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ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2018

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Υποκλινόμαστε στο μεγαλείο
της λεβεντογεννήτρας ΕΟΚΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Τ

ην ώρα που εντείνονται οι κινήσεις
της κυβέρνησης για εξεύρεση του
κατάλληλου επενδυτή που θα αναλάβει τον Συνεργατισμό, ο υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
καθησυχάζει τόσο τους καταθέτες
όσο και τους εργαζόμενους ότι τα
συμφέροντα τους δεν κινδυνέυουν.

Η αναπαράσταση των μαχητικών
διαδηλώσεων της μαθητιώσας νεολαίας
της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων στρατιωτών,
κατασυγκίνησε το κοινό που παρέστη
χθές στο κλειστό στάδιο
«Τ. Παπαδόπουλος – Ελευθερία»
στη Λευκωσία

ΑΝΔΡΕΙΑ – ΠΙΣΤΗ - ΕΝΟΤΗΤΑ
Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
Με πίστη στη συνέχιση του αγώνα για
Ελευθερία και Δικαίωση, ο αδούλωτος
Κυπριακός Ελληνισμός γιόρτασε με
μεγαλοπρέπεια την επέτειο του αντιαποικιακού – εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Ανήμερα της
πρωταπριλιάς, πραγματοποιήθηκε στη
Λευκωσία ο επίσημος εορτασμός στην
παρουσία της Πολιτικής και Πολιτειακής
ηγεσίας. Σε όλες τις εκδηλώσεις, η ΣΕΚ
έδωσε βροντερό το παρόν της. Εστάλη το
μήνυμα ότι μόνον με ενότητα, ανδρεία
και πίστη μπορούμε να απαλλαγούμε
από την Τουρκική κατοχή.
Σελ.16

Αντεπίθεση εκπαιδευτικών ΚΙΕ

Ο

ι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ βγαίνουν
στις επάλξεις του ανυποχώρητου

αγώνα για διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους.
Μεσαιωνική μορφή απασχόλησης, η
αγορά υπηρεσιών. Η ΣΕΚ έμπρακτα στο

Σελ.3

πλευρό τους.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Η ΣΕΚ εύχεται στα μέλη της,
στους εργαζόμενους και
στον όπου γης Ελληνισμό

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

με την προσδοκία η Ανάσταση
του Κυρίου να φέρει
την ανάσταση της Κύπρου μας
και την αναγέννηση του Έθνους

***
Λόγω των γιορτών του Πάσχα,
η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» δεν
θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη
11 Απριλίου. Επόμενη έκδοση,
στις 18 Απριλίου 2018

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2990
TIMH 0.70€

Με επιστολή του την περασμένη
Πέμπτη 29 Μαρτίου προς τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, ο υπουργός
Οικονομικών αναφέρει: «Θα ήθελα
κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω για
την πολύ εποικοδομητική συνάντηση
που είχαμε τη Δευτέρα 26 Μαρτίου
2018 αναφορικά με τις εξελίξεις στη
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Όπως σας ενημέρωσα και προφορικά, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης, η απόλυτη διασφάλιση και κατοχύρωση των εργα-

σιακών δικαιωμάτων των υπάλληλων
της Τράπεζας».
Εξάλλου, σε δηλώσεις του στον Τύπο,
ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι με τις
αποφάσεις που θα ληφθούν θα δια-

• Γραπτή διαβεβαίωση
του υπουργού Οικονομικών
προς ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ για
απόλυτη κατοχύρωση των
δικαιωμάτων του προσωπικού
σφαλίσουμε τους καταθέτες, τους
πελάτες και τους εργαζόμενους αλλά
και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Το κράτος, πρόσθεσε, έχει και τη διάθεση και
τη δυνατότητα και βρίσκεται στη διαδικασία επιπρόσθετων κινήσεων που

με οριστικό και αμετάκλητο τρόπο θα
διασφαλίσουν και τους πελάτες και
τις καταθέσεις καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για εξεύρεση
στρατηγικού επενδυτή.
Μετά την εξέλιξη αυτή, ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του, διαβεβαιώνοντας ότι το
συνδικαλιστικό κίνημα θα συμβάλει
θετικά με σύνεση και σοβαρότητα
στην καταβαλλόμενη προσπάθεια
επίτευξης της καλύτερης δυνατής
συμφωνίας για προστασία των εργαζομένων και θωράκιση των καταθετών.

• Οι εργαζόμενοι στον
Συνεργατισμό καλούνται
να συνεργαστούν με το υπεύθυνο
συνδικαλιστικό κίνημα

Προσδοκούμε Ανάσταση της δοκιμαζόμενης πατρίδας

Σ

ε λίγες μέρες, η χριστιανοσύνη θα
γιορτάσει την Ανάσταση του
Θεανθρώπου. Τον Γολγοθά και το
μαρτύριο, το πάθος και τη σταυρική
θυσία θα διαδεχθεί η χαρά της Ανάστασης που σμίγει τα μηνύματα και
τα αρώματα της με την ελπίδα και
το φως που φέρνει πάντα η Άνοιξη.
Αυτές τις ώρες πρέπει να βγούμε
από την πεζή και βίαιη καθημερινότητα, να ξυπνήσουμε από τον
λήθαργο, να εγκαταλείψουμε την
αδράνεια και τον εφησυχασμό και να
εισέλθουμε στη σφαίρα του Μυστηρίου.
Με καθαρή σκέψη να αφουγκραστούμε τα όσα δυνατά και αιώνια
μηνύματα μας στέλνει η εορτή του
Πάσχα.
Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός στο
σύνολο τους βιώνουν δύσκολες
ώρες. Σε πολλά επίπεδα. Στα εθνικά, στα οικονομικά, στα κοινωνικά,
στα πνευματικά ζητήματα.
Κάποιοι φαίνεται πως με τη δράση,
τις ενέργειες και τη συμπεριφορά
τους επιδιώκουν τη συρρίκνωση και
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
Η Κύπρος δεν είναι απούσα απ’ αυτό
το σκηνικό. Βιώνει τις δικές της
τραγικές συνθήκες γι’ αυτό χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση των αντοχών και των αντιστάσεών της για να
μπορέσει να αντιμετωπίσει την
Τουρκική επιθετικότητα που καθημερινά πολλαπλασιάζεται. Οι προκλήσεις είναι τεράστιες και οι απειλές μόνιμα παρούσες.
Αυτή τη Μεγάλη και Άγια Εβδομάδα
ας προσπαθήσουμε να αφυπνιστούμε. Να ξαναπιστεύσουμε στις δυνά-

• Το μαρτύριο του Γολγοθά ακολουθεί η χαρά της Ανάστασης
μεις μας. Να βρούμε όραμα και ελπίδα και να ρυθμίσουμε την πυξίδα
μας προς τη σωστή κατεύθυνση.
Να εγκαταλείψουμε τον ωχαδελφισμό και να διεκδικήσουμε από τους
ισχυρούς της Γης, αλλά και από ντόπιους πολιτικούς και πολιτειακούς
άρχοντες ένα καλύτερο κράτος, τουλάχιστον για τις επόμενες γενιές.
Ένα κράτος που θα λειτουργεί
μακριά από αναχρονισμούς και
εγγυήσεις. Ένα κράτος που στο επίκεντρο των δράσεων του θα έχει τον
άνθρωπο, τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά του δικαιώματα.
Στο πνεύμα των Ημερών, της σταυρικής θυσίας και της Ανάστασης, ας
προσπαθήσουμε ο καθένας με τον
δικό του τρόπο, να βοηθήσουμε τον
άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Τον

φτωχό, τον άνεργο, τον άρρωστο,
τον άπορο, τον ανάπηρο.
Όλοι οι άνθρωποι, τούτες τις ώρες,
έχουν δικαίωμα στη χαρά, στην
ελπίδα, στην ευημερία και στη ζωή.
Γι’ αυτό όσοι μπορούν ας φορτωθούν και το σταυρό των αδυνάτων.
Το ανέβασμα στο Γολγοθά, η σταυρική θυσία, η ταφή και η ζωηφόρος
Ανάσταση στέλνουν πολλαπλά
μηνύματα προς πολλαπλές κατευθύνσεις. Μηνύματα, αφύπνισης,
ελπίδας, αισιοδοξίας, αλληλεγγύης,
απελευθέρωσης, προόδου και προοπτικής.
Ας τα αξιοποιήσουμε ο καθένας
προς δικό του όφελος και όλοι μαζί
προς όφελος της πατρίδας, του
Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

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

@

E

υοίωνες θεωρούνται οι προοπτικές για περαιτέρω οργανωτική ανάπτυξη της ΣΕΚ
Ήδη το γενικό συμβούλιο έδωσε το έναυσμα για
νέα οργανωτική εκστρατεία

Ρ

όλο πρωταγωνιστικό διαδραματίζει η ΣΕΚ για
εκπόνηση και εφαρμογή Κώδικα Σεξουαλικής
Παρενόχλησης
Τά εύσημα στο Τμήμα Γυναικών για την πρωτοποριακή δουλειά στο σοβαρό αυτό ζήτημα

Γ

έφυρα Μέσης Ανατολής – Ευρωπαϊκής Ένωσης
να γίνει η Κύπρος
Οι κοινές προσπάθειες Αθηνών – Λευκωσίας
κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει
να ενταθούν

Α

ξιώνουμε να τύχει υπεύθυνου χειρισμού το θέμα
της εργοδότησης προσωπικού στα ξενοδοχεία
Οι Κύπριοι άνεργοι έχουν τον πρώτο λόγο,
μέσω ικανοποιητικών μισθών και αξιοπρεπών
συνθηκών εργασίας

Τ

α κόκκινα δάνεια απειλούν ανάπτυξη, οικονομία και κοινωνικό ιστό
Η πολιτεία οφείλει να να αντικρύσει το θέμα με
τη δέουσα σοβαρότητα

Προσδοκώντας την Ανάσταση της κοινωνίας
και της αιμάσσουσας πατρίδας

Ε

ίναι λυπηρόν το γεγονός ότι η
μικρή μας χώρα τα τελευταία
χρόνια σύρεται σε δρόμους πρωτοφανούς ανηθικότητας και εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε πολιτειακό επίπεδο η
διαφθορά και η διαπλοκή κάνουν
θραύση. Σε κοινωνικό επίπεδο επικρατεί ροπή αλληλοεξόντωσης με
φόντο τον πλουτισμό.
Καθολικη είναι η παραδοχή ότι ως
χώρα, ως κοινωνία, ως λαός αλλά
και ως Ελληνικό έθνος βιώνουμε
τραυματικές εμπειρίες σε όλες τις
πτυχές της καθημερινότητα μας.
Το κυνήγι του εύκολου κέρδους και
η απαξίωση ακατάλυτων ιδανικών
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

Ι

κανοποίηση συντεχνιών από τη συνάντηση με τον
υπουργό Οικονομικών για το θέμα του Συνεργατισμού
Προέχει η διασφάλιση των δικαιωμάτων του
προσωπικού αλλά και η θωράκιση των καταθετών

Κ

ορυφαία προτεραιότητα παραμένει η θωράκιση
των συλλογικών συμβάσεων
Η Πολιτεία καλείται να επιδείξει την αναγκαία
ευαισθησία για νομοθετική ρύθμιση βασικών
όρων εργασίας

Η

ττα μεγατόννων της Κυπριακής κοινωνίας
θεωρείται ο γολγοθάς της θανούσας Έλενας
Φραντζή που συγκλόνισε το Παγκύπριο
Καιρός να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιες
κρατικές αρχές και όχι μόνο

Φ

ράσσουν τον δρόμο στην μεσαιωνική μορφή
απασχόλησης που ακούει στο όνομα, αγορά
υπηρεσιών, οι εκπαιδευτικοί των ΚΙΕ
Η ΣΕΚ στηρίζει ενεργά τον δίκαιο αγώνα τους

Ω

ρα να μπεί τάξη στην απορρυθμισμένη αγορά
εργασίας
Την τάχιστη λήψη μέτρων για σεβασμό στα
εργασιακά θέσμια αξιώνει η ΣΕΚ

Ν

οιώθουμε ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιατί η ΣΕΚ
ήταν η κατεξοχήν λεβεντογεννήτρα της ΕΟΚΑ
Συνεχίζουμε το δρόμο του Μάρκου Δράκου και
των συναγωνιστών του

Η

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Κύπρος δεν πρέπει να μετατραπεί σε Σιγκαπούρη χάριν του πρόσκαιρου εύκολου χρήματος
Απαιτείται σεβασμός στον πολεοδομικό και
περιβαλλοντικό χαραχτήρα μιάς νησιώτικης
μεσογειακής χώρας

xenis.xenofontos@sek.org.cy

και διαχρονικών αξιών του Ελληνορθόδοξου πολιτισμού σύρουν τη
ζωή μας σε οδυνηρές περιπέτειες.
Κοντολογίς, πορευόμαστε χωρίς
πυξίδα μέσα στο αβέβαιο αύριο
που συνθέτει ο λεγόμενος σύγχρονος τρόπος ζωής με τη νεολαία να
καθίσταται αιχμάλωτη της μαγικής αλλά αδιέξοδης ενασχόλησης
με το «τάμπλετ» και την οθόνη του
υπολογιστή. Γενικά περνούμε μία
πρωτοφανή κρίση αξιών που
ουδείς γνωρίζει που θα μας οδηγήσει, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τις ανεξέλεγκτες διαδρομές της
παγκοσμιοποίησης, όχι μόνο της
οικονομίας αλλά και της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και
εκφάνσεις της.

• Για μας τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους εταίρους μας
η σταύρωση και η ανάσταση αποτελούν τις ρίζες του κοινού πολιτισμού
της δικαιοσύνης, της ειρήνης και
της ψυχικής γαλήνης, προσδίδοντας ουσιαστικό νόημα στη ζωή
μας.

ΤΑ ΠΑΘΗ
Η Εβδομάδα των Παθών θυμίζει σε
κάθε Ορθόδοξο Έλληνα τη Σταυρική θυσία του Χριστού εκπέμποντας
το μήνυμα ότι μετά τη Σταύρωση
ακολουθεί η Ανάσταση. Για εμάς
τους Έλληνες αλλά και για τους
Ευρωπαίους εταίρους μας που
ανήκουν σε διαφορετικές Χριστιανικές ομολογίες, η Σταύρωση και η
Ανάσταση αποτελούν τις ρίζες του
κοινού πολιτισμού. Οι πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής ιδέας, ο Αντενάουερ, ο Ντε Γκάσπερι, ο Σουμάν,
ο Ντε Γκώλλ και άλλοι, ήσαν πιστοί
Χριστιανοί και τόνιζαν ότι οραματίζονται μία Ευρώπη βασισμένη
στις αρχές του Ευαγγελίου.

ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ
Κορυφαίοι διανοητές όπως ο Πωλ

Καλή Ανάσταση στις καρδιές όλων!

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4/2018
Της αλειψάσης τον Κύριον
μύρω.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 5/4/2018
Ο Μυστικός Δείπνος
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/4/2018
Τα Άγια Πάθη του Κυρίου.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4/2018

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

Χριστιανική Ευρώπη σημαίνει
περισσότερη δημοκρατία, ανθρωπιά, κοινωνική δικαιοσύνη και
ελπίδα. Για εμάς τους Έλληνες, σε
Κύπρο, Ελλάδα και όπου γής, σε
τούτη την αδυσώπητη συγκυρία
των πολέμων, των αιματηρών
συγκρούσεων αλλά και των βίαιων
κοινωνικών φαινομένων, είναι
ώρα να ενισχύσουμε τον λόγο του
Ελληνορθόδοξου πολιτισμού που
ενέπνευσε την Ευρώπη.

Τούτο το Πάσχα, ας κάνουμε την μεγάλη ανατροπή, συμβάλλοντας
ουσιωδώς στην ατομική και συλλογική προσπάθεια να πρυτανεύσει το
πνεύμα της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης και της αγάπης παντού. Ας
ενεργήσουμε έμπρακτα, χωρίς φανατισμούς και σύνδρομα του παρελθόντος, να εδραιωθεί η λαϊκή ομοψυχία και η εθνική ενότητα, ενδυναμώνοντας τον αγώνα για απελευθέρωση του σκλαβωμένου τμήματος της
πατρίδας μας και αναγέννηση του Έθνους.

Πιστεύουμε, βαθύτατα ότι σε αυτόν
τον αδιέξοδος δρόμο μπορούμε να
βάλουμε φραγμούς σε μια προσπάθεια να χαράξουμε μια νέα
πορεία αισιοδοξίας προσδοκώντας σε ένα ελπιδοφόρο αύριο που
θα συνοδεύεται από τις αρχές της
αλληλεγγύης, της αδελφωσύνης,

Όργανο της ΣEK

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Για τους Χριστιανούς η λέξη «Πάσχα» σημαίνει το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Πίστη, Ταπείνωση, Μετάνοια, Συγχώρεση, Ανάσταση, Ελπίδα,
Αλήθεια, Αγάπη, Συμπόνια προς τον συνάνθρωπο, έννοιες αλληλένδετες
και συνυφασμένες με το Πάσχα των χριστιανών, το Πάσχα της Αγάπης!
Περιμένοντας με ανυπομονησία άλλο ένα «Πάσχα» αυτά είναι τα συναισθήματα που πρέπει κυριαρχούν σήμερα στις καρδιές μας.

ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

Βαλερύ, ο Τόμας Έλλιοτ, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, η Ελένη
Αρβελέρ και πολλοί άλλοι λόγιοι
της εποχής μας, παραδέχονται ότι
δεν νοείται Ευρώπη χωρίς την
Αρχαία Ελληνική σκέψη, το Ρωμαϊκό Δίκαιο και τη Χριστιανική διδασκαλία. Ο Χριστιανισμός μαλάκωσε τις σκληρές καρδιές των
ανθρώπων, δίδαξε για πρώτη
φορά τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,
μίλησε για την ισότητα ανδρός και
γυναικός, βοήθησε την ίδρυση των
πρώτων
Πανεπιστημίων
και
Νοσοκομείων στο Ορθόδοξο Βυζάντιο και στη Μεσαιωνική Δυτική
Ευρώπη. Φρονούμεν ότι μία Χριστιανική Ευρώπη μπορεί να εγγυηθεί την κατοχύρωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την προστασία των μειονοτήτων.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ

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)
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Η εις Άδου κάθοδος
του Κυρίου.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/4/2018
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Η Ανάστασης του Κυρίου.

