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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Συνεδρία Γενικού
Συμβουλίου ΣΕΚ
Tην Πέμπτη 18/4/2019 και ώρα
10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί
συνεδρία του Γενικού Συμβουλίου
της ΣΕΚ στην αίθουσα Μάρκου
Δράκου στα κεντρικά γραφεία του
κινήματος. Στη συνεδρία θα συζητηθούν τα πιο κάτω θέματα:
1. Οργανωτικά
2018.

αποτελέσματα

2. Οικονομικά αποτελέσματα 2018.
3. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα.
4. Διάφορα.

Άρρηκτοι οι εθνικοί δεσμοί
Κύπρου – Βορείου Ηπείρου
Σύσσωμος ο Ελληνισμός θα πρέπει
να καταστήσει σαφές στην Αλβανία
ότι είναι εκ τω ων ουκ άνευ η διασφάλιση και ο πλήρης σεβασμός
των δικαιωμάτων της Ελληνικής
μειονότητας στη Βόρειο Ήπειρο.
Το μήνυμα αυτό έστειλαν, ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο γ.γ της ΣΕΚ Ανδρέας
Φ. Μάτσας, σε μουσικοχορευτικό
συναπάντημα της ΣΕΚ και φορέων
του Βορειοηπειρωτκού Ελληνισμού.
Σελ. 11

Πιστοί στις Πασχαλινές
παραδόσεις και στα
Ελληνορθόδοξα έθιμα μας
Οι Έλληνες, από την Κύπρο, την
Μητροπολιτική Ελλάδα και όπου
γης, ετοιμάζονται να κατακλύσουν
κατανυχτικά τις εκκλησίες τη
Μεγάλη Εβδομάδα και να γιορτάσουν τη ζωειφόρο ΑνάσταΣελ. 6, 7
ση.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3037

Ισότητα: Ώρα να τεθεί σε διευρυμένο
κοινωνικό διάλογο

Με ευθύνη στη νέα εποχή
της ανάπτυξης
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

ΤΙΜΗ €0.70

Σελ. 2

Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Κάλεσμα της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Απαιτούμε διευρυμένο κοινωνικό διάλογο

για τη Συμφιλίωση Εργασίας και Οικογένειας
Α

νοικτό κάλεσμα προς την πολιτεία,
Κυβέρνηση και Βουλή, να ηγηθεί ενός
διευρυμένου κοινωνικού διαλόγου ο
οποίος θα εγκύψει στο κεφαλαιώδες
ζήτημα της συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας, απηύθυναν
οι αντιπρόσωποι της
12ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ.

• Η ΣΕΚ αξιώνει ενίσχυση του θεσμικού και νομοθετικού
πλαισίου για προστασία θυμάτων και μαρτύρων
σε σχέση με καταγγελίες που αφορούν το αδίκημα
της σεξουαλικής παρενόχλησης

Στην
παρουσία
του
Υπουργού Δικαιοσύνης
Ιωνά Νικολάου, εκπροσώπων θεσμικών και
πολιτειακών
αρχών,
εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων,
στάλθηκε προς κάθε
κατεύθυνση ηχηρό μήνυμα πως η ΣΕΚ θα συνεχίσει τη
στόχευση για
άρση των στερεοτύπων
και των έμφυλων διακρίσεων, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες ίσων
ευκαιριών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
στην Ισομισθία και στην
ανέλιξη.
Ο γγ της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας από το βήμα της
Συνδιάσκεψης, επεσήμανε, πως οφείλουμε να
θέσουμε με επάρκεια τις
βάσεις για την επίτευξη του μεγάλου
στόχου της συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας ο οποίος θα δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για ενεργότερη συμμετοχή των γυναικών σε όλο το φάσμα

της κοινωνικής, επαγγελματικής, οικονομικής, πολιτικής και συνδικαλιστικής
δραστηριοποίησης.
Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαΐα

κάλεσε την πολιτεία να λάβει σοβαρά
υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρεται στις πολύ
χαμηλές επιδόσεις της Κύπρου
στο μείζον αυτό ζήτημα.
Σελ. 5,
8, 9

Η Βουλή να βάλει τάξη στην αταξία της αδήλωτης εργασίας

Χ

ωρίς άλλη καθυστέρηση και χωρίς άλλη αναβλητικότητα η Βουλή θα πρέπει να προχωρήσει τάχιστα στη ψήφιση των κανονισμών για τη δημιουργία
Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, που θεωρείται
προαπαιτούμενο για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας.
Τα όσα βρίσκονται αυτή την ώρα ενώπιον του κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα αποτελούν προϊόν
κοινωνικού διαλόγου και συμφωνίας ανάμεσα στους
κοινωνικούς εταίρους, (κυβέρνηση, εργοδότες, συντεχνίες), ενώ αποτέλεσαν και αντικείμενο πολύμηνων
συζητήσεων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, από τον Αύγουστο του 2017.

