούσκωμα μέσα σε
μια μέρα.
Πρωί: Πιες ζεστό νερό με λεμόνι
Ένα φλιτζάνι ζεστό νερό με λεμόνι το πρωί
θα ξυπνήσει το πεπτικό σου σύστημα και θα
βοηθήσει να αποκτήσει ενέργεια ο οργανισμός σου. Μπορείς να πιεις επίσης πράσινο
τσάι με λεμόνι.
Πρωί: Μην φας γαλακτοκομικά

Πολλοί άνθρωποι φουσκώνουν με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Αν είσαι ένας από αυτούς
προτίμησε να μην φας γιαούρτι ή γάλα το πρωί.

Η Ιταλία διαθέτει συγκεκριμένες
πληροφορίες από την Αφρική,
όπως διευκρινίζει η εφημερίδα
Bild, προσθέτοντας πως αυτές
αφορούν συγκεκριμένες χώρες,
όπως την Ισπανία, την Ιταλία και
τη νότιο Γαλλία.

Τρώγοντας πολύ γρήγορα μπορεί να οδηγήσει στο
να μπει πολύς αέρας στον οργανισμό σου με αποτέλεσμα να φουσκώσεις. Προσπάθησε να τρως
χαλαρά και ήρεμα βάζοντας μικρές μπουκιές στο
στόμα σου.

κοντά μου, είναι να μετρώ το ύψος
των κιγκλιδωμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη και το διοικητικό
κόστος που προκαλώ με την προσφυγή μου στα δικαστήρια και τις
συνεχείς επιστολές που γράφω
από το 2011 στους διάφορους
φορείς, η συνολική προσφορά
μου είναι κάτω από το μηδέν».
Στην ίδια επιστολή επικρίνει και
το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, που δεν τον τοποθετεί σε πόστο με συγκεκριμένα
καθήκοντα: «Πιο συγκεκριμένα,
στις 12/03/2010, δημοσίευσαν
δύο θέσεις για Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς, που στη συνέχεια
παγοποιήθηκαν. Μέχρι σήμερα,
δεν μου έδωσαν καθήκοντα ηλεκτρολόγου μηχανικού. (...) Προς το
παρόν, δεν έχω καθήκοντα. Λύνω
Sudoku για να περάσει η ώρα».

Τραγικό Λάθος
Πώς ένας άνδρας «εξαφάνισε» την εταιρεία του… με ένα κλικ!

Π

Διώξε το φούσκωμα μέχρι
το τέλος της ημέρας!

Πρωί: Κάνε γιόγκα

Παίρνω 5000 τον μήνα και λύνω Sudoku - Δεν μου έχουν ανατεθεί
καθήκοντα - Επιστολή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας
μισθό που ξεπερνά τις 5000 ευρώ
τον μήνα.
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H εφημερίδα υποστηρίζει ακόμη ότι οι
μυστικές υπηρεσίες
της Ιταλίας έχουν
ήδη ενημερώσει τις
γερμανικές αρχές για τα σχέδια
των ισλαμιστών τρομοκρατών.

ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ

Δεύτερη επιστολή στον
Πρόεδρο
Αναστασιάδη,
από υψηλόβαθμο Δημόσιο
Υπάλληλο, ο οποίος παραδέχεται ότι, από την ημέρα
του διορισμού του, δεν του
έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα, καταγγέλλοντας ότι παίρνει πολύ
ψηλό μισθό άδικα.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

όσο εύκολο θα ήταν να καταστρέψει κανείς τα
ίχνη της εταιρείας του πριν από πενήντα χρόνια;
Το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαζόταν μια βόμβα
μεγάλης εμβέλειας, μια μπουλντόζα και καλό σχεδιασμό. Στη σύγχρονη εποχή, όμως, με τις περισσότερες εταιρείες να δραστηριοποιούνται κατά κύριο
λόγο στο διαδίκτυο, το να καταστρέψει κανείς την
εταιρεία του κατά λάθος είναι πανεύκολο. Στην
πραγματικότητα, χρειάζεται απλά ένα πάτημα του
πληκτρολογίου.

τους πελάτες του, καθώς και κάθε άλλο ηλεκτρονικό
ίχνος της εταιρείας του.

Η ιστοσελίδα Techworm αναφέρει την τραγελαφική
ιστορία του Marco Marsala, ιδιοκτήτη εταιρείας
φιλοξενίας ιστοσελίδων, ο οποίος κατάφερε να διαγράψει όλες τις ιστοσελίδες που εξυπηρετούσαν

Ο άνδρας κατέφυγε στη συνέχεια στο διαδίκτυο για
να ζητήσει βοήθεια, όμως κανείς δεν μπορούσε να
τον καθοδηγήσει. Δεν είναι γνωστό εάν ο Marsala
βρήκε τελικά λύση στο πρόβλημά του.