Βαδίμου οσιομ.
ΤΡΙΤΗ 10/4/2018
Γ’ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/4/2018
Β’ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ
Ευψυχίου μάρτ.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

Σ

Αλλόκοτα όνειρα
σε αλλόκοτες εποχές

ε αλλόκοτες εποχές όπου η αναξιοκρατία και
η σήψη της κοινωνίας μας πολιορκεί έχουμε
αν μη τι άλλο ηθική υποχρέωση να δίδουμε τα
εύσημα στη νέα γενιά που θα αναλάβει τη σκυτάλη της κοινωνίας και θα κληθεί να τις προσδώσει ένα αληθινό πρόσωπο θρυμματίζοντας τις
καθημερινές μάσκες της υποκρισίας. Είναι χαρά
και τιμή μου να φιλοξενώ σε στήλη του άρθρου
μου το ακόλουθο δοκίμιο του νεαρού Ανδρέα
Σαββίδη της πρώτης τάξης
γυμνασίου που βραβεύτηκε
για τις σκέψεις που κατέθεσε
στο λευκό χαρτί και οι οποίες
παραπέμπουν σε εικόνες της
στυγνής καθημερινότητας
Της Δέσποινας
Ησαΐα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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* * *

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

Αγαπημένο μου ημερολόγιο.
Αλλόκοτα όνειρα βλέπω καμιά
φορά. Σήμερα, θα σου περιγράψω το χτεσινό μου όνειρο
που με έβαλε σε πολλές σκέψεις, με προβλημάτισε και τελικά με έκανε να συνειδητοποιήσω την
τεράστια σημασία της οικογένειάς μου για μένα.
Βρισκόμουν λοιπόν, σε μια μεγαλούπολη, γεμάτη
με ευτυχισμένους ανθρώπους. Η πόλη έσφυζε
από ζωή και τα πάντα ήταν όμορφα σαν μια
ζωγραφιά του Μονέ. Ήταν κάτι σαν ουτοπία! Στη
συνέχεια όμως, παρατήρησα κάτι. Οι άνθρωποι
φορούσαν μάσκες. Μάσκες χαμογελαστές. Μόλις
τις αντίκρισα, ολόκληρη η πόλη λούστηκε σε
γκρίζες αποχρώσεις και τα πάντα σκοτείνιασαν.
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• Απογοητευτική η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου

ΚΙΕ: Κινητοποιούνται οι εκπαιδευτικοί αξιώνοντας
αξιοπρεπές καθεστώς εργοδότησης

Ο

ι συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ και η αντίστοιχη
της ΠΕΟ, καταδικάζουν την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2018 η οποία
δίνει συνέχεια στην στέρηση του
επιδόματος ανεργίας στους πέντε
χιλιάδες εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στα Απογευματινά και
Βραδινά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά
τους μήνες που δεν έχουν απασχόληση.
Στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2018 στο
Προεδρικό Μέγαρο για συζήτηση του
αιτήματος των εκπαιδευτικών για
κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών
και επαναφορά τους στο καθεστώς
μισθωτού και του αιτήματος για
αναγνώριση της εκπαιδευτικής τους
πείρας, δόθηκε από πλευράς προεδρικού πρόθεση για συζήτηση των
αιτημάτων δίνοντας ελπίδες για
επίλυση του σοβαρού προβλήματος
επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι
εκπαιδευτικοί τους 4 -5 μήνες που
δεν έχουν απασχόληση.

• Οι συντεχνίες κυβερνητικών ΣΕΚ, ΠΕΟ στηρίζουν
έμπρακτα τον αγώνα των εκπαιδευτικών
• Μεσαιωνική μορφή απασχόλησης η αγορά υπηρεσιών,
καταγγέλλει το συνδικαλιστικό κίνημα
που είναι άνεργοι, γνώριζαν επίσης
ότι κινήθηκε νομική διαδικασία για
την νομιμότητα της απασχόλησης
με αυτή την άδικη μορφή απασχόλησης που στερεί όλα τα εργασιακά
δικαιώματα σε ένα εργαζόμενο.
Οι πέντε χιλιάδες εκπαιδευτικοί που
απασχολούνται στα εκπαιδευτικά
προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού τις 15 ημέρες
που κλείνουν τα σχολεία για τις
γιορτές του Πάσχα δεν πληρώνονται
για την περίοδο αυτή, όπως δεν
πληρώνονται ούτε και τα Χριστούγεννα. Δεν δικαιούνται πληρωμή
άδειας ανάπαυσης, ούτε πληρωμή
αργίας, ούτε 13ο μισθό. Το χειρότερο είναι ότι και τους καλοκαιρινούς
μήνες από Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο που αρχίζουν λειτουργία τα
προγράμματα που απασχολούνται

να εφαρμόζει άδικη και άνιση μεταχείριση η οποία οδηγεί τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση. Το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει δημιουργηθεί για να στηρίζει τους
εργαζόμενους και η κυβέρνηση
έπρεπε να μην στερεί το δικαίωμα
προστασίας των εκπαιδευτικών
όταν δεν έχουν καμία απασχόληση
και κανένα εισόδημα.
Η ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ και οι άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις μαζί με όλους
τους εκπαιδευτικούς των προγραμμάτων, έχουν αποφασίσει να αντιδράσουν δυναμικά μέχρι να καταργηθεί η απαράδεκτη και άδικη
μορφή απασχόλησης αγοράς υπηρεσιών, η οποία οδηγεί τους εργαζόμενους στις συνθήκες εργασίας
που επικρατούσαν τον μεσαίωνα.

Τρομαγμένος καθώς ήμουν, έκανα ένα βήμα πίσω
και έσπρωξα άθελα μου έναν κάτοικο! Όταν
γύρισα να ζητήσω συγνώμη, είδα την μάσκα του
σπασμένη. Ο κρύος άνεμος φυσούσε και τα θρύψαλά της μάσκας τον ακολουθούσαν. Ο κάτοικος
σηκώθηκε αργά απ΄το έδαφος. Μόλις σηκώθηκε,
έκανε μια στροφή και τότε είχαμε οπτική επαφή.
Το αληθινό του πρόσωπο ήταν χτυπημένο,
βασανισμένο, κατσουφιασμένο. Ξαφνικά όλοι
γύρισαν και έβγαλαν τις δικές τους μάσκες. Έβλεπα κάποια πρόσωπα μίζερα, άλλα να με κοιτούν
με κακία, ειρωνεία, λύπη.
Πανικοβλήθηκα! Όλοι ήθελαν να κρύψουν τον
αληθινό τους εαυτό, ήθελαν απλά να παίζουν σε
ένα θέατρο, παίζοντας τον ρόλο του τέλειου
ήρωα. Όλες αυτές οι σκέψεις περνούσαν απ΄το
μυαλό μου, το αίμα μου κόχλαζε και η καρδιά
μου ανεβοκατέβαινε ασταμάτητα. Έτρεξα για να
βρω τρόπο διαφυγής. Μπήκα σε ένα κτήριο και
την στιγμή που πάτησα το πόδι μου, το σκηνικό
άλλαξε.
Βρισκόμουν στο σπίτι μου. Στο σαλόνι καθόταν η
οικογένειά μου. Παίζανε επιτραπέζια παιχνίδια
και μου είπαν ότι με περίμεναν. Η ατμόσφαιρα
ήταν ζεστή. Τα χρώματα ήταν ζωντανά και το
φως διάσπαρτο στον χώρο. Δεν φορούσαν
μάσκες, ήταν οι εαυτοί τους. Τα γνωστά πρόσωπα της μητέρας, του πατέρα και της αδελφής
μου. Καμία προσποίηση και υποκρισία , αληθινά χαμόγελα, πρόσωπα οικεία και ολόφωτα,
βλέμματα γεμάτα αγάπη. Έτρεξα στην αγκαλιά
τους και ηρέμησα. Ξύπνησα συγκλονισμένος.
Ήμουν όμως χαρούμενος, γιατί κατάλαβα τη
σημασία της οικογένειας για μένα. Οι άνθρωποι
γύρω μας πολλές φορές δεν είναι αυτό που δείχνουν. Μερικές φορές όλοι μας πρέπει να ψάξουμε πίσω από τη ‘‘μάσκα’’ που μας βάζει η κοινωνία που ζούμε, για να δούμε τον αληθινό μας
εαυτό. Για μένα, ο μόνος χώρος που πάντοτε οι
‘‘μάσκες’’ πέφτουν είναι στο σπίτι μας, μαζί με
την οικογένεια μας. Η αγαπημένη μου οικογένεια
είναι οι άνθρωποι που μαζί τους αισθάνομαι
ασφάλεια, αποδοχή, μα πάνω από όλα απέραντη
αγάπη.

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 24
Ιανουαρίου 2018 αποφάσισε να
ορίσει εξ Υπουργών Επιτροπή για
εξέταση όλων των πτυχών απασχόλησης των εκπαιδευτικών και
συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή η
οποία θα υποβοηθούσε το έργο των
Υπουργών.
Με την απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου και την αιτιολόγηση της
απόφασης που δόθηκε από το ίδιο
το Υπουργικό Συμβούλιο, φαίνεται
ότι οι ενέργειες που έγιναν στις 19
και 24 Ιανουαρίου 2018 έγιναν για
λόγους σκοπιμότητας.
Το Υπουργικό Συμβούλιο καθώς και
όλοι οι εμπλεκόμενοι γνωρίζουν από
το έτος 2013 ότι οι εκπαιδευτικοί
από την τότε απόφαση στερήθηκαν
του επιδόματος ανεργίας τους μήνες

δεν έχουν κανένα εισόδημα για να
επιβιώσουν. Είναι διαθέσιμοι για
εργασία δεν έχουν απασχόληση και
κανένα άλλο εισόδημα, αλλά επειδή
είναι με αγορά υπηρεσιών δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.
Η αγορά υπηρεσιών μόνο προβλήματα έχει προκαλέσει από τον καιρό
που εφαρμόστηκε και κανένα όφελος προς την εκπαίδευση. Συνεχώς
δημιουργούνται προβλήματα τα
οποία πολλές φορές επαναλαμβάνονται λόγω της προσπάθειας του
Υπουργείου Παιδείας να εφαρμόζει
παράνομα πρόνοιες των δημοσίων
συμβάσεων.
Είναι αδιανόητο ένα κράτος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιεί αναχρονιστικές μεθόδους για
να πλήξει χαμηλά αμειβόμενους και

Σε συνέλευση των δασκάλων που
απασχολούνται στα Προαιρετικά
Ολοήμερα Σχολεία η οποία πραγματοποιήθηκε στην ΣΕΚ Λεμεσού το
Σάββατο 31/3/2018 αποφασίστηκε
ομόφωνα η δυναμική αντίδραση με
κλιμακωτά απεργιακά μέτρα τα
οποία θα αρχίσουν μετά τις γιορτές
του Πάσχα και αν χρειαστεί να επεκταθούν επ’ αόριστον.
Ανάλογες συνελεύσεις θα γίνουν
από τους εκπαιδευτικούς όλων των
προγραμμάτων με στόχο την κοινή
αντίδραση με απεργιακά μέτρα,
αξιώνοντας την κατάργηση της
αγοράς υπηρεσιών για επαναφορά
του καθεστώς μισθωτού και την
αναγνώριση της εκπαιδευτικής πείρας στο νέο σύστημα διορισμών.
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Πασχαλινό επίδομα 190 ευρώ
σε χαμηλοσυνταξιούχoυς

Σ

τις αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας θα
παραχωρηθεί τα Πασχαλινό επίδομα
που θα επωφεληθούν περίπου 3000 νοικοκυριά χαμηλοσυνταξιούχων. Το ύψος
του επιδόματος είναι 190 ευρώ.
Την απόφαση αυτή πήρε πρόσφατα το
Υπουργικό Συμβούλιο, αυξάνοντας το
ποσό των εισοδηματικών κριτηρίων για
τους δικαιούχους για δύο άτομα, από

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΚ)

Οικονομία – Εργατικές σχέσεις – προβλήματα – προοπτικές

Τ

ο Τμήμα Οικονομικών Μελετών
προέβηκε πρόσφατα σε μια ανασκόπηση της οικονομίας, των εργασιακών σχέσεων, των προβλημάτων
και των προοπτικών που παρουσιάζει
αυτή την εποχή η κυπριακή οικονομία.
Στην ανασκόπηση καταγράφονται τα
εξής:
(Α) Οικονομία
Από το πρώτο τρίμηνο του 2015 και
για 3 συνεχόμενα χρόνια η κυπριακή
οικονομία καταγράφει θετικούς ρυθ-

Του Χρίστου Καρύδη
9.750 ευρώ στα 11.000 ευρώ προκειμένου
να μην υπάρχει το πρόβλημα ότι για πέντε
ή για δέκα ευρώ κάποιοι δεν θα επωφελούντο του πασχαλινού επιδόματος.
«Είναι μια διόρθωση που έπρεπε να γίνει
και σήμερα με την απόφαση αυτή έχει
γίνει η διόρθωση» δήλωσε η υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας Ζέτα
Αιμιλιανίδου.
Η Υπουργός είπε ότι το επίδομα καθιερώνεται μονίμως, προσθέτοντας ότι «ανάλογα μπορεί να αναπροσαρμόζονται αυτά
τα εισοδηματικά κριτήρια. Αν πχ το επόμενο έτος αυξηθούν οι συντάξεις, αυξηθεί
η κοινωνική σύνταξη και θα μείνουν
περισσότεροι χωρίς πασχαλινό επίδομα,
τότε πιθανόν να αναθεωρηθεί και πάλι».
Είπε ακόμη ότι το συνολικό κόστος για το
πασχαλινό επίδομα ανέρχεται στα
3.800.000 ευρώ.
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Τμήμα Οικονομικών
Μελετών ΣΕΚ

μούς ανάπτυξης. Από το β’ τρίμηνο
του 2011 και για 14 συνεχόμενα τρίμηνα η οικονομία ήταν σε ύφεση και
κατέγραφε συνέχεια αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Το 2017 ο ρυθμός ανάπτυξης αυξήθηκε στο 3.9% του ΑΕΠ από 3.3% το 2016.
Η ανεργία ακολουθεί καθοδική πορεία.
Το 4ο τρίμηνο του 2017 ήταν στο
10.1% της Έρευνας Εργατικού Δυναμι-

• Ικανοποιητικός ρυθμός
ανάπτυξης
• Θετική η επαναφορά της ΑΤΑ
• Διαχρονικό πρόβλημα η χαμηλή
παραγωγικότητα
που στο 30%, ποσοστό που είναι
αισθητά υψηλότερο από το μέσο όρο
της Ε.Ε, ο οποίος βρίσκεται στο 4.4%».
Με βάση υπολογισμούς του κυπριακού
τραπεζικού συστήματος τα ΜΕΔ ανέρχονται αυτή την εποχή γύρω στα €22.5
δισ. και αποτελούν περίπου το 120%
του ΑΕΠ.
Η δημιουργία των ΜΕΔ προέρχεται από
τον αλόγιστο τραπεζικό δανεισμό που
παρατηρήθηκε κυρίως την περίοδο
2003-2012.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε
πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης ο ιδιωτικός δανεισμός το 2003 ήταν στα €21 δισ. και το
2012 αυξήθηκε στα €72.5 δισ. Από το
2012 μέχρι το τέλος του 2017 ο ιδιωτικός δανεισμός μειώθηκε κατά 30% και
βρίσκεται στα €51 δισ.
• Σύμφωνα με την Κομισιόν, η καθυ-

στη σωστή κατάρτιση – εκπαίδευση
και αξιοποίηση του προσωπικού, στη
δημιουργία κουλτούρας παραγωγικότητας από τις μικρές ηλικίες κλπ.
(Γ) Εργατικές Σχέσεις
• Η Κύπρος ολοκλήρωσε το Μνημόνιο
συναντίληψης με την Τρόικα χωρίς
συγκρούσεις και εργασιακή αναταραχή. Το συνδικαλιστικό κίνημα υπέδειξε
ύψιστη υπευθυνότητα.
Τώρα στα πλαίσια της ανανέωσης
των συλλογικών συμβάσεων – κυρίως
στον ιδιωτικό τομέα – γίνεται προσπάθεια για επαναφορά ωφελημάτων
στα προ κρίσης επίπεδα.
Ήδη φαίνεται πως καλά οργανωμένες
επιχειρήσεις ανταποκρίνονται θετικά.
• Ήδη από τον Ιανουάριο του 2018
επανήλθε σε λειτουργία ο θεσμός της
ΑΤΑ υπό νέα μορφή, εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη.
Η επαναλειτουργία του θεσμού που
αποτελεί προϊόν κοινωνικού διαλόγου
και διαβούλευσης καταγράφεται στα
θετικά των εργασιακών σχέσεων.
(Δ) Προοπτικές
Υπάρχουν αρκετά καλές προοπτικές
για περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Αυτή την ώρα η ανά-

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)

κού (Ε.Ε.Δ) σε σύγκριση με 12.8% το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.
Σε απόλυτους αριθμούς με βάση την
Ε.Ε.Δ οι άνεργοι ήταν 43,113 το 4ο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με 54,303
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016.
(Β) Προβλήματα
• Μεγάλη ανεργία ανάμεσα στους
νέους. Στην ηλικία 15-24 ετών το
ποσοστό της ανεργίας ήταν στο 24.7%
του εργατικού δυναμικού το 2017 σε
σύγκριση με 29.1% το τέλος του 2016.
• Μακροχρόνια ανεργία: πάρα πολλοί
άνεργοι βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας για διάστημα πέραν των έξι
μηνών, π.χ. το 2017 το 46.29% των
εγγεγραμμένων ανέργων, δηλαδή
15,591 άτομα ήταν στην ανεργία
πέραν του εξάμηνου, χρονικό διάστημα
στη διάρκεια του οποίου καταβάλλεται
ανεργιακό επίδομα.
• Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις τα
ΜΕΔ ανέρχονται στα €21 δισ. Τον
Απρίλιο του 2017 τα ΜΕΔ ήταν στα
€23.1 δισ.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο
(8/3/2018) και σύμφωνα με δηλώσεις
του αντιπροέδρου της Επιτροπής
Β. Ντομπρόβσκις η Κύπρος έχει το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ΜΕΔ μετά
την Ελλάδα.
Τα ΜΕΔ στην Κύπρο ανέρχονται, σύμφωνα με τον κ. Ντομπρόβσκις, «περί-

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και η αδήλωτη εργασία
συνθέτουν σοβαρή κοινωνικοοικονομική πληγή
στέρηση στο ΓΕΣΥ, στις ιδιωτικοποιήσεις, στη μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τα ΜΕΔ και το χρέος
των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που ανέρχεται περίπου στο 250% του ΑΕΠ κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2017 «θέτουν την
Κύπρο σε καθεστώς υπερβολικών
μακροοικονομικών ανισορροπιών».
• Στην Κύπρο υπάρχει σοβαρή αδήλωτη εργασία κυρίως στα κέντρα αναψυχής, στη ξενοδοχειακή και οικοδομική
βιομηχανία. Αναμένουμε από τη βουλή
να ψηφίσει σύντομα το νομοσχέδιο για
τη σύσταση και λειτουργία Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών για περιορισμό του φαινομένου της αδήλωτης
εργασίας.
• Η χαμηλή παραγωγικότητα αποτελεί
την αχίλλειο πτέρνα της κυπριακής
οικονομίας. Η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας οφείλεται
στη χαμηλή παραγωγικότητα και σε
άλλους παράγοντες, όπως είναι π.χ.
το κόστος των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στις απολαβές των εργαζομένων.
• Με βάση την πρακτική και τη διεθνή
βιβλιογραφία η ευθύνη για τη βελτίωση της παραγωγικότητας ανήκει στην
εκάστοτε κυβέρνηση και στην εργοδοτική πλευρά. Και οι δύο θα πρέπει να
επενδύσουν στην εισαγωγή και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας,

πτυξη της οικονομίας αποδίδεται
κυρίως στην πολύ καλή πορεία του
τουρισμού και στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία επωφελήθηκε από την
αύξηση της απασχόλησης σε όλους
τους τομείς, κάτι που εκ των πραγμάτων οδήγησε και σε σημαντική μείωση
της ανεργίας. Η μείωση της ανεργίας
προβλέπεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια (στο 8% του Εργατικού
Δυναμικού το 2019 και στο 6.5% το
2020).
Όσον αφορά το μέλλον, η ΣΕΚ υποστηρίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση
πολιτικών που αφορούν την πράσινη
ανάπτυξη, (μέσα από τη λογική της
εξοικονόμησης ενέργειας και την προστασία του φυσικού πλούτου), καθώς
επίσης και πολιτικές που αφορούν τη
γαλάζια οικονομία π.χ. αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, ναυπηγεία, επιδιορθώσεις πλοίων, θαλάσσιες μεταφορές,
θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός,
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου κλπ.
Επίσης από πλευράς ΣΕΚ υποστηρίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας
γενικής ολοκληρωμένης φορολογικής
μεταρρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη
πως η τελευταία έγινε το 2002 στα
πλαίσια της τότε πολιτικής της
Κύπρου για εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
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O εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνα φουντώνει
και... στο βάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση

Ύ

στερα από πολυήμερες ανταλαγές
φραστικών πυροβολισμών, απειλών και έντονων προειδοποιήσεων, ο
εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στην
Ουάσιγκτον και τους περισσότερους
εμπορικούς της εταίρους, πλην Καναδά
και Μεξικού, αποτελεί αδυσώπητη
πραγματικότητα. Την πρώτη βολή
αυτού του εμπορικού πολέμου έριξε
πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος,
υπογράφοντας με προεδρικό διάταγμα
την επιβολή δασμών στις εισαγωγές
χάλυβα και αλουμινίου. Δείχνει, βέβαια,
διαθέσεις για ηπιότερη και πιο διαλλακτική στάση από αυτήν για την οποία
είχε προετοιμάσει τους εμπορικούς
εταίρους των ΗΠΑ.
Προανάκρουσμα του εμπορικού πολέμου αποτέλεσαν στα τέλη Ιανουαρίου
οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο
Νταβός ότι οι ΗΠΑ δεν θα κλείνουν
πλέον τα μάτια στις αθέμιτες πρακτικές των εμπορικών τους εταίρων, αλλά
και οι δασμοί που είχε επιβάλει λίγες
ημέρες νωρίτερα η Ουάσιγκτον στις
εισαγωγές φωτοβολταϊκών και πλυντηρίων. Ήταν η άτυπη κήρυξη εμπορικού πολέμου κατά της Κίνας και των
ασιατικών οικονομιών. Πρόκειται,
όμως, για εμπορικό πόλεμο που κυοφορείται πολύ πριν από την ανάδειξη
του Ντόναλντ Τραμπ σε πρόεδρο των
ΗΠΑ, από την εποχή που ο προκάτοχός
του Μπαράκ Ομπάμα κατηγορούσε το
Πεκίνο ότι χειραγωγεί το κινεζικό νόμισμα, για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εξαγωγές αλλά και για
την πάγια τακτική του να υποκλέπτει
τεχνογνωσία από τις ΗΠΑ.

