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Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής
Δικαιοσύνης

Μ

ε την ευκαιρία της 20ης
Φεβρουαρίου που γιορτάζεται
ως Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής
Δικαιοσύνης, η ΣΕΚ διαβεβαιώνει τα
μέλη της και γενικότερα την κοινωνία των πολιτών ότι συνεχίζει
αδιάκοπα, με υπευθυνότητα και
αποφασιστικότητα, τον αγώνα για
αντιμετώπιση της ανεργίας και της
φτώχειας.
(Σελ. 9)

Ο χωροχρόνος της αδιαίρετης
Ελληνικής Γλώσσας

Σ

ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η γλώσσα μας παραμένει ως ένα από τα πλέον αναπαλλοτρίωτα του έθνους κτήματα. Για
μας τους Έλληνες της μαρτυρικής
Κύπρου, η Γλώσσα μας είναι ταυτόσημη με την εθνική μας ταυτότητα.

(Σελ. 7)

Σε εγρήγορση για την
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας
η κοινωνική ΔικαιοσύΑνύπαρκτη
νη χωρίς Ισότητα στην Εργασία
διαμηνύει το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ το οποίο ετοιμάζεται
πυρετωδώς για τις εκδηλώσεις της
8ης Μαρτίου. Αιχμή των διεκδικήσεων αυτή τη χρονική στιγμή είναι η
προστασία της Μητρότητας και η
συμφιλίωση εργασίας – οικογένει-

(Σελ. 8)

ας.
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Τ

ην προσεχή
Κυριακή 26
Φεβρουαρίου
στις 9 το πρωί
θα τελεσθεί στη
Μονή Μαχαιρά
το Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Αυξεντίου. Του
μνημοσύνου θα προστεί ο ηγούμενος
της Μονής Θεοφιλέστατος Επίσκοπος

Λήδρας κ. Eπιφάνιος. Επιμνημόσυνο
λόγο θα εκφωνήσει ο υπουργός Δικαιο-

ράσταση της ιστορικής μάχης κατά την
οποία ο Σταυραετός του Μαχαιρά έγραψε με το αίμα του τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

√ Την Κυριακή στον Μαχαιρά

Τη ΣΕΚ θα εκπροσωπήσει ο γ.γ. Ανδρέας Φ. Μάτσας ο οποίος θα καταθέσει
στεφάνι. Η ΣΕΚ καλεί τα μέλη της να
παρευρεθούν στο μνημόσυνο, μεταλαμβάνοντας από το άγιο δισκοπότηρο των
ιδανικών που υπηρέτησε με ευλάβεια ο
τιμώμενος ήρωας.
(Σελ.3)

το μνημόσυνο του Αυξεντίου
σύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου. Θα ακολουθήσει τρισάγιο στον
τόπο της θυσία του ήρωα και αναπα-

• Να κλείσουν πάραυτα οι εργασιακές πληγές στην τουριστική βιομηχανία

ΩΡΑ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ

Τ

ώρα είναι η ώρα, ο τουρισμός να
δώσει ισχυρή ώθηση στην Κυπριακή
οικονομία, επιταχύνοντας τους ρυθμούς
ανάπτυξης προς όφελος της κοινωνικής προόδου. Προς την κατεύθυνση
αυτή, η Ομοσπονδία Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ [ΟΥΞΕΚΑ] θέτει επιτακτικά επί
τάπητος θέμα τάχιστης επίλυσης των
διαιωνιζόμενων προβλημάτων
του
ευρύτερου τομέα της ξενοδοχειακής επισιτιστικής βιομηχανίας.

• Μονόδρομος η διεύρυνση
των νομοθετικών ρυθμίσεων
για θωράκιση των εργατικών
δικαιωμάτων και εδραίωση
της εργασιακής ειρήνης
• Ο τομέας του Τουρισμού
ως η ατμομηχανή της οικονομίας
οφείλει να επενδύσει
στο ντόπιο εργατικό δυναμικό
δημιουργώντας ανοικτούς
ορίζοντες επαγγελματικής
σταδιοδρομίας

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρεί ως
επιτακτική ανάγκη την κατάρτιση και
αξιοποίηση του ντόπιου εργατικού
δυναμικού το οποίο αποτελεί την καλύτερη επένδυση που μπορεί να γίνει αυτή
την ώρα στον τομέα του τουρισμού.
Παράλληλα, θα πρέπει να παραχωρηθούν ουσιαστικά κίνητρα για επανένταξη προσοντούχου προσωπικού στην
αγορά εργασίας του ευρύτερου τομέα

του τουρισμού και επισιτισμού. Αυτό θα
καταστεί εφικτό αν η εργοδοτική πλευ-

ρά προσφέρει αξιοπρεπείς όρους εργοδότησης.
Σελ.3

Σοβαρές αδυναμίες τορπιλλίζουν την ανάπτυξη
Η

κυπριακή οικονομία για εφτά συνεχόμενα τρίμηνα καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές προοπτικές για ένα
καλύτερο οικονομικό αύριο.

της οικονομίας και των επιχειρηματικών μονάδων,
μέσα από τις μειώσεις των μισθών και τον περιορισμό των ωφελημάτων που απολαμβάνουν οι μισθωτοί πολίτες.

Η θετική αύρα που βγαίνει μέσα από την πιο πάνω
εξέλιξη δεν δικαιολογεί κανένα εφησυχασμό. Αντίθετα πρέπει να υπάρξει εγρήγορση γιατί υπάρχουν
δεδομένα που «παλεύουν» νυχθημερόν να τορπιλλίσουν και την πρόοδο και την ανάπτυξη.

• Υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα στην κατάρτιση του
προσωπικού. Οι επιχειρήσεις σήμερα δυσκολεύονται

Σαν τέτοια αναφέρονται:
• Η γραφειοκρατία του δημόσιου τομέα και οι δαιδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν σε όλο σχεδόν το
εύρος της κρατικής μηχανής. Ήδη η γραφειοκρατία
καθυστερεί την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων που
εξαγγέλθησαν στο πρόσφατο παρελθόν από τον ίδιο
τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
• Η χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία αποτελεί την
αχίλλειο πτέρνα της οικονομίας και για την οποία,
τόσο η κυβέρνηση όσο και οι εργοδότες, επιδεικνύουν
πρωτοφανή αδιαφορία. Μάλιστα κάποιοι εξ’ αυτών
προσπαθούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα

• Γραφειοκρατία, χαμηλή παραγωγικότητα,
φοροδιαφυγή, δυσκολίες χρηματοδότησης,
ανείσπρακτοι φόροι κλπ
να βρουν κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό. Για
κάποια χρόνια βολεύτηκαν με την αλόγιστη χρησιμοποίηση ανειδίκευτου αλλοδαπού προσωπικού, δεν
επένδυσαν στην κατάρτιση στο βαθμό που έπρεπε,
με αποτέλεσμα σήμερα το καλά καταρτισμένο προσωπικό να είναι δυσεύρετο. Πάρα ταύτα, σε συνεργασία με το συνδικαλιστικό κίνημα η εργοδοτική
πλευρά μπορεί να εξασφαλίσει καλά καταρτισμένο
προσωπικό, αρκεί να είναι πρόθυμη να προσφέρει
αξιοπρεπείς όρους εργοδότησης στα πλαίσια συλ-

λογικής σύμβασης.
• Σοβαρά προβλήματα που τορπιλλίζουν την ανάπτυξη εντοπίζονται και στις διαδικασίες χρηματοδότησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων. Το τραπεζικό σύστημα – πέραν του ότι
εξακολουθεί να είναι αναξιόπιστο – πέρασε από την
ασυδοσία στην ασφυξία, με ότι αυτό συνεπάγεται
για την Κυπριακή οικονομία.
Για όλα τα πιο πάνω ζητήματα, θα πρέπει να εκπονηθούν ταχύτατα διορθωτικές πολιτικές. Οι φορείς
της πολιτείας – όσοι βέβαια το κάνουν – και η εργοδοτική πλευρά πρέπει να σταματήσουν να δαιμονοποιούν το εργατικό κόστος και την ΑΤΑ. Να συνεργαστούν για να εξαλείψουν τις υπάρχουσες αδυναμίες,
ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχύσουν τα δημόσια
έσοδα μέσα από την πάταξη της φοροδιαφυγής και
την είσπραξη των καθυστερημένων φόρων που
συμποσούνται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Βέβαια τα θέματα της φοροδιαφυγής μπορούν να
ενταχθούν στα πλαίσια μιας διαβούλευσης που θα
στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη φορολογική μεταρρύθμιση.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 2/21/17 11:59 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

O

διαπρεπής Αμερικανός καθηγητής
στο Τμήμα Γλωσσολογίας και Φιλοσοφίας του Τεχνολογικού Ινστιτούτου
της Μασαχουσέτης (MIT) Νόαμ Τσόμσκι
σε πρόσφατη συνέντευξη του σημείωσε
πως η «οικονομική τραγωδία της Ελλάδας θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί σχετικά εύκολα στην αρχή.»
Παράλληλα, μίλησε για «κτηνωδία της
γραφειοκρατίας των Βρυξελλών και των
τραπεζών των βορειοευρωπαϊκών
χωρών» κατά της Ελλάδας. Αναμφίβολα
τα σοφά λόγια του κ. Τσόμσκι καταδεικνύουν ότι οι οι Ευρωπαίοι Εταίροι και
γενικότερα οι λεγόμενοι Θεσμοί [Γιούρογκρουπ και ΔΝΤ] αν πράγματι ήθελαν
θα μπορούσαν να αποτρέψουν την

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

Ελληνική κρίση. Δυστυχώς για την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την παγκόσμια
σταθερότητα, για δικούς τους ευτελείς
λόγους δεν το έπραξαν. Αυτή η συμπεριφορά, ώθησε το Ελληνικό ζήτημα να
επενεργεί ως βραδυμφλεγής βόμβα στα
θεμέλια του Ευρωπαικού οικοδομήματος την οποία τώρα σπεύδουν να απενεργοποιήσουν για να μην εκραγεί.
Φυσικά, τα πράγματα αφέθησαν να

Η οικονομική σωτηρία της Ελλάδας κρίσιμο βήμα
για διάσωση της Ενωμένης Ευρώπης
διαιωνίζονται και να επιδεινώνονται
μέσω των απανωτών λανθασμένων
συνταγών που έδιναν οι Θεσμοί για
ίαση της Ελληνικής ασθένειας. Όπως
αποδείχθηκε, οι συνταγές των Θεσμών
δεν αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην
θεραπεία αλλά εξυπηρετούσαν πολιτικές, οικονομικές και άλλες σκοπιμότητες των πλουσίων χωρών της Ευρώπης
και του ίδιου του ΔΝΤ. Το ότι ήταν λανθασμένα τα προγράμματα διάσωσης
της Ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια, τόσο από τον
πρώην διευθυντή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Τζο Στρο, όσο και
από την νύν σιδηρά κυρία του ίδιου
οργανισμού Κριστίν Λαγκάρντ.
Εξάλου, ο Ασόκα Μόντι, καθηγητής διεθνούς οικονομικής ο οποίος έχει διατελέσει αναπληρωτής διευθυντής των
τμημάτων έρευνας και Ευρώπης του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, υποστήριξε πως «η εμπλοκή του ΔΝΤ στην
Ελλάδα αποτέλεσε μια ολοκληρωτική
καταστροφή». Υπέδειξε δε στους μέτοχους του ΔΝΤ «να διαγράψουν το χρέος
και να αφήσουν Έλληνες και Ευρωπαίους να βρουν τη δική τους λύση σε αυτό
το χάλι».
Τα πράγματα στην ελληνική κρίση
βοούν από μόνα του, λοιπόν, χωρίς

Η

Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας που
τιμάται την 8η Μαρτίου θυμίζει ότι
κατά τη διάρκεια του περασμένου
αιώνα οι γυναίκες κατόρθωσαν να
απαλλαγούν από κοινωνικές αγκυλώσεις που τις κρατούσαν δέσμιες
πατριαρχικών αντίληψεων.
Με αποφασιστικότητα και δυναμισμό
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

πέτυχαν να εξέλθουν από τον ιδιωτικό
χώρο του σπιτιού και να εισέλθουν
στον δημόσιο χώρο της αγοράς εργασίας.
Κατοχύρωσαν δικαιώματα και ενεργότερη εμπλοκή στην κοινωνία και την
εργασία. Πάλεψαν σκληρά, συγκρούστηκαν και πέτυχαν. Πίστεψαν πως θα
μπορούσαν να ανατρέψουν δεδομένα
προηγούμενων αιώνων και τα κατάφεραν.

αυτό να απαλλάσσει την πρωταγωνιστική ευθύνη του σαθρού πολιτικού και
οικονομικού κατεστημένου στην Έλλάδα
που έσυρε την χώρα στην άβυσσο και
τα νοικοκυριά στην εξαθλίωση. Τα
πράγματα έχουν φθάσει σε τραγικό
αδιέξοδο με την Ελλάδα να κινείται επί
ξυρού ακμής και την Ευρώπη να κινητο-

• Ήρθε η ώρα, οι Ευρωπαίοι
ηγέτες να αποδείξουν έμπρακτα
ότι δεν είναι νάνοι μπροστά
στα γιγαντιαία προβλήματα
ποιήται για αποσόβηση ενός GREXIT.
Και αυτό, σε μία κομβική συγκυρία στην

χάριν στους δικούς τους αγώνες και
θυσίες.
Δεν έπαψε όμως ο δρόμος να είναι
μακρύς και δύσβατος. Ακόμη δεν κατακτήσαμε την ισότιμη συμμετοχή στα
κέντρα λήψης αποφάσεων που καθορίζουν το παρόν και το μέλλον της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν κατακτήσαμε την ισότητα στην αμοιβή. Δεν
μπορέσαμε να περάσουμε το μήνυμα
πως η μητρότητα δεν αποτελεί κόστος
για την επιχείρηση. Πρέπει να είναι σε
όλους ξεκάθαρο πως ο αγώνας των
διεκδικήσεων δεν έχει τελειώσει.
Νέες προκλήσεις βρίσκονται ενώπιον

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)

οποία το Μεταναστευτικό και η δράση
του Ισλαμικού κράτους και των παραφυάδων του, σε συνδυασμό με την
έξαρση του σωβινισμού σε αρκετές
χώρες της Ε.Ε. αλλά και πέραν του
Ατλαντικού, τείνουν να τινάξουν στον
αέρα την ευημερία που έκτισαν με ιδρώτα και αίμα οι Ευρωπαίοι μέσα από τις
στάχτες του Β Παγκοσμίου πολέμου
στον οποίο η Ελλάδα πλήρωσε ακριβότατο τίμημα.
Τώρα είναι η ώρα, λοιπόν, της σύνεσης,
της ευθικρισίας και της ευτολμίας των
Ευρωπαίων ηγετών να πάρουν τις
σοφές αποφάσεις για οικονομική
σωτηρία της Ελλάδας μέσω της οποίας
θα διασωθεί και η ίδια η Ενωμένη Ευρώπη η οποία κινδυνεύει με κατάρρευση.

Οι καιροί είναι αδυσώπητοι και αν δεν υιοθετηθούν τάχιστα πολιτικές αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής αλλά και κοινής εξωτερικής πολιτική και άμυνας στην
Ε. Ε. είναι θέμα χρόνου η κατάρρευση του ευρωπαικου οικοδομήματος.
Τώρα είναι η ώρα να αποδειχθεί κατά πόσον τα κολοσσιαία προβλήματα που
ταλανίζουν την Ευρώπη, δεν θα τα διαχειρισθούν νάνοι ή γίγαντες ηγέτες. Με τα
μυαλά, πάντως, που κουβαλούν την τελευταία τουλάχιστον δεκαετύα οι Ευρωπαίοι ηγέτες και δη οι ισχυροί, το σήμερα είναι μετέωρο ενώ το αύριο προμηνύεται απασιόδοξο αν όχι εφιαλτικό. Έχοντας αυτά κατά νούν, όλα προδιαγράφονται ρευστά και αβέβαια. Το μόνο βέβαιον είναι ότι, η πρώτη κρίσιμη δοκιμασία [crash test] για την Ευρώπη πλησιάζει μέσω της επικείμενης απόφασης των
Εταίρων και των Θεσμών για το μείζον Ελληνικό οικονομικό ζήτημα.

Δεν διεκδικούμε τα αυτονόητα
Αξιώνουμε την εφαρμογή τους

Διακρίθηκαν ως «δρομείς μεγάλων
αποστάσεων». Αναμφισβήτητη πραγματικότητα, γιατί σήμερα είμαστε σε
θέση να απολαμβάνουμε θεμελιώδη
ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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της σύγχρονης κοινωνίας που θέλει τη
γυναίκα ισότιμο εταίρο στην εργασία.
Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να αλλά-

σης, μέσα από τις οποίες συρρικνώθηκαν οι κοινωνικές υποστηρικτικές
παροχές που συνέβαλαν στην πρόοδο
και στην Ισότητα. Υπάρχει σοβαρό
πεδίο προβληματισμού, ανταλλαγής
προτάσεων και απόψεων για το που
βρισκόμαστε και σε ποιες κατευθύνσεις
χρειάζεται να εργασθούμε και να κινητοποιηθούμε ώστε οι παρούσες κοινω-

• Δεν μας επιτρέπετε να ακινητοποιηθούμε. Χρειάζεται να αναλάβουμε
δράσεις να επιμείνουμε και να επαγρυπνούμε με αποφασιστικότητα
και ευελιξία για να μην απομακρυνθούμε από τον τελικό στόχο
της ουσιαστικής ισότητας

ξουμε τη συλλογιστική μας προσέγγιση
ότι δηλαδή η προαγωγή της Ισότητας
είναι πολυτέλεια και προσωπική υπόθεση. Οι συνταγές και τα εργαλεία του
παρελθόντος δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το παρόν
και το μέλλον. Έχουμε ανάγκη από νέες
στρατηγικές, ευέλικτες πολιτικές που
θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες
απαιτήσεις και προοπτικές. Χρειαζόμαστε νέους στόχους. Ρεαλιστικούς που
θα συμβάλουν στην υπεράσπιση των
δικαιωμάτων και της θέσης των γυναικών στις σημερινές συνθήκες της κρί-
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νικές και οικονομικές συνθήκες να μην
ανακόψουν τη σταθερή πορεία των
γυναικών προς την κατάκτηση της ισότητας.
Δεν μας επιτρέπετε να ακινητοποιηθούμε. Χρειάζεται να αναλάβουμε δράσεις, να επιμένουμε και να επαγρυπνούμε με αποφασιστικότητα και ευελιξία για να μην απομακρυνθούμε από
τον τελικό στόχο. Και ο τελικός στόχος
είναι ένας και μοναδικός. Να αντιμετωπιζόμαστε ως γυναίκες ισότιμα γιατί
το αξίζουμε. Αν μη τι άλλο ας διεκδικήσουμε τις ευκαιρίες να το αποδείξουμε.
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(Γραφείο Τύπου)
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Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Τ

ην Παρασκευή 3 Μαρτίου
2017, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)
διοργανώνει στο μέγαρο της ΣΕΚ
στο Στρόβολο, συνάντηση διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η συνάντηση
εντάσσεται στο πλαίσιο της
ενδιάμεσης αξιολόγησης του
προγράμματος Erasmus+ (20142020) να συγκεντρώσει τις απόψεις της κοινωνίας των πολιτών
στους τομείς της εκπαίδευσης,

