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Προς δυναμικά μέτρα στην οικοδομική βιομηχανία

Καλές Γιορτές
Με τις θερμότερες ευχές μας
για Καλά Χριστούγεννα,
προσδοκούμε το ξεκίνημα
της νέας χρονιάς να αποτελέσει
αφετηρία μιας νέας
δημιουργικής εποχής για
τους εργαζόμενους και ευρύτερα
για τον Κυπριακό Ελληνισμό

Μ

ε συντριπτική πλειοψηφία οι
εργαζόμενοι στην οικοδομική βιομηχανία άναψαν το πράσινο φως στις
ηγεσίες των συντεχνιών για τη λήψη
απεργιακών μέτρων.
Μετά την ολοκλήρωση των γενικών
συνελεύσεων την περασμένη εβδομάδα οι ηγεσίες των συντεχνιών έχουν

στη φαρέτρα τους ισχυρή αλλά και

Ο γγ της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ

καθολική εντολή από τους εργαζόμε-

Γιαννάκης Ιωάννου δήλωσε στην

νους να δώσουν δυναμικά απάντηση

«Εργατική Φωνή» ότι αμέσως μετά τις

στο πισωγύρισμα της εργοδοτικής

γιορτές θα συναντηθούν εκ νέου οι

πλευράς, του ΟΣΕΟΚ, να τιμήσει την

ηγεσίες των συντεχνιών για να οριστεί

υπογραφή του σε σχέση με τη συλλο-

το πλάνο των απεργιακών κινητοποι-

γική σύμβαση.

ήσεων.

ΣΕΛ 9

• Συνάντηση ΣΕΚ και Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης

ΕΠΕΙΓΕΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Μέσα από την ενίσχυση του ρόλου του ΚΟΑΓ

Τ

Η Εργατική Φωνή θα είναι και πάλι
κοντά σας στις 9 Ιανουαρίου 2019

Ήθη και Έθιμα Δωδεκαημέρου

Ο

Κυπριακός Ελληνισμός πιστός
στις παραδόσεις της φυλής μας

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

Σελ 7

ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΤΑΣΙΜΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
επηρεαζόμενοι για να μην
Οιχάσουν
τα ποσά που δικαιούνται, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 28 Δεκεμβρίου 2018.
Σελ. 11

ην ανάγκη βελτίωσης – ενίσχυσης
της κρατικής στεγαστικής πολιτικής μέσα από ένα ολοκληρωμένο
στρατηγικό ποιοτικό σχεδιασμό σε
τρόπο που θα ικανοποιεί τις ανάγκες
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και κυρίως των νέων, συζήτησαν
στη διάρκεια συνάντησης η γενική
γραμματεία της ΣΕΚ με το διοικητικό
συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού
Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ).

Φ. Μάτσας, αφουγκραζόμενη την
κραυγή αγωνίας των μη προνομιούχων νοικοκυριών και των νέων ζευγα-

Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Αντρέας Φ. Μάτσας και ο πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου του
ΚΟΑΓ Αντρέας Φράγκου, (επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών), ανασκόπησαν σε βάθος την
υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση
με τη στεγαστική πολιτική και
όλες τις παράπλευρες επιπτώσεις, όπως είναι π.χ. οι τιμές των
ακινήτων και η έξαρση της ακρίβειας στις τιμές των ενοικίων.

ριών που πασχίζουν να αποκτήσουν
το δικό τους σπίτι, αξιώνει από την

Ιδιαίτερη αγωνία εκφράζεται για
το γεγονός ότι, το κόστος απόκτησης ιδιόκτητης στέγης άρχισε
να γίνεται απαγορευτικό και
πρέπει μέσα από συγκεκριμένες
πολιτικές και δράσεις να βρεθεί
τρόπος συγκράτησης του.
Η ΣΕΚ, όπως εξήγησε ο Αντρέας

• Αντρέας Φ. Μάτσας:

Αναφαίρετο το δικαίωμα
απόκτησης ιδιόκτητης
στέγης για όλους

κυβέρνηση και γενικότερα την πολιτεία
να εκπονήσει χωρίς καθυστέρηση
μελέτη για χάραξη ολοκληρωμένης
στεγαστικής πολιτικής. Προς αυτή την
κατεύθυνση η ΣΕΚ κρίνει ως επιβεβλημένη την ενίσχυση του ρόλου του
ΚΟΑΓ.
ΣΕΚ και ΚΟΑΓ κατέληξαν σε ταυτόσημες απόψεις και συμφώνησαν ότι θα
βρίσκονται σε συνεχή επαφή, με στόχο
τη λήψη διορθωτικών – βελτιωτικών
μέτρων.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΟΑΓ Ανδρέας Φράγκου δήλωσε στη συνάντηση ότι δεν
μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν πρόσβαση την ελεύθερη αγορά. Γι’ αυτό και η
ενίσχυση του ρόλου του ΚΟΑΓ κρίνεται επιβεβλημένη

Χριστούγεννα ελπίδας και αφύπνισης

Σ

ε λίγες ώρες, η ανθρωπότητα θα ζήσει και θα
βιώσει το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του
Θεανθρώπου. Ιδιαίτερα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία που τα τελευταία χρόνια βιώνουν τις δικές τους
τραυματικές δυσκολίες, αναμένουν το χαρμόσυνο
γεγονός με αυξημένες ελπίδες και προσδοκίες.

λιγότερη διαπλοκή, λιγότερο ανίκανο κράτος, λιγότερη πολιτική φλυαρία και λιγότερη υποκρισία.

Κάθε χρόνο αυτές τις μέρες η σκέψη όλων μας στριφογυρίζει στην ταπεινή φάτνη της Βηθλεέμ, η οποία
μαζί με τη γέννηση του Χριστού γεννά και νέες ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο.

• Πηγή αισιοδοξίας αποτελεί
η γέννηση του Θεανθρώπου

Τα φετινά Χριστούγεννα ας γίνουν αφορμή αφύπνισης. Ας γίνουν αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα. Αυτά τα
Χριστούγεννα χρειαζόμαστε λιγότερο πόνο, λιγότερη
δυστυχία, λιγότερη εκμετάλλευση. Χρειαζόμαστε

Αυτές τις ώρες που η Βηθλεέμ στέλνει μηνύματα
ελπίδας και αφύπνισης, χρειαζόμαστε να δώσουμε
και να πάρουμε περισσότερη αγάπη και ανθρωπιά.

Χρειαζόμαστε περισσότερη αλήθεια και περισσότερη
ηθική σ’ όλα τα επίπεδα, όπως επίσης και ενότητα
που θα δημιουργεί ελπίδα και προοπτική για ένα
καλύτερο αύριο, κυρίως για τη δίκαιη λύση του εθνικού μας προβλήματος.

Χρειαζόμαστε περισσότερη ανθρωπιά, αξιοπρέπεια
και αλληλεγγύη. Επιβάλλεται να αναδείξουμε και να
βιώσουμε τις ανθρώπινες αξίες που αναδύονται
μέσα από τη γέννηση του θεανθρώπου.
Στο πνεύμα λοιπόν των εορτών και των μηνυμάτων
που στέλνει η γέννηση του Θεανθρώπου, ας προσπαθήσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο να
χαμηλώσουμε την ένταση της καθημερινότητας και
να βοηθήσουμε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας.
Τον ανάπηρο, το φτωχό, τον άρρωστο, τον άνεργο,
τον άπορο γιατί όλοι οι άνθρωποι, τούτη την ώρα
και κάθε ώρα, έχουν δικαίωμα στη χαρά και στην
ευημερία. Ώρα λοιπόν για προβληματισμό, αφύπνιση και συλλογική δράση.

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

@

Ε

ντείνουμε τη συλλογική προσπάθεια ενάντια στις
αντεργατικές επιθέσεις
Οι ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ενωμένοι κι αποφασισμένοι ανοίγουν
τον δρόμο της αξιοπρέπειας
ιζικές μεταρρυθμίσεις (π.χ. γραφειοκρατία) πρέπει
να γίνουν στη νέα χρονιά
Προκειμένου το ΔΗΜΟΣΙΟ να υπηρετεί πιστά και
αποτελεσματικά τον πολίτη
εννά πελώριες ευθύνες αλλά και ελπίδα για θετική
κατάληξη, η επίσκεψη Λουτ και η έναρξη των διαπραγματεύσεων για το ΚΥΠΡΙΑΚΟ
Ας θέσουμε όλοι υπεράνω το συμφέρον της πατρίδας μας
ρνούνται να επαναφέρουν ΜΙΣΘΟΥΣ και ωφελήματα
κάποιοι εργοδότες
Νάναι βέβαιοι πως το συνδικαλιστικό κίνημα θα
τους δώσει σύντομα τις πρέπουσες απαντήσεις
ρομάζει τους
πολίτες ο
εφιάλτης της
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Η Ευρωπαική Ένωση καλείται να αλλάξει πορεία
πλεύσης με αιχμή την αλληλεγγύη κα την κοινή
ασφάλεια – άμυνα στα κράτη - μέλη
σχυρά συνδικάτα σημαίνει ΙΣΧΥΡΟ αντίδοτο στην
εργασιακή εκμετάλλευση
Επίκαιρο και με σαφή προσανατολισμό δράσης το
μήνυμα του συνεδρίου της Διεθνούς Συνδικαλιστικής
Συνομοσπονδίας [ΙΤUC]
αταναλωτική συνείδηση πρέπει να αποκτήσουν οι
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Το χρήμα κερδίζεται με πολλή κόπο, ας προσέχουμε
που και πως το ξοδεύουμε
ττα του πολιτικού συστήματος θεωρείται η διαχρονική απροθυμία ή αδυναμία πάταξης του δίδυμου εφιάλτη ΔΙΑΦΘΟΡΑ- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Ας συνειδητοποιήσουν οι έχοντες εξουσία ότι η οργή
των πολιτών ξεχείλισε
ράσσουμε τον δρόμο στην ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ
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Αφήστε την αγάπη να πλημυρίσει τις καρδιές σας
Τ

α Χριστούγεννα πλησιάζουν! Αν
πράγματι θέλουμε να είμαστε
πραγματικοί Χριστιανοί, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας κι ας αφήσουμε την αγάπη να πλημμυρίσει
στις καρδιές μας. Τούτες τις μέρες,
καλό είναι να έχουμε την αγκαλιά
και την καρδιά μας ανοιχτή για
όλους. Γι’ αυτούς που αγαπάμε,
αλλά και για εκείνους που χρειάζονται κάποιον να τους αγαπήσει.
Τα υλικά αγαθά είναι μεν σημαντικά, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο. Το πιο σημαντικό είναι μια
αγκαλιά, ένα φιλί, ένα ζεστό χαμό-
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Φ

Ας προσέξουμε τι αγοράζουμε, ειδικά αυτές τις

* γιορτινές μέρες, στέλλοντας μηνύματα στους επιτήδειους
ρα, η πολιτεία να θέσει υπό έλεγχο
τον
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ εφιάλτη
Η μικρή Κύπρος δεν αντέχει άλλο την εκδηλούμενη
δημογραφική αιμορραγία
α ληφθούν αποτρεπτικά μέτρα και να επιβληθεί
σημαντική αύξηση ποινών στα φαινόμενα της
ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ
Οι ποινές – χάδι που επιβάλλονται τελευταίως, μας
προσβάλλουν βάναυσα ως χώρα και ως πολιτισμένη κοινωνία
αγάπη και η ανθρωπιά ας πλημμυρίσουν τις καρδιές μας τις ΑΓΙΕΣ τούτες μέρες βοηθώντας τον
συνάνθρωπο της διπλανής πόρτας που υποφέρει
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 2019 με την Κύπρο μας
ελεύθερη.

Ώ
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Ν
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«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Η

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

χονται. Ο πιο ώριμος από τους δύο
πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα.
«Να ανεχόμαστε, λέει ο άγιος, ο
ένας τον άλλο με αγάπη. Πώς είναι
δυνατόν να ανέχεσαι αν είσαι οργίλος και κακόγλωσσος; Πες τον
τρόπο: Με αγάπη. Αν δεν ανέχεσαι
τον πλησίον, πώς θα σε ανεχθεί ο
Θεός; Αν συ δεν υποφέρεις αυτόν
που είναι σύνδουλός σου, πώς θα
σε ανεχθεί εσένα ο Κύριος»;
Βέβαια, εννοείται πως η
μέρα των Χριστουγέννων
θα πρέπει να είναι η πιο
ξεχωριστή του χρόνου.
Όλη η οικογένεια μαζί
ενωμένη και ευτυχισμένη,
γύρω από το στολισμένο
δέντρο ή το φεγγοβόλο
καραβάκι να προσμένει
την ώρα του φαγητού
κάνοντας ευγενή όνειρα
για τη νέα χρόνια.

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

*

*

επιτυχίες που κάνει ο καθένας
στον τομέα του, ακόμη και μια
καλή κουβέντα για την εμφάνιση
και το καθημερινό ντύσιμο, το
νόστιμο και
καλομαγειρεμένο
φαγητό.

Του Ξενή X.
Ξενοφώντος

Τ
Ι
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γελο και μια καλή κουβέντα. Ας
δείξουμε όλοι μας τη μοναδική
δύναμη αυτού του συναισθήματος,
που δεν έχει όμοιο της στον κόσμο
όλο!
Αυτά τα Χριστούγεννα, λοιπόν, ας
ανοίξουμε τις καρδιές μας αφήνοντας την αγάπη να φωλιάσει μέσα
μας. Ας γίνουμε πάλι παιδιά! Ας
προσφέρουμε απλόχερα δώρα και
φιλανθρωπίες. Πιστέψτε με θα
νιώσουμε τόσο όμορφα. Ας αγκαλιάσουμε αυτούς που αγαπάμε. Θα
αισθανθούμε υπέροχα σκορπώντας καλοσύνη και αγαθοεργία!

ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ - ΑΝΟΧΗ
Η αγάπη φανερώνεται με την τρυφερότητα, την ευγένεια, το ειλικρινές ενδιαφέρον. Όσο κι αν δεν το
πολυπιστεύουμε, η αγάπη εκφράζεται και με λόγια.
Οι λέξεις είναι η τροφή των συναισθημάτων, ζωντανεύουν την
αγάπη. Στα απλά καθημερινά
πράγματα βρίσκεται συχνά το
μυστικό της ευτυχισμένης οικογενειακής ζωής. Δυστυχώς τα ξέχασαν αυτά σήμερα οι σύζυγοι.
Ξεχνούν να εκφράσουν την εκτίμηση και τον θαυμασμό τους για τα
χαρίσματα, τις προσπάθειες, τις

ΦΛΟΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

στους άνδρες. Σ’ αυτούς αυξάνεται
η καλή αυτοπεποίθηση. Η αμοιβαία εκτίμηση και αγάπη κρατιέται ακμαία και ζωντανή με την
επινόηση τρόπων εκδήλωσης της.
Η ικανοποίηση των ιδιαιτέρων
ευγενών επιθυμιών και η ανοχή
των αδυναμιών του άλλου συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
εδραίωση της συνοχής των συζύγων.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με
τον τονισμό της αγάπης λέει στην
ουσία ότι οι σύζυγοι πρέπει να
μάθουν να συγχωρούν και να ανέ-

Φθάνουμε αισίως στην
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, άλλη μία σημαντική
βραδιά. Μαζευόμαστε στο
σπίτι μετά τα κάλαντα,
περιμένουμε με ανυπομονησία να νυχτώσει για να μαζευτούμε όλοι μαζί δίπλα στο τζάκι
για να αλληλοευχηθούμε.
Να κόψουμε την βασιλόπιττα και ο
τυχερός να κερδίσει το φλουρί της
αγάπης και της στοργής μας. Να
προσφέρουμε το δώρο μας σε
μικρούς και μεγάλους. Δεν χρειάζεται να δώσουμε μια περιουσία για
δώρα. Ακόμα και το πιο μικρό
δωράκι μπορεί να ενεργοποιήσει
τα μεγαλύτερα χαμόγελα, αρκεί να
το χαρίσουμε με αγάπη. Η κίνηση
είναι που μετράει, τα δώρα είναι
περισσότερο συμβολικά. Σημασία
έχει ποιος σου το δίνει.

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

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/12/2018

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

KENTPIKA ΓPAΦEIA ΣEK:
Mέγαρον ΣEK
Λεωφ. Στροβόλου 11,
2018 Στρόβολος, Λευκωσία,
1306 Λευκωσία,
T.K. 25018 Tηλ. 22-849849
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22-849858 (Γραφείο Tύπου)

ΠΕΜΠΤΗ 20/12/2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21/12/2018
ουλιανής και τωνν δι’
αυτής πιστευσάντων 500
μαρτ. Θεμιστοκλέους
μαρτ.

Ιγνατίου θεοφόρου,
Φιλογονίου επ. Αντιοχείας, Ιωάννου νεομάρτ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/12/2018
Ανασταασίας Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου,

Βονιφατίου μαρτ., Ηλία
Πρόβου, Άρεως, Τιμοθέου, Πολυεύκτου, Ευτυχίου
μαρτύρ.

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

Θεοδότης μάρτ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/12/2018
ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων, Ναούμ φωτιστού
Βουλγαρίας, Παύλου
Νεοκαιρείας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/12/2018
Ευγενίας οσιομάρτ.

