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Ε

νόψει των Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών της προσεχούς
Κυριακής, η ΣΕΚ καλεί τους ψηφοφόρους να προσέλθουν αθρόα στις
κάλπες τιμώντας έμπρακτα τη
γιορτή της Δημοκρατίας.
Αναμφισβήτητα, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί σημαντικό πυλώνα
δράσης για ανάπτυξη και πρόοδο
κάθε σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας. Οι ψηφοφόροι με υψηλό αίσθημα ευθύνης καλούνται να αναδείξουν
τους εκπροσώπους
τους στην τοπική
κοινωνία επιλέγοντας τους άριστους.
Η αποχή από τις κάλπες δεν προσφέρει απολύτως καμμίαν υπηρεσία, ούτε
στην τοπική κοινωνία, ούτε στην
χώρα, ούτε στο λαό. Τουναντίον, η
αποχή υπονομεύει την ίδια την δημοκρατία και αποδυναμώνει τον θεσμό
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα στις μέρες μας που η κοινωνία
βιώνει οξύτατα προβλήματα σε όλες
τις εκφάνσεις της ζωής, η συμμετοχή
όλων στις κάλπες θεωρείται αδήριτη
αναγκαιότητα. Με την ψήφο τους, οι
πολίτες έχουν μοναδική ευκαιρία να
στηρίξουν πρόσωπα και πολιτικές
που μπορούν να φέρουν ξανά την
ελπίδα. Ιδιαίτερα, καλούμε τη νεολαία
να αφήσει κατά μέρος την απογοήτευση και να δώσει έντονο το παρόν
της στην εκλογική διαδικασία, διανοίγοντας προοπτική για ένα καλύτερο
αύριο.

Για μια νέα κοινωνική Ευρώπη

Ε

κ των ων ουκ άνευ η ανοικοδόμηση της Κοινωνικής Ευρώπης
ώστε να αντιμετωπίζει ισότιμα
τους Ευρωπαίους πολίτες ενισχύοντας όλους όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
(Σελ. 8)
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• «Ανάβει τα αίματα» το διαπιστούμενο πισωγύρισμα του ΓεΣΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Τ

α εργατικά συνδικάτα και οι οργανωμένοι ασθενείς συγκροτούν κοιννωνική συμμαχία για κοινή αντιμετώπιση κάθε ενέργειας που αποσκοπεί στο
πισωγύρισμα της πορείας του Γενικού
Σχεδίου Υγείας.

4 Κραυγή αγωνίας από Συνδικάτα - Ασθενείς
4 Σαφή μηνύματα προς Κυβέρνηση - Βουλή

Η Ομοσπονδία Πασχόντων και Φίλων
αντιδρώντας στα παρατηρούμενα
κρούσματα υπονόμευσης του ΓεΣΥ διατύπωσε κραυγή αγωνίας για τα τεκταινόμενα στον νευραλγικό χώρο της Υγεί-

• Έμπρακτα στο πλευρό
του υπουργού Υγείας
για υλοποίηση
του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ
ας. Κάλεσε δε Κυβέρνηση και Βουλή να
τηρήσουν τη δέσμευση τους για εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γενικού
Σχεδίου Υγείας. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πασχόντων και Φίλων
Μάριος Κουλούμας ξεσπάθωσε εναντίον όσων απεργάζονται το ΓεΣΥ διαμηνύοντας ότι θα βρουν την ισχυρή
αντίδραση των πολιτών απέναντι τους.
«Ποιός θα πάρει την ευθύνη γα τον επόμενο θάνατο;» διερωτήθηκε απευθυνόμενος προς τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο.
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη την περασμένη Παρασκευή, ανακοίνωσε εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και προετοιμασία δυναμικής παρέμβασης με
διαδήλωση για διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ασθενών.
Η ΣΕΚ στηρίζει τον αγώνα της Ομοσπονδίας Πασχόντων και Φίλων για
εφαρμογή του μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ
όπως συμφωνήθηκε στο προεδρικό
μεταξύ του προέδρου της Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη και τους αρχηγούς
των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η ΣΕΚ

συμμετέχει ενεργά στη συγκροτούμενη
κοινωνική συμμαχία με σκοπό να ασκηθούν πιέσεις προς κάθε κατεύθυνση
ώστε το όραμα του καθολικού Γενικού
Συστήματος Υγείας να γίνει πράξη έως
το 2020.

ΣΕΚ - ΟΑΥ
Οι εξελίξεις γύρω από την πορεία του
ΓεΣΥ εξετάσθηκαν χθες Τρίτη σε συνάντηση της γενικής γραμματείας της ΣΕΚ

με αντιπροσωπεία του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας, ΟΑΥ. (Φωτό)
Επικεφαλής του ΟΑΥ ήταν ο πρόεδρος
του Θωμάς Αντωνίου ο οποίος συνοδευόνταν από υπηρεσιακούς παράγοντες. Στη συνάντηση αντηλλάγησαν
απόψεις που αφορούν στην άμεση προώθηση του ΓεΣΥ. Επίσης συζητήθηκαν
τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας του
ΟΑΥ με τη ΣΕΚ.
(Σελ. 4)

Επείγει η εξοικονόμηση ενέργειας
Κ

άθε προσπάθεια – οποθενδήποτε και αν προέρχεται – που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας
είναι προς την ορθή κατεύθυνση και ως εκ τούτου
χαιρετίζεται.
Αυτή η πάγια θέση πολιτικής της ΣΕΚ, επαναλαμβάνεται εκ νέου σήμερα, γιατί το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας προσλαμβάνει για την Κύπρο χαρακτήρα εθνικού προβλήματος αφού παρά την ολόχρονη ηλιοφάνεια, η Κύπρος είναι απόλυτα εξαρτώμενη
του πετρελαίου με ότι αυτό συνεπάγεται για την
οικονομία. Δυστυχώς σχεδόν όλη η ενέργεια (94.9%)
που καταναλώνεται στην Κύπρο προέρχεται από τη
χρήση προϊόντων πετρελαίου. Αυτό το στοιχείο από
μόνο του είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και λέει πολλά.
Η ΣΕΚ για περισσότερο από δύο δεκαετίες με κάθε

ευκαιρία υποδεικνύει προς την πολιτεία πως, πρέπει
να βρει τους τρόπους να απεξαρτηθεί από το πετρέλαιο και να ελαχιστοποιήσει τη σύνδεση της Κύπρου
με το «μαύρο χρυσό».

• Επιζήμια η εξάρτηση της οικονομίας

από το πετρέλαιο
Σήμερα, έστω και με αρκετή καθυστέρηση, γίνονται
κάποια πράγματα που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως είναι π.χ. οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί
για το υγραέριο κίνησης, η προώθηση του ηλεκτρικού
αυτοκινήτου, η χρηματοδότηση από το Συνεργατισμό
και τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης προγραμμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοι-

κιών κ.λ.π.
Η ΣΕΚ καλεί όλον τον πληθυσμό σε συστράτευση για
εξοικονόμηση ενέργειας, υπενθυμίζοντας πως, κάθε
1% εξοικονόμηση ενέργειας ισοδυναμεί με όφελος 10
εκατομμύρια ευρώ. Κάθε ευρώ που εξοικονομείται
αποτελεί ένα μικρό λιθαράκι στην προσπάθεια που
καταβάλλεται για ανόρθωση της κυπριακής οικονομίας.
Ενθαρρύνουμε λοιπόν τα οργανωμένα σύνολα, το
κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά και τον κάθε πολίτη να
εφαρμόσουν στην καθημερινή τους ζωή πολιτικές
εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον και της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας.
Αυτό επιβάλλει το συμφέρον του ατόμου αλλά και
του συνόλου.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ιδιωτικοποιήσεις και δημόσιο συμφέρον

Ούτε... μπότοξ δεν τον
άφησαν να κάνει

άει το λίφτινγκ που σχεδίαζε για τη δημόσια
υπηρεσία ο Υφ. παρά τω Προέδρω. Ούτε... μπότοξ δεν τον άφησε η κυβερνώσα Βουλή να κάνει.
Η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης καταψήφισε όλα
τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της δημόσιας
υπηρεσίας. Παρά τη συμφωνία της Κυβέρνησης με
τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, παρά τις
επανειλημμένες διαβουλεύσεις που έγιναν εδώ και
πάνω από ένα χρόνο, τα νομοσχέδια απορρί- φθηκαν χωρίς καν μια απόπειρα να τροποποιηθούν,
για να ξεκινήσει το λίφτινγκ, έστω και σε περιορισμένο βαθμό. Όλα τα κόμματα διατείνονται ότι
θέλουν τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια υπηρεσία,
αλλά διαφωνούν με τον τρόπο που αυτή θα γίνει. Ή
απλώς διαφωνούν επειδή είναι αντιπολίτευση και
είναι καχύποπτοι για τις προθέσεις της Κυβέρνησης.
Έχουμε και εδώ το ίδιο μοτίβο με το Γενικό Σχέδιο
Υγείας και με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εκφραζόμενη προθυμία για μεταρρυθμίσεις ακυρώνεται από την απροθυμία να ψηφιστούν
οι μεταρρυθμίσεις. Και όσο προχωρούμε προς τις
Προεδρικές, τίποτε δεν θα κινείται πουθενά. Τα
κατεστημένα θα συνεχίσουν να βασιλεύουν και δεν
θα λαμβάνεται κανένα ριζοσπαστικό μέτρο. Σαν
τότε που ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν ήθελε να
πάρει μέτρα, επειδή πίστευε ότι θα μας έδινε 7 δις
ο Πούτιν, για να τον... ευλογούμε τα επόμενα 50
χρόνια. Φανταστείτε να έχουμε ακόμα να εκσυγχρονίσουμε και τη... «δημόσια υπηρεσία» του ψευδοκράτους σε ένα μελλοντικό ομοσπονδιακό κράτος.
ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ – «ΣΗΜΕΡΙΝΗ»

Ο

Ο νέος έχει λόγο και ρόλο να διαδραματίσει στην τοπική κοινωνία και αποτελεί τεράστιο έλλειμμα για την κοινωνία
του αύριο τα αποτελέσματα των εκλογών να τα ρυθμίζει ένα μικρό ποσοστό
ψηφοφόρων.
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Είναι λυπηρό για την ευρωπαϊκή Κύπρο
οι νέοι να σκέφτονται πως με την
απουσία τους από τις εκλογικές διαδικασίες εκφράζουν την απαρέσκεια τους
για το πολιτικό σύστημα, τις διαπλοκές
και τις παρεμβάσεις που δέχονται
ενδεχομένως οι τοπικοί άρχοντες από

Σ

υγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις αρχές του νέου
έτους η κυβέρνηση θα επαναφέρει
στο προσκήνιο το θέμα της ιδιωτικοποίησης – αποκρατικοποίησης
της
Αρχής
Τηλεπικοινωνιών
Κύπρου [ΑΤΗΚ- CYTA ]. Το καίριο
ερώτημα που τίθεται είναι, γιατί η
κυβέρνηση επιμένει σε ένα ζήτημα
στο οποίο γνωρίζει πολύ καλώς
ότι διαφωνεί σύσσωμη η αντιποΤου Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

λίτευση αλλά και το συνδικαλιστικό κίνημα στο σύνολο του.
Υποστηρίζουμε σθεναρά την
άποψη ότι η ΑΤΗΚ, η ΑΗΚ και
άλλοι ζωτικοί οργανισμοί κοινής
ωφέλειας θα πρέπει να παραμείνουν στο κράτος για σοβαρότατους λόγους που άπτονται της
ίδιας της κρατικής ασφάλειας και
του ευρύτερου δημόσιου συμφέροντος. Η πολιτεία, λοιπόν, οφείλει
να μεριμνά για την ευρωστία και
την εύρυθμη και ανταγωνιστική
λειτουργία των Οργανισμών, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες
στους πολίτες σε προσιτές τιμές.
Οι υπέρμαχοι των Ιδιωτικοποιήσεων προβάλλουν το επιχείρημα ότι
δεν είναι δουλειά του κράτους να
κάνει τον επιχειρηματία. Ισχυρίζο-

νται δε πως ο ανταγωνισμός μεταξύ των ιδιωτών οδηγεί σε ποιοτικότερες υπηρεσίες και χαμηλότερες
τιμές προς όφελος των καταναλωτών. Αυτή η προσέγγιση είναι
πυροτέχνημα και σε καμμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την
πραγματικότητα. Είναι αυταπόδεικτο ότι μοναδικό μέλημα των επιχειρηματιών είναι το εύκολο κέρδος χωρίς να ενδιαφέρονται για το

τα πολιτικά κόμματα.
Κι όμως ακόμη και αν ψηφίσουν 1000
και μόνον ψηφοφόροι πάλι θα αναδειχθούν οι τοπικοί άρχοντες και οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Τουλάχιστον με τη ψήφο καταγράφουμε τις απόψεις και τις πεποιθήσεις μας
για τα πρόσωπα που πιστεύουμε πως
θα υπηρετήσουν με ήθος και εντιμότητα
τους δημότες υιοθετώντας τις αρχές
της Ίσης Μεταχείρισης ανεξαρτήτως
πολιτικής η κομματικής απόχρωσης
του κάθε δημότη. Οι νέοι μπορούν να
διαδραματίσουν ρόλο ουσιαστικό στην
ανάδειξη των αρίστων και όχι των αρεστών. Των ανθρώπων που μοναδική
τους έγνοια θα είναι μόνον το καλώς
νοούμενο συμφέρον της τοπικής κοινωνίας.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
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)

γικά στο προσωπικό ο πρόεδρος
τη Δημοκρατίας, ας εγκαινιάσει
ειλικρινή διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου πλαισίου
λειτουργίας τους.
Κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αν
πραγματικά δεν θέλουν το ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών στα ιδιωτικά συμφέροντα,

• Είναι υπέρτατη ευθύνη της Πολιτείας να ενισχύσει
την ΑΤΗΚ και την ΑΗΚ για να ανταγωνισθούν επί ίσοις όροις
τις ιδιωτικές εταιρείες, θωρακίζοντας τα ζωτικά
συμφέροντα της χώρας και της κοινωνίας

ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον.
Αυτή την θλιβερή πραγματικότητα
τη ζήσαμε τελευταἰως εις διπλούν,
τόσο με την ασυδοσία των τραπεζιτών, όσο και με το περίεργο λουκέτο μεγάλης αλυσίδας υπεραγορών. Έχοντας αυτά κατά νούν,
απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση
και την καλούμε να κάνει δεύτερες
και σοφότερες σκέψεις στο μείζον
θέμα της ιδιωτικοποίησης της
ΑΤΗΚ. Αντί της ιδιωτικοποίησης,
ας προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της ΑΤΗΚ υιοθετώντας ένα
αποτελεσματικό και ευέλικτο
καθεστώς λειτουργίας που να της
επιτρέπει να κινείται ανταγωνιστικά στις μεγάλες προκλήσεις της
νέας εποχής. Η κυβέρνηση, αν
πράγματι θέλει να παραμείνουν
στο κράτος η ΑΤΗΚ και η ΑΗΚ,
όπως ρητώς υποσχέθηκε προεκλο-

Μόνο με τη ψήφο μπορούμε να δώσουμε
φωνή σε αυθεντικούς τοπικούς άρχοντες

ι δημοτικές εκλογές πλησιάζουν και
όπως διαφαίνεται ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό νέων γυρίζει τις πλάτες του
στο μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε το
πικρό ποτήρι που καθημερινά γεύονται
οι νέοι, ως απότοκο των λανθασμένων
χειρισμών και αποφάσεων των πολιτικών οι οποίοι καταδίκασαν ολόκληρο
λαό στην κοινωνική και οικονομική

καλούνται να πάρουν γενναίες
αποφάσεις με πρώτιστο κριτήριο
το δημόσιο συμφέρον και με μοναδικά όπλα την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση με
τους άριστους και τίμιους στο
τιμόνι των ημικρατικών, μακριά
από κομματικές εξαρτήσεις και
άλλες ιδιοτελείς σκοπιμότητες.
Μόνον έτσι οι ημικρατικοί οργανισμοί μπορούν να προχωρήσουν
προς το μέλλον, ισχυροί, αποδοτικοί και εύρωστοι στηρίζοντας με
τα κέρδη, τις ποιοτικές υπηρεσίες
και τις προσιτές τιμές τους το κοινωνικό κράτος το οποίο δυστυχώς
μέρα με τη μέρα αποδυναμώνεται.
Αυτό είναι ένα μεγάλο κοινωνικό
στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδηθεί προς όφελος της χώρας, του
λαού και της κοινωνίας.

προσέλθουμε μαζικά για να δώσουμε τη
ψήφο μας συμβάλλοντας στην αλλαγή
δείχνοντας τον δρόμο πως οι νέοι είναι
αποφασισμένοι να σταματήσουν να
συντηρούν κατεστημένα.
Δυστυχώς αποτελεί ντροπή για όλους
αυτό που κυκλοφορεί στις πλατφόρμες
κοινωνικής δικτύωσης αλλά δυστυχώς
είναι αλήθεια:
Όταν έλθει κάποιος και σου σφίξει το
χέρι και σου πει πως ότι χρειαστείς θα

• Όταν έλθει κάποιος και σου σφίξει το χέρι και σου πει πως ό,τι χρειαστείς
θα είμαι δίπλα σου αποτελεί ένδειξη πως πλησιάζουν εκλογές

αναλγησία για πολλά ακόμη χρόνια
Όλοι κατανοούμε το γεγονός ότι χιλιάδες νέοι βρίσκονται στην ανεργία και
βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό
αποκλεισμό και άλλοι τόσοι που εργάζονται με μισθούς πείνας και ντροπής.
Παρόλα αυτά, ας διαχωρίσουμε τις
εκλογές στην τοπική κοινωνία και ας

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

είμαι δίπλα σου αποτελεί ένδειξη πως
πλησιάζουν εκλογές.
Ας σταματήσουμε με την ενεργό εμπλοκή μας αυτήν την προσποίηση και ας
δώσουμε στην υποκρισία από όπου και
αν προέρχεται αυτό που της αξίζει: Την
ψήφο μας στους τίμιους και αυθεντικούς πολίτες .

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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Ο γγ της ΣΕΚ συμμετέχει σε συνεδρία
της Εκτελεστικής της ΕTUC

Η

προστασία των εργαζομένων και των συλλογικών συμβάσεων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας του εργοδότη θα τεθεί στο μικροσκόπιο συνεδρίας της εκτελεστικής επιτροπής των ευρωπαϊκών
συνδικάτων που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στην οποία θα παρευρεθεί και η γενική γραμματέας της Διεθνούς ITUC
Sharrow Burrow.
Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει επίσης θέματα
που αφορούν τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκστρατεία για την
αύξηση των μισθών, το μέλλον του κοινωνικού διαλόγου, τη στρατηγική των ευρωπαϊκών συνδικάτων
για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας και το
πρόγραμμα δράσης για την κοινωνική προστασία
και πρόνοια.
Τη ΣΕΚ στην εκτελεστική των ευρωπαϊκών συνδικάτων εκπροσωπεί ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.