Ο άνδρας πάτησε κατά λάθος τον καταστροφικό
κωδικό «rm -rf» (rm σημαίνει “remove”, δηλαδή “διέγραψε”, r σημαίνει “αυτή την διεύθυνση και f σημαίνει “δύναμη”). Συνήθως, ο κωδικός διαγράφει κάτι
συγκεκριμένο, το οποίο ορίζει αυτός που γράφει τον
κώδικα. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο Marsala
ξέχασε να ορίσει το τι πρέπει να διαγραφεί και έχασε
κυριολεκτικά όλη του την εταιρεία.

Η γιόγκα βοηθάει στο να φύγουν οι τοξίνες από την
επιδερμίδα σου. Κάνε μερικές ασκήσεις γιόγκα για
να ξυπνήσεις ακόμα καλύτερα και να μην αισθάνεσαι φουσκωμένη.
Όλη μέρα: Χαλάρωσε

Όλη μερα: Μην τρως τσίχλα
Αυτό είναι και ένα από τα μυστικά για να μην φουσκώσεις σε περίπτωση που πρόκειται να φορέσεις
νυφικό. Οι τσίχλες δημιουργούν φουσκώματα ενώ
μερικές από αυτές περιέχουν και αλκοόλ με ζάχαρη
πράγμα που επίσης προκαλεί φούσκωμα.
Όλη μέρα: Πίνε περισσότερο νερό
Το νερό είναι η τέλεια λύση για να διώξεις τις τοξίνες από τον οργανισμό σου και να ξεφουσκώσεις.
Προσπάθησε να πίνει όσο περισσότερο νερό μπορείς.
Όλη μέρα: Έλεγχε τις μερίδες σου
Ο λόγος που αισθάνεσαι γεμάτη και φουσκωμένη
μπορεί να είναι οι μερίδες που καταναλώνεις. Αν
αισθάνεσαι συνεχώς πως ένα γεύμα σε φουσκώνει
τότε προσπάθησε να μειώσεις τις μερίδες που
τρως.
Βράδυ: Μην πιεις κάποιο ποτό
Καλό είναι να μην πίνεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων σου καθώς το αλκοόλ είναι ένας από τους
λόγους που δημιουργεί φουσκώματα.
Βράδυ: Παρέλειψε το επιδόρπιο
Μπορεί μερικές φορές να νιώθεις ότι χρειάζεσαι
ένα γλυκάκι μετά το βραδινό φαγητό αλλά καλό
είναι όσο μπορείς να το αποφεύγεις.
Βράδυ: Πιες ένα φλιτζάνι τσάι
Μπαχαρικά όπως η κανέλα και το τζίντζερ καθαρίζουν το πεπτικό σου σύστημα. Έτσι, πίνοντας ένα
φλιτζάνι τσάι με λίγο τζίντζερ μέσα θα αισθανθείς
αμέσως λιγότερο φουσκωμένη.
Βράδυ: Κοιμήσου στην ώρα σου
Ο ύπνος βοηθάει να βάλεις σε τάξη τον μεταβολισμό σου. Αν κοιμάσαι 7-9 ώρες την ημέρα θα έχεις
όλο και πιο σπάνια φουσκώματα.

Ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΒΛΑΚΕΙΑ
Σοβαρά … αστειάκια
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Έ

νας Έλληνας ένας Αλβανός ένας Αμερικανός
και ένας Γάλλος είναι στον πύργο του Αϊφελ.
Ο Αμερικάνος πάνω στο κέφι βγάζει ένα μάτσο
δολάρια και τα πετάει κάτω λέγοντας: - Έχουμε
πολλά στην Αμερική και τα πετάμε. Ο Γάλλος
παίρνει ένα κασόνι με σαμπάνιες και τις χύνει
όλες λέγοντας: - Στη Γαλλία έχουμε πολλές και
τις πετάμε. Γυρίζει τότε ο Αλβανός και λέει στον
Έλληνα: - Δεν φαντάζομαι να κάνεις καμιά βλακεία;
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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5 απλές συνήθειες για να καις θερμίδες όλη μέρα

Θ

ες να χάνεις θερμίδες όλη μέρα;
Ακολούθησε τις πέντε παρακάτω συμβουλές και φτιάξε το σώμα
των ονείρων σου.