√ Συνάντηση στην Κύπρο
στις 3 Μαρτίου
στο μέγαρο της ΣΕΚ
της κατάρτισης, της νεολαίας,
του εθελοντισμού και του αθλητισμού. Τα αποτελέσματα αυτής
της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν με σκοπό τη βελτίωση του
προγράμματος Erasmus+ και θα
ενσωματωθούν στο διάδοχο πρόγραμμα που ενδεχομένως θα υιοθετηθεί.
Η συνάντηση στην Κύπρο θα
περιλαμβάνει δύο συνεδρίες στις
οποίες θα ακουστεί:
• Η γνώμη δυνητικών δικαιούχων
του προγράμματος, δηλαδή
εκπροσώπων οργανισμών και
φορέων που δεν έχουν κάνει
χρήση
του
προγράμματος
Erasmus+ και που ενδιαφέρονται
να γίνουν δικαιούχοι·
• Η γνώμη δικαιούχων του προγράμματος, δηλαδή εκπροσώπων
οργανισμών και φορέων που
έχουν κάνει χρήση ή κάνουν σήμερα χρήση του προγράμματος
Erasmus+.
Τη ΣΕΚ εκπροσωπεί στην ΕΟΚΕ ο
Νίκος Επιστηθίου πρώην μέλος
της γενικής γραμματείας.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

πάρχουν οι πιό κάτω κενές
θέσεις εργασίας στη Λευκωσία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
επικοινωνούν με τον αρμόδιο
οργανωτικό γραμματέα της ΣΕΚ
στο αναγραφόμενο τηλέφωνο.
• Επιπλοποιός τηλ. 99641048
• Πελεκάνος 99641048
• Οδηγός λεωφορείου με επαγγελματική άδεια
τηλ. 99927380.
• Λουστραδόρος 99641048
• Επικολλητής καπλαμά
99641048
• Χημικός μηχανικός 99641048
• Εργάτης 99927380
• Μηχανολόγος μηχανικός με
πεντετή πείρα. 99641048
• Καλουψήδες 99478718
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ΩΡΑ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΣ

Ευκαιρία να ακουστεί
η φωνή της κοινωνίας
των πολιτών

Υ
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H

ΣΕΚ καλεί την κυβέρνηση και τους
ξενοδόχους να πάρουν χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή τα ενδεικνυόμενα μέτρα
για να καταστεί η τουριστική βιομηχανία
σε υγιή και εύρυθμη ατμομηχανή της
Κυπριακής οικονομίας, εξυπηρετώντας
με τον καλύτερο τρόπο την κοινωνική
πρόοδο δημιουργώντας παράλληλα
ανοικτούς ορίζοντες για τον τόπο και το
λαό στη μεταμνημονιακή εποχή. Προς την
κατεύθυνση αυτή, η Ομοσπονδία Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ [ΟΥΞΕΚΑ ] θέτει επιτακτικά επί τάπητος θέμα τάχιστης επίλυσης των διαιωνιζόμενων προβλημάτων του ευρύτερου τομέα τα ξενοδοχεια-

√ Να κλείσουν, πάραυτα
οι εργασιακές πληγές
στην τουριστική βιομηχανία
κής επισιτιστικής βιομηχανίας.
Σε προχθεσινή του συνεδρία το Γενικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποφάσισε
να υποβάλει σχετικό υπόμνημα με τεκμηριωμένες θέσεις στην υπουργό Εργασίας,
ζητώντας να κλείσουν το ταχύτερον οι
ανοικτές πληγές που τείνουν να τινάξουν στον αέρα ανά πάσα στιγμή την
εργασιακή ειρήνη.
3+2 άξονες
Το υπόμνημα θα στηρίζεται σε πέντε
άξονες, τρείς διεκδικητικούς με νομοθετι-

κή βούλα και δύο συμβουλευτικούς.

1. Εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης
για όλους, ανεξαιρέτως τους ξενοδοχουπαλλήλους

2. Νομοθετική ρύθμιση ώστε το ατομικό
συμβόλαιο εργασίας να μην είναι υποδεέστερο της συλλογικής σύμβασης

• Ο τουρισμός, ως η ατμομηχανή
της οικονομίας, οφείλει να επενδύσει στο ντόπιο εργατικό δυναμικό
δημιουργώντας ανοικτούς ορίζοντες
επαγγελματικής σταδιοδρομίας

3.

Οι ελάχιστοι μισθοί [μίνιμουμ] που
είναι συμφωνημένοι στη συλλογική σύμβαση να κατοχυρωθούν νομοθετικά

4.

Κυβέρνηση και ξενοδόχοι να προχωρήσουν στην εκπόνηση σχεδίου κατάρτισης ξενοδοχουπαλλήλων και παραχώρησης κινήτρων για προσέλκυσης τους στο
επάγγελμα.

5. Υιοθέτηση δέσμης μέτρων για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και
δημιουργίας προυποθέσεων επαγγελματικής σταδιοδρομίας προκειμένου να
διευκολυνθεί η επανένταξη αξιόλογου και
προσοντούχου προσωπικού, κυρίως ντόπιας κοπής, στην αγορά εργασίας.

Δηλώσεις γ.γ ΟΥΞΕΚΑ -ΣΕΚ
Ο τουρισμός, ως η ατμομηχανή της οικονομίας, οφείλει να επενδύσει στο ντόπιο
εργατικό δυναμικό δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση του τουριστικού μας προιόντος και παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών, δήλωσε ο γ.γ της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδους . Τούτη την ώρα που ο αύξηση του τουριστικού ρεύματος είναι θεαματική, οφείλουμε όλοι να κινητοποιηθούμε
μέσα σε πνεύμα υπευθυνότητας και ειλικρινούς συνεργασίας ώστε η ξενοδοχειακή
βιομηχανία να δώσει ισχυρή ώθηση στην Κυπριακή οικονομία, επιταχύνοντας τους
ρυθμούς ανάπτυξης προς όφελος των εργαζομένων, των επιχειρηματιών και του
συνόλου της κοινωνίας, κατέληξε.

Ο Γρηγόρης της Κύπρου και του Ελληνισμού παραμένει
αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τον αγώνα της Δικαίωσης

Σ

ε τούτη την αδυσώπητη χρονική
συγκυρία, η 60η επέτειος της θυσίας
του Γρηγόρη Αυξεντίου κτυπά την πόρτα
μας, παραμένοντας όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρη και διδακτική. Έξι δεκαετίες μετά
το ολοκαύτωμα του Μαχαιρά στις 3 Μαρτίου του 1957 και το Μολών Λαβέ του
Αυξεντίου, η ημικατεχόμενη Κύπρος διέρχεται κρίσιμες ώρες καθώς η απειλή για
την ανακοπή της ιστορικής συνέχειας του
Ελληνισμού στην Κύπρο προβάλλει ως
εφιάλτης.
Η βαριά κληρονομιά που μας άφησε ο
Σταυραετός του Μαχαιρά, μας υπαγορεύει να αγωνιστούμε αταλάντευτα και ανυποχώρητα για τον τερματισμό της κατοχής, την θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με αιχμή την ενότητα του κράτους, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών του συνόλου του Κυπριακού λαού.
Να διαμηνύσουμε σε εχθρούς και φίλους
ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν γονατίζει. Με σωφροσύνη, υπευθυνότητα, εθνική αυτογνωσία και πίστη στο δίκαιο του
αγώνα μας απορρίπτοντας τη λογική της
αποδοχής της υπέρτερης δύναμης του
κατακτητή, καλούμαστε να πράξουμε στο
ακέραιο το καθήκον μας απέναντι στην
Ελληνική μας ιστορία και τον πολιτισμό
μας. Κανένας εκβιασμός, καμιά απειλή,
καμιά δυσκολία και καμιά έξωθεν πίεση
δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην ταπεινωτική συνθηκολόγηση.
Με το βλέμμα στραμμένο στις αετοφωλιές
του Μαχαιρά και το μυαλό να στριφογυρίζει στον βουβό Πενταδάκτυλο, έχουμε

αποτελεσματικής
λειτουργίας
της
Κυπριακής πολιτείας και ειρηνική συμβίωση με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας σε συνθήκες ευημερίας στη
βάση των Ευρωπαικών αρχών και αξιών
χωρίς εκπτώσεις.
Μοναδικός κριτής μας ο Γρηγόρης του
Ελληνισμού που παρακολουθεί από το
πάνθεον των Αθανάτων. Το πρότυπο
ήθους, φιλοπατρίας, αξιοπρέπειας,
ευτολμίας και λεβεντιάς του Γρηγόρη
Αυξεντίου είναι η βαρειά παρακαταθήκη
την οποία έχουμε υπέρτατο χρέος να
μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές.

υπέρτατο χρέος να επιμένουμε
στην εξεύρεση λύσης με κατοχύρωση των δικαίων του συνόλου
του Κυπριακού λαού και αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό συνεπάγεται αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, διασφάλιση εύρυθμης 3 Μαρτίου 1957 διεξάγεται η μάχη των μαχών. Ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ αναμετράται
με την ιστορία γράφoντας την με το ίδιο του το αίμα στα 29 του χρόνια. Εκεί, στα
βουνά του Μαχαιρά, αποθεώθηκε η Ελληνική μεγαλωσύνη. Εκεί αναγεννήθηκε το
χρέος και η αγάπη προς την πατρίδα. Εκεί αφουγκράζεται η Ρωμιοσύνη το άξιο παιδί
της: Γρηγόρης Αυξεντίου, από το χωριό Λύση, που έγινε ο Σταυραετός της Κύπρου.
«Την Λευτεριά μας», γράφει σε μια επιστολή του, «το ιδανικό των ιδανικών μας, την
υπόγραψα κι εγώ, όχι μόνο σε χαρτί, μα φορώντας την τιμημένη στολή του Έλληνα
φαντάρου και θα την υπογράψω οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσει η Κύπρος μας και
με το αίμα μου, όπως και κάθε Κύπριος».
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Επιστροφή χρημάτων για Αυστηρές οδηγίες προς τους εργαζόμενους ελληνικής
αλυσίδας: "Δουλεύουμε πολύ - μιλάμε λίγο"
τις αποκοπές της Άμυνας
Ο
Μ

ι πολίτες δικαιούνται επιστροφές χρημάτων από τα ποσά
που τους αποκόπτονταν ετησίως από τους τόκους των
καταθέσεων τους για το ταμείο της άμυνας. Πρόσφατα έχει διαπιστωθεί άγνοια επί του θέματος από τους πολίτες εξού και δεν
προέβαιναν στις απαραίτητες ενέργειες για επιστροφή του
ποσού που τους αναλογούσε. Μετά από την ενημέρωση τους, οι
αιτήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Αποκοπή του 30%: Από το 2013 η Κυβέρνηση αύξησε την
έκτακτη εισφορά για την άμυνα από 10% σε 30% γεγονός που
μείωσε σε μεγάλο βαθμό τους τόκους επί των καταθέσεων του
που λάμβανε κάποιος καταθέτης.
Παραδείγματος χάρη αν ένας καταθέτης λάμβανε ετησίως
1000 ευρώ από τους τόκους των καταθέσεων του το κράτος
μετά το 2013 του κρατούσε τα 300 ευρώ αντί τα εκατό.
Νομοθεσία- Επιστροφή: Το 30% των τόκων από το 2013
αποκόπτεται από το λογαριασμό του καταθέτη ετησίως αλλά
η κυβέρνηση με απόφαση της επιστρέφει το 90% του αποκοπέντος ποσού στους καταθέτες που έχουν ετήσιο εισόδημα
κάτω από 12 χιλιάδες.
Ανά άτομο: Να σημειώσουμε, όμως, ότι η επιστροφή των
χρημάτων ισχύει κατά άτομο και όχι κατά οικογένεια. Παραδείγματος χάρη αν σε μια οικογένεια ο σύζυγος έχει μηνιαίο
εισόδημα κάτω από 12 χιλιάδες και το ίδιο ισχύει και για τη
σύζυγο τότε αυτομάτως δικαιούνται και οι δύο την επιστροφή
• Η αίτηση για την
των χρημάτων.

επιστροφή των τόκων
αφορά στην περίοδο
2011- 16 για ετήσιο
εισόδημα κάτω από
12 χιλιάδες ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που
μας απέστειλε ο Βουλευτής του
ΔΗΣΥ Μάριος Μαυρίδης αίτηση
για επιστροφή της έκτακτης
εισφοράς για την άμυνα μπορούν να κάνουν και πολίτες της
Κυπριακής Δημοκρατίας που

είναι άνω των 18 ετών.
Ένας εργαζόμενος, λοιπόν, που έχει ετήσιο εισόδημα κάτω
από 12 χιλιάδες ευρώ μπορεί να υποβάλει αίτημα για να του
επιστραφεί η έκτακτη εισφορά για την άμυνα που ανερχόταν
στο 30% των τόκων.

ία σειρά παραβάσεων που
σχετίζονταν και με το
ωράριο λειτουργίας διαπίστωσε στην υπεραγορά «Μουστάκας» το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας, όπως δήλωσε ο ειδικός γραμματέας του, Νάσος
Ηλιόπουλος. Μιλώντας στο
Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο σημείωσε ότι «διενεργήθηκε έλεγχος στο κατάστημα
από την Επιθεώρηση Εργασίας» και «βεβαιώθηκε ήταν
μία σειρά παραβάσεων που
σχετίζονταν με το ωράριο λει-

Αίτηση: Αίτηση για επιστροφή της έκτακτης εισφοράς μπορεί
να υποβάλει κάποιος για την περίοδο 2011- 2016.
Διαδικασία: Η αίτηση πρέπει να γίνει για την περίοδο 20112016 και για να λάβει κάποιος την επιστροφή των τόκων
πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών, να έχει εισόδημα κάτω
από 12 χιλιάδες και να διαμένει μόνιμα στην Κύπρο.
Εφόσον πληροί τα κριτήρια πρέπει να κάνει αίτηση στο
Φόρο Εισοδήματος επισυνάπτοντας:
• Πιστοποιητικό σύνταξης όπου θα αναγράφεται το ετήσιο
ποσό της σύνταξης του για κάθε χρόνο από το 2011 μέχρι το
2016 (για τους συνταξιούχους) ή πιστοποιητικό ασφαλιστικού λογαριασμού όπου θα αναγράφεται ο ετήσιος μισθός του
εργαζόμενου.
• Πιστοποιητικό τόκων από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται ο αιτητής όπου θα αναγράφονται οι τόκοι και το
αποκοπέν ποσό της άμυνας.
Για τους αυτοεργοδοτούμενους και όσους έχουν διευθυντικές
θέσεις δεν γίνεται καμία
ξεχωριστή αίτηση στο
Φόρο
Εισοδήματος
αλλά αναγράφουν όλα
τα στοιχεία στη φορολογική τους δήλωση και
επισυνάπτουν τα πιο
πάνω πιστοποιητικά
στη ίδια δήλωση του
Φόρου
Εισοδήματος
τους.

είσοδο με την κοπέλα υποδοχής. Αυτό ισχύει για όλους.
Γενικότερα δουλεύουμε πολύ –
μιλάμε λίγο.» «Όταν είμαστε
στην υποδοχή κοιτάμε προς
την είσοδο για την υποδοχή και
την κατεύθυνση του πελάτη,
δεν πηγαίνουμε στο ταμείο,
στο αμπαλάζ και δεν στηριζόμαστε στις κολώνες και στο
αμπαλάζ» γράφει το κείμενο.

Ανακοίνωση που κυκλοφόρησε
και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης αναφέρει πως οι
εργαζόμενοι δεν πρέπει να
φεύγουν από τη θέση τους
όποτε θέλουν, αλλά να παίρνουν άδεια πρώτα για το οτιδήποτε. «Δεν σχηματίζουμε
πηγαδάκια, ούτε ομιλίες στην

Ακόμη ένας από τους «κανόνες» υπαγορεύει ότι οι κινήσεις
των εργαζομένων μέσα στο
κατάστημα «πρέπει να είναι
δραστήριες, όχι βαριές και
αργές, σχεδόν πάντα κάτι θα
έχουμε να κάνουμε».

• Επίκειται η επιβολή
προστίμου για παραβάσεις
που σχετίζονταν με
το ωράριο λειτουργίας

τουργίας, δηλαδή εργαζόμενοι,
οι οποίοι εργάζονταν εκτός
ωραρίου».
Όπως ανέφερε, «στην επιχείρηση δόθηκε διορία πέντε ημερών, όπως προβλέπει κανονικά η διαδικασία, προκειμένου
να δοθούν γραπτές εξηγήσεις.
Παράλληλα, έχει ζητηθεί και ο
κανονισμός λειτουργίας της
επιχείρησης, έτσι ώστε να διερευνηθεί, αν υπάρχει σε αυτόν
οποιαδήποτε παρατυπία, η

Συνταξιούχοι: Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι συνταξιούχοι στους οποίους αποκοπτόταν το 30% των τόκων των
καταθέσεων τους.
Άνεργοι: Αν κάποιος είναι άνεργος αλλά έχει καταθέσεις μπορεί να ζητήσει με αίτηση την επιστροφή των χρημάτων που
του έχουν αποκοπεί από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα
εφόσον οι τόκοι που κερδίζει – μαζί με άλλα εισοδήματα που
έχει (αν έχει)- δεν ξεπερνούν τις 12 χιλιάδες ευρώ το χρόνο.

οποία θα πρέπει να διορθωθεί». Μετά το πέρας της διαδικασίας θα επιβληθούν τα πρόστιμα, σύμφωνα με τον ειδικό
γραμματέα του ΣΕΠΕ, που είπε
ότι ο έλεγχος έγινε «μετά από
καταγγελίες σχετικά με μία
ανακοίνωση της συγκεκριμένης
επιχείρησης για το πώς θα
έπρεπε να συμπεριφερόνται οι
εργαζόμενοι.

ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα χρόνια φυλακή και πρόστιμο
στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου

Η

ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και το χρηματικό
πρόστιμο των 10.000 που είχε
επιβληθεί στον πρώην υπουργό
Γιάννο Παπαντωνίου και στη
σύζυγό του, Σταυρούλα Κουράκου, επικυρώθηκε από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου,
με την υπ’ αριθμ. 175/2017
απόφασή του, για ανακριβή
δήλωση πόθεν έσχες του οικονομικού έτους 2009, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως.
Παράλληλα, στο ζεύγος έχει
επιδικαστεί και χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης
του ελληνικού Δημοσίου, το
οποίο έχει δηλώσει παράσταση
πολιτικής αγωγής στην υπόθεση, ύψους 20.000 ευρώ για τον
καθένα.
Αναλυτικότερα, το ζεύγος
Παπαντωνίου καταδικάστηκε
λόγω της ανακριβούς δήλωσης
πόθεν έσχες του έτους 2009,
καθώς δεν συμπεριέλαβε στην
εν λόγω δήλωση την τραπεζική
κατάθεση της Σταυρούλας
Κουράκου, η οποία ανερχόταν
στο ποσό των 1.311.000 ευρώ
στην τράπεζα HSBC στην Ελβε-

τία, που αποκαλύφθηκε μέσω
της λίστας Λαγκάρν,

γιων της κ. Κουράκου, από τον
πρώτο της γάμο.

Σύμφωνα με την εφετειακή
απόφαση, η αρχική κατάθεση

Οι αρεοπαγίτες απέρριψαν ως
αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του ζεύγους Παπαντωνίου, με τους οποίους ζητούσαν να αναιρεθεί η εφετειακή
απόφαση, επικυρώνοντας έτσι
την απόφαση του Τριμελούς
Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών.

