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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2017

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Στυλοβάτης του ΓεΣΥ
η ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ

Ε

νώπιον του υπουργού Υγείας
Γιώργου Παμπορίδη, η τιμημένη
τρίτη ηλικία έστειλε το μήνυμα ότι
δεν πρόκειται να συγχωρέσει οποιονδήποτε επιχειρήσει να υπονομεύσει την ομαλή πορεία του Γενικού
Σχεδίου Υγείας.
Σελ. 8

ΑΖΗΤΗΤΑ ΠΟΣΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Λήγει στις 22/12/2017 η υποβολή
αιτήσεων για πληρωμή συνεισφορών κάτω των €300 για λογαριασμούς του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ που
παραμένουν για έξι χρόνια στάσιμοι. Τα ονόματα των δικαιούχων
δημοσιεύονται στη σελίδα 4.

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 2018
Μαζί με τις ευχές μας για
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Υγεία
και Ευτυχία σ’ όλους, προσδοκούμε ότι το 2018 θα φέρει
την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών μας και την
αναγέννηση του Ελληνισμού
Η «Εργατική Φωνή» θα είναι
ξανά μαζί σας
στις 9 Ιανουαρίου 2018

Ήθη και Έθιμα
Δωδεκαημέρου

Ο

Κυπριακός Ελληνισμός πιστός
στις παραδόσεις της φυλής μας

εξακολουθεί να τηρεί πολλά ήθη και
έθιμα της γιορτινής περιόδου
του Δωδεκαημέρου.

Σελ. 6, 11
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ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2977
TIMH 0.70€

Υπόμνημα ΣΕΚ προς τους υποψήφιους
Προέδρους για κοινωνική δικαιοσύνη
Δέσμη εισηγήσεων για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία ευρύτερα, υπέβαλε η ΣΕΚ στους υποψήφιους για την προεδρία της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η πεμπτουσία των εισηγήσεων
παρατίθεται κατωτέρω:
1. Εφαρμογή του ΓεΣΥ στη
βάση των νομοθεσιών που
ψηφίστηκαν ομόφωνα και
τήρηση των συμφωνηθέντων
χρονοδιαγραμμάτων
Η υλοποίηση της απόφασης
για εφαρμογή του ΓεΣΥ στη
βάση του μονοασφαλιστικού, καθολικού και αλληλέγγυου σχεδιασμού αποτελεί
για τη ΣΕΚ αδιαπραγμάτευτο
στόχο

μέλλον
11.
Εκσυγχρονισμό του
πλαισίου λειτουργίας των
Ημικρατικών Οργανισμών
και αποτροπή των αποκρατικοποιήσεων, με στόχο να
ανταποκριθούν στις προκλήσεις του οξύτατου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος

εργασία και σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής

εργασίας των ανέργων που
είναι ικανοί για απασχόληση

15. Εκπόνηση εξειδικευμένης
πολιτικής για στήριξη της
Νεολαίας, με ενεργό εμπλοκή
της στην αγορά εργασίας και
στο πολιτικό – κοινωνικοοικονμικό γίγνεσθαι

19. Η ψηφιοποίηση / ρομποτοποίηση της αγοράς εργασίας, να αναπτύσσεται με
τρόπο που να προστατεύονται τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

16. Μέτρα για περαιτέρω
ενίσχυση του βιοτικού επι-

20. Ανάπτυξη του Συνεργατισμού στη βάση του δια-

• 22 εισηγήσεις στα μείζονα εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα με φόντο τη δίκαιη,
ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη

2. Υιοθέτηση πολιτικών για
βελτίωση των μισθών και
του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων

2018

3. Πλήρη επαναφορά του
θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής
(ΑΤΑ)
4. Αξιοποίηση της θετικής
πορείας της οικονομίας για
περαιτέρω
μείωση
της
ανεργίας και παράλληλης
δημιουργίας ποιοτικότερων
θέσεων απασχόλησης.
5. Ψήφιση των κανονισμών
λειτουργίας της Ενιαίας
Υπηρεσίας
Επιθεωρητών
για πάταξη της αδήλωτης
εργασίας και κάθε μορφής
παράνομης απασχόλησης
6. Υιοθέτηση των αναγκαίων
μέτρων για να εξαλειφθεί η
νεοεμφανισθείσα
μορφή
επισφαλούς απασχόλησης
που αφορά αντικατάσταση
μόνιμων θέσεων εργασίας με
Αγορά
Υπηρεσιών
που
πλήττουν βασικά εργατικά
δικαιώματα και ωφελήματα
7. Τάχιστη αποκατάσταση
των κουρεμένων Ταμείων
Προνοίας για απόδοση
δικαιοσύνης στους επηρεαζόμενους και επαναφορά
της αξιοπιστίας του θεσμού

Η Κύπρος τα τελευταία πολλά χρόνια βιώνει τραγικές και δύσκολες καταστάσεις, που έχουν
σχέση τόσο με τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, όσο και με την καταστροφή-θυματοποίηση
της οικονομίας της από αδίστακτους τραπεζίτες και ανεπαρκείς πολιτικούς, ντόπιους και
ξένους.
Διακρίνουμε δυστυχώς πως σε πάρα πολλά επίπεδα, υπάρχουν ελλείμματα. Εθνικά, πνευματικά, οικονομικά, υλικά. Παντού ελλείμματα και ολιγοπιστία.
Τα φετινά Χριστούγεννα ας γίνουν αφορμή αφύπνισης. Ας γίνουν αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα. Αυτά τα Χριστούγεννα χρειαζόμαστε λιγότερο πόνο, λιγότερη δυστυχία, λιγότερη
εκμετάλλευση. Χρειαζόμαστε λιγότερη διαπλοκή, λιγότερο ανίκανο κράτος, λιγότερη πολιτική φλυαρία και λιγότερη υποκρισία.
Αυτές τις ώρες που η Βηθλεέμ στέλνει ελπίδα, χρειαζόμαστε περισσότερη αγάπη και ανθρωπιά. Χρειαζόμαστε περισσότερη αλήθεια και περισσότερη ηθική σ’ όλα τα επίπεδα, όπως επίσης και ενότητα που θα δημιουργεί ελπίδα και προοπτική για ένα καλύτερο αύριο.

8. Υιοθέτηση μέτρων για
αύξηση του δίδυμου Παραγωγικότητα - Ανταγωνιστικότητα, που αποτελεί αναντίλεγκτα την αχίλλειο πτέρνα της Κυπριακής οικονομίας

12. Εισαγωγή εντός του 2018
γενικής Φορολογικής Μεταρρύθμισης στη βάση των
δυνατοτήτων της οικονομίας
με παράλληλη υιοθέτηση
ουσιαστικών μέτρων για
πάταξη της φοροδιαφυγής

9. Προώθηση της Γαλάζιας
Οικονομίας με εξειδικευμένη
κατάρτιση εργατικού δυναμικού

13. Ενσωμάτωση του Κώδικα
Σεξουαλικής Παρενόχλησης
στις συλλογικές συμβάσεις
του ιδιωτικού, δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα

10. Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για πράσινη
ανάπτυξη που να δημιουργεί
προοπτική για ένα αειφόρο

14. Μέτρα για Ισότιμη μεταχείριση των φύλων στην

πέδου των χαμηλοσυνταξιούχων και αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής τους

χρονικού ανθρωποκεντρικού
του χαραχτήρα και της κοινωνικής αποστολής του

17. Δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού και ενίσχυση
της Τουριστικής βιομηχανίας μέσω και της ένταξης
ντόπιου εργατικού δυναμικού στην αγορά εργασίας

21. Ανάπτυξη και διάδοση
του Πολιτισμού μας με οδηγό
ένα αμιγώς ανθρωποκεντρικό πρότυπο

18. Συνεχή εκσυγχρονισμό
του θεσμού του Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος για
αξιοπρεπή διαβίωση αλλά
και προώθηση στην αγορά

22. Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Πυλώνα
στη βάση μιας ισορροπημένης και δίκαιης ανάπτυξης.
Λεπτομέρειες στην πρώτη
μας έκδοση του 2018

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

@

E
*

κρηκτικό κλίμα στη Μ. Ανατολή με ορατό τον κίνδυνο
γενικής ανάφλεξης
Αθήνα και Λευκωσία καλούνται σε συστράτευση κι
εθνική συνεννόηση για αντιμετώπιση κρίσεων

*

όλο πρωταγωνιστικό στο Κυπριακό ζητούμεν να
αναλάβει ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
Στη βάση, φυσικά, των εύτολμων και δίκαιων θέσεων του που πρόταξε στην εδώ επίσκεψη του

Ρ
Γ

εμάτη παγίδες είναι η αγορά χρονιάρες μέρες
Οι καταναλωτές να είναι υποψιασμένοι και προσε-

* χτικοί καταγγέλλοντας τα κακώς κείμενα

Α

*

παιτείται συνολική λύση και δίκαιη λύση στο θέμα
των κουρεμένων Ταμειων Προνοίας
Υπέρταη ανάγκη η επαναφορά της αξιοπιστίας του
θεσμού

*

ρομάζει η είδηση ότι οι ληστές βγαίνουν παγανιά
οργανωμένοι στη γιορτινή περίοδο
Τα μάτια μας… 14 λοιπόν για να αποφύγουμε τα
δυσάρεστα χρονιάρες μέρες

Τ
Ι

κανοποίηση έφερε η εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής στα λεωφορεία
Αυτό που απομένει να δούμε, είναι η εισαγωγή ολοκληρωμένου συστήματος δημοσίων συγκοινωνιών

Αυτά τα Χριστούγεννα ας νοιώσουμε όμορφα
σκορπώντας αφειδώς αγάπη και καλοσύνη

Σ

την υπερκαταναλωτική κοινωνία που ζούμε με τα χίλια δυό
προβλήματα, θα ήταν ευχής έργο
αν μπορούσαμε να δείχναμε την
αγάπη και την έγνοια για τον
συνάνθρωπό μας 365 ημέρες το
χρόνο. Αφού αυτό για τους πλείστους δεν είναι εφικτό, τουλάχιστον ας το πράξουμε την περίοδο
των Χριστουγέννων. Έτσι, τούτες
τις μέρες, καλό είναι να έχουμε την
αγκαλιά και την καρδιά μας ανοιχτή για όλους. Γι’ αυτούς που αγαπάμε, αλλά και για εκείνους που
χρειάζονται κάποιον να τους αγαπήσει. Τα υλικά αγαθά είναι μεν
σημαντικά, αλλά δεν είναι το
σημαντικότερο. Το πιο σημαντικό
είναι μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα
ζεστό χαμόγελο και μια καλή κουβέντα. Ας δείξουμε όλοι μας τη
μοναδική δύναμη αυτού του συναι-

*

Κ

*

Φ

οβερές οι συντεχνιακές καταγγελίες των Τ/Κ κατά
της Άγκυρας, για προσπάθεια αλλαγής του δημογραφικού χαραχτήρα στα κατεχόμενα
Οι Τ/Κ να ξεκαθαρίσουν επιτέλους αν θέλουν ή όχι
να συμπορευθούν με την Κυπριακή Δημοκρατία και
την Ε.Ε

*

Ω

ρα για έμπρακτη στήριξη των μισθωτών που
σήκωσαν το μεγαλύτερο φορτίο της κρίσης
Αναμένουμεν από την Πολιτεία να πράξει το καθήκον
της παράλληλα με την εισαγωγή των αναγκαίων
μέτρων επαναρρύμιση της αγοράς εργασίας

*

Ν
*

αι, ως ΣΕΚ εργαζόμαστε συνειδητά και ακατάπαυστα για υλοποίηση του ΓεΣΥ
Και εάν χρειαστεί θα το επιβάλουμε !

Η

χεί δυσάρεστα και ανησυχητικά η είδηση ότι η νεολαία αποστρέφεται τις κάλπες
Ευθύνη της Πολιτείας να ξεκινήσει συστηματική
εκστρατεία εμπλοκής των νέων στο πολιτικό και
κοινωνικό γίγνεσθαι.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

*

Η γυναίκα ακτινοβολεί, αυξάνει το
φιλότιμό της, δείχνει την εγκαρδιότητα της όταν νιώθει ότι την αγαπούν πραγματικά. Το ίδιο, κατά
κάποιον τρόπο, συμβαίνει και
στους άνδρες. Σ’ αυτούς αυξάνεται

Βέβαια, εννοείται πως η μέρα των
Χριστουγέννων θα πρέπει να είναι
η πιο ξεχωριστή του χρόνου. Όλη
η οικογένεια μαζί ενωμένη και
ευτυχισμένη, γύρω από το στολισμένο δέντρο ή το φεγγοβόλο
καραβάκι να προσμένει την ώρα
του φαγητού κάνοντας ευγενή
όνειρα για τη νέα χρόνια.
Φθάνουμε αισίως στην Παραμονή
της Πρωτοχρονιάς, άλλη μία
σημαντική βραδιά. Μαζευόμαστε
στο σπίτι μετά τα κάλαντα, περιμένουμε
με ανυπομονησία να
νυχτώσει για να μαζευτούμε όλοι
μαζί δίπλα στο τζάκι για να αλληλοευχηθούμε.

xenis.xenofontos@sek.org.cy

σθήματος, που δεν έχει όμοιά της
στον κόσμο όλο!
Αυτά τα Χριστούγεννα, λοιπόν, ας
ανοίξουμε ε τις καρδιές μας αφήνοντας την αγάπη να φωλιάσει
μέσα μας ! Ας γίνουμε πάλι παιδιά!
Ας προσφέρουμε απλόχερα δώρα
και φιλανθρωπίες. Πιστέψτε με θα
νιώσουμε τόσο όμορφα. Ας αγκαλιάσουμε αυτούς που αγαπάμε. Θα
αισθανθούμε υπέροχα σκορπώντας καλοσύνη και αγαθοεργία!

η καλή αυτοπεποίθηση. Η αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη κρατιέται ακμαία και ζωντανή με την
επινόηση τρόπων εκδήλωσης της.
Η ικανοποίηση των ιδιαιτέρων
ευγενών επιθυμιών και η ανοχή
των αδυναμιών του άλλου συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εδραίωση της συνοχή των συζύγων.

ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ - ΑΝΟΧΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η αγάπη φανερώνεται με την τρυφερότητα, την ευγένεια, το ειλικρινές ενδιαφέρον. Όσο κι αν δεν το
πολυπιστεύουμε, η αγάπη εκφράζεται και με λόγια.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με
τον τονισμό της αγάπης λέει στην

Οι λέξεις είναι η τροφή των συναισθημάτων, ζωντανεύουν την
αγάπη. Στα απλά καθημερινά
πράγματα βρίσκεται συχνά το

ουσία ότι οι σύζυγοι πρέπει να
μάθουν να συγχωρούν και να ανέχονται. Ο πιο ώριμος από τους δύο
πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα.
«Να ανεχόμαστε, λέει ο άγιος, ο
ένας τον άλλο με αγάπη. Πώς είναι
δυνατόν να ανέχεσαι αν είσαι οργίλος και κακόγλωσσος; Πες τον
τρόπο: Με αγάπη. Αν δεν ανέχεσαι
τον πλησίον, πώς θα σε ανεχθεί ο
Θεός; Αν συ δεν υποφέρεις αυτόν
που είναι σύνδουλός σου, πώς θα
σε ανεχθεί εσένα ο Κύριος»;

ΦΛΟΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

Η

μυστικό της ευτυχισμένης οικογενειακής ζωής. Δυστυχώς τα ξέχασαν αυτά σήμερα οι σύζυγοι.
Ξεχνούν να εκφράσουν την εκτίμηση και τον θαυμασμό τους για τα
χαρίσματα, τις προσπάθειες, τις
επιτυχίες που κάνει ο καθένας
στον τομέα του, ακόμη και μια
καλή κουβέντα για την εμφάνιση
και το καθημερινό ντύσιμο, το
νόστιμο και
καλομαγειρεμένο
φαγητό.

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

ατήγαγεν «περήφανη» νίκη η βία στο ντέρμπι ΑΕΛ –
ΑΠΟΕΛ στο Τσίρειο
Το ποδόσφαιρο έχασε την αξιοπιστία του και οι
πολιτικοί ταγοί χάνουν το δάσος βλέποντας το δένδρο. Κρίμα!
ττα της πολιτικής ζωής αποτελεί η αδυναμία εξυγίανσης του Κυπριακού ποδοσφαίρου
Ως πότε θα θυσιάζεται το δημοφιλέστερο άθλημα
στω βωμό του εύκολου κέρδους;

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Να κόψουμε την βασιλόπιττα και ο
τυχερός να κερδίσει το φλουρί της
αγάπης και της στοργής μας. Να
προσφέρουμε το δώρο μας σε
μικρούς και μεγάλους. Δεν χρειάζεται να δώσουμε μια περιουσία για
δώρα. Ακόμα και το πιο μικρό
δωράκι μπορεί να ενεργοποιήσει
τα μεγαλύτερα χαμόγελα, αρκεί να
το χαρίσουμε με αγάπη. Η κίνηση
είναι που μετράει, τα δώρα είναι
περισσότερο συμβολικά. Σημασία
έχει ποιος σου το δίνει.