Κυπριακή Οικονομία

Ανεβάζει ρυθμό η ανάπτυξη

Σ

το 2,9% ανήλθε η ανάπτυξη της οικονομίας το
τρίτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα τελικά
στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία
που δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι βασικοί τομείς της
οικονομίας μεγεθύνονται, με σημαντική ώθηση από
τον τουρισμό και την κατανάλωση.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Υπεγράφη ενιαία συλλογική σύμβαση
των εργαζομένων στις σχολικές εφορείες

3

Π

έραν των 2000 εργαζομένων
στις σχολικές εφορείες επηρεάζει η πρώτη ενιαία συλλογική
σύμβαση που υπογράφηκε την

√ 2000 και πλέον
εργαζόμενοι θα αντιμετωπίζονται ισότιμα
√ Διασφαλίζονται κλίμακες
μισθοδοσίας, ωράρια
και ωφελήματα
περασμένη Τετάρτη στη Λεμεσό και
κατοχυρώνει ισότιμα τα ωφελήματα του προσωπικού παγκύπρια.
Ο γγ της ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργος
Κωνσταντίνου οποίος υπέγραψε
τη σύμβαση εκ μέρους της ΣΕΚ
δήλωσε στην Εργατική Φωνή πως
μετά από πολύμοχθη διαπραγμάτευση κατορθώσαμε να πετύχουμε
την ύπαρξη μιας ενιαίας συλλογικής σύμβασης η οποία διασφαλί-

ζει τα δικαιώματα του προσωπικού και στις μικρές σχολικές εφορείες που δεν τύγχαναν της ίδιας
μεταχείρισης με τους συναδέλφους
τους στις μεγάλες εφορείες.
Η συλλογική σύμβαση διασφαλίζει
τις κλίμακες μισθοδοσίας ωράρια
απασχόλησης, τα ταμεία προνοίας
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.ο.κ

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ανάπτυξη παρουσιάζουν οι
πλείστοι τομείς της οικονομίας πλην των τραπεζών
και των ΜΜΕ.

Γ.Σ. βοηθητικού γραμματειακού
προσωπικού
Στο μεταξύ η ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ και η
αντίστοιχη συντεχνία της ΠΕΟ στο
πλαίσιο γενικών συνελεύσεων του
βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού στα σχολεία που πραγματοποιηθήκαν παγκύπρια ακούστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι που
αριθμούν τους 400 οι οποίοι εντάχθηκαν στις σχολικές εφορείες το
2007.
Μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν ήταν ο φόρτος εργασίας
τους, ο οποίος δε συνάδει με το
ωράριο απασχόλησης τους.

Σε ετήσια βάση τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην
οικονομική ανάπτυξη έχει ο τομέας του χονδρικού
και λιανικού εμπορίου.

Ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε πως
έχουν καταγραφεί όλα τα ζητήματα που ηγέρθησαν και πως οι
συντεχνίες θα καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για επίλυση
τους.

Συνολικά, το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές διαμορφώθηκε
το τρίτο τρίμηνο του 2016 στα €3964.5 εκ. παρουσιάζοντας μεγέθυνση €111,7 εκ. σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.
Η οικονομία παρουσιάζει θετικό ρυθμό ανάπτυξης
για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο τομέας του χονδρικού και
λιανικού εμπορίου παρουσίασε αύξηση 6% σε ετήσια
βάση και 1% σε τριμηνιαία βάση.
Η συνεισφορά του κλάδου στην οικονομία ανήλθε
στα €905 εκ. από €853,7 εκ. το τρίτο τρίμηνο του
2015 παρουσιάζοντας αύξηση €51,3 εκ. σε ένα
χρόνο. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει ξενοδοχεία και
εστιατόρια.
Ο τομέας των επαγγελματικών, επιστημονικών και
τεχνικών δραστηριοτήτων συνεισέφερε €350,2 εκ.
από €331,1 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 με
αύξηση €19,1 εκ.

Οι αρχές των Βρετανικών Βάσεων σύρουν
το προσωπικό στην ανεργία

Η συνεισφορά της δημόσιας διοίκησης ανήλθε στα
€754,3 εκ. παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση €11,1 εκ.
Ο τομέας των κατασκευών συνεισέφερε €156,7 εκ.
στην οικονομία έναντι €142,6 εκ. το τρίτο τρίμηνο
του 2015 σημειώνοντας αύξηση €14,1 εκ.
Αύξηση παρουσιάζει και η συνεισφορά του κλάδου
ορυχείων, μεταποιητικών βιομηχανιών και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας.
Αντίθετα, μειωμένη κατά €19,1 εκ. είναι η συνεισφορά των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Ε

λληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εργαζόμενοι αγωνίζονται
ενωμένοι για να διατηρήσουν τις
θέσεις εργασίας τους στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο.

διασφαλίζουν τους εργαζόμενους
μέσα από μια διαδικασία που
προνοούσε την εθελοντική αφυπηρέτηση ή την μετάταξη στο ανάδοχο που ανάλαβε την συγκεκριμένη

Οι Βρετανοί δεν ακολουθούν τις
συμφωνίες που οι ίδιοι υπόγραψαν για τους εργαζόμενους που
εργοδοτούν και με διαφορές μεθοδεύσεις προσπαθούν να μειώσουν
τα ωφελήματα και τις απολαβές
τους.

√ Οι συντεχνίες ζητούν
τη στήριξη της Κυπριακής
Πολιτείας για να μην
θυματοποιηθεί ούτε ένας
εργαζόμενος

Πέραν αυτών των μεθοδεύσεων
προχωρούν σε ενέργειες για την
ιδιωτικοποίηση
υπηρεσιών
σπρώχνοντας στην ανεργία τους
υπαλλήλους που έχουν για χρόνια
στην υπηρεσία τους.
Για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υπάρχουν συμφωνίες που

υπηρεσία που ιδιωτικοποιήθηκε
διατηρώντας μισθούς και ωφελήματα.
Οι ενέργειες των Βρετανών εστιάζονται αυτή την περίοδο στην
Πυροσβεστική Υπηρεσία των Βρετανικών Βάσεων στην οποία δεν

υπάρχει τρόπος δυναμικής αντίδρασης αφού θεωρείται σώμα
ασφαλείας.
Οι 120 εργαζόμενοι στο σύνολο
τους, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ζητούν την στήριξη της
πολιτείας στο δύσκολο και άνισο
αγώνα τους για να διατηρήσουν
τις θέσεις εργασίας τους και να
μην οδηγηθούν στην ανεργία.
Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΣΕΚ και η τουρκοκυπριακή
ΤΟΥΡΚΣΕΝ, οι οποίες αντιδρούν με
όλα τα νόμιμα μέσα που έχουν
στην διάθεση τους και ευελπιστούν
στην ειλικρινή συνεργασία των
Βρετανικών Αρχών και την στήριξη
της πολιτείας, ώστε να μην θυματοποιηθεί κανένας εργαζόμενος.
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ΟΑΥ ΠΡΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Γε.Σ.Υ
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Γε.Σ.Υ Μ

Έ

ντονη ανησυχία εκφράζουν οι
οργανωμένοι ασθενείς για τα
εμπόδια που όλως αιφνιδίως
παρεμβλήθηκαν στην πορεία του
Γε.Σ.Υ τόσο με την καταψήφιση του
προϋπολογισμού για αυτονόμηση
των νοσοκομείων, όσο και με την
θέση του υπουργείου Οικονομικών
για εκπόνηση νέας οικονομικής
μελέτης.
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, η
Ομοσπονδία Πασχόντων και Φίλων
επέκρινε με δριμύτητα όσους ναρκοθετούν το ΓΕ.Σ.Υ καλώντας τα
κόμματα να ψηφίσουν τα νομοσχέδια που έχουν συμφωνηθεί στο
προεδρικό για εφαρμογή του μονοασφαλιστικού σχεδίου.
Στη δημοσιογραφική διάσκεψη
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των
συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ,
ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, των Καταναλωτών
και των Συνταξιούχων οι οποίοι
προσυπέγραψαν την ακόλουθη
κοινή δήλωση:
«Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνά-

μεις τις προσπάθειες του υπουργού Υγείας για την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων στην Υγεία και
τον καλούμε να προχωρήσει με

• Ολόθερμη στήριξη Οργανωμένων Ασθενών και συντεχνιών
ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, στον υπουργό
Υγείας για υλοποίηση του
μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ
αποφασιστικότητα και θάρρος.
Καλούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τηρήσει τις δεσμεύσεις
του για εφαρμογή του ΓεΣΥ και να
στηρίξει και να θωρακίσει τον
υπουργό Υγείας στην πορεία υλοποίησης του οδικού χάρτη. Καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα να
ψηφίσουν τα μεταρρυθμιστικά
νομοσχέδια με γνώμονα μόνο το
δημόσιο συμφέρον και τις ανάγκες
των ασθενών και των πολιτών.
Καλούμε τους πολιτικούς αρχηγούς
να παραμείνουν σταθεροί και να

εφαρμόσουν τις κοινές αποφάσεις
για τα θέματα της Υγείας που
έχουν συμφωνήσει στις δύο συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλούμε όλους τους
εμπλεκόμενους να θέσουν τα οποιαδήποτε συμφέροντά τους κάτω
από το γενικό συμφέρον.
Ανακοίνωση για την τροπή που
προσέλαβε η πορεία του ΓεΣΥ εξέ-

δωσαν η ΣΕΚ και ο Οργανισμός
Ασφάλισης Υγείας.

ΣΤΟ ΜΕΙΖΟΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ Γε.Σ.Υ ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η

Η ΣΕΚ αγωνιώντας για την διαπιστούμενη υποθήκευση του νευραλγικού τομέα της Υγείας στα διαπλεκόμενα συμφέροντα, διατρανώνει την αποφασιστικότητα της,
να στηρίξει έμπρακτα και με όλες
τις δυνάμεις την προσπάθεια του
υπουργού Υγείας για υλοποίηση
του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ., σε
συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς συμμάχους οι οποίοι συμφωνούν μαζί μας και θέτουν την
υγεία του κοινωνικού συνόλου
πάνω από ιδιοτελή και οικονομικά
συμφέροντα.
Αυτή την ώρα, που το υφιστάμενο
σύστημα υγείας της χώρας μας

Η

καταψήφιση των μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων
του δημοσίου δεν αλλάζει τα
πλάνα των συντεχνιών.
Οι συντεχνίες αναμένουν τον
τερματισμό της έκτακτης
εισφοράς των μελών τους,
προσαυξήσεις και ενδεχομένως ΑΤΑ, το 2017.
Οι συντεχνίες των υπαλλήλων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα
δηλώνουν πως η καταψήφιση
από τη βουλή του πακέτου
νομοσχεδίων για τη μεταρρύθ-

βρίσκεται υπό κατάρρευση και η
πλειοψηφία των συμπολιτών μας
υποφέρει, θέλουμε να στείλουμε
ξεκάθαρα το μήνυμα σε όσους
υπονομεύουν την προσπάθεια για
εφαρμογή του ΓΕΣΥ ότι η ΣΕΚ θα
προβάλει σθεναρή αντίσταση και
δεν θα διστάσει να πρωτοστατήσει
εάν χρειαστεί σε μια μεγάλη κοινω-

δημοσίων νοσηλευτηρίων και σταδιακή εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Σχεδίου υπό την εποπτεία
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας μέχρι το 2020.
Παράλληλα, καλεί τα κοινοβουλευτικά κόμματα να ψηφίσουν τα σχετικά νομοσχέδια ώστε το όραμα

• Πανέτοιμη η ΣΕΚ για δυναμική παρέμβαση
ώστε να ματαιωθούν τα σχέδια όσων θέτουν
τα συμφέροντα τους υπεράνω της υγείας των πολιτών

νική αντίδραση για αποτροπή των
σχεδίων τορπιλισμού της τιτάνιας
προσπάθειας του υπουργού Υγείας
για υλοποίηση του δρομολογημένου Γε.Σ.Υ
Σε αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη ώρα,
η ΣΕΚ καλεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να τιμήσει τις ρητές
δεσμεύσεις του για το Γε.Σ.Υ. στη
βάση της ομόφωνης απόφασης
Κυβέρνησης – Κομμάτων στο προεδρικό για τάχιστη αυτονόμηση των

• Ο μόνος επιστημονικός τρόπος για τον υπολογισμό
των δαπανών υγείας είναι η διεξαγωγή αναλογιστικής
μελέτης. Ο ΟΑΥ, ως ο αρμόδιος οργανισμός για την
εφαρμογή του ΓεΣΥ, ανέθεσε στον οίκο Mercer την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης μέσα από διαφανείς
διαδικασίες και ξεκάθαρους όρους εντολής.
• Ο διεθνούς φήμης
οίκος Mercer είναι
ένας από τους μεγαλύτερους συμβουλευτικούς
οίκους
στον κόσμο ο οποίος
διαθέτει
εκτενή
πείρα στην εκπόνηση αναλογιστικών
μελετών ειδικά σε
θέματα υγείας.

ΣΕΚ

ΣΕΚ ανησυχεί ιδιαίτερα για τις
πρόσφατες καταγγελίες του
υπουργού Υγείας Γιώργου Παμπορίδη οι οποίες έγιναν σε διαδοχικές
παρεμβάσεις του στη ΣΕΚ , στη
Βουλή και στο ΡΙΚ, ότι κύκλοι που
λυμαίνονται τον τομέα της υγείας
εξακολουθούν να ναρκοθετούν την
προσπάθεια για προώθηση και
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας.

ε αφορμή την ανακοίνωση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου που δημοσιεύτηκε στις 5 Δεκεμβρίου
2016, η οποία αμφισβητεί την εγκυρότητα της αναλογιστικής μελέτης που έχει εκπονηθεί για το Γενικό
Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) σε ανακοίνωση του τονίζει:

του Γε.Σ.Υ. να πάρει σάρκα και
οστά.

• Η αναλογιστική
μελέτη εκπονήθηκε
στη βάση επιστημονικών αρχών και σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Σώματος Αναλογιστών. Οι αρχές, η μεθοδολογία,
οι παραδοχές και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν
καταγράφονται με σαφήνεια και διαφάνεια στην εν
λόγω μελέτη η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.
• Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη είναι αυτές που καθόρισε η Τρόικα ενώ τα
στοιχεία προέρχονται από επίσημες πηγές όπως η
Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).
• Η αναλογιστική μελέτη εξετάστηκε σε λεπτομέρεια και
υιοθετήθηκε από την Τρόικα και την Κυβέρνηση με
αποτέλεσμα η εφαρμογή του ΓεΣΥ να περιληφθεί στο
Μνημόνιο Συναντίληψης.
Με βάση τα πιο πάνω, ο ΟΑΥ θεωρεί ότι δεν τίθεται
οποιοδήποτε θέμα αμφισβήτησης της εγκυρότητας της
αναλογιστικής μελέτης Mercer και ότι ο κύκλος μελετών
όσον αφορά στο σχεδιασμό και στην οικονομική βιωσιμότητα του ΓεΣΥ έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, ο ΟΑΥ
προχωρεί στην υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, στη βάση των αποφάσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας και των πολιτικών αρχηγών, και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς όπως συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή.

Στο θέμα του Γε.Σ.Υ. δοκιμάζεται
σήμερα η κοινωνική αξιοπιστία
της πολιτείας στο σύνολο της,
Κυβέρνησης και Κομμάτων. Η ΣΕΚ
προειδοποιεί πως είναι έτοιμη για
δυναμική παρέμβαση με σκοπό να
ματαιωθούν τα σχέδια εκείνων
που θέτουν τα συμφέροντα τους
υπεράνω της υγείας της κοινωνίας.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑ, γ.γ. ΟΗΟ - ΣΕΚ

Η ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΟΥΝ
ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
μιση του δημοσίου στο οποίο
περιλαμβάνεται και το ν/σ για
το κρατικό μισθολόγιο, δεν
διαφοροποιεί τη συμφωνία πλαίσιο που είχε επιτευχθεί
μεταξύ κυβέρνησης και των
οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ τον
Αύγουστο του 2015.
Η συμφωνία - πλαίσιο προβλέπει επαναφορά των αυτό-

ματων αυξήσεων (προσαυξήσεων και ΑΤΑ) και γενικών
αυξήσεων, με βάση φόρμουλα
που θα καθορίζει το ύψος
τους, σύμφωνα με το ονομαστικό ΑΕΠ.
Η φόρμουλα αυτή προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το
κρατικό μισθολόγιο, το οποίο
καταψήφισε την περασμένη

Παρασκευή η πλειονότητα των
κοινοβουλευτικών κομμάτων.

ΔΗΛΩΣΗ γ.γ. ΟΗΟ - ΣΕΚ
Ωστόσο, όπως τόνισε ο γ.γ.
της ΟΗΕ –ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία,
ήδη η κυβέρνηση μέσω του
προϋπολογισμού του 2017 έχει
προβλέψει την παροχή προσαυξήσεων από 1.1.2017

καθώς επίσης και την άρση
της αποκοπής της κλιμακωτής
έκτακτης εισφοράς και δεν
εγείρεται θέμα αναστολής των
συμφωνηθέντων. Δεν είναι
απαραίτητο να νομοθετηθούν
οι πρόνοιες για το νέο κρατικό
μισθολόγιο από τη στιγμή που
η διαρθρωτική αυτή αλλαγή
έχει καθοριστεί και οριοθετηθεί με βάση τη συλλογική σύμβαση που έχουν συνομολογήσει οι δύο πλευρές τον Αύγουστο του 2015, κατέληξε.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΕ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΠΟΡΕΙΑ ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Β

γάζει μάτια» η αναντιστοιχία δεξιοτήτων και
προσφερομένων θέσεων εργασίας στην Κύπρο. Μεγάλο
ποσοστό των εργαζομένων έχει
δεξιότητες που δεν συνάδουν με
τις δεξιότητες, τις οποίες χρειάζονται για την εργασία για
την οποία έχουν προσληφθεί.
Στοιχεία που παρουσιάστηκαν
στην πρόσφατη εκδήλωση της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2016
το 30% περίπου των εργαζομένων προσλήφθηκαν σε θέση η
οποία χρειαζόταν περισσότερες δεξιότητες από αυτές που
κατείχαν,ενώ 25% κατέχουν
περισσότερες δεξιότητες από
αυτές που απαιτεί η εργασία
τους.
Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα του Ευρωπαϊκού Κέντρου
για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Γεώργιο Κωστάκη, τα αποτελέσματα έρευνας για τις δεξιότητες στην ανάγνωση, τα
μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες για άτομα ηλικίας 15
ετών δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την Κύπρο, αφού
είναι κάτω του μέσου όρου της
Ευρωπαικής Ένωσης. Συγκεκριμένα, 32,8% των δεκαπεντάχρονων στην Κύπρο έχουν χαμηλές
επιδόσεις στην ανάγνωση
(μέσος όρος ΕΕ 17,8%), 42%
έχουν χαμηλές επιδόσεις στα
μαθηματικά (μέσος όρος ΕΕ
22,1%) και 38% έχουν χαμηλές
επιδόσεις στις θετικές επιστήμες (μέσος όρος ΕΕ 16,6%). Αναφερόμενος επίσης, σε έρευνα
για το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των γενεών στην ΕΕ, ο κ.
Κωστάκης είπε πως οι δεξιότητες των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 25-34 ετών
δεν υπερτερούν σημαντικά των
δεξιοτήτων των κατόχων τριτοβάθμιων τίτλων που έχουν
ηλικίες 55-65 ετών, κάτι το
οποίο χαρακτήρισε ανησυχητικό. Ακόμη, το 50% των πολιτών

της ΕΕ έχουν χαμηλές ψηφιακές
δεξιότητες, ενώ 20% από
αυτούς δεν έχουν καθόλου
ψηφια- κές δεξιότητες.

