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ΤΕΤΑΡΤΗ
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ΜΑΡΤΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
•Η

Συνεδρία Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΚ

T

ην Πέμπτη 22/3/2018 και ώρα
10.00 π.μ θα πραγματοποιηθεί στο
μέγαρο του κινήματος στον Στρόβολο,
συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου της
ΣΕΚ στην οποία θα συζητηθούν τα πιο
κάτω θέματα:
1. Οργανωτικά αποτελέσματα 2017.
2. Οικονομικά αποτελέσματα 2017.
3. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.
4. Διάφορα.
Ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ.
Μάτσας συνεπικουρούμενος από τα
μέλη της γενικής γραμματείας θα αναλύσει τα καίρια εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα και θα σκιαγραφήσει το πλαίσιο των διεκδικήσεων και
γενικότερα την πολιτική της ΣΕΚ για το
2018 σε μία περίοδο κατά την οποία οι
ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης προδιαγράφονται θετικότατοι. Ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης θα επεξηγήσει τα οργανωτικά αποτελέσματα του
παρελθόντος έτους και θα χαράξει τη
γραμμή πλεύσης για το 2018. Ο γενικός
ταμίας Σάββας Κούλας θα προβεί σε
εκτενή ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2017 και θα καταγράψει
τους στόχους για το τρέχον έτος.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2987
TIMH 0.70€

ΣΕΚ τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Διεκδικούμε - αξιώνουμε διασφάλιση
της αξιοπρέπειας στην εργασία
Μ

ε ηχηρό το σύνθημα «Διεκδικούμε
αξιοπρέπεια στην εργασία», η
ΣΕΚ τίμησε με μεγαλοπρέπεια την 8η
Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της
Γυναίκας, καλώντας τις εργαζόμενες
να συνεχίσουν να αγωνίζονται για μια
σύγχρονη Κυπριακή κοινωνία απαλλαγμένη από διακρίσεις, ανισότητες,
ανεπιθύμητες συμπεριφορές και αναχρονιστικές παθογένειες.

• Σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών
Συνδικάτων (ETUC) συμμετείχε η ΣΕΚ με σκοπό την προώθηση οδηγίας
για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
χώρους δουλειάς πολιτικές συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας.
H ΣΕΚ στους φετινούς εορτασμούς της
8η Μαρτίου προώθησε δυο πρωταρχικούς στόχους:

ETUC σε πανευρωπαϊκή εκστρατεία,
καλώντας τις εργαζόμενες μέλη της,
εν ώρα εργασίας, να ενδυναμώσουν
τη φωνή των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για προώθηση Ευρωπαϊκής οδηγίας που θα στοχεύσει στην ενίσχυση

15 Μαρτίου: Παγκόσμια
Ημέρα Καταναλωτή

Μ

ε την ευκαιρία της φετινής Ημέρας
Καταναλωτή, το Σωματείο Εργαζο-

μένων Καταναλωτών της ΣΕΚ σε διακήρυξη του διαπιστώνει πως στην αγορά
υπάρχουν αρκετά προβλήματα που προκαλούν ανασφάλεια στο καταναλωτικό
κοινό και επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ζωής. Διαπιστώσεις, εισηγήσεις,
λύσεις, στη διακήρυξη που δημοσιεύεται
στη

σελ. 5

Στις ογκώδεις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν τα επαρχιακά τμήματα
εργαζομένων γυναικών σε Λευκωσία
Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα και Παραλίμνι, τονίστηκε η αναγκαιότητα όπως
οι γυναίκες ενδυναμώσουν περαιτέρω
τις προσπάθειες τους για εδραίωση
μόνιμων συνθηκών ασφάλειας και
αξιοπρέπειας, προωθώντας στους

1. Την ενσωμάτωση του Κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας ο οποίος θα αποτελέσει
μέτρο πρόληψης απαράδεκτων φαινομένων που προκαλούν εργασιακή
ανασφάλεια και καταρράκωση της
προσωπικής αξιοπρέπειας.

2.

Συμμετείχε

ως ενεργό μέλος της

του νομοθετικού πλαισίου για τη
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
(φωτό), (Σελ. 8, 9, 16)

• Η ΣΕΚ προτρέπει τις εργαζόμενες να καταγγέλλουν απρεπείς
συμπεριφορές που θίγουν
την αξιοπρέπεια τους

H αγορά κρύβει παγίδες και ανασφάλεια

Ζ

ούμε σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή με αρκετά
προβλήματα να διαιωνίζονται, να πολλαπλασιάζονται και να απειλούν το πορτοφόλι και την υγεία
των καταναλωτών.
Η ακρίβεια που υπάρχει στον τομέα της υγείας και
των φαρμάκων, (σε συνδυασμό με την πολύχρονη
καθυστέρηση που παρατηρήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(Γε.Σ.Υ), οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οι
παραπλανητικές διαφημίσεις, απειλούν την καθημερινότητα των καταναλωτών και επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ζωής.
Η ΣΕΚ αποδίδει τεράστια σημασία στα θέματα που
αφορούν την προστασία και τα συμφέροντα των
καταναλωτών, γι’ αυτό με αφορμή την 15η Μαρτίου

που εορτάζεται ως «η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή» με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών από το 1983,
καλεί την κυβέρνηση:
(α) Με κάθε νόμιμο τρόπο να κλείσει τα παράθυρα
της οποιασδήποτε ασυδοσίας, να περιορίσει τα

• Οι καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται
σε δράση και εγρήγορση

μονοπώλια και τα ολιγοπώλια και να ενισχύσει τον
ανταγωνισμό σ’ όλα τα επίπεδα.
(β) Με νομοθετικό τρόπο να αυξηθούν οι ποινές για
όσους παράγουν και διοχετεύουν στην αγορά ακα-

τάλληλα προϊόντα
(γ) Να εντάξει στην εκπαίδευση δράσεις και πρωτοβουλίες για να δημιουργηθεί από τις μικρές ηλικίες
κουλτούρα καλού, ενημερωμένου και διεκδικητικού
καταναλωτή.
Όσον αφορά τους καταναλωτές, πρέπει και οι ίδιοι
να βρίσκονται σε εγρήγορση και αυτοάμυνα και να
προστατεύουν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα
τους, π.χ. να προσέχουν τι αγοράζουν, από ποιους
και σε ποιες τιμές, να ζητούν αποδείξεις για τις
συναλλαγές τους και να εξοικονομούν λεφτά, εξοικονομώντας ενέργεια. Οι καιροί είναι και πονηροί και
ύποπτοι, γι’ αυτό οι καταναλωτές και οι οργανώσεις
που τους εκπροσωπούν θα πρέπει να βρίσκονται σε
δράση και εγρήγορση.

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

@

E

Ώρα στήριξης των μισθών και εδραίωσης
συνθηκών κοινωνικής συνοχής

πιμένουμε – στοχεύουμε – Κατακτούμε
Οι εργαζόμενες στην πρώτη γραμμή για Ισότητα με πρωμετωπίδα τη ΣΕΚ

Ρ

οή δίς ευρώ στους λογαριασμούς των ξενοδόχων λόγω της τουριστικής «έκρηξης» προς την
Κύπρο
Ώρα για ποιοτικό τουρισμό με αξιοποίηση του
ντόπιου δυναμικού

Γ

ρήγορη νομοθετική ρύθμιση των βασικών όρων
των συλλογικών συμβάσεων αξιώνουν οι συντεχνίες Οικοδόμων
Ώρα ευθύνης Κυβέρνησης – Βουλής έναντι των
εργαζομένων

Α

ναμφίβολα, το Γενικό Σχέδιο Υγείας είναι η
μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση της νέας διακυβέρνησης
Η ΣΕΚ έμπρακτα στο πλευρό του νέου Υπουργού
για υλοποίηση του Γε.Σ.Υ

Τ

Δ

ιανύουμε τον τρίτο μήνα του
2018 και τα μηνύματα που
αναδύονται από το μέτωπο της
οικονομίας είναι θετικά. Οι ρυθμοί
ανάπτυξης και η μεγέθυνση του
Ακαθάριστου Εθνικού Προιόντος
κινούνται σε πολύ ικανοποιητικά
επίπεδα ενώ η ανεργία συνεχίζει
σταθερά την καθοδική της πορεία,
διανοίγοντας ευοίωνες προοπτικές
στον τομέα της απασχόλησης.
Αυτό όμως που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι οι εντυπωσιακές προβλέψεις για έκρηξη του τουριστικού τομέα ο οποίος αναμένεται να
σπάσει κάθε προηγούμενη επίδοση
τόσο στον αριθμός αφίξεων, όσο

ρομάζει το νεανικό αίμα στην άσφαλτο

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,

Ο οδηγικός πολιτισμός να εμφυτευτεί στη νέα
γενιά με πρωτοποριακές μεθόδους

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Ι

κανοποιεί η αναθέρμανση της αγοράς ακινήτων
Ωστόσο απαιτείται επαγρύπνηση για να αποτραπεί νέα φούσκα

Κ

ατηφορίζει ολοένα και περισσότερο ο ανεργιακός δείκτης
Ώρα για ποιοτικότερες θέσεις εργασίας

Η

αδυναμία είσπραξης των φόρων που ξεπέρασαν κατά πολύ τα 2 δις ευρώ αποτελεί μείζον
κοινωνικό ζήτημα
Η ΣΕΚ απαιτεί λύσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση

Φ

ράσσουμε το δρόμο στην ανισότητα σε όλες τις
μορφές της
Σύνθημα που οφείλουμε να κάνουμε πράξη,
τιμώντας την 8η Μαρτίου

Ω

ρα επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας

Επείγουσα ανάγκη η ψήφιση του νομοσχεδίου
για την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών

Ν

ίκη των πολιτών και της αξιοπρέπειας θα θεωρηθεί η επίτευξη της πολυπόθητης μεταρρύθμισης στο δημόσιο και την τοπική αυτοδιοίκηση
Ο αρμόδιος Υπουργός ας προχωρήσει μπροστά, το γοργόν και χάριν έχει

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

γγιγε η ώρα της αλήθειας για την ανάπτυξη
του Συνεργατισμού στη βάση του ανθρωποκεντρικού του χαραχτήρα
Για τη ΣΕΚ το κεφάλαιο Συνεργατισμός είναι
μείζονος κοινωνικής σημασίας

xenis.xenofontos@sek.org.cy

και στο ύψος των εσόδων. Παράλληλα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα
που έρχονται από τον νευραλγικό
τομέα των Οικοδομών – Κατασκευών που αποτελεί κινητήριο μοχλό
για γενικότερη αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.
Με αυτά κατά νούν, μπορούμεν να
υποστηρίξουμε ότι μετά την επταετή κρίση το οικονομικό αύριο του
τόπου θεωρείται ευοίωνο με όλες
τις ωφέλιμες προεκτάσεις του.
Μέσα σαυτό το σκηνικό, τα εργατικά συνδικάτα νομιμοποιούνται να
διεκδικήσουν μισθολογικές αυξήσεις και βελτίωση παρεμφερών
ωφελημάτων λαμβάνοντας πολύ
σοβαρά υπόψιν πως οι εργαζόμενοι τόσο του ιδιωτικού, όσου και
του δημόσιου τομέα, πλήρωσαν
την τελευταία επταετία βαρύ τίμημα με περικοπές μισθών και έκτατης εισφοράς για να σωθεί η
Κυπριακή οικονομία.
Σε μια περίοδο που οι μισθοί των
εργαζομένων έχουν συρρικνωθεί
σημαντικά ενώ η κερδοφορία των
επιχειρήσεων ακολούθησε ανοδική
πορεία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται καλύτερους μισθούς και πιο

αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας.

απαιτείται

Φρονώ ότι στη μετα - κρίση εποχή
που διανύουμε, επιβάλλεται να
εμπεδωθούν πιο υγιείς εργασιακές
σχέσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι αναταραχής
στην αγοράς εργασίας και να προχωρήσει απρόσκοπτα η πορεία
οικονομικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους το ποίο έχει πληγεί καίρια τα τελευταία επτά χρόνια. Ο μύθος ότι οι μισθοί αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη
έχει καταρριφθεί προ πολλού. Έχει

• Η σταδιακή επαναφορά του
θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) για
πλήρη αποκατάσταση της αγοραστικής αξίας των μισθών από τον
πληθωρισμό, προς όφελος των
μισθωτών αλλά και της ίδιας της
πραγματικής οικονομίας.

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

τεκμηριωθεί πως οι μισθοί δεν
αποτελούν ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις ενώ
σύμφωνα με διεθνείς μελέτες
συμπεριλαμβανομένου και του
ΔΝΤ, οι συλλογικές συμβάσεις μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες, υποβοηθώντας και την άρση
του αθέμιτου ανταγωνισμού, ανάμεσα στους εργαζομένους αλλά και
στις ίδιες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, οι ψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα πρέπει να συμβάλλουν στη
δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης ιδιαίτερα μεταξύ της νέας
γενιάς η οποία πρέπει να αποτελεί
το ελπιδοφόρο αύριο.
Στη βάση αυτής της προοπτικής,
θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα
συλλογικών διαπραγματεύσεων
και να ρυθμιστεί η αγορά εργασίας, περιορίζοντας τον αθέμιτο
ανταγωνισμό ο οποίος εκτοξεύτηκε
στα ύψη κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου,
επιβάλλεται να ρυθμιστούν νομοθετικά οι βασικοί όροι απασχόλησης σε μεγάλες κλαδικές συμβάσεις, καλύπτοντας όλους τους
εργαζόμενους.
Για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής που θεωρείται βαρόμετρο για
εδραίωση συνθηκών γαλήνης και
προόδου σε μια προηγμένη χώρα,

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3/2018
Βενεδίκτου οσίου, Ευσχήμονος
επ. Αλεξάνδρου μαρτ.

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»

ΠΕΜΠΤΗ 15/3/2018
Αγαπίου μαρτ., Αριστοβούλου
απ., Νικάνδρου μάρτ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3/2018
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

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

• Η πάταξη της Αδήλωτης Εργασίας και άλλων παρανομιών όπως
η καταστρατήγηση της νομοθεσίας
για τον κατώτατο μισθό και οι
πολύχρωμες παραβιάσεις των
συλλογικών συμβάσεων από επι-

• Η ικανοποιητική αμοιβή μέσω ποιοτικών θέσεων εργασίας
συμβάλλει στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και
την κοινωνική πρόοδο προς όφελος του συνόλου

Εορτολογιο

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)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Χρτιστοδούλου του εν Πάτμω,
Ιωάννου / Ανίνα οσίων
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/3/2018
Αλεξίου ανθρώπου του Θεού,
Θεοστηρίκτου ομολογητού,
Παύλου μ., Μαρίνου

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,

τήδειους εργοδότες. Είναι ευθύνη
του Κοινοβουλίου η τάχιστη ψήφιση των κανονισμών για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών, η οποία
αναβαθμιζόμενη τόσο ποσοτικά
όσο και ποιοτικά με το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό, θα συμβάλει
καθοριστικά στην εξάλειψη κάθε
μορφής παρανομίας που παρατηρείται στους χώρους εργασίας.
• Η εξάλειψη του φαινομένου της
Αγοράς Υπηρεσιών η οποία έχει
εισαχθεί παράτυπα στην αγορά
εργασίας ως μία νέα μορφή επισφαλούς απασχόλησης, στερώντας βασικά εργασιακά δικαιώματα όπως, του ανεργιακού επιδόματος, του δικαιώματος της πληρωμένης άδειας ανάπαυσης και τις
εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Πιστεύουμε βαθύτατα πως σε
τούτη την χρονική συγκυρία, επιβάλλεται να εφαρμοσθούν οι υπό
αναφορά πολιτικές, σε μια προσπάθεια περιορισμού των επιπτώσεων της κρίσης, υποβοηθώντας ουσιαστικά την κοινωνία να
ορθοποδήσει και τη νέα γενιά να
βρεί την χαμένη αυτοπεποίθηση
της μέσω ποιοτικών θέσεων εργασίας, διανοίγοντας ελπιδοφόρες
προοπτικές για το αύριο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3/2018
Ιωάννου της Κλίμακος
Κυρίλλου ιεροσολ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3/2018
Αγ. Θεοδώρων, Χρυσάνθου και
Δαρείας, Κλαυδίου, Ιάσονος
ΤΡΙΤΗ 20/3/2018
Των εν Μονή του Αγ. Σάββα
αναιρεθέντων, Μύρωνος νεομ.