Αυτές τις γιορτινές μέρες, το καλύτερο δώρο είναι μία αγκαλιά στους
αγαπημένους σου ανθρώπους και η μοιρασιά ποιοτικού χρόνου μαζί
τους. Τα πνευματικά αγαθά είναι που μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας
και μας συνοδεύουν μια ζωή.
Και τότε τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά θα είναι αποδειχθούν
και στην πράξη ως οι πιο λαμπρές γιορτές του χρόνου!

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/12/2017
Ιγνατίου θεοφόρου, Φιλογονίου
επ. Αντιοχείας, Ιωάννου νεομάρτ.

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας

ΠΕΜΠΤΗ 21/12/2017

Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. 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)

Ιουλιανής και των δι’ αυτής
πιστευσάντων 500 μαρτ., Θεμιστοκλέους μάρτ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2017
Αναστασίας Φαρμακολυτρίας,

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

Χρυσογόνου, Θεοδότης μάρτυρος
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/12/2017
Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων,
Ναούμ φωτιστού Βουλγαρίας,
Παύλου Νεοκαισαρείας
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/12/2017
Ευγενίας οσιομάρτ., Φιλίππου
και των συν αυτώ μαρτ., Νικο-

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,

λάου οσίου., Αχμέτ νεομάρτ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/12/2017
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΤΡΙΤΗ 26/12/2017
Η Σύναξις της Υπεραγιας Θεοτόκου, Ευθυμίου επισκ. Σάρδεων,
Ευαρέστου οσίου

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

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Τη μάστιγα
της βίας στους χώρους εργασίας
δεν την κρύβουμε κάτω από το χαλί!

«Τ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Την καταπολεμούμε…

α συνδικάτα και οι εργοδότες διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στην ασφαλή εργασία των
γυναικών και βοηθούν στην εξάλειψη της παρενόχλησης και της βίας κατά των γυναικών», δήλωσε
πρόσφατα ο Luca Visentini, γενικός γραμματέας της
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC).
"Οι συλλογικές συμβάσεις έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν το πιο αποτελεσματικό μέσο
για την καταπολέμηση αυτής της
μάστιγας".

3

Ανανεώσεις Συλλογικών Συμβάσεων στον κλάδο των πετρελαιοειδών

Ο

λοκληρώθηκε με επιτυχία η
διαδικασία ανανέωσης των
Συλλογικών Συμβάσεων στις εταιρείες Exxon Mobil Cyprus Ltd. και
BP Eastern Mediterranean Ltd. Μετά
από διαπραγματεύσεις στο απευθείας στάδιο και εν συνεχεία στην
Υπηρεσία Εργασιακών Σχέσεων
του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
έγιναν μεσολαβητικές προτάσεις
και για τις δύο εταιρείες.
Η διαδικασία που κράτησε σχεδόν
ένα χρόνο, ακολουθώντας ότι προ-

Tα Ευρωπαϊκά συνδικάτα υπογραμμίζουν την αποτελεσματικότητα των συλλογικών συμβάσεων
για την καταπολέμηση της βίας
κατά των γυναικών και τονίζουν
Της Δέσποινας
ότι η μάχη απέχει πολύ από τη
Ησαΐα
νίκη, ζητώντας ενισχυμένες προΓρ. Τμήματος
Εργαζομένων
σπάθειες προώθηση πολιτικών και
Γυναικών ΣΕΚ
διαδικασιών στον χώρο εργασίας
despina.isaia@sek.org.cy
για την εξάλειψη της παρενόχλησης
και της βίας κατά των
γυναικών.
√ Οφείλουν όλοι να

νοείται στον Κώδικα Βιομηχανικών
Σχέσεων, κατέληξε με επιτυχία
αφού ανανεώθηκαν και οι δύο Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις
στους μισθούς και τα παρεμφερή
ωφελήματα, για ένα χρόνο στην
εταιρεία Exxon Mobil Cyprus Ltd.
και για δύο χρόνια στην εταιρεία
BP Eastern Mediterranean Ltd. Την
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ στις διαπραγματεύσεις εκπροσώπησε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Χαράλαμπος Αυγουστή
(φωτό).

• Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ παρευρέθηκε σε συνεδρία
της εκτελεστικής επιτροπής των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)

Στοχευμένοι πολιτικοί και κοινωνικοί
αγώνες ενάντια στη λιτότητα

απομονώνουν στοιχεία
τα οποία επιχειρούν
με άνομες πράξεις να
πλήξουν την εικόνα
ενός οργανισμού και
μιας επιχείρησης

Η ETUC καλεί τους
εργοδότες και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να εντείνουν τις
προσπάθειές τους για
να τερματίσουν την
παρενόχληση και τη
βία κατά των γυναικών στον χώρο εργασίας και να υποστηρίξουν σθεναρά τις γυναίκες που
πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Εργαζόμενοι και εργοδότες οφείλουν από κοινού και
με σύμπνοια να πορεύονται καθημερινά κατά τρόπο
ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία και η αξιοπρέπεια στους χώρους εργασίας.
Δεν νοείται ο εργασιακός χώρος να αποτελεί πεδίο
συγκρούσεων και ανάδειξης ισχύος από προϊστάμενους σε υφιστάμενους.
Ο χώρος εργασίας είναι ιερός και όλοι συλλογικά
οφείλουν να εργάζονται για έναν και μοναδικό
σκοπό:
Να βελτιώνουν τη δική τους παραγωγικότητα, προς
όφελος της επιχείρησης και της χώρας μας και να
αμείβονται σύμφωνα με την εργασία που επιτελούν.
Στον χώρο εργασίας οφείλουν όλοι θα διαφυλάσσουν ως κόρη οφθαλμού την αξιοπρέπεια και να
δίδουν καθημερινά μάχες για να μη ξεφεύγει κανείς
από τα πρότυπα άψογης συμπεριφοράς.
Οφείλουν όλοι να απομονώνουν στοιχεία τα οποία
επιχειρούν με άνομες πράξεις να πλήξουν την εικόνα
ενός οργανισμού και μιας επιχείρησης αλλά και να
καταστήσουν παραγωγικά ανάπηρο μια εργαζόμενη
ή ένα εργαζόμενο που τέθηκε στο στόχαστρο απαράδεκτων συμπεριφορών.
Η ΣΕΚ ως ενεργό μέλος των ευρωπαϊκών συνδικάτων
προβαίνει σε εκστρατεία ενημέρωσης για το σοβαρό
ζήτημα της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας ενώ ετοίμασε προσχέδιο κώδικα αντιμετώπισης προκλητικών συμπεριφορών.
Καλεί κάθε εργαζόμενο να καταγγέλλει χωρίς επιφυλάξεις συμπεριφορές που ενοχλούν και διαταράσσουν τη ψυχική γαλήνη.
Καλεί κάθε εργαζόμενη να δώσει τη δική της μάχη
μέσα στον χώρο εργασίας διεκδικώντας να της αποδίδεται ο προσήκων σεβασμός.
Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να ξεπερνά τα όρια που
ο ένας εργαζόμενος θέτει στον άλλο.
Η ψυχική υγεία δεν πρέπει να διαταράσσεται και θα
πρέπει να προφυλάσσεται είτε κάποιοι το συνειδητοποιούν είτε όχι.

Ο

ι στοχευμένοι πολιτικοί και
κοινωνικοί αγώνες θα θέσουν
τέρμα στη λιτότητα η οποία έπληξε τις κοινωνίες της Ευρώπης και
συρρίκνωσε το βιοτικό τους επίπεδο αφού τα πλεονάσματα προκύπτουν μέσα από τις μειώσεις των
μισθών.

Ευρωπαϊκά συνδικάτα στη θωράκιση των δικαιωμάτων των ευρωπαίων εργαζομένων ανέπτυξε την
οικονομική πολιτική της ΕΕ αναδεικνύοντας την ανάγκη για περισσότερη εκδημοκρατικοποίηση των
διαδικασιών και των θεσμικών
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Πιέρ Μοσκοβισί στο πλαίσιο της συνεδρίας
της εκτελεστικής επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων που
έλαβε χώρα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται πως στο μικροσκόπιο
της συνεδρίας τέθηκαν μεταξύ
άλλων οι εξελίξεις που αφορούν
την πορεία της ΕΕ σε ότι αφορά την
ενίσχυση της κοινωνικής της διάστασης. Συζητήθηκαν επίσης οι
τρόποι εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού πυλώνα με τρόπο
που να μπορεί να στηρίζει τις
ανάγκες των ευρωπαίων εργαζο-

Ο κ. Μοσκοβισί αφού ανέδειξε τον
ρόλο που διαδραματίζουν τα

μένων και της κοινωνίας γενικότερα στη βάση μιας ολοκληρωμένης
πολιτικής η οποία να εναποθέτει
την ίδια την ύπαρξη της ΕΕ.
Αξιολογήθηκε επίσης η αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οικονομικής
και νομισματικής ένωσης και ο
ρόλος των εργαζομένων στην ενιαία αγορά καθώς και ο τρόπος
ενίσχυσης των συνδικαλιστικών
οργανώσεων μέσα από μια
εκστρατεία προσέγγισης των
εργαζομένων και εγγραφής νέων
μελών.
Τη ΣΕΚ στη εκτελεστική γραμματεία
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
εκπροσωπεί ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας.

Εκδρομή ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ σε Αθήνα και Βόλο

Ά

ριστες εντυπώσεις άφησε η πενθήμερη
εκδρομή των Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΣΕΚ
που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου
στην Ελληνική πρωτεύουσα με τη συνοδεία
του αναπληρωτή γενικού γραμματέα της
ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ Γιώργου Καρά. Όπως δήλωσε ο κ. Καράς η θεσμοθετημένη εκδρομή
δίδει τη δυνατότητα στη μεγάλη οικογένεια
των Ξενοδοχοϋπαλλήλων να ξεφεύγει από
την ρουτίνα της καθημερινότητας και να
γεμίζει μπαταρίες για την νέα εργασιακή
χρονιά
Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε
επίσκεψη στη Λειβαδιά με τις πηγές Κρύας,
ενώ στη διαδρομή για το Βόλο οι εκδρομείς
μετέβηκαν στο μοναστήρι την Παναγίας
της Ξενιάς που φιλοξενεί την θαυματουργική ζώνη την Παναγίας δώρο από την
Μόνη Βατοπεδίου. Επισκέφθηκαν παράλληλα το Πήλιο με τα γραφικά χωριά
Μακρινίτσα, Κισσό, Χάνια, τον Βόλο τη
Χαλκίδα και την Ελληνική πρωτεύουσα.
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Μετά την Ελλάδα και η Κύπρος
αποσύρει βρεφικά γάλατα
της γαλλικής εταιρίας LACTALIS

Μ

ια μέρα μετά την απόφαση της Ελλάδας, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της
Κύπρου προέβησαν σε προληπτική ανάκληση μεγάλου
αριθμού προϊόντων βρεφικών γαλάτων που παρήχθησαν μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2017 στο εργοστάσιο της εταιρείας LACTALIS στην Γαλλία. Και αυτό,
μετά που οι Γαλλικές Αρχές, μετά από διερεύνηση
περιστατικών σαλμονέλωσης με το στέλεχος
Salmonella agona σε βρέφη, έχουν ενδείξεις πως πιθανόν αυτά να σχετίζονται με την κατανάλωση των εν
λόγω προιόντων.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

TΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας
και το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με
συνεισφορές κάτω των €300 παραμένουν για 6 χρόνια
στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη διαγραφή

των λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του
να αποταθούν στους Οργανωτικούς Γραμματείς της
Συντεχνίας τους για να συμπληρώσουν το σχετικό
έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2017.

A/A ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

1

5289650

Koehler

Volker

ΟΣΕΑ (Μ.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΜΟΧ.)

2

5397056

Misantze

Tea

PILAVAKIS

3

5294713

Ribaicova

Svetlana

SWISSPORT

4

5642656

Sameera Herath

Nuwan

GREEN HAND GO LTD

5

5513476

Valentin

Pricop

Δ.Γ. ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΛΤΔ

6

805566

Ανδρέου

Σκεύη

S.G.S STYLLA BROSS

7

5491619

Βλάχου

Μαρία

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

8

5461815

Γεωργιάδου

Lidia

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

9

779396

Γεωργίου

Ανδρέας

S.M.C. JOINT VENTURE

10 646464

Θεοδώρου

Δήμος

S.G.S STYLLA BROSS

11 885520

Θρασυβούλου

Μαρία

SWISSPORT

12 823175

Θωμά

Θωμάς

YO THAI ASSIAN RESTAURANT

13 585898

Ιωάννου

Γλυκερία

Cyprus Airports F/B Ltd

14 738792

Κουμή

Χρίστος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

15 1077006

Κουμή

Χριστίνα

Δ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ

16 784638

Κωστή

Κωστάκης

S.G.S STYLLA BROS

Οι καταναλωτές / γονείς που τα έχουν στην διάθεσή
τους, παρακαλούνται να μην τα χορηγήσουν στα παιδιά τους, προληπτικά.

17 796773

Λυσγάρη

Γεωργία

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

18 865546

Μιχαήλ

Μαρίνα

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

19 796646

Μιχαήλ

Λούης

LGS HANDLING-HERMES AIR

Επειδή ως αναφέρεται πιο πάνω, υπάρχουν και άλλα
προϊόντα, τα οποία εμπλέκονται στην πιο πάνω
περίπτωση (περάν των πιο πάνω) και πιθανόν
κάποιοι να τα έχουν προμηθευτεί μέσω διαδικτύου, το
Υπουργείο Υγείας θεωρεί χρήσιμο να ενημερώσει τους
ενδιαφερόμενους για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων που αποσύρονται προληπτικά από τις Γαλλικές Αρχές, στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση
ηλεκτρονικά από τον σύνδεσμο: http://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_des_references_lns_concer
nees_par_le_retrait-rappel.pdf

20 1063416

Νικολάου

Άννα

SWISSPORT

21 674127

Πίτσιλλος

Ανδρέας

LGS HANDLING-HERMES AIR

22 625042

Ρουβά

Μιχάλης

S.M.C. JOINT VENTURE

23 834949

Σάββα

Κωνσταντίνος

CASSOULIDES MAST.PRINTERS

24 406855

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

P.I.GROOND MAINTENANCE

25 587645

Χ"Αχιλλέως

Νίκος

EUROBLINDS

26 995769

Χρίστου

Χάρης

ALCO FILTERS

Οι Υγειονομικές
Υπηρεσίες προέβηκαν σε σχετικές έρευνες,
από τις οποίες
διαπιστώθηκε η
κυκλοφορία
διάφορων παρτίδων και μεγεθών συσκευασίας του εν λόγω βιολογικού γάλακτος στην Κύπρο.
Το μέτρο αυτό είναι προσωρινό και για προληπτικούς
λόγους, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση από τις
Γαλλικές Αρχές.