Ανεπάρκεια δεξιοτήτων
στην Ευρώπη
Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο Γιώργος Μαρκοπουλιώτης σε χαιρετισμό
του που αναγνώστηκε στην
εκδήλωση, ανέφερε ότι περίπου
70 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν
διαθέτουν επαρκείς δεξιότητες
ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής και πως το 40% του
πληθυσμού της ΕΕ δεν διαθέτει
επαρκές επίπεδο ψηφιακών
δεξιοτήτων, σημειώνοντας πως
αυτά τα άτομα διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Από την άλλη πλευρά,
ανέφερε, το 40% των εργοδοτών
υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν

να βρουν άτομα με τις σωστές
δεξιότητες. Ταυτόχρονα πολλοί
άλλοι εργαζόμενοι, ιδίως νέοι
με υψηλά προσόντα, απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που
δεν αντιστοιχούν στις ικανότητες και στις προσδοκίες τους,
πρόσθεσε. Ο κ. Μαρκοπουλιώτης αναφέρθηκε στη νέα ατζέντα δεξιοτήτων για την Ευρώπη
που παρουσίασε τον περασμένο Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνοντας πως στόχος
της είναι να βελτιώσει τη διδασκαλία και την αναγνώ- ριση
δεξιοτήτων, να αυξήσει την

απασχολησιμότητα και να διασφαλίσει πως κανείς δεν θα
υστερεί στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του και ότι θα καλλιεργούνται οι δεξιότητες που
προάγουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.
Μεγάλης σημασίας οι δεξιότητες

• Συζήτηση στρογγυλής
τραπέζης στην ΑνΑΔ με θέμα
«Οι Επαγγελματικές Δεξιότητες στη Νέα Εποχή»
Η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου, σε χαιρετισμό
της που ανέγνωσε ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου
Ανδρέας Ασσιώτης, επεσήμανε
πως η κατοχή των κατάλληλων
επαγγελματικών δεξιοτήτων
από τους εργαζομένους είναι

μεγάλης σημασίας για την
κυπριακή οικονομία, η οποία,
μετά τις επώ- δυνες δοκιμασίες
των τελευταίων χρό- νων, έχει
αρχίσει να ανακάμπτει χάρη
στις προσπάθειες όλων. Ανέφερε πως το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, αναγνωρίζοντας
τις πραγματικές ανάγκες που οι
νέες συνθήκες επιβάλλουν
στους τομείς αρμοδιοτήτων του
και εφαρμόζοντας τη στρατηγική της Κυβέρνησης, προσανατολίζει τις δράσεις και τις
παρεμβάσεις του, ώστε να

αντιμετωπίσει την ανεργία, να
ενισχύσει την απασχόληση, να
αυξήσει την παραγωγικότητα
στην εργασία, να προωθήσει τη
δια βίου μάθηση και να ενισχύσει την ικανότητα των επιχειρήσεων να αντεπεξέρχονται
στον έντονο ανταγωνισμό. Στο
πλαίσιο των διαφόρων σχεδίων
που προωθούμε, σε αρκετά από
τα οποία είναι φορέας υλοποίησης η ΑνΑΔ, δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ανάπτυξη και
ορθολογική αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού, με την
απόκτηση των απαραίτητων
γνώσεων και δεξιοτήτων και
την προσαρμογή του στις
πραγματικές συνθήκες της
οικονομίας και τις ανάγκες των
επιχειρήσεων, επεσήμανε η κ.
Αιμιλιανίδου.

Tα σχέδια της ΑνΑΔ
Τα σχέδια της Αρχής συμβάλλουν στην ένταξη των ανέργων

και του αδρανούς δυναμικού
στην εργασία με επικεντρωμένες δράσεις κατάρτισης για
ενεργητική στήριξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. Επιπρόσθετα υποβοηθούν
την δια βίου μάθηση των απασχολουμένων για συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό των
γνώσεων και δεξιοτήτων τους
για προσαρμογή στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες συνθήκες με
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
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Οκτώβριος 2016

Στο 12% η ανεργία
στην Κύπρο

Σ

το 12,0% παρέμεινε ο
δείκτης ανεργίας τον
Οκτώβριο του 2016, όπως
και το Σεπτέμβριο, μειώμενος κατά 1.38% από τον
αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Το
12% αντιστοιχεί σε 51 000
άτομα, 6 000 λιγότερα από
πέρυσι (57 000) και είναι
ακριβώς ίδιο μεταξύ των
ανδρών και γυναικών (από
12%).
Τον ίδιο μήνα το ποσοστό
της ανεργίας στη ζώνη του
ευρώ ήταν 9,8% τον Οκτώβριο του 2016, από 9,9% το
Σεπτέμβριο του 2016 και
από 10,6% τον Οκτώβριο
του 2015. Πρόκειται για το
χαμηλότερο ποσοστό που
καταγράφηκε στη ζώνη του
ευρώ από τον Ιούλιο του
2009. Στην ΕΕ το ποσοστό
ανεργίας ήταν 8,3% τον
Οκτώβριο του 2016, από
8,4% το Σεπτέμβριο του
2016 και 9,1% τον Οκτώβριο του 2015. Πρόκειται
για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στην
ΕE από το Φεβρουάριο του
2009.
Η Ευρωπαϊκή Στατιστική
Υπηρεσία [Eurostat] εκτιμά
ότι 20,448 εκατομμύρια
άνδρες και γυναίκες στην
ΕΕ, εκ των οποίων 15, 908
εκατ. στη ζώνη του ευρώ,
ήταν άνεργοι τον Οκτώβριο
του 2016. Σε σύγκριση με το
Σεπτέμβριο του 2016 ο
αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 190 000 στην
ΕΕ και 178 000 σε στη
ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του
2015, η ανεργία μειώθηκε
κατά 1,782 εκατ. στην EΕ
και 1,124 εκατ. στη ζώνη
του ευρώ.
Τον Οκτώβριο του 2016
4,169 εκατ. νέοι (κάτω των
25 ετών) ήταν άνεργοι στην
EΕ, εκ των οποίων 2,939
εκατ. στη ζώνη του ευρώ.

100 χιλιάδες οι ξένοι εργάτες στην Κύπρο

Α

γγίζει τις εκατό χιλιάδες ο
αριθμός των νόμιμων
ξένων εργαζομένων στην
Κύπρο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν
στο πρώτο τετράμηνο του
2016, κοινοτικοί και αλλοδαποί ανέρχονται σε 99.609.
Από αυτούς 20.143 εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί και
άλλοι 19.985 στην τουριστική
βιομηχανία.
Η γεωγραφική κατανομή των
αλλοδαπών και κοινοτικών
απασχολουμένων διαμορφώνεται ως εξής: Η πλειονότητα

των μη Κυπρίων εργαζομένων,
39.726 άτομα εργοδοτείτο
στην επαρχία Λευκωσίας, στη
Λεμεσό, 29.436 άτομα, στην
Πάφο 14.257, στην επαρχία
Λάρνακας 11.657 και στην

λιανικό εμπόριο και από κοντά
ακολουθεί με 11.855 άτομα οι
απασχολούμενοι στα εστιατόρια και άλλες 8.130 σε ξενοδοχειακές μονάδες. Επίσης, 7.368
εργάζονται στη μεταποίης,

• 20 000 απασχολούνται στον ευρύτερο τομέα
της τουριστικής βιομηχανίας
επαρχία Αμμοχώστου 7.035.
Κατά οικονομική δραστηριότητα, η δεύτερη μεγαλύτερη
ομάδα, με 13.668 άτομα απασχολείται στο χονδρικό και

6937 σε οικοδομική βιομηχανία - κατασκευές και 5453 στις
μεταφορές και την αποθήκευση. Αδιευκρίνηστος είναι ο
αριθμός των αδήλωτων – ανα-

σφάλιστων ξένων που εργάζονται στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι η αδήλωτη εργασία
κυμαίνεται γύρω στο 25% του

συνολικού εργατικου δυναμικού, ντόπιων, κοινοτικών και
αλλοδαπών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ο 88.6% των Κυπρίων απασχολουμένων δεν έλαβε καμμιά βοήθεια
από τα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας
στην προσπάθεια του για εξεύρεση
εργασίας.
Αυτό δείχνει η έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2016 που πραγματοποιήθηκε το
δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 4.5%
εντάχθηκε σε προγράμματα της Αρχής
Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού
(ΑνΑΔ).
Στην κατηγορία των ανέργων, το 83.7%
των ερωτηθέντων ηλικίας 15-34 ετών

δήλωσε ότι δεν πήρε οποιανδήποτε
βοήθεια από τα αρμόδια Επαρχιακά
Γραφεία για εξεύρεση εργασίας.

Τρόποι εξεύρεσης
Σε σχέση με τον τρόπο εξεύρεσης εργασίας από άτομα που τώρα εργάζο-

νται, ποσοστό 19,3% ανέφερε τις αγγελίες στα μέσα ενημέρωσης, στο διαδίκτυο ή αλλού, ενώ το 43,2% ανέφερε
τους συγγενείς, τους φίλους και γενικά
τις γνωριμίες. Για τα επαρχιακά γραφεία εργασίας, μόλις ποσοστό της
τάξης του 2,8% δήλωσε ότι βοηθήθηκε
από αυτά, ενώ από ιδιωτικά γραφεία
εργασίας βοηθήθηκε το 6,1% των ερωτηθέντων. Το 2,3% δήλωσε τα ιδρύμα-

εκτελούν. Το 41,8% δήλωσε ότι το μορφωτικό τους επίπεδο αντιστοιχεί στα
καθήκοντα της τωρινής κύριας εργασίας τους σε μεγάλο βαθμό, το 22% ότι
αντιστοιχεί σε κάποιον βαθμό, το
14,1% ότι αντιστοιχεί πολύ λίγο και το
22,1% ότι δεν αντιστοιχεί καθόλου.

Τομείς ανέργων
Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται τι

√ Η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει βοηθηθεί από τα Επαρχιακά Γραφεία
για εξεύρεση εργασίας
√ Το 33% δεν ασκεί εργασία ανάλογη των μορφωτικών του προσόντων
τα εκπαίδευσης ή
κατάρτισης (π.χ.
κολέγιο, πανεπιστήμιο, ανΑΔ), το
21,9% δήλωσε την
απευθείας αίτηση
για
πρόσληψη
στον εργοδότη, το
0,7% δήλωσε ότι ο
εργοδότης επικοινώσε απευθείας
μαζί τους, ενώ το
3,7% δήλωσε άλλη
μέθοδο (π.χ. κατάλογος διοριστέων).

Μορφωτικό επίπεδο
Ενδιαφέρον έχει και η ενόττα για το
μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων
σε σχέση με την εργασία που σήμερα

κατέδειξε έρευνα της ΑνΑΔ σε σχέση με
τους τομείς που έχουν τους περισσότερους ανέργους ανά κενή θέση. Τα
στοιχεία αφορούν τον Ιανουάριο 2016
και είχαν ως εξής: Αεροπορικές μεταφορές (406 άνεργοι ανά κενή θέση),
εκδοτικές, κινηματογραφικές και
ραδιοτηλεοπτικές
δραστηριότητες
(278), τηλεπικοινωνίες (182), γραφείς
τραπεζών και στατιστικής (335), οικοδόμοι (302) και οδηγοί λεωφορείων
(289). Τα επαγγέλματα με τους λιγότερους άνεργους ήταν η γεωργία, κτηνοτροφία και άλλοι συναφείς τομείς (0,2
άνεργοι ανά κενή θέση), οι οικιακοί
βοηθεί (0,8 άνεργοι ανά κενή θέση) και
οι αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες (2,4
άνεργοι ανά κενή θέση).

Αυξήθηκε κατά δύο χρόνια ο εργασιακός βίος
στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία
• Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. πλήν της Λιθουανίας ο εργασιακός βίος
είναι μεγαλύτερος για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες
• Οικονομική κρίση και υψηλή ανεργία περιορίζουν τα χρόνια εργασίας στην Ελλάδα

Α

ύξηση κατά δύο χρόνια σημείωσε κατά μέσο όρο ο εργασιακός βίος στην Ευρωπαική Ένωση τη δεκαετία 200515 και ανήλθε στα 35,4 έτη το 2015 έναντι 33,5 έτη το
2005. Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος δείκτης αυξήθηκε μόλις
κατά 0,7 έτη . Η υψηλή ανεργία, κυρίως κατά τα τελευταία
έξι έτη της οικονομικής κρίσης, αλλά και το «ευέλικτο»
ασφαλιστικό σύστημα που ίσχυε έως το 2015, που άνοιγε
την πόρτα εξόδου στη συνταξιοδότηση για μεγάλες ομάδες
απασχολουμένων, είχαν ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να
συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τον μικρότερο εργασιακό βίο, πίσω από
την Ιταλία, τη Βουλγα• Από τα 33.5 έτη ανήλθε
ρία, την Πολωνία και
την
Κροατία.
Να
στα 35.4 ο μέσος όρος
σημειωθεί ότι ως δεί• Στην Ελλάδα αυξήθηκε
κτης «διάρκειας του
μόλις 0.7 έτη
εργασιακού βίου» ορίζεται ο αριθμός των
ετών που ένα άτομο
θεωρείται ενεργό στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια
της ζωής του, είτε είναι άνεργο είτε εργάζεται.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτόν τον δείκτη της Ευρωπαϊκής
Στατιστικής Υπηρεσίας, στην Ελλάδα η διάρκεια του εργάσιμου βίου αυξήθηκε κατά μόλις 0,7 έτη, και συγκεκριμένα
από 31,6 χρόνια το 2005 ανήλθε σε 32,3 χρόνια το 2015.
Μάλιστα, για τους άνδρες τα εργάσιμα χρόνια μειώθηκαν
κατά 1,4 έτη (από 37 χρόνια το 2005 σε 35,6 χρόνια το
2015), ενώ για τις γυναίκες αυξήθηκαν κατά 3,1 έτη (από
25,8 χρόνια το 2005 σε 28,9 χρόνια το 2015). Μεταξύ των
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η μεγαλύτερη
διάρκεια εργάσιμου βίου το 2015 καταγράφεται στη Σουηδία με 41,2 χρόνια (έναντι 38,9 χρόνια το 2005, δηλαδή
αύξηση κατά 2,3 έτη) και ακολουθούν η Ολλανδία (39,9 χρόνια από 37,5 μία δεκαετία πριν), η Δανία (39,2 έναντι 39
χρόνια το 2015), το Ηνωμένο Βασίλειο (38,6 χρόνια και επι-

πλέον 1,2 χρόνια σε σχέση με μία δεκαετία πριν) και η Γερμανία (38 χρόνια το 2015 έναντι 35,6 το 2015).
Στον αντίποδα, ο «εργάσιμος βίος» αναμένεται να διαρκέσει
λιγότερο από 33 χρόνια στην Ιταλία (30,7 χρόνια από 29,6),
στη Βουλγαρία (32,1 χρόνια από 29,6 το 2005), στην Ελλάδα (32,3 χρόνια), στο Βέλγιο, την Ουγγαρία και την Πολωνία
(32,6 χρόνια). Σε όλα τα κράτη-μέλη, πλην της Λιθουανίας,
η διάρκεια του εργάσιμου βίου είναι μεγαλύτερη για τους
άντρες παρά για τις γυναίκες. Συγκεκριμένα, στο σύνολο
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά μέσον όρο, το 2015 οι
άνδρες εκτιμάται ότι θα εργασθούν 37,9 χρόνια και οι
γυναίκες 32,8 χρόνια.
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Ευρωπαικά στατιστικά στοιχεία 2014