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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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας

O

ρόλος της ΣΕΚ ήταν είναι και θα παραμείνει η
διαφύλαξη των πανανθρώπινων αξιών της
αλληλεγγύης, της διάθεσης για προσφορά στον
συνάνθρωπο, της συλλογικότητας, του σεβασµού,
της εμπιστοσύνης στον συµπολίτη µας, αλλά και της
διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας όπως
αρµόζει σε µια ευνοµούµενη κοινωνία.
Γι’ αυτό τον λόγο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αξιώνετε να τυγχάνετε ισότιμης μεταχείρισης στον χώρο
εργασίας σας, να απαιτείτε τον
σεβασμό αλλά και να τολμάτε να
καταγγέλλετε την όποια ενέργεια
αντιβαίνει νόμους και ηθικούς
φραγμούς.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Προμηνύονται εργασιακές καταιγίδες κατακαλόκαιρα

Σ

ε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι
ξενοδοχοϋπάλληλοι,
αξιώνοντας εφαρμογή
της συλλογικής σύμβασης η οποία παραβιάζεται κατάφωρα από
τη μεγάλη πλειοψηφία
των ξενοδόχων.

Συνεπώς, χρειάζεται ο
καθένας μας να οριοθετεί
τον προσωπικό του χώρο,
ώστε στον εργάσιμο μας
χρόνο τίποτα και κανένας
να μη χαλάει την εργασιακή αρμονία που δρα σε
βάρος της παραγωγικότητας.

Το Γενικό Συμβούλιο
της
Ομοσπονδίας
Ξενοδοχουπαλλήλων
ΣΕΚ [ΟΥΞΕΚΑ] σε προχθεσινή συνεδρία του
[φωτο] αποφάσισε να
διεκδικήσει δυναμικά
τα δικαιώματα του
προσωπικού τα οποία
απορρέουν από τη
συλλογική σύμβαση. Η
συνεδρία εξέτασε διεξοδικά την πορεία της
τουριστικής βιομηχανίας διαπιστώνοντας
ότι το 2017 παρόλον
που οι επιδόσεις αφίξεων και εσόδων του
τουριστικού κλάδου
ήταν οι καλύτερες από
οποιαδήποτε
άλλη
χρονιά, εν τούτοις οι
πλείστοι ξενοδόχοι δεν
επέδειξαν
σεβασμό
στη συλλογική σύμβαση, παραβιάζοντας ασύστολα βασικές πρόνοιες της.

Κατανοούμε πλήρως τη διστακτικότητα που παρατηρείται υπό το φόβο της απόλυσης. Γιατί το πιθανότερο αποτέλεσμα μιας επώνυμης καταγγελίας για
παραβίαση του νόμου για τη μητρότητα, για το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης θα ισούται
στον ιδιωτικό τομέα με εργασιακό εκφοβισμό
μέχρι το θύμα να αναγκαστεί να παραιτηθεί. Ο
φόβος για μια τέτοια ενδεχόμενη εξέλιξη καταβάλλει
το θύμα με άγχος και εργασιακή ανασφάλεια.

Οι ανοχή των συντεχνιών έφθασε
σε μηδενικό σημείο λόγω της ανεπιθύμητης κατάστασης που επικρατεί στις εργασιακές σχέσεις
στην τουριστική βιομηχανία δήλωσε ο γενικός γραμματέας της
ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ Μιλτιάδης Μιλτιάδους. Με δεδομένο ότι οι επιδόσεις
της φετινής χρονιάς θα είναι

Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

Στο χώρο εργασίας πέραν από
συλλογικές συμβάσεις και νομοθεσίες που κατοχυρώνουν τα
δικαιώματα μας υπάρχει και ο
άγραφος νόμος της προσωπικής
και της επαγγελματικής συμπεριφοράς.

√ Τα ισχυρά στερεότυπα που είναι
εμπεδωμένα στις
συνειδήσεις μας
δεν αφήνουν εύκολα
τη γυναίκα εργαζόμενη να πάρει την
απόφαση να καταγγείλει ανεπιθύμητες
συμπεριφορές

Δεν επιτρέπεται σε κανένα να μειώνει και να εξευτελίζει τον συνάνθρωπο
του, τον συνεργάτη του,
τον συνάδελφο ή τη
συναδέλφισσα του.

Πληθώρα καταγγελιών βρίσκονται ενώπιον των
θεσμών για σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο
εργασίας. Γυναίκες εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα
τολμούν περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Επιτροπής Ισότητας και της Επιτρόπου Διοικήσεως
να προχωρήσουν σε καταγγελία.
Πληθώρα ακόμη περιστατικών εργασιακού εκφοβισμού και υποτίμησης έρχονται ενώπιον του συνδικαλιστικού κινήματος ζητώντας από εμάς καθοδήγηση αυτών των εργατικών προβλημάτων που
δημιουργούνται.
Η ΣΕΚ για να συμβάλει στη δημιουργία εργασιακής
κουλτούρας ενάντια σε απαράδεκτα φαινόμενα που
μπορούν ακόμη και να συνθλίψουν τη ψυχική υγεία
μιας εργαζόμενης ή εργαζόμενου, έχει ετοιμάσει
κώδικα αντιμετώπισης σεξουαλικής παρενόχλησης
και παρενόχλησης στην εργασία. Το επόμενο βήμα
είναι η ενσωμάτωση του στις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας προάγοντας κατά αυτόν τον τρόπο κουλτούρα σεβασμού και αλληλεγγύης.
Αξιώνουμε από την πολιτεία να τεθεί επικεφαλής
ενός κοινωνικού αγώνα μέσα από τον οποίο θα πρέπει να ενδυναμωθεί η θέληση των εργαζομένων να
αξιώνουν ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στη βάση ενός ειλικρινούς, αμοιβαίου, ουσιαστικού
και συνεχούς διαλόγου, µπορούµε να μετατρέψουμε
το δρόµο πιο στέρεο ώστε να πετύχουµε τους στόχους που θα έχουμε θέσει.

Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Μαζί μπορούμε να φτιάξουμε την κοινωνία
που μας αξίζει.
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√ Σε επιφυλακή οι ξενοδοχουπάλληλοι για θωράκιση
της συλλογικής σύμβασης
η οποία παραβιάζεται
από την πλειοψηφία
των εργοδοτών του κλάδου
ακόμη καλύτερες, οι συντεχνίες δεν
πρόκειται να αφήσουν τα μέλη
τους και γενικότερα τους ξενοδοχοϋπάλληλους έρμαιο στην ασυ-

δοσία των εργδοτών, πρόσθεσε.
Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με
την αντίστοιχη συντεχνία της ΠΕΟ
και θα διεκδικήσουμε ομόθυμα, σαν
μια γροθιά, τα δικαιώματα των
ξενοδοχουπαλλήλων, σημείωσε.
Υπάρχει η θέληση για αγώνα για
υπεράσπιση της συλλογικής σύμβασης, των εργασιακών θεσμίων
αλλά και της αξιοπρέπειας του
προσωπικού, κατέληξε ο κ. Μιλτιάδους.

Δημιουργείται Ευρωπαϊκή Αρχή Απασχόλησης

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για
τη δημιουργία ευρωπαϊκής αρχής
εργασίας, δήλωσε η Επίτροπος για
τις Κοινωνικές Υποθέσεις Μαριάν
Τάισεν.
Σύμφωνα με τη Γερμανική εφημερίδα Die Welt, η Ευρωπαία Επίτροπος τόνισε ότι ο νέος οργανισμός
θα διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων όταν ξεκινούν μια νέα δουλειά
στο εξωτερικό. «Θα βοηθήσει τις
Αρχές να συνεργαστούν καλύτερα
ώστε όλες οι πλευρές να μπορέσουν να επιβάλουν τους υπάρχοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διεξαγωγής
επιθεωρήσεων στον χώρο εργασίας» πρόσθεσε.
Για παράδειγμα οι υπάλληλοι του
Οργανισμού και οι εθνικές Αρχές
θα εξετάζουν εάν τηρούνται οι
κατώτατοι μισθοί και τα κοινωνικά πρότυπα. Ο Οργανισμός θα
παράσχει επίσης πληροφορίες για
τις προσφορές εργασίας στην ΕΕ.
Σύμφωνα με την Τάισεν θα εισαχθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός
αριθμός κοινωνικής ασφάλισης.
«Θα είναι παρόμοιος με τον αριθμό
IBAN στον τραπεζικό τομέα. Δεν

προορίζεται να αντικαταστήσει τα
εθνικά συστήματα, αλλά να βοηθήσει-μεταξύ άλλων- τους εργα-

από το επόμενο έτος. Θα βασίζεται στην Αρχή Τραπεζών της ΕΕ
και θα στελεχωθεί με περίπου 150
υπαλλήλους.

√ Θα λειτουργήσει το 2019
με στόχο να διευκολύνει
όσους ξεκινούν δουλειά
στο εξωτερικό

Όπως δήλωσε η Τάϊσεν: «Κατά την
τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των
ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται
στο εξωτερικό έχει διπλασιαστεί
και έχει φτάσει τα 17 εκατομμύρια.
Πρέπει
να
συνεχίσουμε
και να διατηρήσουμε τους
κανόνες. Αυτός
είναι ο λόγος
για τον οποίο
προτείνουμε
να δημιουργηθεί μια υπηρεσία εργασίας
της ΕΕ, όπως
εισηγήθηκε ο
Πρόεδρος
Γιουνκερ τον Σεπτέμβριο του
2017».

ζόμενους και τους τουρίστες να
αποκτήσουν πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό ».

Σε ισχύ από το 2019
Σύμφωνα με πληροφορίες της
εφημερίδας η Αρχή θα πρέπει να
έχει την ιδιότητα μιας υπηρεσίας
της ΕΕ και θα αρχίσει να λειτουργεί

Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκερ είχε
καταστήσει σαφές ότι «σε μια
ένωση ίσων, δεν μπορούν να
υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας».
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Προβάλλει ολοένα και πιο απειλητικός
ο κίνδυνος της ατμοσφαιρικής σκόνης

Έσπασαν όλες τις επιδόσεις
τα έσοδα από τον τουρισμό

Σ

ημαντική αύξηση 11,7% κατέγραψαν το 2017 τα
τουριστικά έσοδα στην Κύπρο, σπάζοντας όλες
τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με
στοιχεία που ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €2.639,1 εκ. σε σύγκριση με €2.363,4 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2016.
Η αύξηση είναι η τρίτη μεγαλύτερη από το 2009. Το
2011 ανήλθε στο 12,9%. Το 2015 τα τουριστικά
έσοδα είχαν αυξηθεί κατά 4,4%.
Η αύξηση στα τουριστικά έσοδα το 2017 αποδίδεται
στην αύξηση των αφίξεων σε επίπεδα ρεκόρ καθώς
η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών είναι μειωμένη.
Οι τουριστικές αφίξεις ανήλθαν το 2017 στο ιστορικό ρεκόρ του 3,7 εκ. σημειώνοντας αύξηση 14,6%.
Η κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών για την περίοδο
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε €722,62 σε
σύγκριση με €741,68 την αντίστοιχη περίοδο του
προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας μείωση 2,6%.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Σ

ε εφιάλτη εξελίσσεται το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής σκόνης από την Αφρική που επηρεάζει
κατά διαστήματα την Κύπρο
καθώς οι τιμές των αιωρούμενων
σωματιδίων θεωρούνται ψηλές και
επικίνδυνες για την ανθρώπινη
υγεία ενώ η εμφάνιση του γίνεται
ολοένα και πιο συχνή.
Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ποιότητας Αέρα στο Υπουργείο Εργασίας, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι η επικινδυνότητα των
σωματιδίων, οφείλεται κυρίως στο
μέγεθός τους και εξήγησε ότι λόγω
του μικρού μεγέθους τους, εισέρχονται εύκολα στον ανθρώπινο
οργανισμό μέσω της μύτης και του
στόματος και επικάθονται σε
ζωτικά όργανα.
«Ο κάθε οργανισμός επηρεάζεται
αναλόγως της ανθεκτικότητάς του
και γι` αυτό και δίνεται ιδιαίτερη
αναφορά και προσοχή στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
γιατί ακριβώς η ανθεκτικότητα
αυτών των οργανισμών, η άμυνά
τους- παιδιών, ηλικιωμένων και
ασθενών- είναι πιο χαμηλή σε
σχέση με κάποιον που δεν νοσεί. Το
ότι θα εισέλθει μια συγκεκριμένη
ποσότητα σκόνης εάν κάποιος
κυκλοφορήσει στο ύπαιθρο είναι
δεδομένο, απλά κινδυνεύει περισσότερο κάποιος που η άμυνά του
είναι πιο χαμηλή», σημείωσε ο κ.
Σαββίδης.
Την περασμένη εβδομάδα οι μέσες
ωριαίες τιμές συγκέντρωσης
εισπνεύσιμων
αιωρούμενων

σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη
των 10 μm (PM10) στην ατμόσφαιρα, ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν μεταξύ 88 μg/m3 και 524
μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο) και ως εκ τούτου αναμένεται ότι η μέση 24ωρη τιμή θα
υπερβεί την αντίστοιχη οριακή
τιμή των 50 μg/m3 που καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία. Λόγω

• Μέτρα προστασίας για την
υγεία των εργαζομένων σε
ανοικτούς χώρους και τις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων
και της πιθανής αρνητικής επίδρασης τους στην ανθρώπινη
υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς)
συμβουλεύονται να αποφεύγουν να
κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους
μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο
που παρατηρείται.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Βάσει της νομοθεσίας, οι εργοδότες
υποχρεούνται να λαμβάνουν τα
κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή
και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους
κινδύνους για τους εργοδοτούμενους που βρίσκονται σε ανοικτούς
χώρους. Επιπλέον, συστήνεται
όπως οι εργαζόμενοι σε ανοικτούς
χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα
μέσα προσωπικής προστασίας.

Ο κ. Σαββίδης εξήγησε ότι υπάρχει
η νομοθεσία για την ποιότητα του
αέρα και η νομοθεσία για την
ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
Με βάση τις αρμοδιότητες του
Τμήματος ενημερώνονται οι εργοδότες για την εκτίμηση κινδύνου
και έχει υποχρέωση να αναγνωρίζει ο εργοδότης τους κινδύνους για
τους εργαζομένους τους (κίνδυνοι
μηχανημάτων, σκαλωσιές, έκθεση
στον ήλιο) και να λαμβάνει οργανωτικά και τεχνικά μέτρα. Οι επιθεωρητές του Τμήματος έχουν
υποχρέωση να εξετάζουν αν τηρείται αυτή η νομοθεσία στη διάρκεια
των τακτικών τους ελέγχων αλλά
και όταν γίνονται συγκεκριμένες
καταγγελίες.
Σε σχέση με τις ψηλές τιμές, ο κ.
Σαββίδης εξήγησε ότι για το Τμήμα
και τις μετρήσεις που διεξάγονται,
σημασία έχει ότι η οριακή τιμή
είναι άνω των 50 μg/m3 που
καθορίζεται στη σχετική νομοθεσία και άρα οτιδήποτε είναι πέραν
αυτού θεωρείται ως επικίνδυνο. Με
βάση τις μετρήσεις του Τμήματος,
το χειρότερο φαινόμενο σε ποσότητα σκόνης καταγράφηκε τον
Σεπτέμβριο του 2015 με τιμές άνω
των 3,000 μικρογραμμαρίων.
Για πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
www.airquality.gov.cy
Σημειώνεται πως η ΣΕΚ την περασμένη εβδομάδα έθεσε επί τάπητος
θέμα διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου για εξέταση της κατάστασης
λόγω της συχνότερης και εντονότερης παρουσίας του φαινομένο.

Σπάζει εντός του 2018 το μονοπώλιο
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Μ

έσα στον επόμενο χρόνο αναμένεται να εισέλθουν στην
αγορά ηλεκτρικές ενέργειας δύο
τουλάχιστον ιδιωτικές εταιρείες
σπάζοντας για πρώτη φορά το
κρατικό μονοπώλιο της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).