• Επικυρώθηκε η ποινή
από το Ποινικό Τμήμα
του Αρείου Πάγου
των 1.311.000 ευρώ, έγινε το
2000 που ανοίχτηκε ο τραπεζικός λογαριασμός στην ελβετική
Τράπεζα και η κατάθεση φτάνει μέχρι και το 2010, που τα
χρήματα αυτά επαναπατρίστηκαν σε λογαριασμό των

Όπως είναι γνωστό, το ζεύγος
Παπαντωνίου έχει καταδικαστεί για ανακριβείς δηλώσεις
πόθεν έσχες και προηγούμενων
ετών, δηλαδή προ του 2009, με
μικρότερες ποινές.
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Κομισιόν: Πρόκληση για την Κύπρο η εφαρμογή
της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ

Η

εφαρμογή της περιβαλλοντικής
πολιτικής αποτελεί πρόκληση για
την Κύπρο", σύμφωνα με σημερινή
διετή έκθεση της Κομσιόν για την
εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, την οποία παρουσίασε ο
αρμόδιος Επίτροπος Καρμένου Βέλλα,
παρότι όπως παραδέχεται "σε γενικές
γραμμές, δεν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα
της μεταφοράς των οδηγιών της ΕΕ
στο εθνικό δίκαιο".
Σύμφωνα με το κεφάλαιο της έκθεσης
που αναφέρεται στην Κύπρο "οι κακές
επιδόσεις όσον αφορά στη διαχείριση
αποβλήτων, με μεγάλη παραγωγή
αποβλήτων, χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης και μεγάλη εξάρτηση από
χώρους υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένων παράνομων χώρων,
είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που
εγείρουν ανησυχίες".
Η Κομισιόν ζητά "βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και τη θέσπιση
μιας πολιτικής τιμολόγησης του νερού
σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για
τα ύδατα, που καλύπτει ευρύ φάσμα
υπηρεσιών σχετικά με το νερό", η
οποία όπως λέει "έχει μεγάλη σημασία
για την Κύπρο, όπου η υπεράντληση
υπόγειων υδάτων και η λειψυδρία
αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις"

Σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον και
τη βιοποικιλότητα, η Κομισιόν αναφέρει ότι "είναι ένα από τα μεγαλύτερα
πλεονεκτήματα της χώρας, ωστόσο,
σε πολλές περιπτώσεις ανάπτυξης
υποδομών
σε
προστατευόμενες
περιοχές μπορεί να παρατηρηθεί ότι
οι απαραίτητες αξιολογήσεις που
προβλέπονται από την ευρωπαϊκή και
εθνική νομοθεσία δεν πραγματοποιούνται ορθά". Προειδοποιεί δε για
"αποδυνάμωση της ασφάλειας δικαίου, επιβράδυνση των έργων και για
μεγάλη περιβαλλοντική ζημία, όπως
κατακερματισμό ή υποβάθμιση αυτών
των περιοχών και μεγάλο κίνδυνο για
τα προστατευόμενα είδη".
Δεν παραβλέπει να καταγράψει δε ότι
"ένα από τα πιο επίμονα προβλήματα
αφορά την ευρεία πρακτική της
παράνομης παγίδευσης άγριων πτηνών, ιδίως των μεταναστευτικών
ειδών" και ζητά επιτακτικά "ενίσχυση
των πολιτικών και των μέτρων επιβολής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της παράνομης παγίδευσης
πτηνών".
Με βάση την έκθεση που παρουσίασε
ο Επίτροπος Βέλλα, η Κύπρος οφείλει
να προχωρήσει σε κλείσιμο των
παράνομων χώρων υγειονομικής
ταφής και σε κατασκευή των απαραί-

NEA ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο

τητων υποδομών για την επεξεργασία
αποβλήτων, καθώς και στην αποφυγή
δημιουργίας υπερβολικά μεγάλου
αριθμού εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των υπολειμμάτων αποβλήτων, "μέσω πολιτικών και επενδύσεων
που εστιάζουν στην εφαρμογή της
υποχρέωσης για χωριστή αποκομιδή

εκσυγχρονισμός των κανόνων λειτουργίας των ταμείων προνοίας και
των ταμείων συνταξιοδοτικών παροχών
και η περαιτέρω ανάπτυξη τους για να
μπορούν να παρέχουν με επάρκεια επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές σε
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες είναι ο
στόχος της νέας οδηγίας ΙΟRP’s 2
(2016/2341).

• Η Ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνει τη μετατροπή των φόρων επί
της εργασίας σε φόρους για το
περιβάλλον. Αν αυτό γίνει σωστά,
θα μπορούσε να αποφέρει 0,17
δισεκατομμύρια ευρώ το 2018,
φτάνοντας τα 0,23 δισεκατομμύρια το 2030 (και τα δύο σε πραγματικούς όρους του 2015). Αυτό
αντιστοιχεί σε αύξηση του ΑΕγχΠ
της τάξης του 0,95 % και 1,09 %
το 2018 και το 2030, αντίστοιχα

Η νέα οδηγία καθορίζει κοινούς κανόνες
που θα διασφαλίζουν την ορθότητα λειτουργίας των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών ταμείων και προστατεύει περαιτέρω τα συμφέροντα των μελών και
δικαιούχων. Η οδηγία διαλαμβάνει μεταξύ άλλων: (1) Νέες απαιτήσεις στη διακυβέρνηση των ταμείων, (2) νέους κανόνες
για τη διαχείριση κινδύνων, (3) νέες
απαιτήσεις στη χρήση θεματοφύλακα, (4)
Ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνει τη διασυνοριακή
δραστηριότητα εισάγοντας κανόνες για
τη μεταφορά και ξεκαθάρισμα των υφιστάμενων διαδικασιών, καθορίζοντας το
ρόλο των αρμόδιων αρχών τόσο στο επίπεδο του κράτους προέλευσης όσο και
δραστηριοποίησης, ως επίσης και τον
τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των αρχών
των εμπλεκομένων κρατών. Η οδηγία
ενθαρρύνει τα IORP’s να επενδύουν σε
μακρόχρονη βάση στους τομείς της ανάπτυξης και στο περιβάλλον προωθώντας
έτσι την ενίσχυση της οικονομίας και της
απασχόλησης.

με σκοπό την αύξηση των ποσοστών
ανακύκλωσης".
Την καλεί δε να προβεί σε βελτίωση
της διαχείρισης των υδάτων με σκοπό
την αποτελεσματική αντιμετώπιση
προβλημάτων όπως είναι η λειψυδρία
και η υπεράντληση υδάτων.
"Είναι αναγκαίο η
Κύπρος να καταβάλλει
μεγάλες
προσπάθειες για
τη βελτίωση της
απόδοσης
του
συστήματός της
διαχείρισης αποβλήτων με σκοπό
να επιτύχει τους
τρέχοντες στόχους
της ΕΕ για τα απόβλητα, αυξάνοντας
κατά κύριο λόγο τη χωριστή αποκομιδή και την ανακύκλωση, μειώνοντας
τον αριθμό των χώρων υγειονομικής
ταφής και κλείνοντας τους παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής".
Σε σχέση με τη ποιότητα του αέρα, η
Κύπρος είναι σε γενικές γραμμές σε
καλό δρόμο όσον αφορά στην επίτευξη των προτύπων της ΕΕ , αλλά
υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτιώσεων. Οι εξωτερικές δαπάνες που σχετίζονται με την υγεία λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο
είναι πάνω από 549 εκατομμύρια
€/έτος (μετά από προσαρμογή των
εσόδων, 2010), που συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο την εγγενή αξία του να
ζεις μια πλήρη, υγιή ζωή αλλά και το
άμεσο κόστος στην οικονομία. Αυτό το
άμεσο οικονομικό κόστος συνδέεται με
213 000 εργάσιμες μέρες που χάνονται κάθε χρόνο εξαιτίας κάποιας
ασθένειας που συνδέεται με την ατμοσφαιρική ρύπανση, με σχετικό κόστος
για τους εργοδότες της τάξης των 17
εκατομμυρίων/ έτος (μετά από προσαρμογή των εσόδων, 2010) και
κόστος για το σύστημα υγειονομικής
περίθαλψης της τάξης του 1 με 3 εκατομμυρίων €/έτος (μετά από προσαρμογή των εσόδων, 2010).
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Η οδηγία εισάγει πρόνοιες για καλύτερη
ενημέρωση στα μέλη και στους δικαιούχους των ταμείων ενισχύοντας τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.
Σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της
ΕΕ, οι νέοι κανόνες επικεντρώνονται
περισσότερο σε θέματα αρχών και συνεπώς λαμβάνουν σημαντικά υπόψη και
σέβονται την ποικιλομορφία των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών
στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, η IORP ΙΙ, (1)
αποδέχεται τον διαφορετικό τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των IORP’s στα
διάφορα κράτη που οφείλεται σε ένα
βαθμό και στο διαφορετικό βαθμό σχέσης/ενσωμάτωσης με τον πρώτο πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών, (2) κατανοεί ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί ένα
ενιαίο μοντέλο προσέγγισης σε όλα τα
κράτη, και (3) η ΕΕ και η EIOPA (European
Insurance and Occupational Pensions
Authority) συμφωνούν ότι θα πρέπει να
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πρακτικές και παραδόσεις που ισχύουν στο
κάθε κράτος μέλος, και να ενεργούν χωρίς
να θίγουν τους εθνικούς κοινωνικούς
κανόνες και την εργατική νομοθεσία,
κατά τη διαμόρφωση της οργάνωσης
των IORP’s.
Η νέα οδηγία παρέχει αρκετή ευελιξία
στον τρόπο ενσωμάτωσης και εφαρμογής της στην εθνική νομοθεσία και για το
λόγο αυτό έχουν αφαιρεθεί από το τελικό
κείμενο αρκετές αρχικές προτάσεις οι
οποίες θα δημιουργούσαν στρεβλώσεις
και που δεν θα λάμβαναν υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και παραδόσεις που ισχύουν στο κάθε κράτος μέλος.
(π.χ. υπήρχε πρόνοια ότι οι μέθοδοι
προσδιορισμού και αξιολόγησης κινδύνων θα γίνονταν από πολιτικά σώματα
και αποσύρθηκε)
Όπως έχει τονίσει και η EIOPA, η υιοθέτηση νέων περιορισμών κεφαλαιακής

φερεγγυότητας θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα IORP’s, στα μέλη και τους
χορηγούς. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα
αυξηθούν τα κόστη των IORP’s και ενδεχομένως να οδηγήσουν μελλοντικά σε
περιορισμό της κάλυψης και των ωφελημάτων των ταμείων. Η ολιστική διαχείριση των ισολογισμών δεν είναι ρεαλιστική
αλλά ούτε και αποτελεσματική στο θέμα
κόστους και ωφελημάτων, ιδιαίτερα αν
ληφθεί υπόψη το πόσο διαφορετικά είναι
σχεδιασμένα και λειτουργούν τα IORP’s
στην Ευρώπη. Η υιοθέτηση περιορισμών
σε σχέση με τις απαιτήσεις κεφαλαίων
θα μειώσει τη δυνατότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων να συμμετέχουν στις
αγορές κεφαλαίων, να προχωρήσουν σε

• Τα IORP’s είναι πρωτίστως
ινστιτούτα με κοινωνική αποστολή
και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως καθαρά παρόχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η οδηγία
τονίζει επίσης ότι η κοινωνική
δράση των IORP’s και η τριμερής
σχέση πάνω στην οποία λειτουργούν, θα πρέπει να αναγνωριστούν
επαρκώς και να αποτελούν
υποστηρικτικά στοιχεία
στον καθορισμό νομοθετικών
κατευθυντήριων γραμμών
μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να
συνεισφέρουν στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης και ανάπτυξης στην
Ευρώπη, και θα επηρεάσει αρνητικά τους
εργοδότες για να συμμετέχουν/σχεδιάζουν IORP’s.
Τα IORP’s είναι πρωτίστως ινστιτούτα με
κοινωνική αποστολή και δεν θα πρέπει
να αντιμετωπίζονται ως καθαρά παρόχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η
οδηγία τονίζει επίσης ότι η κοινωνική
δράση των IORP’s και η τριμερής σχέση
πάνω στην οποία λειτουργούν, θα πρέπει
να αναγνωριστούν επαρκώς και να αποτελούν υποστηρικτικά στοιχεία στον
καθορισμό νομοθετικών κατευθυντήριων
γραμμών. Επιπρόσθετα, η IORP ΙΙ καθορίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει πρόσθετα
μέτρα για να ενισχυθεί η συνεργασία των
κρατών μελών με τους κοινωνικούς εταίρους για τη βελτίωση του δεύτερου
συνταξιοδοτικού πυλώνα, και να θεσμοθετηθεί σε ψηλό επίπεδο μια ομάδα από
εμπειρογνώμονες με σκοπό την ενίσχυση
των αποταμιεύσεων του δευτέρου πυλώνα στα κράτη μέλη.
Η οδηγία έχει δημοσιευθεί στις 23
Δεκεμβρίου 2016 στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωση, και όλα
τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να εναρμονιστούν εντός δύο ετών.

(Μετάφραση από PENSIONS EUROPE)
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Σίγουρη εργοδότηση στον
τουρισμό διακρίνει ο ΣΤΕΚ

Π

ρωτοβουλία για ενημέρωση και ενθάρρυνση των
νέων να ασχοληθούν με τουριστικά επαγγέλματα
έχει ξεκινήσει ο ΣΤΕΚ (Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου).
Διαβλέποντας ότι η τουριστική βιομηχανία στη χώρα
μας θα έχει αυξημένες ανάγκες σε καταρτισμένο
προσωπικό, ο ΣΤΕΚ έχει συστήσει μια ομάδα από

ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού οι οποίοι
έχουν ειδίκευση στις τρέχουσες, αλλά και μελλοντικές, ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας. Η ομάδα
αυτή έχει επεξεργαστεί διάφορες προτάσεις με
στόχο να δημιουργηθεί ένα πλάνο που να μελετά τις
ανάγκες της βιομηχανίας σε βάθος χρόνου και να
κάνει προγραμματισμό για το μέλλον ώστε να υπάρχει επάρκεια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού
σε όλα τα πόστα της τουριστικής βιομηχανίας.
Μια από τις προτάσεις του ΣΤΕΚ είναι η ομάδα των
εμπειρογνωμόνων του Συνδέσμου να είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας για να κάνει παρουσιάσεις, τόσο στις τεχνικές σχολές όσο και σε άλλες
σχολές μέσης εκπαίδευσης, ώστε να εισαγάγουν τους
μαθητές στην πλειάδα των επαγγελμάτων που προσφέρει η τουριστική βιομηχανία.
Παράλληλα ο ΣΤΕΚ προγραμματίζει σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων προς γονείς και μαθητές για τα
τουριστικά επαγγέλματα.

ΟΣΕΛ

Tηλεφωνική γραμμή 8000 για
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία

Ε

ιδική τηλεφωνική γραμμή για την αποκλειστική
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) θέτει σε
λειτουργία ο ΟΣΕΛ, με στόχο να γίνει το λεωφορείο
πιο ανθρώπινο, φιλικό και ευκολότερα προσβάσιμο.
Ο αριθμός της νέας αυτής τηλεφωνικής γραμμής
είναι 8000 ΑΜΕΑ ή 8000 2632.

Η νέα υπηρεσία τέθηκε σε εφαρμογή την Δευτέρα 13
Φεβρουαρίου 2017 και θα είναι ανοικτή συνεχώς για
την εξυπηρέτηση: 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την
εβδομάδα. Μέσω του τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης
εμποδιζόμενων ατόμων, οι
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
πληροφορούνται για όλες τις
δυνατότητες
μετακίνησής
τους με λεωφορείο του ΟΣΕΛ,
τα ωράρια και τις διαδρομές και ταυτόχρονα να υποβάλλουν εισηγήσεις, παρατηρήσεις
και παράπονα.
Η υλοποίηση της γραμμής και των διαδικασιών που
αφορούν την εξυπηρέτηση ΑμεΑ έγινε με την πολύτιμη συνδρομή της Οργάνωσης Παραπληγικών
Κύπρου.
Ο ΟΣΕΛ δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ. Ειδική πλατφόρμα για την
επιβίβαση και αποβίβαση ΑμεΑ είναι διαθέσιμη στα
περισσότερα λεωφορεία του ΟΣΕΛ. Ο Οργανισμός
προωθεί παράλληλα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των οδηγών του, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια.
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Διαθέσιμα τα έντυπα επιδόματος τέκνου για το 2017

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι τα νέα έντυπα
αιτήσεων για την παροχή επιδόματος τέκνου και μονογονεϊκής
οικογένειας για το 2017, είναι διαθέσιμα στο κοινό από τη Δευτέρα,
20/02/2017.
Το έντυπο αίτησης για το επίδομα
τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας (ενιαίο έντυπο)
μπορεί να εξασφαλιστεί από τα
γραφεία της αρμόδιας Υπηρεσίας
για το Επίδομα Τέκνου (Τεύκρου 6,
1066 Λευκωσία), τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε όλη την
Κύπρο, τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά
Γραφεία (Λευκωσίας, Λεμεσού,
Λάρνακας και Πάφου), καθώς και
από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
http://www.mlsi.gov.cy.
Συμπληρωμένες αιτήσεις με όλα τα

απαραίτητα έγγραφα υποβάλλονται στην Υπηρεσία για το Επίδομα
Τέκνου στην ανωτέρω διεύθυνση,
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του
Πολίτη σε όλη την Κύπρο και στα

Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία
(Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
και Πάφου). Επίσης, οι συμπληρωμένες αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-

Ημερίδα Ενημέρωσης
Ξενοδοχοϋπαλλήλων

Η

ΣΕΚ Λεμεσού σας προσκαλεί στις
3 Μαρτίου σε Ημερίδα για την ενημέρωση των Ξενοδοχοϋπαλλήλων σε
θέματα που αφορούν τους όρους και τις
συνθήκες απασχόλησης αλλά και την
επαγγελματική σας καριέρα γενικότερα. Όλα όσα
χρειάζεστε να γνωρίζετε για μια αξιοπρεπή απασχόληση στην εργασία σας, θα έχετε την ευκαιρία μέσα σε
τρεις ώρες μόνο, να ενημερωθείτε αλλά και να ρωτήσετε ότι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε Συμμετοχή μέχρι τις
28 Φεβρουαρίου στους Οργανωτικούς Γραμματείς και
στους Τοπικούς Επιτρόπους του Ξενοδοχείου που
εργάζεστε.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθείσ τη ΣΕΚ Λεμεσού μεταξύ 9-12μ. Θα γίνει σύντομη παρουσίαση στα πιο κάτω
θέματα:
• Συλλογική Σύμβαση Ξενοδοχοϋπαλλήλων
• Οι περί εργοδοτουμένων σε ξενοδοχεία κανονισμοί όροι υπηρεσίας
• Εργατική νομοθεσία • Παροχές ΣΕΚ

FREE TRADE UNIONS OF HOTELS AND CATERING EMPLOYEES
SEK LIMASOL
Officer: Kyr. Economou street, P.O.B. 50266, 3602 Limassol,
Tel. 25861000 (30 lines), fax: 25362567

INVITATION
CONFERENCE DAY OF HOTELS EMPLOYEES
March 3, 2017, 9.00-12.00a.m. (Attendance and
Registrations Time: 8.30-9.00)
SEK Limassol
You will receive useful informationfor:
• COLLECTIVE AGREEMENT FOR TOURIST SECTOR
• REGULATIONS AND WORKERS CONDITION OF SERVICE
IN HOTEL AND TOURIST ACCOMMONDATION
• LABOUR LAW • SEK TRADE UNION SERVICES

ων, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, 1489 Λευκωσία.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Σε τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες
λαμβάνουν επίδομα τέκνου σε
μηνιαία βάση, θα καταβληθεί κατ’
εξαίρεση το επίδομα τέκνου και
μονογονεϊκής οικογένειας, μέχρι
και τον Μάρτιο 2017, νοουμένου
ότι, βάσει των στοιχείων της περσινής αίτησής τους, το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημά τους δεν
ξεπερνούσε τις €39.000.
Από τον Απρίλιο 2017, το επίδομα
θα καταβάλλεται μηναία μόνο σε
όσες τρίτεκνες, πολύτεκνες και
μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν
υποβάλει πλήρως συμπληρωμένη
την αίτηση για το επίδομα τέκνου
και το επίδομα μονογονεικής οικογένειας για το 2017 και η αίτηση
θα έχει εξετασθεί και εγκριθεί.