σεις περισσότερους μύες -ναι,
τους θες γιατί αυτοί καταναλώνουν πολλές θερμίδες.
Πρόσθεσε ένταση

Μην καθυστερείς το
πρωινό

Αυτή η πρωινή συνήθεια -για τις περισσότερες δηλαδή- βοηθά
καταλυτικά στην αύξηση του μεταβολισμού.
Σύμφωνα με μελέτες
όσοι
γυμνάζονται
νωρίς καίνε περισσότερες
θερμίδες
από
άλλους που επιλέγουν
να… χύσουν ιδρώτα το
μεσημέρι, το απόγευμα
ή το βράδυ.

Ναι, συνήθως ξυπνάς
αργά και βιάζεσαι να
φύγεις για τη δουλειά.
Γι’ αυτό και παραλείπεις το πρωινό σου.
Λάθος, μεγάλο λάθος,
γιατί βοηθάει καταλυτικά το μεταβολισμό
σου.
Το νου σου στα σνακ

Μυική ενδυνάμωση
Ωραία η αεροβική, αλλά δεν αρκεί.
Για καλύτερα αποτελέσματα πρόσθεσε προπόνηση ενδυνάμωσης
στο πρόγραμμά σου. Έτσι θα χτί-

SUDOKU

έντονη άσκηση που θα διαρκεί
μόλις 3 λεπτά να καις θερμίδες όλη
μέρα -μέχρι και 200… Μα, δεν είναι
τέλειο;

Άσκηση
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Αν πάλι δεν έχεις πολύ χρόνο για
πρωινή γυμναστική, μην αγχώνεσαι καθόλου. Μπορείς με μια απλή

Διατηρούν το βάρος
σου στα φυσιολογικά
επίπεδα και σε αποτρέπουν από το να πέσεις εξαιτίας
της μεγάλης πείνας με τα μούτρα
στο μεσημεριανό ή το βραδινό σου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΟΙ ΝΗΣΤΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Μανιτάρια πλευρώτους λαδορίγανη
Υλικά:

220-250 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
2-3 σκελίδες σκόρδο
1,5 φλιτζανάκι ελαιόλαδο
μισό φλιτζανάκι κρασί
ένα (όχι γεμάτο) φλιτζανάκι νερό
1 κουταλιά ρίγανη
1 κουταλάκι σκόνη σκόρδου
μισό φλιτζανάκι ξύδι μπαλσάμικο
αλάτι - πιπέρι

Μηλόπιτα

το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το
αλκοόλ. Πασπαλίζουμε με την ρίγανη, την
σκόνη σκόρδου, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το νερό, χαμηλώνουμε την
φωτιά, σκεπάζουμε το σκεύος και αφήνουμε να μαγειρευτεί για 15-20 λεπτά και
να απορροφηθούν τα πολλά υγρά. Ξεσκε-

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά τα πλευρώτους, τα σκουπίζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Αν
είναι πολύ μεγάλα, τα κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια. Αν τα κοτσάνια τους
έχουν κάποια σκληρά μέρη, τα αφαιρούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και
πλευρώτους σε κονσέρβα. Στην περίπτωση αυτή απλά τα ξεπλένουμε και τα
στραγγίζουμε. Σοτάρουμε στο ελαιόλαδο
το σκόρδο, κομμένο σε λεπτά φετάκια.
Ανακατεύουμε για λίγο να βγάλει τα αρώματά του. Προσθέτουμε τα μανιτάρια και
συνεχίζουμε το ανακάτεμα, να σοταριστούν από όλες τις πλευρές. Σβήνουμε με
Κριός: Προσπάθησε να αποφύγεις τον
εκνευρισμό, γιατί δεν θα σου βγει σε
καλό. Δείξε προσοχή στις κινήσεις σου
και μην πνιγείς από τα προβλήματα,
που θα κληθείς να αντιμετωπίσεις.
Απόφυγε τις βιαστικές κινήσεις και
αξιοποίησε τις επαφές και τις γνωριμίες που θα κάνεις, προς όφελός σου.
Ταύρος: Η ευαίσθητη πλευρά σου βγαίνει στην επιφάνεια και σε κάνει να απομονώνεσαι από το περιβάλλον σου.
Είναι καλό να αξιολογήσεις τα λάθη
που έχεις κάνει, αλλά προσοχή να μην
παρασυρθείς από μελαγχολία και αφήσεις πίσω όλες τις δουλειές που έχεις
να κάνεις.
Δίδυμοι: Θέλεις να βελτιώσεις κάποιους
τομείς της ζωής σου αλλά δεν ξέρεις
τον τρόπο. Για να βρεις τις λύσεις, θα
πρέπει να εξωτερικευτείς περισσότερο
και να μην επαναπαύεσαι, αναβάλλοντας τις ενέργειες που πρέπει να
κάνεις. Σήμερα άλλωστε θα έχεις την
ευκαιρία να δώσεις απαντήσεις σε