Δανία: Oι σπουδαστές - φοιτητές
πληρώνονται για να μαθαίνουν

Μ

ε 1.000 ευρώ το μήνα πληρώνει το κράτος της
Δανίας τους φοιτητές για να σπουδάζουν.Αυτή
είναι μια τακτική που μπορεί να ωθήσει όλο και
περισσότερους μαθητές να σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια.
Στη δική τους ιδιαίτερη
• Το κράτος παρέχει τακτική για να ωθήσουν
όλο και περισσότερους
στους νέους 1.000
μαθητές να σπουδάσουν,
ευρώ το μήνα για
λοιπόν, έχουν βρει οι
να σπουδάσουν
Δανοί.
Συγκεκριμένα,
πληρώνουν τον κάθε
μαθητή με 1.000 ευρώ το
μήνα ως κίνητρο για να μπει σε κάποιο Πανεπιστήμιο ενώ οι μαθητές δεν πληρώνουν δίδακτρα.
Οπως σημειώνει το World Economic Forum, οι νέοι
στη Δανία παραμένουν στο Πανεπιστήμιο για περισσότερο χρόνο απ' ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες.
Μπορεί να σπουδάζουν για έξι ή περισσότερα χρόνια. Με το μοντέλο που εφαρμόζεται στη Δανία πληρώνονται ενώ μαθαίνουν.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Ελεύθερης Ανταγωνιστικής Αγοράς
Ενέργειας Παύλος Λιασίδης, αυτή
τη στιγμή τρεις με τέσσερις παίχτες ετοιμάζονται πυρετωδώς για
να εισέλθουν στην ανταγωνιστική
αγορά, σε μια διαδικασία. Μέχρι
τον Ιούλιο του 2019, οπότε και
αναμένεται να λειτουργήσει το νέο
μοντέλο της αγοράς, τουλάχιστον
δύο από αυτούς θα είναι έτοιμοι να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο
κοινό. Οι παίχτες αυτοί μπορεί να
δραστηριοποιηθούν σε διαφορετικούς τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως η παραγωγή, η διανομή, και η πώληση.
Πρόσφατα, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου προκήρυξε διαγωνισμό με εκτιμητέο ύψος
τα €4 εκατομμύρια, για την προμήθεια και ανάπτυξη Συστήματος
Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρισμού,
που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του νέου

μοντέλου της αγοράς.

Οι ΑΠΕ στην πρώτη γραμμή
της ανταγωνιστικής αγοράς
Σύμφωνα με τον κ. Λιασίδη, η ενέργεια που θα παρέχεται από τους
ιδιώτες θα είναι κυρίως ένας συν-

δυασμός ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (ΑΠΕ) και συμβατικών
καυσίμων.
Ο κ. Λιασίδης ανέφερε επίσης ότι η
έλευση του φυσικού αερίου στην
Κύπρο δεν επηρεάζει τους υφιστάμενους σχεδιασμούς, αφού το
φυσικό αέριο αποτελεί επίσης
συμβατικό καύσιμο μαζί με το
πετρέλαιο.

«Τα παραδοσιακά καύσιμα θα
είναι σίγουρα ένα κομμάτι του
ενεργειακού μίγματος, χωρίς καμιά
αμφιβολία, αλλά δεν θα είναι
πλέον, τουλάχιστον στα πλάνα
των ιδιωτών, σημαντικό κομμάτι»,
ανέφερε. Πρόσθεσε ότι αυτό που

θα είναι περισσότερο σημαντικό
θα είναι οι ΑΠΕ, η αποθήκευση και
τα συστήματα σταθεροποίησης
αυτών των μορφών ενέργειας. Σε
πρώτη φάση, το ποσοστό που θα
διεκδικήσουν οι παίχτες που θα
μπουν πρώτοι στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι ένα 1012%, αναλόγως και της ανταπόκρισης των καταναλωτών.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ 15Η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Μ

ε αφορμή την 15η Μαρτίου, που καθιερώθηκε το
1983 με απόφαση του ΟΗΕ να
γιορτάζεται ως η ημέρα των
δικαιωμάτων του καταναλωτή,
το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών της ΣΕΚ, επισημαίνει πως, στην αγορά υπάρχουν αρκετά προβλήματα που
δημιουργούν ανησυχία και
ανασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό και επηρεάζουν αρνητικά το επίπεδο ζωής.
Η ακρίβεια που υπάρχει στον
τομέα της υγείας και η πολύχρονη καθυστέρηση που παρατηρείται στην εφαρμογή του
Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓΕΣΥ)
συνέβαλαν τα μέγιστα στην
υποβάθμιση του επιπέδου
ζωής, ενώ οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και οι παραπλανητικές διαφημίσεις από
μέρους αρκετών επιχειρήσεων
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των παρανομιών.
Το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών καλεί την πολιτεία να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δικαιώματα
των καταναλωτών με κάθε
νόμιμο τρόπο, να κλείσει τα
παράθυρα της οποιασδήποτε
ασυδοσίας, να περιορίσει τα
μονοπώλια και τα ολιγοπώλια
και να ενισχύσει τον ανταγωνισμό σ’ όλα τα επίπεδα.
Ανάμεσα σ’ άλλα θα πρέπει να
ληφθούν και τα πιο κάτω
μέτρα:
• Να εντατικοποιηθούν οι δράσεις και οι προσπάθειες για να
καλυφθούν τα σοβαρά ελλείμματα που υπάρχουν στην ενημέρωση και επιμόρφωση των
καταναλωτών.
Το υπουργείο Εμπορίου σε
συνεργασία με το ΡΙΚ – υπό την
ιδιότητα του ως δημόσια
ραδιοτηλεόραση – να αναλάβουν εκστρατεία ποιοτικής
ενημέρωσης των καταναλωτών. Σ’ αυτή την προσπάθεια
μπορούν να συνδράμουν και τα
υπόλοιπα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
• Το εκπαιδευτικό σύστημα, σε

Υπάρχει σοβαρή ασυδοσία σε βάρος
των καταναλωτών
Ακρίβεια, αισχροκέρδεια, παραπλανητικές διαφημίσες, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των παρανομιών

όλες τις βαθμίδες, πρέπει να
πάρει πρωτοβουλίες και να
αναπτύξει δράσεις ώστε από
τις μικρές ηλικίες να δημιουργηθεί κουλτούρα καλού, ενημερωμένου και διεκδικητικού
καταναλωτή.
Η προσπάθεια που καταβλήθηκε την τελευταία διετία για
τη διεξαγωγή παγκύπριου
μαθητικού διαγωνισμού με
τίτλο «Καταναλωτές εν δράσει» και «Καταναλωτές OnLine»
που αναλήφθηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και αφορά μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης,
είναι προς την ορθή κατεύθυνση και ως εκ τούτου χαιρετίζεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση.
Στον τομέα της Παιδείας και
της Εκπαίδευσης υπάρχει
χώρος και για άλλου είδους
δραστηριότητες που θα συμβάλουν στη δημιουργία κουλτούρας καταναλωτή. Με στόχο
τη δημιουργία καταναλωτικής
συνείδησης από τις μικρές ηλικίες, θα πρέπει να δοθούν διαλέξεις επιμόρφωσης σ’ όλα τα
δημόσια εκπαιδευτήρια.
• Να αυξηθούν οι ποινές για
όσους παράγουν και διοχετεύουν στην αγορά ακατάλληλα
προϊόντα. Οι πρόσφατες
καταγγελίες των Αγροτικών
Οργανώσεων, σύμφωνα με τις
οποίες, προϊόντα τουρκικής
προ έλευσης φθάνουν με ευκο-

λία στο τραπέζι των ανυποψίαστων καταναλωτών, είναι
πολύ σοβαρές και πρέπει να
απασχολήσουν κάθε αρμόδιο
φορέα. Η αύξηση των ποινών,
ώστε να είναι πιο αυστηρές,
ίσως περιορίσει τον διατροφικό εφιάλτη που μας απειλεί
πλέον πάνω σε καθημερινή
βάση.
• Να υπάρξει φορο-ελάφρυνση
στα καύσιμα, στα οποία

ασφαλώς – να βρίσκεται στα
πλαίσια των οικονομικών
δυνατοτήτων του κράτους.
• Να ληφθούν μέτρα για περιορισμό της ακρίβειας και της
εκμετάλλευσης που τυγχάνουν
οι καταναλωτές στις κλειστές
αγορές π.χ. κυλικεία γηπέδων,
αεροδρομίων, λιμανιών, νοσοκομείων κλπ. Το θέμα αυτό
βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των αρμοδίων υπηρεσιών

√ Να δημιουργήσουμε από τις μικρές ηλικίες κουλτούρα
διεκδικητικού και ενημερωμένου καταναλωτή

παρατηρείται το φαινόμενο να
επιβάλλεται ΦΠΑ πάνω στο
φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα τα 2/3 της λιανικής
τιμής πώλησης να είναι φόροι.
Στην Κύπρο με τις περιορισμένες δημόσιες συγκοινωνίες το
ιδιωτικό αυτοκίνητο αποτελεί
αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, γι’ αυτό οι φορολογίες
δεν πρέπει να λειτουργούν
απαγορευτικά.
Ήδη για το θέμα αυτό η ΣΕΚ
εισηγήθηκε τόσο στο υπουργείο Οικονομικών όσο και στην
Κοινοβουλευτική
Επιτροπή
Ενέργειας να ενταχθεί στα
πλαίσια ενός κοινωνικού διαλόγου που θα στοχεύει σε μια
ολοκληρωμένη
φορολογική
μεταρρύθμιση, που θα πρέπει –

εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
• Να στελεχωθεί με το απαραίτητο και καλά καταρτισμένο
προσωπικό η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ),
η οποία οφείλει να επισπεύσει
τη μελέτη των καταγγελιών
που βρίσκονται ενώπιον της,
σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καρτέλ σε μια σειρά προϊόντων πρώτης ανάγκης.
Επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις
που λειτουργούν μονοπωλιακά
και εκμεταλλεύονται τη δεσπόζουσα θέση τους, π.χ. χώροι
στάθμευσης στα αεροδρόμια.

Η
Ε Π Α
οφείλει να
κινηθεί αυτεπάγγελτα κατά
συγκεκριμένων μονοπωλίων
και να λάβει μέτρα προστασίας των καταναλωτών.
Κατά καιρούς η ΕΠΑ βρίσκεται
αντιμέτωπη με δικαστικές
αποφάσεις που έχουν σχέση με
τη σύνθεση της σαν αποτέλεσμα προβληματικών διορισμών. Αυτή η κατάσταση αποτελεί τροχοπέδη στην απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής.
• Η λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας, στα πλαίσια των
χρονοδιαγραμμάτων
που
εγκρίθησαν από το Κοινοβούλιο, αποτελεί τον μοναδικό
τρόπο που θα περιορίσει ή και
θα εξαλείψει την ακρίβεια και
την αισχροκέρδεια που υπάρχει στον τομέα της παροχής
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Συγχαίρουμε το υπουργείο
Εμπορίου για την απόφαση
του να δημοσιοποιεί τις ποινές
που επιβάλλονται σ’ όσους
παρανομούν, καθώς επίσης
και για τη δημιουργία και λειτουργία των παρατηρητηρίων
τιμών.
• Να καταβληθεί προσπάθεια
από την Υπηρεσία Προστασίας
Καταναλωτή για ενοποίηση
όλων των νομοθεσιών που
αφορούν τους καταναλωτές.
• Να τονισθεί προς κάθε
κατεύθυνση ότι η μη αναγραφή
τιμών στις βιτρίνες, είναι ποινικό αδίκημα. Ο νόμος ξεκάθαρα προβλέπει ότι όταν ένας
έμπορος πωλεί ή εκθέτει προς
πώληση προϊόντα σε καταναλωτές οφείλει να διασφαλίζει
ότι σε αυτά αναγράφεται η
τιμή πώλησης.

Οι καταναλωτές
Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών της ΣΕΚ καλεί τους
καταναλωτές να βρίσκονται σε εγρήγορση και σε διαρκή δράση,
να είναι ενημερωμένοι και διεκδικητικοί.
Σήμερα στις δύσκολες εποχές που ζούμε ζητούμε από τους
καταναλωτές:

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά την αγορά προϊόντων
δικαιούσαι με βάση τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση
Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική
γραμμή 1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη
της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή
του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού

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

• Να προστατεύουν τα δικαιώματα τους
• Να προσέχουν τι αγοράζουν, από ποιους και σε ποιες τιμές
• Να κοιτάζουν την ημερομηνία παραγωγής και την ημερομηνία λήξης των προϊόντων
• Να εξοικονομούν λεφτά, εξοικονομώντας ενέργεια
• Να ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους
Τέλος το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών καλεί όλους
τους καταναλωτές όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα τους και απειλούνται τα δικαιώματα τους, να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες:
• Στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις πόλεις, στα τηλέφωνα 22849849, 25861000, 24633633, 26811639 και
23821432.
• Στην τηλεφωνική γραμμή 1429 η οποία λειτουργεί υπό την
ευθύνη του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού. Η γραμμή αυτή δέχεται παράπονα και καταγγελίες
από τους καταναλωτές πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιονδήποτε κόστος.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
Σε επίπεδο χαμηλότερο
του 2011 η ανεργία

Φ

εβρουάριο του 2018 ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος
Φεβρουαρίου 2018 ανήλθε στα 34.204 πρόσωπα από
35.989 τον Ιανουάριο του 2018 και 42.326 τον
Φεβρουάριο του 2017, όπως καταγράφηκαν από τα
Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας.
Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο
αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε τον
Φεβρουάριο του 2018 στα 28.560 πρόσωπα σε
σύγκριση με 29.412 τον προηγούμενο μήνα και
36.229 τον Φεβρουάριο του 2017.
Σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2017 σημειώθηκε
μείωση 8.122 προσώπων ή 19,2% που αποδίδεται
κυρίως στους τομείς της δημόσιας διοίκησης (μείωση 2.002 ανέργων), του εμπορίου (μείωση 1.341),
των κατασκευών (μείωση 1.067), της μεταποίησης
(μείωση 686), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών
παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 540), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 524) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 902).
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων για τον Φεβρουάριο 2018 υποχώρησε σε χαμηλότερο επίπεδο από ότι ήταν τον Φεβρουάριο του
2018 (29.806 άνεργοι).

Αιτήσεις προσλήψεων
για το υπό ίδρυση καζίνο
στη Λεμεσό

Α

ιτήσεις για προσλήψεις προσωπικού για το
καζίνο-θέρετρο στη Λεμεσό «City of Dreams
Mediterranean», αλλά και για τα καζίνο δορυφόρους,
δέχεται η εταιρεία η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη
του πρώτου πολυθεματικού καζίνο-θερέτρου στην
Ευρώπη που θα λειτουργήσει στην Κύπρο το 2021.
Αφορά την πρώτη φάση προσλήψεων για 500 θέσεις
εργασίας, που ανακοινώθηκαν από την εταιρεία και
θα αναρτώνται σταδιακά στην επίσημη ιστοσελίδα
του έργου www.cityofdreamsmed.com.cy. Ήδη στα
τέλη του περασμένου μήνα ανακοινώθηκαν 20 θέσεις
που αφορούσαν διάφορους τομείς όπως Οικονομικά,
Κατασκευές, Τεχνολογία Πληροφοριών (ΙΤ), Ασφάλεια και Casino Operations.
Τώρα, η Melco ανακοίνωσε ακόμα εννέα θέσεις ειδικά για την Κύπρο και μία για όλο τον κόσμο και αφορούν κυρίως διευθυντές, υπευθύνους και τεχνικό
προσωπικό στο τομέα επιτήρησης.
Κατά την ανέγερση του καζίνο θα εργοδοτηθούν
4.000 άτομα ενώ όταν θα λειτουργήσει το καζίνο
αναμένεται να δημιουργηθούν 6.500 άμεσες και
έμμεσες θέσεις εργασίας.
Στους αμέσως επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν οι
προσλήψεις προσωπικού το οποίο θα εκπαιδευτεί.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Κοινοπραξίας,
κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας του καζίνο,
δηλαδή το 2022 θα δημιουργηθούν 11.444 θέσεις
εργασίας.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Στα σκαριά νέα νομοθεσία που αφορά τους άνεργους
ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ
Ν
έα νομοθεσία που θα αφορά
όλες τις διαδικασίες και παραμέτρους για τους ανέργους ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Η
Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Μιλώντας πρόσφατα στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, σημείωσε πως «δεν υπάρχει νομοθεσία
για το ποιός θεωρείται άνεργος».
Σύμφωνα με την Υπουργό, υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να
περιληφθούν σε μια νέα νομοθεσία, και δεν υπάρχει νομοθεσία
που να στηρίζει το σύστημα
εγγραφής ανέργων, κατάρτισης
και όλα τα παρεμφερή. Η Υπουργός ανέφερε ακόμα ότι έχει ολοκληρωθεί η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους ανέργους, στην
οποία άνεργοι αλλά και εργοδότες
θα έχουν πρόσβαση, μέσω προσωπικού κωδικού, για να μπορούν να
αναζητούν εργασία και άτομα διαθέσιμα προς εργασία, αντίστοιχα.

ΥΠΟΧΩΡΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ
Η Ζέτα Αιμιλιανίδου εξέφρασε την
πεποίθηση ότι ο στόχος για συνθήκες πλήρους απασχόλησης,
δηλαδή ανεργία κάτω του 5%, θα
επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια.
Τόνισε ότι στις προτεραιότητες
του Υπουργείου για το 2018 βρίσκεται το θέμα της δημιουργίας
της ενιαίας υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας, για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Ανέφερε ότι στις 15 Μαρτίου θα υπογράψει με την Ελληνίδα ομόλογό
της τη συμφωνία για την παραχώρηση από τις ελληνικές αρχές του
μηχανογραφικού
συστήματος
«Εργάνη», μέσω του οποίου θα
γίνεται η ανάλυση κινδύνου για την
αδήλωτη εργασία.

Αναφορικά με το θέμα της σύνταξης χηρείας ανδρών, η Υπουργός
είπε πως έχει ολοκληρωθεί και
εγκριθεί το νομοσχέδιο από το
Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο έχει εγκριθεί

σθετο κόστος σε περίπτωση αναδρομικότητας, το οποίο, σύμφωνα
με την Υπουργό, τον πρώτο χρόνο
θα ανέλθει σε €43,3 εκ. και ακολούθως θα αυξάνεται.
Τόνισε ότι πρέπει να αναλυθεί το
πώς θα επηρεάσει τις εισφορές η

√ Η υπουργός Εργασίας ενημέρωσε τη Βουλή για τα τρέχοντα θέματα
√ Προτεραιότητα η δημιουργία ενιαίας υπηρεσίας επιθεώρησης
εργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης απασχόλησης
αναδρομικότητα. Εάν εφαρμοστεί
από 1/1/2018, είπε, οι εισφορές
πρέπει να αυξηθούν 0,8%, στο
πλαίσιο της τριμερούς συνεισφοράς, για να μην επηρεαστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΝΑΣ

για περιπτώσεις θανάτων που
έχουν επέλθει μετά την 1η Ιανουαρίου /2018. Εκείνο που εξετάζεται
στο παρόν στάδιο είναι το επιπρό-

Εντός του ερχόμενου μήνα θα ολοκληρωθεί η εξέταση 14 χιλιάδων
αιτήσεων για παραχώρηση επιδόματος μάνας, για τα έτη 2017 και
2018. Ήδη, είπε, παραχωρήθηκε σε
7000 μάνες, που είναι πολύτεκνες
ή εμπίπτουν στην κατηγορία των
χαμηλοσυνταξιούχων.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ 1974
Σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου για παραχώρηση τιμητικού επιδόματος σε πολεμιστές του 1974 και αιχμάλωτους πολέμου από 1/1/2018,
η Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέφερε ότι το άμεσο κόστος θα ανέλθει σε €6,8 εκ.
και για όλα τα χρόνια θα φθάσει τα €152 εκ., τα οποία θα προέρχονται
από κρατικό προϋπολογισμό και όχι από το ΤΚΑ.
Το σχέδιο είπε αφορά 17.500 πρόσωπα, με βάση στοιχεία από το στρατολογικό γραφείο και θα λαμβάνονται υπόψιν, πρώτον, οι επιπρόσθετοι
μήνες που υπηρέτησε κάποιος πέραν των 24 μηνών που ήταν η στρατιωτική θητεία και δεύτερον, το ποσόν της θεσμοθετημένης σύνταξης.
Έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με την Υπουργό, περίπου 200 πρόσωπα, που
υπηρέτησαν μέχρι και 17 μήνες πέραν της στρατιωτικής θητείας.
Είπε ακόμα ότι το ποσό που θα παραχωρείται δεν θα λαμβάνεται υπόψιν
για το σχέδιο επιδόματος χαμηλοσυνταξιούχου. Αυτό που απομένει για να
υλοποιηθεί το σχέδιο είναι η αλλαγή του μηχανογραφημένου συστήματος.

Εξειδικευμένα σεμινάρια για υπαλλήλους της Τουριστικής Βιομηχανίας

Ε

ικοσιέξι ξενοδοχουπάλληλοι από ξενοδοχεία της
επαρχίας Αμμοχώστου που επωφελούνται ανεργιακού επιδόματος κατά τη χειμερινή περίοδο, συμμετείχαν σε επιμορφωτικό σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον Πρωταρά.
Το σεμινάριο με θέμα Επαγγελματική Εκπαίδευση στo
Τμήμα Υποδοχής αφορούσε υπαλλήλους που ασχολούνται επαγγελματικά στο γραφείο Υποδοχής της
Τουριστικής Βιομηχανίας. Τα θέματα:

καταχωρήσεων και πληρωμών
Λογιστικές καταχωρίσεις λογαριασμών των πελατών,
Προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την άφιξη
των πελατών και επίλυση τους
Συνεργασία με το τμήμα Οροφοκομίας,
Αντιμετώπιση των διπλοκρατήσεων

Παρουσίαση της ξενοδοχειακή επιχείρησης σε Τουριστικές εκθέσεις, Διαδικασία τοποθέτησης των κρατήσεων στα δωμάτια του ξενοδοχείου σύμφωνα με τα
συμβόλαια, Ποιες πληροφορίες πρέπει να έχει

Ο εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ Μιχάλη Δημοσθένους έδωσε απαντήσεις σε απορίες και προβλήματα που συναντούν οι υπάλληλοι στο γραφείο υποδοχής την ημέρα και την νύκτα κατά τη διάρκεια των
καθηκόντων τους.

Τοποθέτηση της κράτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα
κρατήσεων, Ποιον έλεγχο πρέπει να διεξάγουμε προτού φθάσουν οι πελάτες, Χειρισμός λογιστικών

Τα ειδικά σεμινάρια για τους άνεργους θα συνεχιστούν σε όλες τις πόλεις της Κύπρου σε όλα τα τμήματα της τουριστικής βιομηχανίας.
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ΑΣΒΕΣΤΟΣ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΣΗ Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ’55-’59

Γ

ια τρίτη συνεχή χρονιά ο Κυπριακός Ελληνισμός
γιορτάζει την θεσμοθετημένη πιά ΗΜΕΡΑ ΗΡΩΑ
ΜΑΘΗΤΗ μέσω της οποίας επιδιώκεται η γαλούχηση της νέας γενιάς στις ακατάλυτες αξίες της
ανιδιοτέλειας, της θυσίας της φιλοπατρίας της
αρετής και όλων των αρχών του Ελληνικού Πολιτισμού, στοιχεία απαραίτητα για να καθυποτάξουμε την κρίση που μαστίζει τον τόπο μας, κρατώντας άσβεστη την φλόγα που θα φέγγει για το
ξημέρωμα ενός καλύτερου αύριο. Κάθε Μάρτιο,
πρώτο μήνα της Άνοιξης και μήνα που απαγχονίσθηκε ο αγωνιστής μαθητής και μετέπειτα ήρωας
Ευαγόρας Παλληκαρίδης, οι αδούλωτοι Έλληνες
της Κύπρου τιμούν τα τιμημένα νειάτα, τους πρωτεργάτες του εθνικοαπελευθερωτικού ξεσηκωμού
της Κύπρου.

H ζωή ενός Έθνους είναι
η μνήμη του
Οι Ήρωες μαθητές μας με την υπέρτατη θυσία
τους κατέγραψαν τις πιό λαμπρές σελίδες της
Ιστορίας της ιδιαίτερης πατρίδας. ΕΝΩΣΙΣ και

Στις 8 Απριλίου 1955, οι μαθητές διαδηλώνουν
διαμαρτυρόμενοι για τους συλλαμβανομένους με
συνοπτικές διαδικασίες και κρατουμένους στις
φυλακές μαθητές.
Η «Μάχη της Σεβερείου Βιβλιοθήκης» του Παγκυ-

√ Τιμούμε τα μαθητούδια της ΕΟΚΑ
και αναβαπτιζόμαστε στην εθνική
κολυμβήθρα της θυσίας τους
πρίου Γυμνασίου στις 26 και 27 Ιανουαρίου του
1956, καταγράφεται ως μία από τις συγκλονιστικότερες πράξεις μαχητικής συμμετοχής των μαθητών στον αγώνα. Στη σκυταλοδρομία θανάτου
πρώτος μεταξύ των πρώτων ο Πετράκης Γιάλλουρος από το Ριζοκάρπασο μαθητής του Ελληνικού
Γυμνασίου Αμμοχώστου. Τη σκυτάλη παρέλαβε ο
Ευαγόρας Παλληκαρίδης στα 15 του χρόνια, ανηφορίζοντας για τα μονοπάτια
που παν στη Λευτεριά. Την
εφηβική ηλικία του Ευαγόρα
σημάδεψε ανεξίτηλα το Δημοψήφισμα του 1950, μέσα από
το οποίο ο Κυπριακός Ελληνισμός αξίωσε ενυπογράφως σε
ποσοστό 95,7% τον προαιώνιο
πόθο του για ΕΝΩΣΗ με την
Μητέρα Ελλάδα.

μόνο ΕΝΩΣΙΣ ήταν ο σκοπός του αγώνα. Η ανόθευτη Ιστορία διδάσκει πως αυτός ήταν πάντα, στους
αιώνες των αιώνων, ο διακαής πόθος του Κυπριακού Ελληνισμού. Και συμβιβασμοί με την Ιστορία
δεν επιτρέπονται! Ούτε και η Ιστορία μπορεί να
γράφεται με περικοπές και επιλεκτικές αναφορές.
Όσοι επιχειρούν να νοθεύσουν την ιστορία αυτοτιμωρούνται.

Οι μαθητές και όλοι οι άλκιμοι νέοι τα χρόνια του
αγώνα έγραφαν αδιάκοπα νέες ένδοξες σελίδες
στην Ελληνική Ιστορία. Ύψωναν πεισματικά την
Ελληνική σημαία στα σχολεία, έγραφαν συνθήματα στους τοίχους, διένεμαν φυλλάδια και προκηρύξεις, μετέφεραν κρυφά στον κόρφο τους τις
οδηγίες και τα όπλα της Ε.Ο.Κ.Α. Περιφρούρησαν
την παθητική αντίσταση, οργάνωναν μαχητικές
διαδηλώσεις και με κάθε τρόπο αντιστέκονταν στη
βία των αποικιοκρατών. Τα σχολεία έκλειναν κάθε
φορά που υψωνόταν η Ελληνική σημαία. «Θεωρώ
την οργάνωσιν της νεολαίας και την συμβολήν
της ως ένα των κυριοτέρων συντελεστών της
ευοδώσεως του αγώνος», γράφει χαρακτηριστι-

Οι Χαιρετισμοί

κά στα απομνημονεύματα του ο αρχηγός Διγενής.

Τον ιερό κι ευλογημένο δρόμο
του Ευαγόρα Παλληκαρίδη και
του Πετράκη Γιάλλουρου ακολούθησαν δεκάδες αμούστακα
μαθητούδια. Ο Δημητράκης
Δημητριάδης,
«ο
μικρός
ήρωας» όπως τον αποκαλεί ο
Διγενής, ήταν μόλις εφτά χρο-

Στους μαθητές ανατέθηκε ο πιό σημαντικός ρόλος
στα χρόνια του αγώνα για τη Λευτεριά της μαρτυρικής Κύπρου και την εθνική της δικαίωση. Τα
μαθητουδια της ΕΟΚΑ πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Στα
κρατητήρια των φυλακών, στα στρατόπεδα
συγκεντρώσεως, στα χέρια αδίστακτων τούρκων
και άγγλων βασανιστών, στις ενέδρες κατά των
αποικιοκρατών όπου έπεσαν μαχόμενοι ηρωικά,
στο καθαγιασμένο σχοινί της αγχόνης. Οι λαμπρές
σελίδες δόξας που γράφτηκαν με το άλκιμο αίμα
των μαθητών, δεν μπορούν να περιγραφούν στις
λίγες αράδες ενός κειμένου.

7

νών, όταν τον πυροβόλησε εν ψυχρώ άγγλος στρατιώτης κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

1974-75
Στον κατάλογο των αγνοούμενων και πεσόντων
της τουρκικής εισβολής υπάρχουν πολλά ονόματα
μαθητών. Μεταξύ τους και ο Ζήνωνας Ζήνωνος, ο
οποίος όπως μαρτυρούν στρατιώτες της πρώτης
γραμμής, τους κουβαλούσε πολεμοφόδια στην
περιοχή Ομορφίτας. Τα οστά του ταυτοποιήθηκαν
το 1999. Στις 17 Ιανουαρίου 1975, σε διαδήλωση
στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου λίγο έξω από τη
Λεμεσό οι Άγγλοι που βοηθούσαν έμπρακτα την
κατοχική Τουρκία στην προσπάθεια της για δημογραφική αλλαγή,προετοιμάζοντας την ανακήρυξη
του ψευδοκράτους, επιστράτευσαν τα άρματα
μάχης σκοτώνοντας τον άοπλο μαθητή Πανίκο
Δημητρίου από τον κατεχόμενο Άγιο Μέμνωνα της
κατεχόμενης Αμμοχώστου.
Σήμερα που ο εχθρός αποθρασύνεται περαιτέρω,
συνεχίζουμε τον αγώνα της δικαίωσης της Κύπρου
με το βλέμμα στραμμένο προς το πάνθεο των
αθανάτων, κρατώντας αναπεπταμένη την αγωνιστική σημαία. Λαμπρός οδοδείκτης της πορείας
μας ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης και η ηρωική γενιά
του.

Ο

ι Χαιρετισμοί, ή αλλιώς και Ακάθιστος Ύμνος είναι ένα
μεγάλο και σπουδαίο ποίημα, γραμμένο τον 6ο αιώνα μ.Χ.,
που μιλάει στην Παναγία και της λέει επαίνους, ευχαριστίες
και προσευχές.
Οι Χαιρετισμοί εμπερικλείουν σε ποιητική μορφή, με πανέμορφα λόγια, όλες οι βασικές διδασκαλίες της Ορθοδοξίας
για το Χριστό, την ενανθρώπισή του, το ρόλο της Παναγίας
για τη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητα και την αγιότητά Της κ.λ.π., αλλά και για τον αγώνα του ανθρώπου για
ένωση με το Θεό και τη βοήθεια που ζητάει από το Χριστό
και την Παναγία γι” αυτό τον αγώνα. Ποιητής των Χαιρετισμών είναι μάλλον ο άγιος Ρωμανός ο Μελωδός, ένας από
τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών. Το ποίημα είναι μελοποιημένο, έχει μουσική και ανήκει
στο είδος κλασικής μουσικής του Βυζαντίου που λέγεται
«κοντάκιο». Έχει 24 στροφές «οίκους», οι οποίοι αρχίζουν,
με τη σειρά, από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου.
Πολύ όμορφοι Χαιρετισμοί έχουν γραφτεί και για πολλούς
άλλους αγίους, αλλά οι Χαιρετισμοί της Παναγίας είναι η
βασική έμπνευση για όλους τους άλλους που έχουν γραφτεί
μετά. Τον 7ο αιώνα, όταν ο λαός της Κωνσταντινούπολης
σώθηκε από την επίθεση των Αβάρων μετά από παρέμβαση
της Παναγίας, όλοι έψαλλαν στην Αγία Σοφία τον Ακάθιστο
Ύμνο όρθιοι, εξ’ ου και το όνομά του. Τότε, μάλλον, γράφτηκε το πασίγνωστο αρχικό τροπάριο «Τη Υπερμάχω Στρατηγώ».
Η Ορθόδοξη Εκκλησία ψάλλει τους Χαιρετισμούς κάθε Παρασκευή βράδυ, τις πρώτες πέντε εβδομάδες της Μεγάλης
Σαρακοστής. Για την ακρίβεια, κόβουμε τους Χαιρετισμούς
σε 4 κομμάτια, λέγονται «4 στάσεις» και λέμε από ένα κάθε
Παρασκευή, ενώ την 5η Παρασκευή λέγεται ολόκληρο το
έργο. Τους Χαιρετισμούς τους απαγγέλλει με τη μουσική
τους ο ιερέας. Πριν απ’αυτό, οι ψάλτες έχουν ψάλει ένα άλλο
περίφημο μουσικό και ποιητικό έργο, που λέγεται «κανόνας
των Χαιρετισμών» (οι κανόνες είναι ένα άλλο είδος βυζαντινής κλασικής μουσικής) και δημιουργός του είναι ένας ακόμη
κορυφαίος ποιητής και μουσικός του Βυζαντίου, ο άγιος
Ιωσήφ ο Υμνογράφος.
Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί μέσα στους αιώνες (και σήμερα) συνηθίζουν να διαβάζουν τους Χαιρετισμούς κάθε
βράδυ, πριν κοιμηθούν, αντί για άλλη προσευχή. Από τις
πολλές φορές, συχνά τους μαθαίνουν απ’ έξω. Η συνήθεια
αυτή είναι πολύ ωραία και σωστή, αφού οι ορθόδοξοι προτιμούμε να προσευχόμαστε με τις προσευχές της Εκκλησίας,
παρά με προσευχές που δημιουργούμε εκείνη τη στιγμή (αν
και λέμε στο Θεό και τέτοιες, αυτοσχέδιες, προσευχές). Ένας
λόγος είναι ότι έτσι ο νους μας ξεκουράζεται και μπορεί να
γίνει η προσευχή κυρίως με την καρδιά, δηλ. να στραφούμε
ψυχικά προς το Θεό, χωρίς να απασχολούμαστε με το να
φτιάξουμε εκείνη την ώρα τα λόγια που θα του πούμε. Και
φυσικά, όταν διαβάζουμε μια προσευχή από βιβλίο (π.χ.
τους Χαιρετισμούς ή ένα παρακλητικό κανόνα), ξέρουμε τι
ακριβώς θέλουμε να πούμε στην Παναγία, στο Θεό ή σε έναν
άγιο – κι εκείνος επίσης το ξέρει (ακόμα κι αν εμείς δεν
ξέρουμε τι θέλουμε να του πούμε, εκείνος ξέρει τι υπάρχει
στην καρδιά μας και, καθώς στρεφόμαστε προς αυτόν πνευματικά μέσω της προσευχής που διαβάζουμε, είναι σα να
του το λέμε).
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• Η ΣΕΚ ΤΙΜΗΣΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μ

ε εμπροσθοφυλακή τα επαρχιακά
τμήματα εργαζομένων γυναικών
ΣΕΚ, οι εργαζόμενες διατράνωσαν την
επιθυμία τους να εντείνουν τον αγώνα
για προαγωγή της αξιοπρέπειας
στους χώρους εργασίας μακριά από
ανεπιθύμητες συμπεριφορές όπως ο
εργασιακός εκφοβισμός και η σεξουαλική παρενόχληση.