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,

Φιλίππου και των συν
αυτώ μαρτ., Νικολάου
οσίου, Αχμέτ νεομάρτ.
ΤΡΙΤΗ 25/12/2018
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ

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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• Διαβεβαιώσεις ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ στο ΩΚΠ

Εφιάλτης η φθίνουσα πορεία
των γεννήσεων

Ο

ι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
επισημαίνοντας πως, αν δεν μπει φρένο σε αυτή
την αρνητική τάση που καταδυναστεύει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες τότε στο μέλλον δεν θα μπορούν
να αυτοσυντηρηθούν. Παρά τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις που προσλαμβάνει ο δημογραφικός εφιάλτης οι πλείστες Ευρωπαϊκές Κοινωνίες δεν δίνουν
την απαιτούμενη προσοχή στην ενθάρρυνση της
δημογραφικής ανανέωσης.

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

Στα περισσότερα κράτη μέλη της
ΕΕ ο μέσος όρος παιδιών ανά
οικογένεια είναι ιδιαίτερα μικρός
καθώς αντιστοιχεί μόλις στο 1,5
ενώ ο μέσος όρος αναπλήρωσης
του πληθυσμού είναι πολύ υψηλότερος.Τα στοιχείο αυτό συνηγορεί στη δυσοίωνη πρόβλεψη, ότι
μέχρι το 2060 ένας στους δύο
εργαζόμενους θα είναι ηλικιωμένος.

√ Οι πλείστες Ευρωπαϊκές Κοινωνίες δεν
δίνουν την απαιτούμενη προσοχή στην
ενθάρρυνση της δημογραφικής ανανέωσης
Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση και ο κίνδυνος να
αλλάξει παντελώς η δημογραφική της φυσιογνωμία
είναι ορατός. Η πολιτεία χρειάζεται να λάβει τις
ενδεικνυόμενες πολιτικές αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο εφιάλτης που θα διαρρήξει ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό ιστό της χώρας.
Η ΣΕΚ κατ’ επανάληψη έχει τονίσει ότι, oι πολιτικές
για την προστασία της οικογένειας αποτελούν τη
βάση για την επίτευξη μακροπρόθεσμων οικονομικών αποδόσεων. Μόνο με συντονισμένες και μακράς
διάρκειας οικογενειακές πολιτικές, μπορεί να αναχαιτιστεί ο επικίνδυνος δημογραφικός κατήφορος,
να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι δραματικές
συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού, να επιτευχθεί ομαλότερα ο συνδυασμός της οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής, να αυξηθεί και να διευκολυνθεί η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, με
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι οικογένειες λαμβάνοντας κυρίως μέτρα για την προστασία της μητρότητας, θεσπίζοντας ικανοποιητικές οικογενειακές
άδειες, οργανώνοντας υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, υιοθετώντας ευνοϊκά φορολογικά μέτρα, ενισχύοντας οικογενειακά επιδόματα ή επιδόματα για
τα παιδιά, προσφέροντας δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης για γονείς
που σταμάτησαν να εργάζονται εξαιτίας της φροντίδας των παιδιών τους και επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
Δυστυχώς τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανεπαρκή και δε δημιουργούν την απαιτούμενη δυναμική για
σωστή και κατάλληλη θεραπεία.
Η Κύπρος χωλαίνει σημαντικά στην υιοθέτηση πολιτικών που θα ενθαρρύνουν τις γεννήσεις.
Ακόμη και τα επιδόματα θα πρέπει να ενισχυθούν
σημαντικά για να αποτελούν κίνητρα για τους εργαζόμενους γονείς.
Ας υπενθυμίσουμε τη γλαφυρή επισήμανση τεχνοκρατών, για το επίδομα τέκνου το οποίο χαρακτήρισαν επίδομα για καραμέλες. Στην απουσία πολιτικών συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας και με
χαμηλά επιδόματα δεν αυξάνονται οι γεννήσεις αν
ληφθεί υπόψη και το νέο μοντέλο μισθών των 500
και 600 ευρώ.
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Διασφαλίζεται το συνεχές της απασχόλησης
στα κρατικά νοσηλευτήρια

Η

ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ διαβεβαιώνει για
ακόμη μια φορά το Ωρομίσθιο
Κυβερνητικό Προσωπικό (ΩΚΠ) που
απασχολείται στα κρατικά νοσηλευτήρια ότι διασφαλίζεται πλήρως το συνεχές της απασχόλησης
του καθώς και όλα τα ωφελήματα
και δικαιώματα του κατά την
μεταφορά του, το 2019, στοΝ
Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών
Υγείας.
Όπως δήλωσε στην «Εργατική
Φωνή» ο γ.γ.της ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ
Γιώργος Κωνσταντίνου (φωτό)
είναι ξεκάθαρο μέσα από τον νόμο
και τα πρακτικά της συνεδρίασης

γείο Υγείας ότι το ωρομίσθιο
κυβερνητικό προσωπικό θα συνεχίσει την απασχόληση του, χωρίς
ουδεμία διαφοροποίηση.
Για το νεοπροσλαμβανόμενο ωρομίσθιο προσωπικό θα ισχύουν οι
ίδιοι όροι απασχόλησης όπως το
υφιστάμενο προσωπικό.

στη Μεικτή Εργατική Επιτροπή
ΜΕΕ και στις συνεδρίες στο υπουρ-

Η ΟΕΚΔΥ - ΣΕΚ βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία με το υπουργείο Υγείας, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
και τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ώστε να αντιμετωπίζονται υπάρχοντα προβλήματα
του προσωπικού.

Το Υπουργείο Εργασίας διαφωτίζει
για την παραχώρηση 13ου μισθού

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πραγματοποιεί ενημερωτική
εκστρατεία διαφώτισης για την
παραχώρηση 13ου μισθού εκεί που
καταβάλλεται.
Η εκστρατεία πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τις εργοδοτικές
οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, και τις
συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ. Στο
πλαίσιο της εκστρατείας θα μεταδοθούν διαφημιστικά μηνύματα
μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και
θα γίνουν καταχωρήσεις σε ιστοσελίδες. Η εκστρατεία έχει ως

στόχο να πληροφορηθούν εργοδότες και εργαζόμενοι κατά πόσο
είναι νόμιμη ή όχι η μη καταβολή
13ου μισθού.
Ο 13ος μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στο πλαίσιο συλλογικής
σύμβασης, ή προσωπικού συμβολαίου, ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού
του εργαζόμενου και συνεπώς, η
μη καταβολή του ισοδυναμεί με
παράβαση των διατάξεων περί
Προστασίας των Μισθών Νομοθεσίας. Αυτό, πέραν των δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον

εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του, συνιστά
και ποινικό αδίκημα και έχει ως
συνέπεια την ποινική δίωξη του
εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη
επιβάλλεται ποινή φυλάκισης
μέχρι 6 μήνες, ή πρόστιμο μέχρι
€15.000, ή και οι δυο ποινές μαζί.
Επιπλέον, το αρμόδιο Δικαστήριο
μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σε αυτούς
ποσά που αντιστοιχούν στον 13ο
μισθό.

Σχέδιο χρηματοδότησης για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών
συστημάτων παροχής ζεστού νερού χρήσης στις κατοικίες

Τ

ο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
(ΥΕΕΒΤ) στο πλαίσιο της Δέσμης
Σχεδίων που επεξεργάζεται και τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν από το
Ταμείο Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε με σκοπό τη
μείωση του κόστους ενέργειας
στους καταναλωτές μέσω χρηματοδότησης μέτρων Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΕΞ.Ε) ανακοινώνει ότι,
στις 17 Δεκεμβρίου 2018 αρχίζει η
εφαρμογή του Σχεδίου Χορηγιών
για Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση
Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής
Ζεστού Νερού Χρήσης στις Κατοικίες.

δευτικά έγγραφα, πρέπει να παραδίδονται στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Α.Π.Ε και ΕΞ.Ε στη
διεύθυνση, Ανδρέα Αραούζου 1315, 5ος όροφος, Λευκωσία ή στα
κατά τόπους επαρχιακά Γραφεία
του Υπουργείου.
Το Σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ και
εφαρμόζεται για ηλιακά συστή-

σης,
Β. μέχρι €175 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση ηλιακών πλαισίων.
Η παραλαβή των αιτήσεων δεν
δημιουργεί υποχρέωση στην Επιτροπή για έγκριση τους, εάν αυτές
δεν πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Σχεδίου ανέρχεται στις 300.000
ευρώ και αναμένεται να καλύψει
περίπου 1000 εγκαταστάσεις
ηλιακών συστημάτων. Το Σχέδιο
θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Περισσότερες πληροφορίες για το
Σχέδιο και Έντυπα Αιτήσεων
υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία και
στα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου.
Οι αιτήσεις, μαζί με όλα τα συνο-

ματα/ ηλιακά πλαίσια τα οποία
έχουν αγορασθεί και εγκατασταθεί μετά την 01/01/2017 και
προνοεί παροχή χορηγίας:
Α. μέχρι €350 ανά οικιστική μονάδα και ανά δικαιούχο, για εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού
συστήματος θέρμανσης νερού χρή-

Συστήνεται όπως πριν από τη
συμπλήρωση της αίτησης, μελετηθεί το Σχέδιο, όπως και οι τυχόν
διευκρινίσεις που θα αναρτηθούν
στην
ιστοσελίδα
www.energy.gov.cy
Τηλέφωνα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού: 22409361,
22409382, 22409445.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Προσοχή: Πληθαίνουν
οι επιτήδειοι ενόψει
Χριστουγέννων

καρφίζονται διάφορους τρόπους συλλογής
χρημάτων, με κύρια ενασχόληση την ψαλμωδία καλάντων από τα ίδια τους τα παιδιά
Με τις γιορτές των Χριστουγέννων να πλησιάζουν πολλοί είναι οι επιτήδειοι οι οποίοι άρχισαν να κάνουν σιγά σιγά την εμφάνιση τους.
Επιτήδειοι στην προσπάθεια τους να κερδίσουν
χρήματα και εκμεταλλευόμενοι την φιλανθρωπία
συμπολιτών μας, λόγω και του εορταστικού κλίματος της περιόδου βρίσκουν διάφορους τρόπους για να κερδίσουν λεφτά.
Είκοσι μέρες πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων είναι ήδη εμφανές σε εμπορικά κέντρα
και cafe το γεγονός ότι παιδιά κάθε ηλικίας πλησιάζουν πολίτες τραγουδώντας τους Χριστουγεννιάτικα κάλαντα, έχοντας ως σκοπό να
πάρουν χρήματα.
Όχι όμως όπως εμείς, παιδιά τότε, πηγαίναμε με
χαρά και με αθώες προθέσεις να κάνουμε την
πλάκα μας ή να μαζέψουμε σοκολάτες ή κάτι
μικρό.
Πολλές είναι οι φορές που τα παιδιά ακολουθούν σε κοντινή απόσταση οι γονείς τους είτε
συγγενικά τους πρόσωπα, χωρίς ωστόσο να

γίνονται αντιληπτοί από τους πολίτες, μαζέυουν
τσ λεφτά από τους πολίτες και οι γονείς αρπάζουν τα λεφτά από τα παιδιά σαν να είναι "επιχείρηση".
Το γεγονός ότι επιτηδειοι ρίχνουν στην μάχη
αρπαγής χρημάτων τα ίδια τους τα παιδιά ξενίζει-φοβίζει, αφού στην προσπάθεια τους να
κερδίσουν χρήματα ορισμένοι «θυσιάζουν» τα
ίδια τους τα παιδιά γνωρίζοντας μάλιστα ότι
αυτό επιφέρει κινδύνους.

Παράνομη πράξη
Παρά το γεγονός ότι το «έθιμο» αυτό είναι διαδεδομένο εδώ και δεκαετίες, τον τελευταίο καιρό
έχει ξεφύγει και παρά το γεγονός ότι είναι δια
νόμου παράνομο - οι παραβάτες διώκονται ποινικά για αδικήματα που έχουν να κάνουν με
επαιτεία - επιτήδειοι συνεχίζουν να προβαίνουν
σε αυτές τις πράξεις εντείνοντας την δράση τους
όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα.
Η αστυνομία μάλιστα βρίσκεται τις τελευταίες
μέρες σε εγρήγορση με μέλη του Ουλαμού πρόληψης εγκλημάτων να διενεργούν εκστρατείες για
καταπολέμηση του φαινομένου τόσο σε εμπορικά κέντρα όσο και σε διάφορους άλλους χώρους
που συχνάζει πλήθος κόσμου. Μάλιστα οι ενέργειες της αστυνομίας φαίνεται να έπιασαν τόπο
καθώς προχώρησαν στην σύλληψη άνδρα ο
οποίος παρότρυνε τα παιδιά τους να τραγουδούν τα κάλαντα σε πολίτες.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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Αιφνιδιαστικός έλεγχος ΕΠΑ για καρτέλ
και μονοπώλια στα λαχανικά

τα λαχανικά και τα φρούτα επικεντρώνεται νέα έρευνα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού
για καρτέλ και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στους τομείς
αυτούς.

των αρμοδιοτήτων της ΕΠΑ, στη
βάση των προνοιών του άρθρου 31
του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/2008, ως έχει τροποποιηθεί από τον Νόμο 41(Ι)/2014.
Ο αιφνίδιος επί τόπου έλεγχος διε-

των επενδύσεων. (γ) Στη γεωγραφική ή άλλη κατανομή των αγορών ή
των πηγών προμήθειας. (δ) Στην
εφαρμογή ανόμοιων όρων για ισοδύναμες συναλλαγές, με συνέπεια
ορισμένες επιχειρήσεις να τίθενται

Η ρύθμιση των τιμών των προϊόντων είναι κάτι που πάντοτε απασχολεί τους καταναλωτές, πόσο
μάλλον τους παραγωγούς, οι οποίοι
δεν αμείβονται σωστά με βάση την
τελική τιμή πώλησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ψαλίδα
μεταξύ της τιμής παραγωγού και
καταναλωτή.
Λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων η Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού προχώρησε σε μεγάλη έρευνα στην αλυσίδα τροφίμων,
από τον παραγωγό, μέχρι και τον
καταναλωτή με ολονύκτια επιτόπια
έρευνα στη Χονδρική Αγορά Λευκωσίας, τη Χονδρική Αγορά Λεμεσού
και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά των νωπών
οπωροκηπευτικών. Στόχος να διαφανεί κατά πόσο υπάρχει σύμπραξη
μεταξύ των επιχειρήσεων ή και
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης.
Τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας
της Επιτροπής συνόδευαν αριθμός
Λειτουργών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής
του υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, την Υπηρεσία της Επιτροπής
συνέδραμε και μεγάλος αριθμός
μελών της Αστυνομικής Δύναμης της
Δημοκρατίας.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διεξαγωγή έρευνας από μέρους της δεν
προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε επιχείρησης σε σχέση με παραβάσεις της νομοθεσίας του ανταγωνισμού, παρά μόνο προσβλέπει στη
συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων προς τον σκοπό της διεξαγωγής δέουσας έρευνας, σύμφωνα με
τις εξουσίες και αρμοδιότητες της
Επιτροπής για την εφαρμογή της
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Η έρευνα διενεργήθηκε στα πλαίσια

•Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού επισημαίνει πως
η διεξαγωγή ελέγχων δεν προδιαγράφει την ενοχή οποιασδήποτε
επιχείρησης αλλά επιβλέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας
περί ανταγωνισμού
νεργήθηκε στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας αναφορικά με
πιθανολογούμενες παραβάσεις των
άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου
καθώς και των άρθρων 101 και 102
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στην
παραγωγή, εμπορία, διανομή και
χονδρική και λιανική πώληση
νωπών οπωροκηπευτικών.

σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό
θέση. (ε) Στην εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή
από μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι
οποίες, κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με τις κρατούσες εμπορικές
συνήθειες, δεν συνδέονται με το
αντικείμενο των συμφωνιών αυτών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων
επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του
ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας, ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται: (α) στον άμεσο ή έμμεσο
καθορισμό των τιμών αγοράς ή
πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής. (β) Στον περιορισμό ή στον
έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής ανάπτυξης ή

κή

Απαγορεύεται επίσης η καταχρηστιεκμετάλλευση

δεσπόζουσας

θέσης μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν
δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή
μέρος της εγχώριας αγοράς ενός
προϊόντος, ιδιαίτερα εάν η πράξη
αυτή έχει ως αποτέλεσμα: (α) τον
άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων
τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων
μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις
όρων συναλλαγής, (β) τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης
ή της τεχνολογικής ανάπτυξης,
προς ζημιά των καταναλωτών.

Επικίνδυνες χημικές ουσίες σε κόλλες άμεσης δράσης
(superglue) στην κυπριακή αγορά
Τ

Παράλληλα με το θέμα των καλάντων αυτή την
περίοδο την αστυνομία απασχολεί και το θέμα
ατόμων που ζητούν βοήθεια, προσποιούμενοι
κάποιο είδη αναπηρίας, αφού όπως και στην
πιο πάνω περίπτωση άτομα εκμεταλλευόμενοι
την περίοδο των γιορτών προβαίνουν σε παράνομες πράξεις για απόσπαση χρημάτων από
ανυποψίαστους συμπολίτες μας.

ο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων
πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό
ότι στο πλαίσιο στοχευμένης
εκστρατείας του για έλεγχο της
περιεκτικότητας κολλών άμεσης
δράσης, που κυκλοφορούν στην
κυπριακή αγορά, σε επικίνδυνες
χημικές ουσίες και ειδικότερα σε
βενζόλιο, χλωροφόρμιο, τολουόλιο
και 1,2 διχλωροαιθάνιο έγινε σχετική δειγματοληψία.

Εμείς απλά να πούμε ότι καλό είναι να έχουμε
αυτιά και μάτια ανοιχτά. Αν παρατηρήσουμε
κάτι, ας πάρουμε απευθείας Αστυνομία. Μπορεί
με τον τρόπο αυτό να σώσουμε αθώα παιδιά,
από "γονείς".