Χαμηλόμισθος 1
στους 5 Κύπριους

Έ

νας στους πέντε Κύπριους είναι χαμηλόμισθος. Αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία του 2014. Ο αντίστοιχος
μέσος όρος Το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων στην Κύπρο ήταν
19.3% το 2014 ενώ ο μέσος όρος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανήλθε στο 17.2%.
Αυτό σημαίνει ότι οι χαμηλόμισθοι κέρδισαν τα δύο τρίτα ή λιγότερο των ωριαίων
αποδοχών του μέσου εθνικού ακαθάριστου
εισοδήματος. Στην Κύπρο αυτό σημαίνει
ότι έλαβαν ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές
της τάξης των € 8,3, με το όριο να βρίσκεται στα 5,6 ευρώ την ώρα.
Το ποσοστό των χαμηλόμισθων ποικίλλει
σημαντικά
μεταξύ
των • Οι ωριαίες αποδοχές
κρατών μελών
τους κυμαίνονται γύρω
το 2014. Τα
στο 65% του μέσου
υψηλότερα
ακαθάριστου
ποσοστά παρατηρήθηκαν στη
εισοδήματος
Λετονία (25,5%),
• Οι χαμηλότερες
στη Ρουμανία
ακαθάριστες ωριαίες
(24,4%),
στη
απολαβές σημειώθηΛιθουανία
καν σε Βουλγαρία
(24,0%) και στην
Π ο λ ω ν ί α
και Ρουμανία
(23,6%). Ακολουθεί η Εσθονία
(22,8% ), η Γερμανία (22,5%), η Ιρλανδία
(21,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (21,3%).
Αντίθετα, λιγότερο από το 10% των εργαζομένων ήταν χαμηλόμισθοι στη Σουηδία
(2,6%), το Βέλγιο (3,8%), τη Φινλανδία
(5,3%), τη Δανία (8,6%), τη Γαλλία (8,8%) και
την Ιταλία (9,4%).
Οι υψηλότερες απολαβές
Μεταξύ των κρατών μελών, οι υψηλότερες
ωριαίες αποδοχές μέσου εθνικού ακαθάριστου εισοδήματος ήταν 5 φορές υψηλότερες από τις χαμηλότερες (εκφραζόμενες σε
Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης - ΜΑΔ μια μονάδα μέτρησης που εξαλείφει τις
διαφορές στα επίπεδα τιμών μεταξύ των
χωρών). Όπως καταμετρήθηκε, τον Οκτώβριο του 2014, οι υψηλότερες μέσες ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές σε ΜΑΔ καταγράφηκαν στη Δανία (18,5 ΜΑΔ) και την
Ιρλανδία (18,4 ΜΑΔ), μπροστά από το Βέλγιο (15,4 ΜΑΔ), την Γερμανία και το Λουξεμβούργο (αμφότερα 15,0 ΜΑΔ), τις Κάτω
Χώρες και τη Σουηδία (και οι δύο 14,5
ΜΑΔ). Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας, οι
μικρότερες μέσες τιμές ακαθάριστων ωριαίων αποδοχών σε ΜΑΔ καταγράφηκαν
στη Βουλγαρία (3,6 ΜΑΔ) και τη Ρουμανία
(4,0 ΜΑΔ), τη Λετονία (5,0 ΜΑΔ) και τη
Λιθουανία (5,1 ΜΑΔ).
Οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών
είναι ακόμη πιο έντονες όταν οι μεσαίες
ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές εκφράζονται σε ευρώ. Η υψηλότερη τιμή σε ευρώ
καταγράφηκε στη Δανία (€ 25,5), μπροστά
από την Ιρλανδία (€ 20,2), τη Σουηδία (€
18,5), το Λουξεμβούργο (€ 18,4), το Βέλγιο
(€ 17,3) και τη Φινλανδία (€ 17.2). Αντίθετα, οι μικρότερες μέσες τιμές καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (€ 1,7) και τη Ρουμανία
(€ 2.0), ακολουθούμενη από τη Λιθουανία
(€ 3.1), τη Λετονία (€ 3.4) και την Ουγγαρία
(€ 3.6). Με άλλα λόγια, σε όλα τα κράτη
μέλη, η υψηλότερη εθνικού διάμεσου τιμή
ήταν 15 φορές υψηλότερη από τη χαμηλότερη όταν εκφράζεται σε ευρώ.
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Δωδεκαήμερο

ΣΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ
Όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα οι
γυναίκες αρχίζουν τις προετοιμασίες με το
καθάρισμα του σπιτιού.
Ένα μήνα σχεδόν πρίν στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλο το σπίτι για
να μπουν πιο εύκολα στο πνεύμα των εορτών καθώς οι δρόμοι γεμίζουν με παιδιά
που λένε τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι
και όλη η πόλη ντύνεται γιορτινά.
Οι νοικοκυρές παρασκευάζουνσπιτικά
γλυκά όπως οι κουραμπιέδες, τα μελομακάρουνα, το Χριστουγεννιάτικο γλύκισμα
και τα σταυροκούλουρα.
Την παραμονή της γιορτής οι νοικοκυρές
ετοιμάζουν τη γέμιση της γαλοπούλας. Την
επόμενη μέρα μετά τον εκκλησιασμό της
λειτουργίας των Χριστουγέννων, σε οικογενειακή ατμόσφαιρα, γύρω από το τραπέζι απολαμβάνουν όλοι μαζί το ζεστό
τραχανά ή τη σούπα αυγολέμονο με κοτόπουλο. Και μέχρι το μεσημέρι η σούβλα
χοιρινό και αρνί θα’ ναι έτοιμη μαζί με
πολλά άλλα παραδοσιακά φαγητά.
Όλοι περιμένουν τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά για να πάρουν δώρα και να
συναντηθούν με αγαπημένα τους πρόσωπα, ανταλλάζοντας ευχές.
Περιμένοντας την Πρωτοχρονιά, νιώθουμε
και πάλι παιδιά και ανυπομονούμε για την
"εμφάνιση" του Άγιου Βασίλη.
Ο Άγιος Βασίλης που περιμένουμε μικροί
και μεγάλοι, ένας άνθρωπος γενναιόδωρος
και μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια,
την επιθυμία μας να πραγματοποιηθούν
τα όνειρα και οι ευχές μας.
Ακόμη και σήμερα οικογένειες με μικρά
παιδιά ετοιμάζουν το δείπνο του Άγιου
Βασίλη και τον περιμένουν την Πρωτοχρονιά να έρθει και να τους επισκεφτεί βάζοντας τα δώρα κάτω από το δέντρο και
αφήνοντας πίσω του ψίχουλα από τα κουλουράκια.
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οι νοικοκυρές παρασκευάζουν τη βασιλόπιτα
και βάζουν μέσα νόμισμα για τον τυχερό
της χρονιάς.
Την παραμονή των Φώτων οι νοικοκυρές
φτιάχνουν «ξεροτίανα» λουκάνικα και λουκουμάδες. Σύμφωνα με το έθιμο ρίχνουμε
τα «ξεροτίανα» πάνω στη στέγη του σπιτιού για να φύγουν οι καλικάντζαροι, τα
πνεύματα που κυκλοφορούν τις νύχτες για
να κλέψουν, φωνάζοντας «Τιτσίν τιτσίν
λουκάνικο μασσαίρι μαυρομάνικο να φάτε
τζιαι να φύετε».
Κατά την ημέρα των Φώτων διατηρείται το
έθιμο της «πουλουστρίνας», τα παιδιά
ζητούν από τους δικούς τους λεφτά για να
τους ευχηθούν λέγοντας τους «Καλημέρα
και τα Φώτα και την πουλουστρίνα
πρώτα».
Στη Θεία Λειτουργία ο ιερέας ρίχνει το
Σταυρό στο νερό και αγιάζει τα νερά, ενώ
πολλοί είναι οι γενναίοι που βουτάνε στα
κρύα νερά, προκειμένου να τον πιάσουν.

Δ

ωδεκαήμερο θεωρείται η χρονική περίοδος μεταξύ
παραμονής των Χριστουγέννων και ανήμερα των
Φώτων. Στην Κύπρο, την Ελλάδα και σε όλα τα μέρη που
ζούν Έλληνες τα ήθη και Έθιμα δίνουν και παίρνουν. Αρκετά έθιμα διατηρούνται ατόφια μέχρι σήμερα, ενώ άλλα σιγά
- σιγά σβήνουν ή εγκαταλείπονται.

Το βράδυ της παραμονής έπαιζαν όλα τα μέλη της οικογένειας το παιχνίδι με τα σπυρόσταρα.Με γέλια και πειράγματα περνούσε ευχάριστα η μεγάλη αυτή βραδιά και
ξεχνούσαν τα βάσανα της καθημερινότητας αλλά το κυριότερο δένονταν τα μέλη της οικογένειας.

ΕΛΛΑΔΑ

Τη μέρα αυτή έφταχναν τη πίτα του Αη Βασίλη με τα φύλλα
που είχαν ψήσει στη γάστρα από την παραμονή. Για να
μυρίσει ωραία, έβαζαν στο τηγάνι λάδι και βούτυρο. Μετά
έριχναν λίγο πράσο να τσιγαριστεί για να δώσει ένα ξεχωριστό άρωμα. Πρόσθεταν λίγο τραχανά και λίγα τρίμματα
από τυρί. Άλλοι πρόσθεταν και λίγο κρέας.

Επικρατούν ξεχωριστά έθιμα στα διάφορα μέρη της νησιώτικης και ηπειρωτικής Ελλάδας.
Στα χωριά τα έθιμα των Χριστουγέννων αρχίζουν λίγες
μέρες πριν τη γιορτή με το σφάξιμο του οικόσιτου χοίρου
που έτρεφε η κάθε οικογένεια από την άνοιξη γι’ αυτό το
σκοπό. Οι πιο φτωχές μεγάλωναν το γουρούνι συνεταιρικά
και στο τέλος μοιράζονταν το κρέας του.
Το σφάξιμο ήταν πραγματική ιεροτελεστία, τέτοια που
παραπέμπει σε αρχαίες θυσίες.
Το κρέας του γουρουνιού το έκαναν παστό ή λουκάνικα
(λουκανίτσες). Για να τις φτιάξουν ψιλόκοβαν πρώτα το
κρέας, το ανακάτευαν με ψιλοκομμένα πράσα και κρεμμύδια, έριχναν ρίγανη και τα κρεμούσαν στο ταβάνι του κελαριού σε θηλιές.

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Το μεσημέρι ο μεγαλύτερος της οικογένειας, ο αφέντης,
αφού τη σταύρωνε , την έκοβε σε κομμάτια, αρχίζοντας από
το μεσαίο, του Χριστού. Μετά τον τεμαχισμό της την έκανε
τρεις στροφές και έδινε στον καθένα το ‘φελί’ του αρχίζοντας από τον μεγαλύτερο. Ανάλογα με το σημάδι που τύχαινε ο καθένας άκουγε και τα σχετικά σχόλια και πειράγματα.
Αυτά τα σημάδια τα φύλαγαν μέχρι την ημέρα των Φώτων.

Παραμονή των Χριστουγέννων
Από την προπαραμονή οι νοικοκυρές ετοίμαζαν τις κουλούρες ( προσφόλια) που θα έδιναν στα παιδιά που θα περνούσαν την επόμενη μέρα για να πουν τα κάλαντα (να
κολιαντίσουν).
Την παραμονή οι νονές έπρεπε να πάνε τα δώρα τους στα
βαφτιστήρια. Τα δώρα ήταν συνήθως μια περιποιημένη
κουλούρα, λίγα ζαχαρωτά ή κανένα ρουχαλάκι που του
είχαν πλέξει. Το ίδιο έπρεπε να κάνει και η πεθερά στην
αρραβωνιαστικιά του γιου της.
Μετά την εκκλησία τα παιδιά του χωριού συγκεντρώνονταν
στην πλατεία με τα κεντητά σακούλια τους στην πλάτη για
να πάνε να πούνε τα κάλαντα. Μέσα στο σακούλι η μάνα
τους έβαζε ένα προσφόλι, λίγα καρύδια, σύκα ή ζαχαρωτά.
Πήγαιναν σε όλα τα σπίτια του χωριού και οι παρέες τους
αποτελούνταν από 8 έως 10 άτομα. Μουσικά όργανα δεν
είχαν. Μπαίνοντας στην αυλή του σπιτιού, Φώναζαν: ‘Να
τα πούμε;’ Κι άρχιζαν ν ατραγουδάνε.
Μεγάλη προσοχή έδιναν στη φωτιά που έκαιγε στο τζάκι.
Δεν έπρεπε να σβήσει γιατί θα κρύωνε το μωρό της Παναγίας. Στην εστία δεν καθάριζαν όλη τη στάχτη. Αυτή τη
μάζευαν και την ημέρα του Σταυρού, παραμονές των
Φώτων, την πετούσαν στα χωράφια για λίπασμα και απολύμανση.

Ανήμερα των Χριστουγέννων
Την ημέρα αυτή φόραγαν τα καλά τους, πήγαιναν στην
εκκλησία, ετοίμαζαν τα φαγητά, κυρίως χοιρινό, πήγαιναν
επισκέψεις στους συγγενείς και το απόγευμα, αν ο καιρός
το επέτρεπε, έβγαιναν στο μεσοχώρι τα ‘βιολιά’. Επισκέψεις
στους Χρηστάδες έκαναν την άλλη μέρα. Το χορό στην πλατεία άρχιζε ο γεροντότερος εις ένδειξη σεβασμού. Πολλές
φορές ο χορός κρατουσε και τρεις μέρες.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς
Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς τα παιδιά εξορμούσαν
πάλι για τα κάλαντα. :

«Άι-Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία
βαστάει εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι.
Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί μιλούσε:
-Βασίλη μ’ πούθεν έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις;
-Από τη μάνα μ’ έρχομαι και στο σχολειό πηγαίνω.
-Κάτσε να φας, κάτσε να πιεις, κάτσε να τραγουδήσεις.
Τα δώρα των νοικοκυραίων ήταν κι εδώ ό,τι και στα χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Ανήμερα Πρωτοχρονιάς
Οι νοικοκυρές ζύμωναν για να φτιάξουν τα φύλλα
της βασιλόπιτας. Αφού τα έψηναν στη γάστρα, τα
άφηναν στο πλαστήρι να είναι έτοιμα για την άλλη
μέρα.
Στο τζάκι έβαζαν μεγάλα κούτσουρα για να καίνε
μέχρι την άλλη μέρα. Θεωρούσαν κακό σημάδι να
σβήσει η φωτιά μια τέτοια νύχτα.

Εκείνη την ημέρα όποιος πήγαινε στη βρύση του μαχαλά για
να φέρει νερό με τις μπούκλες έριχνε εκεί τα σημάδια ή στο
ποτάμι. Το φλουρί το φύλαγαν στο εικόνισμα του σπιτιού
μέχρι την άλλη χρονιά.
Το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς έβγαιναν πάλι τα βιολιά
στο μεσοχώρι και πήγαιναν επισκέψεις στους εορτάζοντες.

Παραμονή των Φώτων
Την παραμονή των Φώτων , στις 5 Ιανουαρίου, είναι μεγάλη νηστεία. Έφτιαχναν πάλι λαγγίτες στην πλάκα όπως και
την παραμονή των Χριστουγέννων και έτρωγαν φασολάδα
αλάδωτη.
Την ημέρα αυτή περνούσε ο παπάς από τα σπίτια του
χωριού με αγίασμα για να ραντίσει. Οι νοικοκυρές κρατούσαν λίγο απ’ αυτό για να αγιάσουν και τα οικόσιτα ζώα.

Ανήμερα των Φώτων
Την ημέρα αυτή οι χωριανοί, κυρίως οι άντρες, πήγαιναν να
εκκλησιαστούν παίρνοντας μαζί τους την εικόνα από το
εικονοστάσι του σπιτιού. Την είχαν καθαρίσει βέβαια προηγουμένως με ξυνόμηλο.Ο παπάς αγίαζε τα νερά ρίχνοντας
το σταυρό σ’ ένα καζάνι.Τις εικόνες τις ξανατοποθετούσαν
στη θέση τους και επέστρεφαν στο σπίτι έχοντας στα χέρια
τους την εικόνα από το εικονοστάσι τους και το αγίασμα.
Με αυτό θα ραντίσουν πάλι όλο το σπίτι, τα μαντριά και τα
χωράφια τους. Όταν πήγαιναν σε κάποιο χωράφι έπαιρναν
μαζί τους μια χεριά βρυζάχυρο και την έδεναν σ΄ ένα κλήμα
ή σ’ ένα δέντρο.
Το μεσημέρι θα φάνε τον πατσά από το χοιρινό που είχαν
μαγειρέψει από την παραμονή των Χριστουγέννων. Το απόγευμα θα βγουν πάλι τα βιολιά στην πλατεία και θα επισκεφθούν τους Φώτηδες.
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Ημερίδα της ΕΟΚΕ με θέμα την Κοινωνική διάσταση της Ευρώπης

O

ι πολιτικοί ταγοί της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο
και οι θεσμικοί παράγοντες
πρέπει να συμβάλουν ώστε να
μειωθεί το χάσμα που παρατηρείται σήμερα στα επίπεδα
κοινωνικής συνοχής μεταξύ
των κρατών-μελών. Τη θέση
αυτή διατύπωσε ο Επικεφαλής
του Γραφείου Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Αντρέας Κεττής στην Ημερίδα
με θέμα «Η κοινωνική διάσταση
της ΕΕ», που διοργάνωσε το
Γραφείο Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
στην Κύπρο την περασμένη
εβδομάδα.
Ο κ. Κεττής τόνισε πως η Ε.Ε.
διέρχεται σήμερα μια ιδιαίτερα
κρίσιμη καμπή και οι αλλεπάλληλες κρίσεις των τελευταίων
ετών είναι γεγονός πως έχουν
επιφέρει πληγές στο σώμα της
Ένωσης, είπε. Εξέφρασε την
πεποίθηση του πως το μέλλον
της Ένωσης εξαρτάται σε πολύ
μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα αποκατάστασης στην Ε.Ε.
του πάλαι ποτέ ζηλευτού κοινωνικού της μοντέλου.
Η Επικεφαλής Ομάδας Πολιτικής Ανάλυσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Γιολάντα
Βαλασσοπούλου σε χαιρετισμό
που απήυθυνε εκ μέρους του
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Γιώργου Μαρκοπουλιώτη, τόνισε πως η ΕΕ θα πρέπει
να επικαιροποιήσει την κοινωνική της ατζέντα ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην πρωτοβουλία για θεσμοθέτηση ενός
ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Κομισιόν
Ζαν Κλόντ Γιούνκερ.
Παρέμβαση στην ημερίδα έκανε
ο Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής ο
οποίος μεταξύ άλλων επεσήμανε πως αγώνας της ΕΟΚΕ

ΗΛΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

είναι να πεισθούν οι αποφασίζοντες ότι πρέπει να λάβουν
μέτρα που να απευθύνονται
απευθείας στους πολίτες, είπε.
Εκφράζοντας
προσωπικές
απόψεις, ο κ. Ντάσης είπε ότι ο
πυλώνας αυτός πρέπει να
αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς
για εξέταση των επιδόσεων
των κρατών μελών στον τομέα
της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων.
στον δρόμο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, συμπλήρωσε.
Ο κ. Ντάσης αναφέρθηκε και
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη από τη
μετανάστευση και το προσφυγικό. Για τους μετανάστες,
ανέφερε ότι καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά, προσφέρουν αναγκαία χέρια, είπε
όμως ότι αυτό πρέπει να γίνει
μέσα από διαύλους νομιμότητας και με απόλυτο σεβασμό
του τρόπου ζωής στις τοπικές
κοινωνίες.
Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοι-

ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου είπε ότι η
οικονομική κρίση έχει επιφέρει
αποκλίσεις στα κράτη μέλη και
στους ανθρώπους στον τομέα
της εργασίας αλλά και στις
οικονομικές τους δυνατότητες.
Τόνισε ότι ένα από τα κυριότερα θέματα είναι η διασφάλιση
αξιοπρεπούς εργασίας και
πρέπει να υπάρξουν μέτρα που
να είναι αποτελεσματικά για
τις χώρες της ευρωζώνης.
Εξήγησε ότι η παραγωγικότητα
εξαρτάται από την ικανοποίηση των εργαζομένων.
Η Υπουργός είπε πως η ανεργία δεν είναι θέμα απόρροιας
εισοδημάτων αλλά είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. “Δεν
μπορεί οποιαδήποτε χώρα να
έχει ικανοποιημένο τον λαό του
αν οι άνθρωποι δεν μπορούν
να εργαστούν. Τα προβλήματα
της ανεργίας τα έχουμε βιώσει
τα τελευταία τέσσερα χρόνια”,
σημείωσε.
Το μέλος της Κυπριακής Αντι-

Νίκος Επιστηθίου, μέλος ΕΟΚΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Ο

ι εργαζόμενοι και τα Συνδικάτα μέλη, της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και κατ’ επέκταση η
Σ.Ε.Κ και τα μέλη της, τονίζουν την σημασία της συνεργασίας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους εργαζομένους και τα Συνδικάτα τους μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Οι τριμερής διαβουλεύσεις σε επίπεδο κρατών μελών είναι μια
ιδανική ευκαιρία για συμμετοχή των εργαζομένων και των Συνδικάτων τους όπου αυτό δεν ισχύει σήμερα. Είναι σημαντικό οι
απόψεις των εργαζομένων να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, διαφορετικά ο Πυλώνας Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων δεν θα είναι σε
θέση για την διαμόρφωση ή την παροχή αποτελεσματικών λύσεων.
Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων θα αποδυναμωθεί σοβαρά αν δεν είναι προσηλωμένος σε συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις που να είναι απόλυτα κατανοητές από τους
πολίτες και τους εργαζόμενους και να φαίνεται ότι έχουν επίδραση στην καθημερινή τους ζωή και εργασία.
προσωπείας στην ΕΟΚΕ Νίκος
Επιστηθίου είπε ότι η ΕΕ βιώνει σήμερα μια πολύ δύσκολη
πρόκληση. Ο θυμός και η απογοήτευση, σημείωσε, έρχεται
από ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τους μισθούς και τα
ωφελήματα τους να μειώνονται και κατ’ επέκταση να μειώνεται η αγοραστική τους

δύναμη και το βιοτικού τους
επίπεδο.
“Αυτή η μείωση της εμπιστοσύνης ενισχύει την μερίδα των
Ευρωσκεπτικιστών. Παρά του
ότι η εργασία παραμένει η
καλύτερη διασφάλιση κατά της
φτώχειας και του αποκλεισμού, ωστόσο, δεν αποτελεί
πάντα εγγύηση.