Υλικά:

Για τα μήλα
5 μήλα, 150 γρ. ζάχαρη
1 κ.γ. κανέλα, 100 γρ. ξηρούς καρπούς
mix, ψιλοκομμένους στο μούλτι
Για τη ζύμη
200 γρ. ηλιέλαιο, 200 γρ. ζάχαρη
1 κ.γ. βανίλια, 1 κ.γ. σκόνη τζίντζερ
100 γρ. χυμό πορτοκάλι και ξύσμα
πορτοκάλι, 500-550 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
1 κ.σ. γεμάτο μπέικιν πάουντερ
Για τα μήλα

πάζουμε το σκεύος μας και προσθέτουμε
το μπαλσάμικο. Ανακατεύουμε καλά,
αφήνοντας στην φωτιά για 1-2 λεπτά
ακόμη. Τα σερβίρουμε κατά προτίμηση
ζεστά, πασπαλισμένα με λίγη επιπρόσθετη ριγανίτσα.

Τρίβουμε τα μήλα στο χοντρό του τρίφτη και τα στύβουμε καλά με τα χέρια
να φύγουν τα περιττά υγρά. Βάζουμε
τα μήλα σε ένα μπολ, προσθέτουμε τη
ζάχαρη, τους ξηρούς καρπούς που
τους έχουμε χτυπήσει
στο μούλτι και την κανέλα. Αναμειγνύουμε με
ένα κουτάλι το μείγμα
των μήλων μας. Αφήνουμε στο πλάι μέχρι να
τα χρειαστούμε.
Για τη ζύμη

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
βασικά ζητήματα που σε απασχολούν.
Καρκίνος: Η μέρα θα είναι αρκετά έντονη για εσένα και κάποια γεγονότα θα σε
αναστατώσουν. Οι αποκαλύψεις και
γενικά οι ειδήσεις που θα μάθεις, μπορεί να σε στενοχωρήσουν, αλλά θα σου
δώσουν απαντήσεις και να δεις πιο
ξεκάθαρα κάποια ζητήματα. Μην απογοητεύεσαι λοιπόν και προχώρα με
θάρρος.

γιατί τον τελευταίο καιρό τα έχεις
δώσει όλα…
Ζυγός: Η μέρα είναι κατάλληλη για να
υλοποιήσεις πολλά από τα σχέδιά σου,
κάνοντας όμως τις απαραίτητες αλλαγές. Μη βιαστείς να αποφασίσεις και αν
θέλεις, μπορείς να συμβουλευτείς τα
δικά σου άτομα που θα σου δώσουν και
μια άλλη οπτική των ζητημάτων που σε
απασχολούν.

Λέων: Θα σου δημιουργήσει κάποια
προβλήματα και θα χρειαστεί να κρατήσεις την ψυχραιμία σου, για να αντιμετωπίσεις οτιδήποτε παρουσιαστεί.
Καλό είναι να ανοιχτείς σε νέες σκέψεις
και απόψεις, για να βρεις κάποιες
λύσεις.

Σκορπιός: Νιώθεις αρκετά καλά για όσα
έχεις καταφέρει μέχρι τώρα, αλλά αυτή
η στάση μπορεί να γίνει παγίδα και να
σε κάνει να επαναπαυθείς σε όσα έχεις
πετύχει. Μην υποκύψεις και μην αναβάλεις τις υποχρεώσεις σου. Κινήσου
χωρίς άγχος, αλλά με δυναμικότητα.

Παρθένος: Είναι μια πολύ καλή μέρα για
να ολοκληρώσεις σχέδια και να πραγματοποιήσεις όνειρα που κάνεις εδώ
και καιρό. Ασχολήσου με όσα σε ευχαριστούν και φρόντισε να ξεκουραστείς,

Τοξότης: Το πείσμα και η επιμονή δεν
σου κάνουν καλό, αλλά μάλλον σε απομονώνουν από τους γύρω σου και αυτό
δεν ταιριάζει καθόλου στην κοινωνική
φύση σου. Θα χρειαστεί σήμερα να