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση
των ληφθέντων δειγμάτων από το
Γενικό Χημείο του Κράτους εντοπίσθηκαν τρεις ακατάλληλες κόλλες.
Οι κόλλες αυτές περιέχουν την επι-

κίνδυνη χημική ουσία χλωροφόρμιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη
νομοθεσία όριο του
0,1% κατά βάρος, κατά
παράβαση του σημείου
32 του Παραρτήματος
XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
REACH.

Σημειώνεται ότι το χλωροφόρμιο
ταξινομείται ως χημική ουσία με
οξεία τοξικότητα, ερεθιστική για τα
μάτια και το δέρμα, καρκινογόνος,
τοξική για την αναπαραγωγή και
χημική ουσία που προκαλεί βλάβες
στα όργανα.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

καλεί το καταναλωτικό
κοινό, σε περίπτωση που
εντοπίζει ή έχει στην
κατοχή του τα εν λόγω
προϊόντα να μην τα
χρησιμοποιήσει και να
ενημερώσει σχετικά
τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα
22405609, 22405637 και 22405608
Οι μη συμμορφούμενες κόλλες είναι
οι ακόλουθες:
• SUPER GLUE QUEMMER Barcode
4719862011081
• SUPER GLUE AVATAR
Barcode 6957544684040
• SUPER GLUE GUCEX
Barcode 4250245542960.
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20η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Συλλογική προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων
στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία

Τ

α σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, η εποχικότητα
που ταλανίζει τη Ξενοδοχειακή
βιομηχανία στην ελεύθερη
περιοχή Αμμοχώστου η καθυστέρηση πληρωμής του ανεργιακού επιδόματος η παραβιάσεις της συλλογικής σύμβασης
και της νομοθεσίας που ψηφίστηκε πρόσφατα τέθηκαν στο
μικροσκόπιο της 20ης Συνδιάσκεψης του Σωματείου Υπαλλήλων
Ξενοδοχείων
και
Κέντρων Αναψυχής ΣΕΚ Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου
2018 στο Ξενοδοχείο NISSI
BEACH στην Αγία Νάπα. Στην
Συνδιάσκεψη απηύθυναν χαιρετισμό ο αναπληρωτής επαρχιακός γραμματέας του Επαρχιακού Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου Δημήτρης Μαούρης και
ο γενικός γραμματέας της
ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ, Μιλτιάδης Μιλτιάδους.
Ο κ. Μαούρης αναφέρθηκε στην
συνδικαλιστική πυκνότητα που
έχει το Σωματείο και ότι αποτελεί το 60% της οργανωτικής
δύναμης
του
εργατικού
Κέντρου Αμμοχώστου.
Ο κ. Μιλτιάδους στον χαιρετισμό του τόνισε ότι ο κατήφορος που είχε πάρει η οικονομία
μας και τα πολύ ψηλά ποσοστά ανεργίας, είχαν προκαλέσει ανασφάλεια και φοβία
εντός των εργαζομένων, την
οποία έχουν εκμεταλλευτεί στο
έπακρον οι ξενοδόχοι, με
παράλογες απαιτήσεις, όπως
περικοπές μισθών, προσωπικά
συμβόλαια και άλλα ωφελήματα που οι εργαζόμενοι κέρδισαν με αγώνες. Περάσαμε ίσως
την πιο κρίσιμη περίοδο της

Καράς ευχαρίστησε τα μέλη
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την εμπιστοσύνη που
του έχουν δείξει και διαβεβαιώνει ότι τόσο ο ίδιος όσο και
τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με σκληρή δουλειά συντονισμό και
μεθοδικότητα να δώσουμε το
άπαν των δυνάμεων μας για να
κρατήσουμε και να διεκδική-

να γίνει κατορθωτή η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
σε μια περίοδο που ο τουρισμός βρίσκεται σε ανοδική
πορεία με τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα. Ιδιαίτερη μνεία
έκανε και για το ταμείο ευημερίας της ΟΥΞΕΚΑ ΣΕΚ το οποίο
κατά την περίοδο της κρίσης
είχε βοηθήσει πάρα πολλά
μέλη μας που το είχαν ανάγκη.
Ο κ. Καράς αναφέρθηκε στα
πολλαπλά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή

Επίσης έγινε αναφορά και στις
παραβιάσεις της νομοθεσίας
την οποία αδυνατεί να ελέγξει
το επίσημο Κράτος. Έκανε επίσης αρκετές εισηγήσεις που
μπορούν να βοηθήσουν για την
επίλυση όλων αυτών τον προβλημάτων όπως είναι:
1ον Την αναθεώρηση των
ποινών που προβλέπονται
στις Εργατικές Νομοθεσίες
ούτως ώστε να είναι αποτρεπτικές για τους εργοδότες να
τις παραβιάζουν.

√ Ενότητα και συνδικαλιστική πυκνότητα
αντίδοτο στην εκμετάλλευση των εργαζομένων
στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
βιομηχανία όπως είναι η εποχικότητα του Τουρισμού που
πλήττει την περιοχή, την
μάστιγα των Συμβολαίων
τακτής προθεσμίας και την
εκμετάλλευση των νεοεισερχομένων κοινοτικών και Κυπρίων
εργαζομένων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε για την καθυστέρηση της πληρωμής του ανεργιακού επιδόματος επισημαίνοντας τα προβλήματα επιβίωσης που δημιουργεί στις
οικογένειες των μελών μας.

2ον Να αυξηθούν και να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από
τους Λειτουργούς της Υπηρεσίας Βιομηχανικών Σχέσεων
για την εφαρμογή των νομοθεσιών που έχουν ψηφισθεί με
την ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης του κλάδου.
3ον Την πάταξη της αδήλωτης εργασίας μέσα και από την
ανάγκη για άμεση ψήφιση του
νόμου για τη δημιουργία της
ενιαίας υπηρεσίας επιθεωρητών που εκκρεμεί εδώ και ενάμιση χρόνο στη βουλή.
4ον Να εισαχθεί ο θεσμός των
πρότυπων επαγγελματικών
προσόντων στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία για προστασία των
επαγγελματιών
ξενοδοχοϋπάλληλων από την μια και την
αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών από την άλλη.
5ον Τον περιορισμό του φαινομένου της αγοράς υπηρεσιών τόσο στον δημόσιο όσο

Κύπρου μετά την τούρκικη
Εισβολή του 1974. Όλα αυτά
είχαν σαν αποτέλεσμα να
λάβουμε δύσκολες αποφάσεις
με παραχώρηση ωφελημάτων
σε μια προσπάθεια να κατοχυρώσουμε δια νόμου βασικά
ωφελήματα για την προστασία
των εργαζομένων. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στην ανάγκη
για δυνατή συνδικαλιστική
οργάνωση και ενότητα μεταξύ
των εργαζομένων και κάλεσε
τα μέλη να συσπειρωθούν
γύρω από τη συντεχνία ώστε

και στον ιδιωτικό τομέα που
υπονομεύει τις συλλογικές
συμβάσεις και την δημιουργία
αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.
Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε την
έκθεση δράσης της διετίας
2016-2017 και κατέγραψε τις
εισηγήσεις των μελών.
Ηγεσία και στελέχη τόνισαν την
ανάγκη για προγραμματισμένη
δουλειά με συλλογική προσπάθεια από όλους (οργανωτικοί
γραμματείς, μέλη, στελέχη,
τοπικές επιτροπές) ούτως
ώστε να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα της βιομηχανίας
και να ανανεωθεί η συλλογική
σύμβαση του κλάδου με τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα προς όφελος των εργαζομένων γιατί η ραγδαία άνοδος
του τουρισμού όχι μόνο το επιτρέπει αλλά και το επιβάλλει.

σουμε τα δίκαια αιτήματα των
μελών μας. Κατέληξε δε ότι η
ανάκαμψη της οικονομίας και
η άνοδος του τουρισμού κατά
το 2019 παρόλα τα εμπόδια
που παρουσιάζονται μπροστά
μας θα υπερπηδηθούν.

• Με συλλογική
προσπάθεια και υπευθυνότητα θα υπερπηδήσουμε δυσκολίες διεκδικώντας το αυτονόητο:
την αξιοπρέπεια
στην εργασία

Ο αριθμός των μελών του
Σωματείου στη διετία που
ανασκόπησε η Συνδιάσκεψη
ήταν για το 2016 (3037) για το
2017 (3170) και μέχρι την 30η
Νοεμβρίου του
2018 (3292).
Ο επανεκλεγείς
γραμματέας
του Σωματείου
Γ ι ώ ρ γ ο ς

• Η εκμετάλλευση
των εργαζομένων
στην Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία δεν γίνεται
ανεκτή από τη ΣΕΚ

Νέο Δ.Σ.

Γιώργος Καράς
Σταύρος Χαραλάμπους
Χριστόφορος Χριστοδούλου

Γραμματέας
Ταμίας
Εισπράκτορας

Τάσος Εγγλέζος

Μέλος

Κωνσταντίνος Χ’’Κωνσταντής

Μέλος

Χριστάκης Κόκκινος

Μέλος

Ανδρέας Χιναλάς

Μέλος

Ανδρέας Φωκάς

Μέλος

Πρόδρομος Προδρόμου

Μέλος

Δήμητρα Λουκά

Μέλος

Μέλπω Παντελή

Μέλος

Χριστάκης Νικολάου

Μέλος

Ιάκωβος Αντρέου

Μέλος

Μαρία Πρωτόπαπα

Μέλος

Παυλίνα Μιχαηλίδου

Μέλος

Παναγιώτα Στυλιανού

Μέλος

Ανδρούλλα Σμυρίλλη

Μέλος
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Ο

Michael O'Leary ανακοινώθηκε το
χειρότερο αφεντικό στον κόσμο
κατά το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο στην
Κοπεγχάγη ανάμεσα σε δέκα άτομα
που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
του 2018 και διευθύνουν εταιρείες με
επιχειρηματικά μοντέλα που εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους, μέσω
χαμηλών μισθών και επισφαλών
θέσεων εργασίας και που απαγορεύουν στους εργαζόμενους το δικαίωμα
σε συντεχνίες και να διαπραγματευτούν συλλογικά τα αιτήματα τους. Οι
βραβευθέντες είναι οι ακόλουθοι:
Ο Michael O'Leary, Διευθύνων Σύμβουλος
της Ryanair
Jeff Bezos, Διευθύνων Σύμβουλος της
Amazon.com
Vincent Bolloré, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Bolloré
Ο Ivan Glasenberg, Διευθύνων Σύμβουλος της Glencore
Dara Khosrowshahi, Διευθύνων Σύμβουλος της Uber
«H Ryanair πρέπει να αλλάξει».
Με αυτό το σύνθημα στα χείλη
τα ευρωπαϊκά συνδικάτα
(ETUC) κινητοποιήθηκαν τον
περασμένο χρόνο και πίεσαν
τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή
αεροπορική εταιρεία χαμηλού
κόστους να κάνει συμβιβασμούς. Χαμηλά ημερομίσθια,
αυθαίρετες μεταθέσεις, σκληρή
πολιτική για το προσωπικό και
εχθρική συμπεριφορά απέναντι στα συνδικάτα, είναι μερικά
από τα χαρακτηριστικά τη
εταιρείας, με έδρα το Δουβλίνο
από τότε δηλαδή που ιδρύθηκε
το 1985.

Νίκες συνδικάτων
«H Ryanair πρέπει
να αλλάξει»
Μετά όμως από τις απεργίες
των πιλότων και των αεροσυνοδών σε 8 ευρωπαϊκές αγορές
οι απεργοί κατάφεραν να επι-

Σ
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Βραβείο από την ITUC στο χειρότερο
αφεντικό του κόσμου
• Δημόσια διαπόμπευση (name & shame)
Lee Kun-hee, πρόεδρος της Samsung
Group
Doug McMillon, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Walmart Inc.
Shu, συνιδρυτής και CEO Deliveroo
Arne Sorenson, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της Marriott International –
Harvey Weinstein, πρώην CEO Weinstein
Company και ιδρυτής Miramax
Αντί να αναλάβουν την ευθύνη για τους
εργαζόμενους στους οποίους στηρίζονται για τα κέρδη τους, οι εταιρείες
αναθέτουν τους κινδύνους της εργασίας
στους ίδιους τους εργαζόμενους μέσα
από εικονικές συμβάσεις αυτοαπασχόλησης δήλωσε ο Sharan Burrow, γενικός
γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων "Έχουμε πάρει στα

χέρια μας τον αγώνα για τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες μία προς μία και κερδίζουμε. Εταιρείες όπως η Marriott, οι οποίες την
εβδομάδα αυτή έφτασαν σε μια καταρχήν συμφωνία με την Unite, τερματίζοντας τη μεγαλύτερη απεργία ξενοδοχείων σε πολλές πόλεις στις ΗΠΑ. Εταιρείες όπως η Samsung που έχουν ξεκινήσει
τώρα μια συζήτηση με συνδικάτα. Στέλλουε επίσης σε εταιρείες όπως το
Amazon ξεκάθαρη
ειδοποίηση ότι
καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν
εργαζόμενους όπως τα ρομπότ και να
αρνούνται τα εργατικά δικαιώματα των
εργαζομένων, η μονοπωλιακή τους
δύναμη θα διαλυθεί. "Ο νικητής του
2018 είναι ένας άνθρωπος που για τα
τελευταία 30 χρόνια δηλώνει ότι" η

κόλαση θα παγώσει "πριν υπάρξουν
συνδικάτα στην εταιρεία του. Ένας
άνδρας που έχτισε την επιχείρησή του
με ένα επιχειρηματικό μοντέλο χαμηλού
κόστους
που εκμεταλλεύεται τους
εργαζόμενους. Ο Stephen Cotton, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές
δήλωσε πως "Δεν αποτελεί έκπληξη η
επιβράβευση του Michael O'Leary ως
του χειρότερου αφεντικού στον κόσμο.
Προωθεί πρακτικές επισφαλούς απασχόλησης από την έναρξη λειτουργίας
της Ryanair. Οι άνθρωποι θέλουν την
αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας και η
ITF θα κάνει ό, τι μπορεί για να προασπιστεί το δικαίωμα των εργαζομένων
της Ryanair.

στον για τους πιλότους καταργήθηκε η εργασία στη βάση του
δανεισμού. Οδεύει λοιπόν η
Ryanair στο να γίνει μια σωστή
αεροπορική εταιρεία με ποιοτικές και καλοπληρωμένες
θέσεις εργασίας αποτρέποντας τον κοινωνικό στιγματισμό από το καταναλωτικό
κοινό.

√ Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία χαμηλού κόστους

υπέγραψε τις πρώτες συλλογικές συμβάσεις
εργασίας. Παραμένει ωστόσο δύσκολος εταίρος
για επιβάτες και συνδικαλιστές
βληθούν στον επικεφαλής της
εταιρείας Michael O΄ Leary και
να αναγνωρίσει μερικά συνδικάτα, να προσαρμόσει τα συμβόλαια εργασίας στο εργατικό

δίκαιο της κάθε χώρας και να
συμφωνήσει σε ένα βασικό
πλαίσιο συνεργασίας. Σε ορισμένα σημεία οι νέοι όροι για
τους εργαζόμενους έχουν
περισσότερα πλεονεκτήματα
από αυτά που ισχύουν βάσει
του Ιρλανδικού δικαίου. Στη
Γερμανία, που είναι μια πολλά
υποσχόμενη αγορά της Ryanair,
τα συνδικάτα Verdi για τους
αεροσυνοδούς και το Cockpit
για τους πιλότους πέτυχαν
συμφωνίες αρχών, που εκτός
από σημαντικές αυξήσεις
αποδοχών παρέχουν περισσότερη προστασία σε περίπτωση
μεταθέσεων ή κλεισίματος ενός
σταθμού εργασίας. Τουλάχι-

ότι αφορά τη σχέση κέρδους
και ανθρώπινου δυναμικού.

• Η RYANAIR
επιβάλλεται να γίνει
πιο φιλική προς
τους εργαζόμενους
και τους καταναλωτές

Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί
σημαντική και θετική εξέλιξη
αν υπήρχαν πολλές λεπτομέρειες που επιβεβαιώνουν τη
σιδερένια θέληση της εταιρείας
για λιτότητα και υποτίμηση
του ανθρώπινου παράγοντα σε

√ Δεν αποτελεί έκπληξη για πολλούς η απονομή
του βραβείου του χειρότερου αφεντικού στον
κόσμο του Michael O’Leary

Σημαντική αύξηση στις κενές θέσεις εργασίας το 3ο τρίμηνο 2018

ημαντική ετήσια αύξηση
της τάξης του 63% είχαν οι
κενές θέσεις εργασίας το 3ο
τρίμηνο του 2018, ενώ και σε
τριμηνιαία βάση η αύξηση
ήταν της τάξης 48,9%.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της
Στατιστικής Υπηρεσίας, τη
οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, ο
αριθμός των κενών θέσεων
εργασίας κατά το 3ο τρίμηνο
του 2018 ανήλθε στις 7.667.
Αναφέρεται ότι ο αριθμός των

√ O αριθμός τους κατά το
3ο τρίμηνο του 2018
ανήλθε στις 7.667

Το συνολικό ποσοστό κενών
θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2018
ήταν 2,2%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017 ήταν 1,4%.

κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 2.964 (63,0%) σε
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
που ήταν 4.703. Σε σχέση με το
2ο τρίμηνο του 2018 παρατηρήθηκε αύξηση 2.519 θέσεων
(48,9%).

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών
θέσεων για το 3ο τρίμηνο του
2018 παρατηρούνται στους
τομείς των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών
(3,7%) και δραστηριοτήτων
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης
(3,3%), προστίθεται.