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ
Η ΣΕΚ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑ

Η
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανταλλάσει απόψεις με τον γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα,
τον πρόεδρο της ΕΟΚΕ Γιώργο Ντάση και ευρωβουλευτές

16%

ΣΕΚ συνεχίζοντας την ενεργό συμμετοχή της στη διαβούλευση που αφορά τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα αναδεικνύει το ρόλο και τη σημασία που έχει η προσπάθεια ενίσχυσης
της πολιτικής της Ε.Ε. Η στόχευση αυτή θα πρέπει να έχει ως
βασικό άξονα τους πολίτες και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
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ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ

Κ

άτω από την ομπρέλα του
Εθνικού Μηχανισμού για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας ξεκινά μια πλατφόρμα συνεργασίας συνδικαλιστικών, γυναικείων και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων οι οποίες στοχεύουν να εφαρμόσουν ένα
πλέγμα δράσεων με στόχο την
προαγωγή της ισότητας και
την ενημέρωση των πολιτών
για τις βασικές πρόνοιες των
νομοθεσιών.

Εκ των ων ουκ άνευ η εξάλειψη
των κοινωνικών προκαταλήψεων

ΣΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
• Εξάλειψη των διακρίσεων και η κατοχύρωση
της ισότητας σ’ όλους
τους τομείς του δικαίου,

Η γνώση αποτελεί σημαντικό
εφόδιο που ενισχύει την διαπραγματευτική ισχύ και συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην
προσπάθεια εφαρμογής των
νομοθεσιών.
Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα
τα μέλη του Εθνικού Μηχανισμού στον οποίο συμμετέχει
και το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ επαναβεβαίωσαν
την πρόθεση τους να εμπλακούν ενεργότερα στην προσπάθεια περαιτέρω ενεργοποίησης του Εθνικού Μηχανισμού ώστε να υλοποιηθούν
μέσα στο 2017 δράσεις που
εμπίπτουν μέσα στο στρατηγικό σχέδιο δράσης για την ισότητα το οποίο εκπνέει στο
τέλος του 2017.

την αναγκαιότητα όπως το
κράτος οφείλει να είναι πρότυπο εργοδότη και να ενεργεί
κατά τρόπο που να αποτελεί
παράδειγμα προ μίμηση.

• Αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη
δημόσια και πολιτική
ζωή και γενικά στις
θέσεις λήψεως αποφάσεων,
Επίτροπος Ισότητας Ιωσηφίνα
Αντωνίου τόνισε πως στόχος
του Στρατηγικού Σχεδίου είναι
η σφαιρική και συντονισμένη
προώθηση της Ισότητας,
στους τομείς της οικονομικής

ενδυνάμωσης των Γυναικών,
της συμμετοχής των γυναικών
στις θέσεις λήψεως αποφάσεων, της εξάλειψης της βίας
κατά των γυναικών, τον εκσυγχρονισμό των Νομοθετικών

√ Η ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα
τους, βασικό συστατικό στοιχείο διεκδίκησης

Στο πλαίσιο της ημερίδας η

Πλαισίων και της καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών προκαταλήψεων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε οι Επιτροπές του Εθνικού Μηχανισμού θα υλοποιήσουν δράσεις οι οποίες θα
συμβάλουν στην ενημέρωση
και στην ανάδειξη των ανισοτήτων και των διακρίσεων με
στόχο την ενδυνάμωση των
προσπαθειών για πάταξη
τους.
Η συντονίστρια της Επιτροπής
Εργασίας Δέσποινα Ησαία
στην παρέμβαση της κατέδειξε

•
Διαφώτιση
των
γυναικών για τα δικαιώματα τους και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για
την ισότητα.
• Πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των
γυναικών, και η ενδυνάμωση και ενίσχυση των
Μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα αυτό.

Ιωσηφίνα Αντωνίου, Επίτροπος Ισότητας

Προτεραιότητα μας η καλλιέργεια
κουλτούρας Ισότητας

Η

Δέσποινα Ησαϊα, συντονίστρια Επιτροπής Εργασίας

Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να διεκδικούν
Η Οικονομική και Κοινωνική ενδυνάμωση του γυναικείου δυναμικού της χώρας θα πρέπει να βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες μας αναγνωρίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο πως η ενεργή συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασίας αποτελεί θετικό πρόσημο για την οικονομία και την
κοινωνία ευρύτερα.
Προς την κατεύθυνση αυτή η Επιτροπή Απασχόλησης και Οικονομικής Ενδυνάμωσης των Γυναικών του Εθνικού Μηχανισμού για τα δικαιώματα της γυναίκας , στοχεύει στη δημιουργία κουλτούρας ισότητας και συνειδητοποίησης ότι η διεκδίκηση της Ισότιμης Συμμετοχής στην εργασία
αποτελεί πρόδρομο κινητοποίησης της κάθε γυναίκας να εμπλακεί ενεργότερα στην απασχόληση.
Η Επιτροπή Απασχόλησης και Οικονομικής Ενδυνάμωσης μέσα από τη δράση της θα δώσει
έμφαση στην ενημέρωση των εργαζομένων γυναικών και ανδρών της υπαίθρου, που βρίσκονται
ήδη εντός της αγοράς εργασίας να ενισχύσουν τις γνώσεις τους για τις πρόνοιες των νομοθεσιών
που προάγουν την ισότητα με στόχο την κινητοποίηση και ενθάρρυνση των γυναικών να διεκδικούν .
Η ενεργός συμμετοχή της γυναίκας στη απασχόληση δεν συμβάλει μόνο στην ενίσχυση της οικονομίας.
Συμβάλει πρώτιστα στην λήψη πιο ολοκληρωμένων αποφάσεων αφού λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου.

κατοχύρωση της Ισότητας λειτούργησε σαν καταλύτης των
ανισοτήτων και των διακρίσεων σε βάρος της Γυναίκας;
Χωρίς αμφιβολία η θέση της βελτιώθηκε, αλλά το χάσμα αμοιβής
μεταξύ ανδρών και γυναικών στον ιδιωτικό τομέα ανέρχεται στο
16%, η ανεργία των γυναικών είναι ψηλότερη από αυτήν των
ανδρών, ενώ οι γυναίκες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες. Οι μονογονεϊκές
οικογένειες με μονογονιό τη γυναίκα αγγίζει το 90%, με τεράστια
οικονομικά προβλήματα. 8 στα 10 θύματα ενδοοικογενειακής
βίας είναι γυναίκες, ενώ τα θύματα γυναίκες από το trafficking
αποτελούν μια νέα μορφή δουλεμπορίου. Η συμμετοχή της
γυναίκας στην πολιτική και στα κέντρα λήψης αποφάσεων εξακολουθεί να είναι φοβερά ελλιπής. Οι γυναίκες εξακολουθούν να
προσκρούουν στη γυάλινη οροφή, λόγω έλλειψης υποδομών για
συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Οι
γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν τον ασθενέστερο παίχτη
στο οικονομικό γίγνεσθαι και τον πιο αδύναμο δρομέα στη κούρσα της ανάπτυξης.
Στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου είναι η σφαιρική και συντονισμένη προώθηση της Ισότητας, στους τομείς της οικονομικής
ενδυνάμωσης των Γυναικών, της συμμετοχής των γυναικών στις
θέσεις λήψεως αποφάσεων, της εξάλειψης της βίας κατά των
γυναικών, τον εκσυγχρονισμό των Νομοθετικών Πλαισίων και της
καταπολέμησης των έμφυλων στερεοτύπων και των κοινωνικών
προκαταλήψεων.
Η καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε
βραχυπρόθεσμη. Θα πρέπει να καλλιεργήσουμε κουλτούρα Ισότητας και Συλλογικής Συνείδησης που θα εκφράζεται μέσα από
τον πολιτικό λόγο όλων μας,, αλλά και μέσα από συμπεριφορές,
συνέργειες και δράσεις. Αυτός είναι και ο στόχος της σημερινής
Ημερίδας, η δημοσιοποίηση των δράσεων 2017, που στοχεύουν
στην υλοποίηση των ενδιάμεσων στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Βήμα αναγνωστών

ΠΑΤΩΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ

Ν

αι, πάτωσαν στις εξετάσεις του προγράμματος
PISA οι μαθητές μας, το μέλλον της Κύπρου, γιατί
εδώ και τέσσερεις δεκαετίες οι θεσμοί και οι αξίες
χάθηκαν. Η έγνοια των νέων, σήμερα, είναι τα μπαράκια και τα νυκτοπερπατήματα. Είναι ανιστόρητοι,
ανορθόγραφοι, άσκεφτοι και ακαλλιέργητοι στην
ανάγνωση-κατανόηση κειμένου και ανεπίδεκτοι
μαθήσεως στα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.
Η καλοπέραση, η έγνοια των γονιών πόσες καταθέσεις θα έχουν στους λογαριασμούς τους μας έφεραν
εδώ που είμαστε τώρα. Ούτε, όμως, οι εκπαιδευτικοί
είναι αμέτοχοι. Αρκετοί μόνο για τις οικονομίες και τις
διακοπές τους σκέφτονται.
Με απλά λόγια φροντίσαμε να δημιουργήσουμε μιά
νέα δομή λαού, χωρίς αρχές και γνώση, με σύνθημα το
εύκολο κέρδος, το ρουσφέτι και την καλοπέραση. Γι’
αυτό, είναι πιά καιρός, να μαζευτούμε ολοι γύρω από
ένα τραπέζι να φάμε λιτά, να μιλήσουμε φιλικά, να
νοιώσουμε ζεστά και οικογενειακά για να αναγίνουμε
άνθρωποι της σκληρής δουλειάς, των γνήσιων ιδανικών, της ακόρεστης γνώσης και της απόκτησης
δεξιοτήτων..!
Κυριάκος Πολυκάρπου
Πέρα Ορεινής

Διαγωνισμός για την προώθηση της Ισότητας
των Φύλων στην Απασχόληση

«Σπάζουμε τα στερεότυπα
στην εργασία ανδρών
και γυναικών»

Τ

ο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκηρύσσουν διαγωνισμό με τίτλο «Σπάζουμε τα στερεότυπα
στην εργασία ανδρών και γυναικών». Ο εν λόγω διαγωνισμός αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των
μαθητών/μαθητριών σε ζητήματα της έμφυλης ισότητας στην απασχόληση. Παρέχει, επίσης, την ευκαιρία στους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να αξιοποιήσουν τις διάφορες μορφές τέχνης στη δημιουργία
κοινωνικού μηνύματος σχετικού με την άρση των
έμφυλων στερεοτύπων στην επαγγελματική σταδιοδρομία. Τέλος, η συγκεκριμένη δράση συνάδει
με τον δεύτερο υπό
έμφαση στόχο της σχολικής χρονιάς 20162017, ο οποίος αναφέρεται «στην ευαισθητοποίηση
κατά
του
ρατσισμού και της
μισαλλοδοξίας και στην προώθηση της ισότητας και
του σεβασμού». Η συμμετοχή στον πιο πάνω διαγωνισμό είναι προαιρετική και τα έργα πρέπει να αποσταλούν/παραδοθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Τα έργα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες στις οποίες
θα απονεμηθούν ισάριθμα βραβεία. Συγκεκριμένα, η
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση θα προσφέρει σε
κάθε κατηγορία ένα βραβείο και αριθμό επαίνων.
Συνοπτικά, ακολουθούν βασικές πληροφορίες σχετικά
με τον διαγωνισμό: Για τη Δημοτική Εκπαίδευση ο
διαγωνισμός αφορά παιδιά των τάξεων Δ΄ - Στ΄
(Κατηγορία 1) και η μορφή τέχνης μέσω της οποίας
θα διαγωνιστούν είναι η ζωγραφική. Θα γίνονται
δεκτά μέχρι και πέντε έργα ζωγραφικής από κάθε
δημοτικό σχολείο. Για τον Γυμνασιακό κύκλο (Κατηγορία 2) και για τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές (Κατηγορία 3) ο διαγωνισμός αφορά στη φιλοτέχνηση
κόμικ. Δεν υπάρχει περιορισμός για τα έργα που θα
αποσταλούν.
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• Αποκαρδιωτική επίδοση σε Μαθηματικά, Θετικές Επιστήμες και Ανάγνωση – Κατανόηση Κειμένου

Χειρότεροι της Ευρώπης οι Κύπριοι μαθητές!
Θ

λίψη και έντονο προβληματισμό προκαλεί η είδηση που
φέρει τον μαθητόκοσμο της
Κύπρου να κατακτά τις χειρότερες
επιδόσεις στην Ευρωπαική Ένωση.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος PISA για το
2015 επιβεβαιώνει για ακόμη μία
φορά ότι η εκπαίδευση στην Κύπρο
χωλαίνει βαθύτατα.
Σύμφωνα με την έρευνα οι Κύπριοι
μαθητές βρίσκονται στην τελευταία θέση πανευρωπαϊκά και

• Βουλγαρία, Ρουμανία και
Κύπρο στον βυθό δίπλα στην
Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία
υστερούν σημαντικά ακόμη και
έναντι ομολόγων τους από χώρες
όπως η Χιλή και η Ουρουγουάη. Το
2012 είχαν ηχήσει καμπανάκια
μετά την δημοσιοποιήσει τον αποτελεσμάτων του προγράμματος
PISA. Και πάλι τότε η Κύπρος βρισκόταν στις τελευταίες θέσεις
γεγονός που υποτίθεται σόκαρε
τους αρμόδιους οι οποίοι αποφάσισαν να λάβουν δραστικά μέτρα.
Τρία χρόνια μετά, τα δραστικά
μέτρα όχι μόνο δεν απέφεραν αποτελέσματα αλλά οδήγησαν σε
περαιτέρω επιδείνωση τη θέση της
Κύπρου.
Συγκεκριμένα στα Μαθηματικά από
τις 440 μονάδες που συγκεντρώναμε το 2012 πέσαμε στις 437,
στις Θετικές Επιστήμες είχαμε μείωση πέντε μονάδων (433 έναντι
438) και στην ανάγνωση κατανόηση κειμένου 6 ολόκληρες μονάδες
(443 έναντι 449 το 2012). Ασφαλώς η απόδοση της Κύπρου βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο του ΟΑΣΑ που
τέθηκε στις 493 μονάδες. Οι μαθητές της Σιγκαπούρης αναδείχθηκαν

Οι Κύπριοι μαθητές κατέλαβαν την 49η θέση ανάμεσα σε 72 χώρες
οι καλύτεροι στον
κόσμο, με περισσότερους από 550 βαθμούς,
ενώ ακολουθούν οι
μαθητές της Ιαπωνίας
και της Εσθονίας.
Την πρώτη δεκάδα
συμπληρώνουν η Ταϊβάν, η Φινλανδία, το
Μακάο, ο Καναδάς, το
Βιετνάμ, το Χονγκ Κονγκ
και η Κίνα. Από τους
Έλληνες μαθητές αποδεικνύονται καλύτεροι
οι συμμαθητές τους
από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των
οποίων η Βρετανία, η
Ολλανδία, η Γερμανία,
η Ιρλανδία το Βέλγιο, η
Πολωνία, η Νορβηγία,
η
Πορτογαλία,
η
Αυστρία και η Ισπανία.
Από την άλλη πλευρά,
χειρότερες είναι οι επιδόσεις των μαθητών
από τη Βουλγαρία, τη
Ρουμανία, την Κύπρο,
καθώς και τις χώρες
των δυτικών Βαλκανίων.

