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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Αναβλήθηκε η συνάντηση
του Προέδρου με τη ΣΕΚ

• 8η Μαρτίου: Τιμούμε την εργαζόμενη - Διεκδικούμε τα δίκαια της

ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ΞΟΡΚΙΣΟΥΜΕ

Λ

όγω έκτακτης υποχρέωσης του
προέδρου Αναστασιάδη η οποία
είχε σχέση με το Κυπριακό, αναβλήθηκε η συνάντηση του με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΣΕΚ που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την
περασμένη Παρασκευή 3 Μαρτίου το
μεσημέρι. Η νέα ημερομηνία της
συνάντησης θα ορισθεί σύντομα.
Θα συζητηθούν τα καίρια εργασιακά και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα καθώς και οι εξελίξεις στο
Κυπριακό.

ΤΗ ΣΟΒΟΥΣΑ ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΡΙΣΗ

• Η ΣΕΚ στην εμπροσθοφυλακή του αγώνα για προάσπιση των δικαιωμάτων
της γυναίκας και ενδυνάμωση της κοινωνικής της θέσης
Οι εργαζόμενες γυναίκες της Κύπρου, ειδικότερα την τελευταία πενταετία, βιώνουν
μια σιωπηρή κρίση που υποβαθμίζει και αποδυναμώνει σταδιακά τη θέση τους
επιφέροντας καίρια πλήγματα στην κοινωνία και την οικονομία ευρύτερα αφού η
γυναικεία απασχόληση γίνεται όλο και πιο επισφαλής. Αυτά επισημαίνει στην Διακήρυξη του το Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, καλώντας τις εργαζόμενες σε συστράτευση για να γίνει η Ισότητα χειροπιαΣελ. 16
στή πραγματικότητα.

(Εκτενές ρεπορτάζ για την κεντρική εκδήλωση της 8ης Μαρτίου στην προσεχή έκδοση)

Συνεδρία Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ

Α

ύριο Πέμπτη 9 Μαρτίου στις 10 το
πρωί θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ
στα κεντρικά γραφεία του κινήματος
στον Στρόβολο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2941
TIMH 0.70€

• Ταύτιση θέσεων «Κοινωνικής Συμμαχίας» και Προέδρου της Βουλής

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

• Οργανωτικές καταστάσεις 2016
• Οικονομικές καταστάσεις 2016
• Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα
• Διάφορα
Στη συνεδρία θα συζητηθούν τα
καίρια εργασιακά προβλήματα και
μείζονα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και θα ληφθούν αποφάσεις.
Το Γενικό Συμβούλιο είναι το δεύτερο ανώτατο συλλογικό όργανο της
ΣΕΚ, μετά το Παγκύπριο Συνέδριο.

ΗΜΕΡΑ ΗΡΩΑ ΜΑΘΗΤΗ
Μάρτιο τιμούμε τα αμούΚάθε
στακα παιδιά της ΕΟΚΑ και
όλους τους νέους που θυσιάσθηκαν για την πατρίδα.
(Σελ. 7)

• Συνάντηση «Συμμαχίας για το Γε.ΣΥ» με τον πρόεδρο της Βουλής
Δημήτρη Συλλούρη στον οποίο επιδόθηκε υπόμνημα
πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης

Ο

σιεργίας στη συζήτηση των νομοσχεδίων

των συνεισφορών, θα επισπευθούν οι

Συλλούρης διαβεβαίωσε χθές την

για το Γε.Σ.Υ και την Αυτονόμηση των

διαδικασίες ώστε αμέσως μετά το Πάσχα

«Κοινωνική Συμμαχία για το Γε.Σ.Υ» ότι

Δημοσίων Νοσοκομείων. Νοουμένου ότι

τα δύο νομοσχέδια να τεθούν στην Ολο-

δεν θα επιτρέψει την πρόκληση κωλυ-

θα ολοκληρωθεί ο διάλογος για το θέμα

μέλεια για ψήφιση, τόνισε.

(Σελ. 16)

Η Κύπρος χρειάζεται τον θεσμοθετημένο κοινωνικό διάλογο
Τ

ο Α και το Ω στην πρόοδο και ανάπτυξη μιας
οικονομίας ή μιας χώρας στο σύνολο της είναι ο
κοινωνικός διάλογος και η διαβούλευση που πρέπει
να διεξάγεται σε όλα τα επίπεδα.
Η Κύπρος, η οποία τα τελευταία χρόνια πέρασε μέσα
από αρκετές δυσκολίες και βίωσε δίσεκτες ώρες, (όχι
μόνο λόγω Τρόικας και Μνημονίου), σήμερα χρειάζεται τον κοινωνικό διάλογο περισσότερο από κάθε
άλλη φορά.
Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, θεσμοθετημένα όργανα
κοινωνικού διαλόγου που αυτή τη στιγμή βρίσκονται
είτε σε αδράνεια, είτε σε αχρησία, πρέπει να επαναλειτουργήσουν τάχιστα προς όφελος της οικονομίας
και του δημοσίου συμφέροντος.
Ως τέτοια είναι, το Παγκύπριο Συμβούλιο Παραγωγικότητας το οποίο συστάθηκε το Μάρτιο του 2006, με
απόφαση του υπουργικού συμβουλίου και στο οποίο
μετέχει η κυβέρνηση (με 4 υπουργεία) και όλοι οι κοι-

νωνικοί εταίροι στο πιο ψηλό επίπεδο.
Στόχος και αποστολή του, (που δυστυχώς έμεινε
μεσόστρατα), η εκπόνηση συγκεκριμένων πολιτικών
για τη βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας που

• Επείγει η επαναλειτουργία της Σ.Ο.Ε
και του Συμβουλίου Παραγωγικότητας
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και δεν συγκρίνεται
ευνοϊκά με τα όσα συμβαίνουν στους 28 της Ε.Ε.
Άλλο σώμα κοινωνικού διαλόγου που πρέπει να επαναλειτουργήσει, είναι η Συμβουλευτική Οικονομική
Επιτροπή (Σ.Ο.Ε), η οποία προεδρεύεται από τον εκάστοτε υπουργό Οικονομικών και στην οποία μετέχουν
οι υπουργοί Εργασίας, Ενέργειας, ο Διοικητής της
Κεντρικής Τράπεζας και οι ηγεσίες των κοινωνικών
εταίρων.

Η Σ.Ο.Ε, δυστυχώς στα δύσκολα χρόνια της κρίσης
δεν συνήλθε ούτε μία φορά επί υπουργίας Κίκη
Καζαμία και Βάσου Σιαρλή, ενώ επί Χάρη Γεωργιάδη
συνήλθε μόνο μία φορά στις 5 Σεπτεμβρίου 2013.
Και τα δύο σώματα που προαναφέραμε είναι πολύ
σημαντικά και πρέπει να λειτουργήσουν εκ νέου.
Ένας θεσμοθετημένος διάλογος και μία διαβούλευση
στο πλαίσιο της Σ.Ο.Ε και του Συμβουλίου Παραγωγικότητας που θα αξιοποιεί επαρκώς και ικανοποιητικά τη συσσωρευμένη πείρα και εμπειρία, τόσο του
συνδικαλιστικού κινήματος όσο και της εργοδοτικής
πλευράς, μόνο όφελος μπορεί να δημιουργήσει για
την Κύπρο.
Άλλωστε ούτε η κυβέρνηση, ούτε και τα πολιτικά
κόμματα έχουν το αλάθητο ή κατέχουν την απόλυτη
αλήθεια.
Για την πρόοδο και την ανάπτυξη λοιπόν χρειάζεται
διαβούλευση, ζύμωση και σύνθεση απόψεων.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ένα ΓεΣΥ με όλα
τα τραγελαφικά

Οι Έλληνες μπορούμε!!!

Ε

ίναι τελικά τόσο απλό το πράγμα. Έχουμε
στη διάθεσή μας μπόλικο χρόνο -δεν είναι
δα και θέμα ζωής και θανάτου- για να εφαρμόσουμε επιτέλους ένα Γενικό Σχέδιο Υγείας.
Δεν είναι και το τέλος του κόσμου να συντηρείται επ' άπειρον ένα εξαθλιωμένο σύστημα
που με τόση ευκολία σε ξαποστέλλει σε
τόπους αναπαύσεως… Χρόνος πάντοτε
υπάρχει. Η δαμόκλειος σπάθη επικρέμεται
στο πώς θα έχουμε ένα Σχέδιο που να κόβεται και να ράβεται σ' όλα τα γούστα και τις
διαθέσεις. Να είναι ισορροπημένο στον συμβιβασμό συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Κι
ας η εφαρμογή του, με όλες τις εμπλοκές που
διαφαίνονται κάθε φορά, μπαίνει στα ντουλάπια του αορίστου χρόνου… Εις πείσμα
των τόσων ξεκάθαρων και δεσμευτικών
εξαγγελιών που εδώ και δεκαετίες παρέπεμπαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Εδώ
στην Κύπρο μάθαμε ότι τα χρονοδιαγράμματα μπαίνουν για να παραβιάζονται. Είναι
στο στοιχείο μας…
Εκεί που δινόταν, λοιπόν, η εντύπωση ότι
όλα ήταν έτοιμα για την εφαρμογή του
ταλαίπωρου αυτού Σχεδίου, ανακύπτουν
ξαφνικά νέες εμπλοκές. Έχουν να κάνουν
κυρίως με το ύψος των συνεισφορών στο
ταμείο. Ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, ο οποίος
ομολογουμένως φαίνεται να καταβάλλει
φιλότιμες προσπάθειες, ομολογεί ότι οι διαφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων
είναι τόσο μεγάλες που δύσκολα γεφυρώνονται. Η εμπλοκή «παγώνει» τη συζήτηση του
θέματος και στη Βουλή. Και όλα πάλι απ' την
αρχή. Κι ας παίζουν τα διάφορα σενάρια για
δυνατότητα λύσης, ως εάν να επρόκειτο για
Κυπριακό, με όλους τους γόρδιους δεσμούς
του… Το σίγουρο πάντως είναι ότι δεν επειγόμαστε για ένα ΓεΣΥ, με την εφαρμογή του
οποίου να σώζονται ανθρώπινες ζωές, αλλά
για ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν συμφέροντα και να διασφαλίζουν δικαιώματα.
Στην κυπριακή πραγματικότητα, η αναμονή
να βγει «άσπρος καπνός», μέσα από δαιδαλώδεις συζητήσεις στο κανάλι των κοινωνικών εταίρων, βγάζει κατά κανόνα στο πουθενά…
Το τραγελαφικό στην όλη ιστορία ήταν ότι
για το στήσιμο ενός τέτοιου Σχεδίου μετακλήθηκαν εμπειρογνώμονες επί εμπειρογνωμόνων και έγιναν μελέτες επί μελετών. Είναι
όντως μεγάλη αφέλεια να πετάξουμε τόσα
εκατομμύρια, να υπάρξουν μελέτες και εισηγήσεις και για την τελευταία λεπτομέρεια,
και να παραμένουμε αμετάκλητα εγκλωβισμένοι σ' έναν λαβύρινθο ατέρμονων συζητήσεων. Δεδομένου μάλιστα ότι εισερχόμαστε για τα καλά σ' έναν προεκλογικό κυκεώνα, μέσα από τον οποίο όλα θυσιάζονται
στον βωμό της σκοπιμότητας, άντε να έχεις
ελπίδες για ένα ΓεΣΥ. Απόντων και των Τροϊκανών σαϊνιών που υποτίθεται επόπτευσαν
τα πράγματα και εδώ, με όλες εκείνες τις
περιβόητες μνημονιακές δεσμεύσεις, δεν
απομένει τίποτε άλλο, παρά να ευχόμαστε
όπως ο Θεός μάς χαρίζει την υγεία μας.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Χριστάκης Ευσταθίου «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

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)

«Η

σημερινή ημέρα της Κυριακής
της Ορθδοξίας, μας υπενθυμίζει τη δύναμη που διαθέτουμε ως
Εκκλησία και ως Ελληνισμός να υπερβαίνουμε τα αδιέξοδα».
Σ’ αυτή την φράση περικλείεται η
πεμπτουσία της ομιλίας του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Ιερώνυμου στη συνάντηση του με τον
πρόεδρο Παυλόπουλο την περασμένη
Κυριακή στέλλοντας μήνυμα ενότητας
και αυτοπεποίθησης στην κατακρεουργημένη κοινωνία της Ελλάδας.
Είναι γεγονός πως οι Έλληνες με τα

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

πολλά χαρίσματα και τις αρετές που
διαθέτουμε, μπορούμε να πετύχουμε
το ακατόρθωτο σηκώνοντας τον
Ελληνισμό σε ύψη θαυματοφόρα.
Αρκεί να εργασθούμε ενωμένοι, προγραμμματισμένα, πειθαρχημένα, ανυστερόβουλα και με ξεκάθαρους στό-

χους υπέρ του εθνικού συμφέροντος.
Χαραχτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου το
2004, η τέλεση των καλύτερων Ολυμπιακών Αγώνων την ίδια χρονιά και
η υλοποίηση του εθνικού στρατηγικού στόχου της Ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση παρά το τεράστιο βαρίδι του
Κυπριακού Ζητήματος. Ειδικότερα
στην υπόθεση της Ένταξης μεγαλούργησε η προσήλωση όλων, πολιτικών και πολιτών σε Κύπρο και
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ανόρθωση, την οικονομική ανασυγκρότηση και την εθνική αναγέννηση.
Περαιτέρω, απαιτείται η δημιουργία
συγκροτημένου άξονα συνεργασίας
Κύπρου - Ελλάδας σε κρίσιμους
οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός, η αγροτική πολιτική, η εκπαίδευση και η τεχνογνωσία. Πέραν τούτων, προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη
να δημιουργηθούν οι συνθήκες που
θα ενώσουν τους πολίτες και θα
πυρακτώσουν την Ελληνική ψυχή η
οποία σμιλευμένη στην υψικάμινο του
εθνικού χρέους και του άδολου

• Με χάραξη εθνικής στρατηγικής, ενότητα, ομοψυχία,
προγραμματισμό και στοχοπροσήλωση, μπορούμε να βρούμε διέξοδο
στα σημερινά αδιέξοδα, εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά και άλλα

Ελλάδα, στον τεθέντα εθνικό στόχο,
υπεράνω κομματικών σκοπιμοτήτων,
μωροφιλοδοξιών και ιδιοτελών συμφερόντων.
Σήμερα που στην ευρύτερη γειτονιά
μας επισυμβαίνουν πολεμικές συρράξεις και κατακλυσμιαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, απαιτείται η
χάραξη υπεροκομματικής στρατηγικής με κεντρικό στόχο την κοινωνική

πατριωτισμού θα μεγαλουργήσει
ξανά σε τούτη την ιστορική συγκυρία.
Τώρα που η ιστορία κτυπά την πόρτα
μας τόσο στο Κυπριακό όσο και στα
άλλα μείζονα εθνικά θέματα, ας
κάνουμε τη μεγάλη υπέρβαση. Ναί, οι
Έλληνες μπορούμε! Το οφείλουμε στα
παιδιά μας, στις μελλοντικές γενεές
και στην μαρτυρική μικρή μας πατρίδα.

Η προαγωγή της Ισότητας βασικό κομμάτι
της πολιτικής αξίωσης της ΣΕΚ

Σ

ε μια εποχή που οι αλυσιδωτές
επιπτώσεις της Παγκόσμιας
Οικονομικής Κρίσης προκαλούν
εργασιακή ανασφάλεια στους εργαζόμενους, τα ζητήματα Ισότητας
περιθωριοποιούνται, με αποτέλεσμα
η γυναικεία απασχόληση να παρουσιάζει σοβαρά ελλείμματα. Άλλη μια
επέτειος της Διεθνούς Ημέρας της
Γυναίκας, βρίσκει τις γυναίκες να
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

βιώνουν μια σιωπηρή κρίση που
υποβαθμίζει και αποδυναμώνει σταδιακά τη θέση τους στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα η χαμηλότερη
μισθοδοσία, που αγγίζει το 14.2%,
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο της
φτώχειας κατά την συνταξιοδότηση
λόγω μειωμένων συντάξεων.
Η ΣΕΚ θέτει καθημερινά στις προτεραιότητές της την προαγωγή της
Ισότητας, ως ένα βασικό κομμάτι της
πολιτικής της αξίωσης και καλεί τις

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

γυναίκες να διεκδικούν τα δικαιώματα τους που πηγάζουν μέσα από ένα
ευρύ νομοθετικό πλαίσιο το οποίο
αποτελεί πλέγμα προστασίας ενάντια σε διακρίσεις και ανισότητες.
Θα πρέπει να σταλούν σαφή και
ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε
κατεύθυνση πως η εφαρμογή των
νόμων, δεν έγκειται στην ευσυνειδη-

• Αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα η
εφαρμογή των νόμων της Μητρότητας, της Ίσης Αμοιβής και της Ίσης
Μεταχείρισης στην Απασχόληση
σία του κάθε εργοδότη αλλά είναι
υποχρεωτική και αδιαπραγμάτευτη.
Ως εκ τούτου, το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ καλεί το Υπουργείο
Εργασίας να εντατικοποιήσει τις
επιθεωρήσεις σε χώρους εργασίας
για ενδελεχή έλεγχο της εφαρμογής
των νόμων της μητρότητας, της Ίσης
Αμοιβής και της Ίσης Μεταχείρισης
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, οριοθετώντας τις
υποχρεώσεις των εργοδοτών.
Η ΣΕΚ αναμένει από την πολιτεία να

ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών και να υιοθετήσει πολιτικές που
να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης εποχής, μέσα
στην οποία τα δυο φύλα επιβάλλεται
να συμμετέχουν ισότιμα στην αγορά
εργασίας, ενισχύοντας την κοινωνική
και οικονομική συνοχή. Οι αλλαγές
είναι ραγδαίες και η πολιτεία οφείλει
να διασφαλίσει ότι με την έξοδο της
χώρας μας από την κρίση δεν θα βρεθούμε μπροστά στο φαινόμενο της
δραστικής οπισθοχώρησης δικαιωμάτων. Έχουμε ευθύνη να δράσουμε
αποτελεσματικά για προστασία
όλων των δικαιωμάτων που έχουν
κατακτηθεί με πολύ κόπο και μόχθο.
Καλούμε τις γυναίκες, να διατυπώνουν άφοβα τις απόψεις με δυναμισμό, τους στηρίζοντας με επιχειρήματα τις θέσεις τους και διεκδικώντας τη συμμετοχή τους στα κέντρα
λήψης αποφάσεων. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει την ανιδιοτελή προσφορά της
προς τους εργαζόμενους και την
Κυπριακή κοινωνία και θα στηρίζει
την εργαζόμενη, αναγνωρίζοντας τον
τεράστιο ρόλο που μπορεί να προσφέρει στην ανόρθωση της οικονομίας με απώτερο στόχο την σταδιακή
ανάκτηση του χαμένου εδάφους.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
E.Ε: Τη μικρότερη αναλογία γυναικών
σε διευθυντικές θέσεις έχει η Κύπρος

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Μείωση κατά 7.9% σημείωσε
η ανεργία στην Κύπρο
• Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2016

Σ

ύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία ο αριθμός
των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε στα 42.326
άτομα το φετινό Φεβρουάριο, καταγράφοντας μείωση κατά 3.635 άτομα ή 7,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 όταν οι άνεργοι αριθμούσαν
45.961. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο της
τελευταίας τριετίας για μήνα Φεβρουάριο
Τα στοιχεία της εγγεγραμμένης ανεργίας για τον
Φεβρουάριο ανακοίνωσε την περασμένη βδομάδα η
Στατιστική Υπηρεσία. Η μείωση της ανεργίας αποδίδεται κυρίως στις κατασκευές (-1.25), στη δημόσια
διοίκηση (-951), και στη μεταποίηση (-581).