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΞΙΩΝΟΥΝ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΙΣΟΤΗΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σε όλες τις επαρχίες οι ογκώδεις συγκεντρώσεις της 8ης Μαρτίου, τα
Τμήματα Γυναικών έστειλαν ισχυρό το
μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως η
Ισότητα δεν είναι πλέον διαπραγματεύσιμη και κάλεσαν την πολιτεία να
ηγηθεί ενός κοινωνικού διαλόγου με
στόχο την ενδυνάμωση της γυναικείας
συμμετοχής στην αγορά εργασίας,
μακριά από ανεπιθύμητες συμπεριφορές που πλήττουν την αξιοπρέπεια
των εργαζομένων σε βάρος της παραγωγικότητας.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

Οι επαρχιακές γραμματείς Νατάσα
Ιωάννου, Κατερίνα Παμπακά, Εύη
Λουκά, Γιώτα Ζαβρού και Νίκη
Χαλαμάντουρου τόνισαν μεταξύ
άλλων ότι οι συνδικαλιζόμενες γυναίκες έχουμε καθήκον να αξιώνουμε ισότιμη μεταχείριση στον χώρο εργασίας
μας, τον σεβασμό, αλλά και να τολμούμε να καταγγέλλουμε την όποια
ενέργεια επιχειρεί να πλήξει την αξιοπρέπεια μας.
Η γραμματέας του Τμήματος Γυναικών
ΣΕΚ Δέσποινα Ησαϊα τόνισε πως η
ΣΕΚ θέτει στις προτεραιότητες της την
προαγωγή της Ισότητας και κάλεσε τις
γυναίκες σε εγρήγορση για να διεκδικούν τα δικαιώματα τους που πηγάζουν μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο.
Αναφέρθηκε επίσης στον Κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής παρενόχλησης τον οποίο ετοίμασε το Κίνημα
της ΣΕΚ για να ενσωματωθεί στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας με στόχο
την προαγωγή κουλτούρας για την
αξιοπρέπεια στην εργασία.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων προς
τιμή της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γυναίκας πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους εργασίας στην παρουσία αξιωματούχων του Κινήματος.

ΛΑΡΝΑΚΑ

• Τολμήστε
να καταγγέλετε
ανεπιθύμητες
συμπεριφορές

ΠΑΦΟΣ

που πλήττουν
την αξιοπρέπεια σας

• Πληθώρα καταγγελιών βρίσκονται
ενώπιον των θεσμών για σεξουαλική
παρενόχληση στον χώρο εργασίας.
• Γυναίκες εργαζόμενες στον δημόσιο
τομέα τολμούν περισσότερο, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Επιτροπής Ισότητας
και της Επιτρόπου Διοικήσεως, να
προχωρήσουν
σε
καταγγελία.
Πληθώρα ακόμη περιστατικών εργασιακού εκφοβισμού και υποτίμησης
έρχονται ενώπιον του Συνδικαλιστικού
Κινήματος ζητώντας από εμάς καθοδήγηση στα εργατικά προβλήματα που
δημιουργούνται.
• Ισχυρά στερεότυπα που είναι εμπεδωμένα στις συνειδήσεις μας δεν αφήνουν εύκολα τη γυναίκα εργαζόμενη να
πάρει την απόφαση να καταγγείλει
τέτοια περιστατικά.Το Συνδικαλιστικό
Κίνημα πρέπει να είναι συμπαραστάτης και συνδημιουργός αυτού του
αγώνα που θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην
κυπριακή κοινωνία, για εξάλειψη των
διακρίσεων.

• Αξιώνουμε
ισότιμη
μεταχείριση
στους χώρους
εργασίας

• Η προαγωγή τις συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας
αποτελεί Πανευρωπαϊκό στόχο της ΣΕΚ που ενδυνάμωσε
τη φωνή των Ευρωπαϊκών συνδικάτων

ERG_10-10_inn_8 & 9 3/13/18 11:00 AM Page 1

10 ΕΥ ΖΗΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Α

ναντίλεγκτα, η Άνοιξη είναι η
καλύτερη εποχή για να τονώσουμε τον εαυτό μας δίδοντας του
νέα πνοή κι αισιοδοξία προκειμένου να αντιμετωπίσει τους
δύσκολους ρυθμούς της ζωής.
Είναι η ώρα να νοιώσουμε ψυχολογικά δυνατοί και αισιόδοξοι για
το αύριο.

θουν ενθουσιασμό και χαρά για
την κάθε μέρα που ξεκινάει. Ένα
απλό χαμόγελο ανεβάζει τη διαθεσή μας και τα θετικά συναισθήματα, ακόμα κι αν η διαθεσή μας
δεν το επιτρέπει αρχικά. Ένα
όμορφο χαμόγελο δεν ανεβάζει
όμως μόνο τη δική μας διάθεση

Τα αισιόδοξα άτομα είναι πιο
ευτυχισμένα, διατηρούν καλύτερα
επίπεδα υγείας, έχουν καλύτερες
κοινωνικές και επαγγελματικές
σχέσεις και είναι πιο δημοφιλή
στους κοινωνικούς κύκλους. Επίσης λύνουν τα προβλήματα πιο
αποτελεσματικά και ανταποκρίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά σε θεραπείες.

• ΧΑΡΙΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ
ΣΑΣ ΤΗΝ ΧΑΡΑ
ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ

Εστιάζουν την προσοχή τους
στα θετικά
Έχουν τη διάθεση και διατηρούν
ανεπτυγμένη την ικανότητα να
εστιάζονται στα θετικά γνωρίσματα και προτερήματα του κάθε
ανθρώπου που σχετίζονται μαζί
τους, στον εαυτό τους και τις
καταστάσεις.
Νιώθουν ευγνωμοσύνη
Η έκφραση ευγνωμοσύνης έχει
βρεθεί ως ένα από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα των θετικών
ατόμων στις ψυχολογικές έρευνες.
Τα θετικά άτομα εκφράζουν
ευγνωμοσύνη καθημερινά για τα
μεγάλα και τα μικρά πράγματα
που τους συμβαίνουν στη ζωή και
πάντα ελπίζουν και προσπαθούν
για το καλύτερο.
Χαμογελάνε
Λένε ότι η μέρα μας θα κυλήσει με
τη φορά που οι γωνίες του στόματός μας θα πάνε όταν ξυπνήσουμε. Τα θετικά άτομα ξεκινάνε
τη μέρα τους με χαμόγελο, νιώ-

Διατηρούν Πίστη και Ελπίδα
Αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με μια συγκεκριμένη θρησκεία.
Διατηρούν δυνατή την πίστη τους
ότι έχουν τη δύναμη να αλλάξουν
τις καταστάσεις στη ζωή τους.
Μιλάνε με θετικό
τρόπο στον εαυτό
τους.
Το πως μιλάμε στον
εαυτό μας παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην
καθημερινή μας ζωή.
Τα αισιόδοξα άτομα
μιλάνε ενθαρρυντικά
και
χρησιμοποιούν
θετικές λέξεις όταν
σκέφτονται ή όταν
μιλάνε σε άλλους.

Βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα τους άμεσα.
Τα θετικά και αισιόδοξα άτομα
πιστεύουν στις δυνάμεις και ικανότητές τους και εστιάζουν το
μυαλό τους στις λύσεις, τις οποίες βάζουν σε εφαρμογή άμεσα.
Δείχνουν επιμονή και υπομονή σε
όποια δυσκολία τους παρουσιαστεί και γνωρίζουν ότι για όλα τα
εμπόδια που συναντάνε υπάρχει
πάνω από μια λύση που μπορούν
να βάλουν σε εφαρμογή.

του Κόβεντρυ, στο Ηνωμενο Βασίλειο βρήκαμε ότι τα αισιόδοξα
άτομα διαβάζουν και επιλέγουν
πολλές και διαφορετικές πηγές
ενημέρωσης, και ρωτάνε ειδικούς
αν χρειαστεί.

Γυμνάζονται και προσέχουν τη Διατροφή
τους
αλλά και των γύρω μας.
Εχουν καλύτερες
σχέσεις

κοινωνικές

Τα αισιόδοξα άτομα είναι κοινωνικά. Έχουν καλές σχέσεις με τους
συναδέλφους τους, την οικογένειά
τους, το φιλικό τους περιβάλλον
και διαχέουν την καλή τους διάθεση στους γύρω τους. Οδηγός τους
είναι η καλή διαθεση, η ευγένεια, η
αγάπη.
Φτιάχνουν την Τύχη τους
Τα θετικά άτομα πιστεύουν στις
δυνάμεις τους και τα προτερήματά τους και θέτουν στόχους τους
οποίους αργά ή γρήγορα τους
πετυχαίνουν. Δεν απογοητεύονται
από τυχόν εμπόδια που θα συναντήσουν στο δρόμο τους τα οποία
τα θεωρούν προκλίσεις της ζωής
παρά προβλήματα. Μαθαίνουν
από τα λάθη τους και επίμενουν
στην επίτευξη των στόχων τους
και των ονείρων τους.

Τα αισιόδοξα άτομα
αποφεύγουν τις καταχρήσεις και
φροντίζουν τον εαυτό τους καθημερινά.
Κάνουν και τους άλλους χαρούμενους.
Η ευτυχία σε όλα τα επίπεδα είναι
ο σκοπός τους και γνωρίζουν ότι
εξαρτάται από τους ίδιους. Δεν
θα ήταν όμως ικανοποιημένοι αν
δεν μετέδιδαν της καλή τους διάθεση και στους συνανθρώπους
τους. Ο ανταγωνισμός και η επικριτική είναι κάτι που λείπει από
την καθημερινότητα τους. Βασίζονται στο σεβασμό και την
αγάπη προς τους γύρω τους.
Βάζουν χαρούμενους θετικούς
ανθρώπους στη ζωή τους

Ενημερώνονται

Η θετική ή αρνητική διάθεση είναι
ενέργεια που μεταδίδεται. Οι θετικοί άνθρωποι επιλεγουν κυρίως
άτομα που έχουν ανάλογη θετική
διάθεση, κυρίως όταν αφορά τις
στενές και καθημερινές τους σχέσεις.

Κάνουν επιλογή στις πληροφορίες που δέχονται και δεν γίνονται
απλοί παθητικοί δέκτες. Σε έρευνα
που κάναμε με το Πανεπιστήμιο

Οι σκέψεις μας επηρεάζουν τα
συναισθήματά μας και επομένως
τη συμπεριφορά μας και τη ζωή
μας γενικότερα.

«5» συνήθειες που εξασφαλίζουν ενέργεια και ευεξία!

Κ

η αερόβια όσο και η αναερόβια ενισχύουν το καρδιαγγειακό σύστημα, βελτιώνουν το αναπνευστικό
ενώ δυναμώνουν το σώμα καθιστώντας το λειτουργικό και εύρυθμο.

Καλό πρωινό: Το πρωινό θα λέγαμε πως έχει διττή
δράση. Μας χαρίζει ενέργεια και όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία για να ξεκινήσουμε δυνατά την
ημέρα μας, αλλά καλύπτει και όλα τα συστατικά που
κατανάλωσε ο οργανισμός μας κατά τη διάρκεια της
νύχτας, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία
του.

Νερό: Αποτελεί κύριο στοιχείο του σώματος, το
οποίο εξασφαλίζει όλες τις βιοχημικές αντιδράσεις
καθώς και τη νεότητα του οργανισμού και του δέρματος. Καθημερινά πρέπει να καταναλώνετε τουλάχιστον 1,5-2lt νερού και υγρών γενικότερα ώστε να
παραμείνετε ενυδατωμένοι και δροσεροί!

αθημερινά τρέχουμε ασταμάτητα να κάνουμε όλες
τις δουλειές μας. Για να ανταπεξέλθουμε χρειαζό-

μαστε να τροφοδοτήσουμε τον οργανισμό μας με την
απαραίτητη ενέργεια. Ιδού η χρυσή συνταγή:

Λήψη φρούτων και λαχανικών: Καθημερινά θα πρέπει να καταναλώνονται τουλάχιστον πέντε μερίδες
φρούτων και λαχανικών με γνώμονα την ποικιλία
και τις επαρκείς ποσότητες.
Φυσική δραστηριότητα: Η καθημερινή άσκηση τόσο

Επαρκής ύπνος: Το σώμα χρειάζεται τις αναγκαίες
ώρες ξεκούρασης για να μπορέσει να επιτελέσει
βασικές λειτουργίες, να συνθέσει μόρια και να επανορθώσει βλάβες που συμβαίνουν καθημερινά. Εξασφαλίστε τουλάχιστον 7-8 ώρες ύπνου καθημερινά
και θα δείτε πως θα σφύζετε από ενέργεια και
ζωντάνια!

Ο
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Η Άνοιξη είναι εδώ!
Χαρείτε την! Αλλάξτε
διάθεση ! Ανανεωθείτε !

μήνας Μάρτης με την πρώτη του εμφάνιση σηματοδοτεί την έλευση της πιο όμορφης εποχής του χρόνου, την Άνοιξη.
Ο τόπος γεμίζει χρώματα
και αρώματα από τα
λογής λουλούδια που
ανθίζουν, και όπου κι αν
κοιτάξουμε μας συνεπαίρνουν ευωδιές και
χρώματα.
Ο
ήλιος
λάμπει, ο ουρανός είναι
καταγάλανος, τα πουλάκια κελαηδούν και εμείς
θέλουμε να βγούμε έξω
να χαρούμε την ηλιόλουστη μέρα και να γίνουμε
ένα με την καταπράσινη
φύση.
Η Άνοιξη μας μεταμορφώνει. Μας γεμίζει ενέργεια,
χαρά, αισιοδοξία και όλη αυτή η γιορτή της φύσης μας
φτιάχνει τη διάθεση. Δεν είναι τυχαίο που ένας Άγγλος
ποιητής, ο Άλφρεντ Τέννυσον, είχε πει ότι η Άνοιξη είναι
η παιδική ηλικία του έτους.
Γίνετε κι εσείς παιδιά και μαζί με τα παιδιά σας ζήστε
όσο πιο έντονα μπορείτε αυτήν τη συναρπαστική
εποχή. Εμείς αναζητήσαμε απλές δραστηριότητες για
να υποδεχτείτε την Άνοιξη μαζί με τα παιδιά και σας
τις παρουσιάζουμε:

Απλές δραστηριότητες χαρά και ανανέωσης

1. Είτε έχετε κήπο είτε μπαλκόνι, προμηθευτείτε φτηνές
πήλινες γλάστρες και ακρυλικές μπογιές και αφήστε τα
παιδιά να τις διακοσμήσουν. Μετά φυτέψτε μαζί στις
καινούργιες πολύχρωμες γλάστρες σας λουλούδια,
μυρωδικά ή λαχανικά. Πέρα από τη χαρά της δημιουργίας, είναι ένας έξυπνος τρόπος να μάθουν τα παιδιά
ποια λαχανικά, φυτά ή μυρωδικά ευδοκιμούν κάθε
εποχή.