Γαβριέλλα Φιλίππου,
Διευκολύντρια
Βιωματικών
Εργαστηρίων,
Ψυχοθεραπεύτρια
- Σύμβουλος Σχέσεων,
Εκπαιδεύτρια
Προσωπικής Ανάπτυξης

Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία αυτές τις
γιορτές να περάσουν όμορφα και δημιουργικά,
αναπτύσσοντας παράλληλα τον εαυτό τους.
Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους
για περαιτέρω γνωστική, κοινωνική, συμπεριφορική και συναισθηματική καλλιέργεια μέσα
από δημιουργικές δραστηριότητες.
• Το πνεύμα των Χριστουγέννων
Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018, στις 3.00 –4.45 μ.μ.
Ηλικίες: 9 – 17 ετών
• Γράμματα από τον Άη-Βασίλη
Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018,
στις 11.00 π.μ. - 12.45 μ.μ.
Ηλικίες: 6 - 12 ετών
• Η ιστορία μιας κούκλας από χιόνι
Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018,
στις 3.00 – 4.45 μ.μ.
Ηλικίες: 6 - 12 ετών
Ατομικό κόστος συμμετοχής: €8.00
Άδερφια: €5.00 έκαστο

Δηλώσεις συμμετοχής τηλ: 99342225
www.gp-cec.com
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Διαδικτυακό, Διαδραστικό
Εργαλείο Εκτίμησης
Κινδύνων (OiRA)

Α

πό την εμπειρία προκύπτει ότι η σωστή εκτίμηση
των κινδύνων στην εργασία είναι καθοριστικής
σημασίας για τη διαμόρφωση ασφαλών και υγιών
χώρων ή συνθηκών εργασίας. Ωστόσο, η διαδικασία
της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων μπορεί να
παρουσιάσει ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικότερα για τις
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που ενδέχεται να
μην διαθέτουν πόρους ή τεχνογνωσία για την ετοιμασία κατάλληλης και επαρκούς εκτίμησης των κινδύνων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας
και υγείας.
Για τη διευκόλυνση
της σχετικής δια• Τι επισημαίνεται σε
δικασίας, ο Ευρωσημείωμα του Τμήματος
παϊκός ΟργανιΕπιθεώρησης Εργασίας
σμός
για
την
Ασφάλεια
και
Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη και δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή, το διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων
OiRA (Online, interactive Risk Assessment). Το εργαλείο OiRA βοηθά τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις να εφαρμόσουν σε μια σειρά από στάδια
τη διαδικασία της διενέργειας εκτίμησης κινδύνων
από τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων
στους χώρους εργασίας μέχρι τη λήψη αποφάσεων
για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης των κινδύνων
και την ανάληψη δράσης. Επίσης, τους επιτρέπει να
παρακολουθούν τις εν λόγω διαδικασίες και να
συντάσσουν τις σχετικές εκθέσεις (γραπτή εκτίμηση
κινδύνων).
Περισσότερες πληροφορίες
Η εισαγωγή και η χρήση του OiRA εξαρτάται από την
ισχυρή δέσμευση των συμμετεχόντων σε αυτό. Μέσα
από τη διαρκή υποστήριξη και συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των κυβερνήσεων, των
επαγγελματικών κλάδων και των κοινωνικών εταίρων, το OiRA μπορεί να καλύψει την ανάγκη διάθεσης
πρακτικών εργαλείων για τη διευκόλυνση των πολύ
μικρών και των μικρών επιχειρήσεων κατά τη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υπάρχουν
στον δικτυακό τόπο του OiRA στον σύνδεσμο:
http://oiraproject.eu

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 7 Ιανουαρίου
2018 στον ιερό ναό Αγίου Αρσενίου
στην Κυπερούντα, το ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα και παππού

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μ. ΣΟΥΡΜΕΛΗ
(τ. συνδικαλιστή της ΣΕΚ)
από την Κυπερούντα και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΕΚ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμεν την Κυριακή
24 Δεκεμβρίου 2017 από τον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Μάμμαρι το ετήσιο μνημόσυνο
του αείμνηστου

ΓΙΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΟΡΟΥ
(τ. συνδικαλιστή της ΣΕΚ)
και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΕΚ

5

Η άδικη μεταχείριση των μεταναστών εργαζομένων
υπονομεύει τους μισθούς και τα ωφελήματα όλων

Π

άνω από 200 εκατομμύρια
υπολογίζεται παγκοσμίως ο
αριθμός των μεταναστών που
απασχολούνται μακριά από τον
τόπο καταγωγής τους, και που
μαζί με τις οικογένειες τους αποτελούν τη μεγαλύτερη διεθνώς μεταναστευτική ομάδα. Για τον λόγο
αυτό η μετανάστευση θεωρείται
πρωτίστως ένα εργασιακό ζήτημα
και μια προσπάθεια των ανθρώπων να αναζητήσουν μια πιο
αξιοπρεπή εργασία για ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειες
τους.
Η άδικη και απαράδεκτη μεταχείριση των μεταναστών εργαζομένων
που παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις, υπονομεύει τους μισθούς
και τα ωφελήματα όλων των εργαζομένων. Συνεπώς, η προστασία
των δικαιωμάτων των μεταναστών
στην απασχόληση είναι καθοριστική για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς
εργασίας για όλους τους άνδρες
και τις γυναίκες. Η κυπριακή κοινωνία θα πρέπει να αποβάλει τα
οποιαδήποτε σύνδρομα ξενοφοβίας κα να αντιμετωπίσει τους
μετανάστες με αλληλεγγύη και
κατανόηση, ιδιαίτερα σήμερα που
έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές
ροές για να προστατευτούν οι
άνθρωποι από τους πόλεμους και
την εξαθλίωση.
Οι Μετανάστες έχουν μια σημαντική συνεισφορά στις κοινωνίες και
τις οικονομίες των χωρών που
διαβιώνουν και αυτό αποτυπώνεται και στην κυπριακή πραγματικότητα όπου αποτελούν ένα μεγά-

√ Η προστασία των εργατικών δικαιωμάτων
των μεταναστών είναι καθοριστική για τη διασφάλιση
αξιοπρεπούς εργασίας για όλους
√ Ανακοίνωση ΣΕΚ για την 18η Δεκεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών
λο κομμάτι του εργατικού δυναμικού. Την ίδια ώρα διαπιστώνεται
ότι μια μεγάλη μερίδα εργοδοτών
εκμεταλλεύονται την αδύνατη θέση
των μεταναστών και τους προσφέρουν επισφαλείς θέσεις εργασίας
με πολύ χαμηλούς μισθούς και
περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα.
Εκθέσεις του ίδιου του Υπουργείου
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταδεικνύουν
την άδικη μεταχείριση μεταναστών
εργαζομένων που σε πολλές φορές
αποτελεί και παράνομη απασχόληση (αδήλωτη εργασία), δημιουργώντας συνθήκες φτώχιας και
περιορισμένης εργασιακής προ-

στασίας των μεταναστών. Επιπρόσθετα, υπονομεύει και τα εργασιακά δικαιώματα όλων των
κυπρίων εργαζομένων, υποθάλπει
τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ
των επιχειρήσεων, και προσβάλλει
τον πολιτισμό μας.
Η ΣΕΚ, με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας των Μεταναστών,
απευθύνει μήνυμα αλληλεγγύης σε
όλους τους μετανάστες, καλεί
όλους να αναγνωρίσουν τη συνεισφορά τους στην ανάπτυξη του
τόπου, και απαιτεί από τους εργοδότες όπως τους αντιμετωπίζουν
χωρίς διακρίσεις, παρέχοντας τους
αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης.

Συστήματα τηλεματικής

Εισάγεται σύντομα η «έξυπνη» κάρτα στα λεωφορεία του δήμου

Σ

ύστημα τηλεματικής και αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων θα
εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις
πόλεις της ελέυθερης Κύπρου.
Το σύστημα έκδοσης/ακύρωσης
εισιτηρίων με τη χρήση έξυπνης
κάρτας θα βοηθήσει στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του κοινού καθώς ο
κάθε πολίτης θα μπορεί να προμηθεύεται μία «έξυπνη» κάρτα από τα
διάφορα σημεία πώλησης.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων αναφέρει πως ο πολίτης θα μπορεί να
χρησιμοποιεί την πλαστική «έξυπνη» κάρτα με ευέλικτους τρόπους,
αφού θα έχει τη δυνατότητα να
αγοράζει/πιστώνει την κάρτα του
ακόμη και μέσω διαδικτύου, και να
διαχειρίζεται ηλεκτρονικά διάφορα
είδη εισιτήριων (μονής διαδρομής/πολλαπλών
διαδρομών/
εβδομαδιαία/μηνιαία κ.ά.)
Η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί με την εισαγωγή των συστημάτων αυτών.
Το σύστημα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Μέσω
της χρήσης «έξυπνων» συστημάτων, θα προσφέρεται πληροφορία

Την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει το σύστημα έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων στα λεωφορεία με τη χρήση «έξυπνης» κάρτας και να δει από
κοντά τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης στόλου και
ενημέρωσης επιβατών μέσω τηλεματικής, είχε την περασμένη εβδομάδα
ο Υπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Μάριος Δημητριάδης
στον πελάτη για τον ακριβή χρόνο
άφιξης του λεωφορείου στη
στάση.
Η πληροφορία θα δίδεται σε 30
ηλεκτρονικές πινακίδες που προβλέπεται να εγκατασταθούν σε
σταθμούς λεωφορείων αλλά και
σημαντικές στάσεις σε κεντρικά
σημεία των πόλεων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, τον Μάιο
2018. Οι εγκαταστάσεις ξεκίνησαν
με την πρώτη πινακίδα να βρίσκεται στο σταθμό του νέου Γενικού

Νοσοκομείου Λευκωσίας.
Επίσης, το σύστημα έχει διασυνδεθεί με τις ηλεκτρονικές πινακίδες
πληροφόρησης επιβατών στον
κεντρικό σταθμό της Πλατείας
Σολωμού, στη, Λευκωσία. Στις
υπόλοιπες στάσεις, η πληροφορία
θα δίδεται στον πελάτη μέσω
εφαρμογής «έξυπνου» κινητού
(smartphone application), στα
google maps και στην ιστοσελίδα
του έργου.
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ΗΘΗ - ΕΘΙΜΑ

Μ

ε δεκάδες έθιμα, που
παντρεύουν τις χριστιανικές παραδόσεις με τα αρχαία
ήθη αλλά και τις σύγχρονες
τάσεις, οι κάτοικοι της Κύπρου
τιμούν μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές γιορτές,
λίγες ημέρες πριν από την
έλευση της νέας χρονιάς.
Αντλήσαμε από τη «Μεγάλη
Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια» τις
παραδόσεις του Δωδεκαημέρου στον τόπο μας και σας τις
παρουσιάζουμε. Πολλά από τα
έθιμα αυτά μπορεί πλέον να
μην γίνονται, ωστόσο η γνώση
της παράδοσής μας αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της
ιστορικής μας συνέχειας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το Κυπριακό δωδεκαήμερο - Ήθη και έθιμα

στουγεννιάτικο δέντρο που έχει
εισαχθεί πρώτα στις πόλεις,
και αργότερα στην ύπαιθρο.

Χριστού την θείαν γέννησιν
να πω στ’ αρχοντικό σας
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλει

Τα έθιμα
της πρωτοχρονιάς

οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρει η κτίσις όλη»!

Κατά τη μέρα αυτή γιορτάζεται
όπως είναι γνωστό η μνήμη
του αγίου Βασιλείου. Κάθε

√ Παραδόσεις των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς
και των Φώτων από χωριά της Κύπρου. Συνήθειες
αιώνων που έφτασαν μέχρι και τις μέρες μας
βυζαντινή συνήθεια, προσπαθούν με την εμπυροσκοπία να
διαγνώσουν αν τους αγαπούν
πολύ αγαπητά τους πρόσωπα.

Γι’ αυτό το σκοπό κόβουν
χλωρή ελιά μόλις κτυπήσει η
καμπάνα της εκκλησίας, για
τον εσπερινό, και παίρνουν
φύλλα, που τα
ρίπτουν πάνω στη
φωτιά επικαλούμενοι τον άγιο
Βασίλειο να τους
φανερώσει αν τους
αγαπά το πρόσωπο που θέλουν,
λέγοντας:

Με την έναρξη των Χριστουγέννων πιστεύεται ότι έρχονται οι Καλικάντζαροι ή Πλανήταροι ή Σκαλαπούνταροι, τα
γνωστά δαιμόνια που εξαφανίζονται με τον αγιασμό των
Φώτων. Γίνεται επίσης το χρι-

δείξε τζ’αί φανέρωσε αν μ'
αγαπά ο (η) τάδε»

οικογένεια ζυμώνει τη βασιλόπιττα, μέσα στην οποία τοποθετείται ένα νόμισμα για τον
τυχερό της χρονιάς.
Η βασιλόπιττα στα χωριά είναι
είτε ένα μεγάλο ή στρογγυλό
ψωμί με σησάμι (Πάφος) είτε
ένα ανθρωπόμορφο ψωμί, είτε
ένα ψωμί που έχει κολλημένο
πάνω του μια ζυμαρένια
ανθρώπινη μορφή (Ριζοκάρπασο) και στις πόλεις ένα γλύκισμα. Αυτή συνήθως κόβεται
από τον οικοδεσπότη σε κοινό
οικογενειακό τραπέζι και κάθε
συνδαιτυμόνας παίρνει το
μερίδιά του. Όποιος βρει το
νόμισμα θεωρείται ο τυχερός
της χρονιάς. Στα Λαγουδερά
(Πιτσιλιά) τη βασιλόπιττα την
κόβει ο ιερέας κατά τα Φώτα
και τη μοιράζονται όλοι οι
παρευρισκόμενοι.
Κατά τον εσπερινό όλα τα μέλη
της οικογένειας, κατά παλαιά

Σ’ όλη την Κύπρο, αλλά περισσότερο στην περιοχή της Καρπασίας, προσέχουν πολύ το
ποδαρικόν, δηλ. ποιος θα μπει
πρώτος στο σπίτι κατά την
Πρωτοχρονιά. Χάμω στην εξώθυρα του σπιτιού υπάρχει
πέτρα αλλά κυρίως μια σκιλλοκρεμμύδα
(αβρόσσ’ιλλα).
Όποιος μπει πρώτος, πρέπει
να μπει με το δεξί του πόδι,
ρίχνει πρώτα μέσα στο σπίτι
την πέτρα και ύστερα τη σκιλλοκρεμμύδα. Κατόπιν κάμνει το
σημείο του σταυρού και λέγει
έλα δύναμίς σου Θεέ μου τζ’ αι
να’ γ’ καλός ο χρόνος τζ’αι να
τρέσ’ει πόσσω σας το μέλιν
τζ’αι το γάλαν. Ο νοικοκύρης
του δίδει μέλι ή γλυκό να φάει
και πουλουστρίναν, δηλ. νόμισμα (το οποίο του έδωσε
προηγουμένως και έριξε μέσα
στο σπίτι). Την σκιλλοκρεμμύδα την αφήνουν να κρέμεται
συνήθως πάνω στο δοκάρι ή
την πόρτα του σπιτιού μέχρι
τον άλλο χρόνο.
ΠΗΓΗ: ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Τα Άγια Θεοφάνεια
Η γιορτή είναι γνωστή στο λαό σαν γιορτή των
Φώτων, επειδή σε παλαιότερους χρόνους κατά
τη μέρα αυτή βάφτιζαν τα τέκνα τους κι έτσι
φωτίζονταν.

Στην Πάφο και σ' άλλες περιοχές της Κύπρου κατά τη μέρα
των Χριστουγέννων σφάζεται
προς τιμήν του Χριστού χοίρος,
ειδικά θρεμμένος κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στον Άγιο
Δημήτριο της Μαραθάσας
αυτοί που τελούν εκκλησιαστική γιορτή μεταφέρουν στην
εκκλησία βραστό χοιρινό
κρέας, που προσφέρουν μ' ένα
ποτήρι ζιβανία, στους εκκλησιαζομένους στο προαύλιο της
εκκλησίας, μετά το τέλος της
λειτουργίας. Στην Πιτσιλιά οι
χοίροι σφάζονται κατά το
Τριώδιο και στη Μεσαορία στις
αρχές του φθινοπώρου.

που περπατάς τζ’αί καλαντάς

Επίσης κατά τον εσπερινό της
Πρωτοχρονιάς
τοποθετούν
κυρίως πάνω στις πόρτες κλαδιά ή στεφάνια από ελιά
(Μαραθάσα, Τηλλυρία).

Επίσης το έθιμο της ανταλλαγής ευχετηρίων καρτών έχει
εισαχθεί πρώτα στις πόλεις
και ύστερα στην κυπριακή
ύπαιθρο. Ευχή της μέρας είναι
στα χωριά χρόνους πολλούς
και στις πόλεις καλά Χριστούγεννα. Στον Καραβά η θεία λειτουργία των Χριστουγέννων
γινόταν τα μεσάνυκτα και μετά
απ’ αυτήν έτρωγαν κότα.

«Καλήν εσπέραν άρχοντες,
αν είν’ ο ορισμός σας

«Άη Βασίλη βασιλιά

(Υπάρχουν κι άλλες παραλλαγές).