ERG_7-7_inn_8 & 9 12/17/18 1:59 PM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2018

Γ

ια τον όπου γης Ελληνισμό, το Δωδεκαήμερο θεωρειται η κορυφαία θρησκευτική και κοσμοϊστορική περίοδος του χρόνου.

Από τα παλαιότερα χρόνια μέχρι σήμερα, ο πανταχού
Ελληνισμός προετοιμάζεται κάθε Δεκέμβριο για να
υποδεχθεί το Θεάνθρωπο στη γη. Να γιορτάσει με
αγαλλίαση και κατάνυξη το χαρμόσυνο γεγονός της
Γέννησης. Να απαλλαγεί από το καθημερινό άγχος
της ζωής. Μέσα από τις παραδόσεις, τα ήθη, τα
έθιμα καιι τις δοξασίες, να αναγεννηθεί πνευματικά
και να εξαγνισθεί ψυχικά ξεκινώντας μια νέα ελπιδοφόρα αρχή με την έλευση του νέου έτους.

νο των ημερών, είναι να κυριαρχήσει η συγγνώμη
καιι η συγχώρεση από όλους και για όλους. Ο καθένας μας, ας στολίσει το δέντρο της ψυχής του με
ευλάβεια, ανοίγοντας την πόρτα της καρδιάς του γιια
να θρονιασθεί εκεί η ακατάλυτη ΑΓΑΠΗ του ΘΕΙΟΥ
ΒΡΕΦΟΥΣ.
Στον Ελληνικό αλλά και τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό
χώρο το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, συνήθως έλατο,

Μέσα από της παραδοσιακές και πρωτότυπες συνταγές καθώς και τις χρυσές συμβουλές που σας δίνουμε, είμαστε βέβαιοι πως το γιορτινό τραπέζι θα γίνει
ακόμη πιο πλούσιο. Ακόμη, μέσα από τα κείμενα γιια
τις παραδόσεις του λαού μας, η νέα γενιά θα μυηθεί
κατά κάποιο τρόπο στις δοξασίες των ημερών όπως
τις βιώνει εδώ και αιώνες ο Ελληνισμός, στην Κύπρο,
την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το μεγάλο ζητούμε-

Μ

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

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

«Καλήν εσπέραν άρχοντες,
αν είν’ ο ορισμός σας
Χριστού την θείαν γέννησιν
να πω στ’ αρχοντικό σας
Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται,
χαίρει η κτίσις όλη»!
Στην Πάφο και σ' άλλες περιοχές της Κύπρου κατά τη μέρα
των Χριστουγέννων σφάζεται
προς τιμήν του Χριστού χοίρος,
ειδικά θρεμμένος κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στον Άγιο
Δημήτριο της Μαραθάσας
αυτοί που τελούν εκκλησιαστική γιορτή μεταφέρουν στην
εκκλησία βραστό χοιρινό
κρέας, που προσφέρουν μ' ένα
ποτήρι ζιβανία, στους εκκλησιαζομένους στο προαύλιο της
εκκλησίας, μετά το τέλος της
λειτουργίας. Στην Πιτσιλιά οι
χοίροι σφάζονται κατά το

αποτελεί στολίδι της εορταστικής διακόσμησης του
σπιτιού. Ωστόσο, στις παραθαλάσσιες περιοχές της
Ελλάδας και στα Ελληνικά νησιά ιδιαίτερη σημασία
έχει το παροπαράδοτο Χριστουγεννιάτικο Καραβάκι.
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα η Ελλάδα θεωρείται ναυτική δύναμη, εξού και το κραβάκι είναι συνυφασμένο με τη ζωή των απανταχού Ελλήνων. Όπως
ορίζει η παράδοση, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς
τα αγόρα στολίζουν ξύλινα καράβια με πολύχρωμα
φωτάκια, κορδέλες καιι κανόνια και γυρνούν στις γειτονιές τραγουδώντας. Σε πολλά χωριά διεξάγεται
διαγωνισμός για το ποιά ομάδα έχει φτιάξει το πιο
όμορφο καράβι και το πιο ωραίο τραγούδι. Την ημέρα
της Πρωτοχρονιάς τα αγόρια γυρίζουν στα σοκάκια
του νησιού με τα καραβάκια στα χέρια, ντυμένα ναυτάκια, καπετάνιοι, μουσικοί και τραγουδιστές και ο
κόσμος τους μοιράζει γλυκά, καρύδια και κέρματα.
Στις μέρες μας τόσο το Καραβάκι όσο και το Δέντρο
όπως και όλα τα έθιμα, υποβοηθούν στο να ζήσουμε
πιο κατανυχτικά το κλίμα των αγίων ημερών.

Το Ελληνικό Δωδεκαήμερο
Τριώδιο και στη Μεσαορία στις
αρχές του φθινοπώρου.
Με την έναρξη των Χριστουγέννων πιστεύεται ότι έρχονται οι Καλικάντζαροι ή Πλανήταροι ή Σκαλαπούνταροι, τα
γνωστά δαιμόνια που εξαφανίζονται με τον αγιασμό των
Φώτων. Γίνεται επίσης το χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχει
εισαχθεί πρώτα στις πόλεις,
και αργότερα στην ύπαιθρο.
Επίσης το έθιμο της ανταλλαγής ευχετηρίων καρτών έχει
εισαχθεί πρώτα στις πόλεις
και ύστερα στην κυπριακή
ύπαιθρο. Ευχή της μέρας είναι
στα χωριά χρόνους πολλούς
και στις πόλεις καλά Χριστούγεννα. Στον Καραβά η θεία λειτουργία των Χριστουγέννων
γινόταν τα μεσάνυκτα και μετά
απ’ αυτήν έτρωγαν κότα.

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

«Άη Βασίλη βασιλιά
που περπατάς τζ’αί καλαντάς

δείξε τζ’αί φανέρωσε αν μ'
αγαπά ο (η) τάδε»
(Υπάρχουν κι άλλες παραλλαγές).
Επίσης κατά τον εσπερινό της
Πρωτοχρονιάς
τοποθετούν
κυρίως πάνω στις πόρτες κλαδιά ή στεφάνια από ελιά
(Μαραθάσα, Τηλλυρία).
Σ’ όλη την Κύπρο, αλλά περισσότερο στην περιοχή της Καρπασίας, προσέχουν πολύ το

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

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

Έθιμα της πρωτοχρονιάς
Κατά τη μέρα αυτή γιορτάζεται
όπως είναι γνωστό η μνήμη
του αγίου Βασιλείου. Κάθε
οικογένεια ζυμώνει τη βασιλόπιττα, μέσα στην οποία τοποθετείται ένα νόμισμα για τον
τυχερό της χρονιάς.

7

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

λουκάνικα), για να φάνε και να φύγουν οι Καλικάντζαροι που πιστεύεται ότι λένε:

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

ERG_8-9_inn_8 & 9 12/17/18 2:03 PM Page 1

8

ΝΟΣΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Χριστουγεννιάτικο χοιρινό στον φούρνο με πορτοκάλι
Υλικά (για 6 μερίδες)

Αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση

2 κιλά χοιρινή ωμοπλάτη
Για τη μαρινάτα
Χυμός από 2 πορτοκάλια και 1 λεμόνι
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι και 1 λεμόνι
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 σκελίδες σκόρδο
1 φλιτζάνι λευκό κρασί Σαμιώτικο
Μπαχάρι
Ρίγανη
Για τις πατάτες
1 1/2 κιλό πατατούλες μικρές ή μέτριες,
κομμένες στη μέση
1 πορτοκάλι πλυμένο και κομμένο σε
φέτες
1 φλιτζάνι ντομάτες λιαστές
1 φλιτζάνι σύκα ξερά
2 κουτ. σούπας τριμμένη φρυγανιά ή
αμυγδαλόψιχα
Πάπρικα

Σε ένα σκεύος που χωράει ίσα ίσα το
χοιρινό κρέας βάζετε τα υλικά της
μαρινάτας και το κρέας. Το μαρινάρετε
για 3-4 ώρες, ενώ φροντίζετε να το
γυρίσετε μερικές φορές για να μαριναριστεί από όλες τις πλευρές. Σε άλλο
σκεύος ενώνετε όλα τα υλικά για τις
πατάτες και τα ανακατεύετε. Μετά το
μαρινάρισμα μεταφέρετε το κρέας σε
ένα ταψί. Στα υγρά της μαρινάτας
βάζετε το μείγμα με τις πατάτες. Μεταφέρετε το μείγμα στο ταψί γύρω από το
κρέας. Πασπαλίζετε με τη φρυγανιά ή
την αμυγδαλόψιχα. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο για 1 ώρα και 45
λεπτά στους 180° C. Αν πάρουν χρώμα,
μπορείτε να σκεπάσετε το ταψί με
λαδόκολλα και να συνεχίσετε το ψήσιμο
για όσο χρειάζεται.

ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ
Υλικά
4 κούπες αλεύρι μαλακό
25 γρ μαγιά νωπή
2 κουταλιές ζάχαρη
1 κουταλιά βούτυρο
1 αυγό
1 κουταλιά γλυκάνισο
1 ½ κούπες νερό
Λίγο αλάτι
Σουσάμι καρύδια
Λίγο λάδι για το ταψί

Κατά τόπους τηρούνται διάφορα έθιμα
για τον στολισμό του ψωμιού.
Τοποθετούμε καρύδια ολόκληρα σε
διάφορα σημεία του ψωμιού και
πασπαλίζουμε με σουσάμι

Εκτέλεση
Σε λεκάνη διαλύουμε τη μαγιά και τη
ζάχαρη σε μισή κούπα χλιαρό νερό.
Προσθέτουμε μια κούπα αλεύρι και
φτιάχνουμε μια αραιή ζύμη. Σκεπάζουμε και αφήνουμε σε χλιαρό μέρος
να φουσκώσει για 15 περίπου λεπτά.
Στο διάστημα αυτό βράζουμε το γλυκάνισο σε ένα φλιτζάνι του καφέ νερό
το στραγγίζουμε και το αφήνουμε να
γίνει χλιαρό.
Προσθέτουμε στην ήδη φουσκωμένη
ζύμη μας το υπόλοιπο αλεύρι, το βούτυρο, το αυγό, το γλυκάνισο και το
υπόλοιπο νερό και ζυμώνουμε μέχρι να
έχουμε μια μαλακή και ελαστική ζύμη.
Σε ταψί λαδωμένο διαμέτρου 22 περίπου εκατοστών τοποθετούμε τη ζύμη
μας κρατώντας λίγη για το στόλισμα
του ψωμιού. Συνήθως κάνουμε ένα
σταυρό και στα τέταρτα που δημιουργούνται κάνουμε φύλλα αρνάκια πουλάκια δεντράκια .

Σκεπάζουμε το ψωμί και το αφήνουμε
σε χλιαρό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί
σε όγκο.
Ψήνουμε το ψωμί σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 βαθμούς για 35
λεπτά.
Μόλις το ψωμί μας πάρει χρώμα το
σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο κι αυτό
γιατί έχει μέσα ζάχαρη και με το ψήσιμο θα γίνει πολύ σκούρο έως καμένο.
ΣΗΜ.: Εάν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε το γλυκάνισο όπως είναι μέσα
στη ζύμη χωρίς βράσιμο. Τότε όμως η
παρουσία του θα είναι περισσότερο
έντονη. Διαλέξτε αυτό που εσείς προτιμάτε.

Μια διαφορετική Χριστουγεννιάτικη γέμιση για κοτόπουλο ή γαλοπούλα
ΥΛΙΚΑ
1 κοτόπουλο ολόκληρο γύρω στα 2 κιλά
(ή μια μικρή γαλοπούλα)
1 πορτοκάλι ξεφλουδισμένο, σε φέτες
Χυμό από 1 λεμόνι
Χυμό από 1 μανταρίνι
1/2 φλ.τσ. κονιάκ
2 κ.σ. βούτυρο λιωμένο
1 κ.γλ. ρίγανη
1 κ.γλ. δεντρολίβανο
1 κ.γλ. μαντζουράνα
1 κ.γλ. μέλι
Αλάτι και πιπέρι
Για τη γέμιση
500 γρ. κιμά
220 γρ. ρύζι Καρολίνα
1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
180 γρ. κάστανα, βρασμένα και ψιλοκομμένα
4-5 κ.σ. σταφίδες μαύρες
10-12 δαμάσκηνα ξερά, κομμένα σε
κομμάτια
2 κυδώνια, κομμένα σε κύβους
220 γρ. μανιτάρια, σε φέτες
1 φλ.τσ. κόκκινο κρασί ξηρό
1/2 φλ.τσ. ελαιόλαδο
1 πρέζα μπαχάρι
1 πρέζα ζάχαρη καστανή (ή λευκή)
Αλάτι, πιπέρι και 1 πρέζα ρίγανη.
Για τα κρουτόν της γέμισης
3-4 φέτες ψωμιού για τοστ, κομμένες σε
κύβους
1 κ.σ. βούτυρο
Εκτέλεση:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200
βαθμούς Κελσίου.

Πλένουμε το κοτόπουλο ή τη γαλοπούλα
μας, μέσα κι έξω και το βάζουμε στη
γάστρα.
Ζεσταίνουμε τον χυμό πορτοκαλιού για
λίγο και διαλύουμε σ' αυτόν το μέλι.
Σε ένα μπολ, αναμιγνύουμε το ζεστό
χυμό του πορτοκαλιού με το μέλι, το
χυμό του μανταρινιού, το κονιάκ και το
λιωμένο βούτυρο.
Με το μείγμα αυτό αλείφουμε το κοτόπουλο μέσα και έξω.
Ύστερα, το πασπαλίζουμε με τη ρίγανη,
το δενδρολίβανο, τη μαντζουράνα, το
αλάτι και το πιπέρι.
Βάζουμε τις μισές φέτες πορτοκαλιού
μέσα στην κοιλιά του κοτόπουλου και
τις άλλες από πάνω.

Προσεκτικά και όχι επάνω στο κοτόπουλο (για να μην "φύγουν" τα μπαχαρικά) προσθέτουμε 1 1/2 ποτήρι νερό
στη γάστρα.
Καλύπτουμε τη γάστρα με αλουμινόχαρτο και μετά με το καπάκι της και
βάζουμε στο φούρνο για 40 λεπτά.
Ετοιμάζουμε τα κρουτόν της γέμισης
Σε αντικολλητικό τηγάνι, βάζουμε το
βούτυρο και τα κυβάκια του ψωμιού και
τα αφήνουμε σε σιγανή φωτιά, ανακατεύοντάς τα συχνά με μια ξύλινη κουτάλα, μέχρι πάρουν ένα ωραίο καστανό
χρώμα.
Ετοιμάζουμε τη γέμιση
Καθαρίζουμε και πλένουμε το ρύζι μας.
Σε μια κατσαρόλα, βάζουμε το ελαιόλαδο και μόλις ζεσταθεί προσθέτουμε το
ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το αφήνουμε
να σοταριστεί για 3-4 λεπτά.
Ύστερα, προσθέτουμε τον κιμά και τον
αφήνουμε κι αυτόν να σοταριστεί για
άλλα 3-4 λεπτά.
Προσθέτουμε το ρύζι, τα κυδώνια, τα
κάστανα, τις σταφίδες και τα δαμάσκηνα και τα αφήνουμε κι αυτά να σοταριστούν για λίγο.
Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε
τη ζάχαρη, το μπαχάρι, αλάτι, πιπέρι
και τη ρίγανη.
Ρίχνουμε 1 ποτήρι νερό και αφήνουμε να
βράσει το μείγμα της γέμισης έως ότου
απορροφηθεί το νερό.
Μόλις το νερό απορροφηθεί, προσθέτουμε τα κρουτόν και βγάζουμε τη
γάστρα από το φούρνο.

Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο, και με
ένα κουτάλι, βάζουμε λίγη γέμιση στην
κοιλιά του κοτόπουλου.
Ύστερα, δένουμε τα πόδια του (δεν το
ράβουμε) και βάζουμε προσεκτικά την
υπόλοιπη γέμιση γύρω από το πουλερικό.
Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία του
φούρνου στους 170 βαθμούς Κελσίου.
Καλύπτουμε με το καπάκι τη γάστρα και
τη βάζουμε στο φούρνο για 60-70
λεπτά, περίπου.
Μετά από τον χρόνο αυτό, αφαιρούμε
το καπάκι από τη γάστρα και την αφήνουμε στον φούρνο για άλλα 15 λεπτά ή
έως ότου το κοτοπουλάκι (ή η γαλοπούλα) και η γέμιση ροδοκοκκινήσουν.
Σβήνουμε τον φούρνο, αφήνουμε για 10
λεπτά το φαγητό μας να κρυώσει λίγο
και σερβίρουμε ολόκληρο το κοτόπουλο
και τριγύρω τη γέμιση ή το κόβουμε και
το σερβίρουμε σε κομμάτια.
ΣΗΜ.: Εάν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τη γέμιση και χωρίς κοτόπουλο,
απλά και μόνον σαν ένα εορταστικό
ριζότο.
• Εάν δεν έχουμε ψωμί για τοστ, κόβουμε από άλλο ψωμί μικρά κυβάκια και
φτιάχνουμε τα κρουτόν μας.
• Η διαδικασία προετοιμασίας της γέμισης είναι εύκολη και γρήγορη, παρά τα
πολλά υλικά της. Για να κερδίσουμε
χρόνο, είναι καλύτερα να έχουμε έτοιμα
εκ των προτέρων όλα τα υλικά, κομμένα
και πλυμένα και να αναμιγνύουμε σε
μπολ τα διάφορα μπαχαρικά.
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Ολοταχώς προς δυναμικά μέτρα
στην Οικοδομική Βιομηχανία
Ο

ι ηγεσίες των συντεχνιών
οικοδόμων ΣΕΚ και ΠΕΟ
έχουν πλέον στη φαρέτρα τους
την ισχυρή εντολή των εργαζομένων να διεκδικήσουν επιστροφή των αποκοπών, αλλά
και υποχρεωτική εφαρμογή της
συλλογικής σύμβασης. Μετά
την ολοκλήρωση των γενικών
συνελεύσεων των οικοδόμων
που διεξήχθησαν σε όλες τις
επαρχίες οι εργαζόμενοι άναψαν το πράσινο φως για δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Οι γενικές συνελεύσεις,, δήλωσε στην «Εργατική Φωνή» ο
γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ
Γιαννάκης Ιωάννου στέλλουν
ξεκάθαρο μήνυμα στην Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών, να σεβαστεί
τα συμφωνηθέντα και να καλέσει τα μέλη της να εφαρμόσουν
τη συλλογική σύμβαση. Ομόφωνα, τόνισε, αποφασίστηκε η
λήψη απεργιακών μέτρων
προκειμένου να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα στους εργοδότες-

εργολάβους πως οι εργαζόμενοι δεν είναι προϊόν εμπαιγμού. Νέα συνάντηση των ηγεσιών των
συντεχνιών θα
πραγματοποιηθεί μετά τις
γιορτές προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα
αλλά και συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ληφθούν τα
απεργιακά μέτρα. Οι γενικές
συνελεύσεις των οικοδόμων
καλούν τα μέλη της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων
Οικοδομών να επαναφέρουν
στη βάση και της γραπτής της

9

Γιαννάκης Ιωάννου
γ.γ. Οικοδόμων ΣΕΚ

δέσμευσης που προκύπτει από
την ειδική συμφωνία, όλες τις
αποκοπές, που αφορούσαν
τους μισθούς των εργαζομένων και τα ωφελήματά τους.
Παράλληλα, η εργατική πλευρά
καλεί την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών
να ξεκαθαρίσει τη θέση της ως
προς το κατά πόσον επιθυμεί,
η Συλλογική Σύμβαση που
συνομολογείται, να αποτελεί
ένα θεωρητικό έγγραφο ή να
εφαρμόζεται στην πράξη.

√ Αποφασισμένες να διεκδικήσουν
επιστροφή των αποκοπών, αλλά και
υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής
σύμβασης δηλώνουν οι συντεχνίες
των οικοδόμων

√ Οι εργαζόμενοι απαιτούν όπως
η συλλογική σύμβαση
που συνομολογείται
να εφαρμόζεται στην πράξη

Ο

ι εργαζόμενοι στην οικοδομική Βιομηχανία δεν ανέχονται πλέον τη στάση της
ΟΣΕΟΚ και ζητούν να σεβαστεί την υπογραφή της. Οι
γενικές συνελεύσεις έστειλαν
ένα ξεκάθαρο και σαφέστατο
μήνυμα πως η ανοχή μας έχει
παρερμηνευθεί γεγονός που
θα πλήξει την εργασιακή
ειρήνη. Η λήψη μέτρων για
μας δεν αποτελεί αυτοσκοπό
αλλά δυστυχώς φαίνεται
πως η Υπευθυνότητα μας
έχει εκληφθεί ως αδυναμία
και δυστυχώς πλέον ξεχείλισε το ποτήρι.

• Τα απεργιακά μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός.
Ωστόσο ο εμπαιγμός των εργαζομένων
έχει ξεχειλίσει το ποτήρι και η εργασιακή αναταραχή
υπό τις περιστάσεις κρίνεται αναπόφευκτη
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Σ

ταδιακή
αύξηση
του
ποσοστού των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των παιδιών καταγράφηκε την περίοδο 2000-2017,
καταδεικνύοντας την τάση
γήρανσης του πληθυσμού της
Κύπρου. Παράλληλα, την
περσινή χρονιά το ποσοστό
γονιμότητας μειώθηκε περαιτέρω στο 1,32, παραμένοντας
πολύ πιο κάτω από το 2,10,
που εξασφαλίζει την αναπλήρωση του πληθυσμού.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Δημογραφία στην Κύπρο στο μικροσκόπιο της Στατιστικής Υπηρεσίας

Επιβεβαιώνεται η γήρανση
του πληθυσμού
αντίστοιχο ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας ήταν 7,0
θάνατοι για κάθε 1.000 κατοίκους.
H μέση διάρκεια ζωής κατά τη
γέννηση για το 2017 υπολογίστηκε σε 80,0 χρόνια για τους
άντρες και 84,1 χρόνια για τις
γυναίκες σε σύγκριση με 80,3
χρόνια για τους άντρες και
84,7 χρόνια για τις γυναίκες
για το 2016.

Πληθυσμός
Σύμφωνα με την τελευταία
δημογραφική έκθεση που από
τη Στατιστική Υπηρεσία, ο
πληθυσμός στις περιοχές που
ελέγχει το κράτος στο τέλος
του 2017 ανήλθε σε 864.200,
σε σύγκριση με 854.800 στο
τέλος του 2016, σημειώνοντας
αύξηση 1,1%. Το ποσοστό των
παιδιών ηλικίας κάτω των 15
χρόνων υπολογίστηκε σε 16,2%
το 2017 και το ποσοστό των
ηλικιωμένων προσώπων ηλικίας 65 χρόνων και πάνω σε
15,9% σε σύγκριση με 22,3% και
11,3% αντίστοιχα το 2000.
Σημειώθηκε δηλαδή σταδιακή
αύξηση του ποσοστού των
ηλικιωμένων και μείωση του
ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά της τάσης γήρανσης του
πληθυσμού.

Γεννητικότητα
Tο 2017 ο αριθμός των γεννήσεων στις περιοχές που ελέγχει
το Κράτος μειώθηκε στις 9.229
από 9.455 τον προηγούμενο
χρόνο και το ακαθάριστο
ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο 10,7 για κάθε

H βρεφική θνησιμότητα έχει
φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπε-
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και οι πολιτικοί γάμοι μειώθηκαν από 9.632 το 2016 σε
9.120 το 2017. Όπως και στα
προηγούμενα χρόνια, ένας
σημαντικός αριθμός πολιτικών
γάμων τελέστηκε από μη
κατοίκους Κύπρου. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 9.120
πολιτικών γάμων που τελέστηκαν, μόνο 1.940 ήταν γάμοι
μεταξύ κατοίκων Κύπρου. Έτσι
ο συνολικός αριθμός των
γάμων των κατοίκων Κύπρου
ανήλθε σε 5.882.
Tο 2017 ο αριθμός των διαζυγίων έφτασε τα 1.932 και το
ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας 2,25 για κάθε 1.000
κατοίκους.

Μετανάστευση

• Από το 1995 το συνολικό
ποσοστό γονιμότητας
είναι χαμηλότερο από
το 2,10 – ποσοστό που
χρειάζεται για να
εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού

Η καθαρή μετανάστευση στην
Κύπρο ήταν θετική από το
1983 μέχρι το 2011. Κατά την
περίοδο 2012-2015 παρατηρήθηκε αρνητική καθαρή μετανάστευση, ενώ από το 2016 η
καθαρή μετανάστευση γίνεται
και πάλι θετική. Το 2017 υπολογίστηκε σε 6.201.

1.000 κατοίκους. Το 2017 το
συνολικό ποσοστό γονιμότητας μειώθηκε στο 1,32 σε
σύγκριση με 1,37 το 2016. Το
συνολικό ποσοστό γονιμότητας ελαττώθηκε σταδιακά
κατά τα τελευταία χρόνια, από
2,46 που ήταν το πιο ψηλό
στην περίοδο 1982-1985. Από
το 1995 το συνολικό ποσοστό
γονιμότητας είναι πιο χαμηλό
από το 2,10 – ποσοστό που
χρειάζεται για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού.

Ο αριθμός των μεταναστών
προς την Κύπρο (Κυπρίων
επαναπατριζόμενων και ξένων
που έρχονται για εγκατάσταση
ή προσωρινή απασχόληση
πέραν του 1 χρόνου) ήταν
21.306 κατά το 2017 από
17.391 που ήταν το 2016.

H μέση ηλικία της μητέρας
κατά τη γέννηση του πρώτου
της παιδιού ήταν 29,2 χρόνια
ενώ η μέση ηλικία για όλες τις
γεννήσεις του 2017 ανεξάρτητα από τη σειρά γεννήσεως
των παιδιών ήταν 30,8 χρόνια.

Θνησιμότητα
O αριθμός των θανάτων στις
περιοχές που ελέγχει το Κράτος
ήταν 5.996 το 2017 και το

δα και υπολογίζεται σε 1,3
θανάτους βρεφών σε κάθε
1.000 γεννήσεις κατά το 2017.

Γάμοι και Διαζύγια
Ο συνολικός αριθμός των
γάμων το 2017 μειώθηκε στους
13.062 από 13.558 τον προηγούμενο χρόνο. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι παρέμειναν στα
ίδια επίπεδα με το 2016 (3.942
σε σύγκριση με 3.926 το 2016)

Ο αριθμός των μεταναστών
από την Κύπρο (Κυπρίων και
ξένων που έχουν μείνει στην
Κύπρο τουλάχιστον ένα χρόνο)
υπολογίζεται σε 15.105 για το
2017 σε σύγκριση με 14.892 το
2016.

Στο 25,2% Δείκτης Κινδύνου Φτώχειας ή Κοινωνικού Αποκλεισμού

Μ

ε βάση τα αποτελέσματα
της έρευνας Εισοδήματος
και Συνθηκών Διαβίωσης,
2017 με οικονομικό έτος αναφοράς το 2016, 25,2% του
πληθυσμού ή 214.636 άτομα
βρίσκονταν σε Κίνδυνο Φτώχιας ή σε Κοινωνικό Αποκλεισμό (δείκτης AROPE, ένας από
τους 9 βασικούς δείκτες στη
Στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη
2020»).
Πιο συγκεκριμένα
25,2% του πληθυσμού ζούσε
σε νοικοκυριά με διαθέσιμο
εισόδημα κάτω από το όριο
της φτώχιας ή ζούσε σε νοικοκυριά με σοβαρή υλική στέρηση ή ζούσε σε νοικοκυριά με
πολύ χαμηλό δείκτη έντασης
εργασίας. Ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά που
ήταν στο 27,7%. Η βελτίωση
αντικατοπτρίζεται τόσο στα
ποσοστά των αντρών όσο και
των γυναικών, 24,0% και
26,4% αντίστοιχα, διατηρώντας όμως διαχρονικά τις
γυναίκες σε δυσμενέστερη
θέση έναντι των αντρών.

Δείκτης Κινδύνου Φτώχιας
(AROP)
Το ποσοστό του πληθυσμού
που βρισκόταν σε Κίνδυνο
Φτώχιας, δηλαδή το διαθέσιμο
εισόδημα του βρισκόταν κάτω
από το Χρηματικό Όριο Κινδύνου Φτώχιας, παρουσίασε
μείωση, φτάνοντας στο 15,7%
σε σχέση με 16,1% που ήταν το
2016 και 16,2% το 2015, τα
οποία ήταν και τα ψηλότερα
ποσοστά που έφτασε ποτέ ο
δείκτης αυτός. Το Χρηματικό
Όριο Κινδύνου Φτώχιας το
2017 ήταν στα €8.698 για νοι-

κοκυριά ενός ατόμου σε σχέση
με €8.412 το 2016 και στα
€18.266 για νοικοκυριά με δυο
ενήλικες και 2 εξαρτώμενα
παιδιά σε σχέση με €17.665 το
2016.

Δείκτης Σοβαρής Υλικής
Στέρησης (SMD)
Το ποσοστό του πληθυσμού
με Σοβαρή Υλική Στέρηση,
δηλαδή το ποσοστό του πληθυσμού που λόγω οικονομικών δυσκολιών, δεν μπορούσε
για παράδειγμα να αποπληρώσει τους λογαριασμούς του

ρεύματος/νερού ή τα δάνεια
του, ή δεν μπορούσε να έχει το
χειμώνα ικανοποιητική θέρμανση, ή να αντιμετωπίσει
μια έκτακτη αλλά αναγκαία
δαπάνη (περισσότερες πληροφορίες στους ορισμούς στις
μεθοδολογικές πληροφορίες),
μειώθηκε το 2017 στο 11,5%
σε σχέση με 13,6% που είχε
φτάσει το 2016.

√ Αν και παρατηρείται
μείωση του Δείκτη Κινδύνου Φτώχειας βρίσκεται
ακόμη σε ψηλά επίπεδα
Δείκτης Πολύ Χαμηλής
Έντασης Εργασίας (LWI)
Το ποσοστό του πληθυσμού
στις ηλικίες 0-59 ετών, το
οποίο ζούσε σε νοικοκυριά με
πολύ χαμηλό Δείκτη Έντασης
Εργασίας, δηλαδή οι ενήλικες
στο νοικοκυριό εργάστηκαν
κατά την περασμένη χρονιά
λιγότερο από 20% της συνολικής
τους
δυνατότητας,
παρουσιάζει επίσης μείωση

το 2017 μετά από μια συνεχή
άνοδο τα τελευταία χρόνια,
φτάνοντας στο 9,4% σε σχέση
με 10,6% που είχε φτάσει το
2016.

Οικονομική Ανισότητα
Το μέσο ετήσιο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού για το 2017, με οικονομικό
έτος αναφοράς το 2016, ήταν
€30.376, παραμένοντας στα
ίδια περίπου επίπεδα με το
αντίστοιχο της προηγούμενης
χρονιάς που ήταν €29.942.
Η
οικονομική
ανισότητα
εκφράζεται, κυρίως, με το δείκτη κατανομής εισοδήματος
σε πεμπτημόρια (S80/S20) και
το δείκτη άνισης κατανομής
εισοδήματος, συντελεστή Gini.
Το 2017, οι δύο συντελεστές
οικονομικής ανισότητας, με
περίοδο αναφοράς το 2016,
παρουσιάζουν μείωση σε
σχέση με την προηγούμενη
χρονιά, υποδηλώνοντας βελτίωση στην κατανομή του
εισοδήματος των νοικοκυριών.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοι-

ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σ

και ελεύθερη Αμμόχωστο

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας και
το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με συνεισφορές
κάτω των €300 παραμένουν για 6 χρόνια στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων
Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη διαγραφή των λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του να αποταθούν
στους οργανωτικούς γραμματείς της Συντεχνίας τους για
να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο για πληρωμή των
συνεισφορών τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 28 Δεκεμβρίου 2018.

Χαράλαμπο Αυγουστή. 22849769.

Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά το επίθετο.

• Ζητούνται για πρόσληψη:

A/A Επίθετο

Όνομα

Όνομα Εργοδότη

1

Ahmed Smail

Smail

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

2

Feforzado

Marlita

ΣΚΕ ΓΕΡΙΟΥ

3

Florin

Iacob Andrian GELCO LIFTS LTD

4

Mladen

Borizon

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

5

Richard

Marshall

S.M.C. JOINT VENTURE

Στέγη Ηλικιωμένων

6

Tonyo Yorgov

Tonev

L.H.P. METALLOPLASTICS

- Τεχνικό/Μηχανικό

7

Vitaly

Beylin

AVGOUSTINOS FOOD INDUSTRY

- Συγκολλητές

8

Αγαθοκλέους

Αγαθοκλής

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

- Πωλητές/τριες σε ψαραγορές

9

Απέργης

Ονησίφορος S.M.C. JOINT VENTURE

- Καθαρίστριες

10 Βασιλείου

Βασίλης

SWISSPORT

- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια

11 Βλάχου

Μαρία

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

- Εφαρμοστής Αυτοκινήτων

12 Γεωργίου

Δημήτρης

TASTE OF INDIA REST. LTD

- Εργάτες/τριες

13 Γεωργίου Γαλατσάνου

Ελένη

KADNIG POWER BOATS

14 Γρηγορίου

Λουκία

ΜΕΓ.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

15 Έλληνας

Στέλιος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

16 Ζήνωνος

Βαρβάρα

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

17 Ζωρζής

Μάριος

J&P AVAX (ΜΕΤΑΛΟΤΕΧΝΙΤΕΣ)

18 Ιωάννου

Ανδρέας

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

Λεμεσό και Πάφο

19 Κορτζιά

Αργυρώ

ΣΚΕ. ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΥ

- Ηλεκτρονικοί διαγνώστες αυτοκινήτων

20 Κουμή Μιχαήλ

Γιαννάκης

S.M.C. JOINT VENTURE

- Πιεστής – Κόπτης σε τυπογραφείο

21 Κυριάκου

Κώστας

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

- Άτομο για αλλαγή ελαστικών (Λαστιχάρης)

22 Κωνσταντινίδης

Ελευθέριος

SWISSPORT

- Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων

23 Λουκά

Λουκάς

S.M.C. JOINT VENTURE

- Μηχανικούς αυτοκινήτων (Λεμεσό, Λάρνα-

24 Μανώλη

Δήμητρα

EASAX SHOP SYSTEMS LTD

κα και Λευκωσία)

25 Ομήρου

Μιχάλης

S.M.C. JOINT VENTURE

Γιώργο Κασιούρη 22849849.

26 Παπούλας

Γεώργιος

ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ

27 Παρασκευά

Παναγιώτης Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

28 Παρασκευά

Πέτρος

ASTRAFTI PRESS LTD

29 Πιρικκής

Ανδρέας

S.M.C. JOINT VENTURE

30 Πιττιρής

Παναγιώτης ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

31 Πολυβίου

Φωτούλα

ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)

- Βοηθός Υδραυλικός

32 Σοφοκλέους

Καλλιόπη

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

- Ψυκτικός

33 Στυλιανού

Βαλεντίνα

ΕΚΑ ΛΤΔ

Χριστόδουλο Βασιλείου

34 Σωτηριάδης

Αρτούρ

Α.ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΛ. ΕΓΚ. ΛΤΔ

22849849.