2.

Βγείτε στην εξοχή μια μέρα και μαζέψτε λουλούδια.
Φτιάξτε ένα στεφάνι για την εξώπορτα ή το μπαλκόνι
σας.

3. Κατασκευάστε μια τρισδιάστατη ανθισμένη αμυγδαλιά. Χρειάζεστε χαρτί, καφέ νήμα ή καθαριστικά πίπας,
ροζ και άσπρο χαρτί αφής και κόλλα. Σχεδιάστε στο
χαρτί τα κλαδιά ενός δέντρου. Βάλτε τα παιδιά να κολλήσουν πάνω στις γραμμές καφέ νήμα ή καθαριστικά
πίπας. Κόψτε στενές λωρίδες απ’ το χαρτί αφής και
δώστε τις στα παιδιά να τις κάνουν μπαλάκια και να
κολλήσουν τα ανθάκια όπου θέλουν πάνω στα κλαδιά.
Έτοιμο!

4. Δημιουργήστε με πολλή φαντασία πρωτότυπα διακοσμητικά γλαστράκια από το περίβλημα των αυγών
που θα χρησιμοποιήσετε για να μαγειρέψετε μια πεντανόστιμη ομελέτα. Σπάστε τα αυγά για την ομελέτα
πάνω πάνω, ώστε το τσόφλι να μείνει σχεδόν ολόκληρο. Πλύνετε με σαπούνι το εσωτερικό. Στερεώστε τα σε
μια καρτέλα αυγών. Δώστε στα παιδιά μαρκαδόρους
ή/και αυτοκόλλητα ματάκια για να τους φτιάξουν
φατσούλες. Βάλτε μέσα σε κάθε τσόφλι βρεγμένο βαμβάκι και φακές. Σε λίγες μέρες τα φαλακρά σας ανθρωπάκια θα βγάλουν μαλλιά!
5. Φτιάξτε πανέμορφα ανοιξιάτικα λουλούδια για το
παιδικό δωμάτιο! Θα χρειαστείτε πράσινα ξύλινα
γλωσσοπίεστρα (αν δεν βρείτε πράσινα, ζητήστε απ’ τα
παιδιά να τα βάψουν), χρωματιστά χαρτόνια κανσόν,
λευκές θήκες για cupcakes, κόλλα και ψαλίδι. Σχεδιάστε
στο χαρτόνι ένα μεγάλο λουλούδι (ή τυπώστε κάποιο
απ’ τα εκατοντάδες σχέδια που θα βρείτε online). Κόψτε
το με τη βοήθεια των παιδιών. Κολλήστε στο εμπρός
μέρος μια θήκη για cupcake και αφήστε το να στεγνώσει. Μετά κολλήστε στο πίσω μέρος ένα γλωσσοπίεστρο. Όταν στεγνώσουν τα λουλούδια σας, βάλτε το
μπουκέτο σε ένα γυάλινο βαζάκι και η ανοιξιάτικη διακόσμηση για το δωμάτιο των παιδιών είναι έτοιμη!
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Σε εστιατόριο στη Λευκωσία ζητούνται
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (πρωινή και απογευματινή)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
Νίκο Σατσιά 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ AIR CONDITION
- ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό και Λευκωσία)
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ELECTRICAL ENGINEER
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- RECEPTIONIST
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
• Ο Δήμος Στροβόλου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού
για απασχόληση στη συλλογή σκυβάλων για περίοδο
έξι (6) μηνών. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σε
ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
παραλάβουν κατά τις εργάσιμες ώρες από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης Δημοτών στο ισόγειο του Δημοτικού
Μεγάρου, Λεωφ. Στροβόλου 100 και να το παραδώσουν
στο γραφείο 12 (2ος όροφος Δημ. Μεγάρου) μέχρι την
Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018.
Για περισσότερες κενές θέσεις εργασίας μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kariera.com.cy

Τ

ο Τμήμα Φορολογίας θα
αναλάβει δράσεις για να
διευκολύνει τους φορολογούμενους που καλούνται υποχρεωτικά πλέον να υποβάλούν
για πρώτη φορά ηλεκτρονικά
τη φορολογική τους δήλωση

• Θα γίνουν ενημερωτικές
δράσεις για την υποβολή
της ηλεκτρονικής
φορολογικής δήλωσης
μέσω
του
TAXISnet.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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συστήματος

Οι φορολογούμενοι θα ειδοποιηθούν μέσω ταχυδρομείου
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Eυρωπαϊκή Επιτροπή

Καμπανάκι για μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικό χρέος

Κ

αμπανάκι για την απώλεια της
δυναμικής των μεταρρυθμίσεων
μετά τη λήξη του προγράμματος
προσαρμογής και για τα ιδιαίτερα
υψηλά επίπεδα ιδιωτικού δανεισμού κτύπησε για άλλη μια φορά η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση για το
2018 του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
για την πρόοδο των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων, την πρόληψη και
τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και τα αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων
αναθεωρήσεων που δημοσίευσε
την περασμένη βδομάδα η «Κομισιόν», η Κύπρος αντιμετωπίζει
υπερβολικές ανισορροπίες.
Αναφέρεται ότι μετά την έγκριση
και την εφαρμογή από την κυβέρνηση ενός φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμματος κατά τη
διάρκεια του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής, η μεταρρυθμιστική δυναμική ήταν πιο
μέτρια από το 2016.

μπορεί να βλάψει την τρέχουσα και
μελλοντική ισότητα των ευκαιριών.
SOS για ιδιωτικό χρέος
Όπως αναφέρεται, το ιδιωτικό
χρέος εξακολουθεί να είναι από τα
υψηλότερα στην ΕΕ. Το χρέος των
μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών μειώθηκε σε περίπου 250% του ΑΕΠ (εξαιρουμένων των μη χρηματοπιστω-

δυνοι που συνδέονται με τα ψηλά
επίπεδα ιδιωτικού χρέους στην
οικονομία παραμένουν σημαντικοί,
μετριάζονται από την ευνοϊκή
δημοσιονομική θέση της χώρας.
Το ψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει η
βασική ευπάθεια του τραπεζικού
τομέα και επηρεάζει την προσφορά πιστώσεων. Τα μη εξυπηρετού-

• Βελτιώθηκε ο τομέας της Απασχόλησης ενώ μειώθηκε
ο αριθμός ατόμων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια
τικών SPE) το τρίτο τρίμηνο του
2017, κυρίως λόγω της μείωσης
του χρέους των νοικοκυριών. Παρά
την ισχυρή ανάκαμψη, η αποπληρωμή του χρέους βελτιώθηκε ελάχιστα, καθώς η επιβολή της σύμβασης παραμένει αδύναμη και η

μενα δάνεια μειώθηκαν, αν και
άνισα μεταξύ των τραπεζών, ως
αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης
του χρέους μέσω διαγραφών και
συμφωνιών ανταλλαγής χρέους
προς περιουσιακά στοιχεία.
Στην έκθεση αναφέρεται ότι η

• Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και η Μεταρρύθμιση του κράτους
αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Κύπρο του 2018

Εκκρεμούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις του δημόσιου τομέα, ιδίως
εκείνες που αφορούν τη δημόσια
διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση
και τις κρατικές οντότητες.
Η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
και η αποτελεσματική εφαρμογή
των πλαισίων αφερεγγυότητας και
εκποιήσεων είναι επίσης περιορισμένη. Η Κύπρος αντιμετωπίζει
προκλήσεις όσον αφορά ορισμένους δείκτες του Κοινωνικού Πίνακα αποτελεσμάτων που υποστηρίζουν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η έντονη οικονομική ανάπτυξη έχει μεταφραστεί σε βελτιωμένα αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης και σε μείωση του αριθμού των
ατόμων που κινδυνεύουν από τη
φτώχεια, εκτός από τα παιδιά.
Ωστόσο, το αυξανόμενο χάσμα
όσον αφορά την απασχόληση
μεταξύ των δύο φύλων, το ψηλό
ποσοστό των νέων που δεν ασκούνται στην εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση και ένας
αυξανόμενος αριθμός ατόμων που
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο

χρήση των πλαισίων αφερεγγυότητας και εκποιήσεων είναι περιορισμένη.
Σύμφωνα με την ΕΕ, αν και εξακολουθεί να είναι ψηλό, το δημόσιο
χρέος μειώνεται αισθητά. Η
Κύπρος έχει επιταχύνει σημαντικά
τη μείωση του χρέους, κυρίως χάρη
στη συνετή δημοσιονομική πολιτική και τις ενεργητικές διαδικασίες
διαχείρισης του χρέους. Ενώ οι κίν-

ΣΥΣΤΗΜΑ TAXISnet
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
σχετικά με τον τρόπο εγγραφής στο σύστημα και η Δήλωση Εισοδήματος αναμένεται να
είναι διαθέσιμη προς το κοινό
τον Απρίλιο, σημειώνοντας
πως θα δοθούν οι
ανάλογες
χρονικές
παρατάσεις ώστε να
μπορέσει το κοινό να
συμμορφωθεί. «Θα
προσπαθήσουμε να
προωθήσουμε κάποιες παρουσιάσεις και
σεμινάρια, ίσως και
κάποιους
χώρους

εξυπηρέτησης ώστε να μπορέσει και το κοινό που ανησυχεί
ότι δεν έχει τα μέσα για να
υποβάλει ηλεκτρονικά την
Δήλωση να εξυπηρετηθεί

στους χώρους αυτούς», υπογράμμισε εκπρόσωπος του
Τμήματος Φορολογίας, σημειώνοντας γίνεται προσπάθεια
να ετοιμαστούν και στις επαρχίες κάποια Κέντρα Εξυπηρέ-

Κύπρος έχει έντονη οικονομική
ανάπτυξη και η αγορά εργασίας
βελτιώνεται ραγδαία. Η αύξηση
του πραγματικού ΑΕΠ ήταν ισχυρή
το 2017 στο 3,8% λόγω της εγχώριας ζήτησης, ιδίως της ιδιωτικής
κατανάλωσης. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 2,5
ποσοστιαίες μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2017, φθάνοντας το
71,5%, ενώ το ποσοστό ανεργίας
μειώθηκε σημαντικά στο 10,5%.
τησης του κοινού. Το Τμήμα
Φορολογίας θα ανακοινώσει
σύντομα στην ιστοσελίδα του
διάφορες δράσεις για εξοικίωση των φορολογουμένων. Από
τους περίπου 300.000 ενεργούς φορολογούμενους, οι
περίπου 150.000 δεν έχουν
ακόμη κάνει εγγραφή στο
σύστημα.

• Η ΣΕΚ βρίσκεται σε επαφή με το τμήμα Φορολογίας
με στόχο να ενημερωθεί ο μηχανισμός της
με επάρκεια για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
συστήματος υποβολής φορολογικών δηλώσεων
των μισθωτών, στην προσπάθεια να βοηθήσει τα μέλη
της να υποβάλουν έγκαιρα και σωστά τις δηλώσεις τους
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Τσάι είπατε;

Τ

ο κλασικό κοινό τσάι και
το τσάι του βουνού δεν
έχουν καμία σχέση μεταξύ
τους. Το πρώτο περιέχει
καφεΐνη αλλά και διαφορετικές πολυφαινόλες, ενώ οι
βιολογικές ιδιότητες που
του αποδίδονται διαφέρουν
αρκετά. Επιπλέον, το κοινό
τσάι είναι πιο στυφό λόγω
της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πολυφαινόλες,
σε αντίθεση με το τσάι του
βουνού.

Τα διαφορετικά είδη τσαγιού
(άσπρο,
πράσινο,
Οolong, μαύρο και κόκκινο)
δεν προέρχονται από διαφορετικές ποικιλίες φυτών, όπως λανθασμένα πιστεύεται, αλλά είναι
αποτέλεσμα διαφορετικής επεξεργασίας παρασκευής. Το τσάι
λοιπόν, ανάλογα με τον τρόπο
επεξεργασίας του, χωρίζεται σε
τρεις κυρίως κατηγορίες:
* Το μη ζυμωμένο (λευκό και πράσινο τσάι).
* Το μερικώς ζυμωμένο (Οolong ή
Ούλονγκ τσάι).
* Το πλήρως ζυμωμένο (μαύρο
τσάι). Το μαύρο τσάι περνά από
στάδια ζύμωσης τα οποία βασίζονται σε τεχνικές που αναπτύχθηκαν στην αρχαία Κίνα εδώ και
χιλιάδες χρόνια.
1 φλιτζάνι φουλ αντιοξειδωτικά
Τα οφέλη του τσαγιού στην υγεία
αποδίδονται κυρίως στην πληθώρα των φαινολικών ενώσεων που

περιέχει λόγω της ισχυρής αντιοξειδωτικής τους δράσης. Κλινικές
δοκιμές, επιδημιολογικές έρευνες
και μελέτες σε πειραματόζωα
υποδεικνύουν ότι οι πολύτιμες

πολυφαινόλες του τσαγιού μπορεί να παίξουν αρκετά σημαντικό
ρόλο στην πρόληψη πολλών χρόνιων ασθενειών, ειδικά καρδιαγγειακών νοσημάτων και καρκίνου.
Το τσάι θεωρείται εξαιρετική
πηγή αντιοξειδωτικών. Το μεγαλύτερο μέρος των αντιοξειδωτικών που περιέχονται στο τσάι
αποτελείται από φλαβονοειδή.
Είναι όμως πλούσιο και σε άλλα
αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη
C, τα καροτενοειδή, οι τοκοφερόλες και ορισμένα μέταλλα όπως
το χρώμιο, το μαγγάνιο, το σελήνιο και ο ψευδάργυρος. Παρ’ όλα
αυτά, την προσοχή των ερευνητών κέντρισαν κυρίως οι κατεχίνες του πράσινου τσαγιού, που
εντάσσονται στην οικογένεια των
φλαβονοειδών και διαθέτουν 4
φορές ισχυρότερη αντιοξειδωτική
δράση κατά των ελεύθερων ριζών
από τη βιταμίνη C.

Τα μυστικά της ετοιμασίας του
Η ετοιμασία του τσαγιού είναι
απλή, ωστόσο χρειάζεται να
αφιερώσετε λίγη προσοχή και να
τηρήσετε συγκεκριμένους κανόνες
για να μη βρεθείτε με ένα
σκούρο παρασκεύασμα με
στυφή και δυσάρεστη γεύση.
Επιλέγετε τσάι καλής ποιότητας. Τα φυλλαράκια του να
είναι, κατά το δυνατόν, ολόκληρα. Οσο πιο θρυμματισμένα είναι τόσο πιο στυφό γίνεται το ρόφημα λόγω της
μεγάλης ποσότητας τανίνης
που εκχυλίζεται. Τα θρυμματισμένα είναι συνήθως κακής
ποιότητας, αλλά δεν εχουν σχέση
με τα λεπτοκαμωμένα, που είναι
πολύ καλής ποιότητας.
Ζεσταίνετε την τσαγιέρα ξεπλένοντάς τη με ζεστό νερό. Η διαδικασία αυτή βοηθά το τσάι να απελευθερώσει το άρωμά του.
Βάζετε μία κουταλιά τσάι για κάθε
φλιτζάνι και άλλη μία για την
τσαγιέρα, όπως χαρακτηριστικά
λένε.
Γεμίζετε την τσαγιέρα με νερό που
μόλις είχε αρχίσει να βράζει και
αφήνετε το τσάι για 3-5 λεπτά. Σε
αυτό το διάστημα τα φύλλα του
τσαγιού ανοίγουν και δίνουν όλο
το άρωμά τους. Αν τα αφήσετε
παραπάνω, το τσάι απελευθερώνει περισσότερες τανίνες και
πικρίζει.
Σουρώνετε το τσάι και σερβίρετε.