Τα έθιμα
των Χριστουγέννων
Από την παραμονή των Χριστουγέννων κάθε νοικοκυρά
στην
κυπριακή
ύπαιθρο
κυρίως ζυμώνει κουλούρια,
κούμουλα και χριστόψωμα για
τη γέννηση του Χριστού που
λέγονται γεννόπιττες. Ομάδες
παιδιών περιέρχονται τα σπίτια και ψάλλουν -ιδίως στις
πόλεις- με τη συνοδεία του
ήχου ενός μεταλλικού τριγώνου
το τραγούδι της γεννήσεως του
Θεανθρώπου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κατά την παραμονή των Φώτων, δηλ. κατά τα
λεγόμενα Κάλαντα, τελείται στην εκκλησία η
ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού, δηλ. ο αγιασμός των νερών. Σε μερικά χωριά της Κύπρου
(Πάφος κ.α.) μεταφέρονται στην εκκλησία για να
βαπτιστούν στο αγιασμένο νερό διάφορα φρούτα όπως εσπεριδοειδή, ρόδια, καρπούζια και
σταφύλια, φυλαγμένα από πριν, αμύγδαλα
κλπ.).
Επίσης κάθε οικογένεια φροντίζει να βαφτίζει
μερικά κεριά, που τα φυλάσσουν και τα ανάβουν σε περίπτωση θύελλας ή σε περίπτωση
που μια έγκυος δυσκολεύεται να γεννήσει.
Μετά το τέλος της λειτουργίας του Μεγάλου
Αγιασμού οι ιερείς περιέρχονται τα σπίτια και
καλαντίζουν, δηλ. ραντίζουν με αγιασμένο νερό
όλα τα δωμάτια του σπιτιού και τους ενοίκους,
ενώ ταυτόχρονα ψάλλουν το εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε. Το ράντισμα τούτο πιστεύεται ότι έχει τη δύναμη να διώξει τους Καλικάντζαρους, δηλ. τα δαιμόνια που πιστεύεται ότι
συχνάζουν καθόλα τα δωδεκάμερα και ενοχλούν
τους ανθρώπους. Πιστεύεται ότι αυτοί διαμένουν στους μύλους ή τα σταυροδρόμια και
πίνουν από ποτήρια που είναι τα νύχια των
γαϊδουριών ή των χοίρων, εξαφανίζονται δε
όταν κάμει κανένας το σημείο του σταυρού.
Κατά τα Κάλαντα κάθε οικογένεια πρέπει να
ψήσει ξεροτήανα (τηγανίτες). Ρίχνει μερικά
πάνω στη στέγη των σπιτιών (σπάνια με λίγα
λουκάνικα), για να φάνε και να φύγουν οι Καλικάντζαροι που πιστεύεται ότι λένε:

«Τιτσίν τιτσίν λουκάνικον
μασ’ αίριν μαυρομάνικον
κομμάτιν ξεροτήανον
να φάμεν τζ’αι να φύουμεν»
Κατά τη γιορτή των Φώτων στις παράλιες
πόλεις γίνεται η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού.
Μετά την τέλεση του αγιασμού, ενώ προηγούνται τα εξαπτέρυγα και ο Τίμιος Σταυρός και
ακολουθούν οι ιερείς συνήθως με τον αρχιερέα)
μεταβαίνουν στην παραλία όπου ο προΐστάμενος της τελετής ψάλλει το εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε... και ρίπτει στη θάλασσα τον
Τίμιο Σταυρό, δεμένο με αλυσίδα κυρίως, για να
μη χαθεί. Πολλοί δύτες που αναμένουν την
κατάδυση του σταυρού, αμιλλώνται ποιος θα
τον βρει για να τον φέρει στον προϊστάμενο της
τελετής.
Αξιοσημείωτο έθιμο της μέρας αυτής. όπου
μικρά παιδιά περιέρχονται τα σπίτια ζητώντας
πλουμιστήραν (από το ρ. πλουμίζω = φιλοδωρώ) ή πουλουστρίναν (από το γαλλικό pour
estrenne = καλή τύχη), δηλ. φιλοδώρημα συνήθως .
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των
οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΟΔΗΓΟΙ με επαγγελματική άδεια οδηγού
φορτηγού
- ΠΩΛΗΤΗΣ
Εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων ζητούν να
προσλάβουν στη Λευκωσία:
- JUNIOR SERVICE ENGINΕER
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕIΣ με επαγγελματική άδεια οδηγού
φορτηγού
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- οδηγός φόρκλιφτ
- ΠΗΛΗΤΗΣ με εμπειρία σε προϊόντα ειδών
υγιεινής ή κεραμικά ή ξυλεία ή DIY
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗΣ απόφοιτος Τεχνικής
Σχολής με γνώσεις Σχεδίου
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής μετάλλου με
οξυγόνο
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- TEXNIKOΣ με γνώσεις στα υδραυλικά και
ηλεκτρολογικά
- PORTER
- ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ (νυκτερινή βάρδια)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.

Η

Άγκυρα με τους εγκάθετους της
στην «κυβέρνηση» των κατεχομένων
επιχειρεί να εξολοθρεύσει την τ/κ κοινότητα και να την μεταλλάξουν. Την
καταγγελία αυτή έκαναν την περασμένη εβδομάδα έξι συντεχνίες των εκπαιδευτικών, των δημοσιογράφων, των
εργαζομένων, «δημοσίων υπαλλήλων»
και του «πανεπιστημίου» ανατολικής
Μεσογείου (KTOEÖS, KTÖS, DEV-İŞ,
DAÜSEN, ÇAĞSEN, BASINSEN).
Με αφορμή τις επιθέσεις εναντίον της
εφημερίδας <<Αφρίκα>> για την περιβόητη γελοιογραφία/φωτογραφία με
τον Ταγίπ Ερντογάν και το αρχαίο
ελληνικό άγαλμα, οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι η τ/κ κοινότητα που
είναι μοντέρνα, λαϊκή, δημοκρατική,
βρίσκεται αντιμέτωπη με συστηματικές
επιθέσεις εδώ και πολλά χρόνια.
Στην κοινή ανακοίνωσή τους οι έξι τ/κ

7

ΔΝΤ: Εντυπωσιακή ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας
Γ
ια εντυπωσιακή ανάκαμψη της
Κυπριακής οικονομίας από την
τραπεζική κρίση 2012-13 και για
ισχυρή δυναμική ανάπτυξη που αναμένεται να συνεχιστεί για τα επόμενα
χρόνια κάνει λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την

Για το πρωτογενές δημοσιονομικό
ισοζύγιο, το ΔΝΤ αναφέρει ότι μεταβλήθηκε από ένα μεγάλο έλλειμμα σε
ένα πλεόνασμα 3,0% του ΑΕΠ το 2016,
το οποίο υποστηρίχθηκε από τις
προηγούμενες μεταρρυθμίσεις και τα
έσοδα από την ισχυρή ανάκαμψη και
αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω
αυτό το έτος. «Εντούτοις", προσθέτει,
"οι κληροδοτήσεις της κρίσης υπό
μορφή εξαιρετικά υψηλού χρέους του
ιδιωτικού τομέα και μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), καθώς και του
αυξημένου δημόσιου χρέους δεν έχουν
ακόμη εξαλειφθεί».

Ωστόσο, τα μέλη παρατήρησαν ότι «η
πρόοδος όσον αφορά τη μείωση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων ήταν
χλιαρή και ότι το ιδιωτικό και το
δημόσιο χρέος παραμένουν υψηλά".
Ζήτησαν από τις αρχές να επωφεληθούν από τη σημερινή ισχυρή δυναμική ανάπτυξης για να επιλύσουν τα
προβλήματα που κληρονομήθηκαν και
να δημιουργήσουν μια ευρύτερη βάση

√ Αγκάθια, το Δημόσιο χρέος και
τα Μη Εξυπηρετουμενα Δάνεια

για μελλοντική ανάπτυξη.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η σημερινή ισχυρή
δυναμική ανάπτυξης αναμένεται να
συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια,
υποστηριζόμενη από τα τρέχοντα
μεγάλα κατασκευαστικά έργα και από
την (αν και ανεπιθύμητη) αδύναμη
πειθαρχία στις πληρωμές, παράλληλα με τη βραδεία πρόοδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα στηρίξουν την κατανάλωση.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ
περασμένη εβδομάδα,τονίζει ότι η
ανάκαμψη διευκολύνθηκε από τη
συνετή μακροοικονομική πολιτική και
την πρόοδο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σε συνδυασμό με την έντονη εξωτερική ζήτηση.

«Η αύξηση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε επί
τρεις συνεχείς χρονιές από την έντονη
εξωτερική ζήτηση, φθάνοντας το 3,8%
(σε ετήσια βάση) κατά τους πρώτους
εννέα μήνες του 2017. Η αύξηση της
ζήτησης εργασίας μείωσε αισθητά το
ποσοστό ανεργίας στο 10,3% από τον
Σεπτέμβριο», αναφέρεται.

Απογοητευμένη η νεολαία από το κομματικό – πολιτικό σύστημα

6 στους 10 νέους δεν θέλουν να ψηφίσουν!
62.4% των νέων δεν θέλουν να ψηφίσουν στις επικείμενες προεδρικές
εκλογές. ‘Οπως αναφέρεται, σε ανακοίνωση του ΚΙΣ το μεγαλύτερο ποσοστό αποχής μεταξύ των νέων προέρχεται από αστικές περιοχές και αγγίζει το 64.9%.

• Τι επισημαίνεται σε έρευνα του Κυπριακού Ινστιτούτο Στατιστικολόγων που έγινε στις 28-30 Νοεμβρίου 2017 αφορούσε νέους ηλικίας 18-35 ετών και κάλυπτε ολόκληρη την επικράτεια με μέγεθος
δείγματος 696 άτομα.

Η εξήγηση που δίνεται (μέσα από
συμπληρωματικές ερωτήσεις) είναι
ότι «οι νέοι δεν εμπιστεύονται τα κόμματα, οι πολιτικοί δεν λένε την αλήθεια, και κανείς δεν ενδιαφέρεται γι
αυτούς στο να βρουν δουλειά». Με
βάση τα ευρήματα της έρευνας το 68%
των νέων που δεν θα ψηφίσουν είναι
κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος.

• Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι αυτούς στο να βρουν δουλειά
ασχοληθούν με προβλήματα νεολαίας
με ποσοστό 23%, να εφαρμόσουν την
αξιοκρατία στη δημόσια υπηρεσία με
ποσοστό 24%, να δώσουν βήμα στους
νέους με ποσοστό 14% και να δώσουν
προτεραιότητα στη λύση του Κυπριακού με ποσοστό 9%.

Στο ερώτημα τί θα πρέπει τα κόμματα
να κάνουν για να πείσουν ώστε οι νέοι
να ψηφίσουν στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, οι απαντήσεις ήταν:
να έχουν επικοινωνία μαζί με νέους με
ποσοστό 12%, να έχουν νεαρό υποψήφιο Πρόεδρο με ποσοστό 18%, να

Στο ερώτημα αν τον τελευταίο χρόνο
οι προοπτικές εργοδότησης ενός νέου
ανθρώπου έχουν βελτιωθεί, έχουν χειροτερέψει ή έχουν παραμείνει το ίδιο,
οι συμμετέχοντες απάντησαν έχουν
βελτιωθεί σε ποσοστό 45%, έχουν χειροτερέψει σε ποσοστό 50%, έχουν

• Οι νέοι δεν εμπιστεύονται τα κόμματα
• Οι πολιτικοί δεν λένε την αλήθεια

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Καταγγελίες Τουρκοκυπριακών συντεχνιών

Επιχειρείται η εξολόθρευση και η μετάλλαξη
της Τ/κ κοινότητας στα κατεχόμενα
συντεχνίες κάνουν λόγο στην πολιτική
που επιβάλλει η κυβέρνηση της Τουρκίας και το βιοτικό επίπεδο που έχει
δημιουργηθεί αλλά και το επίπεδο της

• Μείωση βιοτικού επίπεδου
• Ληστείες και βιασμοί
• Ξέπλυμα μαύρου χρήματος
• Εμπόριο ανθρώπων
κοινωνίας με τις ληστείες, τους βιασμούς και τα άλλα εγκλήματα που
αυξάνονται κάθε μέρα, σε συνδυασμό
με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα
καζίνο, τα νυχτερινά κέντρα διασκέδα-

σης, τα γραφεία στοιχημάτων, το
εμπόριο ανθρώπων και την αύξηση
των χρηστών ουσιών.
Οι συντεχνίες προσθέτουν ότι γίνεται
διάβρωση της δημογραφικής δομής με
την πληθυσμιακή πολιτική και ο
κόσμος εξαναγκάζεται σε μετανάστευση με τα επιβαλλόμενα οικονομικά
πακέτα.
Αυτοί που δεν αντέχουν ούτε τις καρικατούρες είναι φανερό ότι δεν έχουν
ιδέα ότι πρέπει να δείξουν σεβασμό
στις διαφορές σε μια μοντέρνα και
δημοκρατική κοινωνία, να είναι ανεκτικοί και να μάθουν τη σύγκλιση και την
αλληλο-ανοχή, αναφέρεται προσθέτο-

παραμείνει το ίδιο σε ποσοστό 5%.
Τα ποσοστά αποχής ανά πόλη έχουν
ως εξής: επαρχία Λευκωσίας 60%,
επαρχία Λεμεσού 69%, επαρχία Λάρνακας 63%, επαρχία Πάφου 61%, ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 59%.

ντας ότι ο αρμόδιος Υπουργός της
Τουρκίας για την Κύπρο παρεμβαίνει
σαν είναι Υπουργός αποικιοκρατίας και
θεωρεί ότι είναι δικαίωμα του να εξαπολύει απειλές. Η «κυβέρνηση», σημειώνεται, αντί να απαντήσει σε αυτά
όλα, μένει σιωπηλός θεατής. Σε αυτούς
που προσπαθούν «να μας μειώσουν, να
εξαφανίσουν την ύπαρξή μας, τις αξίες
μας, πρέπει να ξέρουν ότι οι Τ/κ είναι
μια κοινότητα που δεν κάνει διαχωρισμούς ανάλογα με την θρησκεία, την
γλώσσα, την φυλή, είναι ανεκτική στις
διαφορές, σέβεται τις ελευθερίες,
πιστεύει σε ένα σύστημα που βασίζεται
στην υπεροχή του νομικού δικαίου και
στηρίζει τις δημοκρατικές αρχές».
Αυτό, καταλήγει η ανακοίνωση των 6,
θα συνεχίσουν να κάνουν οι Τ/κ που
εδώ και χρόνια δεν εγκατέλειψαν τον
αγώνα ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κομβικός και καταλυτικός ο ρόλος της ΣΕΚ
στην πορεία υλοποίησης του ΓεΣΥ
Της Δέσποινας Ησαϊα

√ Το κίνημα δεν θα ανεχθεί πισωγυρίσματα.
Ήρθε ο καιρός ολόκληρος ο πληθυσμός με
αξιοπρέπεια να έχει πρόσβαση σε ποιοτική
υγεία

Ο

ι εξελίξεις και η πορεία εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων του τομέα της υγείας συζητήθηκαν
την περασμένη Παρασκευή σε εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού η ΣΕΚ Λάρνακας και Αμμοχώστου
για τους συνταξιούχους της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ.
Σε κατάμεστη αίθουσα ο υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης σημείωσε για πολλοστή φορά πως η
ΣΕΚ αποτέλεσε ανέκαθεν πρωτοστάτη και υποστηρικτή της ιδέας της καθολικής κάλυψης υγείας, ενώ
διαχρονικά υπήρξε σθεναρός υποστηρικτής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ). Κάλεσε παράλληλα τον
καθένα να αναλογιστεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της υγείας και πως με την
εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Γενικού Σχεδίου Υγείας θα παρέχεται χωρίς διακρίσεις σε
όλους ανεξαίρετα τους πολίτες το ύψιστο αγαθό.
Ο υπουργός Υγείας τόνισε πως έζησε στο πετσί του
περιστατικά οικογενειών που καταχρεώθηκαν απλά
για να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής για
μέλος της οικογένειας τους. Αυτή τη στιγμή για
παράδειγμα, παρέχεται δωρεάν περίθαλψη μόνο στο
70% του πληθυσμού. Αν σας έλεγα μόνον το 70% των
παιδιών να έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση τι θα μου
λέγατε, διερωτήθηκε και επεσήμανε:
Η ψήφιση των νομοσχεδίων οφείλεται στον κόσμο,
όπως είναι ο κόσμος της ΣΕΚ, ο οποίος ανήγαγε αυτό
το ζήτημα ως ύψιστη προτεραιότητα. Και ο λόγος
που θα εφαρμοστεί και είμαι πεπεισμένος ότι θα
εφαρμοστεί είναι ακριβώς γιατί εσείς δώσατε τις
μάχες που έπρεπε.
Ο γγ της ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας αφού ανέλυσε διάφορα καίρια κοινωνικοοικονομικά ζητήματα στα
οποία η ΣΕΚ έβαλε την σφραγίδα της, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά την προτεραιότητα του
Κινήματος στην ανάγκη προώθησης και υλοποίησης
του μεγάλου στόχου του ΓεΣΥ, στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο
τομέας της υγείας είναι εδώ και τα ζούμε καθημερινά. Συνεπώς, τόνισε, αποτελεί για μας πλέον μονόδρομο η υλοποίηση του ΓεΕΣΥ. Ο γγ επανέλαβε τη
συνειδητή στήριξη της απόφασης για εφαρμογή του
Συστήματος Υγείας, υπογραμμίζοντας πως η ΣΕΚ
είναι συμπαραστάτης σε αυτή την προσπάθεια,
σημειώνοντας ότι θα συμβάλει τα μέγιστα, ώστε να
μπορέσει να υλοποιηθεί ο στόχος της αυτονόμησης
των νοσοκομείων σε ό,τι αφορά στα εργασιακά ζητήματα. Και αν χρειαστεί είπε θα το επιβάλει. «Από εκεί
και πέρα», συνέχισε, «το έχει σημειώσει ευκρινώς και
ο Υπουργός Υγείας ότι ο ρόλος της ΣΕΚ παραμένει
κομβικός μέσα από τη συμμετοχή της στον Οργανισμό
Ασφάλισης Υγείας.
Τέλος, ο κ. Μάτσας χαιρέτισε την προσήλωση της
Κυβέρνησης στον στόχο υλοποίησης του ΓεΣΥ στα
χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, λέγοντας ότι
«από τη δική μας την πλευρά καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποτρέψουν τις όποιες προσπάθειες
διαφαίνονται στον ορίζοντα για διαφοροποίηση του
στόχου αθέτησης των συμφωνιών στη βάση των
συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων».
Την εκδήλωση συντόνισε ο γενικός οργανωτικός της
ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης. Παρόντες, οι επαρχιακοί
γραμματείς Λάρνακας και Αμμοχώστου, Ανδρέας
Πουλής και Γιώργος Καράς, καθώς και ο γραμματέας της ΠΕΣΥΣ Μιχάλης Ρώσσης.