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ανήλθαν
στις 4.586 άτομα. Η μεγαλύτερη ομάδα ανέργων,
10.517 άτομα, παρατηρείται στην τουριστική - ξενοδοχειακή βιομηχανία, που αναμένεται ότι από τις
αρχές του επόμενου μήνα θα αρχίσει να μικραίνει, με
την επαναδραστηριοποίηση της τουριστικής βιομηχανίας. Στη δεύτερη θέση ακολουθούσε το λιανικό και
χονδρικό εμπόριο με 7.756 άνεργους.
Τη μεγαλύτερη επαγγελματική ομάδα, 11.724 άνεργοι, αποτελούσε η κατηγορία των υπαλλήλων υπηρεσιών και πωλητών και ακολουθούσε με 9.660 άτομα
αυτή των ανειδίκευτων εργατών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
Το Φεβρουάριο τοποθετήθηκαν 101 άνεργοι εκ των
οποίων οι 36 σε θέσεις ανειδίκευτου προσωπικού
(κλητήρες και καθαριστές) και 26 σε θέση τεχνίτη.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και τον Γενάρη όταν τοποθετήθηκαν 143 άνεργοι εκ των οποίων οι 66 σε θέσεις
ανειδίκευτου εργάτη και 27 σε θέση τεχνίτη.

Η

Κύπρος μαζί με τη Γερμανία
και την Ιταλία, κατέχει την
αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαική
Ένωση όσον αφορά στη συμμετοχή
της εργαζόμενης γυναίκας σε
διευθυντικές θέσεις.
Σύμφωνα με την Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσία, το μεγαλύτερο
ποσοστό των γυναικών μεταξύ
διευθυντικών θέσεων καταγράφεται στη Λετονία, το μόνο κράτος
μέλος όπου οι γυναίκες αποτελούν
την πλειοψηφία (53%) σε αυτό το
επάγγελμα. Ακολουθεί η Βουλγαρία
και η Πολωνία (και οι δύο με 44%),
η Ιρλανδία (43%), η Εσθονία
(42%), η Λιθουανία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία (όλες
με 41%), καθώς και η Γαλλία
και η Σουηδία (40%).
Στο αντίθετο άκρο της
κλίμακας, οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το ένα τέταρτο των διευθυντών στη Γερμανία, η Ιταλία και
την Κύπρος (όλες με 22%), το Βέλγιο
και την Αυστρία (και οι δύο με
23%), καθώς και το Λουξεμβούργο
(24%). Σε επίπεδο ΕΕ, περίπου το
ένα τρίτο (35%) των διευθυντικών
στελεχών είναι γυναίκες.
Σχεδόν 7,3 εκατομμύρια άτομα
κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε
επιχειρήσεις με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους που βρίσκο-

Στη ζώνη του ευρώ (EA19) το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας ήταν 9,6% τον Ιανουάριο
του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του
2016 και κάτω από το 10,4% τον Ιανουάριο του 2016.
Παραμένει δε το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ από το Μάιο του 2009.
Το ποσοστό ανεργίας στην EΕ των 28 ήταν 8,1% τον
Ιανουάριο του 2017 (έναντι 8,2% το Δεκέμβριο του
2016 και 8,9% τον Ιανουάριο του 2016). Πρόκειται
για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στη ΕΕ
των 28 από τον Ιανουάριο του 2009. Σε σύγκριση με
τον Ιανουάριο του 2016 η ανεργία μειώθηκε κατά
1.733.000 στην EΕ των 28 και κατά 1.101.000 στη
ζώνη του ευρώ.
Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά
ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017 καταγράφηκαν
στην Τσεχική Δημοκρατία (3,4%) και τη Γερμανία
(3,8%). Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (23,0% τον Νοέμβριο του 2016) και
την Ισπανία (18,2%).
Σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό
ανεργίας μειώθηκε σε είκοσι πέντε κράτη μέλη, ενώ
αυξήθηκε στην Κύπρο (από 13,1% σε 14,1%), την Ιταλία (από 11,6% σε 11,9%) και τη Δανία (από 6,0% σε
6,2%).
Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Κροατία (από 14,8% σε 11,3%), στην Ισπανία (από 20,6% σε
18,2%), την Ουγγαρία (από 6,2% σε 4,3% μεταξύ
Δεκεμβρίου 2015 και Δεκεμβρίου του 2016), την Πορτογαλία (από 12,1% σε 10,2% ), τη Σλοβακία (από
10,4% σε 8,6%) και την Ιρλανδία (από 8,5% σε 6,7%).

νται Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ): 4,7
εκατομμύρια άνδρες (65% ) και
2.600.000 γυναίκες (35%).

Οι διαφορές μεταξύ ανδρών και
γυναικών σε διευθυντικές θέσεις
αφορούν και τους μισθούς.

Με άλλα λόγια, αν και αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ του
συνόλου των μισθωτών στην ΕΕ, οι
γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται
μεταξύ των διευθυντικών στελεχών. Επιπλέον, οι
γυναίκες
σ
ε
διευ-

Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, οι
άνδρες κερδίζουν περισσότερα
από τις γυναίκες , αν και σε διαφορετικές αναλογίες. Το χάσμα
αμοιβών μεταξύ των φύλων σε
διευθυντικές θέσεις είναι μικρότερο
στη Ρουμανία (5,0%), μπροστά από
τη Σλοβενία (12,4%), το Βέλγιο
(13,6%) και τη Βουλγαρία (15,0%).

θυντικές θέσεις στην ΕΕ κερδίζουν
23,4% λιγότερο κατά μέσο όρο από
τους άνδρες, γεγονός που σημαίνει
ότι στην πράξη κερδίζουν κατά
μέσο όρο 77 σεντ για κάθε ευρώ
που παίρνει ένας άνδρας διευθυντής ανά ώρα. Αυτός ο μέσος όρος
βέβαια κρύβει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών
όσον αφορά τις θέσεις και τις
αμοιβές στην ΕΕ.

Σε αντίθεση, μια γυναίκα διευθυντής κερδίζει περίπου το ένα τρίτο
λιγότερο από τους άνδρες ομολόγους της στην Ουγγαρία (33,7%),
την Ιταλία (33,5%), καθώς και την
Τσεχική Δημοκρατία (29,7%), και
περίπου το ένα τέταρτο λιγότερο
στη Σλοβακία (28,3%), την Πολωνία
(27,7%), την Αυστρία (26,9%), τη
Γερμανία (26,8%), την Πορτογαλία
(25,9%), την Εσθονία (25,6%) και το
Ηνωμένο Βασίλειο (25,1%).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των
δύο φύλων, όπως ορίζεται από τα
σημερινά στοιχεία που ανακοινώνει η Eurostat, συνδέεται με μια
σειρά νομικών, κοινωνικών και
οικονομικών παραγόντων “που
υπερβαίνουν κατά πολύ το ενιαίο
θέμα της ίσης αμοιβής για ίση
εργασία”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΟΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+

Στο 14,1 η ανεργία τον Ιανουάριο
Ο δείκτης ανεργίας στην Κύπρο ήταν 14,1% τον
Ιανουάριο του 2017. Το ίδιο ποσοστό ήταν και τον
Δεκέμβριο 2016. Σύμφωνα με την Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσία [Εurostat] το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 61.000 ανέργους (14% άνδρες και 14,3% γυναίκες), εκ των οποίων 13.000 ήταν κάτω των 25 ετών
(ή ποσοστό 32,8% το Δεκέμβριο του 2016).

3

Η

Ευρωπαϊκή Οικονομική και κοινωνική Επιτροπή στο πλαίσιο
του διαλόγου με την Κοινωνία των
πολιτών της Κύπρου για αξιολόγηση του προγράμματος ERASMUS+ πραγματοποίησε τη Παρασκευή 3 Μαρτίου στο οίκημα της
ΣΕΚ συνεδρία για ανταλλαγή απόψεων.

2020) περιλαμβάνει όλα τα προϋπάρχοντα προγράμματα της ΕΕ
στους τομείς της εκπαίδευσης, της
κατάρτισης, της νεολαίας, του εθελοντισμού και του αθλητισμού. Το
Erasmus+ παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσμα
οργανισμών της κοινωνίας των

πολιτών.
Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα αξιοποιηθούν με
σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος Erasmus+ και θα ενσωματωθούν στο διάδοχο πρόγραμμα
που ενδεχομένως θα υιοθετηθεί.

Στο πλαίσιο της συνεδρίας ο γ.γ.
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας σε
παρέμβαση του τόνισε μεταξύ
άλλων πως η Κοινωνία των πολιτών έχει ανάγκη από ενημέρωση
και πως το πρόγραμμα ERASMUS
ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Συνεργασία.
Το πρόγραμμα Erasmus+ (2014 -

Συνάντηση ΣΕΚ με την γ.γ. Ισότητας Φύλων
Ελλάδος Φωτεινή Κούβελα

Σ

υνάντηση με το γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα και την
γραμματέα του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα
Ησαϊα είχε χθες Τρίτη στο οίκημα
της ΣΕΚ η γενική γραμματέας Ισότητας Φύλων Ελλάδας Φωτεινή
Κούβελα.

θεσμών των δύο χωρών για ανταλλαγή ιδεών και πρακτικών.

Αντηλλάγησαν απόψεις για τις
πολιτικές Ισότητας σε Κύπρο και
Ελλάδα και τονίστηκε η αναγκαιότητα σύσφιξης των σχέσεων και

Η κ. Κούβελα επισκέφθηκε την
Κύπρο μετά από πρόσκληση της
Επιτρόπου Ισότητας Ιωσηφίνας
Αντωνίου.

Μετά τη συνάντηση, η κ. Κούβελα
συνοδευόμενη από το γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσα μετέβη στα
κεντρικά γραφεία της ΑΗΚ τιμώντας την Παγκόσμια Μέρα της
γυναίκας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
• Πρωτοποριακές νομοθεσίες – 10 βασικές αρχές προστασίας

Α’ ΜΕΡΟΣ
Το Β’ και τελευταίο μέρος
στην προσεχή έκδοση

Η

προώθηση των δικαιωµάτων των καταναλωτών, η
ευηµερία και η ευζωία αποτελούν βασικές αρχές της ΕΕ,
πράγμα που αποτυπώνεται
στη νοµοθεσία της. Η συµµετοχή µίας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζει επιπλέον προστασία για τους
καταναλωτές.

Οι 10 βασικές αρχές για το
πώς η νομοθεσία της ΕΕ σας
προστατεύει ως καταναλωτές, ανεξάρτητα από το κράτος µέλος στο οποίο βρίσκεστε παρατίθεναι πιο κάτω.
Να έχετε υπόψη ότι οι εθνικοί
κανόνες για την προστασία
των καταναλωτών ενδέχεται
σε ορισµένες περιπτώσεις να
παρέχουν υψηλότερο επίπεδο
προστασίας.
1. Αγοράστε ό,τι θέλετε,
όπου θέλετε Δέκα βασικές
αρχές Ονειρεύεστε ένα ταξίδι
για ψώνια σε άλλο κράτος
µέλος; Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία σας δίνει το δικαίωµα να
ψωνίσετε «µέχρι τελικής
πτώσης» χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για τελωνειακούς δασμούς ή επιπλέον
ΦΠΑ όταν επιστρέψετε στη
χώρα σας. Αυτό ισχύει είτε
µεταβείτε προσωπικά σε
άλλη χώρα για αγορές είτε
παραγγείλετε αγαθά µέσω
του Διαδικτύου, δι’ αλληλογραφίας ή τηλεφωνικώς. Σε
γενικές γραµµές, οι αρχές της

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
χώρας σας δεν µπορούν να
σας εµποδίσουν να εισάγετε
ένα προϊόν που έχετε αγοράσει νόµιµα σε άλλη χώρα της
ΕΕ.
Ωστόσο,
υπάρχουν
ορισµένες εξαιρέσεις για

όχι ο καταναλωτής– πρέπει
να αποδείξει ότι το πωληθέν
προϊόν ανταποκρινόταν στη
συµφωνία πώλησης. Η αρχή
αυτή που ορίζει ότι το προϊόν πρέπει «να ανταποκρίνε-

• Η «Europe Direct» είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να
βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας σχετικά
με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αριθμός τηλεφώνου δωρεάν
κλήσης σε όλη την ΕΕ: 00 800 6 7 8 9 10 11

προϊόντα όπως πυροβόλα
όπλα ή αντικείµενα που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη.
2. Αν δεν λειτουργεί, γυρίστε
το πίσω Τι γίνεται αν αγοράσετε µια τηλεοπτική συσκευή
και αµέσως χαλάσει; Βάσει
της νοµοθεσίας της ΕΕ, αν το
προϊόν που αγοράσατε δεν
ανταποκρίνεται στα όσα
συμφωνήσατε µε τον πωλητή
τη στιγµή της αγοράς, µπορείτε να το επιστρέψετε για
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Εναλλακτικά, µπορείτε να
ζητήσετε έκπτωση ή πλήρη
επιστροφή των χρηµάτων
σας. Αυτό ισχύει για διάστηµα μέχρι δύο χρόνια µετά
την παράδοση του προϊόντος. Επιπλέον, για τους
πρώτους έξι µήνες µετά την
παράδοση, ο πωλητής – και

ται στη συµφωνία πώλησης»
σας προστατεύει επίσης αν
το προϊόν που σας δώσουν
δεν είναι αυτό που συµφωνήσατε να αγοράσετε.
Για
παράδειγµα,
αν συµφωνήσατε
να
αγοράσετε
ένα
έπιπλο
αντίκα και σας
έ σ τ ε ι λ α ν
αποµίµηση,
µπορείτε να το
επιστρέψετε
3. Υψηλά πρότυπα ασφάλειας για τα τρόφιµα και τα
καταναλωτικά αγαθά Κοιτάξτε γύρω σας στο σουπερµάρκετ της περιοχής σας
– θα δείτε προϊόντα απ’ όλη
την Ευρώπη. Είναι ασφαλή;

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

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

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

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

Ναι, πρέπει να είναι. Η ΕΕ
διαθέτει νόμους για να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα
που αγοράζετε είναι ασφαλή.
Αν και κανένα ρυθµιστικό
σύστηµα δεν µπορεί να
εγγυηθεί µηδενικό κίνδυνο
του καταναλωτή ή 100%
ασφάλεια, οι χώρες της ΕΕ
διαθέτουν από τα πιο υψηλά
πρότυπα ασφάλειας στον
κόσμο. Η ασφάλεια των τροφίµων βασίζεται στην αρχή
ότι πρέπει να παρακολουθούµε όλη την «τροφική αλυσίδα» για να µπορέσουµε να
εγγυηθούµε την
ασφά-

Τηλ. 00 800 6 7 8 9
λεια. Κατά
συνέπεια, η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την ασφάλεια των
τροφίµων ρυθµίζει τον τρόπο
που οι γεωργοί παράγουν τα
τρόφιµα
(συµπεριλαµβανοµένων των χηµικών ουσιών
που χρησιµοποιούν στην
καλλιέργεια των φυτών ή
των ζωοτροφών που δίνουν
στα ζώα τους), τον τρόπο
επεξεργασίας των τροφίµων,
ποιες χρωστικές ουσίες και
ποια πρόσθετα µπορούν να
χρησιµοποιούνται καθώς και
τον τρόπο πώλησης των
τροφίµων. Η ΕΕ έχει επίσης
νόµους που ρυθµίζουν την
ασφάλεια των τροφίµων που
εξάγουν στην ΕΕ εµπορικοί
µας εταίροι από τον υπόλοιπο κόσµο. Η ευρωπαϊκή
νοµοθεσία για την ασφάλεια
άλλων καταναλωτικών αγαθών (παιχνιδιών, καλλυντικών, ηλεκτρικών συσκευών
κ.λπ.) είναι εξίσου αυστηρή.
Αποτελεί γενική απαίτηση
της νοµοθεσίας της ΕΕ ότι
όλα τα προϊόντα που
πωλούνται στην ΕΕ πρέπει να
είναι ασφαλή. Αν µια εταιρεία ανακαλύψει ότι έθεσε
στην αγορά µη ασφαλή προϊόντα, έχει τη νοµική υποχρέωση να ενηµερώσει τις αρχές
των ενδιαφερόµενων χωρών
της ΕΕ. Αν το προϊόν εγκυµονεί σοβαρό κίνδυνο, η εταιρεία πρέπει να φροντίσει για
την απόσυρσή του.
4. Μάθετε τι τρώτε Πώς
µπορείτε να μάθετε τι περιέ-
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χουν τα τρόφιµα που τρώτε;
Ρίξτε µια µατιά στις πληροφορίες της συσκευασίας! Η
ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη
σήµανση των τροφίµων σας
δίνει τη δυνατότητα να μάθετε τι τρώτε. Στην ετικέτα πρέπει
να
αναγράφονται
λεπτοµερώς τα συστατικά
που χρησιµοποιούνται για
την παρασκευή ενός τροφίμου, καθώς και αναλυτικά
στοιχεία για τις χρωστικές
ουσίες, τα συντηρητικά, τις
γλυκαντικές ουσίες και άλλα
χηµικά πρόσθετα που τυχόν
χρησιµοποιήθηκαν. Αν περιέχεται συστατικό στο οποίο
µπορεί κάποιοι καταναλωτές
να είναι αλλεργικοί , π.χ.
φιστίκια, αυτό πρέπει να
αναγράφεται στην ετικέτα
ακόµα κι αν οι ποσότητες
είναι πολύ µικρές. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για τη
σήµανση των τροφίµων
ρυθµίζει ποια προϊόντα µπορούν να
καλούνται «βιολογικά» και τη χρήση
των ονοµάτων που
συνδέονται µε προϊόντα ποιότητας από
συγκεκριµένες
περιοχές της
Ευρώπης. Για
παράδειγµα,
10 11
αν το προϊόν φέρει την ένδειξη Prosciutto di Parma µπορείτε να είστε σίγουροι ότι το
ζαµπόν προέρχεται από την
Πάρµα, αν έχει την ένδειξη
Καλαµών, µπορείτε να είστε
σίγουροι ότι οι ελιές παράγονται στην Καλαµάτα. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία σας δίνει
επίσης τη δυνατότητα να
γνωρίζετε αν τα τρόφιµα
είναι γενετικώς τροποποιηµένα (ΓΤ) ή περιέχουν γενετικώς τροποποιηµένα συστατικά. Στην περίπτωση αυτή, η
ετικέτα πρέπει να φέρει την
ένδειξη «γενετικώς τροποποιηµένο».
5. Οι όροι των συμβολαίων
πρέπει να είναι δίκαιοι για
τους καταναλωτές. Υπογράψατε ποτέ συµβόλαιο χωρίς
να διαβάσετε όλα όσα είναι
γραµµένα µε ψιλά γράµµατα;
Τι γίνεται αν σ’ αυτό το
σηµείο λέει ότι η προκαταβολή που µόλις καταβάλατε δεν
επιστρέφεται – ακόµα κι αν η
εταιρεία δεν τηρήσει τις δικές
της συµβατικές υποχρεώσεις;
Τι γίνεται αν λέει ότι δεν
µπορείτε να καταγγείλετε τη
σύµβαση παρά µόνον αν
καταβάλετε στην εταιρεία ένα
εξωφρενικό ποσό ως αποζηµίωση; Η νοµοθεσία της ΕΕ
απαγορεύει τέτοιους αθέµιτους συµβατικούς όρους.
Ανεξάρτητα από τη χώρα της
ΕΕ στην οποία υπογράφετε
τέτοιου είδους σύµβαση, η
ευρωπαϊκή νοµοθεσία σας
προστατεύει απ’ αυτή τη
μορφή κατάχρησης.