Σε ένα μπολ, βάζουμε το ηλιέλαιο, το
χυμό και το ξύσμα πορτοκάλι, τη
ζάχαρη, τη σκόνη τζίντζερ, τη βανίλια
και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η
ζάχαρη. Σε ένα άλλο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι και το μπέικιν και στη
συνέχεια ρίχνουμε το ένα μείγμα μέσα
στο άλλο και ανακατεύουμε ελαφρά
όλα τα υλικά με τη βοήθεια μιας σπάτουλας μέχρι να ομογενοποιηθεί το
μείγμα. Λαδώνουμε μια 26άρα φόρμα
με αποσπώμενη και με τη βοήθεια
ενός κουταλιού τοποθετούμε κουταλιές κουταλιές τη μισή ζύμη μας στον
πάτο από το ταψάκι μας, δημιουργώντας το πρώτο στρώμα της πίτας
μας. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το
μείγμα των μήλων μας να πάει
παντού και από πάνω
τοποθετούμε την υπόλοιπη ζύμη πάλι με το
κουτάλι σε κομμάτια.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο σους 170
βαθμούς για 45-60
λεπτά.
είσαι ανοιχτός σε νέες απόψεις, γιατί
έτσι θα βρεις πιο γρήγορα λύση στα
προβλήματα που σε απασχολούν.
Αιγόκερως: Είναι μια πολύ καλή μέρα
για εσένα, αφού θα καταφέρεις να
συγκεντρωθείς και να δεις με μεγαλύτερη ωριμότητα και ρεαλισμό όλα όσα σε
απασχολούν. Έχε το νου σου για κάθε
ευκαιρία που θα παρουσιαστεί για τα
σχέδιά σου.
Υδροχόος: Αρκετά γεγονότα θα σε
κάνουν να αμφιβάλεις για διάφορες
αποφάσεις που έχεις πάρει τον τελευταίο καιρό. Καλό είναι να μην επηρεάζεσαι και να μείνεις σταθερός στις
απόψεις σου. Βρες επιχειρήματα και
πείσε τους γύρω σου για όσα σκέφτεσαι, χωρίς να υποχωρείς τόσο εύκολα.
Ιχθείς: Έχεις μια πολύ θετική διάθεση
και μια δυναμική στάση, που θα σε
κάνει να πάρεις τις καταστάσεις στα
χέρια σου και να λύσεις τα προβλήματα
που θα προκύψουν και τα οποία μάλιστα θα χρειαστούν άμεσες αποφάσεις.
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Μιζοπράσινο φύλλο...

πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 755 - 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

Πάνε πολλά χρόνια που ο Λεωνίδας
Μαλένης έγραψε το γνωστό και δημοφιλές «Χρυσοπράσινο φύλλο» για το
νησί της Αφροδίτης. Άλλαξαν πολλά
από τότε. Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι
πρέπει να τροποποιηθούν και οι στίχοι, για να ανταποκρίνονται στα
σημερινά δεδομένα:
Γη των χρυσοφόρων σκουπιδιών
γη των κερδοφόρων οχετών,
γη της μάσας, του φαγοποτιού.
Κύπρος της απάτης και της κομπίνας,
μιζοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο.
Γη της λαμογιάς, της κλεψιάς,
γη της Πάφου, της Δρομολαξιάς,
γη των Λαρνακέων, της Λευκωσίας,
Κύπρος των σκανδάλων και των μασέλων,
μιζοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο.
Γη απατεώνων που μασούν,
γη κομπιναδόρων που ορμούν,
γη των κόλπων και του γελασιού,
Κύπρος διεφθαρμένων μαφιόζων,
μιζοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγο.
Γη ελικοπτέρων που «βρομούν»,
γη εκατομμυρίων που «πετούν»,
γη δημάρχων που μιζοζητούν.
Κύπρος των αρπάγων και αχορτάγων,
μιζοπράσινο φύλλο ριγμένο στο πέλαγοοο.
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΛΥΣΗ SUDOKU

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

Βήμα αναγνωστών
Στους 14 αποχωρήσαντες Βουλευτές θα
δοθεί ως εφάπαξ αποζημίωση το ποσό των δυόμισυ εκατομυρίων ευρώ. Προηγουμένως παραχωρήθησαν 50 συνολικά λιμουζίνες στους «χαμηλόμισθους» Υπουργούς και στους «εκλεκτούς»
αξιωματούχους του Μπανανοκράτους μας.
Βλέπετε, για όλη αυτή τη χλιδή, υπάρχουν λεφτά
να φαν και οι κότες. Δεν μπαίνει τροχοπέδη η
οικονομική κρίση. Όμως, για πρόσληψη γιατρών
και νοσηλευτών, ούτως ώστε να σταματήσει η
ταλαιπωρία των ασθενών στα νοσοκομεία δεν
υπάρχουν λεφτά. Επίσης για ενίσχυση του αστυνομικού σώματος για πρόληψη ανεπιθύμητων
περιστατικών δεν το επιτρέπει η οικονομική ανάπτυξη...