Την εξαίρεσή της από τα μέτρα
Τραμπ επιδιώκει η Ε.Ε.
Από την πρώτη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεση
να προχωρήσει στην επιβολή των επίμαχων δασμών, οι εμπορικοί εταίροι
της υπερδύναμης, με προεξάρχουσα
την Ε.Ε., είχαν απειλήσει με αντίποινα,
υψηλούς δασμούς σε αμερικανικά
προϊόντα και προσφυγές στον Παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Όταν
πριν από τρεις εβδομάδες ο Ντόναλντ
Τραμπ μίλησε για δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, το ΔΝΤ
και η Ε.Ε. κάλεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο να αλλάξει στάση. Τον προειδοποίησαν ότι η επιβολή δασμών θα
εξωθήσει τις άλλες χώρες σε ανάλογες
κινήσεις, προκαλώντας έναν εμπορικό
πόλεμο με βαρύτατες επιπτώσεις στην
παγκόσμια οικονομία.
Τελικά, όμως, και παρά τις περί του
αντιθέτου διαψεύσεις, ο Αμερικανός
πρόεδρος εξαίρεσε από την επιβολή
δασμών τις εισαγωγές χάλυβα του
Καναδά και του Μεξικού, των «πραγματικών φίλων» όπως τους χαρακτήρισε. Η συγκεκριμένη εξαίρεση ικανοποίησε τις αμερικανικές βιομηχανίες
που εισάγουν χάλυβα. Παράλληλα,
όμως, ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν και άλλες χώρες.
Η διάθεσή του να βάλει «νερό στο
κρασί» του καθιστά πιθανό έναν γύρο
διαπραγματεύσεων με τους εμπορικούς
εταίρους των ΗΠΑ. Ηδη η Ε.Ε. έχει
αλλάξει προσέγγιση στο θέμα και επιδιώκει να εξαιρεθούν τα προϊόντα της
από τους δασμούς. Αυτός ήταν ο στό-

χος της συνάντησης που είχε πρόσφατα η επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλστρομ με τον Αμερικανό εκπρόσωπο
Εμπορίου Ρόμπερτ Λάιτιζερ. Σε ό,τι
αφορά τη σημασία των διμερών εμπορικών σχέσεων για την Ευρώπη, είναι
ενδεικτικό ότι μόνον από το εμπόριο
αυτοκινήτων με τις ΗΠΑ, το πλεόνασμα
της Ε.Ε. αγγίζει τα 36 δισ. ευρώ. Αν,

επιβολή δασμών 25% σε προϊόντα
πολιτειών στις οποίες την πρώτη θέση
στις αμερικανικές εκλογές είχαν καταλάβει οι Ρεπουμπλικανοί. Ανάμεσά
τους μερικά από τα πιο εμβληματικά
προϊόντα των ΗΠΑ, όπως οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson, τα μπλουτζίν
Levi’s, το μπέρμπον και αγροτικά προϊόντα όπως η σόγια και το καλαμπόκι.

• Εκδικητικές αποφάσεις Ντόλαντ Τράμπ, αντεκδικητικές βολές
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το επίμαχο θέμα της επιβολής δασμών
σε διάφορα προιόντα
• Κατηγορίες ΗΠΑ κατά του Πεκίνου ότι χειραγωγεί το κινεζικό νόμισμα,
για να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εξαγωγές αλλά
και για την πάγια τακτική του να υποκλέπτει τεχνογνωσία από τις ΗΠΑ
πάντως, οι προσπάθειές της αποβούν
άκαρπες, το επόμενο βήμα θα είναι η
προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου, ΠΟΕ.
Δεν αποκλείεται, άλλωστε, να επανέλθει η Ε.Ε. στις αρχικές της απειλές για
αντεκδίκηση. Ώρες προτού υπογράψει
το σχετικό διάταγμα ο Ντόναλντ
Τραμπ, ο επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Πιερ Μοσκοβισί είχε προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον ότι οι Βρυξέλλες
διαθέτουν
«πλήρες
οπλοστάσιο
μέτρων» και θα το επιστρατεύσουν αν
χρειαστεί να υπερασπισθούν τα συμφέροντα της Ε.Ε. Εχει, άλλωστε, προηγηθεί η προειδοποίηση του προέδρου
της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για

Συνολικά, οι δασμοί που ενδέχεται να
επιβάλλει η Ε.Ε. υπολογίζονται ότι θα
είναι περίπου 2,8 δισ. ευρώ.
Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα
πρόκειται για τους υψηλότερους
δασμούς που θα εγκριθούν από τον
ΠΟΕ, αν πράγματι αναγκασθεί να προσφύγει η Ε.Ε. Κι αυτό γιατί αναμένεται
ότι ο διεθνής οργανισμός θα αποφανθεί ότι οι δασμοί δεν δικαιολογούνται
από λόγους εθνικής ασφαλείας τους
οποίους επικαλείται ο Ντόναλντ
Τραμπ.
Αυτό ήταν, άλλωστε, και το επιχείρημα
που έσπευσε να επικαλεσθεί η επίτροπος Εμπορίου, επισημαίνοντας πως η
Ε.Ε. είναι σύμμαχος της Ουάσιγκτον και
δεν είναι δυνατόν να απειλήσει την
εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
Οι αντιδράσεις της Ε.Ε. σε περίπτωση
που δεν εξαιρεθεί από τους δασμούς
θα προστεθούν σε σειρά προσφυγών
άλλων εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα,
η Αργεντινή και η Βραζιλία που άμεσα
εξέφρασαν την πρόθεση να προσφύγουν στον ΠΟΕ.

Σε μια κίνηση εκτόνωσης της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ- ΕΕ, ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησε με τους ηγέτες της Γερμανίας και της Γαλλίας να ενώσουν τις δυνάμεις
τους για να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές της Κίνας. H Άγκελα Μέρκελ υπογράμμισε την ανάγκη εμπορικών συναλλαγών Ε.Ε. - ΗΠΑ σε μία βάση κανόνων
ενός διεθνούς εμπορικού συστήματος.
Εξάλλου, το πάγωμα στην εφαρμογή των δασμών αλουμινίου και χάλυβα, που
αποφάσισε ο Λευκός Οίκος για κύριους εμπορικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει έως την 1η Μαΐου. Τις επόμενες ημέρες η
Αμερικανική κυβέρνηση θα παρουσιάσει κατάλογο κριτηρίων, στη βάση των
οποίων θα χορηγήσει στην ΕΕ οριστική απαλλαγή από τους δασμούς.
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Στο στόχαστρο των ΗΠΑ η Κίνα λόγω
χειραγώγησης του νομίσματός της
Εντός των επόμενων εβδομάδων, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να παρουσιάσει σειρά δασμών που θα επιβληθούν
σε μεγάλο φάσμα κινεζικών προϊόντων,
αλλά και να εκθέσει τον τρόπο με τον
οποίο θα ανακόψει την επέλαση των
κινεζικών επιχειρήσεων και επενδύσεων
στις ΗΠΑ. Οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές πιθανολογούν ότι το περιεχόμενο
των μέτρων κατά της Κίνας θα είναι τόσο
επιθετικό, ώστε θα ωχριούν μπροστά του
οι δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο. Προτού διαρρεύσουν στον Τύπο
πληροφορίες για τα μέτρα κατά της
Κίνας, ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουόνγκ Γι προειδοποίησε ότι το
Πεκίνο θα δώσει «τη δέουσα απάντηση» σε περίπτωση που δεχθεί το
πρώτο πλήγμα ενός εμπορικού πολέμου.
Αν, όμως, ένας εμπορικός πόλεμος
ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στις
Βρυξέλλες εγκυμονεί κινδύνους για τις
οικονομίες των δύο εταίρων, κάτι
ανάλογο ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην
Κίνα μπορεί να έχει στρατηγικό
βάθος, ικανό να οδηγήσει ακόμα και
στο ακραίο σενάριο ενός πραγματικού πολέμου. Αυτό εκτιμούν ορισμένοι
οικονομικοί και πολιτικοί αναλυτές,
αφενός επειδή υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, με το
Πεκίνο να διακρατεί αμερικανικό χρέος
ύψους 1,2 τρισ. δολαρίων, και αφετέρου
επειδή σοβούν επί χρόνια διενέξεις όχι
μόνον οικονομικές αλλά και γεωπολιτικές
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Πρόκειται για
διενέξεις που προηγούνται κατά πολύ
της εκλογής Τραμπ και των προεκλογικών του υποσχέσεων για ενίσχυση των
αμερικανικών βιομηχανιών. Από την
εποχή Ομπάμα, η Ουάσιγκτον κατηγορεί
το Πεκίνο ότι εφαρμόζει παγίως την
τακτική να χειραγωγεί το κινεζικό νόμισμα, το γουάν, και να διατηρεί τεχνηέντως χαμηλή την ισοτιμία του, ώστε να
διασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
για τις κινεζικές εξαγωγές. Οι διμερείς
εμπορικές σχέσεις έχουν, πράγματι, εξελιχθεί προς όφελος της Κίνας, με το
εμπορικό έλλειμμα της Ουάσιγκτον να
έχει υπερβεί τα 375 δισ. δολάρια μόνον
από το εμπόριο προϊόντων.
Γι’ αυτό και το tweet του Ντόναλντ Τραμπ
που ζητούσε από το Πεκίνο να λάβει
μέτρα για να περιορίσει κατά 1 δισ.
δολάρια το έλλειμμα των ΗΠΑ από το
διμερές εμπόριο. Η υπερδύναμη έχει,
όμως, πολύ περισσότερο θορυβηθεί από
την επέλαση των κινεζικών επιχειρήσεων
που εξαγοράζουν στρατηγικής σημασίας
αμερικανικές επιχειρήσεις σε νευραλγικούς τομείς, όπως ο κλάδος της τεχνητής
νοημοσύνης. Ετσι, ύστερα από πρόταση
του Τραμπ, το Κογκρέσο εξετάζει τη
θέσπιση νομοθεσίας με την οποία θα
τεθούν περισσότερες συμφωνίες εξαγορών υπό την κρίση της Επιτροπής Ξένων
Επενδύσεων στις ΗΠΑ. Εξίσου αιχμηρό
σημείο τριβής είναι η πάγια τακτική του
Πεκίνου, που, για να επιτρέψει σε αμερικανική ή άλλης εθνικότητας ξένη επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί στην κινεζική
αγορά, της θέτει όρο να δημιουργήσει
κοινοπραξία με εγχώρια επιχείρηση.
Δικαιολογημένα, η Ουάσιγκτον διαπιστώνει ότι έτσι οι κινεζικές επιχειρήσεις
υποκλέπτουν, ουσιαστικά, την τεχνογνωσία των αμερικανικών.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε.Ε.: Μειώθηκε ο αριθμός των
φορολογικών παραδείσων

Ο

κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις
χώρες που θεωρεί φορολογικούς παραδείσους αναμένεται να μειωθεί ακόμα περισσότερο,
σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου
Reuters. Σε αυτόν θα απομείνουν μόλις έξι χώρες,
μετά την αφαίρεση του Μπαχρέιν, των Νήσων
Μάρσαλ και της Σάντα Λουτσία, που αναμένεται
να αποφασίσουν σύντομα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η κίνηση αυτή
θεωρείται βέβαιον ότι θα επικριθεί σφόδρα από
ευρωβουλευτές και ακτιβιστές που είχαν απορρίψει τον Ιανουάριο την απάλειψη ακόμα οκτώ
χωρών από τον αρχικό κατάλογο που είχε δημοσιευθεί τον Δεκέμβριο και περιελάμβανε 17
χώρες. Μπαχρέιν, Νήσοι Μάρσαλ και Σάντα Λουτσία θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο με την
αιτιολογία ότι έχουν αναλάβει δεσμεύσεις ότι θα
αναμορφώσουν τον φορολογικό τους κώδικα στα
πρότυπα των ευρωπαϊκών δεδομένων, αναφέρεται στο έγγραφο που συνέταξαν οι ειδικοί σε
φορολογικά θέματα των 28 κρατών-μελών. Οι

συγκεκριμένες δεσμεύσεις δεν παρουσιάζονται
στο έγγραφο. Οι έξι χώρες που εξακολουθεί να
θεωρεί φορολογικούς παραδείσους η Ε.Ε. είναι:
Αμερικανική Σαμόα, Γκουάμ, Ναμίμπια, Παλάου,
Σαμόα και Τρινιντάντ και Τομπάγκο. Τον Ιανουάριο, οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. είχαν αποφασίσει την απάλειψη από τη λίστα οκτώ
χωρών, μεταξύ των οποίων και του Παναμά. Η
απόφαση της Ε.Ε. να καταρτίσει κατάλογο με
φορολογικούς παραδείσους είχε ληφθεί μετά το
ξέσπασμα του σκανδάλου των Panama Papers,
όπου αποκαλύφθηκε τεραστίων διαστάσεων
φοροαποφυγή προσώπων και εταιρειών από
δεκάδες διαφορετικές χώρες. Τον Ιανουάριο, οι
υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. είχαν αναφέρει
ότι λειτούργησε ο φορολογικός κατάλογος,
καθώς πολλές χώρες συμμορφώθηκαν με τις
προτάσεις της Ε.Ε.

Ο

επιμερισμός των κινδύνων
στον τραπεζικό τομέα θα
ενισχύσει την οικονομία της
Ευρωζώνης, αλλά δεν θα
σημάνει μόνιμες μεταφορές
πόρων σε χώρες με λιγότερο
σταθερές τράπεζες, δήλωσε
πρόσφατα ο Πρόεδρος του
Eurogroup, Μάριο Σεντένο,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
επιδιώκοντας να κατευνάσει
τις ανησυχίες των πλουσιότερων χωρών της ΕΕ.
Ο Σεντένο διαμήνυσε στους
ευρωβουλευτές που μετέχουν
στην Επιτροπή Οικονομικών
και Νομισματικών Υποθέσεων
του Ευρωκοινοβουλίου ότι η
Ευρωζώνη χρειάζεται ένα
κοινό σύστημα ασφάλισης των
τραπεζικών καταθέσεων στο
πλαίσιο της τραπεζικής ένωσής της. «Η ύπαρξη ενός
τέτοιου συστήματος θα βελτιώσει την προστασία των
αποταμιευτών, μειώνοντας
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Συνεργατισμός και ευθύνες

Ό

ταν οι Φαρισαίοι ρώτησαν σκόπιμα τον Ιησού αν ήταν σωστό
να πληρώνονται φόροι στον Καίσαρα, πήραν την περίφημη απάντηση:
«Απόδοτε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ».
Δηλαδή να προσφέρετε στον βασιλέα όσα αρμόζουν στον βασιλέα, και

Του ΑΝΤΡΕΑ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Δικηγόρου

στον Θεό όσα αρμόζουν στον Θεό. Η
φράση λέγεται σήμερα για να καταδείξει αμεροληψία και απονομή
δικαιοσύνης χωρίς φόβο ή προκατάληψη. Ο Συνεργατισμός βοήθησε
σχεδόν όλα τα νοικοκυριά της
Κύπρου, τα νέα ζευγάρια, τους
γεωργούς, τους κτηνοτρόφους, στη
συνέχεια τους νέους επιστήμονες,
νέους βιοτέχνες και τόσους άλλους.
Διέδωσε ταυτόχρονα το «φασούλι
φασούλι γεμίζει το σακούλι». Καθιερώθηκε το Ταμιευτήριο στα Δημοτικά Σχολεία, στα Γυμνάσια ακόμα και
στα Λύκεια. Έπεισε τον απλό κόσμο,
τον βιοπαλαιστή, τον βιοτέχνη, τον
επιστήμονα και τόσους άλλους να
εμπιστεύονται τις καταθέσεις τους

στον Συνεργατισμό. Δέχθηκε κτυπήματα εκ των έσω και εκ των έξω. Και
εκεί που οι δυσκολίες μεγάλωσαν,
όλοι μας προσπαθούμε να τον
ρίξουμε στον κρημνό. Άρχισαν οι
διαδόσεις να μιλούν στ’ αυτί του
κάθε καταθέτη ότι κινδυνεύουν οι
καταθέσεις του. Το παράδειγμα του
2013 είναι νωπό στη μνήμη του
καθενός μας. Ο καταθέτης δεν χρειάζεται δεύτερη κουβέντα γιατί ο
ιδρώτας του έχει τόση αξία όσο
τίποτε άλλο και ειδικά σήμερα.
Μεταφέρθηκαν τα χρήματα σε άλλα
τραπεζικά Ιδρύματα ή στα σπίτια
σαν τα αποδημητικά πουλιά. Το
αποτέλεσμα, η ρευστότητα της
Συνεργατικής Τράπεζας καθημερινά
να μειώνεται όπως συμβαίνει με τα
αποθέματα των φραγμάτων. Με τη
διαφορά ότι η μείωση των αποθεμάτων των φραγμάτων δεν οφείλεται στους ψίθυρους. Στη συνέχεια
ακολούθησαν οι συζητήσεις στις
τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, στις
ανακοινώσεις των κομμάτων και οικονομολόγων. Όλα τα πιο πάνω
μπορούσαν να γίνουν για το καλό
του Συνεργατισμού και όχι για το
τελείωμά του. Δυστυχώς είμαστε
αυτοκαταστροφικοί.
Πάντοτε
ρίχνουμε λάδι στη φωτιά. Τρανό
παράδειγμα το κυπριακό. Αν η άλλη
πλευρά καταγράφει τις δηλώσεις

μας, αντιδηλώσεις μας, θέσεις και
αντιθέσεις δεν θέλει τίποτε άλλο για
να μας αντιμετωπίσει. Παραμένουμε
άκρως προβλέψιμοι. Δεν θέλω
πραγματικά να δικαιολογήσω κανέναν υπεύθυνο, επώνυμο ή ανώνυμο.
Όμως πρέπει να μικραίνουμε το
πρόβλημα όχι να το μεγαλώνουμε.
Πρέπει να μιλούμε λίγο και η ακουστική μας δυνατότητα να είναι

μεγάλη και υπομονετική. Γι’ αυτό ο
Θεός μας έδωσε δύο αυτιά και ένα
στόμα. Θέλω να τελειώσω με τη
ρήση «Μη κίνει τον ανάγυρον». Ο
ανάγυρος είναι αγριοβότανο, γνωστό με το όνομα «βρομολυγαριά»,
του οποίου τα φύλλα όταν ανακινηθούν αναδίδουν μεγάλη δυσοσμία.
Με τη φράση αυτή προτρεπόμαστε
να μην αναξαίουμε παλιές πληγές
και γενικά να μην ανακινούμε τα
κακώς έχοντα, για να αποφεύγουμε
τυχόν δυσάρεστες συνέπειες.