Τα κανάλια της Βενετίας «στέγνωσαν»
ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Η

Βενετία δεν βυθίζεται
πλέον, καθώς τώρα τουλάχιστον προσωρινάτα διάσημα κανάλια της
πόλης είναι με ελάχιστο
νερό και δεν μπορεί κανείς
να περιηγηθεί σε πολλά από
αυτά. πρόκειται για μια
πολύ διαφορετική εικόνα
από αυτή που αναζητούν οι
χιλιάδες τουρίστες που
ταξιδεύουν στην ιταλική
πόλη με την ψευδαίσθηση
μιας ρομαντικής βόλτας με
γόνδολα.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά που η πόλη έχει δει ιστορικά χαμηλά επίπεδα παλίρροιας.
Και μαλιστα τον Φεβρουάριο,
κατά τη διάρκεια του μήνα του
Καρναβαλιού. Το Μεγάλο Κανάλι,
ένας από τους κύριους διαδρόμους κυκλοφορίας της Βενετίας,
παραμένει βεβαια ανοιχτό για τα
θαλάσσια λεωφορεία της πόλης,
αλλά όχι αρκετά μικρότερα κανάλια.
Η πόλη της λιμνοθάλασσας είναι
πιο συνηθισμένη στις πλημμύρες
λόγω της μεγάλης παλίρροιας
παρά στην έλλειψη νερού. Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που η
πόλη βιώνει σημαντική πτώση
της σταθμης νερού, η οποία έχει

μειωθεί κατά περίπου 60 εκατοστά. Το 2016, τα επίπεδα των
υδάτων μειώθηκαν κατά 66 εκα-

πλανήτη. Ωστόσο, ο Τύπος επισημαίνει επίσης ότι αποτελεί
ένδειξη της αμέλειας με την οποία
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Οι τροφές που λευκαίνουν
τα δόντια
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τ

ο ήξερες ότι τρώγοντας συγκεκριμένα
τρόφιμα καταφέρνεις να κάνεις μια φυσική λεύκανση στα δόντια σου χωρίς καν να
επισκεφθείς τον οδοντίατρο που τόσο αγαπάς να μισείς; Και όμως το φαγητό κάνει πιο
λαμπερά τα δόντια σου. Όχι όμως οποιοδήποτε φαγητό αλλά συγκεκριμένα αυτά που θα
βρεις παρακάτω.
Τυρί: Όπως ήδη γνωρίζεις το τυρί είναι η
καλύτερη πηγή ασβεστίου και πρωτεΐνης και
γι’ αυτό τον λόγο συμβάλλει στην λάμψη των
δοντιών μας.

Γιαούρτι: Άλλο ένα
προϊόν που κατατάσσεται
στα
γαλακτοκομικά
είναι αρκετά φιλικό προς
τα δόντια μας. Το γιαούρτι όπως και το τυρί που
αναφέραμε,
περιέχουν
πολύ
ασβέστιο
και
φώσφορο τα οποία είναι σημαντικά για την υγεία
των δοντιών μας και φροντίζουν για το σμάλτο,
όπως φροντίζουν και για τα οστά μας.
Μήλο: Τρώγοντας ένα μήλο την ήμερα, πέρα απ’ ότι
κάνει τον γιατρό
πέρα, βοηθάει στην
παραγωγή σάλιου
στο στόμα μας. μειώνοντας έτσι το επίπεδο βακτηριδίων.
Για καλύτερο αποτέλεσμα, το επόμενο
μήλο που θα φας
προτίμησε να είναι με την φλούδα.
Καρότο: Είμαι σίγουρη πως το καρότο δεν πίστευες ότι κάνει τόσο καλή δουλειά. Και όμως, είναι
αυτά που βοηθούν στο να αποφύγεις το κιτρίνισμα
των δοντιών που συνήθως προκαλείται από το κάπνισμα ή τον
καφέ. Επίσης, βοηθούν στο να
καθαρίσει η επιφάνεια
των δοντιών σου
λόγω της ινώδους
φύσης τους.
Σέλινο: Το σέλινο όπως και τα μήλα έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε νερό. Αυτό και μόνο αρκεί για μια
φυσική πλύση του στόματος, διώχνοντας μακριά
όλα τα βακτήρια.
Πράσινη σαλάτα: Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά
περιέχουν φυλλικό οξύ και είναι γεμάτα από ασβέστιο. Αυτό σημαίνει πως είναι ένα ακόμη φαγητό το
οποίο ενισχύει και προστατεύει τα δόντια από την
τερηδόνα.

Σοβαρά … αστειάκια
Το αεροδρόμιο
Μια ξανθιά πάει με τον αρραβωνιαστικό της να
δουν ένα σπίτι που θέλουν να αγοράσουν.
Καθώς μελετούν το σπίτι ο αρραβωνιαστικός
λέει στον μεσίτη:
- Ωραίο το σπίτι και σε καλή τιμή. Αλλά παρατοστά, ενώ το 2008 και το 1989
τα επίπεδα μειώθηκαν κατά 90
εκατοστά.

οι αρχές συντηρουν το ιστορικό
κέντρο για τουλάχιστον έναν
αιώνα.

Αυτή η εξαιρετικά χαμηλή παλίρροια θα μπορούσε να είναι συνέπεια, σύμφωνα με τον ιταλικό
Τύπο, του αστρονομικού φαινομένου του μπλε φεγγαριού, το
οποίο παρατηρηθηκε αυτή την
εβδομάδα σε διάφορα μέρη του

Όταν η πόλη είχε περισσότερους
κατοίκους και λιγότερους τουρίστες, τα κανάλια καθαρίζονταν
από την υπερβολική λάσπη και
ήταν σχεδόν πάντα ανοικτά στην
ναυσιπλοΐα, γράφει η «La Nuova
di Venezia».

τηρώ ότι βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο. Δε θα’
χει πολύ θόρυβο;
- Θα έχει, αλλά ύστερα από μια βδομάδα θα τον
συνηθίσετε και δεν θα έχετε πρόβλημα, του απαντάει ο μεσίτης.
Και η ξανθιά λέει αποκρινόμενη και στους δύο:
- Αχ να το πάρουμε αγάπη μου και δεν πειράζει,
την πρώτη βδομάδα, μένουμε σε ξενοδοχείο!
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Ο ευγενικός κανόνας της υγείας μας
Κρατείτε αποστάσεις ασφαλείας

Ο

τρόπος που χαιρετάμε, που
φτερνιζόμαστε, που φυσάμε
τη μύτη μας, που τσουγκρίζουμε τα
ποτήρια μας δεν είναι τυχαίος. Οι
καλοί τρόποι ανέκαθεν καθόριζαν
ως έναν μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις – συνήθως της αριστοκρατίας
– περί υγιεινού και ασφαλούς. Τι
επιβάλλεται να κάνουμε για να
είμαστε υγιείς και γεμάτοι ενέργεια
και ευεξία;

φτέρνισμα φτάνουν σε μια απόσταση άνω των 4,5 μέτρων μέσα
σε ένα δευτερόλεπτο. Καλό είναι
λοιπόν να τηρούμε την απόσταση
ασφαλείας.
Χαίρω πολύ…
Πολλοί ειδικοί σήμερα συνιστούν
να καταργήσουμε τη χειραψία για

Απόσταση ευγενείας ή ασφαλείας; Η απόσταση που τηρούμε
ενστικτωδώς ο ένας από τον άλλον
ποικίλλει. Είναι μεγάλη στους
βόρειους λαούς και μικρότερη
στους Αραβες. Όμως, κατά μέσο
όρο στις περισσότερες χώρες του
κόσμου, από την αρχαιότητα, είναι
γύρω στα 70-80 εκατοστά.

Για καλό και για κακό: Το σημαντικότερο ίσως μέτρο για την αποφυγή της μετάδοσης των ιών είναι το
καλό πλύσιμο των χεριών για τουλάχιστον 20’’ με σαπούνι και νερό.
Επίσης, δεν πρέπει να ακουμπάμε
με τα χέρια το πρόσωπό μας, γιατί
όσο πιο συχνά το ακουμπάμε τόσο
αυξάνονται οι πιθανότητες μετάδοσης ιών από τα χέρια στη μύτη
και στο στόμα, στις «πύλες εισόδου» δηλαδή των ιών.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Πλιγούρι με μανιτάρια και κρασί

λόγους υγείας. Αυτό βέβαια μπορεί
να είναι κάπως υπερβολικό, εννοείται όμως ότι δεν κάνουμε χειραψίες ούτε αγκαλιάζουμε όποιον
είναι εμφανώς συναχωμένος. Μέσα
σε 4 ώρες ένας συναχωμένος
συνάδελφος θα μεταδώσει τον ιό

Για καλό και για κακό: Πίνουμε από
το δικό μας ποτήρι και μόνο. Οταν
καθόμαστε σε ένα τραπέζι με
άλλους, για να μην... πάρουμε το
ποτήρι του διπλανού μας πρέπει
να θυμόμαστε ότι τα δικά μας
ποτήρια βρίσκονται στα δεξιά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η σημερινή διάθεσή σου
είναι να κάνεις αλλαγές και να
φέρεις τα πάνω κάτω στη ζωή σου.
Αυτό που πρέπει να προσέχεις είναι
πως, αν βιαστείς για όλα αυτά,
κινδυνεύεις να βρεθείς ακόμα πιο
μπερδεμένος. Δώσε το χρόνο που
χρειάζονται οι καταστάσεις και
κράτησε την αισιοδοξία σου. Όλα
θα γίνουν στην ώρα τους.
Ταύρος: Καταφέρνεις να γίνεις
δυναμικός και παίρνεις δραστικές
αποφάσεις, που αφορούν τη ζωή
σου και στην καθημερινότητά σου.
Κάνε τις κινήσεις που θέλεις με ηρεμία και χωρίς πανικό, και όλα θα
πάνε πολύ καλύτερα.
Δίδυμοι: Θα αισθάνεσαι πολύ καλά
σωματικά, κι έτσι θα αποφασίσεις
να κάνεις πράγματα, τα οποία ανέβαλες τις προηγούμενες μέρες. Τόλμησε να κάνεις κάποιες συζητήσεις,
παρόλο που ξέρεις ότι είναι ψυχοφθόρες, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβεις τις προθέσεις που έχουν οι
άλλοι για τα θέματα που σε ενδιαφέρουν. Το βράδυ φρόντισε να
χαλαρώσεις και να περάσεις ευχάριστα.
Καρκίνος: Οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις θα είναι πολλές και θα
υπάρξουν στιγμές που θα σε πιέσουν έντονα. Φρόντισε να κινηθείς
με προγραμματισμό και μεθοδικότητα, να μην τα βάζεις με άτομα
τού οικογενειακού σου περιβάλλοντος και να μην ξεστομίζεις λόγια,

SUDOKU

του κοινού κρυολογήματος σε
αρκετές από τις επιφάνειες του
χώρου εργασίας του.

Οσον αφορά τις ιώσεις, μια σχετική απόσταση από έναν ασθενή
μειώνει την πιθανότητα να κολλήσουμε, όταν αυτός μάλιστα φωνάζει και εξακοντίζει πιο μακριά
σταγονίδια.
Για καλό και για κακό: Είτε πρόκειται για έναν συνάδελφο στο γραφείο που βήχει και είναι συναχωμένος είτε για τον σύντροφό μας,
εμείς πρέπει να κρατήσουμε τις
αποστάσεις μας κυριολεκτικά,
δεδομένου ότι τα σταγονίδια που
εκτοξεύονται με τον βήχα ή το
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που μπορεί να πληγώνουν. Όσο
εκνευρισμένος και να είσαι, δεν
φταίνε σε τίποτα οι γύρω σου, να
τους χαλάσεις την διάθεση.
Λέων: Η ημέρα θα φέρει κάποια
αναπόφευκτα γεγονότα, που θα
περιπλέξουν μερικές καταστάσεις
και θα σε βάλουν σε πολλά ερωτηματικά. Πρέπει να σκεφτείς με
αρκετή ηρεμία και ρεαλισμό, να
επιστρατεύσεις όλη την εξυπνάδα
που έχεις και να κοιτάς μακριά.
Μπορεί να αντιμετωπίζεις κάποια
προβλήματα, αλλά ευτυχώς μπορείς να τα ξεπερνάς όλα πολύ
καλά, με τις ενέργειες που κάνεις.
Παρθένος: Η ημέρα σε φέρνει πολύ
κοντά στην επιτυχία που κυνηγάς.
Πρέπει να κινηθείς ανάλογα, να μην
επαναπαυτείς καθόλου και κυρίως,
να μην ανακοινώσεις τα σχέδια που
έχεις για το μέλλον. Έχεις κάνει
πάρα πολλά στο παρελθόν και
τώρα ήρθε ο καιρός που θα ανταμειφθείς. Η διάθεσή σου θα είναι
πολύ καλή και η δυναμικότητά σου
στα ύψη.
Ζυγός: Η μέρα είναι καλή για σκέψη,
αφού θα είσαι ήρεμος και σε θέση
να κάνεις έναν ουσιαστικό διάλογο
με τον εαυτό σου. Πρόσεξε την
υγεία, αλλά και την εμφάνισή σου,
και μην παρασύρεσαι σε υπερβολές. Δεν σου κάνουν καλό.
Σκορπιός: Εκμεταλλεύσου την
ημέρα για να οργανωθείς καλύτερα
και να προγραμματίσεις πιο σωστά

το πρόγραμμα της εβδομάδας, γιατί
θα έχεις πολύ μεγάλο φόρτο και
πρέπει να προνοήσεις κατάλληλα.
Κατά τα άλλα, η μέρα θα είναι
ξεκούραστη και ήρεμη.
Τοξότης: Απόλαυσε σήμερα τα σχέδιά σου προχωρούν όπως τα υπολόγιζες και η αναποδιά των προηγούμενων ημερών δίνει τη θέση της
στο χαμόγελο. Επιτέλους μπορείς
να δεις το μέλλον με αισιοδοξία!
Αιγόκερως: Η μέρα είναι πολύ καλή
για σένα, γιατί καταφέρνεις να
συγκροτηθείς και νιώθεις ότι τα
άγχη που σε είχαν βάλει σε πανικό,
μένουν πίσω σου. Κράτησε αυτή
την τακτική, για να λύσεις διάφορα
θέματα και μην κινείσαι βιαστικά
και επιπόλαια.
Υδροχόος: Η μέρα σε βρίσκει με
αρκετά καλή διάθεση και με περίσσια όρεξη να κάνεις πολλά πράγματα και δραστηριότητες. Μην αμελήσεις την ξεκούρασή σου και
αφιέρωσε λίγο από τον ελεύθερο
χρόνο σου στην οικογένειά σου. Πάν
μέτρον άριστον!
Ιχθείς: Είσαι σε έναν πολύ καλό
δρόμο, τον οποίο έχεις χαράξει με
πολύ δουλειά και πολύ προσπάθεια, γι’ αυτό και θα σε οδηγήσει
στην επιτυχία. Απόφυγε κάθε σχόλιο ή γνώμη που θα σε αποσυντονίσει και δείξε εμπιστοσύνη στις
δυνάμεις σου.

Υλικά: 4 κ.σ. ελαιόλαδο
500 γραμ. μανιτάρια (ασπρομανίταρα)
1 ξερό κρεμμύδι, 2 φλ. πλιγούρι, 1 κ.σ. πελτέ
1/4 φλ. λευκό ξηρό κρασί, 4 φλ. ζωμό λαχανικών (ζεστό),
2 κ.σ. μαϊντανό, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο
τριμμένο νηστίσιμο τυρί
Εκτέλεση: Καθαρίζουμε και κόβουμε σε φέτες πρώτα τα
μανιτάρια. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα ή
βαθύ τηγάνι. Προσθέτουμε τα μανιτάρια και τα αφήνουμε σε δυνατή φωτιά για 5΄ να πιουν τα υγρά τους.
Προσθέτουμε το κρεμμύδι και ανακατεύουμε. Αφήνουμε
για 2΄-3΄ να γίνει διάφανο.
Προσθέτουμε το πλιγούρι,
τον πελτέ και σβήνουμε με
το κρασί. Αφήνουμε για λίγα
λεπτά να εξατμιστεί το
αλκοόλ και ρίχνουμε τον
ζεστό ζωμό. Αλατοπιπερώνουμε. Σκεπάζουμε το σκεύος και σιγοβράζουμε για 10΄
μέχρι να μοιάζει με πιλάφι με μανιτάρια. Τέλος
πασπαλίζουμε τον μαϊνταντό και σερβίρουμε αμέσως
με νηστίσιμο τυρί.