• Δεν θα συγχωρήσουμε τυχόν
πισωγύρισμα στο ΓεΣΥ

√ Οι συνταξιούχοι της ΠΕΣΥΣ-ΣΕΚ επικρότησαν τις συνεχείς προσπάθειες του Κινήματος
και του υπουργού Υγείας για να αποκτήσει η
Κοινωνία ένα σύγχρονο σχέδιο υγείας
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Πρεσβευτές της Κύπρου και εκτός συνόρων
της ΕΕ οι Κύπριοι παιδοβουλευτές

Σ

ε συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Τυνησία με θέμα "Κοινοβούλια από Παιδιά: Ανταλλαγή Εμπειριών
συμμετείχε στις 12 Δεκεμβρίου 2017 η
Κυπριακή Παιδοβουλή.
Στο συνέδριο συμμετείχαν η Τυνησία η
Γαλλία και η Κύπρος που εκπροσωπήθηκε με αντιπροσωπεία τεσσάρων Παιδοβουλευτών. Από τη Λεμεσό συμμετείχε
η Τζώρτζια Επιφανίου, από τη Λευκωσία ο Κλείτος Φιλιππίδης, από τη Λάρνακα η Κωνσταντίνα Ματθαίου και από
την Πάφο ο Ανδρέας Νικολάου. Τα παιδιά συνόδευσε ο γραμματέας διεθνών
σχέσεων της ΠΣΕΠΕΠ Παναγιώτης Ιωαννίδης.
Τα παιδιά μέσα από την παρουσίαση
τους ανέδειξαν πως, από τον Νοέμβριο
του 2000, ο θεσμός της Κυπριακής Παιδοβουλής δραστηριοποιείται αναδεικνύοντας σε κάθε επίπεδο τις ανάγκες

√ Η ΣΕΚ στηρίζει τον θεσμό
της Παιδοβουλής ενδυναμώνοντας το λόγο και το ρόλο
της μαθητιώσας νεολαίας
στη διαμόρφωση
του καθημερινού γίγνεσθαι
των Παιδιών μέσα απ’ τη δική τους
φωνή. Αναφερθήκαν επίσης, μέσα από
μια ιστορική αναδρομή από την ίδρυση
του θεσμού και μετά, στο πως προωθούν την εφαρμογή της Σύμβασης για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, ειδικότερα στο
δικαίωμα της Συμμετοχής και πως κατάφεραν μέσα από τη δική τους πολιτική
βούληση να θεσπιστεί ο Θεσμός της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Παιδιού. Ακόμη δόθηκε έμφαση στο
γεγονός πως τα παιδιά έχουν δικαίωμα
να έχουν κριτική άποψη και να εκφράζονται ελεύθερα όπως όλοι οι πολίτες μιας
ελεύθερης Δημοκρατικής χώρας.
Έγινε παρουσίαση του ρόλου που διαδραματίζει η ΠΣΕΠΕΠ (Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού) ως οργάνωση
ομπρέλα της Παιδοβουλής η οποία
συντονίζει και στηρίζει κάθε προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Η Δράση της Κυπριακής Παιδοβουλής
είχε αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις σε
διεθνές συνέδριο το καλοκαίρι του 2016
στην Ελβετία στην παρουσία του
Emmanuel Baron (Cooperation Projects
Officer at Council of Europe) ο οποίος
αντάλλαξε απόψεις με τον κ. Ιωαννίδη
όπως αντιπροσωπεία της Παιδοβουλής
προσκληθεί στο συνέδριο στην Τυνησία.
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Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 790 - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

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

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Η Ελλάδα δέν πρόκειται νά χαθή, διότι είναι τό
προπύργιο τής Ορθοδοξίας. Άν ήταν στά χέρια
των πολιτικών, θά είχε σβήσει. Ευτυχώς πού είναι
στά χέρια τού Θεού, ο Οποίος τήν προστατεύει
σκανδαλωδώς. Κάθε φορά πού κινδυνεύει νά
χαθή, κάτι κάνει τήν τελευταία στιγμή καί τήν
σώζει. Καί τώρα θά υπάρχη αναμπυμπούλα, γιατί
ο διάβολος οργώνει. Αλλά μήν ανησυχείτε. Τελικά
θά σπείρη καί θά θερίση ο Χριστός. Ο καλός Θεός
δέν επιτρέπει νά γίνη κάτι κακό, άν μετά από αυτό
δέν πρόκειται νά βγή κάτι καλύτερο. Θά περάσουμε γερό τράνταγμα, αλλά θά επακολουθήση η
δόξα της Ελλάδας καί η λάμψη τής Ορθοδοξίας.

Όσιος Παϊσιος ο Αγιορείτης

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
H 26η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΑΥΚ που
πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2017, εξέλεξε
τα μέλη του νέου διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη διετία. Το νεοκλεγέν Δ.Σ καταρτίστηκε σε σώμα
ως εξής :
Πρόεδρος:
Γιώργος Φλωρίδης
Γραμματέας: Όλγα Νικολαΐδου
Ταμίας:
Μαρίνα Κουγιάλη
Μέλη:
Γιώργος Σάββα
Θωμάς Ευαγγέλου
Σταύρος Λάμπρου Κλειώ Βαριάνου
Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την στήριξη σας στην προσπάθειά μας για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος προς
όφελος των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινού, τόνισε σε ανακοίνωση του το νέο Δ.Σ.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
Τα αποτελέσματα της προκριματικής φάσης Κυπέλλου είναι
Α.Ε.Κ. Πολεμιδιών - Α.Ε. Τραχωνίου
0-4
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
3-4
Κ&Ε Τραχωνίου - Θ.Ο.Ι Πύργου
3-2
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - ΑΕΝ ΣΥΝ?ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ
3-4

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Την Τετάρτη, 20/12/17, η ώρα 7.00΄ μ.μ. θα διεξαχθεί ο
αναβληθείς αγώνας ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
που θα είναι ο τελευταίος αγώνας του Α΄Γύρου του
Λεοντιάδειου Πρωταθλήματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΚΕΝΗ

3-6
10 - 0
2-3
2-2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Πρωταθλήματος
Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγ. Δομετίου – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 6- 8
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΘΟΙ Καπέδων
1- 4
ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
3-2
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
3-3
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΛΕΝΑΣ Χανδριών 2 - 0
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
1-3
ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
1-5
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας 5 - 3
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ Χάρτζιας
1-2

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
Γαβριέλλα Φιλίππου,
Διευκολύντρια Βιωματικών
Εργαστηρίων, Ψυχοθεραπεύτρια
- Σύμβουλος Σχέσεων,
Εκπαιδεύτρια Προσωπικής
Ανάπτυξης
Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία αυτές τις γιορτές να περάσουν όμορφα και
δημιουργικά, αναπτύσσοντας παράλληλα τον
εαυτό τους. Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και
εφήβους για περαιτέρω γνωστική, κοινωνική,
συμπεριφορική και συναισθηματική καλλιέργεια
μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.
• ΄Ενα παιδί μετράει τ’άστρα
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017, στις 3.00 – 4.45 μ.μ.
Ηλικίες: 13 – 17 ετών
• Πώς βρήκε ένα βοηθό ο Άγιος Βασίλης
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, στις 10.00 π.μ. 11.45 π.μ.
Ηλικίες: 6 - 12 ετών
• Τα Χριστούγεννα του Τα Κι κο
Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017, στις 12.00 – 1.45 μ.μ.
Ηλικίες: 9 - 17 ετών
• Ο εγωιστής γίγαντας
Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018, στις 11.00 π.μ. –
12.45 μ.μ.
Ηλικίες: 9 - 17 ετών
Ατομικό κόστος συμμετοχής: €8.00
Άδερφια: €5.00 έκαστο

Δηλώσεις συμμετοχής τηλ: 99342225
www.gp-cec.com
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Πελοποννησιακές δίπλες με σιρόπι
Υλικά:
3 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 φλ. του καφέ ρακί
3 αβγά ολόκληρα, 1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
2 κ.σ. ζάχαρη
Σιρόπι
1 κιλό μέλι θυμαρίσιο, 3 φλ. ζάχαρη, 3 φλ. νερό
1 βανίλια άρωμα, 1 ποτηράκι λικέρ ρούμι
Εκτέλεση:
Σε μια λεκάνη κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ. Ανοίγουμε μια λακουβίτσα στη μέση και
βάζουμε τα αβγά, τη ζάχαρη και τη ρακί. Ζυμώνουμε
πολύ καλά μέχρι να γίνει μια ωραία ζύμη, κατάλληλη για να ανοίξουμε φύλλο. Αφήνουμε τη ζύμη περίπου 30 λεπτά να ξεκουραστεί. Κόβουμε σε κομματάκια και τα βάζουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια.
Ρίχνουμε και από πάνω αλευράκι για να μη κολλάει
πάλι το φύλλο στον πλάστη και ανοίγουμε φύλλο
όσο πιο λεπτό μπορούμε. Κόβουμε σε λωρίδες οριζόντιες και κάθετες και σχηματίζουμε παραλληλόγραμμα φυλλαράκια. Αφαιρούμε με ένα πινέλο το αλεύρι
που περισσεύει. Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια κατσαρόλα και τηγανίζουμε τις δίπλες. Με δυο πιρούνια
τις διπλώνουμε τρεις φορές σαν ρολό. Πρέπει να
προσέξουμε το χρώμα στις δίπλες να είναι χρυσόξανθο και να μην καούν. Τις βγάζουμε και τις βάζουμε σε ταψί.
Για το σιρόπι
Σε μια κατσαρόλα βράζουμε το μέλι με τη ζάχαρη και
το νερό για 10 λεπτά. Ρίχνουμε στο τέλος τη βανίλια
και το ρούμι. Ξαφρίζουμε το σιρόπι και χαμηλώνοντας το μάτι της κουζίνας στο μισό αρχίζουμε να
μελώνουμε τις δίπλες μία - μία, βουτώντας τες στο
σιρόπι και βγάζοντά τες με μια τρυπητή κουτάλα.
Τις τοποθετούμε σε δίσκο και πασπαλίζουμε με
καρύδι και κανέλα.
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Χοιρινό Χριστουγεννιάτικο με πορτοκάλι
Υλικά:
2 κιλά χοιρινή σπάλα (ζυγισμένη χωρίς το κόκαλο –
ζητάμε από τον χασάπη να ξεκοκαλίσει το κομμάτι)
½ φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά
Για τη μαρινάδα
χυμός από 2 ακέρωτα πορτοκάλια και ξύσμα από το
ένα από αυτά
χυμός και ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι
2/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες
1 φλιτζάνι (200 ml) γλυκό κρασί ΣΑΜΟΣ
1 κουτ. γλυκού ξερή ρίγανη
1 κουτ. γλυκού τριμμένο μοσχοκάρυδο
1 κύβος λαχανικών βιολογικός Knorr, θρυμματισμένος
1 κουτ. γλυκού μείγμα μπαχαρικών ρας-ελ-χανούτ
(έτοιμο μείγμα μαροκινών μπαχαρικών που θα βρείτε
σε όλα τα μεγάλα μπαχαράδικα)
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
αλάτι δεν θα χρειαστείτε γιατί περιέχει το ρας-ελχανούτ

γυρίζω μερικές φορές για να βραχεί καλά, σκεπάζω τη
λεκάνη με διάφανη μεμβράνη και το αφήνω να μαριναριστεί για 3 - 4 ώρες, εντός ή εκτός ψυγείου, γυρίζοντάς το τακτικά για να μαριναριστεί ομοιόμορφα.
Σε ένα μεγάλο μπολ ταψί βάζω τις κομμένες πατάτες (ή
τις γλυκοπατάτες) μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύω καλά με τα χέρια μου. Προθερμαίνω το φούρνο
στους 180°C. Στραγγίζω καλά το κρέας, χωρίς να

Για τις πατάτες
1½ κιλό πατάτες (ή γλυκοπατάτες), κατά προτίμηση
βιολογικές, μικρού μεγέθους ή κομμένες στη μέση αν
είναι μεγάλες, ξεφλουδισμένες
1 ακέρωτο πορτοκάλι, ολόκληρο και με τη φλούδα του,
κομμένο σε λεπτές στρογγυλές φέτες
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένες λιαστές ντομάτες σε λάδι,
καλά στραγγισμένες
1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα ξερά σύκα
1 κουτ. σούπας γλυκό μπούκοβο
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση:
Σε μια μεγάλη λεκάνη βάζω όλα τα υλικά της μαρινάδας και ανακατεύω καλά. Βάζω εκεί και το κρέας, το

πετάξω τη μαρινάδα, και το μεταφέρω σε ένα μεγάλο
και βαθύ ταψί. Ρίχνω τη μαρινάδα στο μπολ με τις
πατάτες, ανακατεύω καλά και αδειάζω όλο το μείγμα
στο ταψί, γύρω από το κρέας. Πασπαλίζω τις πατάτες
με την τριμμένη φρυγανιά. Ψήνω το φαγητό για 1 ώρα
και 45 λεπτά περίπου, μέχρι το κρέας να μαλακώσει
καλά. Αν χρειαστεί, ψήνω για μερικά λεπτά ακόμα. Αν
όμως το κρέας ροδίσει από νωρίς, το σκεπάζω με μια
λαδόκολλα και συνεχίζω έτσι το ψήσιμο. Το βγάζω
από το φούρνο, το αφήνω να ξεκουραστεί για 10
λεπτά και το κόβω σε μερίδες. Το σερβίρω με τις πατάτες και περιχύνω με τη σάλτσα του.

Χοιρινό με μουστάρδα και πορτοκάλι

Σαλάτα με ρόδι
Υλικά
1 μαρούλι πλυμένο και χοντροκομμένο
1 μικρό αγγούρι κομμένο σε κύβους
1 ρόδι, 100 γραμμάρια κουκουνάρια
1 μήλο καθαρισμένο και κομμένο σε μικρά
μπαστουνάκια
1 λόλα κόκκινη χοντροκομμένη
100 γραμμάρια φουντούκια ψιλοκομμένα
1 λόλα πράσινη χοντροκομμένη
1 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο
½ ποτήρι του κρασιού χυμό λεμονιού ή ξίδι.
Εκτέλεση
Σε μια μεγάλη σαλατιέρα βάζουμε το μαρούλι, την
πράσινη λόλα, την κόκκινη λόλα. Αφαιρούμε τη
φλούδα από το αγγούρι και το κόβουμε σε φέτες.
Προσθέτουμε στη σαλατιέρα τις φέτες αγγουριού, το
ρόδι, το μήλο και τους ξηρούς καρπούς. Αλατοπιπερώνουμε τη σαλάτα και ανακατεύουμε καλά.
Για να φτιάξουμε το ντρέσινγκ
Χτυπάμε
στο
μούλτι το ελαιόλαδο με το ξίδι ή το
χυμό
λεμονιού.
Περιχύνουμε
τη
σαλάτα και τη
σερβίρουμε.

Υλικά

Εκτέλεση

1 χοιρινό μπούτι (4 κιλά)
1 κουταλιά της σούπας ολόκληρα
γαρίφαλα (καρφάκια)
Χυμό από 2 πορτοκάλια
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
600 γραμμάρια μαρμελάδα πορτοκάλι
1/3 φλιτζάνι καστανή ζάχαρη
6 αστεροειδείς γλυκάνισοι
1 κουταλιά της σούπας μέλι
2 κουταλιές της σούπας σάλτσα
σόγιας
1 κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ
φρέσκο τριμμένο
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
1 κουταλιά της σούπας σκόνη
μουστάρδα
Αλουμινόχαρτο

Προθερμαίνετε το φούρνο στους
200 βαθμούς στις αντιστάσεις και
ρυθμίστε τη σχάρα στη δεύτερη

σκάλα του φούρνου. Ζητήστε απ’
τον κρεοπώλη μπούτι χοιρινό 4
κιλών και να χαρακώσει το χοιρινό
σε σχήμα ρόμβων σε όλη την επιφάνεια. Στη συνέχεια κάνετε τρύπες με ένα μαχαίρι πάνω στους
ρόμβους και καρφιτσώστε τα

γαρύφαλλα, επίσης καρφιτσώστε
και
ανάμεσα στους ρόμβους.
Έπειτα ρίχνετε τα υπόλοιπα υλικά
σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατεύετε με το σύρμα μέχρι να γίνει ένα
λείο μείγμα. Στη συνέχεια βάζετε
το χοιρινό σε ένα μεγάλο ταψί και
ραντίστε με τη σάλτσα και ρίξτε το
γλυκάνισο. Καλύψτε το με αλουμινόχαρτο και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς
στις αντιστάσεις για 2 ½ με 3
ώρες. Στη συνέχεια αφαιρέστε το
αλουμινόχαρτο και ψήνετε στους
250 βαθμούς μέχρι να πάρει
χρώμα. Στη συνέχεια μεταφέρετε
σε πιατέλα σερβιρίσματος και
ραντίστε το με το ζουμάκι απ΄ το
ταψί.