Κηδεύθηκε ο Λέανδρος Ελευθερίου
αγωνιστής της ΕΟΚΑ και μέλος της ΣΕΚ

Σ

ε ηλικία 78 χρονών ένας ακόμη αγωνιστής του
απελευθερωτικού μας αγώνα, ο Λέανδρος Ελευθερίου από τον Άγιο Αμβρόσιο Λεμεσού, πέθανε στις
27/1/2017 και κηδεύθηκε στο χωριό του, την Κυριακή 29/1/2017. Με την εκδημία του ο εξαίρετος αυτός
άνθρωπος, βιοπαλαιστής, υποδειγματικός, οικογενειάρχης, συνδικαλιστής και συνεργατιστής, αφήνει
την αγαπημένη του σύζυγο Κλεονίκη, 10 παιδιά, 32
εγγόνια και 11 δισέγγονα και αγαθή μνήμη για το
πέρασμα του από την πρόσκαιρή αυτή ζωή.
Ο Λέανδρος Ελευθερίου μαζί με μιά πλειάδα συγχωριανών του, υπήρξαν από το 1956, μέλη της εργαζόμενης νεολαίας της Ε.Ο.Κ.Α. Ήταν μέλη της Σ.Ε.Κ.
στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου και Επισκοπής.
Είχαν ως ορμητήριο τους το οίκημα της Σ.Ε.Κ Λεμεσού
με σύνδεσμο τους τον μ. Ανδρέα Βασιλείου έμμισθου
γραμματέα της Σ.Ε.Κ. Λεμεσού Ο Λέανδρος τότε εργαζόταν στο φάρο Ακρωτηρίου όπου υπήρχε στρατόπεδο αλεξιπτωτιστών., Μαζί με τους τότε 16 χρονους και 17 χρονους εργάτες της Σ.Ε.Κ. δημιουργήθηκε η πρώτη ομάδα που σχεδίασε και κατάφερε με
αριστοτεχνικό τρόπο να ανατινάξει στις 26 Νοεμβρίου 1957 ταυτόχρονα 5 αεροπροωθούμενα βομβαρδιστικά με τους «σαμποτέρ» να μείνουν ασύλληπτοι
αφού η διοργάνωση έγινε με τέτοια μαεστρία που οι
δράστες θεωρήθηκαν ως υπεράνω υποψίας και
συνέχισαν την προσπάθεια τους για πρόσθετα καίρια πλήγματα. Υπήρξε όμως και η προδοσία που
οδήγησε στη σύλληψη του Λέανδρου Ελευθερίου ο
οποίος κρατήθηκε μέχρι το τέλος του αγώνα στα
κρατητήρια.
Όλοι αυτοί οι αφανείς αγωνιστές παρέμειναν στην
ζωή τους ανιδιοτελείς και πιστοί στις αξίες και τα
ιδανικά τους. Περήφανοι που συμμετείχαν στον
αγώνα εκείνο, περήφανοι που υπήρξαν μέλη της
Σ.Ε.Κ. και περήφανοι που έμειναν μέχρι τέλος καθαροί και σωστοί Έλληνες, αγωνιστές της ζωής.
Πανίκος Ι. Σωτηρίου

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΧΤΥΑΚΗ ΑΠΑΤΗ

Ε

ντοπίσθηκε νέα διαδικτυακή
απάτη που αφορά κύκλωμα
το οποίο παρουσιάζεται ως
τμήμα εταιρείας που εξασφαλίζει άδειες εργασίας στην Κύπρο.
Η αστυνομία διαπιστώνει ότι η
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
consular.workerpermit@diplomats.com χρησιμοποιείται σε απάτες αντικαταβολής. Διεφάνη πως χρησιμο-

ποιήθηκε σε απάτες που αφορούν εξασφάλιση βίζας σε σχέση
με χώρες του εξωτερικού.
Οι επιτήδειοι προσφέρουν τη
δυνατότητα
εργασίας
στην
Κύπρο έναντι των €450 για έκδοση προσωρινής βίζας εργασίας.
Η αστυνομία καλεί το κοινό να
προβαίνει σε καταγγελίες στο Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο τηλ. 22808200.
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«Η

ελληνική γλώσσα είναι η
τροφός και η βάση όλων
των ευρωπαϊκών γλωσσών, με
λέξεις που κατέχουν απερίγραπτο οπτικό-ηχητικό εννοιολογικό κάλλος». Θα συνηγορήσω
με τον καθηγητή ότι «η δύναμη
του Έλληνα είναι η γλώσσα
του» και πώς η γλώσσα μας,
αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από συνέχεια και οικουμενικότητα… γιατί «η ἑλληνικὴ
γλώσσα δὲν ἔπαψε ποτέ της νὰ
μιλιέται, απλά δέχτηκε τὶς
ἀλλοιώσεις ποὺ δέχεται καθετὶ
ζωντανό, χωρίς να παρουσιάζει κανένα χάσμα». (Γ. Σεφέρης).
Η γλώσσα κάθε λαού πέρα από
όργανο επικοινωνίας αποτελεί
πρώτιστα ένα μπουκέτο από
χρώματα, αρώματα, ακούσματα και μνήμες: Ιστορίας, θρησκείας, πολιτισμού, ανθρωπισμού και παιδείας. Είναι η
αιώνα γκραβούρα στη θύμησή
μας, ενός καραβιού φορτωμένο
με μνήμες, που παλεύει να
αντισταθεί στα κύματα και να
φτάσει στον προορισμό του ...
Είναι η άγια τράπεζα με τα
δισκοπότηρα» της Πόλης του
Δροσίνη,που δε θα θέλαμε να
βυθιστούν, είναι ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου, είναι η
Σαλαμίνα της Κύπρος με τους
φίλους του άλλου πολέμου,
του Σεφέρη, είναι ο Πενταδάκτυλος, το σύμβολο του ελληνισμού… είναι και οι Έλληνες
Ποιητές, του
Μόντη, πως
«ελάχιστοι μας διαβάζουν,
όμως αντισταθμίζει που γράφουμε ελληνικά»! Είναι το
Τραγούδι του λαού της
Κύπρου, της Ελλάδας, του
τόπου και του χρόνου.
Ο χωροχρόνος της ελληνικής
γλώσσας. Η πρώτη γραπτή
μορφή της ελληνικής η Γραμμική Β, που εμφανίζεται στα
τέλη του 8ου αιώνα, αποτελεί
αδιάσπαστη κληρονομιά. Η
σημερινή ελληνική γλώσσα
αποτελεί αδιάσπαστη συνέχεια
τηςομηρικής. Η αρχαία ελληνική γλώσσα διακρινόταν σε
τρεις βασικές ομάδες ελληνικών διαλέκτων: την Ανατολική,την Κεντρική (Αρκαδοκυπριακή) και τη Δυτική. Αυτός ο
διαλεκτικός κατακερματισμός,
βοήθησε
στην
εξελικτική
πορεία της ελληνικής γλώσσας, με τη διαμόρφωση του
γεωγραφικού χώρου, τη διαδοχική εμφάνιση, τη διασπορά
των ελληνικών φύλων και την
πολιτική απομόνωση των
πρώτων οικιστικών κέντρων
να συμβάλλουν και να συντείνουν στη δημιουργία ενός
γλωσσικού μωσαϊκού. Οι

Ο χωροχρόνος της αδιαίρετης
Ελληνικής Γλώσσας
• 21η Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Μέρα Μητρικής Γλώσσας
πόλεις-κράτη, διαμορφώνουν
αρχικά το δικό τους αλφάβητο, αλλά συχνά παρουσιάζουν
κάποιες τοπικές ιδιομορφίες
και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Οι διάλεκτοι που διαμορφώθηκαν επηρέασαν τον λογοτεχνικό λόγο. Είναι σημαντικό να
αντιληφθούμε ότι στην αρχαία
Ελλάδα, ο πεζός και ο ποιητι-

ακούγεται και να μιλιέται
όπως και στην εποχή του
Ομήρου (Μπαμπινιώτης, 2000,
Παναγιωτίδης, 2002).
Η μαρτυρία του Παυσανία
(Ἑλλάδος περιήγησις VIII 2) και
του Όμηρου στην Ιλιάδα, είναι
πολύ κατατοπιστικές για την
αποβίβαση των Αρκάδων στην
Κύπρο, και την ανάμειξητους,
με τους γηγενείς κατοίκους.

ας μην μας συνεπαίρνουν οι
συναισθηματισμοί και ας μην
μας ενοχλούν οι αστεϊσμοί,
καλόπιστοι ή κακόπιστοι.
Παρά το γεγονός ότι το πρόσχημα πως ό,τι δεν ευροποιείται είναι ανώφελο, δεν είναι
εύχρηστο και κατά συνέπειανπαραμερίζεται
αποτελεί
δυστυχώς και τη νέα τάση της
εποχής μας. Η χρήση των

Σ

ε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται η γλώσσα μας
παραμένει και απομένει ως «ένα από τα πλέον αναπαλλοτρίωτα του Έθνους κτήματα» σύμφωνα με τον Αδαμάντιο
Κοραή. Η Γαλλίδα ακαδημαϊκός Ζ. Ντε Ρομιγύ, τάσσεται υπέρ
της οικουμενικότητας της ελληνικής γλώσσας, διαμηνύοντας
ότι «όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει ελληνικά, επειδή η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πρώτα από όλα να καταλάβουμε τη
δική μας γλώσσα», πολύ συχνά, πίπτει σε ώτα μη ακουόντων.

Ένα αξιόλογο άρθρο της δόκτορος Πόλας Χατζηνεοφύτου* το
οποίο παρατίθεται κατωτέρω αποτυπώνει την αξία και
σημασία της γλώσσας σε συνδυασμό με την Κυπριακή διάλεκτο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής
Γλώσσας
κός λόγος δημιουργείται στη
διάλεκτο της περιοχής όπου
πρωτοεμφανίστηκε και καλλιεργήθηκε, γεγονός που αποτελεί φαινόμενο στην ιστορία
της ελληνικής γλώσσας. Οι
Ίωνες δημιουργούν το έπος και
μερικά είδη της λυρικής ποίησης, όπως την ελεγεία. Ακολούθως οι Δωριείς καλλιεργούν
τη χορική ποίηση και το ειδύλλιο, οι Αιολείς τη μελική ποίηση, οι Ίωνες την ιστοριογραφία, τραγωδία και κωμωδία,
ρητορεία και φιλοσοφία. Η
μελική ποίηση αναπτύσσεται
στη Λέσβο με τη Σαπφώ, ενώ οι
τραγικοί ποιητές χρησιμοποιούν την αττική διάλεκτο
εμπλουτισμένη με δωρικά
στοιχεία στα χορικά και ιωνικά
στα διαλογικά τμήματα των
έργων τους.
Ο χωροχρόνος της κυπριακής
διαλέκτου. Το ελληνικό αλφάβητο εισάχθηκε στην Κύπρο
γύρω στα τέλη του 5ου αιώνα
π.Χ, από τον βασιλιά της
Σαλαμίνας, Ευαγόρα Α´ ενώ
στη συνέχεια, καθιερώθηκε η
αλεξανδρινή κοινή και όλοι
όσοι μιλούσαν Ελληνικά, τα
μιλούσαν χωρίς διαλεκτικές
ιδιομορφίες, εξ ου και ο χαρακτηρισμός «κοινή». Εκείνο το
οποίο και πάλι με ωθεί να ανατρέξω στον
Μπαμπινιώτη είναι η
διαπίστωση
ότι ένα μεγάλο
σώμα
λ έ ξ ε ω ν
παρέμεινε
αναλλοίωτο
και εξακολουθεί
να

Αξιοσημείωτη
διαλεκτική
χρήση της Κυπριακής διαλέκτου παρατηρείται και στον
«Βίο του Αγίου Ιωάννου του
Ελεήμονος», στον Άγιο Νεόφυτο τονΈγκλειστο, στις Ασσίζες,
στον Λεόντιο Μαχαιρά στην
Εξήγησιν της γλυκείας χώρας
Κύπρου, στον Γ. Βουστρώνιο
και στα Δημοτικά Τραγούδια
(Τραούιν του Διγενή και Αροδαφνούσα).Ο Β. Μιχαηλίδης, ο
«εθνικός ποιητής», της «9ης
Ιουλίου», χρησιμοποιεί την
κυπριακή διάλεκτο, τη δημοτική και την καθαρεύουσα.Ο
γλωσσικος λοιπόν πλούτος
της κυπριακής διαλέκτου δεικνύει, καταδεικνύει αλλά και
συνάμα αποδεικνύει, την άμεση
διασύνδεση της ομηρικής με
την κυπριακή, το αδιάσπαστο
και αδιαίρετο του χωροχρόνου
της ελληνικής γλώσσας. Όταν
η γιαγιά μου τόνιζε εμφαντικά
ότι μεινίσκει στο χωρίον Βάσα
Κοιλανίου, σαφώς αγνοούσε
παντελώς, την εκπληκτική διάσωση του προσφύματος –σκκαι την ομηρική επαναληπτική
σημασία του.
Εν κατακλείδι. Ο ύμνος για την
ομορφιά της γλώσσας μας δεν
χρειάζεται να άδεται με λόγια
αλλά να επιβάλλεται και να
αποδεικνύεται με πράξεις. Μια
ψηφίδα αυτής της σπάνιας
ομορφιάς είναι και η ιστορική
της συνέχεια, όπως είναι και
ο πλούτος που αντλεί από τα
βάθη των αιώνων. Γι’ αυτό, ο
Ε. Παπανούτσος υποστηρίζει
πως «δεν μπορεί κανείς να
μιλήσει και να γράψει σωστά
τη δημοτική, αν δεν πατάει
στέρεα στη γνώση της αρχαίας
κλασικής γλώσσας». Ωστόσο,

Δόκτορ Πόλα Χατζηνεοφύτου
Επιθεωρήτρια Φιλολογικών
Μαθημάτων του υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού
greeklish, λες και πριμοδοτείται λες και μας την έχουν κολλήσει στο πετσί μας, σαν
τατουάζ ή για να χρησιμοποιήσω την ελληνική ορολογία,
σαν δερματοστιξία και έχει
οδηγήσει τη γλώσσα μας, σε
μια άμετρη και ασύστολη
κακοποίησή της, σε ένα σταδιακό αφανισμότης…
H«σημερινή κακοποίηση της
γλώσσης» (Ο. Ελύτης), θελημένα ή αθέλητα, από αδιαφορία
ή από σκοπιμότητα, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οφείλουμε ναπροσφέρουμε στα
παιδιά μας, τα εργαλεία και τα
μέσα για καλύτερη πρόσβαση
στη γλώσσα, ως μια πνευματική παρακαταθήκη…Η διαχρονία της ελληνικής γλώσσας
από τα ομηρικά χρόνια μέχρι
σήμερα, μας πέμπει(κυπριακή
διάλεκτος αλλά ομηρική καταβολή) και μας παραπέμπει σε
ένα ενιαίο, αδιαίρετο και
συνεχές θαύμα. Η επιστροφή
στις ρίζες μας,όχι ως άγονη
προγονολατρία όπως συχνά
πολλοί την αποκαλούν, όχι ως
στείρα επιστροφή σε κάτι που
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έχει προ πολλού πεθάνει,όπως
πολλοί ισχυρίζονται,αλλά ως
το αέναο όλον, μιας γλώσσας
που εξακολουθεί να υφίσταται
παρά την κακοποίηση που έχει
δεχτεί και δέχεται καθημερινά,
παρά το καθημερινό σπίλωμα
και βιασμό της και αποτελεί
ακριβώςτην απάντηση, στην
κρίση που διέρχεται η γλώσσα.
Θα ήθελα ως εκπαιδευτικός να
πιστεύω ότι εξακολουθεί να
ισχύει η ρήση του Δημόκριτου
ότι «η γλώσσα είναι ο άγγελος
της ψυχής» αλλά θα ήθελα να
σιγουρέψω ή να διασφαλίσω
ότι εξακολουθεί να συνδέεται
άμεσα ή γιατί όχι και έμμεσα με
την εθνική μας συνείδηση, την
πολιτιστική μας κληρονομιά,
με το αθάνατο εκείνο σμίλευμα
της ψυχής! Και χωρίς αυτά τι
είναι ο άνθρωπος, αν παύει να
λέγεται Άνθρωπος;
Τι θα απογίνει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός που με περηφάνεια διδάσκουμε στα παιδιά
μας ότικάποτεθεμελίωσε τη
δημοκρατία, πολέμησε για την
ελευθερία, θέσπισε την ισονομία, αγωνίστηκε για τον σεβασμό στον Άνθρωπο και κυρίως
στον Συνάνθρωπο! Τι θα απογίνει η σημερινή πολυπολιτισμική Κύπρος και η οικονομικά ασθενής Ελλάδα, όταν και
αυτά πλέον τα εφόδια της
ανθρωπιστικής
παιδείας,
εγκαταλείψουν τον Άνθρωπο
και υποχωρήσουν αδύναμααπέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ...τι θα γίνει και τι θα
απογίνει η παιδεία μας όταν
δεν τάσσει στη ζωή της Θερμοπύλες και δεν επιτάσσειτον
επαναπροσδιορισμό
των
αναλλοίωτων αξιών της!
Αξίζει λοιπόν να πολεμήσουμε
για τη διατήρηση και την
καθαρότητα της γλώσσας μας,
που με τη μουσικότητα της, τη
φωνητική και φωνολογική
αρμονία της, εκφράζει τόσο
όμορφα, τόσο βαθιές έννοιες
και αξίες. Με τις σκέψεις
αυτές, ως μια αυλαία που
πέφτει,συνεχίζω να ελπίζω
και να αισιοδοξώ, σιγομουρμουρίζοντας το ακόλουθο:

«Κι ἂν τυχὸν κάπου ἀνάμεσα
στοὺς γαλάζιους διαδρόμους
συναντήσω ἀγγέλους, θὰ τοὺς
μιλήσω ἑλληνικά, ἐπειδὴ
δὲν ξέρουνε γλῶσσες. Μιλᾶνε
μεταξὺ τους μὲ μουσική.»
(Ν. Βρεττάκος).