Συνάντηση γ.γ. ΣΕΚ με μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
ετά από πρόσκληση της ΣΕΚ, πραγματοποιήΜ
θηκε στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ, την
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, συνάντηση του Γενικού Γραμματέα και αν. γ.γ. της ΣΕΚ με τον κ.
Λάζαρο Λαζάρου, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο
στην παρουσία καιι του αναπληρωτή γ.γ. Μιχάλη
Μιχαήλ.
Ο κ. Λαζάρου είναι Πρόεδρος του Τμήματος 5 του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που καλύπτει τα θέματα
«Χρηματοδότηση και διοίκηση της Ένωσης», και
είναι αρμόδιος για την ετήσια έκθεση. Στη συνάντηση ο κ. Λαζάρου ενημέρωσε τη ΣΕΚ για το
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ελεγκτικό
συνέδριο στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και έγινε ένας χρήσιμος διάλογος σε μια σειρά
από οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που
αφορούν την Ευρώπη.

Σεντένο: Η Ευρωζώνη χρειάζεται ένα κοινό σύστημα
ασφάλισης των τραπεζικών καταθέσεων
τον κίνδυνο μαζικών αναλήψεων καταθέσεων σε χώρα της
Ευρωζώνης», σημείωσε.
Η τραπεζική ένωση εντάσσεται στο σχέδιο μεγαλύτερης
ενοποίησης των 19 χωρών της
Ευρωζώνης για την αποτροπή
μίας μελλοντικής οικονομικής
κρίσης. Οι υπουργοί Οικονομικών συζητούν το θέμα επί
μήνες για να προετοιμάσουν
τις αποφάσεις των ηγετών της
ΕΕ που αναμένονται τον Ιούνιο.
Η Γερμανία, η Αυστρία, η
Ολλανδία και η Φινλανδία
είναι επιφυλακτικές, όσον
αφορά στην καθιέρωση ενός
τέτοιου συστήματος γρήγορα,
επειδή ανησυχούν για το
υψηλό ποσοστό «κόκκινων»
δανείων σε ορισμένες χώρες,
που αποτελούν συνήθως

κατάλοιπο της τελευταίας
χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ορισμένες χώρες φοβούνται
ότι, αν καθιερωνόταν σήμερα,

διασώζουν τους καταναλωτές
σε χώρες με πιο εύθραυστες
τράπεζες.
Ο Σεντένο, όμως, τόνισε ότι
αυτό δεν θα συμβεί. «Θέλω να
είμαι πολύ ξεκάθαρος ως προς
αυτό. Πρώτον, κανείς δεν ζητά
μεταβιβαστικές
πληρωμές.
Κανείς δεν προσβλέπει στη
δημιουργία ενός συστήματος,

• Ήρθε η ώρα της Ένωσης των κεφαλαιαγορών
κι ένα αξιόπιστο σύστημα τραπεζικής Ένωσης

το πανευρωπαϊκό σύστημα
ασφάλισης καταθέσεων θα
μπορούσε να οδηγήσει τους
αποταμιευτές των χωρών με
πιο σταθερές τράπεζες να

το οποίο θα μπορούν να εκμεταλλεύονται κάποιοι που
θέλουν να βολευθούν», είπε.
Εκτός από την ολοκλήρωση
της τραπεζικής ένωσης, ο

Σεντένο τόνισε την ανάγκη να
γίνει δυνατή μία πιο ελεύθερη
ροή κεφαλαίων στην Ευρωζώνη, σε αυτό που η ΕΕ αποκαλεί
ένωση κεφαλαιαγορών. Ο στόχος είναι να γίνουν οι εταιρείες της ΕΕ λιγότερο εξαρτημένες
από τον δανεισμό τους από
εγχώριες τράπεζες και να τους
επιτρέψει να χρηματοδοτούνται από διάφορες πηγές
κεφαλαίων στην ΕΕ, όπως
μπορούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.
Αναφέροντας παραδείγματα, ο
Σεντένο είπε ότι αυτό έχει να
κάνει με το να γίνει πιο εύκολο
σε μία νεοφυή φινλανδική
εταιρεία να βρει χρηματοδότηση στη Γαλλία, για έναν Ιρλανδό συνταξιούχο να τοποθετεί
τις αποταμιεύσεις του στη
Γερμανία ή για μία μεσαίου
μεγέθους ισπανική εταιρεία να
αντλεί κεφάλαια στην Ολλανδία.
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Έθιμα του Πάσχα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου

ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τ

ο Πάσχα θεωρείται η πιο λαμπρή
γιορτή για τον Χριστιανισμό. Συμπίπτει με τον ερχομό της Άνοιξης και
γιορτάζεται με ευλάβεια και χαρά σε
ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο
αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη του
πλανήτη που ζούν Έλληνες. Μέσα από
την προφορική παράδοση και την
πίστη, τα έθιμα από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα, ομορφαίνουν το Πάσχα
προσφέροντας όμορφες και συγκινητικές στιγμές σε όλους μας. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, οι πιστοί προετοιμάζονται για το χαρμόσυνο γεγονός ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν στη θλίψη για τα
πάθη του Χριστού.
Το στόλισμα του Επιταφίου και περιφορά του τη Μεγάλη Παρασκευή είναι μια
συγκλονιστική εμπειρία από μόνη της,
με τους πιστούς να ακολουθούν τον
Επιτάφιο στις γειτονιές κάθε περιοχής,
κρατώντας αναμμένα κεριά ή φαναράκια.
Στις πόλεις και τις μεγάλες κωμοπόλεις,
οι Επιτάφιοι από διαφορετικές εκκλησίες συναντιούνται στην κεντρική πλατεία δημιουργώντας κατανυχτική ατμόσφαιρα ενώ διακριτό είναι το ανταγωνιστικό στοιχείο για την επιλογή του πιο
ενυπωσιακού επιτάφιου.

Αυτό το έθιμο επιβιώνει από την Τουρκοκρατία, ενώ πλέον με το άκουσμα του
Χριστός Ανέστη ξεκινά ο πιο ιδιόρρυθμος «πόλεμος» μεταξύ των πιστών.

νει το Πάσχα στο Λεωνίδιο, στην πανέμορφη Τσακωνιά. Το έθιμο μετράει
πάνω από εκατό χρόνια ζωής και
τηρείται με ευλάβεια και σήμερα.

Οι δύο ενορίες που αντιμάχονται κάθε
χρόνο στο Βροντάδος είναι η ενορία της
Παναγίας της Ερειθιανής και η ενορία
του Αγίου Μάρκου.

Σύμφωνα με αυτό, το βράδυ της Ανάστασης ετοιμάζονται χρωματιστά
αερόστατα από τα παιδιά στις πέντε
ενορίες.

Αυτό είναι το πιο σημαντικό δρώμενο
στο νησί της Χίου, όπου το Πάσχα είναι
συγκλονιστικό και περιπετειώδες!

Κατόπιν, αφήνονται στον ουρανό και το
αποτέλεσμα είναι απλά μαγικό.

Χοροί, τραγούδια, γλέντι με φαγητά και
ποτά, όπως και τα κλέφτικα αγωνίσματα, συνθέτουν το Πάσχα στην Αράχωβα.

Πάσχα στη Θράκη
Στη Θράκη έχει διασωθεί ένα παλιό

Ταυτόχρονα, ακούγεται το ευαγγέλιο
στα τσακώνικα.

Πάσχα στην Καλαμάτα

Με αυτά κερνούν όσους παρευρίσκονται
στο χώρο.

Πάσχα στη Χαλκιδική
έθιμο για την Μεγάλη Παρασκευή.

Με επιρροές από τους Ενετούς και τους
Φράγκους, το νησί της Κέρκυρας γιορτάζει το Πάσχα με λαμπρότητα κι ευλάβεια.

Μετά τον Επιτάφιο, τα παιδιά φτιάχνουν ένα ομοίωμα του Ιούδα και το
περιφέρουν από σπίτι σε σπίτι.

Γίνεται η περιφορά των λειψάνων του
πολιούχου του νησιού, Αγίου Σπυρίδωνα, ενώ με την Πρώτη Ανάσταση οι
κάτοικοι της Κέρκυρας τηρούν τους
μπότηδες.

Αυτά τα κλαδιά τα συγκεντρώνουν έπειτα και ανάβουν φωτιά.

Πάσχα στη Χίο
Όλοι θα έχετε δει στην τηλεόραση τον
ρουκετοπόλεμο το Πάσχα στη Χίο. Όσο
κι αν το θέαμα εγκυμονεί κινδύνους, στο
χωριό Βροντάδος της Χίου εκτοξεύονται
αμέτρητες ρουκέτες από τις ενορίες του
νησιού.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, οι εικόνες του

Από το Ναό του Αγίου Γεωργίου, ξεκινούν όσοι έχουν κουράγιο τον ανηφορικό αγώνα δρόμου και τερματίζουν στο
λόφο ψηλά.

Σύμφωνα με αυτό το έθιμο, οι πιστοί
επισκέπτονται το νεκροταφείο το βράδυ
του Μεγάλου Σαββάτου και πηγαίνουν
στους τάφους των δικών τους, κρατώντας εδέσματα που έχουν ευλογηθεί από
την εκκλησία.

Στα καντούνια του νησιού, οι πιστοί
φιλιούνται και τσουγκρίζουν κόκκινα
αυγά, ενώ οι 18 Φιλαρμονικές της Κέρκυρας ενώνουν τις χαρμόσυνες μελωδίες
τους.

Σάββατο του Λαζάρου: Την ημέρα
αυτή, ομάδες με παιδιά, γυρίζουν όλα
τα σπίτια του χωριού και ψάλουν τον
«Λάζαρο». Οι νοικοκυρές τους δίδουν
σαν δώρο φρέσκα αυγά για να τα
βάψουν, φλαούνες και χρήματα.

Πάσχα στην Αράχωβα

Έπειτα, υπάρχει το έθιμο του «συχώριου», που αναβιώνει σε πολλές περιοχές
του κόσμου.

Σπάνε κανάτες από τα μπαλκόνια των
σπιτιών τους, γεμάτες με νερό. Με αυτό
τον τρόπο, ξορκίζουν την παλιά χρονιά
κι ετοιμάζονται για την ευημερία της
ερχόμενης Άνοιξης.

Δυο- τρείς μέρες πριν από το Πάσχα
οι νοικοκυρές φτιάχνουν τις περίφημες φλαούνες, βάφουν τα κόκκινα
αυγά, τα οποία θα τσουγκρίσουν λίγο
μετά την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Ανήμερα του Πάσχα, στην Αράχωβα
συναντούμε ένα ακόμη ενδιαφέρον
έθιμο. Οι πιστοί αρχίζουν την περιφορά
του Αγίου Γεωργίου, ενώ περίπου 500
ντόπιοι ντύνονται με τις παραδοσιακές
φορεσιές τους κι ακολουθούν τον Άγιο
Γεώργιο. Την επόμενη ημέρα, είναι η
σειρά του αγώνα δρόμου των γερόντων.

Οι ντόπιοι ντύνονται με παραδοσιακές
φορεσιές και κρατούν σαΐτες στα χέρια,
δηλαδή σωλήνες γεμάτους από μπαρούτι. Με αυτούς ξεκινούν τον σαϊτοπόλεμο.

Πάσχα στην Κέρκυρα

Στην Κύπρο

Από κάθε νοικοκύρη, ζητούν κλαδιά.

Πολλοί θα μαντέψατε τι τη θέλουν τη
φωτιά, σωστά; Ναι, τα κλαδιά χρησιμοποιούνται για να κάψουν το ομοίωμα
του Ιούδα.

Πάσχα στο Λεωνίδιο
Ένα φαντασμαγορικό έθιμο μας περιμέ-

Στην περιοχή της Ιερισσού, ένα ακόμη
ξεχωριστό έθιμο μας ενθουσιάζει.
Εδώ, το έθιμο τελείται την Τρίτη του
Πάσχα κι ονομάζεται «Του μαύρου νιου
τ’ αλώνι».
Ξεκινώντας με τους γηραιότερους της
περιοχής, όλοι οι ντόπιοι χορεύουν τα
γιορτινά πασχαλινά τραγούδια, όπως
και τον Καγκέλευτο, το χορό της αναπαράστασης της σφαγής 400 ντόπιων της
Ιερισσού από τους Τούρκους το 1821.
Όλοι απολαμβάνουν το χορό, όπως και
τα κεράσματα με τον βραστό καφέ, τα
τσουρέκια και τα αυγά.

εικονοστασίου καλύπτονται με μαύρα
ρούχα σε ένδειξη πένθους. Το ίδιο
βράδυ στήνουν μέσα στην εκκλησία
πάνω σ΄ ένα τραπέζι, ομοίωμα
σταυρού με το Χριστό πάνω, ενώ στα
δεξιά και αριστερά βάζουν ομοίωμα
του αποστόλου Ιωάννη και της μητέρα του Χριστού.
Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί,
γίνεται ο στολισμός του επιταφίου
από τις κοπέλες του χωριού. Νέες και
νέοι ψάλλουν τον επιτάφιο θρήνο,
ενώ τρεις κοπέλες ντυμένες μυροφόρες, ραίνουν το Χριστό με μύρα, αρώματα και άνθη.
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, κατά
την διάρκεια της λειτουργίας και την
στιγμή που ο ιερέας θα πει το «Ανάστα ο Θεός», οι πιστοί θα κτυπήσουν
τους σκάμνους και τα μαύρα ρούχα
που καλύπτουν τις εικόνες θα
πέσουν.
Τό βράδυ της Ανάστασης έξω, στο
προαύλιο της εκκλησίας, τα παιδιά
και οι νεολαίοι ανάβουν τεράστια
«Λαμπρατζιά» με ξύλα που έχουν
μαζέψει τις τελευταίες μέρες. Μετά
την λειτουργία της αναστάσεως, επιστρέφουν όλοι στα σπίτια τους. Εκεί
τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά, λέγοντας τις ευχές: «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»,
«ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ». Τρώνε τη σούπα
αυγολέμονη ή τραχανά, αυγά και
φλαούνες.
Την Κυριακή του Πάσχα στις 10 π.μ.
γίνεται ο εσπερινός της Αγάπης.
Μετά την λιτανία της εικόνας, οι
πιστοί προσκυνούν και πάνε στα
σπίτια τους και θα ψήσουν το
πατροπαράδοτο αρνί και τη σούβλα.
Το απόγευμα μαζεύονται στην πλατεία του χωριού για να παίξουν τα
παραδοσιακά
παιχνίδια
της
Λαμπρής, όπως ζίζιρο, σακουλοδρομίες, γαϊδουροδρομίες, αυγοδρομίες,
τράβηγμα σχοινιού και άλλα. Τα παιχνίδια διαρκούν μέχρι και την Τρίτη
του Πάσχα.
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Κουλουράκια Σμυρνέικα
Πασχαλινά

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Θρακιώτικο αρνί γεμιστό στο φούρνο
ΥΛΙΚΑ:

ΥΛΙΚΑ:

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

250 γραμ. ζάχαρη κρυσταλλική
250 γραμ. βούτυρο γάλακτος μαλακό
2 αυγά θερμ. δω
30 γραμ. λικέρ μαστίχα
ξύσμα και χυμό (60 γραμ) από 1 μέτριο πορτοκάλι ακέρωτο
1/2 κ. γλ. σόδα μαγειρική
1 κ.γλ κοφτό μπέικιν
720 γραμ. (περίπου) αλεύρι μαλακό ή γ.ο.χ

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Για το διάλυμα αυγού

αλάτι

1 κρόκο
1 κ.σ ζάχαρη
2 κ.σ νερό

πιπέρι

1 συκωταριά ολόκληρη ψιλοκομμένη
(πνευμόνι, συκώτι και καρδιά)
3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
250 γρ. ρύζι
1 ποτήρι λευκό κρασί
2 ποτήρια ζωμός κρέατος
ξύσμα και χυμός από 1 λεμόνι

1’, σβήνοντας με το κρασί. Προσθέτουμε το ζωμό, το ξύσμα λεμονιού,
αλάτι και πιπέρι και περιμένουμε να
πάρει το φαγητό μια βράση και να
απορροφήσει λίγο από τα ζουμιά
του. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τις σταφίδες, το κουκουνάρι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα και τον δυόσμο.
Το μείγμα για τη γέμιση μπορούμε να
το ετοιμάσουμε και από την προηγούμενη μέρα και να το φυλάξουμε
στο ψυγείο.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
180°C στον αέρα.

1 χούφτα σταφίδες ξανθές
50 γρ. κουκουνάρι καβουρδισμένο
10 κρεμμυδάκια φρέσκα (ή 1 ματσάκι σχοινόπρασο)
1 ματσάκι δυόσμος, ψιλοκομμένος
2 μπούτια αρνίσια ολόκληρα ξεκοκαλισμένα (για να κάνουμε ρολό)

Αλείφουμε το κρέας με το χυμό λεμονιού και το βούτυρο, αλατοπιπερώνουμε πολύ καλά, γεμίζουμε τα
μπούτια με τη γέμιση, προσθέτουμε
το ψωμί πάνω από τη γέμιση και
τυλίγουμε προσεκτικά σε ρολό. Εάν

περισσέψει γέμιση μπορούμε να τη
βάλουμε ξεχωριστά στο ταψί.
Δένουμε το ρολό σε πολλά σημεία με
σκοινί και μετά το τυλίγουμε μέσα σε
λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο
Ψήνουμε το ρολό για 3 ώρες.
Προσθέτουμε σε ένα ταψάκι τις
πατάτες και αφού αφαιρέσουμε το
αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολλα
από το κρέας, ψήνουμε για άλλα 4560’.
Αφήνουμε το κρέας σκεπασμένο με
αλουμινόχαρτο να ξεκουραστεί για
45’, πριν το κόψουμε. Κόβουμε σε
μερίδες και σερβίρουμε με τις πατάτες και άνηθο ψιλοκομμένο.
Αντί για μπούτια, μπορούμε να
πάρουμε το πάνω μέρος του αρνιού
για να το γεμίσουμε, προσέχοντας το
ράψιμό του για να μην χυθεί η γέμιση.