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
Υλικά:
250 γραμ. μαργαρίνη
2 φλ. ζάχαρη
6 αυγά
1 φλ. γάλα
1/2 κιλό φαρίνα
1 ποτήρι κρασιού κονιάκ
1 πορτοκάλι (ξύσμα)
1 βανίλια
2 κ.γλ. μαχλέπι κοπανισμένο
1 πρέζα αλάτι
1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
1 φλ. αμύγδαλα καβουρδισμένα
χοντροκομμένα
Εκτέλεση:
Για την παραδοσιακή βασιλόπιτα
με μαχλέπι, κοσκινίζουμε πρώτα
το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ.

Χτυπάμε τη μαργαρίνη με τη ζάχαρη και το αλάτι, μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν. Προσθέτουμε έναν έναν τους κρόκους των

αυγών και στη συνέχεια ρίχνουμε
μέσα το ξύσμα, το μαχλέπι, τη
βανίλια, το γάλα και το κονιάκ.
Χτυπάμε τα ασπράδια των αυγών

σε σφιχτή μαρέγκα. Ρίχνουμε στο
μείγμα των κρόκων εναλλάξ το
αλεύρι με τη μαρέγκα, διπλώνοντας απαλά με μια σπάτουλα.
Τέλος ρίχνουμε τα χοντροκομμένα
αμύγδαλα και ανακατεύουμε ελαφρά. Αλείφουμε με μαργαρίνη ένα
ταψί Νο 30 και αδειάζουμε μέσα το
μείγμα. Προσθέτουμε το νόμισμα
και, αν θέλουμε, πασπαλίζουμε τη
βασιλόπιτα με φιλέ αμύγδαλο.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 55
λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί για 5
λεπτά και τη βγάζουμε από το
ταψί σε σχάρα, για να κρυώσει.
Κοσκινίζουμε πάνω, επίσης αν
θέλουμε, ζάχαρη άχνη.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Ό

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

πλο στα χέρια των
εκπαιδευτικών
το
εγχειρίδιο που εξέδωσε το
υπουργείο Παιδείας με
στόχο την αναγνώριση και
τη διαχείριση περιστατικών
σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών. Το εγχειρίδιο
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στόχο έχει την
πρόληψη, αλλά και την
καταπολέμηση του φαινομένου της σεξουαλικής
κακοποίησης
παιδιών.
Μέσα από την έκδοση το
υπουργείο Παιδείας επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω
τους εκπαιδευτικούς για το θέμα
και να προσφέρει εκείνα τα εργαλεία που θα τους δώσουν τη
δυνατότητα να αντιλαμβάνονται
και να διαχειρίζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο περιστατικά
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Το εγχειρίδιο στοχεύει κατά κύριο
λόγο στα πιο κάτω:
• Να γίνει κατανοητό τι συνιστά
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών,
ποιες είναι οι συνέπειές της στα
παιδιά και ποιες οι ενδείξεις για
πιθανή σεξουαλική κακοποίηση
τόσο για τα παιδιά – θύματα όσο
και για τους δράστες,
• Να γίνουν κατανοητά τα στάδια
σεξουαλικής ανάπτυξης και οι
αναμενόμενες
σεξουαλικές

συμπεριφορές των παιδιών,
συγκρινόμενες με συμπεριφορές
που χαρακτηρίζονται ως επιβλαβείς,

σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.
είναι, επίσης, ανήλικοι. Ειδική
αναφορά γίνεται επίσης στη διαδικτυακή κακοποίηση και στη
διαδικτυακή άγρα ανηλίκων
(grooming).
περιστατικό πιθανής σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιού. Καταγράφονται οι βασικές αρχές για διαχείριση του περιστατικού και
αναφορά του, ενώ καταγράφονται επίσης οι βασικές αρχές διαχείρισης των γονέων. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν
απαιτείται από τους γονείς του
θύματος ή των δραστών, αν είναι
ανήλικοι, η συγκατάθεση για την
αναφορά της κακοποίησης.

• Να δοθούν βασικές κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να τηρούνται
οι βασικές διαδικασίες (πρωτόκολλο ενεργειών) για τη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής
κακοποίησης και εκμετάλλευσης
ανηλίκων, τα οποία αναφέρονται
στο σχολείο ή εκδηλώνονται στον
χώρο του σχολείου,
• Να γίνουν κατανοητές οι βασικές προληπτικές διαδικασίες, που
καλούνται να εφαρμόσουν τα
σχολεία, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, σε σχέση με τη

Η έκδοση του εγχειριδίου αποτελεί
ακόμα μια ενέργεια προώθησης
της Εθνικής Στρατηγικής για την
Καταπολέμηση της Σεξουαλικής
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης
Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας και αποτελεί μέρος του
ευρύτερου
σχεδιασμού
του
Υπουργείου για υλοποίηση του
Σχεδίου Δράσης. Οι δράσεις του
Υπουργείου θα συνεχιστούν σε
όλα τα επίπεδα και θα συνεχίσουν
να θέτουν ως σημαντική προτεραιότητα την ενίσχυση του/της
εκπαιδευτικού στο έργο του/της
προστασίας των παιδιών από τη
σεξουαλική κακοποίηση.

Πρώην στέλεχος του FB: «Δεν το συνειδητοποιείτε,
αλλά σας προγραμματίζουν»

Μ

πορεί το Facebook να συνεχίζει τη ραγδαία ανάπτυξή
του, αλλά ολοένα και περισσότεροι πρώην εργαζόμενοι και επενδυτές εκφράζουν δημόσια τις
ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις του μέσου κοινωνικής
δικτύωσης στους χρήστες.

να κάνουν «ένα μεγάλο διάλειμμα»
από τα social media.

Ο Chamath Palihapitiya, πρώην
αντιπρόεδρος του Facebook στο
κομμάτι του «user growth», δήλωσε πως τα social media «διαβρώνουν τα βασικά θεμέλια του τρόπου συμπεριφοράς των ανθρώπων» και ότι αισθάνεται «τεράστια ενοχή» για τη δημιουργία
εργαλείων που «διαλύουν τον κοινωνικό ιστό».

«Τα πράγματα στα οποία βασίζεστε, οι βραχυπρόθεσμες λούπες
αντιδράσεων, με κίνητρο τη ντοπαμίνη, που έχουμε δημιουργήσει,
καταστρέφουν το πώς λειτουργεί

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας του
τον Νοέμβριο στο «Graduate
School of Business» του Στάνφορντ, ο Palihapitiya επισήμανε μεταξύ άλλων: «Δεν το συνειδητοποιείτε, αλλά σας προγραμματίζουν... όμως τώρα πρέπει να
αποφασίσετε πόσα είστε διατεθειμένοι να παραχωρήσετε, πόση
από τη διανοητική σας ανεξαρτησία».
Ακόμη, τόνισε ότι ο ίδιος δεν θέλει
να πέσει θύμα προγραμματισμού
και γι' αυτό «δεν χρησιμοποιεί
αυτή τη μαλακία» και πως ούτε
τα παιδιά του επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν «αυτή τη μαλακία». Επίσης, συνέστησε σε όλους

Ο Palihapitiya μπήκε στην ομάδα
του Facebook το 2007 και σήμερα
είναι ο διευθύνων σύμβουλος της
εταιρίας κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών Social Capital
που ίδρυσε το 2011.

η κοινωνία: κανένας πολιτικός
διάλογος, καμία συνεργασία,
παραπληροφόρηση,
ψέματα»,
επισήμανε.
Ο φόβος του Palihapitiya είναι ότι
κακοί παράγοντες μπορούν να
χειραγωγήσουν μεγάλες ομάδες
ατόμων, και πως, ως χρήστες,
εμείς επιδεινώνουμε το πρόβλημα
στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε μια εξιδανικευμένη

εκδοχή του εαυτού μας: «Οργανώνουμε τις ζωές μας γύρω από
αυτή τη θεωρούμενη αίσθηση της
τελειότητας, επειδή παίρνουμε ως
ανταμοιβή αυτά τα πρόσκαιρα
σήματα -καρδούλες και likes- και
το ταυτίζουμε αυτό με κάποια
αξία, και το ταυτίζουμε με την
αλήθεια.
Και αντιθέτως, στην πραγματικότητα είναι κάτι ψεύτικο, μία
εύθραυστη δημοφιλία που είναι
βραχυπρόθεσμη και που σας
αφήνει ακόμη περισσότερο - παραδεχτεί το κενούς και άδειους από
ό,τι πριν το κάνετε, γιατί
στη συνέχεια σάς βάζει
σε αυτόν τον φαύλο
κύκλο όπου αναρωτιέστε
"Ποιο είναι το επόμενο
πράγμα που πρέπει να
κάνω τώρα, γιατί το
χρειάζομαι ξανά;"».
Ο Sean Parker, ιδρυτικός
πρόεδρος του Facebook, είχε μιλήσει επίσης τον περασμένο μήνα
για τον τρόπο με τον οποίο η
πλατφόρμα εκμεταλλεύεται την
ανθρώπινη ψυχολογία, λέγοντας
ότι οι ιδρυτές της εταιρίας «ήξεραν, συνειδητά» τι κάνουν. Ο
Palihapitiya συμφώνησε ότι «στο
πίσω, πίσω, πίσω μέρος του
μυαλού μας» ήξεραν ότι κάτι κακό
θα μπορούσε να συμβεί.
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«7» καρύδια την ημέρα
- Μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων
- Περιορίζουν τον κίνδυνο εμφραγμάτων
- Μειώνουν την ολική και την κακή LDL χοληστερόλη
στο αίμα
- Επιβραδύνουν και περιορίζουν την απώλεια οστικής μάζας
- Παράλληλα συμβάλλουν στην ανάπτυξη περισσότερων από 30 νευροδιαβιβαστών για την εύρυθμη
λειτουργία του εγκεφάλου
- Τα πλεονεκτήματα μεγιστοποιούνται όταν τα
καρύδια καταναλώνονται ωμά
Στο πλαίσιο της έρευνάς τους, οι επιστήμονες εξέτασαν την περιεκτικότητα διαφόρων ειδών ξηρών καρπών με κέλυφος σε αντιοξειδωτικές ουσίες.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα καρύδια κατατάσσονται πάνω από τα φιστίκια, τα αμύγδαλα, τα
καρύδια πεκάν και τους άλλους ξηρούς καρπούς,
καθώς περιέχουν διπλάσιο επίπεδο αντιοξειδωτικών πολυφαινολών, βοηθώντας το σώμα να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν τα κύτταρα και προκαλούν
ασθένειες. «Η πρότασή μας είναι ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να τρώνε 7 καρύδια την ημέρα. Εκείνοι που τρώνε μόνο
επτά καρύδια την ημέρα καταναλώνουν 3,7 mg περισσότερο βιταμίνης Ε, 5 γραμμάρια περισσότερες φυτικές ίνες, 73
mg περισσότερο ασβέστιο, 95 mg περισσότερο μαγνήσιο,
157 mg λιγότερο νάτριο και 260 mg περισσότερο κάλιο»,
εξηγεί ο επικεφαλής της έρευνας, Joe Vinson.
Τέλος και οι ξηροί καρποί όπως τα αμύγδαλα, τα φιστίκια,
τα φουντούκια και τα κάσιους είναι επίσης πλούσια σε
ακόρεστα λιπαρά οξέα, βιταμίνες και πρωτεΐνες αλλά οι
επιστήμονες προειδοποιούν ότι το πρόβλημα είναι ότι οι
άνθρωποι δεν τρώνε αρκετά.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

12

Διάσημα Ιταλικά τυριά
• Παράγονται με γάλα που προέρχεται
από σκελετωμένες αγελάδες
από τα γνωστότερα ιταλικά τυριά, τα Παρμεζάνα
Δύο(Parmesan)
και Γκράνα Παντάνο (Grana Padano),
παράγονται με γάλα που προέρχεται από σκελετωμένες
αγελάδες υφίστανται κακομεταχείριση, καταγγέλλει
οργάνωση υπέρασπισης των ζώων.
Η οργάνωση Compassion in World Farming έδωσε στη
δημοσιότητα ένα βίντεο που έχει γυριστεί σε εννέα κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της ιταλικής κοιλάδας του
Πο και δείχνει συνθήκες διαβίωσης των ζώων που προκαλούν σοκ, με αγελάδες εξαντλημένες να ζουν μέσα στα
περιττώματά τους. Η CIWF άρχισε πρόσφαταεκστρατεία
με τίτλο #notonmypasta «όχι στα ζυμαρικά μου», που
έχει στόχο να ωθήσει τους παραγωγούς αυτών των δύο
τυριών, οι πωλήσεις των οποίων φθάνουν τα πέντε
δισεκ. ευρώ ετησίως, να επιβάλουν ελάχιστες προδιαγραφές ευημερίας των ζώων στους κτηνοτρόφους που
τους προμηθεύουν το γάλα και οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες μισού εκατομμυρίου αγελάδων.
Εκπρόσωπος της κοινοπραξίας των παραγωγών Παρμεζάνας επιβεβαίωσε πως η ευημερία των ζώων δεν
περιλαμβάνεται προς το παρόν στα κριτήρια που επιβάλλονται στους παραγωγούς γάλακτος επειδή «δεν
είναι κάτι που επιδρά στην ποιότητα του προϊόντος,
παρά μόνο περιθωριακά».

Σοβαρά … αστειάκια
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
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6 χριστουγεννιάτικες τροφές για να μην παχύνεται στις γιορτές

Ο

ι γιορτές των Χριστουγέννων
κρύβουν κινδύνους, όσον
αφορά την προσθήκη περιττού
βάρους, λόγω των πολλών δείπνων και του λιπαρού φαγητού.
1) Ξηροί καρποί με το κέλυφος:
Δεν είναι μόνο άκρως υγιεινοί,
δίνουν και έξτρα πόντους στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση! Γέμισε
μεγάλα μπολ με ξηρούς καρπούς
όπως, καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια, καρύδια πεκάν και άλλα
και τοποθέτησε δίπλα από αυτά
έναν καρυοθραύστη, ένα έξτρα
μπολ για τα θρύμματα.
2. Είχες ήδη σκοπό να φτιάξεις
μια μεγάλη πιατέλα με ποικιλία
τυριών; Ψάξε στην αγορά για εκείνα που έχουν τα λιγότερα λιπαρά.
Ψάξε για Ελβετικό, αντί για Brie,
chevre αντί για καμαμπέρ και
συνόδευσε τα με κράκερ ολικής
άλεσης (αντί των κλασικών λευκών
κράκερ), τσιπς καρυδιού, ή γερμανικό ψωμί σίκαλης. Επιπλέον πρόσθεσε, αντί για γλυκά του κουταλιού, ένα ακόμα πιάτο με φρέσκα
φρούτα, όπως σταφύλι, μήλο και
αχλάδι, αλλά και ξηρά, όπως σύκα
και βερύκοκα.
3) Βάλε στο δείπνο ποτά με
χαμηλό θερμιδικό δείκτη: Τα ορεκτικά των Χριστουγέννων, κυρίως
οι αλμυροί ξηροί καρποί, τα τυριά
και τα crackers, επιζητούν το ποτό,
το οποίο έχει συνήθως υψηλό θερμιδικό δείκτη. Επίλεξε ξηρά κρασιά
για να συνοδεύσεις τα εορταστικά
σου πιάτα, τα οποία δεν έχουν

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

μεγάλα ποσοστά ζάχαρης και διάλεξε gin με σόδα για όσους ζητούν
ένα πιο βαρύ ποτό, στο οποίο θα
μπορούσες επίσης να προσθέσεις
ginger και να το κάνεις ακόμα πιο
ιδιαίτερο.!