ERG_5-5_inn_4 3/7/17 11:50 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΣΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Νέος αναπληρωτής
επαρχιακός
γραμματέας
o Γιώργος Οδυσσέως

Τ

ο Επαρχιακό Συμβούλιο της
ΣΕΚ Λεμεσού σε συνεδρία του
την Τρίτη 28/02/17 εξέλεξε τον
Γιώργο Οδυσσέως στη θέση
του αναπληρωτή επαρχιακού
γραμματέα σε αντικατάσταση
του Τίτου Τιμοθέου ο οποίος
ανέλαβε τα ηνία της ΣΕΚ Λεμεσού από 1η Φεβρουαρίου.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Τ

ο προσωπικό του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από
Πολύτιμα Μέταλλα κατήλθε χθές Τρίτη σε
απεργία διαμαρτυρίας έξω από το
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού θέλοντας να εκφράσει
την έντονη δυσφορία, ανησυχία και απογοήτευσή του για τους πιο κάτω λόγους:
1. O Oργανισμός Σήμανσης παραγκωνίζεται από τα συναρμόδια Υπουργεία Εμπορίου και Οικονομικών με αποτέλεσμα να
διακυβεύεται η βιωσιμότητα του με δυσμενέστατες συνέπειες τόσο για το προσωπικό όσο και για τον κλάδο της αργυροχρυσοχοϊας και την προστασία της αγοράς.
2. O Oργανισμός έχει αφεθεί να περιέλθει
σε τέτοια κακή οικονομική κατάσταση που
θα επηρεάσει την καταβολή των δεδουλευμένων μισθών, τους αμέσως επόμενους
μήνες.

Ο Γιώργος Οδυσσέως υπηρετεί
τη ΣΕΚ από το 1990 και είναι
μεταξύ άλλων Γραμματέας του
Σωματείου Ιδιωτικών ΣΕΚ Λεμεσού και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ.

3. Εδώ και χρόνια αφήνεται το προσωπικό να υποαμείβεται και να επιχορηγεί με
αυτό τον τρόπο τη λειτουργία του Οργανισμού, να τυγχάνει των ίδιων αποκοπών
μισθών όπως όλοι οι εργαζόμενοι στο
Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ενώ
δεν αμείβεται με τις Κλίμακες Α΄ του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Εμβάθυνση φτώχειας
σε Ελλάδα και Κύπρο

4. Παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τα συναρμόδια Υπουργεία
Εμπορίου και Οικονομικών για υλοποίηση
της συμφωνίας Συντεχνιών - Οργανισμού
για υιοθέτηση των Κλιμάκων Μισθοδοσίας

• Σύμφωνα με νέο επιστημονικό δείκτη μέτρησης

Κ

ατά 40% από το 2008 ως το
2015 αυξήθηκε το ποσοστό
της φτώχειας στην Ελλάδα,
σύμφωνα με επιστημονική
έκθεση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας της Κολωνίας
(IW).Η αντίστοιχη αύξηση στην
Κύπρο ήταν 28.2%.

Α΄ του προσωπικού παρά τις εκκλήσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού από 16/5/16.
5. Πέραν των πιο πάνω, το αίτημά να
χορηγηθεί σε όλο το προσωπικό για το
έτος 2017 μια ετήσια προσαύξηση στις

• Το προσωπικό ζητά μέτρα βιωσιμότητας του οργανισμού και επίλυση
του θέματος της μισθοδοσίας του

υφιστάμενες Κλίμακες, όπως ετήσια προσαύξηση θα πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι
του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, δεν
έγινε αποδεκτό.
6. Οι εισηγήσεις του Προσωπικού σε

σχέση με τη βιωσιμότητα του Οργανισμού,
δεν έχουν ληφθεί υπόψη.
7. Οι εκκλήσεις των Συντεχνιών μας για
συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
έχουν αγνοηθεί.
Οι Συντεχνίες ΟΗΟ - ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ αξιώνουν την προσωπική παρέμβαση
του Υπουργού, προκειμένου να προωθηθούν ενέργειες τέτοιες που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Οργανισμού και
κατ’ επέκταση την άρση της αδικίας που
έχουν υποστεί ως εργαζόμενοι όλα αυτά
τα χρόνια σε σχέση με τη μισθοδοσία τους.
Σε αντίθετη περίπτωση, όπως τονίζουν σε
κοινή ανακοίνωση τους, δεν έχουν άλλη
επιλογή από την περαιτέρω κλιμάκωση
την απεργιακών μέτρων.

Στις προτεραιότητες της ΣΕΚ η βελτίωση
του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων

Τ

α μείζονα εργασιακά και κοινωνικά
ζητήματα τέθηκαν στο επίκεντρο συνδιάσκεψηςη του Σωματείου ΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε στις
22 Φεβρουαρίου 2017 στο οίκημα της ΣΕΚ
Αμμοχώστου

Κατά την μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε, οι επιστήμονες
δεν περιορίστηκαν μόνο στη
μελέτη και ανάλυση των εισοδημάτων αλλά, όπως είπαν,
έλαβαν υπόψη και άλλες παραμέτρους όπως πχ οι στερήσεις
υλικών αγαθών, το χαμηλότερο
επίπεδο εκπαίδευσης, η υποαπασχόληση και οι περιορισμοί
στην υγειονομική περίθαλψη.

Χαιρετισμό εκ μέρους του Ε.Ε.Κ. ΣΕΚ Αμμοχώστου απηύθυνε ο επαρχιακός γραμματέας Γεώργιος Καράς ο οποίος αναφέρθηκε στα διάφορα οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει η ελεύθερη περιοχή

Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται
σε έναν νέο «πολυδιάστατο δείκτη φτώχειας», τον οποίο
εκπόνησε το ως άνω Ινστιτούτο
για τα έτη 2008-2015, από τον
οποίο προκύπτει ότι «ο μεγάλος χαμένος είναι η Ελλάδα, με
μια αύξηση της φτώχειας κατά
40%, ακολουθούμενης από την
Ιρλανδία (28% αύξηση) και την
Κύπρο 28,2%», όπως δηλώνει ο
Κρίστοφ Σρέντερ, συντάκτης
της έκθεσης, στο πρακτορείο
Reuters. Αυτό, κατά τον ερευνητή,
οφείλεται στη χρόνια
ύφεση και την μεγάλη ανεργία,
αλλά «φυσικά και στην πολιτική λιτότητας και τους όρους
των δανειστών».

Αμμοχώστου λόγω της έλλειψης έργων
υποδομής. Αναφέρθηκε στην ανεργία και
στην εκμετάλλευση που υφίστανται οι
εργαζόμενοι από τους εργοδότες και επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.

Στην Ιταλία καταγράφεται μια
αύξηση της φτώχειας κατά 11%
και στην Ισπανία 18%.
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• Συνδιάσκεψη ΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ
Αμμοχώστου

Ο Παντελής Σταύρου γενικός γραμματέας
Διοικητικό Συμβούλιο
Ανδρέας Καούνας
Κωστάκης Κυριάκου
Λουκία Βάσου

Γραμματέας
Ταμίας
Εισπράκτορας

Ελλάδα Ιωάννου

Μέλος

Παναγιώτης Πιερή

Μέλος

Τασούλα Δημήτρη

Μέλος

Κώστας Δημητρίου

Μέλος

Στέλλα Κατώλη

Μέλος

Ειρήνη Αντωνίου

Μέλος

Γιώργος Κουττούκας

Μέλος

Κώστας Κυριατζιής

Μέλος

της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ανέλυσε τα επαγγελματικά και οργανωτικά θέματα που ταλανίζουν τους εργαζόμενους. Ενημέρωσε επίσης για την ΑΤΑ για την αναγκαιότητα
άμεσης εφαρμογής του ΓΕΣΥ, αλλά και για
τη σημασία της λειτουργίας των δημοσίων
συγκοινωνιών.
Ο κ. Σταύρου διαβεβαίωσε τους αντιπροσώπους της συνδιάσκεψης ότι η ομοσπονδία και κατ’ επέκταση η ΣΕΚ παρακο-

λουθεί από κοντά τις εξελίξεις και κάνει
όλες τις ενέργειες και εισηγήσεις προς την
Κυβέρνηση για προώθηση και ανάπτυξη
της οικονομίας.
Ο οργανωτικός γραμματέας του σωματείου Κωστάκης Κυριάκου κατέθεσε την
έκθεση δράσης και προέβη και σε εκτενή
αναφορά για την ανανέωση όλων των
Συλλογικών Συμβάσεων του κλάδου που
επηρεάζουν το σωματείο.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εκστρατεία
Επιθεώρησης
Εργοταξίων

Τ

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους
μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και
Σεπτέμβριο του 2017, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων για την
εφαρμογή προνοιών των περί
Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία
Σκοπός της εκστρατείας είναι η
ευαισθητοποίηση όλων των
εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα σε σχέση με την ανάγκη μείωσης των ατυχημάτων,
επαγγελματικών ασθενειών και
επικίνδυνων συμβάντων. Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την
εν λόγω εκστρατεία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Για πρόσθετες διευκρινίσεις
ή πληροφορίες:
morphanides@dli.mlsi.gov.cy,
onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy
τηλ. 22405660 / 22405614 /
22405676

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τουρισμός: κλειδί προόδου το ανθρώπινο δυναμικό
Η

σωστή διαχείριση του ανθρώπινου
δυναμικού και γενικότερα του περιβάλλοντος εργασίας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών υπηρεσιών
του τόπου.
Η διατήρηση ικανοποιητικών συνθηκών
απασχόλησης και η συνεχής προσπάθεια
βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος της τουριστικής βιομηχανίας δεν
προκύπτει μόνο μέσα από την ανάγκη για
ενίσχυση της ποιότητας και ανταγωνιστιΤου Μιχάλη Μιχαήλ,
αναπληρωτή γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

κότητας της. Η υποχρέωση των ξενοδοχειακών μονάδων να αναπτύσσουν πολιτικές
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης, διέρχονται μέσα από πολλά
θέματα που σχετίζονται με τους απασχολουμένους τους όπως:

στοχεύει στη διαμόρφωση μιας πιο αποτελεσματικής επιτελικής και εποπτικής
αρχής στον τομέα του τουρισμού, θα πρέπει να αναδειχθεί ως μια σημαντική προτεραιότητα όλων των εμπλεκομένων η
περαιτέρω επένδυση και αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού των ξενοδοχείων

√ Η δημιουργία του Υφυπουργείου
Τουρισμού αποτελεί ευκαιρία
για αειφόρο ανάπτυξη
μας ως ένα σημαντικό εργαλείο που θα
αναβαθμίσει τις τουριστικές μας υπηρεσίες, γιατί τουριστικές επιχειρήσεις
σημαίνει επιχειρήσεις φιλοξενίας. Ο
πυρήνας της φιλοξενίας και της λειτουργίας μιας ξενοδοχειακής μονάδας είναι οι
εργαζόμενοι οι οποίοι εξυπηρετούν τους
πελάτες και για να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή
φιλοξενία θα πρέπει να είναι κατάλληλα
καταρτισμένος, παραγωγικός και ικανο-

• Ώρα αξιοποίησης του καταρτισμένου
εργατικού δυναμικού
ντόπιας κοπής για ποιοτικό
εμπλουτισμό και ταυτότητα
του τουριστικού προϊόντος

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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- Ασφάλεια και υγεία εργαζομένων
- Εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και
διάλογος μεταξύ διεύθυνσης και εργαζομένων
- Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του
προσωπικού
- Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η δημιουργία προϋποθέσεων
που θα ενισχύουν την αφοσίωση των
εργαζομένων στους στόχους της επιχείρησης μέσα από μια μακρόχρονη σχέση
συνύπαρξης
- Εφαρμογή πολιτικών για συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας, κλπ.
Μέσα από τις διεργασίες που θα ακολουθήσουν για την υλοποίηση της κυβερνητικής απόφασης για τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού στην Κύπρο, που

ποιημένος. Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι παραγωγικός αν η απασχόληση του δεν του εξασφαλίζει ένα αποδεκτά
καλό επίπεδο διαβίωσης, ή εάν δεν υπάρχουν κάποια βασικά κίνητρα και ευκαιρίες
στην εργασία, ή εάν οι συνθήκες απασχόλησης του δεν είναι αξιοπρεπείς.

ΤΟ ΦΘΗΝΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Δυστυχώς, αριθμός ξενοδόχων του τόπου
μας δεν έχει αντιληφθεί ακόμη τη σημαντική αξία και το συγκριτικό πλεονέκτημα
που μπορεί να προσφέρει στην ανάπτυξη
της μονάδας του ένα καλά καταρτισμένο
και ικανοποιημένο προσωπικό, το οποίο
θα στοχεύει στη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών της μονάδας μέσα
από τη δική του συμπεριφορά και ενέργειες.
Η επικέντρωση πολλών ξενοδόχων στην
επιλογή φτηνού και αναλώσιμου εργατικού δυναμικού χωρίς να επενδύουν στην
εκπαίδευση και τη δημιουργία της απαιτούμενης κουλτούρας των υπαλλήλων
τους και χωρίς να δίδουν έμφαση στο ντόπιο προσωπικό που μπορεί να προσφέρει
την πραγματική κυπριακή φιλοξενία, δεν
μπορεί να αποτελεί το μέλλον του τουρισμού στον τόπο μας.

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΒΕΣ
Από την άλλη η μεγάλη εποχικότητα αρκετών ξενοδοχειακών μονάδων σε συνάρτηση με την απουσία ικανοποιητικών και
αξιοπρεπών απολαβών και όρων εργοδότησης δημιουργεί συνθήκες μεγάλης και
συνεχούς ανανέωσης του προσωπικού
στα ξενοδοχεία μας και αυτό επηρεάζει
αρνητικά την απόκτηση δεξιοτήτων και το
επίπεδο κατάρτισης των υπαλλήλων,
αφού ο επαγγελματισμός και η δημιουργία
κουλτούρας φιλοξενίας απαιτούν πολλές
εμπειρίες και συνθήκες που θα εξασφαλίζουν μακροχρόνια καριέρα στους εργαζομένους.
Είναι η ώρα λοιπόν που θα πρέπει, με
αφορμή και τις θεσμικές αλλαγές που
γίνονται στο θέμα της επιτελικής και εποπτικής αρχής στον τομέα τουρισμού, οι
ξενοδόχοι μας να επανακαθορίσουν την
ατζέντα τους και τους άξονες στους οποίους θα στηριχτεί μεσοπρόθεσμα και
μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη των μονάδων
τους.

Η χώρα μας, η οποία διαθέτει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα απέναντι στους
ανταγωνιστές της, κλιματικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά, θα πρέπει να θέσει επιτέλους τον τουρισμό στη σωστή του βάση, επικεντρώνοντας τη στόχευση σε ποιοτικά
και όχι ποσοτικά κριτήρια και μέσα από μια νέα διαχείριση και επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η φιλοξενία που αποτελεί τη βάση της αποστολής του τουρισμού είναι
μια έννοια η οποία έχει καθαρά ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα αφού στηρίζεται στη
σχέση μεταξύ αυτών που προσφέρουν και αυτών που αποδέχονται τις υπηρεσίες και
όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούν οι αρμόδιες αρχές και οι ξενοδόχοι μας, τόσο πιο
γρήγορα θα αναβαθμίσουμε το τουριστικό προϊόν μας, που αποτελεί τον κατεξοχήν
στυλοβάτη αλλά και τη μεγάλη προοπτική της κυπριακής οικονομίας.