Η παιδεία ως πολύτιμο αγαθό

Τ

α στοιχεία της έρευνας με την
οποία αξιολογούνται οι μαθητές επιβεβαίωσε τα άκρως απογοητευτικά αποτελέσματα. Ήταν
ήδη χαμηλά από την προηγούμενη
αξιολόγηση, τώρα πιάσαμε, όμως,
κυριολεκτικά πάτο. Η εφημερίδα
«Ο Φιλελεύθερος» στην στήλη
ΣΗΜΕΡΑ με τίτλο «Η παιδεία ως
πολύτιμο αγαθό» επισημαίνει:

«Ο υπουργός Παιδείας σχολιάζοντας τα αποτέλεσμα ανακοίνωσε
ότι «θα οριστεί άμεσα μια διατμηματική επιτροπή με συντονιστή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
στην οποία θα συμμετάσχουν
όλες οι Διευθύνσεις του ΥΠΠ».
Όπως εξήγησε ο κ. Καδής, η εν
λόγω επιτροπή θα εξετάσει σε
βάθος όλα τα αποτελέσματα των
ερευνών, καθώς και το πώς συνδέονται με τις πολιτικές και
μεταρρυθμίσεις που ήδη μπαίνουν σε εφαρμογή. Πρόσθεσε δε
ότι, «όπου χρειαστούν επιπρό-

σθετα μέτρα, το Υπουργείο είναι
έτοιμο να τα σχεδιάσει, αλλά και
να τα βάλει σε εφαρμογή. Τα
αποτελέσματα αυτά μάς πεισμώνουν στο να προχωρήσουμε
πιο αποφασιστικά στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που ήδη
έχουμε ξεκινήσει».
Για να μην αφήσουμε το θέμα
αυτό να ξεχαστεί μέχρι την επόμενη αξιολόγηση επιβάλλεται να
υπάρξουν δράσεις εδώ και τώρα.
Τι πρέπει να γίνει; Είναι σαφές
πως με τα ευχολόγια δεν μπορεί
να γίνει τίποτε. Ούτε απλώς με
τις εξαγγελίες που δεν έχουν
συνέχεια και πρακτικά δεν προχωρούν. Είναι πρόδηλο πως μόνο
με τις διακηρύξεις και τον εφησυχασμό το πρόβλημα θα μεγαλώνει. Ενδεχομένως να υπάρξει
μια αναπροσαρμογή της ύλης και
ενίσχυσης των μαθημάτων, στα
οποία εντοπίζονται τα κενά και

οι αδυναμίες. Περισσότερες ώρες,
αναβάθμιση της ύλης. Δεν αρχίζουν, όμως, και τελειώνουν όλα
εντός της αίθουσας διδασκαλίας.
Υπάρχουν αρκετά άλλα πράγματα που μπορούν να γίνουν. Όμως
έχει σημασία και η ύλη και η
διδασκαλία. Το θέμα πρέπει να
το αναλάβουν οι ειδικοί.
Η παιδεία είναι πολύτιμο αγαθό.
Να μην το θυσιάσουμε στις όποιες σκοπιμότητες. Η παιδεία είναι
ό,τι πιο πολυτιμότερο υπάρχει.
Ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς,
θα πρέπει να επενδύουμε ως
κράτος και ως κοινωνία στην
παιδεία. Είναι η καλύτερη επένδυση και εάν προσφέρει καλή
απόδοση τα κέρδη για τη χώρα
θα είναι πολλαπλάσια. Η πορεία
αναβάθμισης της παιδείας θα
πρέπει να αντιμετωπισθεί από
τους εμπλεκόμενους με επιστημονικές μεθόδους.»
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Γιορτινό παραδοσιακό τραπέζι
Η Ικαρία φημίζεται για την απλότητά της και
τους «γνήσιους» ανθρώπους της που σε

βάζουν σε έναν άλλο τρόπο ζωής! Και φυσικά
στις παραδοσιακές γεύσεις είναι πρώτοι. Ιδού

μερικές συνταγές για τις γιορτές τις οποίες
μπορείτε να ακολουθήσετε … άφοβα.
Ορεκτικό: Πιταράκια

Επιδόρπιο: Φοινίκια
Υλικά

Για την Γέμιση

και τα περνάμε από ένα τηγάνι με λίγο

500 ml. ελαιόλαδο καλής ποιότητας
200 gr. ζάχαρη
1 πορτοκάλι ξύσμα και χυμό
2 κουταλάκια του γλυκού baking powder
650 gr. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κουταλιά της σούπας κανέλα
1 κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο
Κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα για το
πασπάλισμα

1000 gr. Κολοκύθα
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 χερόβολο χόρτα, λάπαθα, αρμπέτες,
σέσκουλα,
1 ματσάκι δυόσμο
Ελαιόλαδο
Αλάτι

ελαιόλαδο μέχρι, ανακατεύοντας μέχρι

Εκτέλεση:

ποτήρι ή στρογγυλό κουπ πατ κόβουμε

Ετοιμάζουμε την ζύμη. Kοσκινίζουμε το
αλεύρι με το αλάτι σε ένα μπωλ. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το χλιαρό νερό
και ζυμώνουμε μέχρι να πάρουμε μια
ζύμη που δεν θα κολλάει στα χέρια.
Τρίβουμε την κολοκύθα. Ψιλοκόβουμε
το κρεμμύδι, τα χόρτα και τον δυόσμο

την ζύμη. Γεμίζουμε τα κομμάτια της

Εκτέλεση:
Χτυπάμε την ζάχαρη και το ελαιόλαδο
στο μίξερ μέχρι να ασπρίσουν. Προσθέτουμε τον χυμό πορτοκαλιού, τον οποίο
έχουμε ανακατέψει με το baking powder,
το ξύσμα και τα κανελογαρίφαλα. Προσθέτουμε το αλεύρι σταδιακά και ζυμώνουμε μέχρι να πάρουμε μια μαλακή,
εύπλαστη ζύμη που δεν θα κολλάει στα
χέρια. Αν χρειαστεί προσθέτουμε επιπλέον αλεύρι ή λίγη σόδα αναψυκτικό,
μέχρι να πάρουμε την επιθυμητή ζύμη.
Πλάθουμε κυλινδρικά την ζύμη φτιάχνοντας φοινίκια, τα πιέζουμε με ένα
πιρούνι ώστε να κάνουμε ανάγλυφα
σχέδια, αν θέλουμε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C Κελσίου
μέχρι να ροδίσουν, περίπου 20 λεπτά.
Μόλις τα βγάλουμε από τον φούρνο τα
κυλάμε σε κρυσταλλική ζάχαρη και
κανέλα.

Υλικά
Για το Ζυμάρι
280 ml. νερό χλιαρό
500 gr. αλεύρι σκληρό
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
2 κουταλιές της σούπας ξύδι
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Υλικά
550 γραμ. (περίπου) αλεύρι δυνατό για τσουρέκι κοσκινισμένο
40 γραμ. νωπή μαγιά φούρνου
120 γραμ. βούτυρο γάλακτος
λιωμένο
130 γραμ. χλιαρό γάλα
150 γραμ. ζάχαρη
3 αυγά φρέσκα

Υλικά
2000 gr. Λαχανίδες (παραπούλια)
2000 gr. χοιρινό στήθος με λίπος, σε
μερίδες
1 κρεμμύδι, Ελαιόλαδο
Λεμόνι, Αλάτι, Πιπέρι
Εκτέλεση:
Σε μία κατσαρόλα σωτάρουμε στο
ελαιόλαδο το κρέας ώστε να πάρει
χρώμα παντού. Προσθέτουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και σωτάρουμε επίσης μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε
αρκετό ζεστό νερό και σιγοβράζουμε

φάνεια έχουν σχηματιστεί φυσαλίδες. Σ᾿ ένα μπολ, χτυπάμε το
βούτυρο (λιωμένο αλλά όχι
ζεστό), τη ζάχαρη, το αλάτι, το
μαχλέπι, το ούζο και το κακουλέ,
για 5'. Έπειτα ρίχνουμε ένα - ένα
τ᾿ αυγά, κι όταν ενσωματωθούν,
προσθέτουμε και τη μαγιά, που
έχει γίνει πλέον. Συνεχίζουμε το
χτύπημα για 1' ακόμη και μετά
ρίχνουμε λίγο - λίγο το μισό
αλεύρι. Σταματάμε το μίξερ και

1 κουτ. σούπας ούζο (προαιρετικά)
½ κουτ. γλυκού μαχλέπι
½ κουτ. γλυκού κακουλέ ή ξύσμα
από 1 λεμόνι ακέρωτο
1 πρέζα αλάτι
1 κρόκος αυγού για επικάλυψη
1 φλουρί
Εκτέλεση
Σ᾿ ένα μπολ, τρίβουμε με τα χέρια
μας τη μαγιά, προσθέτουμε το
χλιαρό γάλα, 1 κουτ. γλυκού
ζάχαρη από τη συνταγή, και
τόσες κουταλιές αλεύρι (3 - 4)
ώστε να γίνει ένας αραιός χυλός.
Τον ανακατεύουμε πολύ καλά,
σκεπάζουμε το μπολ με μια
καθαρή πετσέτα και μια λεπτή
κουβερτούλα και αφήνουμε το
χυλό σε ζεστό μέρος, για 20΄
περίπου, ώστε να ενεργοποιηθεί
η μαγιά. Προσοχή! στο διάστημα
αυτό, δεν κουνάμε το μπολ. Όταν
περάσει το εικοσάλεπτο και το
ξεσκεπάσουμε, θα δούμε ότι ο
χυλός, έχει ανέβει και στην επι-

πιπέρι. Αφήνουμε την γέμιση να κρυώσει.
Ανοίγουμε σε αλευρωμένο πάγκο την
ζύμη σε ένα λεπτό φύλλο. Με ένα

ζύμης που έχουμε κόψει με την γέμιση.
Κλείνουμε τα πιταράκια καλά, δίνοντας ημικυκλικό σχήμα και τηγανίζουμε σε καυτό ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν.

Κυρίως πιάτο: Χοιρινό με Λαχανίδες
μέχρι να μαλακώσει και να βράσει το
κρέας, ξαφρίζοντας αν χρειάζεται.
Ζεματάμε τις λαχανίδες σε καυτό νερό
για μερικά λεπτά και τις προσθέτουμε
στο βρασμένο κρέας. Προσθέτουμε
ελαιόλαδο, πιπέρι και αλάτι. Σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσουν οι λαχανίδες, χωρίς να ανακατεύουμε το φαγητό
για να μην λιώσουμε τα χόρτα, φροντίζουμε το φαγητό να έχει ζουμί,
γι΄αυτό αν χρειαστεί προσθέτουμε
επιπλέον ζεστό νερό. Λίγο πριν κατεβάσουμε το φαγητό προσθέτουμε τον
χυμό 2 λεμονιών και κουνάμε την

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βασιλόπιτα Πολίτικη

να μαραθούν. Προσθέτουμε αλάτι και

αρχίζουμε να ζυμώνουμε με τα
χέρια μας, ρίχνοντας λίγο - λίγο
το υπόλοιπο αλεύρι, μέχρι η ζύμη
να γίνει μαλακή, ελαστική και να
κολλάει ελαφρά στα χέρια. (Το
αλεύρι μπορεί να μην το πάρει
όλο, ή να χρειαστεί και λίγο
ακόμη). Μεταφέρουμε τη ζύμη
στον πάγκο της κουζίνας μας και
τη ζυμώνουμε για 15΄ λεπτά.
Έπειτα βάζουμε τη ζύμη πάλι στο
μπολ, ελαφρά βουτυρωμένο, τη
σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα
και μια λεπτή κουβερτούλα και
την αφήνουμε σε ζεστό μέρος, να

διπλασιαστεί σε όγκο, περίπου
μία έως μιάμιση ώρα. Όταν γίνει
η ζύμη, βουτυρώνουμε ένα ταψί
Νο28 (διαμ. 28 εκ.), στρώνουμε
στον πάτο του μία λαδόκολλα και
τη βουτυρώνουμε. Κρατάμε στην
άκρη λίγη από τη ζύμη, για να
φτιάξουμε τα σχέδια.
Απλώνουμε την υπόλοιπη ζύμη
στο ταψί, βάζουμε το φλουρί, την
πατάμε με τα χέρια μας να πάει
παντού, τη σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα και μια λεπτή
κουβερτούλα και την
αφήνουμε
σε
ζεστό
μέρος, να διπλασιαστεί
σε όγκο, περίπου μισή
έως μία ώρα. Όταν φουσκώσει η ζύμη και πριν
την ψήσουμε, την αλείφουμε με ένα πινέλο,
πολύ απαλά, με χτυπημένο κρόκο αυγού, αραιωμένο με μια κουταλιά της
σούπας
νερό.Έπειτα,
φτιάχνουμε ό,τι σχέδιο μας αρέσει, το κολλάμε επάνω στην ζύμη
(προσεκτικά) και το αλείφουμε κι
αυτό με αυγό.
Έχουμε προθερμάνει καλά το
φούρνο μας στους 165°C, στον
αέρα και ψήνουμε τη βασιλόπιτα
για 25΄- 30΄ περίπου, μέχρι να
φουσκώσει καλά και να ροδίσει.
Τη βγάζουμε από το ταψί, αφαιρούμε τη λαδόκολλα, την αφήνουμε πάνω σε καθαρή πετσέτα
να κρυώσει, την τοποθετούμε σε
πιατέλα και αν θέλουμε την
πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.

κατσαρόλα.
Σερβίρουμε με επιπλέον λεμόνι και
πιπέρι φρέσκο.

Μωσαϊκό με Κάστανο
Υλικά
100 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 65% ψιλοκομμένη
20 γρ. γάλα
100 γρ. βούτυρο σε
κύβους
50 ml αμαρέτο
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
400 γρ. πουρές κάστανο
(έτοιμο)
100 γρ άχνη ζάχαρη
¼ κ.γ. κανέλα
¼ κ.γ. τζίντζερ
50 γρ. φυστίκι Αιγίνης ψιλοκομμένα
Ξύσμα απο 1 πορτοκάλι
100 γρ. λευκή σοκολάτα ψιλοκομμένη
Για το γλάσο
1 κ.γ. κρέμα γάλακτος
100 γρ σοκολάτα κουβερτούρα 65%
25 γρ βούτυρο
άχνη για την διακόσμηση
Εκτέλεσης
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε την κουβερτούρα 65%, το
γάλα, το βούτυρο και αφού το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη τοποθετούμε στα μικροκύματα στα 700 Watt για 1 ½ 2 λεπτά. Όταν λιώσει το μείγμα προσθέτουμε το αμαρέτο,
τη βανίλια, τον πουρέ και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί με ένα σύρμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, εκτός της λευκής σοκολάτας την οποία
βάζουμε τελευταία στιγμή, για να μην μας λιώσει, και
ανακατεύουμε καλά. Σε μια φόρμα 20x10 εκατοστά στην
οποία έχουμε στρώσει μεμβράνη, αδειάζουμε το μείγμα.
Βάζουμε στο ψυγείο για 24 ώρες. Όταν παγώσει καλά
ξεφορμάρουμε.
Για το Γλάσο
Σε ένα μπολάκι βάζουμε την κρέμα, τη σοκολάτα και το
βούτυρο για 1 λεπτό στα 700 Watt στα μικροκύματα να
λιώσει. Περιχύνουμε τη λιωμένη σοκολάτα στο κορμό και
ξαναβάζουμε για 5-10 λεπτά στο ψυγείο για να παγώσει.
Σερβίρουμε με λευκή σοκολάτα προαιρετικά.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Οι πιο ασφαλείς θέσεις σε ένα αεροπλάνο

Τ

αξιδεύοντας με αεροπλάνο πάντα υπάρχει
ένα μικρό χτυποκάρδι και
μια ιδέα άγχους, απόδειξη
ότι σχεδόν κανένας δεν
μπορεί να απολαύσει έτσι
όπως ακριβώς θέλει ένα
τέτοιο ταξίδι. Κλείνοντας,
λοιπόν, το εισιτήριό σας,
σίγουρα σας δημιουργείται
η απορία ποια θέση είναι
ασφαλέστερη.
Αρκετοί
αγχώδεις και νευρικοί επιβάτες, μάλιστα, κάθε φορά
που επιβιβάζονται σε
ένα αεροπλάνο και κατά
την διάρκεια του ταξιδιού σκέφτονται τα χειρότερα, παρόλο που το
αεροπλάνο θεωρείται το
ασφαλέστερο μέσο και
τέτοια δυστυχήματα δεν
παρατηρούνται αρκετά
συχνά. Ποια θέση, λοιπόν, εγγυάται ότι θα τα
καταφέρουν και θα επιζήσουν από την πτώση
του; Στο μπροστά ή στο πίσω
μέρος του αεροπλάνου, πάνω
ακριβώς στο φτερό ή δίπλα στην
έξοδο κινδύνου, στο διάδρομο ή
στο παράθυρο;
Σύμφωνα με δημοσίευμα του
Conde Nast Traveler, του κορυφαίου ταξιδιωτικού περιοδικού και

portal διεθνώς, και χωρίς να
υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί
θέσεων, ερευνητές έχουν οδηγηθεί
σε κάποια καίρια και χρήσιμα
συμπεράσματα σχετικά με το
θέμα.
Έτσι, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2007 από την
Popular Mechanics (ιστοσελίδα και
περιοδικό που ασχολείται με
θέματα τεχνολογίας με εξειδικευμένους συντάκτες) με στοιχεία
όλων των πτήσεων που πέσανε

στην Αμερική από την δεκαετία
του 1970, οι ειδικοί καταλήξανε
στο συμπέρασμα ότι οι θέσεις στο
πίσω μέρος του αεροπλάνου είναι
ασφαλέστερες. Μάλιστα, η εκτίμησή τους σχετικά με την βιωσιμότητα των επιβατών στις συγκεκριμένες θέσεις άγγιζε το 69%, σε
αντίθεση με το 49% εκείνων που

κάθονται στο μπροστινό μέρος
του αεροπλάνου.
Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε
και το Time την περασμένη χρονιά, συγκεντρώνοντας και επεξεργαζόμενο στοιχεία από τη βάση
δεδομένων αεροπορικών ατυχημάτων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με
βάση αυτά, λοιπόν, το περιοδικό
εκτιμά ότι οι μεσαίες και προς τα
πίσω θέσεις ενός αεροπλάνου
είναι πιθανότερο να διατηρήσουν
τη ζωή των επιβατών, με
32% ποσοστό θνησιμότητας.
Σε αντίθεση, σύμφωνα με
τα ίδια στοιχεία οι χειρότερες και πιο επικίνδυνες
θέσεις ενός αεροπλάνου
αποδεικνύονται εκείνες
που βρίσκονται στη
μεριά του διαδρόμου στο
μέσον του αεροπλάνου,
με ποσοστά θνησιμότητας 44%.
Τέλος, μία
έρευνα που διενεργήθηκε το 2011
από το Πανεπιστήμιο του
Greenwich κατέληξε, και μάλλον
αναμενόμενα, πώς όσοι κάθονται
κοντά στις εξόδους κινδύνου είναι
πιθανότερο μετά από μία πτώση
(σε περίπτωση που δεν είναι
σφοδρή) να καταφέρουν να αποδράσουν και να επιζήσουν.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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Μ

Πρόκειται για ένα συνδυασμό από
το γευστικό πλούτο που προσφέρει το κόκκινο κρασί και από την
φρεσκάδα που δίνει το λευκό.
Το πορτοκαλί κρασί παίρνει το
όνομά του καθαρά από το χρώμα
του, αφού δεν περιέχει εσπεριδοειδή.
Ενώ ο χυμός από τα σταφύλια και
οι φλούδες διαχωρίζονται αμέσως

όταν παράγεται το λευκό κρασί,
στο πορτοκαλί κρασί, οι φλούδες
παραμένουν. Αυτή η διαδικασία –
γνωστή ως επαφή με τις φλούδες –
παράγει τανίνες, ένα ουσιαστικό
συστατικό του κρασιού. Οι φλούδες των σταφυλιών μπορούν να
διατηρηθούν στο κρασί από μία
βδομάδα έως ένα χρόνο για να
δημιουργήσουν διαφορετικά χρώματα και γεύσεις.
Επίσης, σπάνια χρησιμοποιούνται
ζυμομήκυτες. Το αποτέλεσμα όλων
αυτών είναι το κρασί να έχει μια
πιο φρουτώδης γεύση.
Η Amelia Singer, οινολόγος του ITV,

δήλωσε πρόσφατα στην Evening
Standard, ότι τα καλύτερα πορτοκαλί κρασιά έχουν «συναρπαστικό
άρωμα, σε συνδυασμό με μια
όμορφη ένταση από μελίρρυτο, και
δυναμική πρόσφυση από τις τανίνες».
Το πορτοκαλί κρασί είναι «απίστευτα ευέλικτο», πρόσθεσε και
μπορεί να συνδυαστεί με τυρί,
καθώς και με την ινδική κουζίνα,
με πιάτα από της Αιθιοπίας, την
περσική κουζίνα και τα μαροκινά
πιάτα, λόγω της οξύτητας που
έχει και της φρουτώδους γεύσης
του.