100 γρ. βούτυρο
200 γρ. ψωμί σε μπουκιές, βουτηγμένο σε γάλα
1 κιλό πατάτες baby (πλυμένες και
βρασμένες για 10’)
½ ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος
Εκτέλεση
Όλα τα υλικά για τα πασχαλινά Σμυρνέικα κουλουράκια πρέπει να είναι σε θερμοκρασία
δωματίου.
Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν. Τα αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε στον καδο του μίξερ
το μαλακό βούτυρο με τη ζάχαρη και τα χτυπάμε στη μεσαία ταχύτητα του μίξερ για 8-10
λεπτά, να αφρατέψει πολύ το μείγμα και να
λιώσει καλά η ζάχαρη.
Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά να τα πίνει το
μείγμα. Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και
το λικέρ μαστίχα. Διαλύουμε τη σόδα στην πορτοκαλάδα και ανακατεύουμε το μείγμα. Ενεργοποιείται η σόδα και αφρίζει. Το ρίχνουμε στον
κάδο. Τέλος ρίχνουμε το αλεύρι.
Προσοχή από την ώρα που θα μπει το αλεύρι
δεν θέλουν πολύ ζύμωμα γιατί μετά σκληραίνουν τα κουλουράκια. Η ζύμη πρέπει να είναι
αφράτη απαλή και βουτυράτη. Αρκετά ελαστική για να πλάθεται εύκολα, χωρίς να ανοίγει
και να σκάει στο πλάσιμο.
Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί σκεπασμένη
με πετσέτα για 15 λεπτά. Στρώνουμε τρεις
λαμαρίνες ρηχές με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 160
βαθμούς C στον αέρα.
Επειδή θα ψήσουμε πολλά ταψιά ταυτόχρονα,
πρέπει να ανεβοκατεβάζουμε τα ταψιά ώστε να
ψηθούν όλα τα κουλουράκια ομοιόμορφα και να
γυρίζουμε τα μέσα έξω τις λαμαρίνες για τον
ίδιο λόγο.
Κόβουμε κομματάκια ζύμης από 25 έως 30
γραμμάρια. Πλάθουμε φυτίλια 20-25 εκατοστών. Διπλώνουμε το καθένα τρεις φορές και
τσιμπάμε τις άκρες να φαίνεται το παραδοσιακό σχήμα του σμυρνέικου (δείτε φωτό), σαν
βαρκούλες. Τα αραδιάζουμε αραιά μεταξύ τους
γιατί φουσκώνουν αρκετά.
Χτυπάμε τα υλικά για το διάλυμα αυγού, με ένα
πιρούνι. Με ένα πινέλο αλείφουμε όλα τα κουλουράκια με το διάλυμα για να γυαλίζουν στο
ψήσιμο.
Τα ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά να ροδοκοκκινίσουν και να στεγνώσουν καλά μέχρι μέσα.
Τα αφήνουμε να σταθούν 5 λεπτά στο ταψί και
μετά τα βγάζουμε σε σχάρα να στεγνώσουν
τελείως.
Τα διατηρούμε σε αεροστεγές σκεύος για να
παραμείνουν τραγανά μέχρι και το τελευταίο.

Εκτέλεσης
Σε μια πλατιά κατσαρόλα σε μέτρια
φωτιά σοτάρουμε το κρεμμύδι για 1’,
σε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τη συκωταριά,
πλυμένη και κομμένη σε μικρά κομμάτια (0,5 εκ.) και την σοτάρουμε για
2-3’. Προσθέτουμε το σκόρδο και το
ρύζι και τα σοτάρουμε κι αυτά για

Εύκολο τσουρέκι
ΥΛΙΚΑ:
450 γρ. αλεύρι για τσουρέκι
120 γρ. ζάχαρη
18 γρ. ξερή μαγιά
ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1 κ.γ. αλάτι
80 γρ. γάλα
200 γρ. νερό
60 γρ. βούτυρο
2 αυγά
Για τη διακόσμηση
1 κρόκο αυγού αραιωμένο με λίγο νερό
λευκό και μαύρο σουσάμι
παπαρουνόσπορο
5 αυγά βρασμένα και βαμμένα

Πολίτικη σαλάτα

σκεπάζουμε με μια μεμβράνη. Αφήνουμε
στην άκρη να ξεκουραστεί για μισή
ώρα. Μοιράζουμε τη ζύμη σε τρία ίσα
μέρη.
Δημιουργούμε με το κάθε κομμάτι ζύμης
ένα σκοινί περίπου ένα μέτρο μακρύ. Τα
ενώνουμε όλα στην άκρη μεταξύ τους
και πλέκουμε μια πλεξούδα. Τα ενώνουμε να γίνουν ένα στεφάνι.
Μεταφέρουμε την πλεξούδα μας σε ένα
ταψί 30x40 εκ. στρωμένο με λαδόκολλα.
Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε σε ζεστό μέρος για μία ώρα να
φουσκώσει.

Υλικά:
1/2 κιλό λάχανο ψιλοκομμένο
1 πιπεριά Φλωρίνης κομμένη
σε πολύ λεπτές λωρίδες
3 κλαδάκια σέλινο ψιλοκομμένα

Εκτέλεσης

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
180ο C στον αέρα.

2 σκελίδες σκόρδο
ψιλοκομμένες

Ανακατεύουμε 200 γρ. από το αλεύρι με
τη ζάχαρη, τη μαγιά, το ξύσμα πορτοκαλιού και το αλάτι σε ένα μπολ.

Αραιώνουμε τον κρόκο με λίγο νερό και
με την βοήθεια ενός πινέλου αλείφουμε
το στεφάνι μας με το αυγό.

1 κουταλιά της σούπας
μαϊντανό

Ζεσταίνουμε το γάλα, το νερό και το
βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι μέχρι να
γίνει χλιαρό το μείγμα μας και όχι να
κάψει. Ανακατεύουμε το μείγμα με τα
υγρά με το μείγμα του αλευριού με ένα
σύρμα χειρός μέχρι να ομογενοποιηθούν
μεταξύ τους. Προσθέτουμε τα δύο
αυγά και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Διακοσμούμε με το σουσάμι και τον
παπαρουνόσπορο. Ψήνουμε για 35-40
λεπτά. Αφαιρούμε από τον φούρνο και
πριν κρυώσει βάζουμε τα βρασμένα
αυγά σε διάφορα σημεία στο στεφάνι
μας. Αφήνουμε να κρυώσει καλά.

λίγο ελαιόλαδο

Μεταφέρουμε το μείγμα στην επιφάνεια εργασίας μας, προσθέτουμε το υπόλοιπο αλεύρι και ξεκινάμε το ζύμωμα μέχρι να πάρουμε
μια ελαστική ζύμη.
Ζυμώνουμε για 10 λεπτά. Μπορούμε αν θέλουμε αυτή τη διαδικασία να την κάνουμε και στο
μίξερ χρησιμοποιώντας τον
γάντζο. Μεταφέρουμε τη ζύμη σε
ένα μπολ ελαφρώς λαδωμένο και

1 φλυτζάνι του καφέ ξύδι
αλάτι
Εκτέλεση:
Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε καλά τα υλικά. Τα
αλατίζουμε, τα πιέζουμε
και

τα

αφήνουμε

στο

ψυγείο για μία ώρα. Αραιώνουμε το ξύδι με ίση
ποσότητα νερού και περιχύνουμε τη σαλάτα με το
μείγμα. Αφήνουμε τη σαλάτα για μια ακόμα ώρα στο
ψυγείο.

Τη

σουρώνουμε

από τα υγρά της, την περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο
και σερβίρουμε.
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΣΕΚ στη Φαρμακοβιομηχανία «Medochemie»

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Ο

μολογουμένως αποτελεί
πρωτόγνωρη εμπειρία να
επισκεφθεί κάποιος την υπερσύγχρονη φαρμακοβιομηχανία
ΜΕΤΟΧΕΜΙ η οποία ως χώρο
μόνιμης διαμονής δηλώνει τη
Λεμεσό με εννέα παραγωγικές
μονάδες.

Συνάντηση ΣΕΚ με τη
διεύθυνση της Εταιρείας

Επεσήμανε παράλληλα πως
για την Κύπρο είναι ιδιαίτερα
τιμητικό να υπάρχουν βιομηχανίες της εμβέλειας της Μετοχεμί.

Η δέκατη βρίσκεται στην
Ολλανδία και οι άλλες τρείς
είναι στρατηγικά τοποθετημένες στο Βιετνάμ, για να εξυπηρετούν καλύτερα την περιοχή
της Άπω Ανατολής.
Μια Φαρμακοβιομηχανία η
οποία καλύπτει το 28% των
συνολικών εξαγωγών της
Κύπρου καταθέτει τη σφραγίδα
της σε 107 χώρες, με ένα
σύστημα πωλήσεων μέσω
συνεργατών.
Πρόσφατα αντιπροσωπεία της
ΣΕΚ με επικεφαλή τον γενικό
γραμματέα Ανδρέα Φ. Μάτσα,
τον αγγ Μιχάλη Μιχαήλ, τον γγ
της ΟΒΙΕΚ-ΣΕΚ Νεόφυτο Κωνσταντίνου τον επαρχιακό
γραμματέα ΣΕΚ Λεμεσού Τίτο
Τιμοθέου και τον οργανωτικό
αξιωματούχο Σοφοκλή Σοφοκλέους επισκέφθηκαν την
Μετοχεμί και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις
με τη διεύθυνση της εταιρίας.
Στη συνάντηση επεξηγήθηκε
και αναλύθηκε στην αντιπροσωπεία η διαδικασία παραγωγής και οι αυστηροί κανόνες
ασφαλείας που τηρούνται και
ακολούθως ξεναγήθηκαν στο
εργοστάσιο παραγωγής.

√ Οι εργαζόμενοι στυλοβάτης της ντόπιας
Φαρμακοβιομηχανίας
και να αναπτύξει τη γενικότερη
πολιτική του Κινήματος για

καίρια εργασιακά, οικονομικά
και κοινωνικά ζητήματα που

ταλανίζουν τη χώρα.
Αναφέρθηκε παράλληλα και
στον Κώδικα αντιμετώπισης
της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης στους
χώρους εργασίας που ετοίμα-

Το 1976 η Βιομηχανία ξεκίνησε
με μόλις οκτώ εργαζόμενους,
οι περισσότεροι από τους
οποίους εργάζονται έως και
σήμερα στην εταιρεία και λίγες
μηχανές (παραγωγής δισκίων,
γεμίσματος
καψουλών,
συσκευασίας). Μέσα σε 40 χρόνια η Medochemie μεταμορφώθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής
γενόσημων
φαρμακευτικών
προϊόντων διεθνώς.
Οι δεκατρείς υπερσύγχρονες
παραγωγικές μονάδες
της
ΜΕΤΟΧΕΜΙ έχουν σχεδιαστεί και
λειτουργούν σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς Ορθής
Παρασκευαστικής Πρακτικής
(GMP), όπως υπαγορεύεται
από την Ευρωπαϊκή 'Ένωση
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ).

• Δραστηριότητες παγκόσμιας εμβέλειας
• Πρωτοποριακές εγκαταστάσεις
• Αυστηροί κανόνες ασφάλειας και υγείας

Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας αφού κατέδειξε τη
τεράστια σημασία για την
Κύπρο της ύπαρξης της ντόπιας
Φαρμακοβιομηχανίας
εξέφρασε τον θαυμασμό του
για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις αλλά και για τους
αυστηρούς κανόνες ασφάλειας
και υγείας που τηρούνται.
Ο κ. Μάτσας είχε την ευκαιρία
να μιλήσει στο ανθρώπινο
δυναμικό , που αποτελεί τον
στυλοβάτη της βιομηχανίας

υπάρχει άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που προκύπτουν.

• Πλήρως καταρτισμένο
προσωπικό
• 13 υπερσύγχρονες μονάδες ευθυγραμμισμένες
στους Ευρωπαϊκούς
κανόνες

Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας ανέλυσε την γενικότερη πολιτική του Κινήματος
στους εργαζόμενους και τόνισε πως η αγαστή συνεργασία με την εταιρεία αποβαίνει
προς όφελος των ίδιων αλλά και τις ίδιας της Φαρμακοβιομηχανίας

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Στο εργοστάσιο AZ υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής και συσκευασίας 1,5 δισεκατομμυρίων
δισκίων και 300 εκατομμυρίων καψουλών ετησίως. Το εργοστάσιο ενέσιμων Κεφαλοσπορινών
έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της παραγωγής, από το πλύσιμο των
φιαλιδίων και τις μονάδες αποστείρωσης μέχρι και το τελικό στάδιο - το σφράγισμα ασφαλείας με καουτσούκ, την ετικετοποίηση και την τελική συσκευασία.
Στο εργοστάσιο φυσίγγων, έχει τη δυνατότητα παραγωγής και συσκευασίας 50 εκατομμυρίων
ενέσιμων φυσίγγων ετησίως.
Στο εργοστάσιο FAL στην Ολλανδία αναπτύσσει πόσιμες φαρμακοτεχνικές μορφές.
Το εργοστάσιο Andi-Ventis όπου παράγονται συσκευές εισπνοής ξηρών κόνεων αποτελεί πρότυπο. Διαθέτει δικό του τμήμα R&D όπου παρασκευάζονται ξηρές κόνεις για τη θεραπεία του
άσθματος.
Παράγει Κεφαλοσπορίνες για χορήγηση από το στόμα, καθώς και Πενικιλίνες για χορήγηση
από το στόμα ή ενέσιμες, σε διαφορετικές εργοστασιακές εγκαταστάσεις.
Οι πιο πρόσφατες στρατηγικές επενδύσεις της βιομηχανίας είναι οι τρείς μονάδες παραγωγής μας στο Βιετνάμ. Τo πρώτο υπερσύγχρονο εργοστάσιο μας στο Βιετνάμ, που επίσης ανταποκρίνεται πλήρως στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, σχεδιάστηκε και λειτουργεί για την
παραγωγή στερεών φαρμακοτεχνικών μορφών, με δυνατότητα παραγωγής δύο δισεκατομμυρίων δισκίων και 600 εκατομμυρίων καψουλών ετησίως.

σε η ΣΕΚ αφού η πλειοψηφία
των εργαζομένων στη Φαρμακοβιομηχανία είναι γυναίκες.
Από πλευράς του ο γγ της
ΟΒΙΕΚ ΣΕΚ Νεόφυτος Κωνσταντίνου εξήρε τον σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζει η
Μετοχεμί σε παγκόσμιο επίπεδο και εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τη συνομολόγηση
της συλλογικής σύμβασης και
την επαναφορά όλων των
ωφελημάτων που αποκόπηκαν
την περίοδο της οικονομικής
κρίσης ενώ παράλληλα παραχωρήθηκαν και αυξήσεις στο
προσωπικό. Ο κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην αγαστή
και εξαιρετική συνεργασία της
Ομοσπονδίας με τη διεύθυνση
της εταιρείας και τόνισε πως
μέσα από αυτήν τη συνεργασία

• Σεβασμός στις συλλογικές συμβάσεις
• Η Μετοχεμί ,αναπτύσσει ,
κατέχει άδειες παραγωγής, παρασκευάζει,
εμπορεύεται και διαθέτει στην αγορά επώνυμα γενόσημα και Superγενόσημα φαρμακευτικά
προϊόντα, καθώς επίσης
και προϊόντα δικής της
ευρεσιτεχνίας.
• Για την εταιρεία το
ανθρώπινο δυναμικό
αποτελεί τον στυλοβάτη
της Φαρμακοβιομηχανίας
και ως εκ τούτου δίδει
την απαιτούμενη προσοχή σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια την
υγεία τους αλλά και τα
μισθοδοτικά τους ωφελήματα.
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Το Πάσχα είναι μέρα χαράς - γιορτής
Η μετάβαση από την
και αγάπης για όλους
νηστεία στην υπερφαγία
ναμφίβολα, στη συνείδηση
κρύβει κινδύνους
Aτου κάθε ανθρώπου η περίο• Οδηγός διατροφικής επιβίωσης
κατά την περίοδο του Πάσχα

Τ

α γαστρεντερικά προβλήματα είναι συνηθισμένα τις
ημέρες του Πάσχα, καθώς συνηθίζεται να καταναλώνονται υπερβολικά μεγάλες ποσότητες τροφίμων πλούσιες σε
ζωικά λίπη, ύστερα από νηστεία λίγων ή πολλών ημερών.
Η απότομη μετάβαση από τη νηστεία στην υπερφαγία έχει
ως επακόλουθο να συσσωρεύεται η τροφή στο στομάχι και
τα έντερα, προκαλώντας προβλήματα όπως δυσπεψία,
«φουσκώματα», μετεωρισμός (αέρια), πόνος στην κοιλιά
και δυσκοιλιότητα.
Για να αποφύγουμε ανεπιθύμητες καταστάσεις Πασχαλιάτικα, καλό είναι να ακολουθήσουμε τις ακόλουθες συμβουλές.
Το πολύ οινόπνευμα (από τρία ποτηράκια και πάνω) μπορεί να επιβαρύνει προϋπάρχοντα προβλήματα, όπως η
χολοκυστοπάθεια («πέτρες» ή «λάσπη» στη χολή), η
γαστρίτιδα, το έλκος, η οισοφαγίτιδα και τα εκκολπώματα
με τις κολίτιδες στο παχύ έντερο.
Τα γεύματα πρέπει να είναι μικρά και συχνά (συνιστώνται
τρία κύρια γεύματα και δύο σνακ, τόσο το Μεγάλο Σάββατο όσο και την Κυριακή του Πάσχα), το κρέας να καταναλώνεται χωρίς πέτσα, να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε
σαλάτες λαχανικών στο μεσημεριανό και το βραδινό γεύμα
(καλό είναι να καταναλώνονται πριν από τα άλλα φαγητά
και να προτιμώνται τα ψητά κρέατα στη σούβλα από αυτά
στον φούρνο, στη γάστρα κ.τ.λ.
Ειδικά οι καρδιοπαθείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί
ως προς την ποσότητα του φαγητού, του αλατιού και του
οινοπνεύματος που θα καταναλώσουν.
Για να αποφύγετε αυτές τις δυσάρεστες εκπλήξεις, δεν
έχετε παρά να συμμορφωθείτε στις παρακάτω υποδείξεις.

• Αποφύγετε το «τσιμπολόγημα», πάνω από το αρνί. Αν
θέλετε να φάτε, καθίστε στο τραπέζι.
• Προτιμήστε το κατσίκι αντί για το αρνί, διότι έχει λιγότερο λίπος.
• Να συνοδεύσετε το κρέας με άφθονη σαλάτα. Οι σαλάτες
διεγείρουν το αίσθημα κορεσμού της πείνας, είναι υγιεινές
λόγω του πλούτου τους σε φυτικές ίνες και θρεπτικά
συστατικά, δεν έχουν πολλές θερμίδες (εφ’ όσον βεβαίως
είναι απλές χωρίς σως και ντρέσιγκς).
• Αποφύγετε το ψωμί. Πρόκειται για έξτρα θερμίδες χωρίς
νόημα, από τη στιγμή που στις μέρες της νηστείας μάλλον
το έχετε τιμήσει αρκετά.
• Να τρώτε αργά, για να διευκολύνετε την πέψη, αλλά και
για να χορτάσετε πιο γρήγορα.
• Να πίνετε άφθονο νερό (8-10 ποτήρια). Σε μέρες εκτός
ρουτίνας συνήθως η λήψη του νερού υποβαθμίζεται, όμως
είναι ακόμα πιο κρίσιμη γιατί βοηθά στην καλύτερη πέψη,
αλλά και στη δημιουργία του αισθήματος κορεσμού της
πείνας.
• Μην αλατίζετε το φαγητό σας. Το αρνί και τα άλλα
πασχαλινά εδέσματα, είναι συνήθως ήδη «υπεραλατισμένα».
• Επειδή τα οινοπνευματώδη ποτά περιέχουν θερμίδες
χωρίς θρεπτική αξία καλό είναι να προσέξετε την κατανάλωσή τους.
• Αν έχετε φάει πολύ στο πασχαλινό τραπέζι, καλό είναι να
αποφύγετε τα γλυκά ή αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε,
φροντίστε τουλάχιστον να φάτε γλυκά με λίγες θερμίδες.

δος των γιορτών του Πάσχα είναι
συνυφασμένες με συναισθήματα
χαράς, αγάπης, ζεστασιάς σπιτικές μυρωδιές και νόστιμα εδέσματα σε ατμόσφαιρα οικογενειακής θαλπωρής.