Κακής ποιότητας τα πτυχία σε ιδιωτικά Πανεπιστήμια - Κολέγια της Κύπρου

Έ

ντονη ανησυχία προκαλεί η ομολογία της Προέδρου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης Μαίρης Κουτσελίνη στη Βουλή ότι «είναι
κακής ποιότητας πτυχία και διπλώματα που παρέχουν ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού σε
μια πρώτη αντίδραση καλεί την Πολιτεία να παρέμβει πάραυτα για εξιχνίαση της του θέματος η διαιώνιση του
οποίου υπονομεύει το εκπαιδευτικό μας
σύστημα με πολλαπλές επιζήμιες επιπτώσεις στην παιδεία και την κοινωνία
γενικότερα. «Δεν μας ξενίζει η ομολογία
της κυρίας Κουτσελίνη, καθώς εδώ και
καιρό είχαμε καταγγελίες καθηγητών

που εργάσθηκαν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια για κραυγαλέες ελλείψεις και
σημαντικά προβλήματα τόσο στα προσόντα του επιστημονικού προσωπικού,
όσο και στην υλικοτεχνική υποδομή.
Πριν από μερικους μήνες καταγγείλαμε

δευτικά Ιδρύματα εστιάζουν την προσοχή τους στην κερδοσκοπία σε
βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, χωρίς
προσήλωση στους κανόνες
που θέτει η πολιτεία αλλά

√ Έντονη ανησυχία εκφράζει το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού
το οποίο καλεί την Πολιτεία να παρέμβει πάραυτα
δημοσίως ότι η Ιδιωτική Εκπαίδευση με
τον τρόπο που λειτουργεί μετατρέπει
το αγαθό της Παιδείας σε εμπορεύσιμο
προϊόν. Τώρα με τη σαφή τοποθέτηση
της κυρίας Κουτσελίνη, δεν υπάρχει
καμμία αμφιβολία ότι Ιδιωτικά Εκπαι-

ούτε και σεβασμό προς τους φοιτητές
μας που πληρώνουν ουκ ολίγα για μόρφωση στον τόπο τους. Αυτό άλλωστε,
μαρτυρά και η όχι τιμητική θέση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου στον
Διεθνή Πίνακα Κατάταξης.

Καλούμε την Πολιτεία να πάρει όλα τα
αναγκαία μέτρα προκειμένου να
ανακοπεί η προβληματική
αυτή πορεία και να εξυγιανθεί ο χώρος της Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης με σκοπό να
προσφέρει υψηλού επιπέδου προγράμματα που να
μας τιμούν ως χώρα, ως κοινωνία και ως χώρα εξυψώνοντας το
κύρος της Κύπρου ως περιφερειακού
εκπαιδευτικου κέντρου.
Πράλληλα, αξιώνουμε από τον αρμόδιο
φορέα να τηρήσει άτεγκτη στάση διασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλα τα
ποιοτικά κριτήρια και οι προϋποθέσεις
για εδραίωση υψηλής στάθμης εκπαιδευτικό σύστημα.»
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ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΑ ΑΜΟΥΣΤΑΚΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Γιορτάζουμε στις 13 Μαρτίου την Ημέρα ήρωα Μαθητή η οποία θεσμοθετήθηκε πρίν από δύο χρόνια από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού. Την Ημέρα
αυτή τιμούμε τους μαθητές που έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία
της μαρτυρικής Κύπρου τόσο κατά τη διάρκεια του αντιαποικιακού αγώνα
της ΕΟΚΑ 55-59 όσο και στις άλλες εξεγέρσεις για ελευθερία και Δικαιοσύνη της μαρτυρικής μας πατρίδας.Είναι δεκάδες τα μαθητούθκια της
Άλκιμης Νεολαίας ΕΟΚΑ που αψηφώντας κάθε κίνδυνο για τη ζωή τους
μπήκαν στην πρώτη γραμμή του πυρός για να δουν την πατρίδας του μια
μέρα ελεύθερη.

Πετράκης Γιάλλουρος

Ευαγόρας Παλληκαρίδης

Ε

ξέχουσα μαθητική μορφή του αγώνα της ΕΟΚΑ ήταν ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Ο ποιητής, ο οραματιστής, ο Άνθρωπος ο Έλληνας. Θαυμαστής της
αιωνίας Ελλάδας και εραστής της Ελευθερίας. Ο 18χρονος ήρωας Ευαγόρας
Παλληκαρίδης, όπως πολλά παιδιά της ηλικίας του, μπολιάστηκαν με τα ιδανικά της Ελευθερίας και τηε Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Ο νεανικός
ενθουσιασμός, τους έκανε να μην υπολογίζουν ακόμα και τη ζωή τους. Και
αυτό το βλέπουμε στο πρόσωπο του Βαγορή (Ευαγόρα), όταν πάσχιζαν οι δικηγόροι στη δίκη του να τον αθωώσουν κι εκείνος δεν τους άφηνε περιθώρια υπεράσπισης! Κατηγορήθηκε, ότι στις 18-12-1956 συνελήφθη να μεταφέρει οπλοπολυβόλο μπρέν και τρεις γεμιστήρες από την Λυσό στη Λευκωσία. Στη δίκη του
τον ρώτησε ο δικαστής: « Έχεις να είπης τι, διατί να μην σου επιβληθεί ποινή;».
Ο Βαγορής παραδέχτηκε την ενοχή του λέγοντας: « Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Ελλην Κύπριος, όστις ζητεί την Ελευθερίαν του.
Τίποτα άλλο.» Αυτές τις γενναίες, παλικαρίσιες κουβέντες είπε στους δικαστές,
οι οποίοι ασυγκίνητοι, στυγνοί, έβγαλαν, χωρίς το ελαφρυντικό της εφηβικής
λεβεντιάς, την ετυμηγορία τους: Εις θάνατον!

ΤΑ ΕΝΝΕΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Εννέα δευτερόλεπτα μέχρι τον θάνατο. Τόσος χρόνος χρειάστηκε μέχρι να ξεψυχήσει στην αγχόνη ο ηρωικός Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Το κυνικό ντοκουμέντο
του Άγγλου δημίου
Μάταιες προσπάθειες να αποτραπεί η
εκτέλεση Την επομένη της καταδίκης του Παλληκαρίδη, οι μαθητές του Γυμνασίου Πάφου απείχαν από τα μαθήματά σε ένδειξη
διαμαρτυρίας και έστειλαν τηλεγράφημα στον στρατηγό Χάρντινγκ, που του ζητούσαν να απονείμει χάρη στο συμμαθητή
τους. Τότε αρχίζει ένας τεράστιος αγώνας για να αποτραπεί η
εκτέλεση. Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας παντού! Η κυπριακή
αδελφότητα Αθηνών ζητεί την παρέμβαση του βασιλιά Παύλου,
η ελληνική κυβέρνηση και η Βουλή, βομβαρδίζουν με τηλεγραφήματα την αγγλική κυβέρνηση και τον ΟΗΕ. Αρχιεπίσκοποι και
μητροπολίτες, συντεχνίες, διανοούμενοι, απλοί πολίτες ακόμα
και άγγλοι βουλευτές προσπαθούν να ματαιώσουν την εκτέλεση, αλλά ο σκληρός δήμιος της Κύπρου σερ Χάρντινγκ και η
αγγλική διπλωματία, απορρίπτουν το αίτημα απονομής χάριτος. Παρηγορούσε τη μητέρα του με αστεία Το απόγευμα της
13-3-1957, ο Ευαγόρας, γράφει σ’ ένα κομμάτι χαρτί: « Θ΄ ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να ναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω
χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα τι αύριο;
Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς
για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η
πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί». Ακριβώς τα μεσάνυχτα,
αφού μεταλάβει, καλούν την μητέρα του να τον αντικρίσει για τελευταία φορά
και αυτός την παρηγορεί: « Μη θρηνείς μάνα, πεθαίνω για την Ελλάδα». Η μητέρα του είπε αργότερα: «μου έλεγε αστεία και προσπαθούσε να με παρηγορήσει…» Σε μεγάλη απόσταση ακούγονταν οι φωνές διαδηλωτών για την ΕΟΚΑ
και την Ένωση με την Ελλάδα. Ο νεαρότερος αλλά και ο τελευταίος αγωνιστής
της ΕΟΚΑ, απαγχονίζεται από τους Άγγλους σε ηλικία μόλις 18 ετών, χωρίς να
βγάλει δάκρυ κι ενταφιάζεται μέσα στη φυλακή για να μη γίνει ο τάφος του
λαϊκό προσκύνημα. Είναι τα περίφημα Φυλακισμένα Μνήματα στη Λευκωσία.

Το «εγερτήριο σάλπισμα» του Βαγορή
Έγραψε ο Βαγορής: «Παλιοί συμμαθηταί! Αυτή την ώρα κάποιος λείπει ανάμεσά σας, κάποιος που φεύγει αναζητώντας λίγο ελεύθερο αέρα, κάποιος που
μπορεί να μη τον ξαναδείτε παρά μόνο νεκρό. Μην κλάψετε στον τάφο του, Δεν
κάνει να τον κλαίτε. Λίγα λουλούδια του Μαγιού σκορπάτε του στον τάφο. Του
φτάνει αυτό ΜΟΝΑΧΑ. Θα πάρω μιαν ανηφοριά θα πάρω μονοπάτια να βρω τα
σκαλοπάτια που παν στη Λευτεριά. Θ΄ αφήσω αδέλφια συγγενείς, τη μάνα, τον
πατέρα μέσ’ τα λαγκάδια πέρα και στις βουνοπλαγιές…» Ο Ευαγόρας Παλλικαρίδης γεννήθηκε στην Τσάδα της Πάφου, στις 26 Φεβρουαρίου 1938. Ήταν το
τέταρτο παιδί της οικογένειας του Μιλτιάδη. Απαγχονίσθηκε στις 14 Μαρτίου
του 1957.

Ο πρώτος ήρωας μαθητής του Αγώνα της ΕΟΚΑ

Ο

πρώτος ήρωας μαθητής του Αγώνα
της ΕΟΚΑ ήταν ο Πετράκης Γιάλλουρος. Γεννήθηκε στο χωριό Ριζοκάρπασο, της επαρχίας Αμμοχώστου, στις
29 Αυγούστου 1938. Φονεύθηκε στις 7
Φεβρουαρίου 1956 στην Αμμόχωστο
από Άγγλους, κατά τη διάρκεια μαχητικής διαδήλωσης την οποία καθοδηγούσε. Ήταν παιδί του Zαχαρία και της
Αννεζούς Γιάλλουρου, που είχαν συνολικά έξι παιδιά. Ο Πετράκης Γιάλλουρος
φοίτησε στο Δημοτικό Σχολείο Ριζοκαρπάσου, και όταν φονεύθηκε, ήταν τελειόφοιτος του Ελληνικού Γυμνασίου
Αμμοχώστου. Ψηλός, λεπτός, με σγουρά
μαλλιά και γαλανά μάτια και πάντα
πρώτος στα μαθήματά του, ο Πετράκης
ήταν ο σημαιοφόρος στις εκδηλώσεις
του σχολείου του.

Λάτρευε την Ελλάδα και ποθούσε
να δει την Κύπρο ελεύθερη
στην αγκαλιά της
''Να αγωνιζόμαστε πρέπει, μάνα, να
αγωνιζόμαστε για την Κύπρο μας '',
συνήθιζε να λέει στη μητέρα του. Ήταν
ο επικεφαλής κι εμπνευστής των μαθητικών ομάδων του Ελληνικού Γυμνασίου
Αμμοχώστου στον αγώνα της ΕΟΚΑ.
Καθήκοντά του ήταν η οργάνωση των
μαθητών του σχολείου του, η γραφή και
διδασκαλία τραγουδιών αγωνιστικού
περιεχομένου, η διανομή φυλλαδίων, η
απόκρυψη και διακίνηση οπλισμού, η
μεταφορά της αλληλογραφίας και η
οργάνωση μαχητικών μαθητικών διαδηλώσεων. Για τις δραστηριότητές του
αυτές είχε επισημανθεί από τους κατακτητές, οι οποίοι και τον κυνηγούσαν.

Στις 5 Φεβρουαρίου 1955 οι Άγγλοι διέταξαν το κλείσιμο του Παγκυπρίου
Γυμνασίου στη Λευκωσία και την επόμενη μέρα του Γυμνασίου Αμμοχώστου.
Και στις δύο περιπτώσεις αιτία ήταν η
πατριωτική στάση των μαθητών απέναντι στους κατακτητές.
Στις 7 Φεβρουαρίου 1956, μεγάλη δύναμη μαθητών του Γυμνασίου και του
Εμπορικού Λυκείου Αμμοχώστου συγκεντρώθηκαν στην οδό Ερμού και οργάνωσαν διαδήλωση. Κατά τη διάρκειά
της έστησαν οδοφράγματα και λιθοβολούσαν τους Άγγλους στρατιώτες. Εκείνοι χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά
εναντίον των διαδηλωτών. Κατά την
αποχώρηση, Άγγλος στρατιώτης στόχευσε και πυροβόλησε τον Πετράκη Γιάλλουρο στο μέρος της
καρδιάς. Ο Πετράκης
προχώρησε
δέκα
βήματα
περίπου,
κραύγασε ''ζήτω η
ένωση'' και έπεσε.
Ήταν
ο
πρώτος
μαθητής που το αίμα
του πότισε τη γη της
ελληνικής Κύπρου.
Την ίδια μέρα το
άψυχο σώμα του
παραδόθηκε
στο
χωριό του, το Ριζοκάρπασο, με τη διαταγή να κηδευθεί
αμέσως χωρίς καν να
περιμένουν την επιστροφή των γονιών του που έλειπαν
στο εξωτερικό.
Δυο χιλιάδες κόσμος, μέσα στη βροχή,
με το φως των «λουξ» (λαμπτήρες
πετρελαίου της εποχής) συνόδευσαν
τον πρώτο ήρωα μαθητή που έπεσε για
τους σκοπούς του Αγώνα της ΕΟΚΑ. Η
θυσία του μαθητή Πετράκη Γιάλλουρου
μας συγκινεί και μας θέτει ενώπιον των
ευθυνών μας έναντι της πατρίδας που
καιστις μέρες μας βιώνει κατοχή μεγάλου μέρους των εδαφών της. Ο τάφος
του Πετράκη στο Ριζοκάρπασο μας
θυμίζει ότι οι νέοι που έδωσαν τη ζωή
τους για τη Λευτεριά της Κύπρου μας
παρακολουθούν άγρυπνοι από ψηλά τη
δική μας πορεία και τη δική μας αγωνιστικότητα στις δύσκολες μέρες που
περνά η μικρή μας πατρίδα.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΑ

Ο αθλητισμός για όλους προάγει το ευ ζην
Σ

υναντήσεις με το υπουργείο
Παιδείας και τον ΚΟΑ είχε
την περασμένη εβδομάδα η Διεθνής Συνομοσπονδία Αθλητισμού για τους εργαζόμενους
μέλος της οποίας είναι ο
ΠΑΣΕΚ.

Τη Διεθνή Συνομοσπονδία
συνόδευαν ο γ.γ. της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου ο
οποίος είναι εκλελεγμένο μέλος
της Διεθνούς στην ελεγκτική
υπηρεσία και ο οργανωτικός
γραμματέας του Σωματείου
Κυβερνητικών ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας Κυριάκος Χριστοδούλου.

Στις συναντήσεις αντηλάγησαν
απόψεις σχετικά με την προώθηση του Αθλητισμού για όλους
με σκοπό την άθληση των
πολιτών.
Ο πρόεδρος του ΚΟΑ Κλεάνθης
Γεωργιάδης εξέφρασε την ευαρέσκεια του για το έργο που
επιτελεί η Διεθνής για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων.
Σημειώνεται πως 13-18 Ιουνίου
2017 θα διεξαχθούν στη Ρήγα
της Λετονίας οι Παγκόσμιοι
αγώνες αθλητών - εργαζομένων με τη συμμετοχή 2.500
χιλιάδων αθλητών.

Διεθνής Συνομοσπονδία Αθλητισμού
των Εργαζομένων (CSIT)
Η Διεθνής Συνομοσπονδία Αθλητισμού των Εργαζομένων είναι ένας οργανισμός που έχει ως στόχο την
εγκαθίδρυση δομών και τη δημιουργία δραστηριοτήτων ώστε να καταστεί ένας ανοιχτός διεθνής αθλητικός οργανισμός , έτοιμος για διάλογο , που λαμβάνει
υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε χώρα , ιδίως στον
τομέα του Αθλητισμού για όλους, του Αθλητισμού
μέσα στους χώρους εργασίας και του Αθλητισμού για
αναψυχή, προσφέροντας δυνατότητες αθλητικών
δραστηριοτήτων σε όλους τους ανθρώπους , λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους και την σωματική ικανότητα, με στόχο την προστασία και τη βελτίωση την
υγεία τους.
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Προτεραιότητα η θωράκιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων
• Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΕΜ Ελλάδος με την ηγεσία της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ και της ΣΕΚ

Τ

ριήμερη επίσκεψη στην Κύπρο
πραγματοποίησε την περασμένη
εβδομάδα η νέα ηγεσία της ΠΟΕΜ
Ελλάδας, μετά από πρόσκληση της
Ομοσπονδίας Βιομηχανικών ΣΕΚ υπό
τον πρόεδρο της Χρίστο Αθανασιάδη. Στην παρουσία του γ.γ. της ΟΒΙΕΚ
- ΣΕΚ Νεόφυτου Κωνσταντίνου και
στελεχών της Ομοσπονδίας, επισκέφθηκαν τον γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέα Φ.
Μάτσα. Αντηλλάγησαν απόψεις για
τα μείζονα εργασιακά και κοινωνικά
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο
χώρες.
Τόσο ο γ.γ. της ΣΕΚ όσο και ο πρόεδρος της ΠΟΕΜ τόνισαν την αναγκαιότητα σύσφιξης των σχέσεων των
δύο Ομοσπονδιών με στόχο τη θωράκιση των δικαιωμάτων των Ελλαδιτών που εργάζονται στην Κύπρο.

Παράλληλα, ο γ.γ. της ΣΕΚ είχε την ευκαιρία να ακούσει από τον κ. Αθανασιάδη για τα οικονομικά δρώμενα της Ελλάδας αλλά και για μείζονα προβλήματα που
βιώνουν οι Έλληνες εργαζόμενοι των οποίων το βιοτικό επίπεδο έχει συρρικνωθεί αισθητά εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα από το
2010.