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 16
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................. 22604000

Συνέλθετε κύριοι, βολεμένοι κυβερνώντες, προτού
ξυπνήσουν τα κορόϊδα..!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Όλος ο χρυσός που βρίσκεται
πάνω ή κάτω από τη Γη δεν
είναι αρκετός για να δοθεί ως
αντάλλαγμα για την αρετή.
ΠΛΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΠΕΜΠΤΗ ΤΩΝ... ΠΑΘΩΝ ή ΤΗΣ ... ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
• Πάνοπλη η ΑΕΚ με σοβαρές ελλείψεις ο ΑΠΟΕΛ

• ΟΜΟΝΟΙΑ: Παρά την ήττα ονειρεύεται Ευρωπαϊκά με το μυαλό στην...
«Μεγάλη Κυρία»

• Μόνον με αυτοκτονία χάνει ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ το Ευρωπαϊκό διαβατήριο

• Η ψυχολογία στα ύψη για την ΠΑΦΟ μετά το τρίποντο επί του ΑΡΗ

• ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Αν και χλωμή διατηρεί ακόμη της Ευρωπαϊκές ελπίδες

• Στο χείλος της αβύσσου ο ΕΘΝΙΚΟΣ, ανήσυχη ηρεμία στον ΕΡΜΗ

• Πλησίασε η ώρα της αλήθειας για τους δύο μονομάχους

• Η ΔΟΞΑ έπιασε την ΑΕΛ στην κορυφή του Β’ ομίλου

Ο

αποκλεισμός από το Κύπελλο και το
διαζύγιο με τον Τ. Κετσπάγια δεν
εμπόδισαν τον ΑΠΟΕΛ να πραγματοποιήσει καλή εμφάνιση και να πετύχει το
τρίποντο στο αιώνιο ντέρμπυ. Παρά το
ότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, ο
πρωτοπόρος απέδειξε ότι είναι φτιαγμένος από ευγενές μέταλλο και γονίδιο
πρωταθλητισμού. Με τη νίκη του επί
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, βρίσκεται ένα βήμα από
την κατάκτηση του τίτλου. Η ώρα της
αλήθειας πλησιάζει για τους δύο μονομάχους. Την Μεγάλη Πέμπτη στον
αγώνα ΑΠΟΕΛ - ΑΕΚ θα κριθεί αν θα
κάνουν ανάσταση οι γαλαζοκίτρινοι ή
αν θα συνεχισθεί η αγωνία και των δύο
μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
Ο ΑΠΟΕΛ προσέρχεται στον αγώνα της
χρονιάς, με πολλές ελλείψεις λόγω των
απουσιών Μοράϊς, Βινίσιους, Ντεβινσέντι και Εφραίμ που παρενοχλούν τον
ύπνο του υπηρεσιακού προπονητή
Γιώργου Κωστή. Τουναντίον οι Λαρνακείς κατέρχονται στο γήπεδο με πλήρη
πανοπλία, αφού επιστρέφουν από
τιμωρίες οι, Λαμπάν, Μπολγιέβιτς,

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Λαρένα και Τομούς. Η ΑΕΚ απέδειξε ότι
έχει στόφα μεγάλης ομάδας. Η νίκη της
επί της Ανόρθωσης στο «Α. Παπαδόπουλος» χαραχτηρίζεται χωρίς υπερβολές ως άθλος, καθώς ξεπέρασε ανώδυνα τα προβλήματα που παρεμβλήθηκαν μετά την απογοήτευση από τον
αποκλεισμό της στο Κύπελλο και την
κόπωση.
Στο στρατόπεδο της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ τα
πράγματα δεν είναι καλά. Μπορεί μαθηματικά να ελπίζουν για έξοδο στην
Ευρώπη αλλά η όλη αγωνσιτική συμπεριφορά δεν πείθει. Ο ψυχολογικός
κόσμος των παικτών φαίνεται ανάστατος και καταρρακωμένος. Με αυτά τα
δεδομένα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να

πετύχει τρεις νίκες στα επόμενα ισάριθμα παιχνίδια για να βγει στην Ευρώπη.
Στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ επικρατεί αισιόδοξη
νότα μετά τον εκτός έδρας τρίποντο επί

• Σίμωσε η ώρα της κρίσης και
της αλήθειας για τη φετινή ΑΕΚ
• Πολύ δύσκολα θα αποφύγει τον
υποβιβασμό ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ.
Στο «Δασάκι» πάντως δουλεύουν
σκληρά, πιστεύοντας στο θαύμα
της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. Οι τρεις βαθμοί
σε συνδυασμό με την ήττα της «Κυρίας»
κλείδωσαν, σχεδόν, την έξοδο στην
Ευρώπη. Μόνο με συμπεριφορές αυτοκτονίας θα χάσουν οι Λεμεσιανοί το
Ευρωπαϊκό τρένο.