Της Ελευθερία Μουστάκα,
MSc Κλινικός Ψυχολόγος,
Συνεργάτης Βαριατρικού τμήματος Λαπαροσκοπικής Μονάδας,
Γ.Ν.Α Ιπποκράτειο Αθηνών
Ωστόσο, υπάρχουν ουκ ολίγα
άτομα γύρω μας που πρόσφατα
έχουν βιώσει θλιβερά γεγονότα,
ζουν μόνοι τους, δουλεύουν χωρίς
να σταματήσουν τις ημέρες αυτές
ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις
αυξημένες υποχρεώσεις των ημερών αυτών όπως δώρα στα
βαφτιστήρια και παράθεση
πλούσιων εορταστικών γευμάτων.
Για τους ανθρώπους αυτούς το
Πάσχα μπορεί να αποδειχτεί μία
εξαιρετικά δύσκολη συναισθηματικά περίοδος. Αισθήματα θλίψης
και βαθιάς μελαγχολίας αναδύονται στην επιφάνεια. Το άτομο
είναι επιρρεπές στις αρνητικές

σκέψεις, την αυτολύπηση και την
αυτοτιμωρία. Παρασύρεται σε
ένα φαύλο κύκλο ανησυχίας,
φόβου, άγχους και θλίψης και
προσδοκά ακόμα περισσότερα
μελλοντικά προβλήματα και
δυσκολίες. Βιώνει αγανάκτηση,
θυμό και νιώθει αβοήθητο.

δρόμους. Σύμφωνα με τον Earl
Nightingale: «Η στάση μας απέναντι στη ζωή καθορίζει και τον
τρόπο που θα μας αντιμετωπίσει
η ίδια η ζωή». Οι αισιόδοξοι
άνθρωποι βιώνουν υψηλότερα
ποσοστά ευτυχίας και χαράς,
περισσότερη ικανοποίηση από τη

√ Όσες σκοτούρες κι αν έχετε, μην αφήσετε τη θλίψη
ή και την κατάθλιψη να αμαυρώσει τη ψυχή σας
κατά την πασχαλινή περίοδο
√ Ανοίξτε τις κουρτίνες της καρδιάς σας να εισχωρήσουν
μέσα σας οι ακτίνες της πίστης και της αισιοδοξίας
ζωή τους και δεν το βάζουν κάτω
στις δυσκολίες. Σε αντίθεση, οι
απαισιόδοξοι άνθρωποι ποτέ δεν
είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή
τους, συνεχώς γκρινιάζουν, δεν
απολαμβάνουν αυτά που έχουν
και βλέπουν παντού προβλήματα
και δυσκολίες. Τι περιμένεις λοιπόν; Αποφάσισε σήμερα κιόλας
ποιο δρόμο θέλεις να ακολουθήσεις και άλλαξε τη ζωή σου!
2. Να είσαι ευγνώμων για αυτά
που έχεις. Πολλοί άνθρωποι στη
σημερινή εποχή της οικονομικής
κρίσης βιώνουν αντίξοες συνθήκες, και όμως, δεν το βάζουν
κάτω! Ελπίζουν σε κάτι καλύτερο
και ευχαριστούν για αυτά που
έχουν. Αντί λοιπόν να σκέφτεσαι
όλα αυτά που δεν έχεις και που
θα ήθελες να αποκτήσεις, σκέψου

Τι μπορείς να κάνεις όμως εσύ
εάν ανήκεις στους ανθρώπους
αυτούς για να διατηρήσεις την
αισιοδοξία σου και να μην πέσεις
στην παγίδα της «κατάθλιψης»
τις ημέρες του Πάσχα; Η ψυχολόγος Ελευθερία Μουστάκα* μας
δίνει τις χρησιμότατες συμβουλές
της.

ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
1. Θυμήσου πως η αισιοδοξία
είναι προσωπική επιλογή. Ο
τρόπος που αντιλαμβανόμαστε
την καθημερινότητά μας και τη
ζωή μας, επηρεάζει και το πώς
αισθανόμαστε και το πώς συμπεριφερόμαστε. Η αισιοδοξία και η
απαισιοδοξία αποτελούν δύο
εντελώς διαφορετικά μονοπάτια
που οδηγούν σε διαφορετικούς

και αισιόδοξους ανθρώπους.
Τις ημέρες του Πάσχα οι άνθρωποι περνούν αρκετό χρόνο με τα
αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο
τρόπος όμως που οι γύρω μας
αντιδρούν, επηρεάζει τον τρόπο
που αντιδρούμε και εμείς. Προσπάθησε λοιπόν να αποφύγεις

όλα αυτά που έχεις και δες πόσο
τυχερός είσαι! Η συνειδητοποίηση
αυτή θα σε βοηθήσει να εκτιμήσεις καλύτερα όλα αυτά που έχεις
και να σταματήσεις να επιζητάς
όλο το κάτι παραπάνω. «Η
ευγνωμοσύνη αποτελεί όχι μόνο
τη μεγαλύτερη αρετή αλλά και τη
μητέρα όλων των υπολοίπων
αρετών» μας λέει ο Κικέρωνας.
3. Πέρασε χρόνο με χαρούμενους

άτομα που συνεχώς γκρινιάζουν,
που τα βλέπουν όλα μαύρα και σε
επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο.
Όταν είσαι περιτριγυρισμένος με
θετικούς ανθρώπους αλλάζει
αυτόματα και ο δικός σου τρόπος
σκέψης. Μην ξεχνάς πως αλλάζοντας τον τρόπο που βλέπεις
τις καταστάσεις αλλάζουν και οι
ίδιες οι καταστάσεις!
4. Να φροντίζεις καλά τον εαυτό
σου. Μην ξεχνάς ποτέ πόσο
σημαντική είναι η ψυχική και
σωματική σου υγεία. Όσο καλύτερα νιώθεις, τόσο καλύτερα
μπορείς να διαχειριστείς στρεσογόνες περιόδους, όπως είναι και
η περίοδος του Πάσχα. Επισκέψου κάποιο μουσείο, παρακολούθησε μία παράσταση στο θέατρο,
κάνε έναν περίπατο στο πάρκο,
κάλεσε αγαπημένους φίλους στο
σπίτι, διάβασε ένα αγαπημένο
σου βιβλίο. Δεν πρέπει τα διάφορα προβλήματα να σου στερούν
τη χαρά των εορτών.
5. Θυμήσου πως η ζωή είναι
πολύ μικρή για να κλείνεσαι
στον εαυτό σου και να στενοχωριέσαι. Μάθε από τις εμπειρίες
του παρελθόντος και άλλαξε το
παρόν και το μέλλον σου. Διατηρώντας την αισιοδοξία σου, προσπαθώντας πάντα για το καλύτερο και απορρίπτοντας τις
αρνητικές σκέψεις, βρίσκεις το
δρόμο για μία καλύτερη και
χαρούμενη ζωή! Κοίταξε γύρω
σου, δεν είσαι μόνος. Αγκάλιασε
και απόλαυσε ό,τι όμορφο υπάρχει στο περιβάλλον σου και μην
ξεχνάς πως «ποτέ δε θα δεις ένα
ουράνιο τόξο αν κοιτάζεις πάντα
κάτω»!
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ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι

όπως επικοινωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ με επαγγελματική άδεια
- ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.

Kαλύτερη προστασία των αποσπασμένων εργαζομένων
Ν

έοι κανόνες της ΕΕ για την καλύτερη
προστασία των εργαζομένων που
αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος,
συμφωνήθηκαν καταρχήν από τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) και του Συμβουλίου τη Δευτέρα το βράδυ. Οι αναθεωρημένοι κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση καλύτερης προστασίας των αποσπασμένων
εργαζομένων και δίκαιου ανταγωνισμού
για τις επιχειρήσεις.

• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Σε εστιατόριο στη Λευκωσία ζητούνται
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (πρωινή και απογευματινή)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Εταιρεία εισαγωγής αυτοκινήτων
ζητά να προσλάβει:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό
και Λευκωσία)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (Λεμεσό)
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΡΑΠΤΡΙΑ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ
- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

Δικαιότερη μισθοδοσία
Σύμφωνα με το συμφωνηθέν κείμενο,
όλοι οι κανόνες περί αμοιβής που ισχύουν στις χώρες υποδοχής, που ορίζονται
είτε από τον νόμο ή από συλλογικές συμβάσεις, θα ισχύουν και για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Οι διαπραγματευτές του ΕΚ διαβεβαίωσαν ότι μεγάλες, αντιπροσωπευτικές περιφερειακές ή
τομεακές συλλογικές συμβάσεις θα ισχύουν επίσης.

Βελτίωση των συνθηκών
των εργαζομένων

- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

νής, θα πρέπει επίσης να πληρώνονται
από τον εργοδότη και να μην αφαιρούνται από τους μισθούς των εργαζομένων. Οι εργοδότες θα πρέπει επίσης να
εξασφαλίζουν ότι οι συνθήκες στέγασης
των αποσπασμένων εργαζομένων είναι
αξιοπρεπείς και ότι πληρούν τους εθνικούς κανόνες.

κατεύθυνση προς μια πιο κοινωνική
Ευρώπη με έναν δικαιότερο ανταγωνισμό
μεταξύ εταιρειών και βελτιωμένα δικαιώματα για τους εργαζομένους. Η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει τα δικαιώματα
των εργαζομένων και θα εξασφαλίσει
επίσης την απαραίτητη προστασία τους
έναντι των εταιρειών»

Διάρκεια απόσπασης

Η Agnes Jongerius (S&D, NL), εισηγήτρια,
δήλωσε: « Η Ευρώπη επιλέγει ίση αμοιβή
για ίση εργασία στο ίδιο μέρος. Και αυτό
είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Οι συνάδελφοι μπορούν να είναι συνάδελφοι και
πάλι και να μην είναι πλέον ανταγωνιστές. Όταν είχα πρωτοέρθει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος μου στόχος
ήταν η αναθεώρηση της Οδηγίας για την
Απόσπαση Εργαζομένων. Και αυτό θα
συμβεί τώρα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την δημιουργία μιας κοινωνικής Ευρώπης που θα προστατεύει τους
εργαζόμενους και θα διασφαλίζει ότι
υπάρχει θεμιτός ανταγωνισμός.

Η διάρκεια της απόσπασης έχει οριστεί
σε 12 μήνες, με πιθανή
παράταση 6 μηνών. Μετά
από αυτή την χρονική
περίοδο, ο εργαζόμενος θα
μπορεί να παραμείνει στο
κράτος μέλος όπου έχει
αποσπαστεί, αλλά όλοι οι
κανόνες εργασίας της
χώρας υποδοχής θα ξεκινήσουν να ισχύουν.

Διεθνείς οδικές
μεταφορές

Νίκο Σατσιά 22849849.

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ

Τα έξοδα ταξιδιού, διατροφής και διαμο-

Τα νέα στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας, θα
εφαρμοστούν στον τομέα
των μεταφορών μόλις
τεθεί σε εφαρμογή η ειδική
τομεακή νομοθεσία, που
περιλαμβάνεται στη Δέσμη
Μέτρων για την Κινητικότητα. Μέχρι τότε
η οδηγία του 1996 θα εξακολουθεί να
ισχύει.

Πότε θα ισχύουν οι νέοι κανόνες
Τα κράτη μέλη θα έχουν δύο χρόνια για
τη εναρμόνιση των κανόνων - οι νέοι
κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν μέχρι
το τέλος αυτής της περιόδου.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Η Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR), συνεισηγήτρια, δήλωσε : « Η συμφωνία αυτή
αντικατοπτρίζει την κοινωνική, οικονομική και πολιτική πραγματικότητα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει μια σαφή

- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΙ
- ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- RECEPTIONIST
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849.

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

Επόμενα βήματα
Η προσωρινή συμφωνία πρέπει ακόμη να
επιβεβαιωθεί από τους μόνιμους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ
(COREPER) και να εγκριθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν τεθεί σε ισχύ, το σχέδιο οδηγίας
θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από την
Ολομέλεια του Κοινοβουλίου και από το
Συμβούλιο.

Ιστορικό
Ένας αποσπασμένος εργαζόμενος είναι
ένας υπάλληλος που αποστέλλεται από
τον εργοδότη του για να εκτελεί υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σε προσωρινή βάση. Το 2016, υπήρχαν 2,3 εκατομμύρια αποσπασμένοι εργαζόμενοι
στην ΕΕ. Η απόσπαση αυξήθηκε κατά 69%
μεταξύ το 2010 και το 2016.

Τι αλλάζει από την 1η Απριλίου στο διαδικτυακό περιεχόμενο

Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
- ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΙ
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ε ισχύ από την 1η Απριλίου τίθεται ο
νέος κανονισμός για τη φορητότητα
ψηφιακού, διαδικτυακό (online) περιεχομένου στην Ε.Ε. το οποίο θα επιτρέψει
στους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση
σε αυτό όπου και αν βρίσκονται στην Ε.Ε.
Με αφορμή τη συγκεκριμένη κομβική ημερομηνία, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άντρους Άνσιπ, η Επίτροπος Μαρίγια Γκαμπριέλ, ο Βούλγαρος
Υπουργός Μεταφορών, Πληροφορικής
και Επικοινωνιών Ιβάιλο Μοσκόβσκι και
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Πάβελ Σβόμποντα και Ζαν-Μαρί Καβαντά, εξέδωσαν κοινή δήλωση, με την
οποία αναφέρουν ότι "από την 1η Απριλίου, όπου και αν ταξιδεύετε στην Ε.Ε.,
δεν θα αναγκάζεστε πλέον να χάνετε τις
αγαπημένες σας ταινίες, τηλεοπτικές
σειρές, μεταδόσεις αθλητικών αγώνων,
βιντεοπαιχνίδια ή ηλεκτρονικά βιβλία,
στα οποία είστε συνδρομητές στη χώρα
καταγωγής σας".
"Οι κανόνες αυτοί θα ισχύουν για τις
υπηρεσίες επί πληρωμή, αλλά μπορούν
επίσης να εφαρμοστούν και από τους
παρόχους ελεύθερου περιεχομένου. Οι
πάροχοι online περιεχομένου θα μπορούν, επίσης, να κάνουν χρήση των νέων

κανόνων, επειδή δεν θα χρειάζεται πλέον
να αποκτούν άδειες για τις χώρες στις
οποίες ταξιδεύουν οι συνδρομητές τους",
σημειώνεται.
"Η άρση των περιορισμών που εμπόδιζαν τους Ευρωπαίους να χρησιμοποιούν
τις συνδρομές τους σε ψηφιακά μέσα
ενημέρωσης και περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν, αποτελεί μία ακόμη προσφορά
της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς προς τους
πολίτες μας, μετά την ουσιαστική
κατάργηση των τελών περιαγωγής που
απολαμβάνουν οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον Ιούνιο του
2017", σημειώνουν στο κοινό τους μήνυ-

μα οι κοινοτικοί αξιωματούχοι.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
Αναφέρουν ότι "η επίτευξη συμφωνίας
για τη φορητότητα, αποτελεί ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της
Ε.Ε., των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και
των ενδιαφερόμενων φορέων", σημειώνοντας πως "σήμερα πραγματοποιήσαμε
ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία μιας
πραγματικής Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς
και μιας ενωμένης ευρωπαϊκής ψηφιακής κοινωνίας, προσβάσιμης για όλους
τους πολίτες μας και προσοδοφόρας για
όλες τις επιχειρήσεις μας".
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε πριν αναρτήσετε οτιδήποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

ειρά συμβουλών δίδει η
Αστυνομία στους χρήστες κοινωνικών δικτύων
σε ό,τι αφορά τις κοινοποιήσεις.

Όπως αναφέρει, αν είναι
αναρτημένη δημόσια η ημερομηνία γέννησης μας στο
Facebook, ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι. "Μπορεί να
αισθανόμαστε ωραία βλέποντας δεκάδες «φίλους»
να μας εύχονται για τα
γενέθλιά μας, αλλά την ίδια
ώρα δίνουμε χαρά σε κάθε
επιτήδειο, ο οποίος μπορεί
με όλα τα στοιχεία που απλόχερα
του δίνουμε, να πλαστογραφήσει
(ημερομηνία γέννησης, όνομα,
φωτογραφία προφίλ κλπ), διάφορα προσωπικά μας έγγραφα,
(από άδεια οδηγού μέχρι και το
διαβατήριο μας)".

σιοποιούμε την κάθε μας κίνηση,
συνοδεύοντας την μάλιστα και με
φωτογραφίες, είναι επίσης ένα
από τα επαναλαμβανόμενα λάθη
που κάνουμε. Δίνουμε στον κάθε
εγκληματία και επιτήδειο χρήσιμες πληροφορίες".

"Μόνος ή μόνη στο σπίτι – Από τα
χειρότερα αλλά και καθημερινά
μας λάθη να δημοσιοποιούμε, ότι
είμαστε μόνοι στο σπίτι. Ο κίνδυνος μπορεί να είναι ελάχιστος,
αλλά πάντα παραμονεύει" αναφέρει.

Για την οικογενειακή μας κατάσταση αναφέρει ότι "για κάθε επιτήδειο η λέξη «ελεύθερος/η ή
Single» λειτουργεί ως μαγνήτης,
καθώς επίσης και όταν αλλάζουμε την οικογενειακή μας κατάσταση» από «παντρεμένος/η» ή σε
«ελεύθερος/η», αυτόματα όσοι
παρακολουθούν το προφίλ μας
και έχουν άλλα κίνητρα, αντιλαμβάνονται ότι είμαστε σε «ευάλωτη θέση».

Όσον αφορά το "που βρισκόμαστε" σημειώνει ότι "το να δημο-

Τις φωτογραφίες των παιδιών
μας τις θεωρεί ως 'ίσως το μεγα-

λύτερο λάθος που μπορεί να κάνει
κάποιος στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, είναι να ανεβάζει
φωτογραφίες των παιδιών του.
Οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι, εμείς
απλά θα παραθέσουμε ένα μόνο
για προβληματισμό όλων μας.
Κάθε
φωτογραφία
παιδιού στο Facebook
και γενικότερα στο
διαδίκτυο είναι υποψήφια να τύχει εκμετάλλευσης από διάφορα κυκλώματα παιδεραστίας".
"Κάθε
φωτογραφία
παιδιού που ανεβαίνει
είναι υποψήφια να
υποστεί τεχνική επεξεργασία,
ούτως ώστε το παιδί να εμφανίζεται γυμνό σε παράνομες ιστοσελίδες παιδεραστίας. Η σκέψη
και μόνο του πιο πάνω ενδεχομένου πρέπει να είναι αποτρεπτικός
παράγοντας για όλους μας".
"Φίλοι μας προτού κοινοποιήσουμε οτιδήποτε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πρέπει να το σκεφτόμαστε διπλά! Η πρόληψη είναι
η καλύτερη μέθοδος για να αποφύγουμε επικίνδυνες καταστάσεις" καταλήγει η ανακοίνωση.

ΙΣΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ

Ξεχνάτε εύκολα; Κάντε κι εσείς το «τεστ» μνήμης

Α

ν ανησυχείτε μήπως
τελευταίως η μνήμη σας
σάς προδίδει και έχετε αρχίσει να ξεχνάτε πιο εύκολα,
δεν έχετε παρά να κάνετε το
ακόλουθο οπτικό τεστ μνήμης.
Ως τελικό αποτέλεσμα, θα
δείτε ένα ποσοστό (%) που θα
αποτυπώνει το πόσο επιτυχές ήταν το τεστ που κάνατε
και κατά πόσον είστε άνω
του μέσου όρου ή όχι.

Οδηγίες για να κάνετε το «τεστ»

Η

μνήμης

γιό σας.

1. Κάντε “κλικ” στο “Begin Test”

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι σημαντικό να
κάνετε “κλικ” όσο πιο γρήγορα
μπορείτε, αφού το αποτέλεσμα
του τεστ εξαρτάται από τον χρόνο
αντίδρασής σας.