Συνάντηση Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ με τον Δ. Συλλούρη

K

ύκλο συζητήσεων στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές
επιτροπές, για να εξεταστούν οι λόγοι διαιώνισης
των διακρίσεων παρά την ύπαρξη εκσυγχρονισμένου
νομοθετικού θα ζητήσει αντιπροσωπεία του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ από τον Πρόεδρο της
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη, στο πλαίσιο σημερινής
συνάντησης τους για την Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας.
Σε υπόμνημα που θα του επιδοθεί γίνεται αναφορά σε
τέσσερεις βασικούς πυλώνες για τους οποίους το
Νομοθετικό σώμα μπορεί να έχει καθοριστική παρέμβαση. Η ΣΕΚ αξιώνει παράλληλα από την πολιτεία Κράτος και Βουλή - να δράσει καταλυτικά στην εμπέδωση Ίσων Ευκαιριών στην εργασία και στην κοινωνία, για άνδρες και γυναίκες, και διεκδικεί την υιοθέτηση δραστικότερων πολιτικών, αλλά και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που προάγει την Ισότητα.
• ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Οι αμοιβές των δύο φύλων παραμένουν σε σοβαρή
ανισορροπία . Οι γυναίκες τείνουν να απασχολούνται
σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς και επαγγέλματα, με
συνέπεια να λαμβάνουν χαμηλές αμοιβές.
• ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Διαχρονική αξίωση της ΣΕΚ είναι η εξισορρόπηση
οικογένειας και εργασίας. Αναγκαίο μέσο, η προώθηση πολιτικών μέτρων που να συνδέονται με την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στις δομές φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων ατόμων, αλλά και την προώθηση ρυθμίσεων για τις άδειες που διευκολύνουν
την εργαζόμενη να συνδυάζει την εργασία και την
οικογένεια.
• ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
Μείζον θέμα αποτελεί η παραβίαση της Νομοθεσίας
για τη Μητρότητα. Η ΣΕΚ έχει εγκαινιάσει από τον
περασμένο Ιούνιο εκστρατεία ενημέρωσης, με την
ανάρτηση αφισών που αναγράφουν τις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας σε Ιδιωτικές Κλινικές και Δημόσια Νοσηλευτήρια.
• ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στους χώρους εργασίας οι διακρίσεις σε βάρος των
γυναικών είναι καθημερινές, γεγονός το οποίο τις επιφορτίζει με επιπρόσθετο εργασιακό άγχος.
Στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα παρατηρούνται
σοβαρά κρούσματα σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας
και εργασιακού εκφοβισμού.
Ολόκληρο το υπόμνημα θα δημοσιευθεί στην προσεχή
έκδοση.
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Απλές ματιές στον κήπο
περιορίζουν το άγχος
και την κατάθλιψη

Ο

ι άνθρωποι, που βλέπουν συχνά στο
μπαλκόνι ή στον κήπο τους πουλιά,
έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος.
Μέσα στην πολύβουη ζωή της πόλης το
κελάηδημα ενός πουλιού ξαφνιάζει και
είναι μια σπάνια στιγμή ευτυχίας και
χαλάρωσης, που μπορεί να μας κάνει να
ξεχάσουμε για λίγο τις έγνοιες.
Το να παρακολουθεί κάποιος τα πουλιά,
ακόμη και στις μεγαλουπόλεις - πόσω
μάλλον στην εξοχή - αποδεικνύεται ένα
πρώτης τάξεως "ψυχοφάρμακο", ενάντια
στις τόσο συχνές αγχώδεις διαταραχές και
στην κατάθλιψη. Αυτό έδειξε νέα μελέτη,
στην οποία συμμετείχαν 274 άνθρωποι.
Μάλιστα φάνηκε ότι δεν παίζει ρόλο το
είδος του πουλιού που βλέπει κάποιος,
όσο ο αριθμός των πουλιών που παρακολουθεί.
Όπως αναφέρεται στην επιθεώρηση
Bioscience, είναι γνωστό πόσο καλό μπορεί
να κάνει στον άνθρωπο η επαφή με τη
φύση, ειδικά αν αντιμετωπίζει κάποιο
πρόβλημα υγείας. Τώρα έγινε πιο συγκεκριμένο ότι τα πουλιά βοηθούν προς αυτή
την κατεύθυνση.
"Η μελέτη μας αποτύπωσε τον ρόλο που
διαδραματίζει κάθε στοιχείο του φυσικού
περιβάλλοντος στην ψυχική ευεξία" δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής Δρ Ντάνιελ
Κοξ, από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος &
Βιωσιμότητας του Πανεπιστημίου του Έξετερ. "Ως το πιο σημαντικό στοιχείο αναδείχθηκαν τα πουλιά και εν συνεχεία οι
θάμνοι και τα δέντρα".
Η μελέτη έδειξε, ακόμη, ότι οι εθελοντές, οι
οποίοι περνούσαν συστηματικά τα απογεύματά τους κλεισμένοι στο σπίτι, είχαν
τις περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν έντονο στρες και κατάθλιψη.
Την έρευνα έκαναν επιστήμονες από το
Πανεπιστήμιο του Έξετερ, το Βρετανικό
Ταμείο Ορνιθολογίας και το Πανεπιστήμιο
του Κουήνσλαντ, στην Αυστραλία.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Τα κλινικά εργαστήρια Θεοχαρίδη
είμαστε στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσουμε τη έναρξη της
συνεργασίας μας με το Ιατροφαρμακευτικό Ταμείο ΣΕΚ. Ήδη μέλη της
ΣΕΚ που μας γνώριζαν από την
παλιά συνεργασία μας με το ταμείο,
άρχισαν να επισκέπτονται και να
εξυπηρετούνται κάνοντας τις αναλύσεις τους με τους γνωστούς
όρους και προϋποθέσεις του Ταμείου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον
πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
του Ταμείου για την εμπιστοσύνη
που μας έδειξαν .
Διεύθυνση των εργαστηρίων:
1) Κρήτης 23 δίπλα
από Debenhams
2) Πηνελόπης Δέλτα 7 διπλά από
κλινική Παπαπέτρου - Παπαγεωργίου

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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«8» απλά βήματα για βελτίωση της διάθεσης μέσω της διατροφής

Σημαντικό σύμμαχο στην καλή διάθεση αποτελεί η διατροφή,
νουμένου ότι θα εφαρμόσουμε τους ενδεδειγμένους κανόνες

Ο

Κλινικός διαιτολόγος – διατροφολόγος Μπελέκος Βασίλης MSc μας
δίνει τα φώτα του,τονίζοντας πως η
διατροφή μπορεί να βελτιώσει την
διάθεση καθώς και να συντελέσει στην
αύξηση «ενέργειας» που νιώθει κάποιος. Οι μηχανισμοί που η διατροφή το
επιτυγχάνει είναι πολύπλοκοι.

συστήματος και του εγκεφάλου, ενώ
φαίνεται πως επηρεάζουν την λειτουργία του εγκεφάλου μέσω νευροδιαβιβαστών. Έτσι μην τρώτε ψάρι
μόνο το καλοκαίρι στο παραθαλάσσιο
ταβερνάκι. Φροντίστε να τρώτε 2
φορές εβδομαδιαία ψάρια όπως τσι-

κόπωση.
Πράσινο, το χρώμα της ελπίδας και
της καλής διάθεσης. Τα πράσινα
λαχανικά είναι απαραίτητα για την
υγεία μας και όχι μόνο. Οι φυτικές ίνες
που περιέχουν, εκτός από την βελτίωση της λειτουργίας του εντέρου, την

Συνοπτικά, επηρεάζει την βιοχημεία
του εγκεφάλου μας (βελτιώνοντας την
διάθεση μας), παρέχει επαρκή ενέργεια
για την σωστή λειτουργία του οργανισμού, ρυθμίζει τον μεταβολισμό για
την όσο το δυνατό αποδοτικότερη
παραγωγή ενέργειας και συντελλεί
στην σταθεροποιήση των επιπέδων
του σακχάρου στο αίμα. Έτσι εφαρμόζοντας απλές πρακτικές, το επίπεδο
της διάθεσης μπορεί να βελτιωθεί
αισθητά!!
Ιδού η σωστή συνταγή:
Διαλέξτε τους σωστούς υδατάνθρακες. Oι υδατάνθρακες είναι από τις πιο
παρεξηγημένες κατηγορίες θρεπτικών
συστατικών, καθώς έχουν δαιμονοποιηθεί και πολλές «μαγικές δίαιτες»
συστήνουν την (σχεδόν) πλήρη εξαφάνιση τους από την διατροφή. Φυσικά
αυτό δεν ισχύει, αρκεί να επιλέξουμε
τους σωστούς!!!
Οι υδατάνθρακες «ανεβάζουν» την
διάθεση μας διότι αυξάνουν τα επίπεδα σεροτονίνης στον εγκέφαλο, μιας
ουσίας (νευροδιαβιβαστής) που βελτιώνει την διάθεση μας. Προσοχή
όμως. Οι απλοί υδατάνθρακες (π.χ
ζάχαρη) θα αυξήσουν απότομα τα
επίπεδα του σακχάρου, τα οποία, στην
συνέχεια θα πέσουν ταχύτατα με αποτέλεσμα να νιώσετε «πεσμένοι»!! επομένως επιλέξτε τρόφιμα πλούσια σε
σύνθετους υδατάνθρακες (φρούτα,
λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής
αλέσεως) τα οποία περιέχουν πληθώρα θρεπτικών συστατικών, θα αυξήσουν τα επίπεδα σεροτονίνης χωρίς να
σας ρίξουν, αφού πέπτονται πιο αργά
και έτσι τα επίπεδα του σακχάρου διατηρούνται σταθερά!
Φάτε πρωινό για να έχετε μια καλή
μέρα. Πέρασε το μεσημέρι και νιώθετε
άδειοι, χωρίς ενέργεια, είστε νευρικοί
και δεν μπορείτε να συγκεντρωθείτε
για να κάνετε και τις απλούστερες
εργασίες σας… αν αυτό σας συμβαίνει
τότε ανήκετε στην κατηγορία των ατόμων που δεν τρώνε πρωινό ούτε ενδιάμεσα γεύματα και έτσι μοιραία τα επίπεδα του σακχάρου πέφτουν με αποτέλεσμα να αισθάνεστε χάλια.
Για αυτό φροντίστε να βάλετε το πρωινό στην ζωή σας, καθώς και μικρά
γευματίδια μέσα στην μέρα.
Έρευνες δείχνουν ότι το πρωινό (εκτός
της ρύθμισης του βάρους) συντελλεί
στην καλύτερη εκπλήρωση πνευματικών εργασιών, στην βελτίωση της
μνήμης και σε μια πιο ήρεμη διάθεση.
Το Α και το Ω-3 για την διάθεση σας.
Ψάρι και πάλι ψάρι. Τα περίφημα ω3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι
κυρίως γνωστά για την προστασία
από καρδιαγγειακά νοσήματα. Εκτός
από αυτό τον ρόλο, είναι απαραίτητα
για την λειτουργία του νευρικού

• Σημαντικό στοιχείο της ποιότητας ζωής αποτελεί η ευεξία τόσο
η σωματική όσο και η ψυχολογική. Για αυτό ακολουθήστε μια
ισορροπημένη διατροφή, κοιμηθείτε επαρκώς και βάλτε λίγο κίνηση
στη ζωή σας. Εκτός από καλές αιματολογικές εξετάσεις θα δείτε και
ένα πιο πλατύ χαμόγελο να διαγράφεται στο πρόσωπό σας!
πούρα, σαρδέλα, σολωμός για να προσλαμβάνετε τα τόσο υγιεινά ω-3.
Οι (ξηροί) καρποί της καλής διάθεσης: μπορεί η καλύτερη πηγή ω-3 να
είναι τα ψάρια αλλά τα συναντάμε και
σε κάποιους ξηρούς καρπούς, όπως
τα καρύδια. Οι ξηροί καρποί είναι μια

θρεπτικότατη επιλογή, αρκεί να είναι
όσο το δυνατόν πιο ακατέργαστοι.
Προτιμήστε, λοιπόν, ανάλατα και μη
καβουρδισμένα αμύγδαλα, φουντούκια
κλπ. Εκτός από πολυακόρεστα λιπαρά
οξέα, περιέχουν και μαγνήσιο ένα
μέταλλο απαραίτητο για την παραγωγή ενέργειας από τον οργανισμό.
Διαλέξτε άπαχο κρέας: αυτή είναι
μια σύσταση που όλοι την γνωρίζουν. Όλοι έχουν ακούσει ότι το άπαχο
κρέας (πουλερικά χωρίς δέρμα, άπαχο
χοιρινό και μοσχάρι) είναι προτιμότερο
από τα πιο λιπαρά κομμάτια κρέατος,
διότι δεν περιέχει τόσα πολλά ανθυγιεινά λιπαρά. Εκτός από το θέμα των
λιπαρών το άπαχο κρέας θα εφοδιάσει
τον οργανισμό μας με πληθώρα
συστατικών που συντελλούν στην
καλή διάθεση και διατήρηση υψηλών
επιπέδων ενέργειας.
Το κρέας είναι άριστη πηγή σιδήρου,
σε περίπτωση έλλειψης του οποίου,
ένα από τα συμπτώματα είναι η

ρύθμιση των λιπιδίων, βοηθούν και
στην διατήρηση της ενέργειας και της
καλής διάθεσης μέσα στην ημέρα μέσω
της ρύθμισης των επιπέδων του σακχάρου.
Επίσης είναι πλούσια πηγή φυλλικού
οξέος, μιας βιταμίνης
που η έλλειψη της συνδέεται με την εμφάνιση
κατάθλιψης.
Μην λέτε το νερό
νεράκι. Η επαρκής
πρόσληψη
νερού
συντελλεί στην καλή
λειτουργία του οργανισμού. Όταν κάποιος
βρίσκεται σε κατάσταση
αφυδάτωσης,
ακόμα και ήπιας, οι
ρυθμοί σωματικής λειτουργίας πέφτουν και
το αίσθημα της κόπωσης και της
κακουχίας κάνουν την εμφάνισή τους.
Εκτός από το νερό την κατάσταση
υδάτωσης θα την βελτιώσουν και τα
φρέσκα φρούτα και λαχανικά, λόγω
του υψηλότατου ποσού νερού που
περιέχουν.
Καφείνη για γρήγορη τόνωση. Ένας
ωραίος καφές είναι ότι πρέπει για να
τονωθεί κάποιος κατά την διάρκεια
μιας κουραστικής και απαιτητικής
καθημερινότητας. Καταρχήν η διαδικασία του να κάτσει κάποιος να απολαύσει έναν καφέ είναι από μόνη της
χαλαρωτική και αναζωογονητική. Επιπρόσθετα η καφείνη αποτελεί διεγερτική ουσία που αυξάνει την εγρήγορση
και την συγκέντρωση. Προσοχή όμως
γιατί υπερβολική πρόσληψη μπορεί να
φέρει ανεπιθύμητες παρενέργειες
όπως πονοκέφαλο, ζάλη και υπερδιέγερση. Εκτός από τον καφέ, καφεϊνη
περιέχεται και στο τσάι και στο κακάο.
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Η σημασία των κοινωνικών
δεξιοτήτων στην
επαγγελματική μας ζωή
9 +1 κοινωνικές δεξιότητες που θα μας
ανεβάσουν στην εργασιακή ζωή και όχι μόνο

Ω

ς κοινωνικές δεξιότητες θεωρούμεν το σύμπλεγμα
των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας μας που
καθορίζουν τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
Οι κοινωνικές δεξιότητες διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο όχι μόνο στον χώρο της εργασίας μας αλλά και στο
ευρυτερο φάσμα των καθημερινών μας δραστηριοτήτων.
Εστιάζοντας στον εργασιακό τομέα, οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν την πεμπτουσία των προσόντων για να
διεκδικήσεις μία δουλειά, να την κρατήσεις και να ανελιχθείς, όπως προκύπτει από έρευνα στον ιδιωτικό τομέα
της οικονομίας. Ποιες είναι, λοιπόν, οι δέκα πιο βασικές
δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ανελιχθείς επαγγελματικά και να ενισχύσεις την κοινωνική σου ζωή;]

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ

1 Να ενδιαφέρεσαι για τους άλλους και τον κόσμο γύρω
σου. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για αυτούς που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στα αλήθεια και δεν προσποιούνται.
2 Να είσαι καλός ακροατής και να κάνεις ερωτήσεις. Οι
άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ότι ακούγονται και ότι οι
ιδέες τους εκτιμώνται. Με το να είσαι καλός ακροατής,
δείχνεις στους άλλους ότι τους εκτιμάς και ότι έχουν κάτι
να πουν.
3 Να είσαι ειλικρινής. Με την κολακεία δεν θα φτάσεις
πολύ μακριά. Αντιθέτως, όταν έχεις μία αυθεντική προσωπικότητα, οι γύρω σου νιώθουν οικεία.
4 Να έχεις αίσθηση του χιούμορ. Μην παίρνεις τον εαυτό
σου πολύ στα σοβαρά και προσπάθησε να βγάλεις ό,τι
πιο θετικό μπορείς από κάθε κατάσταση.

5 Να έχεις ομαδικό πνεύμα. Είναι κάτι που εκτιμάται
πάντοτε από τους γύρω σου.
6

Να είσαι αισιόδοξος. Κανείς δεν θέλει να είναι γύρω
από κάποιον που είναι απαισιόδοξος και έχει μια αρνητική στάση απέναντι στη ζωή.

7

Να είσαι σίγουρος. Η εμπιστοσύνη είναι ένα ελκυστικό
χαρακτηριστικό και κάνει τους ανθρώπους να θέλουν να
είναι γύρω σου και να ακολουθήσουν το παράδειγμά σου.

8

Να είσαι ανοιχτός και προσιτός. Χαμογέλα, διατήρησε
την οπτική επαφή και υιοθέτησε τη στάση «είμαι ανοιχτός στο να κάνουμε δουλειά μαζί».

9

Να ειδικευτείς στην ψιλοκουβέντα, αφού «σπάει τον
πάγο». Κάνει τους άλλους να αισθάνονται άνετα και
είναι μία απαραίτητη δεξιότητα τόσο στην προσωπική
όσο και την επαγγελματική σου ζωή.

10 Να είσαι ευγενικός. Με τον έχεις καλούς τρόπους και
σεβασμό προς τους άλλους, έλκεις τους γύρω σου είτε
είστε στο γραφείο είτε εκτός.