Ώρα της κρίσης
για την ΑΕΚ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η ΔΟΞΑ άλωσε το Τσίρειο, σώθηκε τελεσίδικα
πιάνοντας την ΑΕΛ στην
κορυφή του Β’ ομίλου
την οποία ελπίζει να
διατηρήσει
μέχρι
τέλους.
Μαύρα σύννεφα σκέπασαν ξανά το «ΔΑΣΑΚΙ»
μετά την ισοπαλία με
τον ΕΡΜΗ. Ο κίνδυνος
υποβιβασμού
του
ΕΘΝΙΚΟΥ
προβάλλει
άμεσα
σημάνοντας
συναγερμό για τον
«υπέρ πάντων αγώνα».

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 - 16 (ΠΛΕΪ ΟΦ) ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ο ένας πόντος για τον ΕΡΜΗ είναι από
ατόφιο χρυσάφι καθώς κρατεί την
ομάδα σε απόσταση ασφαλείας από
την πύλη του... άδη.
Οι Πάφιοι έδωσαν τέλος στα αρνητικά
αποτελέσματα ανοίγοντας το δρόμο της
σωτηρίας με το τρίποντο επί του ΑΡΗ.
Αύξησαν στο +3 τη διαφορά από το
βυθο ελπίζοντας στην παραμονή τους
στα σαλόνια.
Η ΟΜΟΝΟΙΑ με κραυγαλέα και απανωτά
λάθη έχασε στα σημεία το ντέρμπυ των
αιωνίων, απομακρύνοντας την Ευρωπαϊκή προοπτική της.
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Συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Συμβουλές προς τους καταναλωτές
ενόψει πασχαλινών εορτών

Κ

ατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του εορτασμού του Πάσχα, πραγματοποιούμε αγορές τόσο
για τρόφιμα όσο και για δώρα. Για το λόγο αυτό,
φροντίζουμε:
• Τον προϋπολογισμό και την καταγραφή των προϊόντων
• Αποφεύγουμε τις άσκοπες αγορές
• Συγκρίνουμε τις τιμές πριν από οποιαδήποτε
αγορά προς αποφυγή αισχροκερδών πρακτικών
• Πραγματοποιούμε αγορές τροφίμων από πιστοποιημένους παραγωγούς και όχι από πλανόδιους
για την αποφυγή αγοράς μη ασφαλών και μη
πιστοποιημένων προϊόντων
• Ελέγχουμε ώστε, ο χώρος που διατίθενται τα τρόφιμα να πληροί τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας
• Οι λαμπάδες που απευθύνονται στα μικρά παιδιά
και συνοδεύονται από παιχνίδια να αναγράφουν
την ηλικία των παιδιών για τα οποία είναι κατάλληλα
Μεγάλο Σάββατο
Το Μεγάλο Σάββατο σημαίνει το τέλος της Σαρακοστής. Οφείλουμε ως καταναλωτές να δείξουμε προσοχή στο βραδινό δείπνο καθώς παραμελούμε τις
διατροφικές μας συνήθειες με την κατανάλωση της
παραδοσιακής μαγειρίτσας και των βαμμένων
αυγών.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΣΕΚ

Μ

ε την χθεσινή υποβολή των υποψηφιοτήτων για
τις θέσεις της πενταμελούς γενικής γραμματείας,
άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την πραγματοποίηση του 28ου Παγκύπριου Συνεδρίου της ΣΕΚ, το οποίο
θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 25 - 27
Μαϊου.

28ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΚ
25 - 27 ΜΑΪΟΥ 2016

Το τελετουργικό μέρος θα ανοίξει με καλλιτεχνικό δρώμενο εμπνευσμένο από τους κοινωνικούς κι εθνικούς
αγώνες της ΣΕΚ. Θα τιμήσει με την παρουσία του και
θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

• Θα τιμήσει με την παρουσία του ο πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Χαιρετισμό θ’ απευθύνει επίσης, η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου κι εκπρόσωπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) στην οποία η ΣΕΚ
είναι ενεργό μέλος. Κύριος ομιλητής θα είναι ο απερχόμενος γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως
ο οποίος θα κάνει απολογισμό της περιόδου 2011 -15
της κρίσης και της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, προσδιορίζοντας τις προκλήσεις αλλά και της προοπτικές
της μεταμνημονιακής εποχής.
Στο συνέδριο θα παραστούν εκπρόσωποι των συνδι-

κάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Θα γίνουν ειδικές αναλύσεις για τα εργατικά και κοινωνικοοικονοικά
δρώμενα στην Κύπρο και την Ευρώπη.
Στο συνέδριο συμμετέχουν 456 σύνεδροι από τους
χώρους εργασίας τόσο του ιδιωτικού όσο και του κρατικού - ημικρατικού τομέα όπου συνδικαλίζεται η ΣΕΚ.
Οι σύνεδροι θα κληθούν να εγκρίνουν την Έκθεση Δράσης της περιόδου από το 27ο στο 28ο Παγκύπριο
Συνέδριο και τα Πεπραγμένα ενώ θα εκλέξουν τη νέα
ηγεσία της ΣΕΚ για την επόμενη τετραετία.

ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

• Παρατηρούμε τα αυγά που θα αγοράσουμε να
έχουν πάνω στη συσκευασία τους ημερομηνία
ωοτοκίας και λήξης
• Αποφεύγουμε την αγορά αυγών που το κέλυφος
τους είναι σπασμένο ή ραγισμένο, καθώς, επίσης
και την πλύση τους. Τα αυγά διατηρούνται σε δροσερό μέρος μακριά από άλλα τρόφιμα
• Προσέχουμε, οι βαφές αυγών να εμπεριέχουν οδηγίες χρήσης και στα ελληνικά και διατηρούμε τα
βρασμένα αυγά πάντα στο ψυγείο
• Αποφεύγουμε την κατανάλωση αυγών που η βαφή
έχει διεισδύσει στο εσωτερικό τους και προτιμούμε
τις φυσικές βαφές αυγών.
Κυριακή του Πάσχα
Το παραδοσιακό Πασχαλινό Τραπέζι αποτελείται
κυρίως από ψητά κρεατικά και συνοδεύεται από την
κατανάλωση σοκολατένιων αυγών.
• Κατά τη διάρκεια αναζήτησης κρέατος πρέπει να
ελέγχεται η σφραγίδα του υγειονομικού ελέγχου
που θα πιστοποιεί πως έχει γίνει ο απαραίτητος
έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να φαίνεται η χώρα και ο τόπος προέλευσής του
• Η διάθεση κρέατος από τους παραγωγούς πραγματοποιείται μέσα σε ψυγεία συγκεκριμένης θερμοκρασίας και όχι εκτεθειμένο στα μικρόβια
• Οι σοκολάτες πρέπει να διατηρούνται σε δροσερά
μέρη και να ελέγχεται η ημερομηνία λήξης τους
• Τα σοκολατένια αυγά μπορεί να περιέχουν μικρά
παιχνίδια τα οποία πρέπει να ελέγχονται για την
καταλληλότητα της χρήσης τους ανάλογα με την
ηλικία των παιδιών

Α

υτό τον Απρίλη η Κύπρος βγήκε
από το Τροϊκανό μνημόνιο και
εισήλθε στην μεταμνημονιακή
εποχή με συγκρατημένες προσδοκίες.
Η οικονομική ανάπτυξη ύστερα
από πέντε χρόνια καθήλωσης,
έκανε δειλά - δειλά την πρώτη
εμφάνιση της. Σ’ αυτό το νέο τοπίο
της συγκρατημένη αισιοδοξίας, η

ΣΕΚ θα συνεχίσει να πολιτεύεται
υπεύθυνα, συνετά αλλά και διεκδικητικά με μοναδικό στόχο τη
θωράκιση των εργατικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών κατακτήσεων που έχουν
τραυματισθεί μεσούσης της κρίσης.

ήταν πολύ δύσκολη για τους
μισθωτούς και τους χαμηλοεισοδηματίες και αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στις Πρωτομαγιάτεις
αφίσσες της ΣΕΚ.
Ξ. Ξ.

Ομολογουμένως, η
απελθούσα πενταετία

Οι γιορτινές αυτές ημέρες δεν πρέπει να συνοδεύονται από ακρότητες συμπεριφοράς, διατροφής και
κατανάλωσης αλκοόλ. Η σωστή επιλογή τροφίμων
και η προσεκτική
στάση την περίοδο
αυτή, θα διασφαλίσει χαρούμενες
γιορτές και θα
κρατήσει αναλλοίωτες τις αναμνήσεις των ημερών.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