2. Συμπληρώστε ένα email. Δεν
είναι απαραίτητο να κάνετε
εγγραφή.
3. Θα εμφανίζονται μπροστά σας
διάφορες φωτογραφίες ανά μερικά δευτερόλεπτα.
4. Κάθε φορά που θα βλέπετε μια
φωτογραφία που έχει ξαναεμφανιστεί, πρέπει να κάνετε “κλικ”
επάνω της ή να πατήσετε το πλήκτρο του “space” στο πληκτρολό-

5. Κάτω από τις φωτογραφίες θα
βλέπετε την μπάρα με τον χρόνο
που απομένει να γεμίζει. Όταν
γίνει αυτό, το τεστ θα τελειώσει.
6. Θα δείτε αμέσως μετά το δικό
σας σκορ με τη μορφή ποσοστού
(%) επιτυχίας στην αναγνώριση
των φωτογραφιών.

Η τελειομανία πλήττει τους νέους

εμμονή των νέων με την
τελειότητα έχει αυξηθεί
σημαντικά μέσα στις τρεις
τελευταίες δεκαετίες, με σοβαρές επιπτώσεις για την ψυχική
υγεία τους. Αυτό είναι το
συμπέρασμα μιας νέας, μεγάλης μελέτης η οποία έρχεται να
επιβεβαιώσει τα ευρήματα
προηγούμενων ερευνών.
Οι επιστήμονες αποδίδουν την
αυξημένη ροπή των νέων προς
την τελειομανία στον
σημερινό τρόπο ζωής
και οργάνωσης της κοινωνίας και κυρίως στην
αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα στο πανεπιστημιακό και στο εργασιακό περιβάλλον: Αυτή,
λένε, είναι ο υπ' αριθμόν
ένα παράγοντας που
ωθεί τους νέους στο να
έχουν ολοένα και υψηλό-

τερες - και συνήθως μη ρεαλιστικές - απαιτήσεις όχι μόνο από
τον εαυτό τους, αλλά και από
τους γύρω τους.
Διαχρονικές μελέτες που αφορούσαν περισσότερους από 40.000
φοιτητές πανεπιστημίων και
κολεγίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στη Βρετανία
από το 1989 ως το 2017 διαπιστώνουν ότι ο βαθμός στον οποίο
οι σημερινοί νέοι αποδίδουν

παράλογα μεγάλη σημασία στο
να είναι τέλειοι, έχουν μη ρεαλιστικές απαιτήσεις από τον εαυτό
τους και είναι υπερβολικά επικριτικοί απέναντι στον εαυτό τους
έχει αυξηθεί κατά 10% σε σχέση με
τις προηγούμενες γενιές. Επίσης,
ο βαθμός στον οποίο οι σημερινοί
νέοι υποβάλλουν σε μη ρεαλιστικά υψηλά κριτήρια τους γύρω
τους και βλέπουν τους άλλους
επικριτικά έχει αυξηθεί κατά 16%.
Τέλος, και εξίσου ενδεικτικό, ο βαθμός στον
οποίο οι νέοι θεωρούν
ότι το περιβάλλον τους
είναι υπερβολικά απαιτητικό, ότι οι άλλοι
τους κρίνουν σκληρά
και ότι πρέπει να
φανούν τέλειοι προκειμένου να εξασφαλίσουν
την έγκριση των άλλων
έχει αυξηθεί κατά 33%.
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«5» Σπιτικές μάσκες προσώπου που πρέπει να δοκιμάσεις!
Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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ο μυστικό για να έχεις πάντα εντυπωσιακό
δέρμα, όσο και αν δεν μπορείς να το πιστέψεις, βρίσκεται κρυμμένο στην κουζίνα σου. Το
μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις μία
από τις οικονομικές και πολύ αποτελεσματικές
μάσκες προσώπου που ακολουθούν!
Μάσκα περιποίησης προσώπου με μπανάνα
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια μπανάνα για
να ενυδατώσεις το πρόσωπο σου και ώστε να
είναι πιο απαλό και λαμπερό. Θα πρέπει λοιπόν να λιώσεις μια μεσαίου μεγέθους μπανάνα, μέχρι να γίνει μια λεία πάστα, για να την
απλώσεις στο πρόσωπο και το λαιμό σου.

Άφησε την να δράσει για 10 με 20 λεπτά και
στη συνέχεια ξέπλυνε το δέρμα σου με κρύο
νερό. Για μια εξίσου δημοφιλής συνταγή θα χρειαστείς 1/4 φλιτζάνι γιαούρτι, 2 κουταλιές της σούπας
μέλι που χρησιμοποιείται και ως θεραπεία για την
ακμή και 1 μέτρια μπανάνα.
Μάσκα περιποίησης προσώπου με γάλα
Το γάλα χρησιμοποιούσε και η Κλεοπάτρα για να
είναι πάντα λαμπερή, γιατί όχι και εμείς; Κάνε μια
απλή μάσκα αναμειγνύοντας 1/4 φλιτζάνι γάλα σε
σκόνη με αρκετό νερό για να κάνεις μια παχύρευστη
πάστα. Έπειτα, άπλωσε καλά το μείγμα στο πρόσωπο σου και άφησε το μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
Μόλις το ξεπλύνεις με χλιαρό νερό θα αισθανθεί το
δέρμα σου πιο φρέσκο και ανανεωμένο.
Μάσκα περιποίησης προσώπου με βρώμη
Εδώ τώρα θα πρέπει να βάλεις σε ένα μπολάκι μισό
φλυτζάνι χλιαρό νερό και 1/3 φλιτζάνι βρώμη.
Άφησε τα στο μπολ για δύο ή τρία λεπτά και πρόσθεσε 2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι, 2 κουταλιές
της σούπας μέλι και 1 ασπράδι αυγού.
Όταν ανακατέψεις καλά τα υλικά σου, άπλωσε μια
λεπτή στρώση στο πρόσωπο σου για 10 με 15 λεπτά
και στη συνέχεια ξέπλυνε το με χλιαρό νερό.
Mάσκα προσώπου με μαγιονέζα
Αυτός είναι ίσως και ο πιο εύκολος τρόπος για να
τονώσεις το δέρμα σου, μιας και η μαγιονέζα περιέχει αυγά και είναι ήδη στην παχύρευστη μορφή που
χρειάζονται να έχουν οι θεραπείες ομορφιάς. Για να
έχεις λοιπόν μια καθαρή και λεία επιδερμίδα άπλωσε απαλά τη μαγιονέζα πάνω στο πρόσωπό σου και
άφησε την να κάνει τα μαγικά της για περίπου 20
λεπτά. Στη συνέχεια, σκούπισε την για να φύγει η
μαγιονέζα και ξέπλυνε με δροσερό νερό.
Mάσκα προσώπου με γιαούρτι
Για να καθαρίσεις το δέρμα σου και να το τονώσεις,
μπορείς να πάρεις ένα γιαούρτι και απλά να το αλείψεις στο πρόσωπό σου για περίπου 20 λεπτά.
Για να γίνει όμως ακόμη πιο αναζωογονητική αυτή η
μάσκα προσώπου, θα πρέπει να ανακατέψτε 1 κουταλάκι του γλυκού γιαούρτι με το χυμό από μισό
πορτοκάλι (και λίγο λιγότερο αν είναι ακόμη καλύτερα), λίγο πολτό από το στυμμένο πορτοκάλι και 1
κουταλάκι του γλυκού αλόη. Μέσα σε 5 με 7 λεπτά θα
είσαι έτοιμη να το ξεπλύνεις και να απολαύσεις το
αποτέλεσμα.

Σοβαρά … αστειάκια
Η ΠΟΡΕΙΑ
Κάποιος, πηγαίνοντας στη δουλειά του βλέπει ένα
πλήθος ανθρώπων να περπατάει. Κοιτάζοντας στην
"κεφαλή" της πορείας, βλέπει ένα φέρετρο, από πίσω
έναν κύριο με ένα σκυλάκι και ακολουθεί το πλήθος.
Πλησιάζει τον κύριο και τον ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά μου.
- Σώπα ρε κακόμοιρε... Και, αν επιτρέπεται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου...
- Τι μου λες; Μπορείς να μου το δανείσεις για απόψε;
- Μπες στην ουρά!
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Άκου την πείνα σου!

Ό

ταν οι λιγούρες σας θέλουν
κάτι να σας πουν, καλά θα
κάνετε να τις ακούσετε.
Τι τραβάει η όρεξή σας; Σοκολάτα;
Πατατάκια; Μερικά παϊδάκια; Όλοι
κατά καιρούς έχουμε λιγούρες, είτε
για κάτι γλυκό είτε για κάτι αλμυρό, ωστόσο τις περισσότερες
φορές δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη
σημασία. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες περιπτώσεις όπου αυτή η
έντονη επιθυμία μπορεί να κρύβει
κάτι παραπάνω. Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, οι λιγούρες ίσως
είναι ένας από τους τρόπους που
χρησιμοποιεί το σώμα μας προκειμένου να μας στείλει κάποιο μήνυμα. Εσείς, λοιπόν, τι λιγουρεύεστε;
… σοκολάτα
Ίσως να χρειάζεστε μαγνήσιο, ένα
μέταλλο απαραίτητο για την υγεία
μας, καθώς -μεταξύ άλλων- συμβάλλει στη δομική ανάπτυξη των
οστών και στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό και ρυθμίζει
τη θερμοκρασία του σώματος.
Στο πιάτο: Εκτός από τη σοκολάτα,
πηγή μαγνησίου είναι οι ανάλατοι
ξηροί καρποί, τα λιπαρά ψάρια, το
αβοκάντο και τα πράσινα λαχανικά. Αν, ωστόσο, η επιθυμία σας για
σοκολάτα είναι μεγάλη, τότε επιλέξτε ένα κομμάτι μαύρη σοκολάτα.
... πάγο
Μη σας κάνει εντύπωση, καλά δια-

βάσατε! Η λαχτάρα για πάγο μπορεί να είναι σημάδι ανεπάρκειας
σιδήρου. Μία πιθανή εξήγηση είναι
ότι ο πάγος βοηθά στην ανακούφιση της φλεγμονής της γλώσσας,
ένα σύμπτωμα που συνδέεται με
την έλλειψη αυτή. Βέβαια, αν κάνετε εξετάσεις αίματος και δεν δια-

μπορεί να είναι σημάδι ότι ο οργανισμός σας χρειάζεται ασβέστιο,
ιχνοστοιχείο σημαντικό για την
υγεία των οστών και των δοντιών,
αλλά και την εύρυθμη λειτουργία
του νευρικού συστήματος και των
μυών.

πιστωθεί σχετικό πρόβλημα, τότε
θα πρέπει να το διερευνήσετε
περισσότερο, καθώς μπορεί να
πάσχετε από κάποια διατροφική
διαταραχή.

… καυτερά

Στο πιάτο: Αντί για παγοκυψέλες
στην κατάψυξη, βάλτε λίγο κόκκινο
κρέας στο πιάτο σας, καθώς ο
σίδηρος που περιέχει απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό.
... τυρί
Λευκό ή κίτρινο, μαλακό ή σκληρό,
πικάντικο ή αλμυρό. Τυρί να είναι.
Η λαχτάρα αυτή μπορεί να κρύβει
μια ανεπάρκεια σε λιπαρά οξέα,
που εμφανίζει αρκετός κόσμος,
καθώς λίγοι παίρνουν τη συνιστώμενη δόση ω-3 λιπαρών οξέων.
Επίσης, αυτή η σφοδρή επιθυμία

Ταύρος: Θα έχεις την ευκαιρία να
κάνεις μια ανασκόπηση της ζωής
σου και να αναθεωρήσεις τη γνώμη
σου και τη στάση σου απέναντι σε
άτομα και καταστάσεις. Συμβουλεύσου και οικεία ή φιλικά άτομα,
των οποίων την κρίση εκτιμάς, και
ζήτησε τη γνώμη τους για να είσαι
βέβαιος ότι σκέφτεσαι ορθά. Είναι
καλό να ακούς γενικά απόψεις και
να μην είσαι απόλυτος.
Δίδυμοι: Ορισμένες καταστάσεις
δεν τις χειρίζεσαι σωστά και σε
ταλαιπωρούν. Φτιάξε μόνος σου τα
πράγματα στη ζωή σου, ώστε να
είσαι πιο χαλαρός και ικανοποιημένος, και βρες τρόπους να ηρεμείς
και να ξεφεύγεις, όταν περνάς
δύσκολες καταστάσεις. Τη σημερινή
μέρα μπορείς να αλλάξεις τρόπο
και στάση ζωής, προσέχοντας
περισσότερο τον εαυτό σου και
κυρίως την υγεία σου.
Καρκίνος: Το ενδιαφέρον σου δείχνει να μονοπωλείται από προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζουν κοντινά σου άτομα, όπου
θα σου ζητηθεί να βοηθήσεις και να
δώσεις τις συμβουλές σου. Επειδή

κι εκείνοι θα ήθελες να κάνουν το
ίδιο για σένα, φρόντισε να δώσεις
το εκατό τοις εκατό του εαυτού σου,
για να τους στηρίξεις.
Λέων: Με την Νέα Σελήνη να πραγματοποιείται στο ζώδιο του Κριού
που σε ευνοεί, θα βρεις την ευκαιρία να χαλαρώσεις και να έρθεις
κοντά με οικεία και φιλικά άτομα.
Μπορείς να περάσεις πολύ όμορφα
μαζί τους και δεν έχεις παρά να το
απολαύσεις. Γεγονότα που δε
φανταζόσουν, έρχονται στο προσκήνιο και σε εκπλήσσουν ευχάριστα.
Παρθένος: Σήμερα ξαναβρίσκεις τη
χαμένη σου αυτοπεποίθηση και
ζωντάνια. Αυτό θα σου δώσει επιτέλους την ώθηση που χρειαζόσουν, για να τολμήσεις ριζικές
αλλαγές στη ζωή σου. Η εύνοια που
δέχεσαι από τα άστρα, σε συνδυασμό με την στήριξη των δικών σου
ανθρώπων, καθιστούν ιδιαίτερα
εύκολη αυτή την προσπάθεια…
επανάστασης.
Ζυγός: Οι καθυστερήσεις και τα
εμπόδια που αντιμετώπιζαν τα
σχέδιά σου και σε άγχωναν, φαίνεται να υποχωρούν και μπορείς
πλέον να τα πραγματοποιήσεις
ανενόχλητος και να φτάσεις εκεί
που θες. Ειδικότερα με τη σιγουριά
που νιώθεις πλέον για τον εαυτό
σου, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες
να αποτύχεις. Νέα δεδομένα και
απρόοπτα γεγονότα που έρχονται
στο προσκήνιο, σε χαροποιούν και
σε ενθουσιάζουν.
Σκορπιός: Το τελευταίο διάστημα
πιεζόσουν και αγχωνόσουν πολύ,

SUDOKU

Στο πιάτο: Εκτός από τυρί, μπορείτε να συμπεριλάβετε στη διατροφή σας και άλλες πηγές ασβεστίου, όπως είναι το γάλα, το γιαούρτι, ο σολομός, τα μικρά ψάρια
που καταναλώνονται με το κόκαλο
(π.χ. γαύρος), το μπρόκολο, το
κουνουπίδι και τα αμύγδαλα. Ορισμένες από τις παραπάνω τροφές
είναι και πηγή ω-3 λιπαρών
οξέων.
Σας αρέσουν τα καυτερά φαγητά
και δεν τα χορταίνετε; Τότε ρίξτε
μια ματιά στο θερμόμετρο στον
τοίχο σας, γιατί ίσως το σώμα σας
προσπαθεί να ζεσταθεί! Αν, πάλι,
θέλετε να τρώτε καυτερά τις ζεστές
ημέρες, τότε κατά πάσα πιθανότητα ανήκετε σε εκείνους που δεν
ιδρώνουν πολύ και ο οργανισμός
τους θέλει να βοηθήσει το σώμα
τους να ιδρώσει προκειμένου να
δροσιστεί. Άλλωστε, δεν είναι
τυχαίο ότι η κουζίνα τόσο των
κρύων όσο και των ζεστών χωρών
είναι πλούσια σε καυτερά μπαχαρικά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Σήμερα τα πράγματα που
έμεναν στάσιμα και σε εκνεύριζαν
δείχνουν να ξεμπλοκάρουν ως δια
μαγείας και να μπαίνουν σε μια
σειρά. Χωρίς να βιάζεσαι και να
πιέζεις καταστάσεις, θα δεις ότι
όλα θα διευθετηθούν σύντομα. Επίσης, καλό θα ήταν να λύσεις ένα
ζήτημα οικογενειακής φύσεως που
σε απασχολεί, αλλά το έχεις αφήσει
στην άκρη. Θα δεις ότι θα αισθανθείς πολύ πιο ανακουφισμένος.
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γιατί έβλεπες σχέδια που είχες δρομολογήσει, να μην προχωράνε.
Σήμερα όμως, τα ζητήματά σου
ξεμπλοκάρουν και προχωρούν προς
την υλοποίησή τους, όπως σχεδίαζες. Φρόντισε μόνο να μην πτοείσαι
εύκολα στο εξής και να μην το
βάζεις κάτω. Καθετί που έχεις να
φέρεις σε πέρας, απαιτεί συγκέντρωση και ψυχραιμία.
Τοξότης: Η ημέρα σε βρίσκει ιδιαίτερα δυναμικό, καθώς παίρνεις τη
ζωή σου στα χέρια σου και βάζεις
τα πάντα σε τάξη. Κλείνεις οριστικά ανοιχτά μέτωπα από το παρελθόν και πραγματοποιείς με τόλμη
όνειρα και επιδιώξεις σου και έχεις
όλα τα φόντα να τα καταφέρεις.
Αιγόκερως: Καλό θα ήταν να κινείσαι προσεκτικά και μεθοδικά, ώστε
να βάλεις τα πράγματα σε μια
τάξη.Να είσαι σίγουρος πως θα
καταφέρεις να πραγματοποιήσεις
ό,τι έχεις στο μυαλό σου.
Υδροχόος: Η στασιμότητα που επικρατούσε στη ζωή σου και σε ζόριζε, φαίνεται να αντικαθίσταται ως
δια μαγείας από ταχύτατη πρόοδο.
Έτσι, βλέπεις τα σχέδιά σου να
ολοκληρώνονται και αντί για την
απελπισία που σε είχε κυριεύσει,
τώρα αισθάνεσαι μεγάλη χαρά και
ηθική ικανοποίηση.
Ιχθείς: Τα πράγματα στη ζωή σου
κυλούν ομαλά και ευχάριστα. Αυτό
σου ανεβάζει τη διάθεση στα ύψη
και ως συνέπεια σε κάνει ιδιαίτερα
δημοφιλή. Πρόσεχε πολύ άτομα
που έχεις δίπλα σου και που μπορεί
να σου στήνουν παγίδες.
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Η ΝΗΣΤΙΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Σουπιές με σπανάκι
Υλικά:
700 γραμ. σουπιά καθαρισμένη
500 γραμ. ή 2 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε μισές
ροδέλες
100 γραμ. ελαιόλαδο
130 γραμ. λευκό κρασί
1 μεσαία ντομάτα περασμένη στον τρίφτη
1 κ.γλ. αλάτι
1 κ.γλ. ψιλοκομμένο σκόρδο
1 κ.γλ. ξύσμα λεμονιού (μόνο το κίτρινο)
30 γραμ. μουστάρδα (για μια πιο ιδιαίτερη γεύση)
600 γραμ. σπανάκι (μόνο τα φύλλα)
Εκτέλεση: Για να φτιάξουμε τις σουπιές με σπανάκι, αν οι
σουπιές είναι κατεψυγμένες, τις βγάζουμε από τη συσκευασία και τις βάζουμε σε τρυπητό σκεύος, πάνω από ένα
βαθύ μπολ, το οποίο θα μαζεύει τα υγρά. Σκεπάζουμε το
σκεύος με μια βρεγμένη πετσέτα ή με μεμβράνη κατάλληλη
για τρόφιμα και το τοποθετούμε στο θάλαμο συντήρησης
του ψυγείου.
Καταλαβαίνουμε ότι οι σουπιές έχουν αποψυχθεί, μόλις
αποκτήσουν τη σχετική ελαστικότητά τους. Ξεπλένουμε
τις σουπιές κάτω από τρεχούμενο νερό και τις βάζουμε να
στραγγίξουν πολύ καλά. Έπειτα κόβουμε την κάθε σουπιά
στη μέση χωρίζοντας το σώμα και τα πλοκάμια. Κόβουμε
τα πλοκάμια στη μέση και ψιλοκόβουμε το υπόλοιπο.
Σε μια φαρδιά κατσαρόλα σοτάρουμε το ελαιόλαδο με το
κρεμμύδι έως ότου γυαλίσει. Ρίχνουμε τις σουπιές και τσιγαρίζουμε για 1 λεπτό. Σβήνουμε με το λευκό κρασί και
συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 7 λεπτά.
Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα. Μετά από 3 λεπτά
χαμηλώνουμε την φωτιά, ρίχνουμε το σκόρδο και μαγειρεύουμε για άλλα 3 λεπτά.
Έπειτα ρίχνουμε το σπανάκι από το οποίο έχουμε καθαρίσει και κρατήσει μόνο τα φύλλα.
Αναδεύουμε συνεχώς και αφήνουμε να μαγειρευτούν οι
σουπιές με σπανάκι για 7 λεπτά.
Κατόπιν, προσθέτουμε το αλάτι και το ξύσμα λεμονιού και
αφήνουμε για άλλα 8 λεπτά ανακατεύοντας κάθε τόσο
προσεκτικά.
Τέλος, προσθέτουμε τη μουστάρδα, ανακατεύουμε και
σβήνουμε τη φωτιά σκεπάζοντας την κατσαρόλα.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Βήμα αναγνωστών