Νέα σειρά διαλέξεων «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχίζοντας τις επιστημονικές του
δράσεις προς το ευρύ κοινό εγκαινιάζει τη νέα σειρά διαλέξεων
με τίτλο «Βυζαντινό Σεμινάριο 2017». Οι σεμιναριακές διαλέξεις
που θα πραγματοποιηθούν το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα είναι σχετικές με τη βυζαντινή
λογοτεχνία, ιστορία, αρχαιολογία και τέχνη. Οι εισηγητές είναι
εγνωσμένου κύρους Βυζαντινολόγοι από την Τσεχία, τη Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Κύπρο.
Ο σεμιναριακός κύκλος ξεκίνησε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου. Όλες
οι διαλέξεις διεξάγονται στην αίθουσα διαλέξεων του Κέντρου
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Μ. Αλεξάνδρου 10, Παλιά Λευκωσία)
με ώρα έναρξης τις 19.00.Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

8η ΜΑΡΤΙΟΥ-Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Η

μέρα αφιερωμένη στη
γυναίκα η 8η Μαρτίου. Η
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8
Μαρτίου, σε ανάμνηση μιας
μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου
του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα
Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν
καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909
με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και
υιοθετήθηκε δύο χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή.

Ανύπαρκτη η Κοινωνική Δικαιοσύνη
χωρίς Ισότητα στην εργασία
8

η Μαρτίου. Μέρα θύμησης και παράλληλα
υπενθύμισης πως ο αγώνας για την Ισότητα είναι ακόμη μακρύς και ενδεχομένως
δύσβατός.
Η ΣΕΚ για ακόμη μια χρονιά θα τιμήσει την 8η
Μαρτίου αξιώνοντας εφαρμογή χωρίς εκπτώσεις των νομοθεσιών που προάγουν την Ισότητα εμπεδώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο
ισότιμες συνθήκες εργασίας και για τα δύο
φύλα.
Λαμβάνοντας υπόψη και την Παγκόσμια
Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης που εορτάζε-

ται στις 20 Φεβρουαρίου το φλέγον ζήτημα της
Ισότητας μεταξύ των δύο φύλων αποκτά
ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.
Δεν μπορούν να επικρατήσουν συνθήκες Κοινωνικής Δικαιοσύνης όταν οι γυναίκες εν έτη
2017 δεν αμείβονται ισότιμα ενώ παράλληλα
η μητρότητα διώκεται από μερίδα εργοδοτών.
Αποτελεί χρέος λοιπόν κάθε χρόνο να υπενθυμίζουμε τους διαχρονικούς
αγώνες των
γυναικών για να αντλούν δύναμη οι νεότερες
γενιές

Ιστορία της 8ης Μαρτίου
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977
από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα
για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη.
Η ιδέα για τον εορτασμό της
προέκυψε κατά το πέρασμα
στον 20ό αιώνα, το οποίο
σηματοδοτήθηκε από την
εκβιομηχάνιση, την πληθυσμιακή έκρηξη και τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Το
έναυσμα, όμως, είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη Λυσιστράτη να
πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη
«φεμινιστική» απεργία, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των ανδρών.
Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής
επανάστασης οι γυναίκες του
Παρισιού ζητούσαν «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα»
στις Βερσαλίες. Η γιορτή
ουσιαστικά αφορά στους αγώνες συνηθισμένων γυναικών,
που με το θάρρος και την αποφασιστικότητα τους έγραψαν

του 1857 στη Νέα Υόρκη για τις
απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς
μισθούς τους. Η αστυνομία
επιτέθηκε και διέλυσε βίαια το
πλήθος των λευκοντυμένων
γυναικών, όμως το εργατικό
κίνημα είχε ήδη γεννηθεί. Δυο
χρόνια αργότερα, οι γυναίκες
που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο
εργατικό σωματείο γυναικών
και συνέχισαν τον αγώνα για
τη χειραφέτηση τους.
Το 1908 παρέλασαν 15.000
γυναίκες στους δρόμους της
Νέας Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους
μισθούς και δικαίωμα ψήφου.
Υιοθέτησαν το σύνθημα «Ψωμί
και τριαντάφυλλα», με το ψωμί
να συμβολίζει την οικονομική
ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα
ζωής.
Η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε για πρώτη φορά από το
Σοσιαλιστικό Κόμμα των ΗΠΑ
στις 28 Φεβρουαρίου 1909. Ο
εορτασμός της καθιερώθηκε το
1910 με πρόταση της Γερμανίδας σοσιαλίστριας Clara Zetkin
κατά τη διάρκεια της Δεύτερης
Διεθνούς.

ιστορία.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι
εργάτριες στο τομέα της υφαντουργίας και του ιματισμού
κινητοποιήθηκαν στις 8 Μάρτη

Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση,
η
φεμινίστρια
Alexandra Kollontai έπεισε τον
Λένιν να επισημοποιήσει τη
γιορτή στη Σοβιετική Ένωση,
όμως μέχρι το 1965 αυτή
παρέμεινε γιορτή των εργατών.

√ Ο αγώνας των διεκδικήσεων
και αξιώσεων μας είναι αποφασιστικός
και ακατάπαυστος

Η άνοδος του φεμινιστικού
κινήματος το 1960 αναζωογόνησε το ενδιαφέρον για την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Στις μέρες μας, όμως, σε πολλές χώρες η ημέρα αυτή έχει
χάσει το πολιτικό της μήνυμα:
Αφενός εμπορευματοποιήθηκε
και αφετέρου εκλήφθηκε ως
ευκαιρία για να εκφράσουν οι
άνδρες την αγάπη τους στις
γυναίκες, όπως κατά την
Ημέρα της Μητέρας και του
Αγίου Βαλεντίνου.
Ωστόσο, περιστατικά που
σημειώνονται με αφορμή τον
εορτασμό της Ημέρας τη
Γυναίκας, αποδεικνύουν την
ανάγκη προβολής και τίμησης,
αν μη τι άλλο, των αγώνων
των γυναικών. Στην Τεχεράνη
στις 4 Μαρτίου 2007, η αστυνομία ξυλοφόρτωσε χιλιάδες
άνδρες και γυναίκες που σχεδίαζαν συλλαλητήριο για τον
εορτασμό της ημέρας. Οι δεκάδες γυναίκες που συνελήφθησαν κρατήθηκαν για μέρες στην
απομόνωση. Οι ακτιβίστριες
Shadi Sadr και Mahbubeh
Abbasgholizadeh
αφέθηκαν
ελεύθερες μετά από δεκαπέντε
μέρες απεργία πείνας.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η ΣΕΚ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΜΑΧΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Η

κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί
βασική συνιστώσα για την κοινωνική αρμονία και την ισότητα των πολιτών ενός κράτους και έχει ως βασικό
στόχο την εξασφάλιση μιας στοιχειώδους ποιότητας ζωής για όλους τους
πολίτες του.
Η ΣΕΚ στο πλαίσιο της 20ης Φεβρουαρίου, Παγκόσμιας Μέρας Κοινωνικής
Δικαιοσύνης, που έχει καθιερωθεί το
2007 από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών, αξιώνει από την πολιτεία να
δράσει καταλυτικά για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της φτώχειας, φαι-

νόμενα τα οποία έχουν οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες μας, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, στην οικονομική και εν γένει κοινωνική εξαθλίωση.
Διεκδικεί, επίσης, την υιοθέτηση δραστικότερων πολιτικών, αλλά και την
εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
που αποτελεί ασπίδα προστασίας των
εργαζομένων από την εργασιακή εκμετάλλευση, ενδυναμώνοντας, παράλληλα, τις προσπάθειες που στοχεύουν
στην καταπολέμηση της φτώχειας,
στην εμπέδωση συνθηκών για αξιοπρε-

πή εργασία, στην ισότητα
των φύλων, στην απρόσκοπτη πρόσβαση όλων
των πολιτών στα πολύτιμα αγαθά της κοινωνικής
ασφάλειας, υγείας και
δικαιοσύνης.
Στην προσπάθεια που
καταβάλλεται για κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση, η ΣΕΚ, ως
μέρος της λύσης και όχι
του προβλήματος, θα
συνεχίσει με υπευθυνότητα
και σύνεση να διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη
λήψη μέτρων και αποφάσεων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Είναι καιρός να εξαλειφθούν οι αδικίες
του παρελθόντος που συνεργούν στις
τρέχουσες αδικίες και καταδυναστεύουν
την ισονομία και ισοπολιτεία.
Προς τον σκοπό αυτό, η ΣΕΚ υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, πως:
• Η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής
θα επιτευχθεί με την προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων μέσα
από την επέκταση και ισχυροποίηση
των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
• Ο κοινωνικός διάλογος ως θεσμός θα
πρέπει να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σε ένα
μεγάλο εύρος αποφάσεων η μέγιστη
δυνατή συναίνεση.
• Το Κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας οφείλει να διαθέτει σύγχρονο Γενικό Σχέδιο
Υγείας, που να καλύπτει ποιοτικά
όλους ανεξαίρετα τους πολίτες, αλλά
και να παρακολουθεί με αυστηρότητα
την εφαρμογή των νομοθεσιών που
προάγουν την Ίση Μεταχείριση στην
Εργασία, μέσα σε συνθήκες ισότητας.
• H Εφαρμογή του νόμου για την Ισομισθία μεταξύ των δυο φύλων αποτελεί εκ
των ων ουκ άνευ.
Με ανεξάρτητη και ελεύθερη συνείδηση
η ΣΕΚ θα συνεχίσει να αγωνίζεται σθεναρά για την επικράτηση δίκαιων κοινωνικών συνθηκών για τις τωρινές και
μέλλουσες γενιές, με την ελπίδα πως
κάποια στιγμή η χώρα στα ζητήματα
κοινωνικής ευημερίας θα αποτελέσει
για τον παγκόσμιο χάρτη παράδειγμα
προς μίμηση.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ζητούνται για εργοδότηση στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία άτομα
όλων των ειδικοτήτων, κυρίως:
• Καμαριέρες
• Υπάλληλοι υποδοχής
• Τραπεζοκόμοι
• Μάγειροι
Οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στα Σωματεία ξενοδοχοϋπαλλήλων των Ελεύθερων Εργατικών Κέντρων ΣΕΚ σ’ όλες τις
πόλεις της ελεύθερης Κύπρου.
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ΥΓΕΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Είναι η καστανή ζάχαρη
καλύτερη από τη λευκή;

Τ

ις τελευταίες δεκαετίες ολοένα και αυξάνουν οι
συστάσεις των ειδικών, που προτρέπουν τους
καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλωση ζάχαρης,
καθώς αυτή είναι αποδεδειγμένα πλέον υπεύθυνη για
πολλά δεινά της υγείας μας. Έτσι, οι περισσότεροι
από εμάς, αντικαθιστούμε σταδιακά τη λευκή ζάχαρη,
με τη λιγότερο κατεργασμένη καστανή… έχει όμως
αυτό αποτέλεσμα;
Πρώτα από όλα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η λευκή
ζάχαρη είναι το πλέον επεξεργασμένο σάκχαρο από
το οποίο έχει αφαιρεθεί κάθε ίχνος ανόργανων στοιχείων και βιταμινών. Η καστανή ζάχαρη είναι ακριβώς σαν τη λευκή απλώς δεν της έχει αφαιρεθεί κατά
την επεξεργασία η μελάσα και έτσι αποκτά το καφέ

της χρώμα. Η μελάσα περιέχει θρεπτικά συστατικά
όπως ασβέστιο, κάλιο, σίδηρο και μαγνήσιο. Οπότε
είναι λογικό να λέμε ότι η άσπρη ζάχαρη είναι λιγότερο υγιεινή από την καστανή.
Αν μιλήσουμε καθαρά με αριθμούς…
… και από πλευράς θερμίδων, η καστανή ζάχαρη έχει
τα ίδια αποτελέσματα με τη λευκή. Η μελάσα που
περιέχεται στην καστανή περιέχει κάποιες από τις
βιταμίνες του συμπλέγματος Β και κάποια μικροθρεπτικά συστατικά όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος και το
μαγνήσιο.
Ωστόσο οι συγκεντρώσεις των συστατικών αυτών
είναι σε πολύ μικρό ποσοστό.
Αν καταναλώναμε 1 κιλό καστανή ζάχαρη, η οποία θα
περιείχε 100 γραμμάρια μελάσα η θρεπτική της αξία
θα ήταν υπολογίσιμη. Γενικότερα, στις ποσότητες
που καταναλώνεται η ζάχαρη (5-50 γραμ.) η ποσότητα και η αξία τη μελάσας είναι πολύ μικρή.

Γιατί τότε να επιλέγουμε την καστανή;
Οι διαιτολόγοι τη συνιστούν περισσότερο σε σχέση με
τη λευκή για τον εξής απλό λόγο. Επειδή έχει υποστεί
λιγότερη επεξεργασία έχει και σαν αποτέλεσμα να μην
αυξάνει τόσο απότομα τα επίπεδα σακχάρου στο
αίμα, αφού έχει σχετικά μικρότερο γλυκαιμικό δείκτη
συγκριτικά με τη λευκή ζάχαρη.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως ο οργανισμός σου θα
αφομοιώσει πιο ομαλά τα σάκχαρα αυτά, δεν θα
υπάρξουν έντονες διακυμάνσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και έτσι θα μπορέσεις να ρυθμίσεις
αποτελεσματικότερα την όρεξή του, ενώ ο οργανισμός
σου θα αποθηκεύσει μικρότερες ποσότητες λίπους.

Τ

α παιδιά που πέφτουν σε
κατάσταση φτώχειας, λόγω
επιδείνωσης της οικονομικής
κατάστασής των γονιών τους,
κινδυνεύουν περισσότερο να
υποφέρουν αργότερα από κοινωνικά, συναισθηματικά και εν
γένει προβλήματα συμπεριφοράς, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.
Μια δεύτερη αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά
φτωχών οικογενειών, που
δυσκολεύονται να τα βγάλουν
πέρα, αναπτύσσουν συχνότερα
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας
(ΔΕΠΥ) και άσθμα, σε σχέση με
τα πιο εύπορα παιδιά, αλλά
όχι αυτισμό.
Οι ερευνητές του Τμήματος
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Με σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης 1 στους 2
επαγγελματίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία

Τ

ο 40-55% των επαγγελματιών
υγείας υποφέρει από το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout syndrome) στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, δηλώνει στο Πρακτορείο Fm και στην
εκπομπή 104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ, ο
επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας και επαγγελματικής υγιεινής
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
ειδικός ιατρός εργασίας Γιώργος
Ραχιώτης.
Αναφέρει ακόμη ότι οι εργαζόμενοι
οι οποίοι εμφανίζουν burnout
έχουν κατά 84% μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη και
κατά 41% μεγαλύτερο κίνδυνο να
αναπτύξουν στεφανιαία νόσο, από
αυτούς που δεν πάσχουν από το
σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης.
Ο κύριος Ραχιώτης δίνει επίσης
οδηγίες για την αντιμετώπιση του
burnout, οι οποίες όμως, σύμφωνα
με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο, αυτή τη στιγμή είναι
ανθρωπίνως αδύνατον να εφαρμοστούν από το νοσηλευτικό προσωπικό, λόγω των κενών οργανικών

θέσεων στο ΕΣΥ.
Και το πρόβλημα εμφανίζεται
εντονότερα στους νοσηλευτές από
οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα των
επαγγελματιών υγείας, αφού όπως
επισημαίνει ο κ Γιαννάκος, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης στους νοσηλευτές ειδικά, αγγίζει περίπου το 60%.

Την ίδια ώρα πέραν της εργασιακής εξουθένωσης οι επαγγελματίες
υγείας στα δημόσια νοσοκομεία,
τελευταία βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με φαινόμενα βίας από
ασθενείς ή συγγενείς τους, τα
οποία σύμφωνα με τον κύριο
Ραχιώτη έχουν αυξηθεί, κυρίως
λόγω του μεγάλου χρόνου αναμονής

Τι είναι το σύνδρομο
επαγγελματικής εξουθένωσης
Το σύνδρομο επαγγελματικής
εξουθένωσης, διεθνώς καθιερωμένο ως burnout syndrome, σύμφωνα
με τον κ. Ραχιώτη απαρτίζεται
ουσιαστικά από τρεις παραμέτρους:« Όταν ο εργαζόμενος δέχεται πίεση από το εργασιακό περιβάλλον που ξεπερνά τις δυνατότητες του, τότε αντιδρά και έχουμε
πρώτον την εμφάνιση της συναισθηματικής εξουθένωσης, όπου
πρακτικά «αδειάζει» ο άνθρωπος
και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα
καθήκοντα του. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αποπροσωποποίηση,
όπου πλέον ο εργαζόμενος δεν
ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα
της εργασίας του, και το τρίτο
στοιχείο είναι η μειωμένη απόδοση. Αυτές οι τρεις παράμετροι είναι
μία απάντηση στο στρες. Το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης δεν ταυτίζεται με το στρες. Το
στρες όμως μπορεί να προκαλέσει
το σύνδρομο».

Προσοχή στα αποκριάτικα προϊόντα για επικίνδυνες χημικές ουσίες!

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την ευκαιρία των επερχόμενων εκδηλώσεων για την Αποκριά,
προειδοποιεί το καταναλωτικό
κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις αγορές του, αφού
όπως αναφέρει αρκετά προϊόντα,
όπως μάσκες αμφίεσης και αποκριάτικες στολές και άλλα αντικείμενα /παιχνίδια περικλείουν κινδύνους, διότι πιθανόν να περιέχουν
επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως
φθαλικούς εστέρες ή/και αζωχρωστικές ουσίες.
Σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρει ότι
οι φθαλικοί εστέρες χαρακτηρίζονται ως ουσίες τοξικές για την
αναπαραγωγή, ενώ οι αζωχρωστικές ενώσεις χαρακτηρίζονται ως
καρκινογόνες ουσίες.

Σημειώνει ακόμα πως τα προϊόντα
που περιέχουν τις πιο πάνω χημικές ουσίες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από το μέγιστο επιτρεπό-

• Προειδοποίηση από
το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας
μενο από την νομοθεσία όριο δεν
πρέπει να διατίθενται
στην αγορά.

Επιπλέον, τέτοια προϊόντα είναι
πιθανόν να περιέχουν κι άλλες
πολύ επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία χημικές ουσίες.

Επιπρόσθετα, πληροφορεί
τόσο τους προμηθευτές
όσο και το κοινό ότι ορισμένα είδη εύφλεκτων
αερολυμάτων (sprays) που
κυκλοφορούν στην αγορά
και χρησιμοποιούνται για
ψυχαγωγικούς και διακοσμητικούς σκοπούς (π.χ.
αφροί,
σερπαντίνες,

Η φτώχεια αυξάνει τον κίνδυνο για ψυχολογικά
και σωματικά προβλήματα στα παιδιά
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, με επικεφαλής τη δρα Σόφι Γουίκχαμ,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα
δημόσιας υγείας “The Lancet
Public Health”, ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από 6.000 οικογένειες που αρχικά δεν ήσαν
φτωχές και τα παιδιά τους δεν
είχαν ψυχικά προβλήματα στην
ηλικία των τριών ετών. Σε διάστημα οκτώ ετών (εωσότου
δηλαδή τα παιδιά γίνουν 11
ετών) ορισμένες από αυτές τις
οικογένειες (οι 844) εμφάνισαν

λαμπυρίζουσα σκόνη (glitter),
κ.λπ.) δεν πρέπει να διατίθενται
στην αγορά για πώληση στους
καταναλωτές και ιδιαίτερα στα
παιδιά για αυτό και φέρουν στην
ετικέτα τους τη φράση «Μόνο για
επαγγελματική χρήση».