35 Χριστοδούλου

Χριστάκης

KADNIG POWER BOATS

• Zητούνται για πρόσληψη:

36 Αρσιώτης

Χρίστος

S.M.C. JOINT VENTURE

νωνούν με τους οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ο Δήμος Στροβόλου ζητά να προσλάβει:
- Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας
- Υγειονομικό Λειτουργό
- Λειτουργό Κήπων και Πρασίνου
Χρίστο Πελεκάνο22849713.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί λεωφορείων στη Λευκωσία
- Οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε Πάφο

- Πωλητές XVΑN
- Φύλακες Λευκωσία/Λεμεσό
- Καθαρίστριες σε συνεργείο καθαρισμού
Ζαχαρία Φυσεντζίδη 22849761.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Νοσηλευτή/τρια Υπεύθυνο/η Βάρδιας σε

- Ψήστης
Γεωργία Επιστηθίου 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Τεχνικού σε εργοστάσιο
- Υπεύθυνος Παραγωγής σε Τυπογραφείο
- Μηχανικοί Αυτοκινήτων σε Λευκωσία,

• Zητούνται για πρόσληψη:
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
- Βοηθός τεχνικού κλιματιστικών
- Ηλεκτρολόγος
- Τορναδόρος
- Υδραυλικός

- Μάγειρες
- Σερβιτόροι/ες
- Καμαριέρες
Ανδρέα Παναγή 22849849.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες
- Εργάτης τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου
(παρκέ)
- Λουστραδόροι
- Σιδεράδες
- Επικολλητής Καπλαμά
- Σκαλιστές
- Πελεκάνοι
- Επιπλοποιοί
- Καλουψιήδες
Μιχάλη Παντελή 99641048.

11

Αναγκαιότητα η ενθάρρυνση
της καινοτομίας και των
τεχνολογικών εξελίξεων

Η

υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου,
συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής
της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στις 06 Δεκεμβρίου 2018.
Κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου EPSCO πραγματοποιήθηκε συζήτηση πολιτικής για τις προτεραιότητες της Ένωσης σε θέματα εργασίας και
κοινωνικής πολιτικής για το επόμενο έτος, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2019, ενώ
υιοθετήθηκε Γενική Προσέγγιση σχετικά με την
Πρόταση Κανονισμού για την ίδρυση Ευρωπαϊκής
Αρχής Εργασίας
και την Οδηγία για
• H υπουργός Εργασίας τους καρκινογόΖέτας Αιμιλιανίδου, στο νους ή μεταλλαΣυμβούλιο Απασχόλη- ξιογόνους παράγοντες κατά την
σης και Κοινωνικής
εργασία.

Πολιτικής της ΕΕ

Η Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε
στην ανάγκη για ενθάρρυνση της καινοτομίας και
των τεχνολογικών εξελίξεων ενώ ταυτόχρονα,
τόνισε ότι παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και η στήριξη των
ανέργων με τα κατάλληλα εφόδια για την ένταξή
τους στην αγορά εργασίας είναι πρωταρχικής
σημασίας, σημείωσε η κα Υπουργός, τονίζοντας
ότι η προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης θα πρέπει να συνδυάζεται με την παροχή
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών για όσους
αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η
κα Αιμιλιανίδου σημείωσε ότι με τις πολιτικές
που ακολούθησε η Κυβέρνηση η ανεργία σημείωσε σημαντική μείωση στο 7.3%. Η εμπλοκή των
κοινωνικών εταίρων σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης είναι καθοριστικής σημασίας για την
επιτυχία τους.
Στο περιθώριο του Συμβουλίου η κα Αιμιλιανίδου
συναντήθηκε με την Επίτροπο Απασχόλησης της
ΕΕ Marianne Thyssen, και η Υπουργός γνωστοποίησε την επιθυμία της Κύπρου για τη φιλοξενία
της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας. Ο Οργανισμός αυτός θα συμβάλει στην
εφαρμογή των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, προστατεύοντας το
εργασιακό καθεστώς και τα δικαιώματά τους.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Καταπολεμώντας
τη φτώχεια και την ανεργία

Σ

τις 3 Δεκεμβρίου η κοινοβουλευτική
επιτροπή απασχόλησης ψήφισε
υπέρ της αναβάθμισης των ευρωπαϊκών κανόνων για την αντιμετώπιση
της ανεργίας και των υψηλών ποσοστών φτώχειας στην ΕΕ. Η έκθεση
προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου στον προϋπολογισμό της ΕΕ
για το 2021-2027, με κύριο στόχο την
παροχή βοήθειας σε παιδιά και την
καταπολέμηση της ανεργίας των
νέων.

το Κοινοβούλιο ζητά την αναβάθμιση
της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής
μέσω της δημιουργίας μιας εξορθολογισμένης εκδοχής του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου γνωστής ως το

Δεδομένης της μεγάλης ανησυχίας για
την ανεργία και τη φτώχεια στην ΕΕ,

Το αναβαθμισμένο ταμείο θα μπορούσε να συνεισφέρει στη δημιουργία

πλήρους απασχόλησης, στην ενίσχυση της ποιότητας της εργασίας, στην
αύξηση της παραγωγικότητας, στη
διευκόλυνση της διαδικασίας εύρεσης
εργασίας σε διαφορετικά μέρη της ΕΕ,

• Οι ευρωβουλευτές ζητούν την αναβάθμιση του ρόλου του Eυρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου με στόχο την παροχή βοήθειας σε περισσότερους
ανθρώπους που πλήττονται από τη φτώχεια και την ανεργία
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus
(ΕΚΤ+).

στη βελτίωση των συστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης αλλά και
στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και υγείας.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Άνοιξε χριστουγεννιάτικο δώρο της πρώτης του αγάπης
… μετά από 47 χρόνια

Έ

να… σκονισμένο χριστουγεννιάτικο δώρο άνοιξε μετά από
47 χρόνια ο Adrian Pearce, το
οποίο είχε λάβει από την πρώτη
του αγάπη!
Όλα ξεκίνησαν όταν το 1971 η
Vicki Allen έδωσε το δώρο στον
τότε αγαπημένο της και λίγο μετά
τον εγκατέλειψε. Ο νεαρός τότε
Pearce αποφάσισε πως δεν θα το
ανοίξει ποτέ. Ένα μικρό κουτί με
μοβ περιτύλιγμα έμεινε κλειστό
για ολόκληρες δεκαετίες, μέχρι το
2017, όπου οι δύο πρώην σύντροφοι συναντήθηκαν ξανά μέσω

κοινών γνωστών.
Η ανυπομονησία τελειώνει: Μέσα
στο κουτί ήταν ένα βιβλίο με τίτλο
«Αγάπη είναι: Νέοι τρόποι να
καταλάβετε αυτό το συγκεκριμένο

συναίσθημα» και στις
σελίδες του περιείχε
ζωγραφιές και ρητά
για την αγάπη. Ο
Adrian αναφέρει στην
Daily Mail πως «η ειρωνεία είναι τρομακτική»,
αναφερόμενος
στον
τίτλο του βιβλίου και
στην κατάληξη του
ζευγαριού.
Όσο για τη Vicki, δήλωσε σοκαρισμένη που ο εφηβικός της έρωτας
κατάφερε να συγκρατηθεί τόσα
χρόνια!

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τρεις συμβουλές
που θα θυμόμαστε

άποιες μέρες, ο εγκέφαλός σας μπορεί να
είναι "εκτός λειτουργίας". Δεν νιώθετε
καθόλου δημιουργικοί και τίποτα δεν μπορεί
να σας ξεκολλήσει.
Είναι αρκετά απογοητευτικό αλλά μπορεί να
συμβεί στον οποιονδήποτε. Αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα που μπορείτε να κάνετε γι 'αυτό. Υπάρχουν λύσεις για να
σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε αυτό το φοβερό πνευματικό «μπλοκ».
1. Σκεφτείτε ενώ περπατάτε

Δεν είναι μυστικό ότι η άσκηση είναι σημαντική για
να κρατάτε το μυαλό σας σε εγρήγορση καθώς και
το σώμα σας. Πολλοί αναφέρουν το τρέξιμο ή τη
γιόγκα ως ουσιαστικό μέρος της καθημερινής τους
ρουτίνας
2. Διαλογιστείτε

Μ

Απολύθηκε δασκάλα επειδή είπε σε μαθητές
ότι δεν υπάρχει Άη Βασίλης

ια αναπληρώτρια δασκάλα
φέρεται να απολύθηκε από
ένα δημοτικό σχολείο του Νιού
Τζέρσι στις ΗΠΑ, όπου εργαζόταν
γιατί είπε στους μαθητές της ότι
δεν υπάρχει ο Αγιος Βασίλης.
Οι γονείς των μαθητών της πρώτης δημοτικού στο σχολείο Cedar
Hill του Μόντβιλ είπαν ότι χρειάστηκε να παρηγορήσουν τα παιδιά τους μετά το περιστατικό, το
οποίο προκλήθηκε όταν ένας
μαθητής υποστήριξε ότι υπάρχει
ο Αγιος Βασίλης. Η δήλωση του
παιδιού πυροδότησε την οργή της
εν λόγω δασκάλας, η οποία φέρεται στη συνέχεια να κατέρριψε και
άλλους παιδικούς μύθους όπως
ότι δεν υπάρχει το πασχαλινό
λαγουδάκι ούτε η νεράιδα των
δοντιών.
Ενας από τους γονείς μαθητή

υπάρχουν". "Μια ενήλικη
γυναίκα επιχείρησε να
συνθλίψει τα όνειρα 22
εξάχρονων παιδιών από
την πρώτη τάξη δημοτικού του Cedar Hill", σχολίασε.

• Ο διευθυντής του δημοτικού
σχολείου Μάικλ Τζέι Ρατζ
ζήτησε αργότερα συγγνώμη
για τη συμπεριφορά
της δασκάλας
στην τάξη, η Λίζα Σίμεκ, έγραψε
στο Facebook: «(Η δασκάλα) τους
είπε ότι ο Αγιος Βασίλης δεν
υπάρχει και ότι οι γονείς αγοράζουν τα δώρα και τα βάζουν κάτω
από το δέντρο τους. Τους είπε ότι
οι τάρανδοι δεν μπορούν να
πετάξουν και ότι τα ξωτικά δεν

Ο διευθυντής του δημοτικού σχολείου Μάικλ Τζέι
Ρατζ ζήτησε αργότερα συγγνώμη
για τη συμπεριφορά της δασκάλας με επιστολή του που έστειλε
στους γονείς. "Ως πατέρας τεσσάρων παιδιών, γνωρίζω απόλυτα
την ευαίσθητη φύση αυτού του
ζητήματος. Αν μέσα στις επόμενες
ημέρες συζητηθεί το θέμα στο
σπίτι μπορείτε να λάβετε τα απαραίτητα βήματα για να διατηρήσετε την αθωότητα των παιδιών
σας αυτή την εορταστική περίοδο».

Ο διαλογισμός είναι πολύ πιο δύσκολος από ό, τι
ακούγεται, αλλά υπάρχει λόγος που οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο βασίζονται σε αυτή
την ειρηνική πρακτική για να διατηρήσουν τη ζωή
τους σε τάξη.
Αν καθίσετε και παρατηρήσετε, θα δείτε πόσο ανήσυχο είναι το μυαλό σας. Αν προσπαθήσετε να ηρεμήσετε, τότε η διαίσθησή σας αρχίζει να ανθίζει και
θα αρχίσετε να βλέπετε τα πράγματα πιο ξεκάθαρα».
Η πρακτική του διαλογισμού ενθαρρύνει την πιο
δημιουργική του σκέψη μαζί με μια ισχυρή αίσθηση
ενσυναίσθησης «είναι μια πειθαρχία, πρέπει να την
εξασκήσετε».
3. Ξεκινήστε να ασχολείστε με κάτι καινούργιο
Αυτό ακούγεται περισσότερο με μια απόσπαση
προσοχής από μια μέθοδο έμπνευσης. Η ιδέα πίσω
από αυτή την πρακτική είναι ότι δεν μπορείτε να
σκεφτείτε έξω από το «κουτί» εάν δεν αφήσετε ποτέ
το αυτό το «κουτί». Βγείτε από τη ρουτίνα και αφήστε τον εαυτό σας να ανακαλύψει νέα πράγματα.
Διαβάστε ένα βιβλίο που σας ενδιαφέρει, ακόμη και
αν δεν έχει καμία σχέση με το τρέχον πρόβλημα.
Ποτέ δεν ξέρετε πώς μια πρόταση μπορεί να σας
δημιουργήσει μια ιδέα. Πρέπει να πιστέψετε ότι οι
κουκίδες θα συνδεθούν με κάποιο τρόπο στο μέλλον».

Οικογένεια ζητά φωτογράφο να ταξιδέψει μαζί τους

Η

ιδανική δουλειά για όσους
θέλουν να ταξιδεύουν συνέχεια, τώρα μπορεί να γίνει πραγματικότητα, λόγω μεγαλομανίας
μιας ανώνυμης οικογένειας!
Η ανάρτηση προς αναζήτηση του
κατάλληλου φωτογράφου δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο
Perflocal, μια ιστοσελίδα που
φέρνει κοντά πελάτες και φωτογράφους.
Στην συγκεκριμένη αγγελία, η
ανώνυμη οικογένεια, δίνει 80,000
δολάρια τον χρόνο, με επιπρόσθετα πληρωμένα τα έξοδα για
τα ταξίδια και φυσικά την διαμονή ενώ ο - τυχερός / η φωτογράφος- θα έχει δικαίωμα για άδεια
ασθενείας και 30 μέρες διακοπές
- σαν μια... κανονική δουλειά
δηλαδή!
Η δουλειά ξεκινάει τον Φεβρουάριο και η αγγελία την περιγράφει
ως «μεγάλη ευκαιρία» και ως
«μεγάλη δέσμευση». Ο ρόλος
απαιτεί εργασία έως και 10 ώρες
την ημέρα και το σωστό άτομο θα
πρέπει να είναι ευέλικτο, ικανό να
αφήσει το σπίτι του σε σύντομο

χρονικό διάστημα και να ταξιδέψει για το μεγαλύτερο μέρος του
χρόνου, μερικές φορές επιστρέ-

• Ο εργοδοτούμενος θα έχει
δικαίωμα για άδεια ασθενείας και 30 μέρες διακοπές
φοντας σπίτι μόνο για λίγες μέρες
κάθε φορά.
"Υπάρχει πιθανότητα να παραμείνουμε εκτός χώρας μέχρι και

τρεις μήνες κάθε φορά και θα επισκεφτούμε μέρη στην Ευρώπη,
την Αμερική, τη Νότια Αμερική και
την Αυστραλία, όπου έχουμε
κάποιες παραθεριστικές κατοικίες και άλλες κατοικίες", σημειώνεται στην αγγελία.
"Ο φωτογράφος θα μας συνοδεύσει σε εκδηλώσεις όπως το
Formula One Grand Prix στο Μονακό και το Abu Dhabi, για καταδύσεις στις Μαλδίβες, στο Mardi
Gras στη Νέα Ορλεάνη και το Καρναβάλι του Rio de Janeiro, καθώς
και το σκι στο Val d'Isère".Η σύμβαση είναι αρχικά για 12 μήνες,
με δυνατότητα επέκτασης για τον
σωστό υποψήφιο.
Η οικογένεια παραμένει ανώνυμη
σε αυτό το στάδιο "λόγω της
υψηλής φύσης της εργασίας του
πατέρα".
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα
κριτήρια και περάσουν τους ελέγχους ιστορικού θα κληθούν σε μια
συνέντευξη για να δουν πώς θα
συναντήσουν την οικογένεια και
εάν η "χημεία" μεταξύ τους είναι
σωστή.

Τελείωσε το κραγιόν σας;
Μη βιαστείτε να το πετάξετε

Τ

ελειώνει το αγαπημένο σας κραγιόν και ετοιμάζεστε να αγοράσετε ξανά την ίδια απόχρωση;
Μη βιαστείτε να το πετάξετε, σας έχουμε ένα έξυπνο
tip για να το αξιοποιήσετε.
1. Με μια οδοντογλυφίδα βγάλτε το κραγιόν από τη
θήκη του και ρίξτε το σε ένα πλαστικό βαζάκι.
2. Ρίξτε λίγες σταγόνες λάδι καρύδας στο βαζάκι με
το κραγιόν και ανακατέψτε με την οδοντογλυφίδα.
3. Τοποθετήστε για λίγη ώρα το βαζάκι στην κατάψυξη, έτσι ώστε να «δέσει» το μείγμα.
4. Το νέο σας κραγιόν είναι έτοιμο! Απλώστε το στα
χείλη σας με το δάχτυλό σας ή, για μεγαλύτερη
ακρίβεια και καλύτερο αποτέλεσμα, με ένα πινελάκι.

Σοβαρά … αστειάκια
Δυο τεμπέληδες κοιμούνται όταν κάποιος κλέφτης μπαίνει στο δωμάτιο τους και τραβάει
σιγά-σιγά το πάπλωμα και τους το παίρνει. Ο
ένας το παίρνει είδηση και λέει στον άλλον:
- "Σήκω και πιάσε αυτόν που μας πήρε το
πάπλωμα."
Κι ο άλλος:
- "Άφησε τον όταν ξαναρθεί να πάρει το μαξιλάρι θα τον πιάσουμε!"
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Αν αναζητάς ένα υγιεινό σνακ για το χειμώνα
μάθε τα οφέλη του κάστανου

Τ

ο κάστανο προέρχεται
από τις καστανιές, που
είναι δέντρα που φύονται σε
υψόμετρο άνω των 250
μέτρων και μας χαρίζουν
τους καρπούς τους αυτή την
εποχή.