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού
ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΤΣΟΥΡΗ ετών 68 από το Νέο Χωρίο
Κυθραίας ο οποίος δολοφονήθηκε βίαια και ψυχρά
από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1974 και από
τότε ήταν αγνοούμενος κηδεύουμε
την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 11.00π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Λατσιών.
Τα οστά του βρέθηκαν διασκορπισμένα
και η ταυτοποίηση έγινε με την μέθοδο DNA.
Της κηδείας θα προστεί ο Σεβασμιώτατος
Επίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.
Επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο
υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης
Γεωργιάδης.
Οι τεθλιμένοι
Κωνσταντία - Κυριάκος Πέτρου
Παρασκευούλα Κατσούρη
Κυριάκος - Αιμιλία Κατσούρη
και εγγόνια
Αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο Ταμείον
Ευημερίας Απόρων Οικογενειών του Κοινοτικού
Συμβουλίου Νέου Χωρίου Κυθραίας

Ε

ίναι αυταπόδεικτο πως στην
καθημερινή πρακτική της
λεγόμενης σύγχρονης ζωής, ευτυχία και δουλειά δεν πάνε πακέτο.
Μια στατιστική μελέτη του 2013
που περιείχε δεδομένα για περισσότερα από 180 εκατομμύρια
ανθρώπους, βρήκε ότι μόλις το
13% από μας αυτοπροσδιορίζεται ως ευτυχής στην εργασία
Τα καλά νέα είναι ότι μόνο το
μισό της ευτυχίας επηρεάζεται
γενετικά – το υπόλοιπο εξαρτάται
από σένα.
Για να είσαι ευτυχισμένος είναι
ανάγκη να μάθεις τι δουλεύει σε
σένα. Μόλις το ανακαλύψεις όλα
τείνουν να μπαίνουν στη θέση
τους. Και κάνοντας τον εαυτό σου
ευτυχισμένο δεν βελτιώνει μόνο
την απόδοσή σου αλλά είναι
καλό και για την υγεία σου.
Μια κρίσιμη δεξιότητα που έχουν
κοινή οι ευτυχισμένοι άνθρωποι
είναι η συναισθηματική νοημοσύνη (EQ). Και οι άνθρωποι με
υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη δημιουργούν την ευτυχία τους
στην εργασία με 16 σπουδαίους
τρόπους:

• 10+1 συμβουλές για να αυξήσεις τον δείκτη ικανοποίησης
στην εργασία με πολλά παρεμφερή οφέλη ενισχύοντας
την ευτυχία σου
6. Μείνε πιστός στις αρχές σου:
Ξεπερνώντας τα ηθικά όρια στο
όνομα της επιτυχίας ακολουθείς
με βεβαιότητα ένα φλεγόμενο
μονοπάτι προς τη δυστυχία. Βιάζοντας τις προσωπικές σου αξίες
δημιουργείς αισθήματα μετάνοιας, μη ικανοποίησης και μη υποκίνησης. Γνώριζε πότε να στέκεσαι στο ύψος σου και να εκφράζεις δυσφορία όταν κάποιος
θέλει να κάνεις κάτι που δεν θα
έπρεπε. Όταν αισθάνεσαι σύγχυση, αφιέρωσε λίγο χρόνο να
ξαναδείς τις αξίες σου και να τις
καταγράψεις. Αυτό θα σε βοηθήσει να εντοπίσεις την ηθική σου
πυξίδα.

ότι έχει θετική επίδραση στην
ευτυχία σου.
9. Χαμογέλα και γέλα περισσότερο: Έρευνα του Πανεπιστημίου
του Mannheim στη Γερμανία έδειξε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα συναισθήματά
μας αλλάζοντας τις εκφράσεις
του προσώπου μας. Μια ομάδα
από αυτούς που συμμετείχαν
στην έρευνα κρατούσε ένα στυλό
σε οριζόντια θέση στα δόντια
τους έτσι ώστε να προκαλείται
χαμόγελο. Όταν τους ζητήθηκε να
περιγράψουν πόσο αστείο τους
φαινόταν ένα cartoon οι συμμετέχοντες με το στυλό στο στόμα
βρήκαν τα cartoons πολύ πιο

1. Μη βασανίζεσαι με πράγματα
που δεν μπορείς να ελέγξεις: Οι
ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι
έτοιμοι και πληροφορημένοι
αλλά δεν επιτρέπουν στον εαυτό
τους να εκνευρίζονται για πράγματα που είναι πέρα από τις
αρμοδιότητες για τις οποίες πληρώνονται.
2. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου
με άλλους ανθρώπους: Όταν η
δική σου αίσθηση ευχαρίστησης
και ικανοποίησης εξαρτάται από
τη σύγκρισή σου με άλλους, δεν
είσαι πια κύριος της ευτυχίας
σου. Όταν αισθάνεσαι καλά με
κάτι που έκανες μην αφήνεις
κανενός τη γνώμη ή τα σχόλια να
σου πάρει την ευχαρίστηση.
3. Αντάμειψε τον εαυτό σου: Το
να εργάζεσαι σκληρά είναι σημαντικό, αλλά το να μην επιτρέπεις
ποτέ στον εαυτό σου να κάνει ένα
διάλειμμα είναι βλαβερό για την
ευτυχία. Τα μικρά διαλείμματα
κάνουν τους ανθρώπους πιο
παραγωγικούς και ακριβείς στην
εργασία τους.
4. Ασκήσου στη διάρκεια της
εβδομάδας: Οι άνθρωποι που
γυμνάζονται τις μέρες που εργάζονται βελτιώνονται στη διαχείριση χρόνου, στη διάθεση και
στην απόδοσή τους. Τα οφέλη
της άσκησης πάντοτε είναι
περισσότερα από το χρόνο που
διαθέτουμε για αυτήν.
5. Μην κρίνεις και μην κουτσομπολεύεις: Το να κρίνεις τους
άλλους και να μιλάς μειωτικά για
αυτούς μοιάζει πολύ με το να
καταναλώνεις ένα περιττό παχυντικό επιδόρπιο – αισθάνεσαι
καλά όταν το κάνεις αλλά μετά
αισθάνεσαι ενοχές και τύψεις.
Όταν μπαίνεις στον πειρασμό να
μιλήσεις για κάποιον άλλον με
τρόπο μάλλον αρνητικό , αναρωτήσου απλώς αν θα ήθελες
κάποιος να λέει τα ίδια για σένα.

• Χαμογελάστε όσο μπορείτε
περισσότερο
• Μην ασχολήσθε με πράγματα
που δεν μπορείτε να ελέγξετε
7. Βάλε τάξη στο χάος: Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσο
πολύ χρόνο περνάς στην εργασία
σου. Ρίξε μια καλή ματιά στο
χώρο σου. Θα έπρεπε να δημιουργήσεις έναν χώρο καταπραϋντικό και τονωτικό συνάμα. Είτε
είναι μια φωτογραφία της οικογένειάς σου, ένα φυτό ή ένα βραβείο για το οποίο είσαι περήφανος, κράτα το σε μια περίοπτη
θέση για να το έχεις στο μυαλό
σου. Απαλλάξου από τα σκουπίδια και την ακαταστασία που δεν
έχουν καμία σημασία και δεν
προσφέρουν τίποτε θετικό στην
διανοητική σου κατάσταση.
8. Δώσε ένα «χέρι» σε κάποιον:
Βρίσκοντας χρόνο να βοηθήσεις
τους συναδέλφους σου κάνει
ευτυχισμένους τόσο αυτούς όσο
και εσένα. Σύμφωνα με μια μελέτη του Harvard , οι υπάλληλοι που
βοηθούν άλλους είναι δέκα φορές
περισσότερο
συγκεντρωμένοι
στην εργασία τους και 40% πιθανότερο να πάρουν προαγωγή. Η
ίδια μελέτη έδειξε ότι οι άνθρωποι που προσφέρουν εθελοντική
κοινωνική εργασία ήταν περισσότερο ευτυχισμένοι κατά τη
διάρκεια περιόδων υψηλού στρες.
Το να βοηθάς άλλους είναι βέβαιο

αστεία από τους συμμετέχοντες
χωρίς στυλό. Όπως δείχνει η
έρευνα δεν έχει σημασία αν το
χαμόγελό σου είναι «φυσικό»
επειδή οι εκφράσεις του προσώπου σου μπορούν να δημιουργήσουν το συναίσθημα. Αν καταλαβαίνεις ότι έχεις μια αρνητική
διάθεση στην εργασία, ηρέμησε
λίγο και χαμογέλα ή παρακολούθησε ένα αστείο βίντεο στο You
Tube. Η αλλαγή της διάθεσής σου
, θα σου σώσει τη μέρα!
10. Μείνε μακριά από αρνητικούς ανθρώπους: Οι παραπονιάρηδες και αρνητικοί άνθρωποι
ασκούν κακή επιρροή γιατί είναι
χωμένοι στα προβλήματά τους
και αποτυγχάνουν να επικεντρωθούν σε λύσεις. Θέλουν οι άλλοι
να μοιραστούν τη μιζέρια τους
ώστε να αισθανθούν καλύτερα με
τους εαυτούς τους.
11. Πίστευε ότι τα καλύτερα
έρχονται: Με το να έχεις μια θετική και αισιόδοξη προσδοκία για
το μέλλον δεν σε κάνει απλά πιο
ευτυχισμένο, αλλά βελτιώνει την
απόδοσή σου αυξάνοντας την
αίσθηση αυτό-αποτελεσματικότητας. Πίστευε στα μεγάλα πράγματα που το μέλλον έχει στις
αποθήκες του για σένα!
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Κυρίως το βράδυ!
Όταν οι μέλισσες εκπλήσσονται… «ξεφωνίζουν»

Α

Απίστευτο αλλά αληθινό

πό το 1950 είναι γνωστό
στην επιστημονική κοινότητα ότι οι μέλισσες
κάνουν έναν ήχο σαν “ξεφωνητό”. Οι πρώτες μελέτες
ανέφεραν ότι ο ήχος αυτός
ήταν ένας τρόπος να ειδοποιηθούν οι άλλες μέλισσες
να σταματήσουν την αναζήτηση τροφής σε ορισμένους
τομείς. Ωστόσο, η αλήθεια
αποδεικνύεται πιο πεζή
μετά από τελευταία μελέτη:
Απλώς πρόκειται για έναν
ήχο έκπληξης.

Ερευνητές από το Nottingham
Trent University στο Ηνωμένο
Βασίλειο χρησιμοποίησαν επιταχυνσιόμετρα για την καταγραφή
των δονήσεων στο εσωτερικό

κυψελών για έναν χρόνο. Στη
συνέχεια δημιούργησαν ένα λογισμικό για τον εντοπισμό και την
απομόνωση του ήχου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα “ξεφωνητά” συμβαίνουν πολύ πιο συχνά
από ό, τι νομίζαμε, πολύ πιο
συχνά από ό,τι θα χρειαζόταν για
την προειδοποίηση της διακοπής
αναζήτησης τροφής. Αντ’ αυτού,
χρησιμοποιώντας κάμερες στις
κυψέλες, διαπίστωσαν ότι οι
κραυγές συμβαίνουν κυρίως τη
νύχτα, όταν οι μέλισσες τρομάζουν από κάτι που συμβαίνει.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Κι όμως βρέθηκε λύση

Τέλος στο «αιώνιο» πρόβλημα
της κολλημένης «κέτσαπ»

Ν

έα Υόρκη: Όσο και να κουνήσεις το μπουκάλι, ένα μέρος της κέτσαπ που έχει απομείνει μέσα, δεν πέφτει με τίποτε, όπως όλοι
ξέρουμε. Τώρα, επιστήμονες του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ ανακάλυψαν ένα νέο πολύ
ολισθηρό υλικό επίστρωσης, το οποίο «απαγορεύει» στην παχύρρευστη σάλτσα να κολλήσει στο εσωτερικό του μπουκαλιού. Οι
ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή
καθηγητή Κρίπα Βαρανάσι του Τμήματος
Μηχανολόγων Μηχανικών, σύμφωνα με το BBC,
δήλωσαν ότι η καινοτομία τους είναι ασφαλής και
θα μειώσει τη σπατάλη που σήμερα γίνεται στην

ΜΥΘΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ
Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Ό

λοι γνωρίζουμε κάποια
πράγματα σεχτικά με το
φαγητό, την παρασκευή του
αλλά και τα υλικά. Τα
μάθαμε από στόμα σε
στόμα ή από τη γιαγιά και
τη μαμά μας. Ωστόσο
υπάρχουν κάποιοι μύθοι
για την κουζίνα που καταρρίπτονται και πρέπει να
αλλάξουμε τον τρόπο που
συμπεριφερόμαστε
στις
τροφές…

1. Μπορούμε να πλύνουμε
τα μανιτάρια. Οι περισσότεροι ξέρουμε πως τα μανιτάρια δεν πλένοντα αλλά
καθαρίζονται προσεκτικά
με μια βούρτσα. Ωστόσο,
ένα γρήγορο ξέβγαλμα δεν θα
αλλάξει τη γεύση τους…
2. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν
καταστρέφει
τα
θρεπτικά
συστατικά των τροφών. Ειδικοί
στο Χάρβαρντ αναφέρουν ότι το
ψήσιμο του φαγητού στο φούρνο
μικροκυμάτων είναι καλύτερο
από τον βρασμό και από πολλές
άλλες μεθόδους μαγειρέματος. “Η

μέθοδος μαγειρέματος που διατηρεί καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά είναι αυτή που μαγειρεύει
γρήγορα, θερμαίνει τα τρόφιμα
στο συντομότερο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν λιγότερο υγρό. Και τα μικροκύματα πληρούν τα κριτήρια
αυτά”.

3. Το αλκοόλ δεν εξατμίζεται
εντελώς από το φαγητό. Ανάλογα με τη μέθοδο μαγειρέματος, τη
θερμοκρασία, τον χρόνο ψησίματος, ακόμα το είδος και το μέγεθος του τηγανιού, από 5% έως
85% του αρχικού αλκοόλ παραμένει στο τελικό πιάτο.
4. Μην βάζετε λάδι στο νερό που
θα βράσετε ζυμαρικά. Όλοι

ξέρουμε πως αν βάλουμε λίγο
λάδι στο νερό που θα βράσουμε
ζυμαρικά θα βοηθήσει στο να μην
κολλήσουν. Έτσι όμως τα ζυμαρικά θα γλιστράνε μετά και η σάλτσα δεν θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί επάνω τους.
5. Μην διατηρείτε τον καφέ στο
ψυγείο. Βάζοντας τον καφέ στο
ψυγείο δεν θα διαρκέσει περισσότερο. Αντ ‘αυτού, η υγρασία μπορεί να επηρεάσει τη γεύση του. Ο
καλύτερος τρόπος αποθήκευσης
είναι σε ένα αεροστεγές γυάλινο ή
κεραμικό δοχείο, σε μέρος σκοτεινό και δροσερό.
6. Το λάδι όταν τηγανίζετε
πατάτες δεν πρέπει να είναι
καυτό. Ρίξτε τις πατάτες πριν
καεί το λάδι και πάλι θα γίνουν
τραγανές, ενώ το χρώμα τους θα
είναι όπως πρέπει.
7. Τα ζυμαρικά δεν χρειάζονται
ξέπλυμα μετά το βράσιμο. Έτσι
φεύγει το άμυλο και η σάλτσα δεν
κολλάει καλά πάνω τους. Θα τα
ξεπλύνετε μόνο εάν τα χρησιμοποιήσετε για κρύα σαλάτα.

Eπτάχρονη Βρετανίδα υποβάλλει βιογραφικό στη Google

Η

7χρονη Χλόη Μπριτζγουότερ υπέβαλλε το ιδιότυπο βιογραφικό της στον «αρχηγό της Google»
διεκδικώντας, από τώρα για αργότερα, μια θέση
εργασίας στα υπέροχα γραφεία της εταιρείας με τα
χρωματιστά πουφ και τις γυαλιστερές τσουλήθρες.
Προς έκπληξη των πάντων, ο Σαντάρ Πιτσάι δεν
αγνόησε την επιστολή της και της απάντησε, όπως
έγινε γνωστό μετά τη διάχυση της είδησης από το
λογαριασμό που διατηρεί ο πατέρας της νεαρής
μαθήτριας της Α' Δημοτικού στο LinkedIn.
Στην επιστολή αυτή, η Χλόη δείχνει φανερά να προτιμά το περιβάλλον εργασίας στο Googleplex, αν και
αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να εργαστεί σε... εργοστάσιο σοκολάτας ή να λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες ως κολυμβήτρια. Το γράμμα της δεν
έμεινε αναπάντητο.
Ο CEO της Google, Σαντάρ Πιτσάι, της απάντησε. Ο
Πιτσάι «θα περιμένει» την νέα αίτησή της για δουλειά όταν τελειώσει το σχολείο, απάντηση που
τόνωσε κατακόρυφα την αυτοπεποίθηση της μικρής
Βρετανίδας, η οποία πλέον πηγαίνει με μεγαλύτερη
όρεξη στο σχολείο, γράφει ο μπαμπάς της, σε ένα
post που έγινε viral στο επαγγελματικό κοινωνικό
δίκτυο.

κέτσαπ, η οποία πετιέται μαζί με το μπουκάλι,
χωρίς να έχει καταναλωθεί.
Το νέο υλικό εσωτερικής επίστρωσης μπορεί μελλοντικά να αξιοποιηθεί και σε άλλες συσκευασίες,
όπως στις οδοντόπαστες, στα καλλυντικά και στις
κόλλες, όπου επίσης μένει προϊόν μέσα στα σωληνάρια, παρά το ζούληγμά τους. Το νέο υλικό δημιουργεί μια επιφάνεια τελείως ολισθηρή, που κάνει
κάθε ουσία μέσα στο μπουκάλι ή στο σωληνάριο να
γλιστράει μέχρι την τελευταία σταγόνα. Η νέα
τεχνολογία αναμένεται να είναι διαθέσιμη για
εφαρμογή από τις βιομηχανίες σε λίγα χρόνια.

Σοβαρά … αστειάκια

Κ

υριούλα μπαίνει στον μπακάλη της γειτονιάς, τον καλημερίζει και του ζητάει μισό
κιλό τυρί Αλτσχάιμερ.
Εμβρόντητος ο μπακάλης της απαντάει ότι δεν
έχουν τέτοιο τυρί.
"Μα πώς!" αναφωνεί η κυριούλα." Προχθές πάλι
αγόρασα από σας αυτό τυρί!"
Ο μπακάλης προσπαθεί να της εξηγήσει ότι
μάλλον κάνει κάποιο λάθος, διότι αυτός ποτέ
δεν έχει φέρει τέτοιο τυρί και στο τέλος της λέει:
"Μήπως το αγοράσατε από τον Βασιλόπουλο
και δεν το θυμάστε;"
Απογοητευμένη, φεύγει και πάει στον Βασιλόπουλο. Κατευθύνεται στον πάγκο των τυριών
και ζητάει και πάλι 1/2 κιλό τυρί Αλτσχάιμερ.
Ο υπάλληλος ευγενικότατα της απαντάει ότι δεν
έχουν τέτοιο τυρί.
"Μα πώς!" αναφωνεί η κυριούλα. "Προχθές πάλι
αγόρασα από σας αυτό τυρί!"
Αφού γίνεται μια ψιλοφασαρία, η κυριούλα
ζητά τον διευθυντή του καταστήματος. Έρχεται
ο διευθυντής, της επαναλαμβάνει τα ίδια, η
κυριούλα έχει πλέον απογοητευτεί πλήρως και
ανήμπορη να επιμείνει πλέον, καταλήγει:
"Τι να σας πω βρε παιδιά μου..." Φέρνει το
δάχτυλο στο κεφάλι... "Έχω κι αυτό το Έμενταλ
που με ταλαιπωρεί...!"
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Πως θα κάνεις τα ρούχα να μυρίζουν ωραία

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

5 τρόποι που θα σου λύσουν τα χέρια

Έ

να πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βγαίνουμε έξω το βράδυ
και συνωστιζόμαστε σε μικρούς
και κλειστούς χώρους, είναι ότι
στην επιστροφή δεν μπορείς ούτε
να σε πλησιάζει (που λέει ο λόγος)
μιας και τα ρούχα σου μυρίζουν
σαν να έχεις αδειάσει πάνω σου
ένα ολόκληρο τασάκι.