Πρασοκεφτέδες
Υλικά: 3 κ.σ. ελαιόλαδο, 6 μεγάλα πράσα
3 μεγάλες πατάτες βρασμένες με τη φλούδα τους
3 αυγά, 2 κ.σ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
2 κ.σ. άνηθος ψιλοκομμένος, 2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος,
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλεύρι για το τηγάνισμα
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Εκτέλεση: Για τους πρασοκεφτέδες, καθαρίζουμε τα
πράσα και κρατάμε μόνο το τρυφερό μέρος. Κόβουμε σε
λεπτές φέτες, τις τοποθετούμε σε τηγάνι φαρδύ και
προσθέτουμε τόσο νερό ώστε ίσα να καλυφτούν τα
πράσα. Τα αχνίζουμε ώσπου να πιουν τα υγρά τους.
Όταν δεν θα έχει μείνει
καθόλου νερό στο τηγάνι,
προσθέτουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε για 2΄3΄ ώσπου να μοσχομυρίσουν. Τα αφήνουμε στην
άκρη. Εν τω μεταξύ έχουμε
βράσει τις πατάτες με τη
φλούδα τους. Τις καθαρίζουμε και με πιρούνι τις λιώνουμε σε λεκάνη. Προσθέτουμε τα πράσα, τα αυγά, το
αλεύρι, τον άνηθο, το μαϊντανό και αλατοπιπερώνουμε. Ανακατεύουμε κι αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο να
κρυώσει. Πλάθουμε το μείγμα σε κεφτέδες, τους αλευρώνουμε και τους τηγανίζουμε για 2΄ από κάθε πλευρά να ροδίσουν. Τους αφήνουμε σε απορροφητικό
χαρτί.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Από 85 σε 300 ευρώ
η ποινή για χρήση
κινητού εν ώρα οδήγησης

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Α
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 281 - 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1954

λλάζει άρδην ο
ποινικός κώδικας
στις εξώδικες παραβιάσεις των σοβαρών
τροχαίων αδικημάτων.
Σύμφωνα με έγκυρες
πηγές, στα νομοσχέδια
που ετοιμάζονται προβλέπεται πολλαπλασιασμός της ποινής για
χρήσης κινητού κατά τη
διάρκεια της οδήγησης
από 85 σε 300 ευρώ.
Παράλληλα, ετοιμάζεται φάκελος με βαριές
ποινές σε αδικήματα
όπως, οδήγηση υπό
την επήρεια οινοπνεύματος, χρήση ναρκωτικών
ουσιών
και
αυξημένο όριο ταχύτητας. Εξετάζεται επίσης
το ενδεχόμενο κατακράτησης του αυτοκινήτου του παρανομούντος οδηγού. Οι προτεινόμενες
αλλαγές
εντάσσονται σε «πακέτο» πέντε νομοσχεδίων
που αποτελούν εισηγήσεις
από
την
Αστυνομία και οι οποίες διαβιβάσθηκαν στο
υπουργείο Δικαιοσύνης
για μελέτη και προώθηση τους. Απαραίτητη
είναι η γνωμάτευση του
Γενικού Εισαγγελέα.

Υποτροφίες για μεταπτυχιακά προγράμματα Ενέργειας
και Περιβαλλοντικής Διοίκησης - Οικονομικών

Τ

ο
Υπουργείο
Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού, με ανακοίνωσή του,
πληροφορεί το κοινό ότι η εταιρεία
Eni Cyprus Limited, στο πλαίσιο
Συμβολαίου
Έρευνας
και
Αναλογικού
Καταμερισμού
Παραγωγής που διατηρεί με την
Κυπριακή Δημοκρατία, προσφέρει
αριθμό υποτροφιών για μεταπτυχιακά προγράμματα, από το ΕΝΙ
Corporate University, στο πεδίο
Ενέργειας και Περιβαλλοντικής
Διοίκησης και Οικονομικών (Master
Degree in Energy and Environmental
Management and Economics –

ΜEDEA),
συνολικού
ύψους
€125.000, για σπουδές που αρχίζουν το ακαδημαϊκό έτος 20182019.
Όλα τα έξοδα, όπως δίδακτρα,
τέλη εγγραφής, έξοδα ταξιδιού,
έξοδα διαμονής και συντήρησης,
θα καλύπτονται απευθείας από
την υποτροφία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το
πρόγραμμα αφορά πολίτες ή μόνιμους κατοίκους της Κυπριακής
Δημοκρατίας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν
περαιτέρω για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και για τον τρόπο υπο-
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ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Οι γυναίκες δεν
θέλουν τίποτα άλλο
από ένα σύζυγο,
αλλά όταν τον αποκτήσουν, τα θέλουν
όλα."

Γουίλιαμ Σαίξπηρ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Εταίρεια με έδρα τη Λευκωσία ζητά να
προσλάβει υπάλληλο με γνώσεις ψυκτικού
Πληροφορίες: Τηλ. 99635081
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

βολής αίτησης ενδιαφέροντος από
τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς
συνδέσμους:
https://www.eni.com/en_IT/careers
/training-and-guidance/thescuola-mattei-and-the-medeamasters.page
https://enirecruit.taleo.net/careerse
ction/ext/jobdetail.ftl?job=MSTMED
EA2018&tz=GMT%2B01%3A00
Το πρόγραμμα αρχίζει τον
Σεπτέμβριο του 2018 και διαρκεί
μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Ως
τελευταία ημέρα υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει καθοριστεί η 31η Μαρτίου του 2018.

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΟΠΛ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ
1-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜ. - ΑΕΝ.ΣΥΝ.-Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ αναβλήθηκε
ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
αναβλήθηκε
ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ - Κενή

Στις 17 - 18 Μαρτίου 2018, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο
Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω
αγώνες (PLAY OFF):
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ

Τα αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Επίλεκτης και

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ - ΘΟΙ ΠΥΡΓΟΥ (Παρ) 19.30, 3/16/2018
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣ. - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ
(Παρ) 19.00, 3/16/2018
ΑΕΝ.ΣΥΝ. - Α&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ - ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(Παρ) 19.30, 3/16/2018
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - Κενή

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
2-2
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2-1
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Γ΄
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΠ.
ΟΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 7.00΄ Μ.Μ.

Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 11 Μαρτίου
2018, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλ.

5-2

ΘΟΙ Καπέδων – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου

3-0

ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου 4 - 1
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΠΑΟ Κάτω Μονής

3-0

ΛΕΝΑΣ Χανδριών – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ

1-3

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – 2η Αγωνιστική Β΄ Φάσης:

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΣ

Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας

3-0

(Τρ) 19.30, 3/20/2018

ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου

5-1
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Φ Ω Τ Η Σ Ε ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΔΥΝΗΡΗ ΗΤΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥ

ην γεύση της ήττας γεύθηκε στα
Τ
Λύμπια ο πρωτοπόρος Ονήσιλλος,
σμικρύνοντας την απόσταση που τον

χωρίζει από τη 2η ΜΕΑΠ στους δύο
βαθμούς, προσδίδοντας ζωντανό
ενδιαφέρον στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Στη μάχη της τρίτης
θέσης, ο Ακρίτας καθάρισε εκτός
έδρας την Πέγεια την οποία άφησε
πίσω του με διαφορά τριών βαθμών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

• ΑΠΟΛΛΩΝ: Άλωσε το «Α. Παπαδόπουλος»
ντύνοντας το ρετιρέ στα γαλανόλευκα

• Άλμα σωτηρίας για ΑΛΚΗ και ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ,
ήττα με φόντο τον βυθό για τον Ολυμπιακό

• Ο Χ. Κολίνας κατέβασε τα ρολά υποχρεώνοντας
τον ΑΠΟΕΛ να αποκτήσει συγκάτοικο στο ρετιρέ

• Τρίποντο με άρωμα Ευρώπης για ΑΕΛ
ήττα εμβάθυνσης της κρίσης στην ΟΜΟΝΟΙΑ

Μ

ε δύο ζωγραφιές του Φώτη
Παπουλή ο Απόλλωνας απέδρασε
με το τρίποντο από το «Αντώνης
Παπαδόπουλος» κι αναρριχήθηκε στον
Όλυμπο όπου συγκατοικεί με τον ΑΠΟΕΛ
ο οποίος δεν κατάφερε να λυγίσει την
ΑΕΚ στο ΓΣΠ.
Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ δεν ήταν καλύτερος της
«Μεγάλης Κυρίας», ωστόσο χάρις στην
αποτελεσματικότητα του πέτυχε στρατηγικής σημασίας νίκη που τον αναγάγει κατά κάποιον τρόπο σε αφεντικό του
μαραθωνίου. Η Ανόρθωση μετά την
ήττα, νοιώθει πιο δυνατή την ανάσα της
ΑΕΚ στην μάχη για το Ευρωπαϊκό διαβατήριο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η αστοχία των κυνηγών του ΑΠΟΕΛ
αλλά και η θαυμαστή εμφάνιση του τερματοφύλακα Κολίνα υποχρέωσαν την
ομάδα του Γ. Δώνη σε οδυνηρή ισοπαλία. «Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε»
ήταν το απόσταγμα των δηλώσεων του
Γ. Δώνη. «Καλός ο ένας βαθμός» διαμήνυσε ο Ι. Ιδιάκεθ.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ

Την πρώτη της νίκη σε ντέρμπυ πέτυχε η
ΑΕΛ, αποκτώντας δικαίωμα στο
Ευρωπαϊκό όνειρο διασκεδάζοντας ταυ-

ΟΔΥΝΗΡΗ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΨΕΥΔΑ

Α

υτοκτόνησε στην Αγλαντζιά η
Ομόνοια Ψευδά κι εκτοπίσθηκε από
την κορυφή από τον Κούρρη που πολυβόλησε με οκτάσφαιρο τον Ποσειδώνα.
Νίκη βάλσαμο για την Ελπίδα Ξ., ήττες
απογοήτευσης για Φρέναρος, Κόρνο, ΑΕΝ
που τους κτυπούν δυνατά πλέον το
καμπανάκι του κινδύνου. Σταθερά στην
3η θέση η Αμαθούς.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ δάμεσε στο «Μακάρειο»
τη ΔΟΞΑ αναπτερώνοντας τις ελπίδες
της για παραμονή στα σαλόνια.

Το πρόσωπο
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ
Για δεύτερη
συνεχόμενη
βδομάδα, πρόσωπο της αγωνιστικής αναδεικνύεται ο
Ελλαδίτης
αρχηγός του
Απόλλωνα Φώτης Παπουλής. Με
δύο τέρματα, εκ των οποίων το ένα
έβγαζε μάτια, καθάρισε την
Ανόρθωση οδηγώντας την ομάδα
του στην κορυφή.
τόχρονα την αναστάτωση που επικρατεί
στον σύλλογο και η οποία οδήγησε στην
αλλαγή προπονητή. Στον αντίποδα, το
«Τριφύλλι»

μαράνθηκε

ανοιξιάτικα

Με καθαρό τρίποντο η ΑΛΚΗ έκανε άλμα
σωτηρίας σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό
που με τη νέα ήττα του σύρθηκε προ των
πυλών του άδη.
Σπουδαίο εκτός έδρας διπλό που τον
εδραιώνει στην 8η θέση πέτυχε ο ΕΡΜΗΣ
επί της Πάφου στο στάδιο «Στέλιος
Κυριακίδης». Με τη νίκη αυτή οι «φτεροπόδαροι» της Αραδίππου ξέγνοιασαν
κατά κάποιο τρόπο αφήνοντας την
Πάφο, τη Νέα Σαλαμίνα κα την Αλκή σε
κατάσταση μερικής αβεβαιότητας όσον
αφορά την ομάδα που θα πέσει στην Β’
κατηγορία. Η μέχρι τώρα πορεία δείχνει
ως επικρατέστερο για διαβάθμιση τον
Ολυμπιακό ο οποίος ωστόσο προσδοκεί
στο θαύμα.

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

εμβαθύνοντας την απογοήτευση αλλά
και την κρίση στο «Πράσινο» στρατόπεδο.
Παρά τις σημαντικές απουσίες της, η

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

1

Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμη. Ο τίτλος που είναι υπόθεση του ΑΠΟΕΛ και του ΑΠΟΛΛΩΝΑ θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

2

Στον βυθό άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός
φαίνεται αδύναμος να πραγματοποιήσει το θαύμα.

3

Οι ανώμαλες αναταράξεις στην Ομόνοια δεν έχουν τελειωμό.
Επαναλαμβάνουμε ότι μόνον με βαθιές τομές σε όλα τα επίπεδα, το
πράσινο καράβι θα βρει ξανά το δρόμο του.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρτάμπε 57’

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Π

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ Η ΑΣΣΙΑ

αρά την σπουδαία εμφάνιση του ο
Εθνικός Άχνας χάνοντας πέναλτυ και
κραυγαλέες ευκαιρίες, έχασε από την ανύπαρκτη Αναγέννηση, γράφοντας την καταδίκη του. Η ομάδα της Δερύνειας με το χρυσοφόρο τρίποντο διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες
της για τον τίτλο. Την κούρσα εξακολουθεί να
οδηγεί η Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Στο
κόλπο του τίτλου παραμένει και ο Οθέλλος
που δάμασε εκτός έδρας την σκληροτράχηλη
Καρμιώτισσα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η ΣΕΚ συμμετείχε σε Πανευρωπαϊκή εκστρατεία της ETUC

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Αντρέας Φ. Μάτσας γγ ΣΕΚ

Επιβεβλημένη η ενίσχυση
της ισότιμης συμμετοχής
των γυναικών στην εργασία

Σ

ε τοποθέτηση του ο γγ ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας
στο περιθώριο συνεδρίας της εκτελεστικής επιτροπής της ETUC στις 7 και 8 Μαρτίου, με αφορμή
την απόφαση του σώματος για περαιτέρω στήριξη
της προωθούμενης οδηγίας για τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας επεσήμανε τα εξής:

Να κατοχυρωθούν στην πράξη
τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Στόχευση: Η προώθηση Ευρωπαϊκής οδηγίας
για τη συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας

Η

ΣΕΚ και το Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών συμμετείχαν στο
πανευρωπαϊκό κάλεσμα των
ευρωπαϊκών συνδικάτων (ETUC) να
απαιτηθεί η προώθηση ευρωπαϊκής οδηγίας για τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας με στόχο
την ενδυνάμωση και ενίσχυση της
ενεργότερης συμμετοχής των
γυναικών στην απασχόληση.
Με το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής

οδηγίας για την εξισορρόπιση
εργασίας και προσωπικής ζωής,
τόνισε σε μήνυμα του ο γγ των
ευρωπαϊκών συνδικάτων Louca
Visentini έχουμε μια μοναδική
ευκαιρία να επιτύχουμε σημαντικές
βελτιώσεις στη ζωή των εργαζομένων γυναικών και ανδρών σε
ολόκληρη την Ευρώπη: Νέες παροχές πατρότητας και φροντίδας και
ενισχυμένη γονική άδεια. Αν δεν

κινητοποιηθούμε,
επεσήμανε,
υπάρχει ο κίνδυνος να απορριφθούν από τις κυβερνήσεις των
κρατών μελών της ΕΕ.
Είναι συνεπώς εξαιρετικά σημαντικό, κατέληξε, να δείξουμε ότι τα
συνδικάτα σε ολόκληρη την Ευρώπη υποστηρίζουν σθεναρά αυτή τη
νέα νομοθεσία της ΕΕ ασκώντας
πιέσεις σε κυβερνήσεις σε εθνικό
επίπεδο.

√ Η ΣΕΚ ως ενεργό μέλος
των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων,
επικροτεί κάθε κοινή
προσπάθεια για περαιτέρω
ενίσχυση του νομοθετικού
πλαισίου για στήριξη
των εργαζομένων

Επιβεβλημένη είναι η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης
του ρόλου και της δυνατότητας ισότιμης συμμετοχής
των γυναικών στην αγορά εργασίας με αξιοπρέπεια
και προώθηση της επαγγελματικής τους ανέλιξης
έτσι ώστε να κατοχυρωθούν εμπράκτως τα δικαιώματα των εργαζομένων γυναικών.

Ενίσχυση κοινωνικού προτύπου
Μια τέτοια εξέλιξη θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο
το κοινωνικό πρότυπο σε Ευρωπαϊκό εθνικό επίπεδο
αναδεικνύοντας την ίδια στιγμή την ανάγκη για
κατοχύρωση ως αποτέλεσμα των ρυθμίσεων που
προωθούνται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
θεμάτων που αφορούν στην ίση αμοιβή στην πάταξη των φαινομένων βίας και παρενόχλησης και
σεξουαλικής παρενόχλησης, οικοδομώντας ένα πιο
στέρεο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο τα δύο
φύλα θα συνεισφέρουν ισότιμα συμβάλλοντας στην
ανάπτυξη της οικονομίας, της εργασίας, της κοινωνίας και του πολιτισμού.

√ Προάγοντας τη
συμφιλίωση εργασίας
και οικογένειας
οι Ευρωπαϊκές

Τρίτη 20 Μαρτίου

κοινωνίες συμβάλ-

Δημοσιογραφική διάσκεψη
της Επιτροπής Ισότητας

λουν στην
ενεργότερη εμπλοκή
των γυναικών στην

Η

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση διοργανώνει την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα
10.00π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσίαση
μελέτης με τίτλο: «Κυπριακή Νομοθεσία και Νομολογία: Το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης
και η προστασία της μητρότητας».

αγορά εργασίας

Χαιρετισμοί: Ζέτα Αιμιλιανίδου, υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
Λουϊζα Χριστοδουλίδου - Ζαννέτου, πρόεδρος Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Παρουσίαση μελέτης: Άννα Πηλαβάκη, Επιστημονική
Συνεργάτιδα Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