5) Γίνε δημιουργική με τη γέμιση:
Για αρχή, μην την φτιάξεις μέσα
στο κρέας. Πάρε μια ξεχωριστή
κατσαρόλα, Έτσι θα έχεις περισσότερο έλεγχο του τι γίνεται εκεί
και θα την μαγειρέψεις ακόμα
καλύτερα. Καθώς το ψωμί είναι
4) Φτιάξε πουρέ πατάτας: Αυτές
απαραίτητο συστατικό, θα σου
προτείνουμε να
Για να μην γίνουν το μειώσεις και
οι απολαύσεις
στη θέση του να
του Δεκεμβρίου, βάλεις δημηαπαγορεύσεις του τριακά ολικής
αλέσεως όπως
Ιανουαρίου!
kasha, μούρα,
σιτάρι, κινόα,
καστανό ρύζι ή
κριθάρι. Πρόσθεσε
στη
συνταγή ψιλοκομμένους
ωμούς ξηρούς
καρπούς
και
καρύδια.
οι μοναδικά γευστικές συνταγές
για πουρέ πατάτας αρέσουν σε
όλους αλλά συνήθως είναι γεμάτες
με λιπαρά και αρκετό αλάτι. Παρ’
όλα αυτά υπάρχουν εναλλακτικές!
Βάλε τις πατάτες να βράσουν με
ζωμό από κοτόπουλο και χρησιμοποίησε ελληνικό γιαούρτι, αντί
κρέμας γάλακτος. Πρόσθεσε μια
γενναιόδωρη κουταλιά μαλακού
κατσικίσιου τυριού και ρίξε μια
μικρή ποσότητα ελαιόλαδου. Έτοιμο! Θα έχεις μια υπέροχη γευστική,
μη λιπαρή πανδαισία!
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6) Φτιάξε τη
δική σου cranberry σος: Είναι η
αλήθεια πως η cranberry σος του
εμπορίου έχει μοναδική γεύση…
όπως επίσης όμως έχει και πολύ
ζάχαρη!
Κάνοντας τη δική σου, θα έχεις τη
δυνατότητα να ελέγξεις την ποσότητα της ζάχαρης και να την φτιάξεις στα μέτρα κα τα σταθμά σου!
Ξεκίνησε την αγαπημένη σου
συνταγή χρησιμοποιώντας φρέσκα
ή κατεψυγμένα cranberries και να
αντικατέστησε τη ζάχαρη με σιρόπι σφενδάμου ή αγαύης.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Τα λάθη του παρελθόντος σου
έχουν προσφέρει ουσιαστικά μαθήματα.
Είσαι πλέον διαθέσιμος να αποταμιεύσεις, χρόνο, χρήμα και ενέργεια για να
έχεις όταν τα χρειαστείς. Ξέρεις πια ότι
δεν έχει νόημα να δίνεις τα πάντα μονομιάς, αφήνοντάς σε κενό. Από την άλλη,
έχεις μια τάση να στραφείς προς τον
εαυτό σου, ψυχικά και σωματικά, έτσι
ώστε να φροντίσεις την καλή υγεία που
θέλεις να έχεις και στο μέλλον.
Ταύρος: Το στρες και η ένταση καταλαγιάζουν και έτσι τα πράγματα γίνονται
καλύτερα από ότι ήταν στο πρόσφατο
παρελθόν. Πάρε μια απόφαση για το
πως θες να περάσεις την ημέρα. Μια
μικρή απόδραση ή ένα μικρό διάλειμμα
από την καθημερινότητα θα είναι χρήσιμο για να σε γεμίσει ενέργεια και
δύναμη. Αλλαγές αναμένονται στα οικονομικά και στα επαγγελματικά.
Δίδυμοι: Η σχέση μεταξύ αίτιας και
αιτιατού θα κυριεύσει τη σκέψη σου.
Αυτό θα σε κάνει να σκεφτείς πώς κάθε
πράξη φέρνει τα αποτελέσματα που
φέρνει και τι μπορείς να κάνεις εσύ για
να πραγματοποιήσεις αυτά που θέλεις.
Η τύχη είναι ένας παράγοντας που δεν
πρέπει να αψηφάς, για αυτό σκέψου
καθαρά και συνυπολόγισε όλες τις
παραμέτρους. Μην πτοηθείς από τις
απαιτητικές καταστάσεις, καθώς αυτές
μπορούν να φέρουν πιο ουσιαστικά
αποτελέσματα.
Καρκίνος: Κάποιο πρόσωπο που στέκεται διακριτικά και αθόρυβα στο πλάι
σου είναι διαθέσιμο να σε συμβουλεύσει
και να σε στηρίξει αν του το ζητήσεις. Η
βοήθεια που θα σου δώσει θα είναι
καταλυτικής σημασίας για ένα θέμα
που σε απασχολεί αρκετά το τελευταίο
διάστημα. Η κοινωνικότητά σου βρίσκεται στα ύψη και οι άλλοι σε αντιμετω-

πίζουν πολύ θετικά, και εσένα και το
έργο σου.

στές σου είναι το χαμόγελό σου και η
αγέρωχη στάση που θα κρατήσεις.

Λέων: Ο περίγυρός σου σε αντιμετωπίζει με ζήλια, επιφυλακτικότητα ή και με
σχετική αδιαφορία. Πάντως, δεν υπάρχει η εκτίμηση που θα ήθελες ή σου αξίζει. Καλά θα κάνεις, λοιπόν, να μην
αναλωθείς σε λόγια και καταστάσεις
που μπορούν να δημιουργήσουν περαιτέρω παρεξηγήσεις. Η καλύτερη στάση
σε όλα αυτά, είναι η αδιαφορία και η
σταθερότητα στις απόψεις σου. Μην
επιτρέψεις ούτε για μια στιγμή να δείξεις ευάλωτος στην άποψη των άλλων.

Τοξότης: Η χαμηλή αυτοπεποίθησή
σου, είναι η πηγή των περισσότερων
προβλημάτων σου. Αυτό σε εμποδίζει
να κάνεις τα βήματα προόδου που θα
ήθελες και ελπίζεις. Έτσι οδηγείσαι
σιγά –σιγά σε απόγνωση. Αν συνειδητοποιήσεις, λοιπόν, ότι οι λύσεις είναι
στα χέρια σου, θα μπορέσεις να αλλάξεις εξ ολοκλήρου τη ζωή σου. Χαλάρωσε και σκέψου χωρίς ανασφάλεια.

Παρθένος: Η σαφήνεια και η ξεκάθαρη
στάση σου, είναι απαραίτητη. Φρόντισε
να μην αφήνεις εντυπώσεις να αιωρούνται και να κάνεις σαφείς τις σκέψεις
και τη θέση σου. Έτσι, όχι μόνο, δεν θα
υπάρξουν παρεξηγήσεις, στις οποίες
είσαι επιρρεπής, αλλά θα καταφέρεις
να έχεις και την εύνοια ενός προσώπου
από το περιβάλλον σου. Μια θετική
αλλαγή, επαγγελματική ή προσωπικά,
είναι στα σκαριά.
Ζυγός: Ισορροπία φαίνεται πως θα
υπάρξει στα περισσότερα θέματα που
σε αφορούν, καθώς η συνύπαρξη ή η
συνεργασία σου με ένα πρόσωπο σε
συμπληρώνει και σε κάνει άκρως αποτελεσματικό. Αν θέλεις να προωθήσεις
κάποια σχέδιά σου, η ημέρα μοιάζει
αρκετά ευνοϊκή. Αν υπάρχουν νέες συμφωνίες στα σκαριά μην διστάσεις να τις
επισημοποιήσεις.
Σκορπιός: Η ημέρα χρειάζεται λίγη
προσοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
πρέπει να γίνεις αναβλητικός ή αναποφάσιστος. Κάνε τις κινήσεις που πρέπει
και μην δημιουργείς εμπόδια από το
πουθενά. Μην επιτρέψεις σε λόγια τρίτων να σου χαλάσουν τη διάθεση. Η
καλύτερη απάντηση στους ανταγωνι-

Αιγόκερως: Θα κληθείς να δείξεις την
ικανότητά σου να σταθείς με εγκράτεια
απέναντι σε κάποια γεγονότα που θα σε
προκαλέσουν. Θα χρειαστεί να προσαρμοστείς σε αυτά και να συνεργαστείς με
κάποια πρόσωπα αρμονικά. Είσαι σε
θέση να ενώσεις τις δυνάμεις σου με
τρίτα άτομα προκειμένου να φέρεις το
επιθυμητό αποτέλεσμα. Η εμπειρία και
τα ταλέντα σου αποδεικνύονται εξαιρετικά βοηθητικά.
Υδροχόος: Φαίνεται πως η ισορροπία
και η αρμονία δεν σε βοηθούν να προωθήσεις τα σχέδιά σου. Κάποιες υποσχέσεις που σου έχουν δοθεί δεν φαίνεται
να εκπληρώνονται και αυτό σε εκθέτει
στα μάτια τρίτων. Η αποφασιστικότητα
που θα σε διακατέχει στον προσωπικό
τομέα σε κάνει να διεκδικείς και να επιτυγχάνεις με ευκολία το σκοπό σου.
Ιχθείς: Το πάθος που κρύβεις μέσα σου,
έχει τεράστια δύναμη και εσύ θα αποφασίσεις που θα την διοχετεύσεις.
Μπορεί να ξεκινήσεις ένα νέο εγχείρημα
ή να βοηθήσεις στην εκτέλεση ενός
άλλου που αφορά σε τρίτο πρόσωπο. Η
έντονη δραστηριότητα δεν περνάει
απαρατήρητη. Αντίθετα, προκαλεί θαυμασμό και εκτίμηση από το κοινωνικό
σου περίγυρο.

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σούπερ αφράτο νηστίσιμο κέικ
Υλικά:
1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
1 φλιτζάνι τσαγιού χυμό πορτοκαλιού
1/2 φλιτζάνι του καφέ χυμό λεμονιού
500 γρ.φαρίνα
80-100 γρ.σταφίδες ή σταγόνες κουβερτούρας
1 κ.γλ. μπέικιν
Εκτέλεση:
Χτυπάμε όλα τα υλικά μαζί εκτός από το αλεύρι έως ότου
λιώσει η ζάχαρη αρκετά. Ρίχνουμε το αλεύρι στο οποίο
έχουμε ανακατέψει το μπέικιν πετυχαίνοντας μια μαλακή
ζύμη. Προσθέτουμε τις σταγόνες. Στην περίπτωση που θα
βάλουμε σταφίδες τις αλευρώνουμε για να μην "πιάσουνε"
πάτο. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς περίπου μια ώρα
κάνοντας το τεστ με την οδοντογλυφίδα πρώτα.
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Αδικημένες μισθολογικά
Μισθολογικό χάσμα επικρατεί μεταξύ των κρατών της Ε.Ε
οι γυναίκες
Τ
Ο

εράστιο μισθολογικό χάσμα
επικρατεί στα κράτη – μέλη της
Ευρωπαικής Ένωσης

Όσο πιο βόρεια προχωρούμε τόσο
πιο πολύ αυξάνεται ο μέσος μηνιαίος μισθός ενώ όσο πιο ανατολικά οδεύουμε τόσο περισσότερο
μειώνεται.
Το Πριγκιπάτο του Μονακό κατέχει
την μερίδα του λέοντος. Η Ελλάδα
βρίσκεται στην προτελευταία θέση
με 917 ευρώ και η Πορτογαλία στην
τελευταία με 846 ευρώ. Η Κύπρος
είναι κάπου στη μέση με 1658
ευρώ.
Τον πιο ψηλό μισθό στην Ευρώπη
απολαμβάνουν οι κάτοικοι του
Μονακό, του Λιχτενστάιν και της
Ελβετίας όπου οι μισθοί φτάνουν

τις 5, 225 ευρώ - 4,421 ευρώ4,487 ευρώ αντίστοιχα.

Από την άλλη, το χαμηλότερο μέσο
μισθό παίρνουν μηνιαίως οι εργα-

• Ευρώπη πολλών ταχυτήτων
με κάποιες χώρες να έχουν
μηνιαίο μισθό πέντε χιλιάδες
ευρώ και άλλες 300 ευρώ
ζόμενοι στην Ουκρανία με 190
ευρώ. Σε επτά χώρες, σε κεντρική
και βόρεια Ευρώπη οι μέσοι μισθοί
είναι πάνω από τρεις χιλιάδες
ευρώ :
• Ελβετία: 4,421 ευρώ
• Λιχτενστάιν: 4,887
• Νορβηγία: 3,405 ευρώ

•
•
•
•

Δανία: 3,270 ευρώ
Μονακό: 5,225 ευρώ
Λουξεμβούργο: 3,159 ευρώ
Ισλανδία: 3,568 ευρώ

ι γυναίκες στην Ευρωπαική Ένωση αμείβονται
κατά μέσο όρο 16,3% λιγότερα ανά ώρα από τους
άνδρες Το ποσοστό αυτό που δεν μειώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η θέση της Κύπρου
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η Κύπρος βρίσκεται
αρκετά πιο χαμηλά από τις
πρώτες επτά χώρες με το μέσο
όρο καθαρού μισθού να ανέρχεται στα 1,658 και να κατέχει μία
θέση στη μέση του πίνακα αφήνοντας πίσω της όλες τις χώρες
των Βαλκανίων, τις χώρες της
Πρώην Ανατολικής Ευρώπης, τις
χώρες της ΕΣΣΔ, τις Βαλτικές
χώρες, την Ελλάδα και την Πορτογαλία.

Μέσος μηνιαίος
μισθός σε ευρώ

Για μείωση της μισθολογικής
ψαλίδας ανδρών – γυναικών, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε
πριν από μερικούς μήνες συγκεκριμένη πρόταση.
Καθόρισε οκτώ συστάσεις για
τις χώρες- μέλη, προκειμένου
να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ισότιμα
στο χώρο εργασίας. Η πρόταση
περιλαμβάνει τον καθορισμό
ελάχιστων κυρώσεων για επιχειρήσεις που δεν παρέχουν ίση
αμοιβή
και τον έλεγχο πολυμορφίας των μεγαλύτερων
ευρωπαϊκών εταιρειών.
Η Επιτροπή θα εφαρμόσει
τα μέτρα μέχρι τα τέλη
του 2019, όπου λήγει η
ισχύουσα θητεία της.

• Πρόταση της Ευρωπαικής Επιτροπής
για μείωση του
χάσματος

«Δεν βλέπουμε μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η επικεφαλής της
Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, Věra Jourová.
«Δεν μειώνουμε σημαντικά αυτό το χάσμα, παρά τις
πολλές προσπάθειες».
Οι γυναίκες στην ΕΕ κερδίζουν κατά μέσο όρο 16,3%
ανά ώρα από τους άνδρες, ποσοστό που δεν μειώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια.
Δημοσκόπηση του Ευρωβαρομέτρου καταδεικνύει ότι
το 90% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι είναι απαράδεκτο να πληρώνονται οι γυναίκες λιγότερο από τους
άνδρες για την ίδια εργασία.
Το 2012, η Επιτροπή πρότεινε νομοθεσία που απαιτεί τουλάχιστον το 40% των μη εκτελεστικών θέσεων
σε εταιρείες να κατέχονται από γυναίκες. Ωστόσο, η
εν λόγω πρόταση δεν εγκρίθηκε, διότι δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία μεταξύ των χωρών
της ΕΕ. Η Βρετανία και η Γερμανία αντιτάχθηκαν στις
ποσοστώσεις.

ΣΕΚ και ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ) διατράνωσαν την αποφασιστικότητα τους να εργασθούν ενάντια στην προωθούμενη αποκρατικοποίηση της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.
Ταυτόχρονα θα συνεχίσουν
μεθοδικά και τεκμηριωμένα να
εργάζονται προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων του προσωπικού και
του οργανισμού τον οποίο
θέλουν εύρωστο και ισχυρό
μέσα στο διαμορφούμενο
ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Τα κυριότερα θέματα που
απασχολούν το προσωπικό
της ΑΤΗΚ εξετάσθηκαν σε
πρόσφατη συνάντηση της νεοεκλεγείσας γενικής γραμματείας της με τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα.
Παρών στη συνάντηση ήταν
και ο γενικός γραμματέας της
ΟΗΟ-ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία.
Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
- Η πορεία της ΑΤΗΚ. Διατυπώθηκε δυσφορία για τον
τρόπο που η Διοίκηση και η

Επαναβεβαιώθηκε η κάθετη αντίθεση στο νομοσχέδιο
για αποκρατικοποίηση της ΑΤΗΚ
• Επί τάπητος το μισθολογικό θέμα των Ωρομισθίων
Διεύθυνση του οργανισμού χειρίζονται προκλήσεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο
Οργανισμός και στην μεγάλη
καθυστέρηση που παρατηρείται στο χειρισμό αρκετών
θεμάτων που βρίσκονται ενώπιον τους.
- Μειώσεις μισθών. Ζητήθηκε
από τη ΣΕΚ να συμβάλει
έμπρακτα και δυναμικά ώστε
σταδιακά και στο σύντομο
μέλλον να αποκατασταθούν
τόσο οι μισθοί, όσο και τα
άλλα δικαιώματα των εργαζομένων που μειώθηκαν για
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης. Η ΣΕΚ, τονίσθηκε, έχει ήδη πετύχει να καταγραφεί στη τελευταία συμφωνία με τον Υπουργό Οικονομικών ότι θα υπάρξει σταδιακή
αποκατάσταση των μισθών
και εξάλειψη των μειώσεων
που επήλθαν λόγω της οικονο-

μικής κρίσης.
- Θέματα Ωρομίσθιου προσωπικού. Τονίσθηκε ότι θα διεκδικηθεί εφαρμογή μισθολογικών κλιμάκων ανάλογες με
αυτές των Ωρομισθίων του
Δημοσίου. Ζητήθηκε όπως η
ΣΕΚ συμβάλει με την εμπειρία
της στον τομέα αυτό αφού
αντιπροσωπεύει ένα πολύ
μεγάλο αριθμό Ωρομισθίων.