Η Apple αποκάλυψε επίσημα τα σχέδια της

Η

Apple για πρώτη φορά επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ κι ένα χρόνο και
έκανε γνωστό ότι σχεδιάζει να
αναπτύξει αυτόνομα οχήματα. Σε
μια επιστολή που απέστειλε στην
αρμόδια εποπτική Αρχή των ΗΠΑ
για την ασφάλεια στους δρόμους
ταχείας κυκλοφορίας, ζητά να
υπάρξει «δίκαιος ανταγωνισμός»
ανάμεσα στους νεοεισερχόμενους
στη βιομηχανία αυτοκινήτου και
στις παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες.
Εκπρόσωπος της εταιρείας, σύμφωνα με τους «Φαϊνάνσιαλ
Τάιμς» και το πρακτορείο Ρόιτερς,
επιβεβαίωσε την ύπαρξη της επιστολής και ανέφερε ότι η εργασία
της Apple πάνω στα αυτόνομα

συστήματα οδήγησης θα μπορούσε να μεταμορφώσει «το μέλλον
των μεταφορών».
Η επιστολή της Apple, μεταξύ
άλλων, κάνει αναφορά σε «σημαντικά κοινωνικά οφέλη των αυτο-

• Κατασκευή αυτοκινήτου
χωρίς οδηγό
ματοποιημένων
οχημάτων»,
καθώς είναι μια τεχνολογία που
μπορεί να σώσει ζωές, αποτρέποντας εκατομμύρια τροχαία και
χιλιάδες θύματα στους δρόμους
κάθε χρόνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες εργαζόμενοι της Apple

δουλεύουν με μυστικότητα πάνω
σε ένα ηλεκτρικό όχημα εδώ και
τουλάχιστον δύο χρόνια. Μέχρι
σήμερα τα στελέχη της εταιρείας
είχαν αρνηθεί να επιβεβαιώσουν
κάτι τέτοιο.
Πάντως, η επιστολή δεν καθιστά
απολύτως σαφές αν η ίδια η
Apple θα σχεδιάσει και θα παράγει το δικό της αυτόνομο όχημα ή
αν θα παράσχει την τεχνολογία
της σε κάποιον κατασκευαστή
αυτοκινήτων.
Άλλες εταιρείες που προωθούν τη
δημιουργία αυτόνομων οχημάτων, είναι η Google και οι γνωστές αυτοκινητοβιομηχανίες Ford,
Volkswagen, Daimler, Tesla και
General Motors.

Οι μαγικές ιδιότητες
του γκρέιπφρουτ
Ενισχύει το ανοσοποιητικό και αδυνατίζει

Τ

ο γκρέιπφρουτ αποτελεί σημαντική πηγή
βιταμίνης C, η οποία ενισχύει σημαντικά
το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στην
πρόληψη του κρυολογήματος. Ωστόσο οι
μαγικές του ιδιότητες δε σταματούν εκει:

Προλαμβάνει τη πέτρα στα νεφρά: Η πέτρα
στα νεφρά είναι μία επώδυνη εμπειρία που
προκαλείται συνήθως από συσσώρευση
ασβεστίου και αφού δημιουργηθεί πρέπει
είτε να περάσουν μέσα από την ουρήθρα είτε
να αφαιρεθούν χειρουργικά. Ενα λίτρο χυμό γκρέιπφρουτ κάθε μέρα, θα σας προστατεύσει.
Καίει τα λίπη: Όσοι συμμετείχαν στο πείραμα έχασαν μέχρι και τέσσερα κιλά σε 12 εβδομάδες.
Ενεργοποιεί το μεταβολισμό σας: Μαζί με την
κατάλληλη δίαιτα και άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε έως και δύο κιλά την εβδομάδα και
να διατηρήσετε μία άψογη σιλουέτα.
Καθαρίζει το συκώτι: Ξεπλένει τις ανθυγιεινές
τοξίνες από το σώμα. Πίνοντας ή τρώγοντας
γκρέιπφρουτ θα αισθανθείτε καλύτερα, αφού μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα των χρόνιων
καταστάσεων, όπως , κατάθλιψη, δυσκαμψία των
μυών, και χρόνιες κεφαλαλγίες.
Προστατεύει από καρκίνο του προστάτη και του
πνεύμονα:
Μειώνει την κακή χοληστερόλη: Το κίτρινο γκρέιπφρουτ ήταν πολύ πιο ευεργετικό από το κόκκινο.
Προστατεύει από την ουλίτιδα: Οι επιστήμονες
διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση δύο γκρέιπφρουτ
την ημέρα προλαμβάνει αλλά και αναστρέφει προβλήματα στα ούλα.

Το πορτοκαλί κρασί θα είναι το ποτό του 2017
έχρι τώρα γνωρίζαμε για κόκκινο, λευκό και ροζέ κρασί,
ωστόσο το… πορτοκαλί κρασί θα
είναι όπως φαίνεται το ποτό του
2017.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

• Συμβαίνουν και αυτά

Επέστρεψε δανεισμένο βιβλίο μετά
από 63 χρόνια!

Μ

ε καθυστέρηση 63 ετών το “Ταξίδι με γάιδαρο
στο Σεβέν” του Ρόμπερτ Λουίς Στίβενσον, μια
έκδοση του 1929, θα τοποθετηθεί και πάλι στα
ράφια σχολείου στη νότια Αγγλία. Το βιβλίο είχε
δανειστεί μια συνταξιούχος πλέον όταν φοιτούσε
στο σχολείο και
είχε ξεχάσει να
το επιστρέψει.
Πρόκειται για
ένα ταξιδιωτικό
κείμενο
που
έμεινε
για
πολλά χρόνια
ξεχασμένο στην
αποθήκη της
γυναίκας η οποία το ανακάλυψε πρόσφατα. Για
καλή της τύχη, βέβαια, δεν θα πληρώσει πρόστιμο
στο σχολείο, αφού κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται.
“Δεν χάνουμε πολλά βιβλία, ωστόσο όλα αυτά τα
χρόνια πρέπει να υπάρχουν κάποια που τα κράτησαν κατά λάθος οι μαθητές στα σπίτια τους” εξήγησε η βιβλιοθηκονόμος Liz Sogier. “Θα ήταν ωραίο
να μας επέστρεφαν και άλλα, ιδίως τα παλιά
βιβλία που δεν θα έχουμε πια”, συνέχισε, καταλήγοντας φιλοσοφημένα: “Κάλιο αργά παρά ποτέ”.

Σοβαρά … αστειάκια
Διαπραγματεύσεις με τον μπαμπά

Ο

μικρός πηγαίνει στην ταβέρνα για να φωνάξει
τον πατέρα του. - Θα σου δώσω ένα χιλιάρικο
αν πεις στη μαμά ότι δεν με βρήκες. - "Αν μου
δώσεις ένα πεντοχίλιαρο, θα κρύψω και το σκουπόξυλο", απαντάει ο γιος.
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Πειθαρχήστε στις διατροφικές παρασπονδίες

Θ

α μπορούσε να είναι ρητορικό
το ερώτημα καθώς ανεξαρτήτως της απάντησης, σχεδόν όλοι
μας, με μεγαλύτερη ή λιγότερη
αυτοσυγκράτηση, στις γιορτές θα
φάμε.
Πώς μπορείς άλλωστε να συγκρατηθείς στους γλυκούς και αλμυρούς πειρασμούς που βρίσκονται
συνεχώς μπροστά σου από τις
πρώτες ημέρες του Δεκέμβρη; Όση
εγκράτεια κι αν επιδείξουμε, τελικά
θα υποκύψουμε στον πειρασμό! Με
ή χωρίς ενοχές. Δεν χρειάζεται
όμως άγχος. Πάντα υπάρχουν
λύσεις και εμείς σας έχουμε αρκετές. Για την ακρίβεια, όχι εμείς
αλλά οι διαιτολόγοι και διατροφολόγοι, που τις ημέρες αυτές γίνονται αποδέκτες της εξής μίας ερώτησης: «Τι μπορώ να φάω τις
γιορτές αλλά να μην παχύνω;».
Λοιπόν το μεγάλο μυστικό είναι
στο μέτρο. Τι εννοούμε; Όπως εξηγούν οι ειδικοί αν κάνουμε μια
παρασπονδία, καλό είναι την επομένη να είμαστε περισσότερο πειθαρχημένοι. Το βασικό είναι να μην
παίρνουμε περισσότερες θερμίδες
απ΄ όσες καίμε. Δεν τρώμε μία
ημέρα ότι θα τρώγαμε για μία
εβδομάδα. Ας φροντίσουμε λοιπόν
να επιλέξουμε το είδος και το μέγεθος του γλυκού που αναλογεί στις
ανάγκες μας και αν μπορούμε ας
πάμε και μία βόλτα με τα πόδια.
Μία καλή λύση είναι να κάνουμε τα
χριστουγεννιάτικα ψώνια μας περπατώντας αντί να πάρουμε το
αυτοκίνητο ή να χρησιμοποιούμε
τις σκάλες, αντί το ασανσέρ. Και

για να έχετε μία ακριβή εικόνα των
θερμίδων των χριστουγεννιάτικων
γλυκών, ρίξτε μία ματιά παρακάτω: Μελομακάρονα: Eίναι ίσως το
πιο αγαπημένο γλυκό των γιορτών
με πολλές πλέον παραλλαγές. Η
γλυκύτητά τους προέρχεται από το

βασιλόπιτα και φλουρί; Δεν γίνεται. Η παραδοσιακή βασιλόπιτα
παρασκευάζεται με πολλά αυγά
και βούτυρο, με αποτέλεσμα να έχει
υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά. Το ένα κομμάτι των
100γρ. προσδίδει 390-450 θερμί-

μέλι και όχι από τη ζάχαρη, οπότε
βελτιώνεται η περιεκτικότητα σε
πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.Ένα
μελομακάρονο, μέτριο σε μέγεθος,
έχει 180-220 θερμίδες. Θεωρούνται
καλύτερη επιλογή από θερμιδικής
απόψεως σε σχέση με τους κουραμπιέδες καθώς παρασκευάζονται
με ελαιόλαδο αντί για βούτυρο, και
μέλι αντί για ζάχαρη. Κουραμπιέδες: Ο κουραμπιές εκτός από βούτυρο έχει και καβουρδισμένα αμύγδαλα, με υψηλή θρεπτική αξία.
Επειδή ποτέ ένας κουραμπιές δεν
είναι αρκετός να θυμάστε ότι το
κάθε κομμάτι έχει 150-250 θερμίδες ( το μέγεθος είναι μικρό προς
μέτριο).

δες ανάλογα με τα υλικά.

Βασιλόπιτα: Πρωτοχρονιά χωρίς

Όσον αφορά τα χριστουγεννιάτικα
φαγητά, η γαλοπούλα και το χοιρινόείναι τα κατ’ εξοχήν παραδοσιακά φαγητά. Χρειάζεται όμως προσοχή και μέτρο. Τι εννοούμε; Είναι
ενδεικτικό ότι τα 15 γραμμάρια
πέτσας από τη γαλοπούλα αποδίδουν 70 θερμίδες και 6 γραμμάρια
λίπους. Αντίστοιχα, οι θερμίδες
του γουρουνόπουλου στον φούρνο
αυξάνονται κατά σχεδόν 300 ανά
100 γραμμάρια κρέατος όταν
καταναλώνεται με την πέτσα του.
Χωρίς πέτσα, πάντως, η γαλοπούλα είναι η καλύτερη επιλογή (δεν
μιλάμε για την γέμιση) ενώ όσον
αφορά το χοιρινό, επιλέξτε μπούτι,
ψαρονέφρι ή κότσι.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Θα καταφέρεις να γίνεις
δυναμικός και να πάρεις δραστικές
αποφάσεις που αφορούν τη ζωή
σου. Κάνε τις κινήσεις που θέλεις
με ηρεμία και χωρίς πανικό και
σιγά-σιγά θα δεις ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα νιώσεις
καλύτερα.
Ταύρος: Η μέρα σε ωθεί να κάνεις
διάφορες αλλαγές στη ζωή σου τις
οποίες θέλεις εδώ και καιρό. Γενικά είσαι σε μια εγρήγορση και δεν
αφήνεις τις ευκαιρίες να πάνε
χαμένες.
Δίδυμοι: Η μέθα θα είναι κάπως
δύσκολη για εσένα, καθώς θα
έρθεις αντιμέτωπος με κάποιες
οικογενειακές συγκρούσεις, κυρίως
για οικονομικούς λόγους. Μην
προσπαθήσεις να καλύψεις τα
λάθη σου με ψέματα, γιατί θα
αποκαλυφθείς και θα νιώσεις
άσχημα. Καλύτερα είναι να πεις
την αλήθεια και να πληρώσεις το
τίμημα των πράξεών σου.
Καρκίνος: Η μέρα σε κάνει να κρίνεις τις καταστάσεις με ωριμότητα
και να πάρεις τις σωστές αποφάσεις για όσα συμβαίνουν και σε
ενδιαφέρουν άμεσα. Μην επαναπαύεσαι και κινήσου δυναμικά, για
να πετύχεις όσα θέλεις.
Λέων: Η μέρα θέλει ηρεμία και
ωριμότητα, για να μην μπλεχτείς
σε καταστάσεις που θα σε δυσαρε-

στήσουν. Βγες με ανθρώπους που
εμπιστεύεσαι, μίλησε για τα προβλήματά σου και απόφυγε κάθε
κίνηση βιασύνης που μπορεί να
σταθεί εμπόδιο στους στόχους
σου.
Παρθένος: Η απαισιοδοξία που σε
έχει κυριεύσει σε κάνει να διώχνεις
από δίπλα σου ακόμα και τους
ανθρώπους που σε νοιάζονται και
που θέλουν να σε βοηθήσουν. Με
αυτή τη στάση λοιπόν δε θα καταφέρεις τίποτα παρά μόνο να νιώσεις ακόμα πιο άσχημα. Άλλαξε τη
στάση σου και μίλησε στους
δικούς σου ανθρώπους. Θα δεις
ότι μπορούν να σε βοηθήσουν.
Ζυγός: Η μέρα είναι λίγο περίεργη
και καλό είναι να κρατήσεις τις
αποστάσεις σου από ζητήματα
που κρύβουν παρεξηγήσεις ή διαφωνίες. Γενικά μείνε ουδέτερος
απέναντι σε διάφορες καταστάσεις και μην πάρεις θέση γιατί
μπορεί να βρεθείς υπόλογος χωρίς
να ευθύνεσαι.
Σκορπιός: Η σημερινή μέρα σε
κάνει να πάρεις το πάνω χέρι και
να τακτοποιήσεις ζητήματα που
δεν σου πάνε καλά εδώ και καιρό.
Μη χάσεις αυτή τη διάθεση και μην
επηρεαστείς από κάποιους δικούς
σου ανθρώπους, που μπορεί να σε
στενοχωρήσουν.
Τοξότης: Επειδή τον τελευταίο

καιρό τα πράγματα δεν σου πάνε
και τόσο καλά, είναι ευκαιρία
σήμερα να κάνεις μια καινούργια
αρχή. Ξεκίνησε από το καθημερινό
σου πρόγραμμα και κατέληξε στην
αίσθηση αισιοδοξίας με την οποία
πρέπει να κινηθείς από εδώ και
πέρα.
Αιγόκερως: Η μέρα πρέπει να είναι
αφιερωμένη σε εσένα και τα πράγματα που σε ευχαριστούν. Άφησε
λίγο τις ανάγκες των άλλων και
κοίταξε τι μπορείς να κάνεις για
εσένα. Οι ευκαιρίες γύρω σου είναι
πολλές, αρκεί να τις εκμεταλλευτείς.
Υδροχόος: Η συναισθηματική σου
πλευρά εμφανίζεται σε όλο της
μεγαλείο και δε σε αφήνει να δεις
καθαρά τις καταστάσεις. Προσπάθησε να γίνεις αντικειμενικός για
να μην πνιγείς σε μια κουταλιά
νερό. Αν έχεις πρόβλημα με άτομα
της οικογένειάς σου, σύντομα θα
μπορέσεις να τα ξεπεράσεις.
Ιχθείς: Είναι μια πολύ καλή μέρα
για εσένα και θα το διαπιστώσεις
από το πρωί όπου η διάθεσή σου
θα είναι ευχάριστη. Γενικά θα έχεις
τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις
πολλές ευκαιρίες και να κινηθείς
με τρόπο ήρεμο απέναντι σε όποιες δυσκολίες παρουσιάζονται.
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SUDOKU

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μεθυσμένα νηστίσιμα
Υλικά:
230 ml μπύρα, 200 ml αραβοσιτέλαιο
2 βανίλιες, 3 κ.σ. ζάχαρη
600-650 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
30 γρ. μπέικιν πάουντερ
400 γρ. μαρμελάδα φράουλα,
καρύδα τριμμένη για πασπάλισμα
Για το σιρόπι
330 ml νερό, 450 γρ. ζάχαρη, φλούδες από 1 πορτοκάλι
1 στικ κανέλας

Εκτέλεση: Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 170°
C στον αέρα. Βάζουμε μία κατσαρόλα σε μέτρια προς
δυνατή φωτιά και ρίχνουμε μέσα το νερό, τη ζάχαρη,
τις φλούδες από το πορτοκάλι και το στικ κανέλας.
Περιμένουμε να πάρουμε μια βράση. Με το που λιώσει
η ζάχαρη αφαιρούμε από τη φωτιά, ανακατεύουμε λίγο
και αφήνουμε να κρυώσει. Σε ένα μπολ βάζουμε την
μπύρα, το αραβοσιτέλαιο, τη ζάχαρη, τις βανίλιες, το
αλεύρι, το μπέικιν και ανακατεύουμε μέχρι να φτιάξουμε τη ζύμη μας. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 30 μικρές μπαλίτσες. Γεμίζουμε την κάθε μπαλίτσα με 1 κ.γ. από την
μαρμελάδα μας και τις τοποθετούμε σε ένα ταψί που
έχουμε τοποθετήσει λαδόκολλα. Πιέζουμε ελαφρά από
πάνω και ψήνουμε για 30-40 λεπτά. Όταν είναι έτοιμα,
αφαιρούμε από τον φούρνο και σιροπιάζουμε βουτώντας τα στο κρύο σιρόπι. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας
με τριμμένη καρύδα.