επιδείνωση των οικονομικών
τους, γεγονός που τους έριξε
κάτω από το όριο της φτώχειας.
Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά
που είχαν πλέον γίνει φτωχά,
είχαν κατά μέσο όρο 40% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν ψυχολογικές διαταραχές
και προβλήματα συμπεριφοράς. Μεγαλύτερη (κατά 44%)
ήταν η αύξηση του κινδύνου
για τις μητέρες αυτών των
παιδιών, ακόμη κι αν δεν είχαν
μείνει άνεργες.
Στη δεύτερη μελέτη, ερευνητές

με επικεφαλής τον παιδίατρο
δρα Κρίστιαν Πουλτσίνι του
Νοσοκομείου Παίδων του
Πίτσμπουργκ, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Pediatrics” της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής,
διαπίστωσαν ότι η πιθανότητα άσθματος σε ένα παιδί
αυξάνεται κατά 26%, αν η
οικογένειά του ζει κάτω από το
όριο της φτώχειας.
Εξάλλου η πιθανότητα εμφάνισης ΔΕΠΥ αυξάνεται, όσο μειώνεται το οικογενειακό εισόδημα. Και στις δύο περιπτώσεις

(άσθμα-ΔΕΠΥ) ως πιθανή αιτία
θεωρείται το «τοξικό στρες»
που προκαλεί η φτώχεια.
Αντίθετα, οι διαταραχές του
φάσματος του αυτισμού έχουν
μεγαλύτερη
πιθανότητα
(διπλάσια έως τριπλάσια,
ανάλογα με το εισόδημα) να
εκδηλωθούν σε παιδιά, των
οποίων οι οικογένειες βρίσκονται πάνω από το όριο της
φτώχειας.
Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό
είναι ότι όταν οι γονείς των
αυτιστικών παιδιών είναι πιο
εύποροι, είναι πιθανότερο να
έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες ιατρικές υπηρεσίες, που
θα διαγνώσουν έγκαιρα το
πρόβλημα του παιδιού τους.
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Μ

ε την Καθαρά Δευτέρα
ξεκινά η Σαρακοστή για
την Ορθόδοξη εκκλησία, ενώ
ταυτόχρονα σημάνει το τέλος
των Απόκρεω. Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι γιατί οι
Χριστιανοί «καθαρίζονταν»
πνευματικά και σωματικά.
Είναι μέρα νηστείας αλλά και
μέρα αργίας για τους Χριστιανούς. Η νηστεία διαρκεί για 40
μέρες, όσες ήταν και οι μέρες
νηστείας του Χριστού στην
έρημο. Η Καθαρά Δευτέρα εορτάζεται 48 ημέρες πριν την
Κυριακή της Ανάστασης του
Χριστού, το ορθόδοξο χριστιανικό Πάσχα.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναυσμα για σωματική και πνευματική κάθαρση

Τα μυστικά του σαρακοστιανού τραπεζιού

Πολλά είναι όμως τα έθιμα της

• Λαγάνες, ταραμάς και χαλβάς είναι μερικά από τα
φαγητά που δεν λείπουν από το σαρακοστιανό τραπέζι
κάθε Καθαρά Δευτέρα. Ο χαρταετός είναι το αγαπημένο
έθιμο μικρών και μεγάλων αρκεί ο καιρός να το επιτρέψει!

Βόνιτσα: Το έθιμο του
«Αχυρένιου Γληγοράκη»

σμα της νύφης η οποία στην
πραγματικότητα είναι άνδρας!
Παράλληλα όλοι οι παρευρισκόμενοι γιορτάζουν τα Κούλουμα με σατιρικά τραγούδια
και πολύ χορό.

Το έθιμο του Αχυρένιου-Γληγοράκη αναβιώνει κάθε Καθαρή
Δευτέρα στην πόλη της Βόνιτσας.

Ύστερα απ' το ξύρισμα του
γαμπρού αρχίζει ο σατιρικός
διάλογος ανάμεσα στους δύο
συμπεθέρους.

Καθαράς Δευτέρας σε όλη την
Ελλάδα και την Κύπρο.
Ας δούμε μερικά.

πρώτου συζύγου, αλλά και
προς ικανοποίηση του παθόντος και πολλά δαπανήσαντος
Ιωάννη Κουτρούλη. Το τρικούβερτο γλέντι έµεινε στην ιστορία και η φράση «έγινε του
Κουτρούλη ο γάµος» πλέον
δηλώνει θορυβώδη εκδήλωση.
Αυτό το πραγµατικό γεγονός
ξαναζωντανεύει µε τη µορφή
παρωδίας το µεσηµέρι της
Καθαρής Δευτέρας και έως το
βράδυ γίνεται γλέντι, όπου
προσφέρονται γουρουνόπουλα, καψάλες (φέτες ψωµιού µε
λάδι καψαλισµένες στη φωτιά)
και κρασί.

Παρόλον που η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της
νηστείας, τα γευστικά έθιμά
της ημέρας αποτελούν μια
πρώτης τάξης αφορμή για να
στρώσουμε ένα πληθωρικό
τραπέζι με πολλές ελληνικές
νοστιμιές. Από τις βασικότερες
είναι η λαγάνα, το γνωστό μας
πλακουτσωτό ψωμί, που κόβεται εύκολα και συνοδεύεται
υπέροχα από την πικάντικη
ταραμοσαλάτα. Η ταραμοσαλάτα είναι εξίσου νόστιμη
φτιαγμένη με λευκό ή κόκκινο
ταραμά και μπόλικο λεμόνι. Τα
ντολμαδάκια γιαλαντζί αν και
λίγο μπελαλίδικα, αξίζουν τον
κόπο.
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του τραπεζιού, τα θαλασσινά
και τα όστρακα έχουν τον
πρώτο λόγο, αλλά και τα
όσπρια δεν πάνε πίσω. Τρυφερές σουπιές με σπανάκι, γιαχνί καλαμάρι
γεμιστό με ρύζι, χταποδάκι
με
κοφτό
μακαρονάκι ή απλό
ξυδάτο, χούμους, γίγαντες κοκκινιστοί στον
φούρνο και αν προχωρήσουμε τη φαντασία
και την όρεξή μας ένα
βήμα παραπέρα, φτιάχνουμε και μια νόστιμη μακαρονάδα του ψαρά (με όλα τα
θαλασσινά και τα οστρακοειδή) ή γιουβέτσι με γαρίδες αντί
για κρέας, που ταιριάζει μοναδικά με τα ζυμαρικά.
Φυσικά, δεν πρέπει να λείπουν
για κανέναν λόγο από το τραπέζι οι ελιές, τα λαχανικά
τουρσί που ταιριάζουν πολύ με
όλες τις σαρακοστιανές γεύσεις, η φρέσκοκομμένη ντομάτα, το αγγουράκι, η φάβα και
οι βραστές πατάτες με φρέσκο
κρεμμύδι.
Ως Έλληνες όμως, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το
επιδόρπιο για να κλείσουμε
γλυκά το γεύμα μας. Ένας χαλβάς κατσαρόλας με ελαιόλαδο
ή μια ταχινόπιτα με μέλι.

Περνώντας στο κυρίως πιάτο

«7» μυστικά για το σαρακοστιανό τραπέζι
Πριν ξεκινήσετε τις ετοιμασίες, λάβετε υπόψη σας μερικά μικρά μυστικά που θα «απογειώσουν»
γευστικά την ημέρα σας:
1. Αποφύγετε τις κονσέρβες. Αν και πεντανόστιμες, δεν έχετε κανέναν απολύτως λόγο να αγοράσετε κονσερβοποιημένα προϊόντα. Όλα τα σαρακοστιανά είναι αρκετά εύκολα να μαγειρευτούν και
τα χειροποίητα φαγητά έχουν πάντα, άλλη χάρη. Μόνο τα ντολμαδάκια γιαλαντζί είναι ίσως, η
πιο χρονοβόρα από τις σπεσιαλιτέ της ημέρας, αλλά αξίζουν τόσο τον κόπο όσο και την επιβράβευση από το «κοινό» σας, μετά την επιτυχημένη τους χώνεψη. Ενώ, λόγω κρίσης τα σπιτικά
φαγητά εξοικονομούν και χρήματα από την τσέπη σας.
2. Προτιμήστε τον λευκό ταραμά. Ο κόκκινος ταραμάς είναι αυτός που χρησιμοποιείται ευρύτατα σε εστιατόρια και σπίτια, μάλλον λόγω της χαμηλότερης τιμής του. Παρ’ όλα αυτά, ο λευκός
έχει πιο ντελικάτη γεύση. Η αλμύρα αλλά και η γεύση του είναι λιγότερο έντονη, αλλά πολύ νόστιμη και δεν έχει προσθήκη χρώματος στα αυγά του μπακαλιάρου (από τα οποία προέρχεται ο ταραμάς). Προσθέστε κρεμμύδι, βρεγμένο ψωμί, λάδι και μπόλικο λεμόνι, χωρίς επιπλέον αλάτι κι έχετε
ένα νόστιμο πικάντικο ντιπ.
Το έθιμο είναι εξέλιξη της
σκωπτικής
παράστασης
κάποιων μοναχών της Αγίας
Παρασκευής εις βάρος ενός
μοναχού με το όνομα Γρηγόριος. Άλλοι υποστηρίζουν ότι
το έθιμο είναι κληρονομιά από
τους Βενετσιάνους από την
περίοδο που κατείχαν την
περιοχή μας. Όμως η επικρατέστερη άποψη είναι αυτή που
θέλει τον Γληγοράκη ψαρά ο
οποίος αρνήθηκε τη θάλασσα
και έψαξε τη τύχη του στη στεριά. Η θάλασσα όμως τον εκδικήθηκε και τον έριξε στα ξένα,
να ταλαιπωρείται και να μην
μπορεί να έχει σταθερή δουλειά.

Ο «Βλάχικος Γάμος»
της Θήβας
Το έθιμο αυτό χρονολογείται
από το 1830 και έχει να κάνει
με τα προξενιά που γίνονταν
τότε. Σήμερα πραγματοποιείται παραδοσιακά με το ξύρισμα του γαμπρού και το στόλι-

Μεθώνη: Του Κουτρούλη
ο γάμος
Οι γιορτές της Αποκριάς στη
Μεθώνη
Μεσσηνίας
είναι
άρρηκτα δεµένες µε τον γάµο
του Κουτρούλη, έθιµο που έχει
τις ρίζες του στις αρχές του
14ου αιώνα στην ενετοκρατούµενη περιοχή. Ολα άρχισαν
όταν ο τελευταίος έλληνας
ιππότης, ο Ιωάννης Κουτρούλης, ερωτεύθηκε µια ντόπια, η
οποία όµως ήταν παντρεµένη.
Εκείνος την έκλεψε και αποφάσισε να συγκατοικήσει µαζί
της, γεγονός που προκάλεσε
κουτσοµπολιά αλλά και τον
αφορισµό της γυναίκας από
την Εκκλησία. Επί 17 χρόνια ο
Κουτρούλης, παρά τη µεγάλη
αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, αγωνιζόταν να την
παντρευτεί νόµιµα. Τελικά η
γυναίκα παρουσίασε το διαζύγιο και έγινε το µυστήριο. Μετά
την τέλεση του γάµου, το 1394
ή το 1404, το γλέντι κράτησε
αρκετές ηµέρες σε πείσµα του

3. Γεμίστε το τραπέζι με κάθε είδους
λαχανικά. Φρεσκοκομμένες ντομάτες και
αγγουράκι, ελιές, κάπαρη και καπαρόφυλλα, λαχανικά τουρσί, παντζάρια βραστά
και όλων των λογιών τα πράσινα και χρωματιστά λαχανοειδή θα στολίσουν όμορφα
το τραπέζι σας, δίνοντας χρώμα στα
πιάτα, ενώ παράλληλά θα σας χορτάσουν
πριν προλάβετε να καταναλώσετε τόνους
ντολμαδάκια, γίγαντες και ταραμοσαλάτα
που σίγουρα θα «πέσουν βαριά» στο στομάχι.
4. Πηγαίνετε πρωί πρωί στον φούρνο για ζεστή και φρέσκια λαγάνα. Η λαγάνα είναι από τις
νοστιμιές που τρώμε μια φορά τον χρόνο. Αξίζει λοιπόν να την παραλάβετε νωρίς από τον κοντινό σας φούρνο που ξέρετε ότι την πέτυχε και πέρυσι και να ξεκινήσετε να την απολαμβάνετε από
το πρωί, κομμένη με γεωμετρική συμμετρία, σαν καλλιτέχνημα! Αν τώρα, έχετε τον χρόνο και την
όρεξη να τη φτιάξετε μόνοι σας, ακόμα καλύτερα…
5. Αγοράστε νόστιμο χαλβά «του μπακάλη». Έτσι λέγεται ο σησαμένιος χαλβάς.Το σουσάμι από
μόνο του περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά και προσφέρει ενέργεια. Προτιμήστε τον χύμα χαλβά
από το μπακάλικο ή το super market και όχι τον συσκευασμένο. Έχει άλλη χάρη άλλωστε, όταν τον
παραλαμβάνεις στο... χαρτί!
6. Προσοχή στα θαλασσινά που θα αγοράσετε. Καλό είναι, επειδή η ποσότητα θαλασσινών που
καταναλώνεται εκείνη την ημέρα είναι πολύ μεγάλη, να προτιμήσετε να αγοράσετε τα θαλασσινά
σας έγκαιρα και από ιχθυοπωλείο που γνωρίζετε. Και τα κατεψυγμένα θαλασσινά βέβαια, είναι
αρκετά νόστιμα, όχι όμως όσο τα φρέσκα που είναι φυσικά, πολύ ακριβότερα και τα βρίσκετε πολύ
δυσκολότερα στην αγορά.
7. Πάρτε το αγαπημένο σας ούζο. Τίποτα δεν ταιριάζει καλύτερα με την νηστεία… από ένα ποτηράκι ούζο. Διαλέξτε για την ημέρα ένα μπουκάλι ούζο που αγαπάτε για να συνοδέψετε τα μεζεδάκια σας και σερβίρετέ το στα χαμηλά στενόμακρα ποτηράκια, με μπόλικο πάγο.
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Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Στα δικαστήρια τουρίστρια -Χάραξε το όνομά της στο Κολοσσαίο

M

ια Γαλλίδα τουρίστρια,
45 ετών, αποφάσισε να
χαράξει με νόμισμα το
όνομά της, σε τοίχο του
Κολοσσαίου, το μνημείο
σύμβολο
της
Αιώνιας
Πόλης. Η τουρίστρια χάραξε το όνομά της «Σαμπρίν»
και το έτος στο οποίο βρισκόμαστε «2017».

Την είδαν, όμως, καραμπινιέροι και αστυνομικοί και
είπαν αμέσως στην γυναίκα
-η οποία επισκέφθηκε το
Κολοσσαίο με την ανήλικη
κόρη της και την ανίψια
της- ότι πρόκειται να παραπεμφθεί σε δίκη για πρόκληση ζημίας
σε πολιτιστική κληρονομιά. «Μας
έδωσε την εντύπωση ότι δεν είχε
καταλάβει, ακριβώς, την σοβαρό-

τητα της πράξης αυτής» δήλωσε
μέλος της ιταλικής αστυνομίας
στην τηλεόραση της Rai. Tο νόμισμα που χρησιμοποίησε, κατασχέθηκε.
Δεν είναι η πρώτη φορά που στην
περιοχή του ρωμαϊκού αμφιθεάτρου , ορισμένοι επισκέπτες δεν

δείχνουν τον πρέποντα σεβασμό.
Πρόσφατα, δυο βραζιλιάνοι τουρίστες προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν και να μπουν την νύχτα
στο Κολοσσαίο. Ο ένας τραυματίσθηκε και διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Το σπιτικό ρόφημα που
θα σας κόψει το βήχα!

Α

ν συγκαταλέγεστε και εσείς σε αυτούς που
βήχουν ασταμάτητα αυτή την περίοδο,
μάλλον θα έχετε καταφύγει πολλές φορές στο
φαρμακείο για να βρείτε μια λύση για αυτό το
βασανιστικό πρόβλημα.

Πέρα από τις εντολές του γιατρού σας, τις
οποίες πρέπει να ακολουθείτε πιστά καθώς ο
βήχας μπορεί να οφείλεται σε πολλά και διαφορετικά αίτια, υπάρχει και μια φυσική
συνταγή που μπορεί να σας βοηθήσει με τον
ενοχλητικό βήχα που δεν σας επιτρέπει να
ηρεμήσετε.

Η Ακρόπολη φτιαγμένη με 120.000 Lego!

Π
Απίστευτο αλλά αληθινό

όλος έλξης για τους μικρούς
επισκέπτες, που ανέβηκαν
στον δεύτερο όροφο του Μουσείου
της Ακρόπολης έγινε η
πολύχρωμη μακέτα της
Ακρόπολης, κατασκευασμένη με 120.000 Lego, όπου
και παρουσιάζεται σε ειδική
προθήκη.
Η ιδέα του Ράιαν Μακ Νοτ
να κινήσει την περιέργεια
των παιδιών για την Ακρόπολη της Αθήνας, μοιράζεται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη φαντασία
του Αυστραλού δημιουργού,
ο οποίος χρειάστηκε εκατοντάδες ώρες προκειμένου να αποτυπώσει με τη δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τα μνημεία του Ιερού
Βράχου.
Στη Lego κατασκευή, το παιχνίδι

με τον χρόνο είναι εμφανές και ο
δημιουργός της δεν στερείται
χιούμορ.
Με μια πρώτη ματιά το βλέμμα
διασταυρώνεται με το άγαλμα
της Αθηνάς Προμάχου που αποδίδεται ως ρομπότ- πολεμιστής.
Ένας γερανός αποκαθηλώνει τα
γλυπτά του Παρθενώνα, υπό το
βλέμμα ενός εξερευνητή με αποικιοκρατικό κράνος, που δεν είναι
άλλος από τον λόρδο Έλγιν, και
ακριβώς πίσω του ο Φειδίας να
διαμαρτύρεται.
Στην άλλη πλευρά του μνημείου
φωτογραφίζονται στην επίσκεψή
τους η Άγκαθα Κρίστι το 1947 και
ο Σίγκμουντ Φρόιντ το 1904, ενώ η
Μελίνα Μερκούρη μάς χαιρετά με
μια αγκαλιά λουλούδια, όπως στη
φωτογραφία της στον σταθμό
του μετρό «Ακρόπολη». Μια

Oυρανοξύστης "ντύνεται" δάσος!

Σ

ε μια απίστευτη αλλαγή στην εικόνα ενός ουρανοξύστη θα προχωρήσουν Κινέζοι αρχιτέκτονες
στην πόλη Ναντσίνγκ.
Ουσιαστικά, θα δημιουργήσουν ένα τεράστιο και
καινοτόμο έργο, που θα περιλαμβάνει 3.000 φυτά
από 23 διαφορετικές ποικιλίες, τα οποία θα
παράγουν 60 κιλά οξυγόνο τη μέρα! Άρα, όπως
καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα έργο πνοής, που θα
αλλάξει προς το καλύτερο την καθημερινότητα
των ενοίκων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί
το 2018.
Παρόμοιες κατασκευές υπάρχουν ήδη και στη
Λοζάνη και το Μιλάνο και η αλήθεια είναι πως οι
εικόνες είναι άκρως εντυπωσιακές.