- Αποκατάσταση των επιδομάτων και των υπερωριών. Το
συνδικαλιστικό κίνημα αναμένει από την ΑΤΗΚ να προχωρήσει στην εφαρμογή των
συμφωνηθέντων με αναδρομική ισχύ από το Μάρτιο 2017.
- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(ΣΣΕ).
Εκφράσθηκε
δυσφορία γιατί καθυστερεί ο
διάλογος για συνομολόγηση

Συνάντηση της νεοεκλεγείσας
ηγεσίας της ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ)
με τον γ.γ της ΣΕΚ

των νέων ΣΣΕ με βάση τη Συμφωνία Πλαίσιο που υπόγραψαν με τον Υπουργό Οικονομικό η ΣΕΚ και η ΠΕΟ.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ.Μάτσας διαβεβαίωσε την ηγεσία της ΕΠΟΕΤ ότι η
ΣΕΚ βρίσκεται παρά το πλευρό
της υποστηρίζοντας υπεύθυνα
και δυναμικά τα αιτήματα των
μελών της και ευρύτερα του
προσωπικού της ΑΤΗΚ. Σημειώνεται ότι η ΕΠΟΕΤ(ΟΗΟ-ΣΕΚ)
είναι η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση στην ΑΤΗΚ.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΕΚ: ΥΣΤΕΡΗΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΑΚΡΙΒΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΕΣ

Ν

ικηφόρες εκτός έδρας αποδράσεις για Εθνικό Λατσιών, Ακρίτα
Χλώρακας και Ορμήδεια, που τους
δίδει ψυχολογική τόνωση για τη
συνέχεια. Ο Ονήσιλλος εξακολουθεί
να προπορεύεται σταθερά ακολουθούμενος από την ΜΕΑΠ με 6 βαθμός
διαφορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Δεν κατάφερε να ψαλιδίσει τα φτερά
του ψυχωμένου Ερμή

• Αθεράπευτη αγωνιστικά η Ομόνοια
παρά την αλλαγή προπονητή

• Οδοστρωτήρας ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, μείωσε αισθητά
τη διαφορά από την κορυφή

• ΑΠΟΕΛ: Νίκη με πολλή δυσκολία με αντίπαλο
τη βελτιωμένη Νέα Σαλαμίνα

• Άλωσε το «Τσίρειο» η ΑΝΟΡΘΩΣΗ συγκατοικώντας στα ψηλά με την ΑΕΚ

• Απώλειες για ΑΕΛ, συνεχίζει την καλή πορεία
η ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς

Μ

έτρια εμφάνιση για την ΑΕΚ η
οποία δεν κατάφερε να κόψει τα
φτερά του βελτιωμένου και ψυχωμένου
Ερμή. Το αποτέλεσμα θεωρείται πισωγύρισμα για την ομάδα του Ι. Ιδιάκεθ,
που απέκτησε συγκάτοικο στο ρετιρέ.

Το πρόσωπο
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ

Υγιεινό περίπατο έκανε στη Λευκωσία ο
Απόλλωνας
που
συνέτριψε
τον
Ολυμπιακό σμικρύοντας την βαθμολογική ψαλίδα που τον χωρίζει από την
κορυφή. Οι Λεμεσιανοί βρίσκονται σε
πλεονεκτική θέση λαμβανομένου υπόψιν
ότι έχουν τρεις αγώνες λιγότερους από
τους δύο προπορευόμενους.
Ο Ολυμπιακός υπέκυψε φυσιολογικά
στην ανωτερότητα του αντιπάλου.
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ δυσκολεύθηκε για 80’ αλλά
στο τέλος κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Άρη, γεγονός που την ανεβάζει ξανά στον Όλυμπο, εκμεταλλευόμενη
το στραβοπάτημα της ΑΕΚ.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Τ

Με μέτρια απόδοση ο ΑΠΟΕΛ μόλις που
κατάφερε να πάρει το τρίποντο από την

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΨΕΥΔΑΣ - ΚΟΥΡΡΗΣ

Ο Ελλαδίτης επιθετικός
του Απόλλωνα επανήλθε δριμύτερος
δίδοντας πρόσθετη ισχύ
στην επιθετική αιχμή της ομάδας
του στην φιλόδοξη πορεία της προς
την κατάκτηση του πρωταθλήματος
Νέα Σαλαμίνα η οποία έδειξε σαφή βελτίωση που της δίνει αυτοπεποίθηση για

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ο στραβοπάτημα της Ομόνοιας
Ψευδά στον Κόρνο και η νικηφόρα
απόδραση του Κούρρη από την
Αγλαντζιά, οδήγησε τις δύο ομάδες
στην συγκατοίκηση στο βαθμολογικό
ρετιρέ. Αξιοσημείωτες εκτός έδρας
νίκες για Ροτσίδη, Ορφέα και
Αμαθούντα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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1

τη συνέχεια.
Στο ίδιο έργο θεατές οι Ομονοιάτες που
συνεχίζουν να παραπαίουν αγωνιστικά.
Η πρώτη του Ιβάϊλο Πέτεφ στον πάγκο
δεν στάθηκε ικανή να φέρει την πολυπόθητη αλλαγή. Παλληκάρι ο Εθνικός
Άχνας πήρε βαθμό - βάλσαμο, τονώνοντας σημαντικά την αυτοπεποίθηση του
για ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα στην
τιτάνια προσπάθεια του για παραμονή
στα μεγάλα σαλόνια.
Δίκαιη ισοπαλία στον αγώνα Δόξας ΑΕΛ. Η Δόξα απέδειξε για άλλη μια φορά
τη φετινή αγωνιστική της άνοδο με
στόχο τον τερματισμό της στην πρώτη
εξάδα.
Με δύο τέρματα του Βραζιλιάνου
Φαμπρίσιο η ΑΛΚΗ πήρε τρίποντο ζωής
από την Πάφο. Ανήλθε στους 18 βαθμούς θέτοντας τις βάσεις για παραμονή
στη μεγάλη κατηγορία. Αντιθέτως, η
ομάδα της Πάφου πήρε τελευταίως την
κατιούσα, καθιστώντας αδήριτη την
ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ τρέχει ακάθεκτος με επίθεση που βγάζει φωτιές και
τους φίλους του να τον προβάλλουν πλέον ως το αδιαφιλονίκητο
φαβορί για τον τίτλο.

2

ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα στην αγωνιστική
τους συμπεριφορά, γεγονός που θα πρέπει να προβληματίσει
σοβαρότατα τους προπονητές τους.

3

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ επιβεβαιώνει αυτούς που υποστηρίζουν ότι απέκτησε μέταλλο πάνω στο οποίο κτίζει αισιόδοξο το αύριο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη 20/12

Πέμπτη 21/12

Αλκή - Πάφος FC ............................. 2-1
09’, 72’ Φαμπρίτσιο / 23’ Σιόρσκι)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΡΕΤΙΡΕ ΓΙΑ ΔΥΟ

Ο

μόνοια
Αραδίππου
και
Αναγέννηση
Δερύνειας έφεραν ισοπαλίες και παρέμειναν
μαζί στην κορυφή. Ωστόσο, έδωσαν το δικαίωμα
στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου να τους πλησιάσει από απόσταση βολής. Στα κάτω διαζώματα,
η Αγία Νάπα απόδρασε με το τρίποντο από την
Ξυλοτύμπου απομακρυνόμενη από την επικίνδυνη ζώνη. Αξιοσημείωτο εκτός έδρας διπλό για
την ΠΑΕΕΚ. Παραμένει στο βαθμολογικό μηδέν ο
Χαλκάνορας και χωρίς νίκη ο Εθνικός Άσσιας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΑΥΤΑ ΤΑ XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Το καλύτερο δώρο είναι η αγάπη,
δοσμένη με ξεχωριστό τρόπο
Με τη Δρ. Λίζα Βάρβογλη,
Ph.D. Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

1

Πείτε ‘ευχαριστώ’ και αισθανθείτε
ευγνωμοσύνη. Ευχαριστείστε το Θεό
που είστε ζωντανοί, ευχαριστείστε τη
ζωή για όσα καλά έχετε, μικρά ή μεγάλα.
Πείτε ‘ευχαριστώ’ από καρδιάς σε
ανθρώπους που έχουν σημαντικό ρόλο
στη ζωή σας. Νιώστε ευγνωμοσύνη τη
ζωή σας.

2

Συγχωρήστε. Συγχωρώντας αυτούς
που σας έχουν στεναχωρήσει θα νιώσετε ανακούφιση στην ψυχή και το μυαλό
σας .

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ποινικό αδίκημα η μή καταβολή του 13ου μισθού

Η

ΣΕΚ υπενθυμίζει για ακόμη μια
φορά, τόσο τους εργαζόμενους όσο
και τους εργοδότες, ότι η καταβολή
13ου μισθού εκεί και όπου παραχωρείται, είτε λόγω συλλογικής σύμβασης
ή μέσα από πρακτική, είναι υποχρεωτική με βάση τη νομοθεσία και πρέπει
να συνεχίσει να καταβάλλεται.

Η παραχώρηση 13ου μισθού συνδέεται
άμεσα με τη δημιουργία αξιοπρεπών
και ποιοτικών θέσεων εργασίας και
στηρίζει τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα ή
βρίσκονται στα όρια της φτώχιας.
Η ΣΕΚ τονίζει παράλληλα ότι, οι αξιο-

Συγχωρήστε τα παιδιά σας που δεν είναι
υπάκουα.
Συγχωρήστε τον προϊστάμενό σας που δε
σας καταλαβαίνει.
Συγχωρήστε τους γονείς σας για όσα σας
έκαναν ή δε σας έκαναν.
Συγχωρήστε την κυβέρνηση που έφερε σε
τόσο δύσκολη θέση τόσους πολλούς
ανθρώπους.

και συμβάλλει στη δημιουργία αξιοπρεπών
και ποιοτικών θέσεων εργασίας
ΣΕΚ καλεί όλους τους εργοδότες να
παραχωρήσουν 13ο μισθό στους εργαζομένους τους. Έτσι, θα λειτουργήσουν
αλληλέγγυα στους εργαζομένους τους
και θα περιοριστούν οι εργασιακές
διακρίσεις, γεγονός που μακροπρόθεσμα θα λειτουργήσει ωφέλιμα και για
τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
πρεπείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας
δεν συμβάλλουν μόνο στην ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας αλλά
ενισχύουν σημαντικά την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την πραγματική οικονομία. Για τον λόγο αυτό, η

Σ

τη Μεσολαβητική Υπηρεσία προσέφυγαν οι κλαδικές συντεχνίες ΣΕΚ,
ΠΕΟ, για την διαφορά που προέκυψε
αναφορικά με την άρνηση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (υπουργείο Οικονομικών) να εφαρμόσει τη συμφωνία σχετικά με την επέκταση του ενιαίου κρατικού μισθολογίου/διαζευτικών προσόντων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε κοινή ανακοίνωση τους οι δύο συντεχνίες επικρίνουν το Τμήμα ότι ζητά όπως το θέμα
των διαζευτικών προσόντων στους

Η συγχώρεση θα ελαφρύνει το νου και την
ψυχή σας και θα σας αναζωογονήσει.

√ Συντεχνιακές βολές εναντίον του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού

√ Στη Μεσολαβητική Υπηρεσία η εργατική διαφορά
νοιας Συλλογικών Συμβάσεων με τους
Δήμους ,στη βάση απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου και με τη σύμφωνο
γνώμη του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών. Αλλοιώνει επίσης και το συμφωνημένο καθεστώς των όρων εργοδότησης των δημοτικών υπαλλήλων
που είναι η ταύτιση με τη Δ.Υ.»

3

Περιορίστε την τάση σας να παραπονιέστε και να κατηγορείτε. Η γκρίνια είναι ένας εχθρός για την ψυχική
υγεία και την καλή διάθεση. Μην ξεχνάτε
ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν τους γκρινιάρηδες! Αυτά τα Χριστούγεννα κάνετε
μια συνειδητή προσπάθεια να αποφύγετε
τη γκρίνια και τα παράπονα. Αυτή σας η
στάση θα δημιουργήσει ηρεμία, γαλήνη
και αγάπη στην καρδιά σας και στους
αγαπημένους σας.

4

Πείτε έναν καλό λόγο με την καρδιά
σας. Θυμάστε ποια ήταν η τελευταία
φορά που είπατε έναν καλό λόγο από την
καρδιά σας – και όχι τυπικά-; Έχετε πει
στους γονείς σας ότι τους αγαπάτε; Τους
έχετε ευχαριστήσει για όσα έχουν κάνει
για σας; Έχετε πει αντίστοιχα «σε
αγαπώ» και «σε ευχαριστώ» στο ταίρι
σας, σε συγγενείς ή φίλους; Κάντε ένα
κομπλιμέντο στο ταίρι σας, όχι απλώς
για την εξωτερική του εμφάνιση ή για
κάτι επιφανειακό, αλλά για το ότι έχει
βάλει προσπάθεια στο να κρατήσει τη
σχέση σας και την οικογένειά σας. Ευχαριστήστε τα παιδιά σας που ομορφαίνουν τη ζωή σας. Κάνοντας κομπλιμέντα
στους αγαπημένους
σας θα αλλάξει η
διάθεσή σας προς
το καλύτερο και
θα διαπιστώσετε ότι έχετε
έναν τεράσ τ ι ο
πλούτο
στη ζωή
σας!

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Καλούνται οι εργαζόμενοι όπως στις
περιπτώσεις που σημειώνονται παραβιάσεις στην καταβολή του 13ου
μισθού προβαίνουν σε καταγγελίες
(τηλ. ΣΕΚ 22849849, τηλ. Υπ. Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων 22401600).

Με προβλήματα η εφαρμογή της συλλογικής
συμφωνίας στους Δήμους

Συγχωρήστε αυτόν/ή που σας χρωστάει
χρήματα.

Συγχωρήστε αυτόν/ή που σας είπε ψέματα.

√ Ο 13ος μισθός ενισχύει την πραγματική οικονομία

Η ΣΕΚ καλεί τους εργοδότες να καταβάλουν έγκαιρα τον 13ο μισθό στους
εργαζομένους τους για να τονωθεί η
αγορά και η οικονομία του τόπου.

Συγχωρήστε αυτόν/ή που σας χώρισε.

Συγχωρήστε τον/τη σύζυγό σας για κάτι
ενοχλητικό που σας έκανε.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δήμους εξετασθεί στο μέλλον, εκτός
του προϋπολογισμού των Δήμων για
το 2018, κατά παράβαση της Παγκύπριας Συλλογικής Σύμβασης που υπογράφτηκε αρχές Δεκεμβρίου.
Περαιτέρω υπογραμμίζεται: «Θεωρούμε αυτή τη θέση του ΤΔΔΠ σαν κατάφωρη παρέμβαση στην εφαρμογή πρό-

1η Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση
στους Δήμους
Υπεγράφη στις 5 Δεκεμβρίου 2017 η 1η
Παγκύπρια Συλλογική Σύμβαση που
αφορά τους όρους απασχόλησης του
προσωπικού των 30 Δήμων της ελεύθερης Κύπρου.
Στη συμφωνία γίνεται καταγραφή και

αποτύπωση των όρων απασχόλησης
που ισχύουν σήμερα σε κάθε Δήμο
ξεχωριστά.
Αυτό αποτελεί μόνο την αρχή, στην
κοινή προσπάθεια που καταβάλλουν οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΗΟ ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ - ΠΕΟ μαζί με την
Ένωση Δήμων, για
εφαρμογή
ενιαίων
όρων απασχόλησης,
Παγκύπρια, για όλους
τους εργαζομένους
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η υπογραφή καταδεικνύει επίσης τη βούληση των συνδικαλιστικών οργανώσεων
να στηρίξουν αλλαγές
και βελτιώσεις στον
τρόπο λειτουργίας
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πολυσυζητημένη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί αναγκαιότητα που η πολιτεία
οφείλει να προωθήσει, αφού θεωρείται
ότι τα υφιστάμενα συσσωρευμένα
προβλήματα των Δήμων απαιτούν
διαχείριση προς όφελος των εργαζομένων και των δημοτών.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕΚ

Π

αιδικές χριστουγεννιάτικες και
πρωτοχρονιάτικες γιορτές θα
διοργανώσουν και φέτος τα Εργατικά
Κέντρα ΣΕΚ Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Λευκωσίας, δίδοντας την
ευκαιρία σε παιδιά και γονείς να απολαύσουν με γιορτινή διάθεση το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων.

ΠΑΦΟΣ

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, οίκημα ΣΕΚ

www.sek.org.cy,

Πάφου, 5μ.μ., ψυχαγωγία με το θέατρο ΣΚΑΛΑ.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου, Monte
Caputo, 5.30 - 8.30μ.μ. - Ο Νικολάκης
στο Suurvivor.

ΛΑΡΝΑΚΑ
Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, 11π.μ. στον
πολυκινηματογράφο CINEPLEX. Θα
χορέψουν τα παιδιά «οι Ελεύθεροι»
της ΣΕΚ Λάρνακας και Αμμοχώστου.

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τετάρτη 3 Ιανουαρίου, στο οίκημα
της ΣΕΚ, 5.30μ.μ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Χορευτικό πρόγραμμα από το Παιδικό Συγκρότημα της «Λυγερής»
• Η Παιδική σκηνή Δώρου Κυριακίδη
θα παρουσιάσει το θέατρο: «Ο Νικολάκης στο Survivor».

www.oho-sek.org.cy