Μπάρες βρώμης χωρίς ζάχαρη
2 ώριμες μπανάνες, 480 γρ. γάλα, 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας, 2 κ.σ. μέλι, 200 γρ. βρώμη, 1 60 γρ. καρύδια, ψιλοκομμένα, 1 πρέζα αλάτι, 1 κ.σ κοφτή κανέλα
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ, ξύσμα από 1 λεμόνι

Για το σερβίρισμα
μέλι, φρέσκα φρούτα, πεκάν

Εκτέλεση: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Σε ένα μπολ πολτοποιούμε τις μπανάνες με ένα πιρούνι, μέχρι να γίνουν πουρές. Προσθέτουμε το γάλα, το εκχύλισμα βανίλιας, το μέλι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ακόμα τη βρώμη, τα καρύδια,
το αλάτι, την κανέλα, το μπέικιν πάουντερ, το ξύσμα
από το λεμόνι και ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να
ομογενοποιηθεί το μείγμα. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα
ταψί (20 * 30 εκ. ) που έχουμε λαδώσει και αφήνουμε
για 30 λεπτά να σφίξει ή το βάζουμε στο ψυγείο για
12-24 ώρες μέχρι η βρώμη να απορροφήσει μερικά από
τα υγρά του μείγματος. Ψήνουμε στον φούρνο για 3545 λεπτά. Το αφήνουμε για 15
λεπτά να κρυώσει, το αφαιρούμε από το ταψί και το κόβουμε
σε κομμάτια. Σερβίρουμε με
έξτρα μέλι, φρέσκα φρούτα της
επιλογής μας και πεκάν.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 789 - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΗ ΦΩΝΗ»

Πωλείται αυτοκίνητο TOYOTA YIARIS
10 χρονών σε άριστη κατάσταση.
Όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία
Τιμη: €5.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99817185

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙ-

Ηράκλειτος

Η έπαρση είναι
εμπόδιο
της προκοπής

ΛΥΣΗ SUDOKU

Πωλείται αυτοκίνητο HONDA CIVIC 9.5
χρονών σε άριστη κατάσταση.
Όλα τα σέρβις στην αντιπροσωπεία
Τιμη: €6.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 99386488
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 17 – 18 Δεκεμβρίου
2016, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17 – 18/12/16
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ, Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ, Κυριακή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ, Κυριακή
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC , Σάββατο
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Παρασκευή
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΚΕΝΗ
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
0-2
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
9-1
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
2-0
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
0-3
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-3
ΑΣΕΝ /ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους αγώνες
της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (2.30΄ μ.μ.). Οι
νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄ μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΟΠΛ
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 1-0
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
0-3
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΘΟΙ Καπέδων
0-3
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
1-2 (παράταση)
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου0-3

Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
2-3
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου
1-0
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς
Διεκόπη με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας
λόγω σκότους (1-1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ-ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΕΠΟΠΛ
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου
0-3
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς 5 - 0
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
1-1
ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς – ΘΟΙ Καπέδων
0-3

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ.ΣΥΝ – Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
1-0
Α.Ε Κ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5-0
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
0-4
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ
1-5
Α.Ε ΑΛΑΣΣΑΣ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ
0-3
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες για
την 1η φάση Κυπέλλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.12.2016 και ώρα 7.00 μμ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ – ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ.ΑΕΝ ΣΥΝ.
ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.12.2016 και ώρα 2.00 μ.μ.
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ
ΑΠΟ,ΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ
ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

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

Ά

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΚΑΘΕΚΤΗ Η ΑΛΚΗ

λωσε και τη Λακατάμια η Αλκή Ορόκλινης ανοίγοντας τη ψαλίδα από τους υπόλοιπους μνηστήρες στους εννέα βαθμούς. Όπως όλα δείχνουν,
δεν υπάρχει αντίπαλος να την απειλήσει στη φρενήρη πορεία της για άνοδο στα σαλόνια. Στο παιγνίδι του τίτλου μπήκε τώρα και ο Οθέλλος που
αναγεννήθηκε με το Σακκά στο τιμόνι.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΙΔΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

ίκησαν οι τρεις προπορευόμενοι με αποτέλεσμα
το σκηνικό να παραμένει το ίδιο στα ψηλά διαζωμάτα Η Ξυλοτύμπου λύγισε εκτός τον Ηρακλή
φιγουράροντας μόνη στην κορυφή. Οδυνηρή εντός
έδρας ήττα για την ΜΕΑΠ από την Ορμήδεια. Νίκη
μεγάλης σημασίας για τον Εθνικό Λατσιών στην
Πέγεια που τον ανεβάζει στην 4η θέση..

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΩΣΤΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΕΤΙΡΕ
• ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ πάτησαν κορυφή όπου
συγκατοικούν τώρα με την ΑΕΚ
• Με το βλέμμα στραμμένο στο Μπιλμπάο, ο
ΑΠΟΕΛ ξεπέρασε και το εμπόδιο της ΑΝΟ
• Μουρμουρητά στην ΑΕΚ για το συνεχιζόμενο
ντεφορμάρισμα της ομάδας

Α

ΠΟΕΛ και ΑΕΛ με τα νέα τρίποντα τους κι εκμεταλλευόμενοι
το νέο στραβοπάτηνα της ΑΕΚ
πάτησαν κορυφή, διαμορώνοντας
ένα νέο τοπίο στα άνω διαζώματα.
Ο ΑΠΟΕΛ, προφανώς ζαλισμένος
από την μέθη της πρόκρισης στους
«32» του «Γιορούπα Λήγκ», νίκησε
την Ανόρθωση χωρίς να πιάσει
υψηλή απόδοση. Πάτησε κορυφή κι
έχει τον πρώτο λόγο για τη συνέχεια.
Συνεχίζεται το ντεφορμάρισμα της
ΑΕΚ η οποία αυτή τη φορά άφησε
δύο βαθμούς στο «Μακάρειο» με
αντίπαλο την αδύανμη ΔΟΞΑ. Ο Ι.
Ιδιάκεθ δήλωσε ότι η ΑΕΚ ήταν
καλή αλλά άτυχη. Ανέλαβε ταυτόχρονα την ευθύνη για την εικόνα
της ομάδας. Πρέπει να είμαστε
ενωμένοι, να πιστέψουμε στην
ομάδα και να δούμε τη συνέχεια,
επισήμανε. Η νίκη θα δώσει δύναμη
και ψυχολογία στους παίκτες είπε
το νέο αφεντικό της Κατωκοπιάς
Κάρλος Κορμπεράν.
Η ΑΕΛ συνεχίζοντας τις ψηλές
πτήσεις μετρά τέσσερις απανωτές
νίκες, παραμένοντας σταθερά σε
τροχιά τίτλου. Η εμφάνιση στη
Δερύνεια δεν ήταν εντυπωσιακή
αλλά πειστική για τις μεγάλες
δυνατότητες της Λεμεσιανής ομάδας. Η Αναγέννηση πάλεψε αλλά
υπέκυψε στην ανωτερότητα της
αντιπάλου.

• ΑΠΟΛΛΩΝ: Απόλυση Π. Εμμάνουελ
και αναζήτηση συνταγής για διαχείριση
της επόμενης μέρας
• Στην ΑΕΛ δεν τους ζαλίζει η κορυφή Ανησυχεί ο Ρ. Λέβι για την κατάσταση
στη «Μεγάλη Κυρία»

δύο συνεχείς αποκαρδιωτικές
εμφανίσεις σηματοδοτώντας την
αποδέσμευση του Π. Εμμανουελ. Η
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ στάθηκε αρκετά
καλά στο «Τσίρειο» και ήταν ικανή
ακόμη και για τη νίκη.
Ο ΕΡΜΗΣ άρπαξε στην εκπνοή την
μπουκιά από το στόμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ η οποία στο τελευταίο
20λεπτο «έκατσε τον μύλο» κατά
ανεξήγητο τρόπο. Οι «πράσινοι»
πάντως πνέουν τα μένεα κατά της
διαιτησίας. Ο Λ. Φανιέρος ήταν
πυρ και μανία με τον Ν.
Παναγιώτου για το στήσιμο της
ομάδας.

το αύριο προδιαγράφεται δυσοίωνο.
Σε άσχημη μέρα η Καρμιώτισσα
υποχρεώθηκε σε ισοπαλία από τον
ΑΡΗ που ισοφάρισε με ανύπαρκτο
πέναλτυ.

• Λόγω των εκλογών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
την προσεχή Κυριακή,
η 15η αγωνιστική θα γίνει
Παρασκευή και Σάββατο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας προχωρεί από
επιτυχία σε επιτυχία σφραγίζοντας την θεαματική του ανοδική
πορεία. Η ΑΕΖακακίου μαχητική
όπως πάντα, αλλά χωρίς βαθμούς

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ
9 ΓΚΟΛ:
8 ΓΚΟΛ:
7 ΓΚΟΛ:
6 ΓΚΟΛ:
5 ΓΚΟΛ:
4 ΓΚΟΛ:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

3 ΓΚΟΛ:

Αναταραχή στον Απόλλωνα μετά
τη νέα απώλεια βαθμών και τις

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Στην ΑΕΚ δεν χωράει η λέξη απογοήτευση. Η ομάδα έχει
συνοχή και καλό υλικό. Στη δύσκολη ώρα απαιτείται
ψυχραιμία προκειμένου να ληφθούν διορθωτικές κινήσεις στο
αγωνιστικό πρόσωπο της ομαδας σε κλίμα ενότητας.

1

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ τα πράγματα καταγράφονται ως πολύ
δύσκολα. Η ομοψυχία και η αντιμετωπίσηση της κατάστασης χωρίς βεβιασμένες κινήσεις είναι η χρυή συνταγή για
ανασυγκρότηση της ομάδας.

2

Με τη λήξη του Α’ γύρου έχει φανεί ξεκάθαρα ότι η μόνη
ομάδα που έχει τα κότσια να απειλήσει τον ΑΠΟΕΛ και την
ΑΕΛ στην υπόθεση - τίτλος είναι η ΑΕΛ.

3

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

15

Ο

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΑΝΟΙΞΕ Η ΨΑΛΙΔΑ

πρωτοπόρος Ονήσιλλος εκπόρθησε το Ακρωτήρι, κέρδισε το
ντέρμπυ, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο την ψαλίδα από την
ΑΠΕΑ. Η Ελπίδα με δεύτερη συνεχή νίκη σκαρφάΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
λωσε στην 10η θέση.
Σπουδαίες εκτός έδρας
νίκες για Άτλαντα και
Κούρρη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Προσοχή: Η αγορά κρύβει παγίδες
με τον Χρίστο Καρύδη, γραμματέα
του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών

1

Πως παρουσιάζεται αυτή την εποχή η αγορά,
ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων;.
Δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο παραμονές μεγάλων εορτών, όπως είναι π.χ. τα Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά και το Πάσχα, να υπάρχουν στην αγορά
αρκετές παγίδες που δημιουργούν πλήθος προβλήματα στο καταναλωτικό κοινό. Υπάρχουν για παράδειγμα στην αγορά επιτήδειοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την εποχή και να αισχροκερδήσουν προωθώντας
στην αγορά προϊόντα που παράγονται ανεξέλεγκτα σε
μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δυστυχώς στην
αγορά σε εποχές καταναλωτικής έξαρσης, όπου
παρατηρείται αυξημένη ζήτηση, κυκλοφορούν ελαττωματικά και χαλασμένα προϊόντα και παρέχονται
ελλειμματικές υπηρεσίες.

2

Τι συστήνετε στους καταναλωτές και τι περιμένετε από το κράτος; Ο καταναλωτής οφείλει να
βρίσκεται σε αυτοάμυνα και εγρήγορση. Οφείλει να
εξετάζει πολύ καλά το τι θα αγοράσει, από πού θα το
προμηθευτεί, σε ποια τιμή θα το πληρώσει, γιατί μόνο
έτσι θα προστατεύσει την υγεία του αλλά και το πορτοφόλι του. Σήμερα στην εποχή της οικονομικής κρίσης το κάθε ευρώ είναι χρήσιμο, γι’ αυτό πρέπει να
χρησιμοποιείται με αρκετή προσοχή. Επίσης οι καταναλωτές πρέπει να κοιτάζουν τις ετικέτες που αναφέρουν την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία
λήξης ενός προϊόντος, να εξοικονομούν ενέργεια και
να ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους. Το
Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ) καλεί τις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, (Κτηνιατρικές, Υγειονομικές, Προστασίας Καταναλωτή και Επιτροπή Ανταγωνισμού), να εντείνουν τη μεταξύ τους δράση και
συνεργασία και να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους
ώστε στην αγορά να φθάνουν προϊόντα ελεγμένα και
ποιοτικά ασφαλή. Η κοινωνία αναμένει από τις πιο
πάνω υπηρεσίες να προστατεύσουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τους καταναλωτές και τη δημόσια
υγεία.

Yπουργείο Εργασίας

Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή του 13ου μισθού

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε προχθεσινή ανακοίνωση του
αναφέρει ότι ο 13ος μισθός, όπου
αυτός καταβάλλεται, στο πλαίσιο
συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού συμβολαίου ή ως πρακτική της
επιχείρησης, συνιστά μέρος του
μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί
με παράβαση των διατάξεων της
περί Προστασίας των Μισθών
Νομοθεσίας.

Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που
ο Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο

√ Φυλάκιση μέχρι έξι μήνες
και πρόστιμο μέχρι
15000 ευρώ

για διεκδίκηση αστικώς της καταβολής του, συνιστά και ποινικό
αδίκημα και έχει ως συνέπεια την
ποινική δίωξη του εργοδότη.

Σ

το πλαίσιο της προσπάθειας
που καταβάλλει η ΣΕΚ για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος,
η γραμματεία του Κινήματος είχε
συνάντηση με την Τουρκοκυπριακή

περασμένη εβδομάδα, αντηλλάγησαν απόψεις για τις εξελίξεις στο
Κυπριακό και επιβεβαιώθηκαν οι
διαχρονικές θέσεις των δυο συντεχνιών για την αναγκαιότητα επί-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Σε μια προσπάθεια περαιτέρω
αναβάθμισης του παρεμβατικού
ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων ενόψει της προδιαγραφόμενης επανέναρξης των συνομιλιών, οι δυο συντεχνίες που προεδρεύουν του Πανσυνδικαλιστικού
Φόρουμ έχουν συγκαλέσει συνεδρία
στις 20 Δεκεμβρίου στα γραφεία
της ΣΕΚ.

√ Συνεδρία της Μόνιμης
Επιτροπής του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ στις 20/12/17

συντεχνία TURK-SEN.
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΣΕΚ την

4

Γίνονται προσπάθειες από το Σωματείο για
ενημέρωση των καταναλωτών; Nαι γίνονται
αρκετά πράγματα στα πλαίσια των περιορισμένων
μας δυνατοτήτων. Μέσα από ανακοινώσεις, μέσα
από τακτική αρθρογραφεί και με τη διανομή διαφωτιστικού υλικού που εκδίδουμε είτε εμείς, είτε το Υπουργείο Εμπορίου προσπαθούμε να κρατούμε τους καταναλωτές σε δράση και εγρήγορση.
Ο σωστός καταναλωτής πρέπει
να βρίσκεται σε εγρήγορση και
αυτοάμυνα, να είναι καλά
ενημερωμένος και διεκδικητικός, γιατί η αγορά
είναι γεμάτη παγίδες,
ακρίβεια και αισχροκέρδεια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν
λόγω Νομοθεσίας, σε περίπτωση
καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6
μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15000 ή
και οι δυο ποινές μαζί.

Το Κυπριακό Ζήτημα στο επίκεντρο
συνάντησης ΣΕΚ και TURK-SEN

3

Ο καταναλωτής που πρέπει να αποταθεί σε
περίπτωση εξαπάτησης του; Οι καταναλωτές
όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα
τους καλούνται να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες είτε στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις
πόλεις, είτε στην τηλεφωνική γραμμή 1429. Η γραμμή
αυτή είναι παγκύπρια και δέχεται παράπονα και
καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους καταναλωτές
πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιανδήποτε χρέωση.
Αυτή η γραμμή λειτουργεί με αρκετή επιτυχία και αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια με ευθύνη της
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Εμπορίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2016

λυσης του εθνικού προβλήματος
μέσα από τις διακηρυγμένες αρχές
του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ.

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας και o Πρόεδρος της Τουρκοκυπριακής TURK-SEN
Αρσλάν Πιτσιακλί,
δήλωσαν πως κοινός στόχος των δύο
συντεχνιών οι οποίες αποτελούν ενεργά
μέλη των ευρωπαϊκών
συνδικάτων,
(ETUC) είναι η προστασία των εργαζομένων σε μια επανενωμένη Ευρωπαϊκή
Κύπρο. Εκτός από
τον γ.γ. Ανδρέα Φ.
Μάτσα, εκ μέρους
της ΣΕΚ συμμετείχαν ο αναπληρωτής γ.γ. Μιχάλης Μιχαήλ και ο
γενικός οργανωτικός Πανίκος
Αργυρίδης.

Ο μεγάλος τυχερός του Ετήσιου Λαχείου ΣΕΚ

Ο

μεγάλος τυχερός του ετήσιου Λαχείου της ΣΕΚ
2016 είναι ο Φάνος Μιχαηλάς, από την Αυγόρου, μέλος
του Ελεύθερου Εργατικού
Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ Αμμοχώστου. Κέρδισε
ένα αυτοκίνητο VOLKSWAGEN
Golf Comfortline 1.6. Τα κλειδιά παρέδωσε στον τυχερό ο
γενικός ταμίας της ΣΕΚ Σάββας Κούλας στην παρουσία
του διευθυντή πωλήσεων Λευκωσίας της εταιρείας Unicars,
Σάββα Παύλου.

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