ομάδα τουριστών, έως και ο Γκάνταλφ από τον Άρχοντα των
Δαχτυλιδιών, πλησιάζουν τον
Ιερό βράχο, καθώς ο Περικλής
εκφωνεί τους περίφημους λόγους
του στους Αθηναίους, το 431 πΧ,
προτρέποντάς τους να στρέψουν
τα ματιά τους στα θαυμαστά
μνημεία της Ακρόπολης.
Από τη μακέτα δεν λείπει η σύγχρονη Ελλάδα, κι έτσι γύρω από
την αρχαία Αγορά υπάρχει το
μαγαζί με τα σουβλάκια, εύζωνοι
με φουστανέλα να χορεύουν, ο
Έλτον Τζον που δίνει συναυλία
στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Αυτοί
και αρκετοί ακόμα χαρακτήρες
Lego, συνυπάρχουν με θεατές του
5ου αιώνα πΧ, οι οποίοι παρακολουθούν μια παράσταση του
Οιδίποδα Τύραννου στο θέατρο
του Διονύσου.

Ο Παρθενώνας δεν είναι για
επιδείξεις μόδας, αποφάνθηκε
το Αρχαιολογικό Συμβούλιο
• Απέρριψε το αίτημα του οίκου
μόδας Gucci

Α

περρίφθη ομόφωνα στην Αθήνα
από
το
Κεντρικό
Αρχαιολογικό
Συμβούλιο (ΚΑΣ) το αίτημα του ιταλικού οίκου
μόδας Gucci να του
παραχωρηθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης για να πραγματοποιήσει μεγάλη επίδειξη ρούχων το ερχόμενο καλοκαίρι.
Η απόφαση ήταν ομόφωνη, και το σκεπτικό της ότι
«ο ιδιαίτερος πολιτιστικός χαρακτήρας των μνημείων της Ακρόπολης δεν συνάδει με τη συγκεκριμένη εκδήλωση, καθώς πρόκειται για μοναδικά μνημεία και σύμβολα παγκόσμιας κληρονομιάς, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco»,
Απόλυτα σύμφωνη βρήκε η αρνητική γνωμοδότηση
του ΚΑΣ και την Υπουργό Πολιτισμού, ηθοποιό
Λυδία Κονιόρδου. «Θεωρώ», είπε, «ότι ο Παρθενώνας είναι ένα πολύ μεγάλο μνημείο που εμείς οι
Έλληνες έχουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε».

Φτιάξτε το καλύτερο σπιτικό ρόφημα με τα εξής
συστατικά:
250 ml βιολογικό γάλα
1 κουταλιά της σούπας βούτυρο
1 κουταλιά της σούπας μέλι
1 κρόκο αυγού
¼ κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα
Πως θα το φτιάξετε
Ξεκινήστε με το να βράσετε το γάλα και μετά προσθέστε το βούτυρο και το μέλι. Ανακατέψτε καλά.
Στη συνέχεια ρίξτε μέσα σε μπολ τον κρόκο αυγού
και την μαγειρική σόδα , προσθέστε τα στο αρχικό
μείγμα και ανακατέψτε όλα τα υλικά μαζί.Έτοιμο!
Προσοχή! Το ρόφημα είναι απολύτως φυσικό και
απευθύνεται σε όλους αλλά για τα μικρότερα παιδιά θα πρέπει πάντα συμβουλεύεστε τον παιδίατρό
σας.

Ε

Γυμνοί στα χιόνια
οι Έλληνες καταδρομείς

ντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες με τους
Έλληνες καταδρομείς στα χιονισμένα βουνά.

Οι εικόνες αποδεικνύουν το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, που εκπαιδεύονται διαρκώς.
Η Ε΄ Μοίρα Καταδρομών θεωρείται μάλιστα μια
από τις πλέον μάχιμες Mοίρες και οι φωτογραφίες
το αποδεικνύουν.
Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, που
πραγματοποιήθηκε από τις 06 έως τις 10 Φεβρουαρίου η Ε΄ Μοίρα
Καταδρομών
πραγματοποίησε
εκπαίδευση σε
χιονοσκεπείς
περιοχές.

Σοβαρά … αστειάκια
Ένας Λαρισαίος με την καινούρια του Μερσεντές
πάει στο κοσμηματοπωλείο να πάρει στην αρραβωνιαστικιά του ένα δώρο.(Πολύ χρήμα) Ξεχνάει
όμως το φλας αναμμένο. Πάει μέσα. Ο
κοσμ/πώλης: Πό πο ρε συ! Κινούριο αμάξι; Λαρισαίος: Ναι σ ιρέσι; Ο κοσμ/πώλης: Ναι, αλλά το
φλας ρε συ. Λαρισαίος: Αν το φλάω λέει. Σα τα
μάτια μου το φλάω.
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Γιατί παχαίνουμε τον Φεβρουάριο

Ο

χειμώνας είναι μια ωραία
περίοδος αλλά ταυτόχρονα
είναι και δύσκολη περίοδος, γιατί
κάθε Φεβρουάριο όλο το γραφείο
φτερνίζεται και το κρύο μας εμποδίζει πολλές φορές να βγούμε από
το σπίτι. Και σαν μην έφταναν όλα
αυτά, παρατηρείτε ότι το παντελόνι σας δεν σας κουμπώνει και το
αγαπημένο σας πουλόβερ είναι
λίγο στενό. Αναρωτηθήκατε ποτέ
για ποιο λόγο το χειμώνα παίρνετε
βάρος; Παρακάτω θα δείτε τους
κυριότερους λόγους που ο Φεβρουάριος σας χαρίζει μερικά κιλάκια
παραπάνω.

γέννων και έρχεται ο Φεβρουάριος
με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
και την Καθαρά Δευτέρα και εκεί
που ήσασταν έτοιμοι να ξεφουσκώσετε, ξαναμπαίνετε στον πειρασμό. Ακόμα και αν προσπαθείτε

που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό
περιοδικό
«Psychological
Science», το μήνα Φεβρουάριο πολλοί τείνουν να καταναλώνουν 40%
περισσότερο φαγητό, με σκοπό να
νιώσουν πιο ευτυχισμένοι.

όλη την εβδομάδα να χάσετε κιλά,
ένα Σαββατοκύριακο αρκεί για να
σας βγάλει εκτός πορείας. Ο καλύτερος τρόπος, ώστε να μην γίνετε
αντικοινωνικοί αλλά και να μην
πάρετε βάρος, είναι κάθε φορά που
τρώτε έξω να γεμίζετε το πιάτο
σας με τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες και με άπαχες πρωτεΐνες.

Λόγος 4: Δεν κοιμάστε σωστά
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Λόγος 1: Κινήστε λιγότερο
Οι πιθανότητες να είστε ενεργοί
όσο η θερμοκρασία είναι χαμηλή,
είναι πολύ λίγες. Ακόμα και αν
πηγαίνετε γυμναστήριο, περνάτε
πολλές ώρες μέσα στο σπίτι, σε
σχέση με τους καλοκαιρινούς
μήνες. Επίσης, το γεγονός ότι τα
βράδια μένετε περισσότερες ώρες
στο σπίτι χαζεύοντας τηλεόραση,
αυξάνει τις πιθανότητας τσιμπολογήματος. Μια πορτογαλική μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι
που παρακολουθούσαν πάνω από
120 λεπτά τηλεόραση την ημέρα,
είχα περισσότερα κιλά και έτρωγαν
λιγότερα φρούτα και λαχανικά σε
σύγκριση με εκείνους που έβλεπαν
λιγότερες ώρες ή καθόλου τηλεόραση.
Λόγος 2: Δεν μπορείτε να αντισταθείτε στους διατροφικούς
πειρασμούς
Μόλις ξεμπερδέψατε από τις γιορτές και τα εδέσματα των Χριστου-

Λόγος 3: Τρώτε για να νιώσετε
καλύτερα
Μετά τις γιορτές συνήθως μας
πιάνει μια μικρή μελαγχολία, έτσι
πολλές φορές καταφεύγουμε στα
γλυκά και στις λιπαρές τροφές,
ώστε να φτιάξει η διάθεση μας.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα

Όταν η διάθεση σας πέφτει, μπορεί να έχετε και προβλήματα στον
ύπνο. Στην πραγματικότητα εάν
έχετε εποχιακή συναισθηματική
διαταραχή μπορεί να περνάτε πολλές ώρες στο κρεβάτι, χωρίς όμως
να κοιμάστε ή να χαλαρώνετε. Οι
αϋπνίες έχουν συσχετιστεί με την
εμφάνιση της παχυσαρκίας και
κυρίως με την εναπόθεση λίπους
στην περιφέρεια της μέσης. Αν
νιώθετε ότι δεν κοιμάστε σωστά,
τότε προσπαθήστε να δημιουργήσετε το κατάλληλο περιβάλλον που
θα ευνοεί τον ποιοτικό ύπνο και
συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Έχεις μια πολύ θετική διάθεσή
και μια δυναμική στάση που θα σε
κάνει να πάρεις τις καταστάσεις στα
χέρια σου και να λύσεις τα προβλήματα που θα προκύψουν και τα οποία
μάλιστα θα χρειαστούν άμεσες αποφάσεις. Μην δώσεις έκταση σε κουβέντες που θα ειπωθούν στον οικογενειακό σου κύκλο, γιατί δε θα οδηγηθείς
σε συμπεράσματα… οπότε άδικα ο
κόπος σου!
Ταύρος: Αρκετά γεγονότα που θα
συμβούν, θα σε κάνουν να αμφιβάλεις
για διάφορες αποφάσεις που έχεις
πάρει τον τελευταίο καιρό. Καλό είναι
να μην επηρεάζεσαι και να μείνεις
σταθερός στις απόψεις σου. Βρες επιχειρήματα και πείσε τους γύρω σου
για όσα σκέφτεσαι και μην υποχωρείς
τόσο εύκολα.
Δίδυμοι: Θα χρειαστεί να είσαι ανοιχτός σε νέες απόψεις και όχι ισχυρογνώμων και απόλυτος, γιατί μόνο
έτσι θα βρεις πιο γρήγορα λύση στα
προβλήματα που σε απασχολούν.
Καρκίνος: Θέλεις να βελτιώσεις
κάποιους τομείς της ζωής σου, αλλά
δεν ξέρεις πως. Πάντως για να βρεις
τις λύσεις θα πρέπει να εξωτερικευθείς περισσότερο και να μην επαναπαύεσαι αναβάλλοντας τις λύσεις
στα προβλήματά σου. Άλλωστε θα
έχεις την ευκαιρία να δώσεις απαντήσεις σε βασικά ζητήματα που σε
απασχολούν και σε κρατούν πίσω.
Λέων: Νιώθεις αρκετά καλά για όσα

έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα, αλλά
αυτή η στάση μπορεί να γίνει παγίδα
και να σε κάνει να επαναπαυθείς σε
όσα έχεις καταφέρει. Μην υποκύψεις
και μην αναβάλεις τις υποχρεώσεις
σου. Κινήσου χωρίς άγχος αλλά με
δυναμικότητα και θα κερδίσεις πολλά.

ψεις και γενικά οι ειδήσεις που θα
μάθεις μπορεί να σε στενοχωρήσουν
αλλά θα σε κάνουν ταυτόχρονα να
δώσεις απαντήσεις και να δεις πιο
ξεκάθαρα κάποια ζητήματα. Μην
απογοητεύεσαι λοιπόν και προχώρησε με θάρρος.

Παρθένος: Η μέρα είναι κατάλληλη
για να υλοποιήσεις πολλά από τα
σχέδιά σου κάνοντας όμως τις απαραίτητες αλλαγές που σκέφτεσαι. Μη
βιαστείς να αποφασίσεις και αν
θέλεις, συμβουλεύσου τα δικά σου
άτομα που μπορούν να σου δώσουν
και μια άλλη οπτική των ζητημάτων
που σε απασχολούν.

Αιγόκερως: Είναι μια πολύ καλή μέρα
η σημερινή για εσένα θα καταφέρεις
να συγκεντρωθείς και να δεις με μεγαλύτερη ωριμότητα και ρεαλισμό όλα
όσα σε απασχολούν. Έχε το νου σου
για κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί και θα αφορά τα σχέδιά σου.

Ζυγός: Είναι μια πολύ καλή μέρα για
εσένα για να ολοκληρώσεις σχέδια και
να εκπληρώσεις όνειρα που κάνεις
εδώ και καιρό. Ασχολήσου με όσα σε
ευχαριστούν και φρόντισε να ξεκουραστείς λίγο, γιατί τον τελευταίο
καιρό τα έχεις δώσει όλα και περιδιαβαίνεις στα πρόθυρα της υπερκόπωσης.
Σκορπιός: Η μέρα θα σου δημιουργήσει κάποια προβλήματα και θα χρειαστεί να κρατήσεις την ψυχραιμία σου
για να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά όποιο πρόβλημα παρουσιαστεί.
Καλό είναι να ανοιχτείς σε νέες σκέψεις και απόψεις, για να βρεις κάποιες λύσεις, ζωτικής σημασίας.
Τοξότης: Η μέρα θα είναι αρκετά
έντονη για εσένα και κάποια γεγονότα
θα σε αναστατώσουν. Οι αποκαλύ-

Υδροχόος: Η ευαίσθητη πλευρά σου
βγαίνει στην επιφάνεια σήμερα και θα
σε πλημμυρίσει με τάσεις απομόνωσης από το περιβάλλον σου. Είναι
καλό να αξιολογήσεις τα λάθη που
έχεις κάνει και να κάνεις μία ουσιαστική εσωτερική ανασκόπηση, αλλά
προσοχή να μην παρασυρθείς από
μελαγχολία και αφήσεις πίσω όλες
τις δουλειές που έχεις να κάνεις.
Ιχθείς: Ο εκνευρισμός που θα σε πιάσει σήμερα δε θα σου βγει σε καλό.
Δείξε προσοχή στις κινήσεις σου και
μην πνιγείς από τα προβλήματα που
θα κληθείς να αντιμετωπίσεις, όσο
δύσκολα κι αν σου φανούν εξαρχής,
γιατί με σκέψη και υπομονή μπορείς
να τα διαχειριστείς όπως πρέπει.
Απόφυγε τις βιαστικές κινήσεις και
αξιοποίησε τις επαφές και τις γνωριμίες που θα κάνεις, προς όφελός σου.

9. Αρχή... έπους - Ο εικονιζόμενος (μικρό όνομα) - Πληθυντικός άρθρου. 10. Αντρικό υποκοριστικό - ποικιλία
σταφυλιού. 11. Ανώτατο δικαστικό σώμα - Αυθάδικο,
αναιδές - Αρχαίων... αριθμητικό. 12. Γνωστός... πόθος
(καθ.) - Πρωταγωνίστρια... μυστηρίου.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Ανοιχτή τυρόπιτα με ζύμη κουρού
ΥΛΙΚΑ:
1 συσκευασία ζύμης κουρού Χρυσή Ζύμη
3 ντομάτες, ώριμες, κομμένες σε μικρά καρέ
10 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο
350 γρ. φέτα (πικάντικη κατά προτίμηση)
200 γρ. γιαούρτι, στραγγιστό
350 γρ. μανούρι ή ανθότυρο
6 αβγά, ελαφρώς χτυπημένα
4 πιπεριές Φλωρίνης (από βάζο), ψιλοκομμένες
αλάτι και πιπέρι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 185°C.
Σε ένα μπόλ αναμειγνύουμε όλα τα υλικά μέχρι να
γίνουν χυλός Σε
λαδωμένο
ταψί
στρώνουμε
το
φύλλο κουρού και
τοποθετούμε από
πάνω τη γέμιση
Ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά, στη
χαμηλή θέση του
φούρνου, στις αντιστάσεις.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 747 - 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1964

Η ΕΡΓΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΜΑΣ

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Η ΣΕΚ δέχεται
αιτήσεις για
πλήρωση κενής θέσης
σε εξαμηνιαία βάση,
καθαρίστριας στα
εξοχικά διαμερίσματα
του Κινήματος
στο Πισσούρι.
Τελευταία ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων
η 28η Φεβρουαρίου
Για περισσότερες
πληροφορίες στο
22849849
(γενικό οργανωτικό
ΣΕΚ Πανίκο
Αργυρίδη)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται διαμέρισμα
1ος υπνοδωματίου
με διπλό χώρο στάθμευσης, με τίτλο ιδιοκτησίας στην περιοχή
Κάππαρι
(δίπλα από
το ξενοδοχείο AMORΕ)
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KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 4/2017 15/2/2017
150.000 ..............43055
ΤΖΑΚΠΟΤ

100 .....................19516
100 .....................29789

1.000 ..................23684

100 .....................27465

400 .....................31546

100 .................... 57458

400 .....................54817

100 .................... 27149

400 .....................50998
200 .....................49389
200 .....................55358
200 .....................18606
200 .....................38599
200 .....................27787
200 .....................15989
200 .....................12097
200 .....................22298

100 .................... 56356
100 .................... 16535
100 .................... 51060
100 .................... 59127
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
5554, 9023
Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................17262

311

100 .....................24219

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................13927

956, 796

100 .....................15422

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................15326

98, 07

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Πολλοί από εμάς δεν
ζούμε τα όνειρά μας
γιατί ζούμε μέσα

Τηλ. 99673113 Αντρέας Βάσου

στους φόβους"
Les Brown

Βήμα αναγνωστών

Τ

ην Κυριακή μην ανηφορίσετε τον δρόμο προς τον
Μαχαιρά για το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο
του υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη Πιερή Αυξεντίου.
Γιατί δεν θα τον βρείτε εκεί. Ο σταυραετός έχει
πετάξει σε άλλες πολιτείες πιο «ιδανικές».
Η ηρωϊκή μορφή του δεν συγκινεί πια. Η κοινωνία
που ονειρεύτηκε δεν αξίζει τις θυσίες του. Γέμισε
σήψη και διαφθορά. Παντού σκάνδαλα, εγκλήματα,
ληστείες, φόνοι, ατιμωρησία, ωχαδελφισμός και
βολέματα. Τα σκλαβωμένα εδάφη μας βγήκαν στο
σφυρί, η απελευθέρωση μεταμορφώθηκε σε επανέ-

Μνήμη Αυξεντίου και ενοχές
νωση, τα στρατόπεδα διαλύονται, η στρατιωτική
θητεία μειώθηκε επικίνδυνα, υπάρχουν λεφτά για
τους πολυσυνταξιούχους αλλά όχι για την άμυνα, η
ανεργία καλπάζει, η Τουρκία διεκδικεί την Κύπρο,
το Αιγαίο και την Θράκη και η αδιάφθορη Κύπρος
στρώνει χαλί στον Αττίλα.
Γι’ αυτό αν έχετε προγραμματίσει για Εθνικό προσκύνημα στον αγιασμένο Μαχαιρά ακυρώστε το.
Καλύτερα πηγαίνετε στα καρναβάλια ή στα γήπεδα.
Ίσως εκεί να νοιώθετε λιγότερο ένοχοι..!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 25 – 26 Φεβρουαρίου
2017, συνεχίζεται Πρωτάθλημα του
Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο
κάτω αγώνες:
19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25 – 26/2/17
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Σάββατο
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
Σάββατο
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Σάββατο
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 18ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
4-0
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
3-0
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
1-2
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
1-4
AEK ΚΕΛΙΩΝ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους αγώνες
της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (3.00΄ μ.μ.).
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄ μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση της Φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg,
έχουν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
2-0
ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου 5 - 0

ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – Α.Ε.Βυζακιάς
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
ΛΕΝΑΣ Χανδριών–ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

3-0
0-3
1-2
3-2
4-2
1-1
3-0

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΑΟΚ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1-1
Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
2-1
Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
1-1
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ
8-1
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - Α&Ν. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΑΕΝ ΣΥΝ 2-5
Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
5-3
ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ 3-1
Ε.Ν ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 1-2
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνουν οι πιο κάτω αγώνες που είναι για την προημιτελική φάση του ΚΥΠΕΛΛΟΥ
2016-2017
• ΠΕΜΠΤΗ 23.2.2017 και ώρα 7.00 μ.μ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - Κ&Ε ΤΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.2.2017 και ώρα 7.00 μ.μ.
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΑΕΝ
ΣΥΝ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ 7.30 μ.μ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 25.2.2017 και ώρα 2.00 μ.μ.
Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ - Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ {Πρωτάθλημα}

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

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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ΑΠΟΕΛ: ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΑΦΟΣ: ΝΕΟ ΒΗΜΑ ΑΝΟΔΟΥ

Α

κόμη ένα βήμα για την άνοδο της
στα σαλόνια της Α’ κατηγορίας
έκανε η ΠΑΦΟΣ κρατώντας το +6 από
τον κύριο διώκτη της Ολυμπιακό. Το
σκηνικό στην κορυφή παραμένει αναλλοίωτο με την ΑΛΚΗ να θεωρείται
βέβαιη πρωταθλήτρια. Στο βυθό, πέντε
ομάδες δίνουν ανένδοτο αγώνα για
σωτηρία.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Επίδειξη ισχύος από τον πρωτοπόρο που άνοιξε
την ψαλίδα στο +6
• Προδόθηκε από την άμυνα της η ΑΕΛ πέφτοντας από
την 2η στη 4η θέση
• ΑΕΚ: Επανήλθε σαν αφηνιασμένος ταύρος, σκορπώντας
την Ομόνοια στους «4» ανέμους

Σ

ε υγιεινό περίπατο μετέτρεψε το
ντέρμπυ με την ΑΕΛ ο πρωτοπόρος
ΑΠΟΕΛ ανοίγοντας τη ψαλίδα από τον
2ο ΑΠΟΛΛΩΝΑ στο +6. Η ομάδα του Τ.
Κρίστιανσεν επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο το βάθος και την ποιότητα
στο ρόστερ με έξι αλλαγές στο αρχικό
σχήμα. Η ΑΕΛ με κραυγαλέα λάθη στην
άμυνα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις του αγώνα. Με την
ήττα της έπεσε στην 4η θέση με -8 από
την κορυφή και -2 από τον συμπολίτη
της ΑΠΟΛΛΩΝΑ που αναρριχήθηκε στη
2η θέση, έχοντας τώρα βλέψεις ανάβασης στον Όλυμπο.
Ένας ταύρος ξαναζωντάνεψε στο «ΑΕΚ
- Αρένα». Μάσησε την υποτονική
Ομόνοια σε τέσσερις δόσεις στέλλοντας
σαφές μήνυμα ότι η ΑΕΚ είναι εδώ
δυνατή και πρωταγωνιστική. Η
Λαρνακιώτικη ομάδα έδειξε ότι οι διορθωτικές κινήσεις έπιασαν τόπο, αυξάνοντας τις ελπίδες της για θέση που
οδηγεί στην Ευρώπη και γιατί όχι στην
κορυφή. Η Ομόνοια, ασπόνδυλη και
νωχελική προβλημάτισε βαθύτατα με
την εμφάνιση της.

• «Μεγάλη Κυρία» με τα όλα της παγιώθηκε
στην πρώτη εξάδα η ΑΝΟΡΘΩΣΗ
• Απόλλων: Σταθερά μπροστά γλυκοιτάζοντας την κορυφή
του Ολύμπου
• Παγωμάρα στη Νέα Σαλαμίνα, αναπτέρωση ελπίδων
στη ΔΟΞΑ
• Νίκη - βάλσαμο για ΑΡΗ, ήττα καταδίκη για Αναγέννηση

την ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ από την 7η θέση.

πορεία αισιοδοξίας και σωτηρίας.

Η ομάδα του Σ. Βεργέτη «αρνείται πεισματικά» να σταθεροποιηθεί γεγονός
που πονοκεφαλιάζει έντονα τον
Ελλαδίτη τεχνικό. Τουναντίον, η ΔΟΞΑ
με χρυσοφόρο τρίποντο καθόρισε

Ακλόνητο φαβορί για την 6η θέση έγινε
η ΑΝΟΡΘΩΣΗ που συνεχίζει ακάθεκτη
την ανοδική της πορεία με τον Α.
Παντελή στο διοικητικό τιμόνι.
Ο Εθνικός κατώτερος των περιστάσεων
του αγώνα, με την ήττα του, τέθηκε
οριστικά εκτός τροχιάς που οδηγεί
στην πρώτη εξάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΕΛ: Τίποτα δεν τον σταματά.
Οι Ευρωπαϊκές εμπειρίες, το βάθος
στο ρόστερ και η ποιότητα
των παικτών, του δίνουν σαφές
προβάδισμα στην υπόθεση του τίτλου

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ο Απόλλωνας ανεβάζοντας στροφές
στο β’ ημίχρονο, κατατρόπωσε την
Καρμιώτισσα παραμένοντας σε απόσταση έξι βημάτων από την κορυφή.
Την βεβαιότητα του ότι η Καρμιώτισσα
θα παραμείνει στα σαλόνια εξέφρασε ο
τεχνικός της ομάδας Λιάσος Λουκά.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Με συνοπτικές διαδικασίες ο ΕΡΜΗΣ
διέλυσε την ΑΕΖακακίου εκτοπίζοντας

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΑΤΣΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΓΕΝΗ ΜΟΡΦΟΥ

Χ

ρυσοφόρο τρίποντο πήρε εκτός
έδρας ο ΕΘΝΙΚΟΣ Λατσιών ισοβαθμώντας με το Χαλκάνωρα στην προνομιούχα τρίτη θέση, αυξάνοντας τις
ελπίδες του για άνοδο. Τον ακολουθεί
σε απόσταση βολής ο Διγενής Μόρφου
ο οποίος με τη νίκη του κρατεί ζωντανό τον πόθο για επιστροφή στη γνώριμη του Β’ κατηγορία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ έδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι μπήκε στον ορθόδοξο δρόμο της ανασυγκρότησης που θα την καταστήσει και πάλι
ισχυρή και ανταγωνιστική. Χρειάζεται πίστωση χρόνου και εμπιστοσύνη στη νέα διοίκηση.

1

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ έχει πλέον αποδείξει ότι απέκτησε για τα καλά ρόλο
φαβορί. Αν δυναμώσει ακόμη περισσότερο την σπονδυλική του
στήλη και γενικότερα την αγωνιστική του συνοχή, είναι βέβαιον ότι θα
καταστεί πρωταγωνιστικός διεκδικητής του τίτλου.

2

Στην Ομόνοια τα πράγματα παραμένουν ρευστά. Η μεταγραφική ενίσχυση από μόνη της, δεν μπορεί να κάνει την ομάδα ξανά μεγάλη.
Της λείπουν η σταθερότητα και η διάρκεια της καλής αγωνιστικής
συμπεριφοράς.

3

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Α

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΗ Η ΚΟΡΥΦΗ

ναλλοίωτο παραμένει το
τοπίο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά τις νίκες
του πρωτοπόρου Ονήσιλλου και
της ΑΠΕΑ που τον ακολουθεί με
έξι πόντους διαφορά. Τρίποντο
πέτυχε και ο Φοίνικας που καταδιώκει την ΑΠΕΑ.
Σημαντικό βήμα απομάκρυνσης
από την επικίνδυνη ζώνη έκανε η
Κολώνη που άλωσε το γήπεδο της
Πύλας. Αξιοσημείωτη εκτός έδρας νίκη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

για την Ελπίδα Αστρομερίτη που
αναρριχήθηκε στην 9η θέση.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα
συνέντευξη με τον Νίκο Νικολάου,
Επαρχιακό Συντονιστή ΜΙΕΕΚ Λεμεσού

Α

πό το 2012 μέχρι σήμερα είναι αρκετός χρόνος
για να γίνει μια αξιολόγηση των ΜΙΕΕΚ. Από το
2012 που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ), έχουν επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι που είχαν τεθεί, όμως παραμένουν αρκετά που πρέπει να γίνουν. Αναμένουμε σύντομα τις αποφάσεις σε
πολιτικό επίπεδο που θα εδραιώσουν τα ΜΙΕΕΚ ως
θεσμό και θα καθορίσουν τη μελλοντική τους πορεία. Η
πορεία μέχρι σήμερα πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη και το πρώτο στοιχείο που φανερώνει την
επιτυχία αυτή είναι τα πολύ ψηλά ποσοστά απασχόλησης των αποφοίτων μας που για κάποια προγράμματα ανέρχεται στο 85%.

Ε

ίναι τυχαία τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων σας; Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, είναι
αποτέλεσμά του τρόπου με τον οποίο έχουμε σχεδιάσει
και λειτουργήσει τα προγράμματα μας σε απόλυτη
συνεργασία με την αγορά εργασίας.

Μ

ιλάμε δηλαδή καθαρά για επαγγελματικά προγράμματα σπουδών. Τολμήσαμε να προσφέρουμε
καθαρά επαγγελματικά προγράμματα σπουδών σε
Μεταλυκειακό επίπεδο με τα εργαστηριακά μαθήματα
να αποτελούν το 50-60% κατά μέσο όρο για όλα τα
Προγράμματα Σπουδών. Για την Αρτοποιία Ζαχαροπλαστική, που αποτελεί την ναυαρχίδα των προγραμμάτων μας, το ποσοστό αυτό ήταν αρχικά 80% ενώ
σήμερα βρίσκεται στο 72% γιατί έπρεπε να εντάξουμε
κάποια θεωρητικά μαθήματα που είχε εισηγηθεί ο
Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).Είναι γνωστή η
προκατάληψη που υπάρχει στο τόπο μας για τα τεχνικά επαγγέλματα, την οποία έχουμε πολύ έντονα βιώσει
στο επίπεδο της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης. Μέχρι πρόσφατα (πριν την οικονομική
κρίση) ήταν αδιανόητο να σκεφτούμε ότι κάποιος θα
προχωρήσει σε ανώτερες σπουδές μετά το Λύκειο για
να γίνει Τεχνίτης ή έστω εξειδικευμένος Τεχνικός. Είναι
γι’ αυτό τον λόγο που στα κολλέγια, πριν την κρίση, το
δημοφιλέστερο πρόγραμμα σπουδών ήταν η διοίκηση
επιχειρήσεων, γιατί πρόσφερε την ψευδαίσθηση,
πρώτα σε εμάς τους γονείς και μετά στα παιδιά μας,
ότι με δυο χρόνια σπουδές θα γίνουν διευθυντές και
προς Θεού όχι τεχνίτες. Δυστυχώς, τα πράγματα έχουν
αλλάξει και σήμερα στα προγράμματα σπουδών των
ΜΙΕΕΚ έχουμε ένα μεγάλο αριθμό άνεργων Πτυχιούχων,
από διάφορες ειδικότητες, που έρχονται για να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους
επιτρέψουν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας.

Ν

α αναφερθούμε στο δίπλωμα που προσφέρουν
τα ΜΙΕΕΚ και τη βαρύτητα τους; Στην Κύπρο έχουμε παραμελήσει την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, αυτό που σε όλη την Ευρώπη
είναι γνωστό ως VET (Vocational Education and
Training), και ότι μπορεί και πρέπει να προσφέρεται σε
διάφορα επίπεδα ξεκινώντας από το επίπεδο της
Μέσης Εκπαίδευσης και να συνεχίζει σε επίπεδο Πιστοποιητικού για ένα χρόνο σπουδές (Certificate), επίπεδο
Διπλώματος για δυο χρόνια σπουδές (όπως είναι τα
ΜΙΕΕΚ, Diploma),Ανώτερο Δίπλωμα για τρία χρόνια και
Πτυχίο για τέσσερα. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση είναι
ένας παράλληλος δρόμος με την Ακαδημαϊκή εκπαίδευση και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορεί να
υπάρχει άμεση αντιστοίχιση στη οριζόντια διακίνηση
σπουδαστών. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι
υπάρχει η δυνατότητα της
αμφίδρομης
διακίνησης
σπουδαστών αλλά αυτή είναι
περιορισμένη, δηλαδή δεν
πρέπει να αναμένεται ότι τα
δυο χρόνια σπουδών στα
ΜΙΕΕΚ θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν εξ ολοκλήρου
δυο χρόνια σπουδών σε ακαδημαϊκό ίδρυμα αλλά ούτε και
το ανάποδο.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:
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Μ

ε σύνθημα «Αξιώνοντας Ίση
Μεταχείριση στην Εργασία και
την Κοινωνία, η ΣΕΚ θα τιμήσει την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας την
Τετάρτη 8 Μαρτίου στις 5.30μ.μ.
στο οίκημα της ΣΕΚ στη Λευκωσία.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα
απευθύνουν ο υπουργός Εργασίας

√ Τετάρτη

8 Μαρτίου, 5.30μ.μ.
Ζέτα Αιμιλιανίδου, ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας. Ομιλία θα
εκφωνήσει η γραμματέας του τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Δέσποινα Ησαϊα η οποία θα αναλύσει το νόημα της ημέρας.
Θα ακολουθήσει σύντομο καλιτεχνικό πρόγραμμα με το συγκρότη-

μα «Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας.
Της εκδήλωσης θα προηγηθεί επί-

δοση ψηφίσματος από αντιπροσωπεία του Τμήματος στο Νομοθετικό Σώμα.

Προβλέπονται ετήσια έσοδα €5 δισ. έως το 2026

Το 2016 έτος ρεκόρ για την Τουριστική
Βιομηχανία στην Κύπρο

H

τουριστική βιομηχανία στην
Κύπρο σημείωσε ραγδαία αύξηση το 2016. Η συνεισφορά της στην
οικονομία ανήλθε στα €3,4 δισ. που
αντιστοιχεί στο 19,3% του ΑΕΠ το
2015 ενώ πέρσι αυξήθηκε κατά 4,4%
σε €3,5 δισ. ή 19,9% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με την έκθεση της KPMG
«Cyprus Tourism Market Report» και
έκθεση που εκδόθηκε από το «World
Travel & Tourism Council (WTTC), η
τουριστική αγορά είναι ένας από
τους μεγαλύτερους οικονομικούς
τομείς στην Κύπρο και κατέγραψε
σημαντική ανάπτυξη κατά τα
τελευταία πέντε χρόνια, με τον
αριθμό των τουριστών να ανέρχεται στα 3,2 εκατ. το 2016. Ο ετήσιος αριθμός των αφίξεων τουριστών έχει βιώσει σημαντική αύξηση
κατά τα τελευταία τρία χρόνια,
παρά τη μικρή μείωση το 2013. Το

2016, αναφέρει η έκθεση, θεωρείται
ως έτος-ρεκόρ καθώς είναι η πιο
επιτυχημένη χρονιά που έχει καταγραφεί, με τις αφίξεις τουριστών
στην Κύπρο να είναι 3.186.531.

Σύμφωνα με την KPMG, το τουριστικό προϊόν της Κύπρου είναι συγκριτικά πιο ακριβό από ό,τι άλλοι
μεσογειακοί προορισμοί. Αναφέρεται ότι η κυβέρνηση, σε μια προ-

σπάθεια να μειώσει την εποχικότητα στον τουρισμό, έχει ως στόχο να
επεκτείνει την τουριστική περίοδο
κατά δύο μήνες. Τονίζεται ότι το
πολυτελές ολοκληρωμένο θέρετροκαζίνο που θα ολοκληρωθεί στο
εγγύς μέλλον, μετά την ψήφιση του
σχετικού νόμου από τη Βουλή τον
Ιούλιο του 2015, θα προσελκύσει
σίγουρα ποιοτικό τουρισμό ενώ θα
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της
εποχικότητας. Επίσης η Κύπρος
έχει πρόσφατα ολοκληρώσει αρκετές νέες συμφωνίες με χώρες όπως
το Μπαχρέιν και το Ομάν. Επιπλέον,
οι διαπραγματεύσεις με διάφορες
χώρες από την Ασία, την Αφρική
και τη Νότια Αμερική έχουν ήδη
αρχίσει. Στην έκθεση αναφέρεται
ότι υπήρχαν συνολικά 790 καταλύματα στην Κύπρο το 2016, συνολικής δυναμικότητας 84.238 κλινών.

Αναγκαιότητα η αναβάθμιση του ρόλου του συνδικαλιστικού
κινήματος στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού Ζητήματος

Η

αναγκαιότητα αναβάθμισης
του ρόλου του συνδικαλιστικού
Κινήματος στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος
τέθηκε στο επίκεντρο προχθεσινής
συνάντησης της μόνιμης επιτροπής του Πανσυνδικαλιστικού
Φόρουμ με την ειδικό αντιπρόσωπο
των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.
Στη συνάντηση ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
και ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης που εκπροσώπησαν το Κίνημα στη συνάντηση ενημέρωσαν την ειδικό αντιπρόσωπο
για τη διαχρονική εμπλοκή των
συνδικαλιστικών
οργανώσεων
δίδοντας έμφαση στην στήριξη
των ευρωπαϊκών και διεθνών συν-

www.sek.org.cy,

δικάτων των οποίων η ΣΕΚ είναι
ενεργό μέλος. Επεσήμαναν την
επιθυμία της ΣΕΚ και των υπόλοιπων συνδικαλιστικών οργανώσεων να συμπεριληφθούν ζητήματα
που αφορούν τις εργασιακές σχέ-

• Συνάντηση της μόνιμης
συντονιστικής επιτροπής του
Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ
με την ειδική αντιπρόσωπο
των Η.Ε στην Κύπρο
σεις και την κοινωνική πολιτική
στην όλη διαδικασία.
Οι δυο συνδικαλιστές ηγέτες της
ΣΕΚ επεσήμαναν παράλληλα πως
θα πρέπει να παραμείνουμε στοχευμένοι στην ουσία του προβλή-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ματος και να μην αποπροσανατολίζουμε τη διαδικασία για ασήμαντα ζητήματα δημιουργώντας
κλίμα έντασης.
Ζήτησαν παράλληλα όπως το συνδικαλιστικό κίνημα εμπλακεί στις
ομάδες εργασίας για θέματα που
αφορούν τους εργαζόμενους ώστε
η λύση να είναι βιώσιμη σε σχέση
με την καθημερινότητα των πολιτών.
Η κ. Σπέχαρ ευχαρίστησε το συνδικαλιστικό κίνημα για την ουσιαστική παρέμβαση του και δήλωσε
την ετοιμότητα της να στηρίξει την
αναβάθμιση του ρόλου των συντεχνιών στη διαδικασία επίλυσης
του Κυπριακού.

www.oho-sek.org.cy