λίγο μαλακτικό ρούχων. Ανακίνησε
καλά προκειμένου να ανακατευτούν και στη πορεία ψέκασε όλα τα
ρούχα σου, αλλά και τις ντουλάπες, τα σεντόνια και τις κουρτίνες
σου. Έτσι καμία δυσάρεστη οσμή
δεν θα παραμείνει και όλα θα έχουν
τη μυρωδιά του φρεσκοπλυμένου.

Γενικά τα ρούχα μας είναι αυτά
που απορροφούν πάντα τις περισσότερες οσμές και σχεδόν ποτέ δεν
είναι ωραίες. Πότε τσιγάρο, πότε
κλεισούρα και πότε φαγητό, κάθε
φορά πρέπει να αντιμετωπίσεις
και κάτι διαφορετικό .
Υπάρχουν όμως κάποια έξυπνα
κόλπα που θα σου λύσουν τα χέρια
και τα ρούχα σου δεν θα θυμίσουν
ποτέ ξανά παλιά ταβέρνα καπνιζόντων.
Δώσε προσοχή:
1. Όταν επιστρέψεις από τη δουλειά ή την έξοδο σου βγάλε τα
ρούχα σου και άπλωσε τα έξω στο
σύρμα προκειμένου να αεριστούν
για όλο το υπόλοιπο της ημέρας ή
όλη τη νύχτα. Για να είμαστε ειλικρινείς το κόλπο αυτό δεν πιάνει
100%, ωστόσο δεν χάνεις κάτι να
το δοκιμάσεις.
2. Πάρε ένα μπουκαλάκι με βαποριζατέρ και βάλε μέσα νερό και

3. Αφού κρεμάσεις τα ρούχα σου
στη ντουλάπα μπορείς να κάνεις
ένα ακόμη κόλπο, προκειμένου να
κάνεις τα ρούχα σου να μυρίζουν
ωραία. Ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι να εμποτίσεις μικρά κομμάτια βαμβάκι με το αγαπημένο
σου άρωμα ή με κάποιο αιθέριο

έλαιο και να τα κρεμάσεις σε διάφορα σημεία ή ακόμα και να τα
βάλεις στις τσέπες των παλτών
κ.ο.κ.
4. Ένα συστατικό που απορροφά
τις δυσάρεστες μυρωδιές είναι
ξεκάθαρα οι κόκκοι του καφέ.
Μπορείς λοιπόν να τους χρησιμοποιήσεις και να κάνεις τα ρούχα
σου σα να βγήκαν μόλις από το
πλυντήριο. Πάρε ένα μικρό δοχείο
γέμισε το με κόκκους καφέ και
τοποθέτησε το μέσα στη ντουλάπα
σου. Ο καφές θα απορροφήσει
όλες τις δυσάρεστες μυρωδιές και
τα ρούχα σου θα μοσχοβολούν.
Θυμήσου μόνο να αλλάζεις τους
κόκκους μία φορά τον μήνα.
5. Θυμάσαι όταν ήσουν μικρή και
άνοιγες όλα τα συρτάρια της
μαμάς σου πως μοσχοβολούσαν; Η
μαμά σου είχε το κόλπο και ήξερε
πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για
να μυρίζουν ωραία τα ρούχα της.
Βρες ένα σαπούνι (που να σου αρέσει η μυρωδιά του) βγάλε το από το
χαρτί του και τοποθέτησε το πάνω
σε ένα μαντιλάκι μέσα στα συρτάρια σου. Τα ρούχα σου θα απορροφήσουν τη μυρωδιά του σαπουνιού
έπειτα από τέσσερις ώρες.
Υ.Γ: Η λεβάντα και το λεμόνι είναι
μία πολύ καλή ιδέα για σαπούνι
για να επιλέξεις!

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Είναι καιρός να πάρεις τις
καταστάσεις στα χέρια σου και να
δώσεις από μόνος σου τις λύσεις που
περιμένεις από τους άλλους. Η μέρα,
με τον Ερμή να εισέρχεται στον Υδροχόο, είναι πολύ ευνοϊκή για να διευθετήσεις μια και καλή προβλήματα που
σε κουράζουν εδώ και καιρό, με τη
βοήθεια μάλιστα καλών και έμπιστων
φίλων.
Ταύρος: Η σημερινή μέρα είναι αρκετά ήρεμη για εσένα και αν δεν παρασυρθείς από τις δικές σου σκέψεις,
μπορείς να περάσεις καλά. Μην
κάνεις βιαστικές κινήσεις και απόφυγε να μπλεχτείς σε παρασκηνιακές
καταστάσεις και παρεξηγήσεις. Ακολούθησε το δρόμο της ειλικρίνειας και
της διαφάνειας και στο τέλος θα
πετύχεις όλα όσα θέλεις.
Δίδυμοι: Η μέρα θα σου φέρει κάποιες αναστατώσεις κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, που θα σε αγχώσουν ιδιαίτερα. Προσπάθησε να μείνεις ανεπηρέαστος και να περιορίσεις
την ευαισθησία σου απέναντι σε όσα
ακούς. Δείξε εμπιστοσύνη στο μυαλό
σου και τις ικανότητές σου, για να
αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες που θα
προκύψουν.
Καρκίνος: Η μέρα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις νέα ξεκινήματα και
να αλλάξεις κάποια στοιχεία της
καθημερινότητάς σου που σε προβληματίζουν ακόμη. Μπορείς να ξεκινήσεις από τα πρακτικά ζητήματα,
όπως το χώρο που ζεις, και μετά να
πιάσεις τα πιο ουσιαστικά που σε
απασχολούν. Πάντως έχεις κάθε
δυνατότητα να τα καταφέρεις όλα
πολύ καλά.

Λέων: Πολλές είναι οι αλλαγές που
έχουν συμβεί στη ζωή σου το τελευταίο διάστημα και οι περισσότερες
είναι προς όφελός σου. Αυτό βέβαια
δε σημαίνει ότι πρέπει να κάθεσαι με
τα χέρια σταυρωμένα, αλλά πρέπει κι
εσύ να βοηθήσεις τις καταστάσεις να
πάρουν θετική τροπή. Αυτό που σου
χρειάζεται είναι προγραμματισμός
και καλή διαχείριση χρόνου, για να τα
καταφέρεις καλύτερα.
Παρθένος: Σήμερα, με τον κυβερνήτη
σου Ερμή να κάνει την είσοδό του στο
φιλικό για εσένα Υδροχόο και να σε
ευνοεί, η δυναμικότητά σου παίρνει
τα ηνία και δείχνεις αποφασισμένος
για όλα. Θα έχεις ευχάριστες εξελίξεις
και ορισμένα θέματα θα βρουν τη
λύση τους, αρκεί κι εσύ να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά σου.
Ζυγός: Να ανασύρεις τις ικανότητές
σου, που είναι πολλές, για να προωθήσεις τα σχέδιά σου και να κινηθείς
στο δρόμο της επιτυχίας. Θα αποφασίσεις ότι δεν μπορείς να αφήνεις
τίποτα στην τύχη του και θα πάρεις
τις καταστάσεις στα χέρια σου. Μόνο
προσοχή να μην κάνεις ενθουσιώδεις
κινήσεις από την υπεραισιοδοξία
σου.
Σκορπιός: Η μέρα είναι πολύ έντονη
για εσένα και το δημιουργικό σου
πνεύμα δεν έχει όρια, με αποτέλεσμα
να παρασύρεσαι σε κινήσεις που δεν
έχουν λογική και ρεαλιστική υπόσταση. Αυτό μπορεί να σου προκαλέσει
απογοήτευση και να μην ασχοληθείς
με σοβαρές υποθέσεις, που σε αφορούν άμεσα. Έχε το νου σου!!!
Τοξότης: Σήμερα νιώθεις ότι έχουν
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μπει σε μια σειρά τα δικά σου ζητήματα και θα σε απασχολήσουν περισσότερο κάποιες ξένες υποθέσεις.
Γενικά, θα σε προσεγγίσουν πολλοί
άνθρωποι για να ζητήσουν βοήθεια
στα δικά τους προβλήματα και καλό
είναι να είσαι λίγο μαζεμένος, γιατί
θα παρασυρθείς και θα αγχωθείς.
Πάντως, σίγουρα δεν μπορείς να τους
βοηθήσεις όλους.
Αιγόκερως: Σήμερα θα… καταπλήξεις
τα πλήθη, καθώς η κοινωνική σου
ζωή θα είναι πολύ έντονη και θα
κάνεις ευχάριστες επαφές και συζητήσεις, που θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Θα διαπιστώσεις πως όταν
είσαι καλά, ακόμα και οι δικοί σου
άνθρωποι είναι πιο θετικοί και δεκτικοί απέναντί σου. Με λίγα λόγια, η
αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός σου
είναι σήμερα στα καλύτερά τους.
Υδροχόος: Η μέρα θα σου δώσει την
ευκαιρία να πραγματοποιήσεις
πολλά από τα σχέδιά σου, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή για να μην
κάνεις κάποια βιαστική κίνηση που
θα σου κοστίσει στο μέλλον. Γενικά να
είσαι διαλλακτικός σήμερα και αρκετά
διπλωμάτης απέναντι στους ανθρώπους που θα σε πλησιάσουν, γιατί
μπορεί να ακούσεις απόψεις και προτάσεις που σε ενδιαφέρουν.
Ιχθείς: Η διάθεσή σου είναι λίγο
περίεργη και καλύτερα να αποφύγεις
κάποια άτομα, που σου χαλάνε τη
διάθεση με την γκρίνια τους. Αλλιώς
κινδυνεύεις να έρθεις σε σύγκρουση
και να γίνουν χειρότερα τα πράγματα.
Μη χάνεις την αισιοδοξία σου και την
πίστη στις ικανότητές σου και όλα θα
πάνε πολύ καλύτερα.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Απεκλήθη ο Ξέρξης Α΄. 2. Η ανυπακοή
του τού στοίχισε ακριβά. - Πρωτεύουσα ασιατικού
κράτους. 3. Πρωτεύουσα του γαλλικού νομού Γκαρ. Υστερεί σε βασικό τομέα. 4. Μπαίνουν σε μπουκάλια. 5.
Τίτλος μυθιστορήματος του Μίλαν Κούντερα. 6. Γάλλος
αρχαιολόγος που πέθανε στην Ελλάδα και ετάφη στον
Κολωνό. 7. Διεθνή αεροπορικά αρχικά (αντίστρ.). - Από
τα πέντε... δύο. 8. Ξενική συντομογραφία του νοκ-άουτ.
- Νόστιμες ρίζες. 9. Ιδιαίτερα σημαντικός, σύμφωνα με
μια έννοια.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Μέσο συγκράτησης. 2. Σημαίνει και αυτόν
που δεν χρησιμοποιείται. 3. Τη μορφή της και την ονομασία της έχει μια ποικιλία αχλαδιού. 4. Ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα... ηχητικά. - Είναι και του ξενοδοχείου ο
πελάτης (αιτ.). 5. Φτάνουν μέχρι κάτω (αντίστρ.). Αγγλικό σύμφωνο. 6. Γερμανός φυσικός, που το 1930
διέσπασε το άτομο του ουρανίου. - Από έντομα αποτελείται. 7. Μικρή περιφέρεια. - Αντίστροφη γραφή του
8α΄ οριζόντια. 8. Βιβλικός προφήτης. - Ευρύχωρο ή
αναπαυτικό. 9. Νομπελίστας Γάλλος γιατρός, που ανακάλυψε το φαινόμενο της αναφυλαξίας. - Δωρικός
τύπος άρθρου.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με κακάο και καρύδι
ΥΛΙΚΑ:
2 και 1/4 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 2 και 1/3 φλ. ζάχαρη, 3/4
φλ. καρυδόψιχα ψιλοκομμένη, 2/3 φλ. κακάο, 1/4 κ.γλ. αλάτι, 1/2
κ.γλ. κανέλα, 1/2 κ.γλ. μοσχοκάρυδο, 1 πρέζα γαρύφαλλο, 1 βανίλια, 1 και 1/2 φλ. φρέσκο χυμό πορτοκάλι. 1 κ.σ. σόδα μαγειρικής,
1/3 φλ. σπορέλαιο, 2 κ.σ. ξίδι, ξύσμα 2 πορτοκαλιών
Για το γλάσο πορτοκαλιού
ξύσμα 2 πορτοκαλιών, 1 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική
χυμό από 1/2 πορτοκάλι, όση σηκώσει ζάχαρη άχνη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Φτιάχνουμε πρώτα το γλάσο πορτοκαλιού για τη
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα. Βάζουμε σε μπολ το ξύσμα με την κρυσταλλική ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά, καλύπτουμε με μεμβράνη και
το αφήνουμε στο ψυγείο να πάρει υγρή μορφή. Ρίχνουμε μέσα στο
ξύσμα τον χυμό και λίγη λίγη την άχνη ανακατεύοντας έως ότου το
φέρουμε στην πυκνότητα, αραιό ή παχύρευστο, που επιθυμούμε.
Περιχύνουμε την νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα.
Για την πορτοκαλόπιτα: Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι, το
κακάο, το αλάτι, την κανέλα, το γαρύφαλλο, το μοσχοκάρυδο και τη βανίλια.
Προσθέτουμε την ζάχαρη και το καρύδι
αλεσμένο. Κάνουμε λακκούβα με το κουτάλι στη μέση. Σε ένα μπολάκι βάζουμε το
σπορέλαιο, το ξίδι και το ξύσμα, τα ανακατεύουμε και τα ρίχνουμε στα στερεά υλικά. Διαλύουμε τη σόδα
στο φρέσκο χυμό πορτοκάλι (πάνω από το μπολ με τα υλικά, γιατί
φουσκώνει και χύνεται). Τα προσθέτουμε στο μείγμα. Με ένα κουτάλι ανακατεύουμε καλά το μείγμα από το κέντρο προς τα έξω μέχρι
να ομογενοποιηθεί και να θυμίζει το μείγμα του κέικ. Λαδώνουμε
ταψάκι 28 εκ. και στρώνουμε μέσα, απαραιτήτως, λαδόκολλα. Αδειάζουμε το μείγμα και το ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο
στους 170οC στις αντιστάσεις, στην τελευταία σχάρα για περίπου
1 ώρα. Το μείγμα θα φουσκώσει αρκετά και η επιφάνειά του θα
κάνει κρούστα. Πριν βγάλουμε το ταψί από το φούρνο μπήγουμε
μαχαιράκι στο κέντρο για να σιγουρευτούμε ότι είναι καλά ψημένο.
Το αφήνουμε να σταθεί στο ταψί, να γίνει χλιαρό και έπειτα το αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα. Πασπαλίζουμε με άχνη ή περιχύνουμε
το γλάσο πορτοκαλιού. Το δεύτερο του δίνει ωραίο χρώμα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

6ΗΜΕΡΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 748 - 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 1964
ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ - ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ
ΥΠΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΜΕΤ’ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΟΦΟΡΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑΝ ΜΕΤΕΣΧΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΑΙ ΗΓΕΤΑΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΑΙ
ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΑΛΥΠΤΕΝ ΕΚΤΑΣΙΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΜΙΛΙΟΥ

ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΣ
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΟΥΣ ΤΑΥΤΗΣ ΠΙΝΑΚΕΤΟΦΟΡΙΑΣ ΗΤΟ Η ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ ΕΠΙΣΗΣ Η ΧΑΡΑΞΙΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΓΕΝΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΑΝ ΕΓΓΥΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
ΛΑΟΥ.

Το Ινστιτούτο Ελληνικού
Πολιτισμού διοργανώνει
στις 13-18 Μαίου την
καθιερωμένη ετήσια
εκδρομή στην Ελλάδα
προς τιμήν του συνιδρυτή και πρώτου γενικού
γραμματέα του αείμνηστου ιατρού Σίμου
Νησιώτη και καλεί τους
ενδιαφερόμενους να
δηλώσουν συμμετοχή
στο 99373000 ή
22720000.
Θεσσαλονίκη, Όλυμπος,
Μονή Αγ. Διονυσίου του
εν Ολύμπω, Αρχαίον
Δίον, Π. Παντελεήμωνας,
Πλαταμώνας,
Μεταξάδες, Ραψάνη,
Αγιά, Στόμιον.
Τιμή ανά άτομο €400
σε δίκλινο.
Περιλαμβάνεται, αεροπορικό με φόρους αεροδρομίων, διαμονή τέσσερα βράδυα σε ξενοδοχείο 4* στις ακτές
Ολύμπου - Πιερίας με
ημιδιατροφή και ένα
βράδυ στην
Θεσσαλονίκη σε 4* με
πρόγευμα, μεταφορές
περιηγήσεις βάσει του
προγράμματος που
είναι αναρτημένο την
ιστοσελίδα
www.iep.org.cy

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 11 – 12 Μαρτίου 2017,
συνεχίζεται το Πρωτάθλημα του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους
πιο κάτω αγώνες:
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
Σάββατο
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Σάββατο
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Κυριακή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Κυριακή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ Σάββατο
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΚΕΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 20ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 4 – 5/3/17
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
0-3
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
0-3
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
1-7
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
3-0
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
4-0
ΕΘΝΙΚΟΣ Κ . ΧΩΡΙΟΥ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (3.30΄ μ.μ.). Οι
νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄ μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ

ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

3-4

Κ & Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ

0-2

Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ. - ΠΑΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

3-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

2-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΜΟΥΤΑΓΙΑΚΑΣ - ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4-0

ΠΑΕ ΛΟΦΟΥ - ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ

2-2

ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Α.Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

1-4

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

2-6

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 9.3.2017 και ώρα 8.00 μ.μ
ΑΕΚ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Κ&Ε ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

TZAKPOT

100 .....................12801
100 .....................10872

1.000 ..................52699

100 .....................51566

400 .....................35050

100 .................... 46004

400 .....................29826

100 .................... 52329

400 .....................34935
200 .....................24056
200 .....................41417
200 .....................17576
200 .....................43848
200 .....................36949
200 .....................17764
200 .....................37171
200 .....................16046

100 .................... 52080
100 .................... 34009
100 .................... 18328
100 .................... 25187
Άλλα ποσά
Από €40 οι λήγοντες σε
8227, 2021
Από €20 οι λήγοντες σε

200 .....................27519

676

100 .....................31836

Από €10 οι λήγοντες σε

100 .....................59698

216, 070

100 .....................52125

Από €4 οι λήγοντες σε

100 .....................50190

40, 14

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΜΑΚΡΟΧΕΙΡ 2.
ΑΔΑΜ - ΑΝΟΙ 3. ΝΙΜ - ΑΝΟΥΣ
4. ΤΑΠΕΣ 5. ΑΘΑΝΑΣΙΑ 6.
ΛΕΝΟΡΜΑΝ 7. ΙΑΤΑ - ΕΤ 8.
ΚΟ - ΚΑΡΟΤΑ 9. ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ 2.
ΑΔΙΑΘΕΤΟΣ 3. ΚΑΜΠΑΝΑ 4.
ΡΜ - ΕΝΟΙΚΟ 5. ΡΑΣΑ - ΑΡ 6.
ΧΑΝ - ΣΜΑΡΙ 7. ΕΝΟΡΙΑ - ΟΚ
8. ΙΟΥ - ΑΝΕΤΟ 9. ΡΙΣΕ - ΤΑΣ.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Μην ανησυχείς
για τις αποτυχίες σου.
Ανησύχησε
για τις ευκαιρίες
που έχασες χωρίς
να προσπαθήσεις καν"
Jack Canfield

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

Α. Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - Π.Α.Ο ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 7.30 μ.μ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΝΜΗΣΙΦΟΡΟΥ/ΑΕΝ ΣΥΝ
8.00 μ.μ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Θ.Ο.Ι ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ

ΕΥΑΓ. ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς - ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι 1 - 1

Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου

4-0

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

3-4

• ΚΥΡΙΑΚΗ 12.3.2017 και ώρα 11.00 μ.μ.