Παράλληλα έχουν υψηλή
περιεκτικότητα και σε βιταμίνη C, αφού 100 γραμμάρια
κάστανα παρέχουν 43 mg
βιταμίνης C, δηλαδή περίπου το 70% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης, ενώ
είναι πλούσια σε φυλλικό
οξύ, (τα 100 γραμμάρια
παρέχουν 62 mg φυλλικού
οξέος, δηλαδή το 15,5% της
συνιστώμενης ημερήσιας
δόσης) και καλή πηγή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων,
τα οποία βοηθούν στη μείωση της κακής (LDL) χοληστερόλης και στην αύξηση της
καλής (HDL).

Και η αλήθεια είναι πως και
η σύγχρονη επιστήμη έχει
επιβεβαιώσει τα πολλαπλά
οφέλη του κάστανου που
όντως έχει τόσα πολλά θρεπτικά στοιχεία, που δικαίως
θεωρείται super food.

Είναι όμως ιδανικά για σνακ αφού
περιέχουν υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη, παρά το γεγονός ότι από
διατροφικής άποψης, είναι παρόμοια με άλλες αμυλώδεις τροφές
όπως η πατάτα, το καλαμπόκι
κ.λπ.

Τέλος τα κάστανα περιέχουν
σίδηρο, ασβέστιο, κάλιο,
μαγνήσιο,
μαγγάνιο,
φωσφόρο και ψευδάργυρο
και έχουν υψηλή περιεκτικότητα και στις βιταμίνες του
συμπλέγματος Β (τα 100
γραμμάρια περιέχουν 11%

• Όλοι οι ξηροί καρποί αποτελούν υπερτροφή, αφού παρέχουν
στον οργανισμό «καλά λιπαρά» και δεκάδες θρεπτικά στοιχεία.
Για τους χειμερινούς μήνες τα κάστανα είναι ο ξηρός καρπός
που αποτελεί έναν αληθινό διατροφικό θησαυρό
Επίσης τα κάστανα είναι καλή
πηγή διαιτητικών φυτικών ινών,
καθώς τα 100 γρ. έχουν περίπου
8,1 γραμμ. φυτικών ινών, δηλαδή

νιασίνη, 29% πυριδοξίνη, 100% θειαμίνη και 12% ριβοφλαβίνη), ενώ
αξίζει να σημειωθεί πως δεν
περιέχουν γλουτένη.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Κάποια προβλήματα του παρελθόντος θα βρουν τη λύση τους και θα σε
ξαλαφρώσουν. Κάτι καινούργιο φαίνεται
στον ορίζοντα, γι’ αυτό μην στέκεσαι σε
όσα τελείωσαν και αφοσιώσου στο νέο
κύκλο που αρχίζει στη ζωή σου. Πρέπει
να αντιμετωπίσεις με αισιοδοξία αυτό το
νέο κάλεσμα και να μην δυσπιστήσεις και
υποχωρήσεις, πριν δεις καλά αν είναι
κάτι που αξίζει τον κόπο. Επένδυσε στην
αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό σου, για
να μπορέσεις να διευρύνεις τους ορίζοντές σου.
Ταύρος: Είναι αρκετά ήρεμη η μέρα για
εσένα και αν δεν παρασυρθείς από τις
δικές σου σκέψεις, μπορείς να περάσεις
καλά. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις και
απόφυγε να μπλεχτείς σε παρασκηνιακές
καταστάσεις και παρεξηγήσεις. Ακολούθησε το δρόμο της ειλικρίνειας και της
διαφάνειας.
Δίδυμοι: Ασχολήσου πιο σοβαρά με τις
σχέσεις σου και εκμεταλλεύσου τις θετικές συγκυρίες που σου στέλνει η μέρα για
να αντλήσεις σημαντικά οφέλη. Το οικογενειακό σου περιβάλλον χρειάζεται
σήμερα την προσοχή σου, καθώς θα
υπάρξουν αρκετά παράπονα για την
απουσία σου.
Καρκίνος: Πρέπει να δείξεις περισσότερο
ενδιαφέρον σε θέματα που σε απασχολούν το τελευταίο διάστημα, που τα έχεις
παραμελήσει και σε προβληματίζουν. Η
ημέρα είναι ιδανική για τέτοιου είδους
κινήσεις και δεν έχεις καμία απολύτως
δικαιολογία, για να μην τα φέρεις όλα
στα μέτρα σου και να μην πετύχεις ό,τι κι
αν βάλεις στο μυαλό σου. Οι πλανήτες

SUDOKU

το 20% της συνιστώμενης
ημερήσιας ποσότητας.

Τα κάστανα καλλιεργούνται
εδώ και χιλιάδες χρόνια και
οι καστανιές είναι γνωστές
και ως αρτόδεντρο, αφού σε
πολλά σημεία του πλανήτη
το κάστανο και όλα τα τρόφιμα που προέρχονταν από
αυτό αποτελούσαν την πιο
βασική τροφή.

Μόνο που, μολονότι το
κάστανο έχει λιγότερα λιπαρά σε σχέση με άλλους
ξηρούς καρπούς, έχει αρκετές θερμίδες, αφού μόλις τα
100 γραμμάρια κάστανα έχουν
περίπου 300 θερμίδες. Άρα χρειάζεται μέτρο στην κατανάλωση
τους.
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συνωμοτούν υπέρ σου με σειρά ευκαιριών. Αξιοποίησέ τες!!!
Λέων: Πολλές είναι οι αλλαγές που έχουν
συμβεί στη ζωή σου το τελευταίο διάστημα και οι περισσότερες είναι προς όφελός
σου. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι πρέπει
να κάθεσαι με τα χέρια σταυρωμένα,
αλλά πρέπει κι εσύ να βοηθήσεις τις
καταστάσεις να πάρουν θετική τροπή.
Αυτό που σου χρειάζεται είναι προγραμματισμός και καλή διαχείριση χρόνου για
να τα καταφέρεις καλύτερα.
Παρθένος: Η δυναμικότητά σου παίρνει
τα ηνία και δείχνεις αποφασισμένος για
όλα αγαπητέ Παρθένε. Θα έχεις ευχάριστες εξελίξεις και ορισμένα θέματα θα
βρουν τη λύση τους, αρκεί κι εσύ να αξιοποιήσεις κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται μπροστά σου.
Ζυγός: Είναι κάποια θέματα με τα οποία
απέφευγες μέχρι τώρα να ασχοληθείς,
αλλά τώρα ήρθε η ώρα τους και καλό
είναι να ξεμπερδεύεις μαζί τους μια και
καλή, για να μην τα ξαναβρείς μπροστά
σου. Σε αυτές τις κινήσεις θα βρεις συμμάχους από το οικογενειακό και φιλικό
σου περιβάλλον. Μίλησέ τους και ζήτα
ανοιχτά τη βοήθειά τους. Θα νιώσεις
πολύ όμορφα με τη στάση τους.
Σκορπιός: Θέλεις να βάλεις σε σειρά διάφορα θέματα που σε απασχολούν. Ο
εκνευρισμός και η ένταση όμως θα είναι
το χαρακτηριστικό αυτής της ημέρας και
δε θα σου επιτρέψει να το κάνεις. Αντ’
αυτού προτίμησε να εργαστείς μόνος σου
και να τακτοποιήσεις μισοτελειωμένες
σου υποθέσεις που πρέπει όμως να διευ-

θετηθούν για να πας ένα βήμα πιο πέρα.
Τοξότης: Η ημέρα θα είναι κάπως κουραστική για εσένα και οι αντοχές σου, τόσο
οι πνευματικές όσο και οι σωματικές, θα
σε προδώσουν. Βρες χρόνο να ασχοληθείς
με την υγεία και την ξεκούρασή σου και
γέμισε τις μπαταρίες σου για να δράσεις
πιο αποτελεσματικά τις επόμενες ημέρες.
Αιγόκερως: Η εξυπνάδα σου και οι αυξημένες ικανότητές σου θα σε βγάλουν από
τη δύσκολη θέση. Αρκετά προβλήματα θα
παρουσιαστούν και θα προστεθούν σε
ήδη υπάρχοντα κι εσύ θα χρειαστεί να
κινηθείς δυναμικά και δραστικά για να τα
καταφέρεις. Μην αφήσεις να σε παρασύρουν άνθρωποι που δεν είναι τόσο αποφασιστικοί.
Υδροχόος: Επειδή δε θα μπορέσεις να τα
κάνεις όλα σήμερα, βάλε έναν καλό προγραμματισμό και κινήσου με ψυχραιμία
για να μπορέσεις να ξεμπερδεύεις με όσο
το δυνατόν περισσότερα ζητήματα μπορείς. Βρες το χρόνο να δεις άτομα που εδώ
και καιρό σε προβληματίζουν και κάνε
μαζί τους μια ξεκάθαρη κουβέντα. Αυτή η
τακτική θα σε αποσυμφορήσει αρκετά.
Ιχθείς: Ευνοϊκή θα είναι αυτή η μέρα για
εσένα, με τα σχέδια και τις αλλαγές που
έχεις στο μυαλό σου, να τα πετυχαίνεις με
πολύ ευκολία. Για να μπορέσεις όμως να
προχωρήσεις πρέπει πρώτα να λύσεις
κάποιες εκκρεμότητες που έχεις και μπορεί να αποτελούν τροχοπέδη για την
πορεία σου και μετά να ασχοληθείς ενεργά και ανεμπόδιστα για το μέλλον σου
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Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Κοτόπουλο φιλέτο γεμιστό
και Χριστουγεννιάτικο
Υλικά: 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλο, 3 κ.σ. ελαιόλαδο
1/4 φλ. κονιάκ, 1 φλ. ζωμό κότας, αλάτι, πιπέρι
αποξηραμένα δαμάσκηνα και βερίκοκα
λίγο σπάγκο ψησίματος
Για τη γέμιση
4 κ.σ. ελαιόλαδο, 100 γραμ. κιμά μοσχαρίσιο
2 κ.σ. ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 2 κ.σ. κουκουνάρι
4 ψιλοκομμένα αποξηραμένα δαμάσκηνα
4 βρασμένα κάστανα ψιλοκομμένα
1 μήλο τριμμένο, 4 κ.σ. κονιάκ
χυμό και ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Εκτέλεση: Ξεκινάμε το χριστουγεννιάτικο γεμιστό κοτόπουλο, ανοίγοντας με κοφτερό μαχαίρι τα φιλέτα
κοτόπουλο ώστε να μεγαλώσει η επιφάνεια τους. Τα
χτυπάμε με μπατη η άλλο βαρύ αντικείμενο ώστε να
πλατύνουν και να ανοίξουν σε μεγάλη επιφάνεια.
Λαδώνουμε τα φιλέτα και αλατοπιπερώνουμε καλά
από όλες τις πλευρές. Μοιράζουμε δυο κουταλιές γέμιση σε κάθε φιλέτο. Τυλίγουμε σε ρολό και δένουμε σφιχτά κάθε ρολάκι ώστε να μην ανοίξει στο μαγείρεμα.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι με χοντρή
βάση και σε δυνατή φωτιά ροδίζουμε τα ρολάκια γύρω
γύρω για 2-3′ από κάθε πλευρά. Προσθέτουμε τα αποξηραμένα φρούτα ολόκληρα. Σβήνουμε με το κονιάκ και
αφήνουμε να εξατμιστεί τελείως. Προσθέτουμε τον
ζωμό και βράζουμε για 15′ σε μέτρια φωτιά να ψηθεί
το φιλέτο και να γλασάρει η λίγη πυκνή σάλτσα. Αν
θέλουμε προσθέτουμε ένα κομμάτι κρύο βούτυρο, όσο
ένα καρύδι για να γυαλίσει η σάλτσα. Ανακινούμε το
τηγάνι να λιώσει με την θερμοκρασία των υλικών.
Κόβουμε διαγώνια κάθε φιλέτο και σερβίρουμε γαρνίροντας με αποξηραμένα φρούτα και πυκνή γκλασαρισμένη σάλτσα με σύσταση μελιού.
Για τη γέμιση
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε τον κιμά για
6-7′ ανακατεύοντας να ψηθεί. Προσθέτουμε το κρεμμύδι κι αφήνουμε να γίνει διάφανο για λίγα λεπτά. Προσθέτουμε το κουκουνάρι, τα δαμάσκηνα, τα κάστανα
και το μήλο κι ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το κονιάκ.
Προσθέτουμε λίγο ξύσμα. Αλατοπιπερώνουμε στο
τέλος. Αποσύρουμε κι αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Περιχύνουμε με τον χυμό πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΛΥΣΗ SUDOCOU

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

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

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 427 - 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1957

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
ΤΑ ΓΝΩΜΙΚΑ
Όταν σκουραίνουν
τα πράγματα πρέπει
να γινόμαστε θετικοί.
Δεν υπάρχει πιο
ισχυρή προστασία
από την δύναμη
της θετικής σκέψης
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου
2018 στον ιερό ναό Αγίου Αρσενίου
στην Κυπερούντα, το ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα και παππού

Τελούμεν την Κυριακή
23 Δεκεμβρίου 2018 από τον Ιερό
Ναό Αγίου Γεωργίου Μάμμαρι το
ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................................... 22887171

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

Ημερίδα για το δίκαιο του ανταγωνισμού
και της προστασίας του καταναλωτή

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και η Επιτροπή Προστασίας του
Ανταγωνισμού διοργάνωσαν από κοινού την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018,
ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή».
Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών
για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

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

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΕΚ

Αύξηση 9,7%
στις αφίξεις τουριστών

Μ

ε βάση τα αποτελέσματα της
Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις
τουριστών τον Νοέμβριο 2018 ανήλθαν
σε 158.685, σε σύγκριση με 144.676 τον
Νοέμβριο 2017, σημειώνοντας αύξηση
9,7%. Οι αφίξεις Νοεμβρίου 2018 ήταν οι
yψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο
μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Νοέμβριο.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου
2018 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε
3.832.062, σε σύγκριση με 3.553.149 την
αντίστοιχη περίοδο του 2017, σημειώνοντας αύξηση 7,8% αλλά και ξεπερνώντας τις αφίξεις που καταγράφηκαν
ποτέ στην Κύπρο κατά τους πρώτους
έντεκα μήνες του έτους.

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

Στην ημερίδα αναλύθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή και έγινε παρουσίαση της νέας
Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αναφορικά με την ενδυνάμωση των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού. Έγινε παρουσίαση του νομικού πλαισίου
που θεσπίζει τις διαδικασίες αποζημιώσεων προσώπων που έχουν υποστεί ζημιά
από παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και επεξηγήθηκε ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του καταναλωτή στην Κύπρο.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΛ

Ο.Π.Ν. ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Τα αποτελέσματα των συναντήσεων των Πρωταθλημάτων Επίλεκτης και
Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ, της Κυριακής 16 Δεκεμβρίου 2018, είναι:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγ. Τριμιθιάς – ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘ.) Χάρτζιας 6 - 3
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΘΟΙ Καπέδων
1-1
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
1-2
ΠΑΟ Κάτω Μονής – Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C.
3- 3
ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – ΛΕΝΑΣ Χανδριών
4-1
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
8-0
ΑΠΟΑ ΄Αλωνας – Α.Ε.Βυζακιάς
0-3
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
3-2
ΣΗΜΕΙΩΗΣΕΙΣ:
1) Για την 9η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Ενιαίας Κατηγορίας ΕΠΟΠΛ,
διεξάγεται την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2018, στις 10:30 π.μ. ο αγώνας
Α.Ε.Βυζακιάς – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής.
2) Στις 23 Δεκεμβρίου 2018 για τις υπόλοιπες Ομάδες, είναι ΚΕΝΗ.

Την ερχόμενη εβδομάδα 20 – 21/12/18 θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες του Λεοντιάδειου
Πρωταθλήματος.

10η αγωνιστική
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, Πέμπτη,
ώρα 7.30΄μ.μ.
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ, Παρασκευή ώρα
7.30΄μ.μ.
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ, Παρασκευή ώρα
7.30΄μ.μ.
Tα αποτελέσματα της περασμένης αγωνιστικής
έχουν ως εξής:
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC

3-1

ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ 3 - 2
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ αναβλήθηκε
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Βαθμολογία UEFA:

• Καλή Ευρωπαϊκή πορεία κατέγραψαν Απόλλωνας και ΑΕΚ

Ανέβηκε στην 13η θέση η Ελλάδα
Σταθερά στην 18η θέση η Κύπρος

ΑΠΟΕΛ: Κρατά τα Ευρωπαϊκά σκήπτρα
παρά την απουσία του από τους ομίλους

Κείμενο - Επιμέλεια Ξενής Χ. Ξενοφώντος

Η

νίκη του Ολυμπιακού επί της Μίλαν με 3-1 και η
πρόκριση των "ερυθρόλευκων" στους 32 του
Europa League έφερε την Ελλάδα στην 13η θέση της
UEFA ξεπερνώντας τη Δανία που έπεσε στην 14η
θέση και δεν έχει πλέον καμία ομάδα σε Ευρωπαϊκή
διοργάνωση.
Οι ήττες και οι αποκλεισμοί ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δεν βοήθησαν την Ελλάδα αλλά η νίκη του Ολυμπιακού και η
πρόκριση στην επόμενη φάση ήταν σωτήρια για το
Ελληνικό ποδόσφαιρο.
Η μόνη ομάδα που απειλεί από εδώ και στο εξής την
Ελλάδα είναι μόνο η Ελβετία που αυτή τη στιγμή
είναι στην 15η θέση και έχει και αυτή μια ομάδα, τη
Ζυρίχη, που επίσης
• Χρυσοφόρους βαθμούς συνεχίζει στο Europa
League.
έφερε για την Ελλάδα

η νίκη του Ολυμπιακού
επί της Μίλαν
• Ο θρίαμβος του
ΑΠΟΛΛΩΝΑ επί της
Λυών δεν στάθηκε ικανός να ξεκολλήσει
την Κύπρο από
την 18η θέση

Παρά τους χρυσοφόρους βαθμούς που
έφερε ο Απόλλωνας,
Λεμεσού, ιδίως με τον
εκτός έδρας θρίαμβο
του στην τελευταία
αγωνιστική επί της
Λυών Γαλλίας , η
Κύπρος δεν κατάφερε
να ξεκολλήσει από
την 18η θέση.