Λειτουργία Σχολής Ξεναγών
2018 – 2019

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

O

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 291 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954

Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού ανακοινώνει ότι η
Σχολή Ξεναγών θα λειτουργήσει, με
περιορισμένο αριθμό σπουδαστών,
κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2018
– Δεκεμβρίου 2019. Έδρα της Σχολής
θα είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου
και το Συνεδριακό Κέντρο στη
Λευκωσία. Για εξασφάλιση του σχετικού ενημερωτικού εντύπου, καθώς
και του εντύπου αίτησης για εισδοχή
στη Σχολή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά
Γραφεία του Οργανισμού στη
Λευκωσία
(τηλ.
22691100,
22691252) και στα κατά τόπους
επαρχιακά Γραφεία Τουριστικών
Πληροφοριών ΚΟΤ. Τα σχετικά έντυπα είναι αναρτημένα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΑΠΡΟΣΙΤΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Α

πρόσιτα και πάλιν τα φθαρτά, τα φρούτα και
τα γαλακτοκομικά προϊόντα για τα χαμηλά
εισοδηματικά στρώματα του λαού, τα οποία
τελικά, φαίνεται να εξασφαλίζουν με μεγαλύτερη
οικονομική ευχέρεια το πασχαλινό κρέας παρά
τις ντομάτες, τα αγγουράκια, τα μήλα και τις
φλαούνες.
Ύστερα από μιά μικρή ανάπαυλα ύφεσης στις
τιμές των κηπευτικών, επέρχεται και πάλιν εντονότερη πίεση στο βαλάντιο μας. Για να αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι, η σταύρωση
διά των τιμών συμπίπτει ακριβώς μέσα στην
εβδομάδα των Παθών. Στην οποία δεν παρέχεται
ούτε της νηστείας η ευχέρεια ούτε της κοροϊδίας
η λύτρωση! Απλά οι άγιες τούτες μέρες βολεύουν
κάποιους να αυξήσουν αθέμιτα τα κέρδη τους!
Άλλωστε, τέτοιες μέρες κατανυκτικές, ποιός νοιάζεται για την προστασία του καταναλωτή;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

http://www.visitcyprus.com/news/21
7-Tourist_Guides_2018.
Το ειδικό έντυπο «Αίτηση για εισδοχή
στη Σχολή Ξεναγών Κ.Ο.Τ.» πλήρως
συμπληρωμένο και συνοδευόμενο με
όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, θα
πρέπει να παραδοθεί στα Κεντρικά
Γραφεία του Οργανισμού (Λεωφόρος
Λεμεσού 19, 4ος όροφος, Γραφείο
αρ.13), ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς:
«Κυπριακός
Οργανισμός
Τουρισμού, Σχολή Ξεναγών Κ.Ο.Τ.»,
Τ.Θ. 24535, CY 1390 Λευκωσία, μέχρι
τις 2:00 μ.μ. της Παρασκευής
27/04/2018.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Ένας άνθρωπος δεν είναι
ανεξάρτητος εκτός αν έχει
το θάρρος να σταθεί μόνος του.

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 .................................... 22887171

Halldór Laxness, Ισλανδός
συγγραφέας [Νόμπελ 1955]

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙ’ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΝ

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
Αποτελέσματα Ημιτελικής Φάσης
Κυπέλλου ΠΑΑΟΚ
Επίλεκτης Κατηγορίας
Α.Ε. Τραχωνίου - Π & Σ Ζακακίου
Α.&Ν ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ Κολοσσίου - ΑΝΟΡΘΩΣΗ
Μουταγιάκας

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Την Κυριακή 1/4/18 διεξήχθη ο αγώνας του Τελικού

4-1
0-5

Με τα
πιο πάνω αποτελέσματα οι ομάδες
Α.Ε.Τραχωνίου και ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ Μουταγιάκας θα
αγωνισθούν στο τελικό Κυπέλλου που θα γένει στις
15.4.20-18 στο γήπεδο Γερμασόγειας η ώρα 3.30 μ.μ.

Αποτελέσματα Ημιτελικής Φάσης
Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ

Κυπέλλου (ΟΛΥΜΠΙΟ) μεταξύ ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ.

Τα αποτελέσματα της Ημιτελικής Φάσης του

ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ και νικητής ήταν η ομάδα ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙ-

Κυπέλλου ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 1η

ΒΑΔΙΩΝ με αποτέλεσμα 3 – 0.

Απριλίου 2018, με την αθλοθέτηση και επιχορήγηση

Κυπελλούχος ανεδείχθη η ομάδα ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ.

της Φίλαθλου Εταιρείας Carlsberg, έχουν ως εξής:
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου - ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ
Αγίων Τριμιθιάς

2-5

Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΘΟΙ Καπέδων

2-0

ERG_15-15_inn_4 4/2/18 1:05 PM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Πήρε φωτιά το πρωτάθλημα

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΩΣΗ: ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΑΝΟΔΟ

Ο

λοταχώς για την επιστροφή στα
μεγάλα σαλόνια προχωρεί η
Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Ωστόσο
τίποτε ακόμη δεν έχει κριθεί αφού οι
άλλοι δύο μνηστήρες Οθέλλος
Αθηένου και Αναγέννηση Δερύνειας
την ακολουθούν από απόσταση βολλής.
Στα κάτω διαζώματα το σκηνικό δεν
έχει ξεκαθαρίσει καθώς ΘΟΪ, Άσσια,
Διγενής Ορ. και Ξυλοτύμπου δίνουν
μάχης ζωής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Ζωντανή για την 3η θέση η ΑΕΚ
που συνέτριψε τον πρωτοπόρο

• Στην 3η θέση η ΑΝΟΡΘΩΣΗ, χωρίς νίκη
στους αγώνες κατάταξης η ΟΜΟΝΟΙΑ
• Αποχαιρέτησε την Ευρώπη η ΑΕΛ, οδηγεί
τον Β’ όμιλο η ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς

• Νίκη ουσίας ΑΠΟΕΛ - Μπαλταζάρ
παρά την άσχημη εμφάνιση

• Έχασε καλή ευκαιρία η ΑΛΚΗ, ζωντανός
στη μάχη της σωτηρίας ο Ολυμπιακός

• Απρόσμενη ήττα του Απόλλωνα
που συγκατοικεί με τον ΑΠΟΕΛ στο ρετιρέ

Η

αναπάντεχη συντριβή του ΑΠΟΛΛΩΝΑ από την ΑΕΚ άναψε φωτιές στο
ρετιρέ, ανεβάζοντας την ανδρεναλίνη
Αποελιστών και Απολλωνιστών οπαδών
στα ύψη. Κακός ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ λίγες
μέρες μετά τον θρίαμβο του επί του
ΑΠΟΕΛ, έδειξε σημάδια κόπωσης που
τον έσυραν σε ταπεινωτική ήττα από
την ΑΕΚ η οποία άγγιξε το τέλειο, διανοίγοντας λεωφόρο που οδηγεί στην
Ευρώπη. Ταυτόχρονα διατήρησε το αήττητο στην έδρα της.
Ο ΑΠΟΕΛ υπό την καθοδήγηση του
Πορτογάλλου Μπρούνο Μπαλταζάρ που
διαδέχθηκε το Γιώργο Δώνη στον πάγκο,
πέτυχε το τρίποντο συνεχίζοντας όμως
τις μετριότατες εμφανίσεις του.
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ μάδησε ανοιξιάτικα το
τριφύλλι στο ΓΣΠ αυξάνοντας τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη. Η ΟΜΟΝΟΙΑ παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένη με τον κ. Φρέντμπεργκ στο τιμόνι της

Το πρόσωπο
ΙΜΑΝΟΛ ΙΔΙΑΚΕΘ
Ο προπονητής της ΑΕΚ, πολύ καλά διαβασμένος,
πήρε την ταυτότητα του συνάδελφου του
Σωφρόνη Αυγουστή, σφραγίζοντας καθοριστική
νίκη στον δρόμο για την Ευρώπη. Με μαεστρική
τακτική υποχρέωσε την μέχρι πρότινος πρωτοπόρο ομάδα της Λεμεσού σε οδυνηρή ήττα.

τεχνικής ηγεσίας.
Έχασε το τρένο για την Ευρώπη η ΑΕΛ
που αρχίζει τα πλάνα της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
Πολύ σκληρός για πεθάνει ο Ολυμπιακός
Λευκωσίας. Στο ντεπούντο του Βέσκο
Μιχαήλοβιτς που διαδέχθηκε τον Χρύση
Μιχαήλ, έστειλε ισχυρό μήνυμα ότι όλα

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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• Οι τελευταίες αγωνιστικές
του μαραθωνίου προβλέπονται
αμφίρροπες, ιδίως στην κορυφή

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

1

Η μάχη του τίτλου θα παιχθεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα
μετρήσουν καθοριστικά οι Ευρωπαϊκές εμπειρίες του ΑΠΟΕΛ.

2

Η ΑΕΚ έδειξε ότι μπορεί να σφραγίσει το Ευρωπαϊκό διαβατήριο.

3

Στον βυθό ακόμη δεν κρίθηκε οτιδήποτε με τον «Τακτακαλά να
ελπίζει για το θαύμα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

παίζονται στον αγώνα για σωτηρία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

ναλλοίωτο παραμένει το σκηνικό
τόσο στα ψηλά όσο και στα χαμηλά
βαθμολογικά σκαλοπάτια. Ο Ονήσιλος
ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο του στην
Β κατηγορία. Στο ίδιο γιορταστικό μοτίβο
κινούνται ΜΕΑΠ και Ακρίτας. Στο βυθό τα
πράγματα δεν αλλάζουν.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 17/18 - Τελική βαθμολογία
Όνομα Ομάδας
1 ΚΟΥΡΡΗΣ ΕΡΗΜΗΣ
2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΨΕΥΔΑ
3 ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
4 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΡΟΛΑΚΚΟΥ
5 ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ
6 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ
7 ΑΤΛΑΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
8 ΕΛΗΑ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ
9 ΑΕΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡΥΣ.
10 ΟΡΦΕΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
11 ΕΛΠΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
12 ΦΡΕΝΑΡΟΣ F.C.2000
13 ΚΟΡΝΟΣ F.C. 2013
14 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΟΛΟΥ

Αγώνες
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Νίκες
17
16
15
11
10
10
10
10
9
9
8
7
6
1

Ισοπαλία Ήττες Τέρματα Υπέρ Τέρματα Κατά
6
3
69
27
8
2
54
22
6
5
53
24
5
10
47
47
7
9
35
33
6
10
47
35
4
12
42
42
4
12
34
41
6
11
36
40
6
11
36
40
6
12
26
32
8
11
26
35
9
11
34
43
5
20
15
93

Βαθμοί
57
56
51
38
37
36
34
34
33
33
30
29
27
8
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Οι καταναλωτές πρέπει
να είναι σε επιφυλακή
με τον Χρίστο Καρύδη, Γραμματέα
του Σωματείου Εργαζομένων Καταναλωτών
• Πως παρουσιάζεται αυτή την εποχή η αγορά,
ενόψει και των εορτών του Πάσχα; Δυστυχώς είναι
σύνηθες φαινόμενο παραμονές μεγάλων εορτών,
όπως είναι π.χ. τα Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά και
το Πάσχα, να υπάρχουν στην αγορά αρκετές παγίδες
που δημιουργούν πλήθος προβλήματα στο καταναλωτικό κοινό. Υπάρχουν για παράδειγμα στην αγορά
επιτήδειοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την εποχή
και να αισχροκερδήσουν προωθώντας στην αγορά
προϊόντα που παράγονται ανεξέλεγκτα σε μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Δυστυχώς στην αγορά σε
εποχές καταναλωτικής έξαρσης, όπου παρατηρείται
αυξημένη ζήτηση, κυκλοφορούν ελαττωματικά και
χαλασμένα προϊόντα, παρέχονται ελλειμματικές
υπηρεσίες, ενώ οι παραπλανητικές διαφημίσεις και
οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές βρίσκονται σε έξαρση.

Εντείνονται οι προσπάθειες για επίλυση του σοβαρού προβλήματος
διαβίωσης των Κυπρίων εργαζομένων στη Σαουδική Αραβία

Η

Ομοσπονδία Οικοδόμων και η
ΣΕΚ εντείνουν την παρέμβαση
τους για τάχιστη επίλυση του
σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ημέρες
δεκάδες Κύπριοι εργαζόμενοι στην
Σαουδική Αραβία της εταιρείας J&P
OVERSEAS.
Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με
την υπουργό Εργασίας για επείγουσα επίλυση του ζητήματος που

αφορά την ίδια την διαβίωση των
εν λόγω εργαζομένων, δήλωσε ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης
Ιωάννου. Αύριο Τετάρτη στις 11 το
πρωί, σημείωσε, θα γίνει συνάντηση των συντεχνιών με αντιπροσωπεία της εταιρείας στη Λευκωσία. Παράλληλα, συνεχής είναι
επικοινωνία μας με τους εργαζόμενους από τους οποίους πληρο-

• Ο καταναλωτής που πρέπει να αποταθεί σε
περίπτωση εξαπάτησης του; Οι καταναλωτές όταν
διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα τους
καλούνται να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες
είτε στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις
πόλεις, είτε στην τηλεφωνική γραμμή 1429. Η γραμμή αυτή είναι παγκύπρια και δέχεται παράπονα και
καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους καταναλωτές
πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιανδήποτε χρέωση.
Αυτή η γραμμή λειτουργεί με αρκετή επιτυχία και
αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια με ευθύνη
της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών του
Υπουργείου Εμπορίου.
• Στο πρόσφατο παρελθόν έγινε συζήτηση για την
ανάγκη εισαγωγής του θεσμού του Επιτρόπου
Καταναλωτή. Είστε υπέρ ή εναντίον; Ως Σωματείο
Εργαζομένων Καταναλωτών είμαστε υπέρ της εισαγωγής του θεσμού του Επιτρόπου, γιατί πιστεύουμε
πως θα συγκεντρώσει κάτω από τη δικαιοδοσία και
την εποπτεία του όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες που
ασχολούνται με θέματα που αφορούν τις πολιτικές
προστασίας των καταναλωτών και οι οποίες σήμερα είναι διάσπαρτες στα διάφορα υπουργεία.
Πιστεύουμε ότι με την εισαγωγή του θεσμού του Επιτρόπου Καταναλωτή θα υπάρξει καλύτερη διαχείριση των πολιτικών με καλύτερα οφέλη και αποτελέσματα για το σύνολο του καταναλωτικού κινήματος.
Όπως είναι ήδη γνωστό το θέμα συζητήθηκε παλαιότερα και στη βουλή και εκεί διαπιστώθηκε πως
υπέρ της εισαγωγής του Επιτρόπου Καταναλωτή
τάσσεται το σύνολο των συνδικαλιστικών και καταναλωτικών οργανώσεων.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

φορούμαστε την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται, καταβάλλοντας
κάθε δυνατή προσπαθεια για
άμεση διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν, κατέληξε.
Η Ομοσπονδία Οικοδόμων ΣΕΚ,
ήδη, έχει προβεί σε διαβήματα και
παραστάσεις προς την Παγκόσμια
Ομοσπονδία Οικοδόμων και Ξύλου,
για παρέμβαση της, ενισχύοντας
την όλη προσπάθεια.

• Δόξα και τιμή στους ήρωες και τους αγωνιστές του έπους του 1955-’59

Συνεχίζουμε τον αγώνα για Ελευθερία
και Δικαίωση της μαρτυρικής Κύπρου
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη. Τη ΣΕΚ
εκπροσώπησαν, ο γ. γ Ανδρέας Φ.
Μάτσας και ο αναπληρωτής γ. γ
Μιχάλης Μιχαήλ.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Στην ομιλία του, ο πρόεδρος των
Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ,
Θάσος Σοφοκλέους διαμήνυσε ότι
στην προσπάθεια επίλυσης του
Κυπριακού υπάρχουν κόκκινες
γραμμές, τονίζοντας ότι ο Κυπριακός Ελληνισμός δεν θα δεχθεί νομιμοποίηση των εποίκων και εγγυήσεις της Τουρκίας.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος Αναστασιάδης, τόνισε ότι για να
απαλλαγούμε από την κατοχή και
να ανταποκριθούμε στις επιταγές

Μ

ε αδούλωτο το φρόνημα και
πίστη στον αγώνα για Ελευθερία και Εθνική Δικαίωση,
ο
Κυπριακός Ελληνισμός γιόρτασε με
μεγαλοπρέπεια την επέτειο του
αντιαποικιακού - εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου ΕΟΚΑ
1955-59. Στις πόλεις και τα χωριά

√ Αφιερωμένος στα γενναία
μαθητούδια της ΕΟΚΑ
ο φετινός εορτασμός
της 1ης Απριλίου
της ελεύθερης Κύπρου πραγματοποιήθηκαν ενδοσωματειακές και
μαθητικές εκδηλώσεις. Το πρωί
τελέσηκε τρισάγιο στα φυλακισμένα μνήματα στη Λευκωσία στην
παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και
των πολιτειακών αρχών, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου
Κύπρου Χρυσοστόμου.

το απόγευμα στο κλειστό στάδιο
«Τ. Παπαδόπουλος – Ελευθερία»
στην παρουσία του προέδρου Αναστασιάδη και του προέδρου της

της Ιστορίας απαιτείται ενότητα,
προσήλωση στους στόχους, επαγρύπνηση και προσοχή στην όλη
διαπραγμάτευση.

Εκ μέρους της ΣΕΚ παρέστη και
κατέθεσε στεφάνι ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Φ. Μάτσας. Ακολούθως αντιπροσωπεία της ΣΕΚ
κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα
του ήρωα, ηγετικού στελέχους του
κινήματος, Μάρκου Δράκου και
στον ανδριάντα του Σταυραετού
του Πενταδακτύλου Κυριάκου
Μάτση.
Μέλη και στελέχη της ΣΕΚ παρέστησαν στη μεγαλειώδη κεντρική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε

www.sek.org.cy,
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