ΘΟΙ Καπέδων – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

4-3
3-0

50.000 ................50128

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ - ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ 7.30 μ.μ.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 11.3.2017 και ώρα 2.30 μ.μ.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας

KPATIKO ΛAXEIO ΜΕ
ΑΡ. 6/2017 1/3/2017

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.3.2017

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 05
Μαρτίου 2017, έχουν ως ακολούθως:

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Σ&Π ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΣΕΚ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΕΡΗΜΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 13.3,.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ

ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας 0 - 0
Η «ΑΚΑΝΘΟΥ» - ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι 11 - 0
Α.Ε.Βυζακιάς – ΛΕΝΑΣ Χανδριών

1-4

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΠΑΟ Κάτω Μονής 4 - 5

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

ΣΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ Η ΠΑΦΟΣ

πέστρεψε στα σαλόνια της Α’
Κατηγόριας η ΠΑΦΟΣ μετά τη νίκη
της επί της Παρεκκλησιάς. Σημαντικό
βήμα ανόδου έκανε και ο Ολυμπιακός
που άφησε πέντε βαθμούς πίσω του
την φιλόδοξη Αγία Νάπα, τρεις στροφές πριν από το πέσιμο της αυλαίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Αναζητείται επειγόντος «ιατρική συνταγή»
για ίαση της αιφνίδιας «ασθένειας»
• ΑΕΚ: Επίδειξη ισχύος και άνοδος στην 2η θέση

Φ

ουρτουνιασμένη θάλασσα με πελώρια κύματα κτυπούν την ΑΕΛ η
οποία εισήλθε σε περιπέτειες μετά την
τρίτη συνεχή ήττα της. Το νέο χαμένο
τρίποντο, αυτή την φορά από τον ΕΡΜΗ
στο «Τσίρειο», ξεχείλισε το ποτήρι με
τους φίλους της ΑΕΛ να μοιάζουν σαν
ταύροι εν υαλοπωλείο. Διοίκηση και
τεχνική ηγεσία τέθηκαν σε συναγερμό
για εξεύρεση της χρυσής συνταγής
ανακοπής της άσχημης πορείας.
Η ΑΕΚ πολυβόλησε με εξάσφαιρο την
ουραγό Αναγέννηση κι αναρριχήθηκε
στην 2η θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω
από τον πρωτοπόρο, στέλλοντας προς
κάθε κατεύθυνση μήνυμα πρωταθλητι-

• Σκόνταψε ο πολύ καλός ΑΠΟΛΛΩΝ με αντίπαλο
τη «Μεγάλη Κυρία»
• ΑΠΟΕΛ: Πήρε το αιώνιο ντέρμπυ με το μυαλό
στην Άντερλεχτ

το μυαλό του στραμμένο στον αυριανό
Ευρωπαϊκό αγώνα με την Άντερλεχ για
το «Γιουρόπα Λήγκ». Η Ομόνοια του Άκη
Ιωακείμ παρά την ήττα, πιστεύει στο
Ευρωπαϊκό όνειρο, δεδομένου ότι αγωνιστικά θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση.
Αναστάτωση στη Νέα Σαλαμίνα με τον
Σ. Βεργέτη στο μάτι του κυκλώνα, έφερε
η εντός έδρας ήττα από την
Καρμιώτισσα. Τουναντίον, στο στρατόπεδο της Καρμιώτισσας γιγαντώνεται η αισιοδοξία για παραμονή στα
σαλόνια.

μετά από παρατεταμένη ανοδική τροχιά. Συνεχίζει την πορεία ανάκαμψης ο
ΑΡΗΣ αναπτερώνοντας τις ελπίδες
σωτηρίας.
Με νέο κοστούμη η ΔΟΞΑ πέτυχε νέα
νίκη μπαίνοντας στην Β’ φάση του
πρωταθλήματος με καλή ψυχολογία
στον «υπέρ πάντων» αγώνα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φθίνουσα πορεία για τον Εθνικό Άχνας

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

σμού.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καλύτερος ο Απόλλων, υποχρέωθηκε σε
ισοπαλία από την Ανόρθωση πέφτοντας στο 3ο βαθμολογικό σκαλοπάτι.
Παρά την ισοπαλία ο ΑΠΟΛΛΩΝ έδειξε
ότι παραμένει με αξιώσεις στην πρωταγωνιστική ντριμπλέτα. Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ
στάθηκε καλά συνεχίζοντας την σταθεροποιητική της πορεία.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ΑΠΟΕΛ πήρε το ντέρμπυ χωρίς να
σπαταλήσει μεγάλες δυνάμεις έχοντας

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ

Μ

ε την Ξυλοτύμπου να έχει σφραγίσει το εισιτήριο ανόδου, εντείνεται η μάχη για τις υπόλοιπες δύο
θέσεις. Διγενής Ορόκλινης, Χαλκάνορας Ιδαλίου και Εθνικός Λατσιών
παίζουν τα ρέστα τους στις εναπομείνασες τρεις αγωνιστικές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την λήξη της Α’ φάσης του πρωταθλήματος, ο ΑΠΟΕΛ απέδειξε
ότι διαθέτει την πιο συμπαγή ομάδα η οποία εμπλουτισμένη με τις
Ευρωπαϊκές εμπειρίες, το βάθος στον πάγκο και την ποιότητα των παικτών, πολύ δύσκολα θα χάσει τον τίτλο.

1

ΑΕΚ και ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ με τις πολύ καλές εμφανίσεις τους και την
επελθούσα σταθεροποίηση της απόδοσης τους, θα διεκδικήσουν με
ίδιες πιθανότητες τον τίτλο, προσδοκώντας σε τυχόν παγίδες που θα
παρεμβληθούν στον δρόμο του πρωτοπόρου ΑΠΟΕΛ.

2

ΑΕΛ και ΟΜΟΝΟΙΑ καλούνται να αφήσουν πίσω τους τον κακό εαυτό
τους και να μπουν σε πορεία ανασυγκρότησης και σταθεροποίησης
διεκδικώντας το διαβατήριο για την Ευρώπη.
Ξ.Ξ.

3

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΑΕΛ: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΜΕ 3η ΣΥΝΕΧΗ ΗΤΤΑ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Μ

ΑΝΕΒΗΚΕ Η ΑΠΕΑ

ετά τον Ονήσιλλο Σωτήρας,
πανηγυρίζει την άνοδο της
στην Γ’ κατηγορία και η ΑΠΕΑ
Ακρωτηρίου. Φαβορί για το τρίτο
εισιτήριο ανόδου θεωρείται ο
Φοίνικας που έχει αέρα πέντε
βαθμών από την Αμαθούντα,
τρεις αγωνιστικές πριν από το
τέρμα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Η

Γεφύρωση του χάσματος
των φύλων στην Ευρώπη
Έκθεση Ευρωκοινοβουλίου – Δείκτης Ισότητας

Η

Ευρωπαική Ένωση βρίσκεται στην πρωτιά της
παγκόσμιας κατάταξης στα ζητήματα ισότητας
των φύλων. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι την ίδια
στιγμή οι γυναίκες λαμβάνουν, κατά μέσο όρο, χαμηλότερους μισθούς και συντάξεις από τους άντρες
και υποεκπροσωπούνται στις πολιτικές και οικονομικές θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων. Το
Ευρωκοινοβούλιο με έκθεσή που ψηφίστηκε στις 6
Φεβρουαρίου 2017, ζητά από τα κράτη – μέλη να
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη της
ισότητας των φύλων, στον μεγαλύτερο δυνατόν
βαθμό.
Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν πεισματικά στην Ένωση. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ισότητας των Φύλων για το
2015, η ΕΕ βρίσκεται στα μισά του δρόμου για την
επίτευξη της ισότητας των φύλων, συγκεντρώνοντας ποσοστό 52,9%, που σηματοδοτεί αύξηση
μόλις 1,6 μονάδων σε σχέση με το 2005.
Αναλυτικά, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών
έφτασε το 64% το 2015, σημειώνοντας ρεκόρ (το
αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες φτάνει το 76%).
Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι οι γυναίκες έχουν
τέσσερεις φορές περισσότερες πιθανότητες να
βρουν και να παραμείνουν σε θέσεις μερικής απασχόλησης, ενώ έχουν διπλή επιβάρυνση ευθυνών
καθώς τα τρία τέταρτα των οικιακών εργασιών και
τα δύο τρίτα της γονικής μέριμνας γίνονται από
γυναίκες που εργάζονται. Τα στοιχεία της έρευνας
δείχνουν ότι οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από
τους άνδρες και έχουν χαμηλότερο εισόδημα και
συντάξεις, παρά το γεγονός ότι έχουν κατά μέσο
όρο, υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Από την άλλη
πλευρά η εκπροσώπηση των γυναικών στα εθνικά
κοινοβούλια αυξήθηκε από το 21% το 2005 σε 28% το
2015 και συγκεκριμένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από 30% σε 37%.

Η έκθεση της επιτροπής για τα Δικαιώματα
των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων
Η έκθεση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ΕΕ για το 2014-2015, τονίζει τη ανάγκη να
επανέλθει η ισότητα των φύλων στη κορυφή της
ευρωπαϊκής ατζέντας και να δημιουργηθεί νομικό
πλαίσιο που θα βοηθάει στη δημιουργία ισορροπίας
μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Επίσης,
η έκθεση επισημαίνει τον αρνητικό αντίκτυπο των
πολιτικών λιτότητας (για παράδειγμα οι γυναίκες
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τις περικοπές του δημόσιου τομέα, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 70%
του εργατικού δυναμικού), που οδήγησαν στις περικοπές στη δημόσια υγεία και επέτρεψαν την επιστροφή στους παραδοσιακούς ρόλους.
Δείκτης Ισότητας των Φύλων (στοιχεία 2012)
ΕΕ28
Σουηδία
Φινλανδία
Δανία
Ολλανδία
Βέλγιο
Βρετανία
Σλοβενία
Ιρλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Λουξεμβούργο
Ισπανία
Αυστρία
Εσθονία

52.9
74.2
72.7
70.9
68.5
58.2
58.0
57.3
56.5
55.7
55.3
55.2
53.6
50.2
49.8

Λετονία
Μάλτα
Κύπρος
Τσεχία
Πολωνία
Ουγγαρία
Ιταλία
Λιθουανία
Κροατία
Βουλγαρία
Ελλάδα
Πορτογαλία
Σλοβακία
Ρουμανία

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

46.9
46.8
44.9
43.8
43.7
41.6
41.1
40.2
39.8
38.5
38.3
37.9
36.5
33.7
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ 8Η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΣΕΚ με σεβασμό στον καθημερινό αγώνα των
γυναικών για διεκδίκηση ποιοτικότερων συνθηκών
εργασίας και αναβάθμιση του ρόλου της στην Κοινωνία τιμά την 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας.
Η μέρα αυτή υπαγορεύει το χρέος κάθε γενιάς να θυμάται τις θυσίες και να παραδειγματίζεται από τους
αγώνες των γυναικών για αξιοπρέπεια στη ζωή και
στην εργασία, μέχρις ότου εκλείψουν τα φαινόμενα
βίας, σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης,
εργασιακής εκμετάλλευσης και κάθε άλλης μορφής
εκμετάλλευση που καταπατεί κάθε έννοια ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.
Έχουν δοθεί μακροχρόνιοι αγώνες για την προαγωγή
της Ισότητας των φύλων. Έχουν γκρεμιστεί πανάρχαιες στερεότυπες αντιλήψεις. Όμως υπάρχει ακόμα
μεγάλος δρόμος για μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική
αναγνώριση της αξίας της γυναίκας σε κάθε έκφανση
της εργασιακής, συνδικαλιστικής, κοινωνικής και
πολιτικής ζωής της χώρας.
Οι γυναίκες της Κύπρου, ειδικότερα την τελευταία
πενταετία, βιώνουν μια σιωπηρή κρίση που υποβαθμίζει και αποδυναμώνει σταδιακά τη θέση τους, επιφέροντας καίρια πλήγματα στην κοινωνία και στην
οικονομία ευρύτερα αφού η γυναικεία απασχόληση
γίνεται όλο και πιο επισφαλής.
Όσο δύσκολη κι αν είναι η παγκόσμια κοινωνικοοικονομική συγκυρία και όσο αντίξοες και αν οι συνθήκες
που βιώνουμε στη χώρα μας, ο αγώνας πρέπει να
συνεχιστεί. Να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια, να παρακάμψουμε τις δυσχέρειες, να επιλύσουμε τα προβλήματα και να βρούμε διέξοδο στα αδιέξοδα.
Η γυναίκα έχει ιστορικά αποδειχθεί, ότι μπορεί να στέκεται όρθια και να υποστηρίζει τους πολυδιάστατους
ρόλους που έχει να επιτελέσει για να ισχυροποιήσει τη
θέση της στην αγορά εργασίας.
• Να αξιώσει την εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων και την εφαρμογή των νομοθεσιών που προάγουν
την ισότητα τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
αλλά και την Ιση Αμοιβή.
• Να προβαίνει χωρίς δισταγμό σε καταγγελία αθέμιτων συμπεριφορών στον χώρο εργασίας
• Να διεκδικεί θέσεις ευθύνης στα δημόσια αξιώματα
• Να υπηρετεί πιστά τις πολιτικές για την εξασφάλιση προϋποθέσεων της Ισης Μεταχείρισης και της
ένταξης της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα
της κοινωνικής ζωής.

Στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η
χώρα μας η αξιοποίηση όλου ανεξαίρετα του ανθρώπινου δυναμικού κρίνεται επιτακτικότερη όσο ποτέ
άλλοτε και ως εκ τούτου η πολιτεία οφείλει να δώσει
όλα τα αναγκαία εφόδια στην εργαζόμενη για να διεκδικεί Ίσες ευκαιρίες στην εργασιακή της ανέλιξη.
Τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας καλούμε τις γυναίκες να δώσουν δύναμη στην αξία τους,
μέσα από τη συσπείρωση τους στις τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος, συμβάλλοντας στην εδραίωση
μόνιμων συνθηκών ευημερίας και προστασίας στην
απασχόληση χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Η

«Κοινωνική Συμμαχία για το
Γε.Σ.Υ ζητά επίσπευση της
διαδικασίας των συζητήσεων των
δύο νομοσχεδίων για το ΓΕΣΥ τα
οποία βρίσκονται ενώπιον της
αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Αντιπροσωπεία της «Συμμαχίας» επισκέφθηκε χθές Τρίτη
τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη
Συλλούρη αξιώνοντας όπως ολοκληρωθεί άμεσα και χωρίς κωλυσιεργία ο διάλογος, οδηγώντας τα
νομοσχέδια στην ολομέλεια προς
ψήφιση.
Η «Κοινωνική Συμμαχία» υπογράμμισε την τεράστια ευθύνη που έχει
η Βουλή για προώθηση του Γενικού
Σχεδίου Υγείας, όπως αυτό έχει
συμφωνηθεί από τις κοινωνικές
και πολιτικές δυνάμεις το 2001 και
επαναβεβαιωθεί τον περασμένο
Σεπτέμβριο στο προεδρικό.
Οι οργανώσεις που συναποτελούν

www.sek.org.cy,

τη «Συμμαχία», τόνισαν την ανάγκη
όπως οι αποφάσεις που θα
ληφθούν από τη Βουλή, να διασφαλίζουν ότι θα τηρηθούν οι
αναλογίες εισφορών που έχουν
ψηφιστεί με τον νόμο του 2001 και
οι συμπληρωμές, να παραμείνουν
σε χαμηλά επίπεδα για να μην επι-

√ Γε.Σ.Υ: Συνάντηση
«Κοινωνικής Συμμαχίας»
με τον Πρόεδρο της Βουλής

βαρύνονται οι ασθενείς και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Πρόταξε
επίσης την ανάγκη να στηριχθούν
τα δημόσια νοσηλευτήρια άμεσα
και συγκεκριμένα .
Στο υπόμνημα που επιδόθηκε στον
κ. Συλλούρη, αναδεικνύεται η υποχρέωση του Κοινοβουλίου και του

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

κράτους να δώσουν στην κυπριακή κοινωνία ένα σύγχρονο σύστημα υγείας, βασισμένο στην αρχή
της αλληλεγγύης και της ισότιμης
πρόσβασης σε όλους.
Η «Κοινωνική Συμμαχία για το
Γε.Σ.Υ» αποτελείται από τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις,
την
Παγκύπρια Οργάνωση Πασχόντων
και Φίλων, τις οργανώσεις καταναλωτών, συνταξιούχων και αναπήρων. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο
αναπληρωτής γενικός γραμματέας
Μιχάλης Μιχαήλ.
Σημειώνεται ότι η «Συμμαχία» επισκέφθηκε πρόσφατα τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, από τον οποίο
ζήτησε να ασκήσει όλη την επιρροή του για τάχιστη ψήφιση της
εκκρεμούσας νομοθεσίας για το
Γε.Σ.Υ και δρομολόγηση του οδικού
χάρτη για εφαρμογή του στα τεθέντα χρονοδιαγράμματα.

www.oho-sek.org.cy