Η κατάταξη της UEFA
1. Ισπανία 97.569 (7/7)
2. Αγγλία 75.605 (6/7)
3. Ιταλία 72.154 (5/7)
4. Γερμανία 69.784 (5/7)

30. Σλοβακία 15,625
(0/4)
31. Σλοβενία 15,000
(0/4)

6. Ρωσία 49.716 (2/6)

32. Λίχτενσταϊν 13,500
(0/1)

7. Πορτογαλία 45.832
(3/5)

33. Ουγγαρία 10,500
(0/4)

8. Βέλγιο 39.300 (2/5)

34. ΠΓΔΜ 8,000 (0/4)

9. Ουκρανία 38.100
(2/5)

35. Μολδαβία 7,750
(0/4)

10. Τουρκία 34.000 (2/5)

36. Αλβανία 7,500 (0/4)

11. Ολλανδία 30.633
(1/5)

37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)

5. Γαλλία 57.165 (3/6)

12. Αυστρία 30.450
(2/5)
13. Ελλάδα 27.400 (1/5)
14. Δανία 27.025 (0/4)
15. Ελβετία 26.700 (1/5)
16. Κροατία 26.125
(1/4)

38. Φινλανδία 7,275
(0/4)
39. Ισλανδία 7,250 (0/4)
40. Βοσνία 7,125 (0/4)
41. Λιθουανία 6,750
(0/4)
42. Λετονία 5,625 (0/4)

18. Κύπρος 24.425 (2/4)

43. Λουξεμβούργο 5,250
(0/4)

19. Σερβία 22.250 (0/4)

44. Αρμενία 5,250 (0/4)

20. Σκωτία 22.125 (2/4)

45. Μάλτα 5,125 (0/4)

21. Λευκορωσία 21.375
(1/4)

46. Εσθονία 5,000 (0/4)

22. Σουηδία 20,900 (1/4)

48. Ουαλία 4,125 (0/4)

23. Νορβηγία 20,200
(0/4)

49. Μαυροβούνιο 4,125
(0/4)

17. Τσεχία 26.075 (3/5)

24. Καζακστάν 19,250
(0/4)
25. Πολωνία 19.250
(0/4)
26. Αζερμπαϊτζάν
19,000 (1/4)
27. Ισραήλ 18,625 (0/4)
28. Βουλγαρία 17,500
(0/4)
29. Ρουμανία 15,950
(0/4)

47. Γεωργία 4,750 (0/4)

50. Νησιά Φερόε 4,000
(0/4)
51. Γιβραλτάρ 4,000
(0/3)
52. Βόρεια Ιρλανδία
3,875 (0/4)
53. Κόσοβο 2,500 (0/2)
54. Ανδόρα 1,831 (0/3)
55. Σαν Μαρίνο 0,666
(0/3)
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Ο

ΑΠΟΕΛ παρόλο που δεν είχε
παρουσία σε κάποιο ευρωπαϊκό όμιλο, συνεχίζει να διατηρεί
με διαφορά την υψηλότερη βαθμολογία στην UEFA σε σχέση με τις
άλλες
Κυπριακές
ομάδες.
Συγκεκριμένα, οι γαλαζοκίτρινοι με
25.500 βαθμούς βρίσκονται στην
58η θέση. Μπορεί λοιπόν φέτος να
μην πανηγυρίστηκε πρόκριση σε
Ευρωπαϊκό όμιλο, ωστόσο η ομάδα

• Ο ΑΠΟΕΛ παρόλο που φέτος
δεν συμμετείχε σε κάποιο
όμιλο είναι στην 58η θέση της
UEFA, με την υψηλότερη βαθμολογία Κυπριακής ομάδας
του ΑΠΟΕΛ έδωσε 8 συνολικά αγώνες και μάζεψε κάποιους βαθμούς
μέχρι τον αποκλεισμό της από την
Αστάνα.
Ο Απόλλωνας, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική παρουσία και
τερμάτισε τρίτος στον όμιλο του
στο Europa League απέναντι στις
Λάτσιο, Άιντραχτ και Μαρσέιγ,
αποκομίζοντας 7 βαθμούς, είναι
στην 109η θέση με 12.000 βαθμούς.
Απ' την άλλη, η ΑΕΚ η οποία και
αυτή προσπάθησε να είναι ανταγωνιστική και άφησε καλές εντυπώσεις συμμετέχοντας για δεύτερη
φορά στην ιστορία της στους ομίλους του Europa League, πήρε 5
βαθμούς και είναι στην 137η θέση
με 8.000 βαθμούς.

Τέλος, η Ανόρθωση, που όπως και
ο ΑΠΟΕΛ, δεν κατάφερε να πλησιάσει στους ομίλους του Europa και
αποκλείστηκε πρόωρα από την
Αλβανική Λάτσι στον πρώτο προκριματικό γύρο, έχει 1.000 βαθμούς
και είναι στη θέση 209.
Σε ότι αφορά τις Ελληνικές ομάδες:
ο Ολυμπιακός είναι στην θέση 35

με 43.000 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ στην
64η θέση με 23.500, η ΑΕΚ στην
95η θέση με 14.000, ο Αστέρας
Τρίπολης στην 123η θέση με 9.500,
ο Παναθηναϊκός στην 158η θέση με
7.000, ο Ατρόμητο βρίσκεται στην
θέση 188 με 4.000, ενώ πίσω του
ακολουθούν με 1.000 βαθμούς
στην 189η θέση ο Πανιώνιος και ο
ΠΑΣ Γιάννινα.

Αντάξιο των μεγάλων προσδοκιών των ποδοσφαιρόφιλων

Θ

έαμα υψηλών προδιαγραφών
αντάξιο των προσδοκιών μας
απολαύσαμε
στο
Κύπελλο
Πρωταθλητριών Ευρώπης. Έγινε η
κλήρωση και στα μέσα του
Φεβράρη 2019, επαναρχίζουν οι
αγώνες της κορυαφαίας διασυλλογικής
διοργάνωσης
στην
Ευρώπη. Μιά σύντομη ανασκόπηση δίδει το απόσταγμα στους 8
ομίλους:
Στον 1ο όμιλο, Ντόρτμουντ και
Ατλέτικο Μαδρίτης επιβεβαίωσαν
το τίτλο του φαβορί για την πρόκριση. Ούτε η Μπριζ ούτε και η
Μονακό κατάφεραν να μπουν
σφήνα. Οι Γάλλοι είναι σκιά του
παλιού εαυτού τους.
Στον 2ο όμιλο η Μπαρτσελόνα δεν
αντιμετώπισε κανένα εμπόδιο στην
κατάκτηση της 1ης θέσης, ενώ η
Τότεναμ κάνοντας την υπέρβαση
κατετάγη 2η και συνεχίζει. Η Ίντερ
που «αυτοκτόνησε» θα συνεχίσει
την Ευρωπαϊκή της περιπέτεια στο
Europa League.
Στον 3ο όμιλο η Παρί Σεν Ζερμέν
πήρε έστω και δύσκολα την πρωτιά με μπροστάρηδες τους δύο πιο
ακριβούς ποδοσφαιριστές στον
κόσμο, Νεϊμάρ και Μπαμπέ, ενώ η
Λίβερπουλ
του
ξεχωριστού
Γιούργκεν επικράτησε την τελευ-

ταία αγωνιστική με 1-0 κόντρα
στη Νάπολι. Οι Ναπολιτάνοι πάνε
στο Europa League πιστεύοντας ότι
θα το κερδίσουν.
Στον 4ο όμιλο, η Πόρτο επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε
μια άνετη πρόκριση κατακτώντας
τους 16 από τους 18 βαθμούς, με
τον Ίκερ Κασίγιας να φτάνει τις

• Αποτίμηση της Α’ φάσης
του Champions League

100 νίκες στη διοργάνωση! Την 2η
θέση κατέλαβε η Σάλκε, η οποία
παρόλο που δεν τα πάει και τόσο
καλά στο εγχώριο πρωτάθλημα,
εντούτοις ήταν καλύτερη από την
Γαλατασαράι και πήρε δίκαια την
πρόκριση.
Στον 5ο όμιλο, η ΑΕΚ Αθηνών έμεινε
τελευταία χωρίς βαθμό. Μπάγερν
και Άγιαξ πάλεψαν μέχρι και το
τελευταίο δευτερόλεπτο για την 1η
θέση στις μεταξύ τους αναμετρήσεις (3-3 στο Άμστερνταμ και 1-1
στο Μόναχο), με τελικό «νικητή»
την Βαυαρική ομάδα. Η Μπενφίκα,
που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα
πήρε το εισιτήριο για τους «32»
του Γιουρόπα.

Στον 6ο όμιλο η Μάντσεστερ Σίτι
επιβεβαίωσε την ανωτερότητα της.
Η Λυόν πήρε τη 2η θέση την οποία
διεκδίκησε με την Σαχτάρ, με μια
γενικά καλή παρουσία αφού έκαμψε δύο φορές την αντίσταση της
ομάδας του Γκουαρντιόλα με 2
ισοπαλίες. Η τελευταία Χόφενχαϊμ,
ήταν η ομάδα της φιλοσοφίας του
«όσα βάλουμε και όσα φάμε», μιας
και σκόραρε 11 τέρματα αλλά
δέχτηκε 14 και έτσι έμεινε εκτός
Ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Στον 7ο όμιλο είδαμε το απίστευτο
που θέλει την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να
κερδίζει
μέσα-έξω
την
Πρωταθλήτρια Ευρώπης Ρεάλ
Μαδρίτης (1-0 στη Μόσχα και 3-0
στη Μαδρίτη) και να μένει εκτός
διοργανώσεων. Τη 2η θέση πίσω
από τη ΡΕΑΛ πήρε η Ρόμα και τη 3η
η Πλζεν! Ρεάλ και Ρόμα απλά θα
θέλουν να ξεχάσουν το συντομότερο δυνατό τη φάση των ομίλων
μιας και είχαν συνολικά 5 ήττες (3
η Ρόμα και 2 η Ρεάλ).
Στον 8ο όμιλο, Γιουβέντους και
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα
από τις Βαλένθια και Γιουνγ
Μπόις, για να πάρουν σχετικά
εύκολα την πρόκριση στην επόμενη
φάση.
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Ανανεώθηκε η συλλογική σύμβαση στον ΚΟΑΓ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Οι καταναλωτές οφείλουν να είναι
υποψιασμένοι και διεκδικητικοί
με τον Χρίστο Καρύδη, Γραμματέα Σωματείου
Εργαζομένων Καταναλωτών
• Πως παρουσιάζεται αυτή την εποχή η αγορά,
ενόψει και των εορτών των Χριστουγέννων; 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 και υποβαθμίζουν το επίπεδο ζωής.
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
αυξημένης καταναλωτικής ζήτησης, κυκλοφορούν
ελαττωματικά και χαλασμένα προϊόντα, παρέχονται
ελλειμματικές υπηρεσίες, ενώ οι παραπλανητικές
διαφημίσεις και οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
βρίσκονται σε έξαρση.
• 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, της ανασφάλειας και των μεγάλων
αλλαγών και διαφοροποιήσεων, 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. Μια άλλη συμβουλή προς τους καταναλωτές
είναι να μην αγοράζουν προϊόντα υπό καθεστώς
πίεσης ή να «φορτώνονται» προϊόντα που δεν τα
χρειάζονται. Το Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ) καλεί τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες,
(Κτηνιατρικές, Υγειονομικές, Προστασίας Καταναλωτή, Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού), 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. Ήδη
τις τελευταίες μέρες έγιναν αρκετοί έλεγχοι και έχουν
κατέβει από τα ράφια των υπεραγορών χαλασμένα
και επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα.
• 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.

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

Στιγμιότυπο από την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης στα γραφεία του ΚΟΑΓ

Σ

τη βάση της συμφωνίας πλαίσιο 2015-2018 που υπογράφηκε μεταξύ Κυβέρνησης και
συντεχνιών, ανανεώθηκε προχθές
Δευτέρα η συλλογική σύμβαση
μεταξύ Κυπριακού Οργανισμού
Ανάπτυξης Γης- ΚΟΑΓ- και συντεχνιών.
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η

ενσωμάτωση στη συλλογική σύμβαση, του Κώδικα Αντιμετώπισης
της σεξουαλικής παρενόχλησης,
όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μετά
από πρωτοβουλία της ΣΕΚ.

την αναχαίτιση απαράδεκτων
φαινομένων που δεν έχουν καμιά
θέση στο χώρο εργασίας, της
σεξουαλικής παρενόχλησης και
του εργασιακού εκφοβισμού.

Η υπογραφή του Κώδικα στον
ΚΟΑΓ θεωρείται η απαρχή για
ενσωμάτωση του στο σύνολο των
συλλογικών συμβάσεων με στόχο

Εκ μέρους της ΣΕΚ παρέστησαν ο γ.ο.
ΣΕΚ και μέλος Δ.Σ. του ΚΟΑΓ Πανίκος
Αργυρίδης και ο Χρίστος Πελεκάνος
εκ μέρους της ΟΗΟ - ΣΕΚ.

• Παγκύπρια Συνδιάσκεψη ΕΠΟΕΤ - OHO ΣΕΚ

Διαφωνεί με την αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου της CYTA

Η

ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ – ΣΕΚ) επανέλαβει
τη διαχρονική της θέση ότι
διαφωνεί με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της CYTA από Δημοσίου Δικαίου σε Ιδιωτικού Δικαίου.
Στην Παγκύπρια Συνδιάσκεψη της
που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα στο οίκημα της ΣΕΚ
τόνισε ωστόσο ότι αν παρ΄ ελπίδα
διαπιστωθεί ότι η πολιτεία στην
πλειοψηφία της, προσανατολίζεται σε κάτι άλλο, απαίτηση της
είναι η πλήρης διασφάλιση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων
και των συνταξιούχων.
Τονίστηκε δε πως η στήριξη της
ΟΗΟ και της ΣΕΚ στην όλη διαχείριση του θέματος είναι και δεδομένη και ουσιαστική. Η Παγκύπρια
Συνδιάσκεψη εξουσιοδότησε την
εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟΕΤ
για περαιτέρω χειρισμό του θέματος.
Η παγκύπρια συνδιάσκεψη ασχολήθηκε επίσης με τα ακόλουθα
ζητήματα:
Πρόσληψη Ανώτερου Εκτελεστικού
Διευθυντή: Η (CEO), η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ –

www.sek.org.cy,

ΣΕΚ) αναφέρει ότι μετά από αρκετούς μήνες αναμονής, τελικά έχει
ληφθεί απόφαση για το νέο Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή ο διορισμός του οποίου αναμένεται να
επικυρωθεί στις 18/12/2018 από
το Υπουργικό Συμβούλιο.
Η στήριξη προς τον νέο ΑΕΔ, είναι

• Η ΕΠΟΕΤ- ΟΗΟ ΣΕΚ
απαιτεί τη διασφάλιση
των εργαζομένων αν
παρελπίδα η πολιτεία
λάβει άλλες αποφάσεις
δεδομένη τονίζεται σε ανακοίνωση. Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις μας, ως εργαζόμενοι, για αναμόρφωση και ανάπτυξη της Cyta
είναι διαχρονικές, οπότε θα στηρίξουμε τον νέο ΑΕΔ στο έργο του και
αφού του δοθεί ο απαιτούμενος
χρόνος θα πρέπει να τυγχάνει
αυστηρής και συνάμα δίκαιης
αντιμετώπισης από όλους. Εμείς
θα στηρίξουμε τις ενέργειες εκείνες
που αποβλέπουν στη βελτίωση της

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας του Οργανισμού,
που θα έχει ως αποτέλεσμα τη
μεγιστοποίηση της αξίας του
Οργανισμού», σημειώνει.
Αναφορικά με την ανανέωση της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
2015 -2018, η ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ – ΣΕΚ)
αναφέρει ότι έχει ολοκληρώσει τις
επαφές για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2015 2018 με τον Οργανισμό, όπου
υπάρχει κατ’ αρχή συμφωνία και
αναμένει όπως ο Υπουργός Οικονομικών προχωρήσει για τελική
έγκριση όπως προνοεί η συμφωνία
πλαίσιο μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών , ΣΕΚ και ΠΕΟ.
Όσον αφορά τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2019 – 2021, η ΕΠΟΕΤ
(ΟΗΟ – ΣΕΚ) σημειώνει ότι πρόθεση
της Οργάνωσης είναι να υποβάλει
αιτήματα για τη νέα Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας.
Αναφέρει, τέλος, ότι τα αιτήματα
θα καθοριστούν σε πλήρη συνεργασία με την ΟΗΟ και τη ΣΕΚ και θα
εντάσσονται στα πλαίσια του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.

www.oho-sek.org.cy