Κάποιες τελευταίες βελτιώσεις που ζήτησε η Βουλή
έγιναν πρόσφατα και με τη σύμφωνο γνώμη της
υπουργού Εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου, άρα οι
κανονισμοί είναι έτοιμοι προς ψήφιση.

• Επείγει η σύσταση Ενιαίας

Υπηρεσίας Επιθεωρητών
Η αδήλωτη εργασία αποτελεί σοβαρή αταξία σε
βάρος της νόμιμης και ορθόδοξης λειτουργίας της
αγοράς εργασίας, ενώ αποτελεί και μαύρη τρύπα σε
βάρος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) το
οποίο χάνει τεράστιους πόρους από την ύπαρξη της.

Ως εκ τούτου, αυτή την ώρα η Βουλή στο σύνολο της,
αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις με τη θετική
τους ψήφο, καλούνται να βάλουν τάξη στη συγκεκριμένη αταξία που ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια ολόκληρη την οικονομία και ιδιαίτερα τη ξενοδοχειακή και
την οικοδομική βιομηχανία. Παράλληλα, η ψήφιση
του νομοσχεδίου θα αποτυπώσει τον σεβασμό των
κοινοβουλευτικών κομμάτων προς τον θεσμικό ρόλο
του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και προς τις
οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων.
Η ΣΕΚ ξεκαθαρίζει πως δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή
οποιαδήποτε άλλη επιλογή από τη ψήφιση του
νομοσχεδίου.

ΣEK: Πρωτοπόρα δύναμη στους εργατικούς, κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

@

E

ύγε στο ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ για
την αξιόλογη θεματολογία στην
πρόσφατη Συνδιάσκεψη της
Εστειλε σαφή μηνύματα, τα οποία
ελπίζουμε να φθάσουν σε ευήκοα
ώτα

*

Ρ

ιζώνει όλο και πιο βαθειά μέρα
με τη μέρα το Γενικό Σύστημα
ΥΓΕΙΑΣ
Ο ανυποχώρητος αγώνας για τη
θεά υγεία σύντομα θα δικαιωθεί

*

Γ

ράφτηκε με χρυσά γράμματα η νέα
συλλογική συμφωνία του ΚΟΑΓ
Ενσωμάτωσε πρώτος τον Κώδικα
Αντιμετώπισης της Σεξουαλικής
Παρενόχλησης

*

Α

λήθεια, τι γίνεται με το σχέδιο
ΕΣΤΙΑ για τα μη εξυπηρετούμενα
στεγαστικά δάνεια;
Οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί
και οι πολίτες θέλουν ενημέρωση

*

Τ

ΑΥΤΟΤΗΤΑ στο τουριστικό προϊόν θα δώσει σύντομα ο υφυπουργός Τουρισμού
Ορθή ενέργεια, αλλά θα πρέπει να
λάβει σοβαρά υπόψιν του το
καταρτισμένο ντόπιο δυναμικό και
την πατροπαράδοτη κυπριακή φιλοξενία

*

Ι

σότητα στην πράξη αξίωσε η Συνδιάσκεψη του Τμήμαματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ
Μα προπαντός, σεβασμό στην
πολύπλευρη προσφορά της
γυναίκας στον τόπο

*

Κ

ατευθυνόμενη έρευνα κοινής
γνώμης για το ΓεΣΥ έκανε ο ΠΙΣ
Ας καταλάβει επιτέλους η ηγεσία
των ιατρών ότι το ποτάμι δεν
γυρίζει πίσω

Με ευθύνη στη νέα εποχή της ανάπτυξης

Ύ

στερα από επτά χρόνια βαθιάς
οικονομικής ύφεσης που εξόντωσε
μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, η
οικονομία περνώντας από μια σύντομη
περίοδο ανάκαμψης εισήλθε αισίως σε
τροχιά ανάπτυξης διαγράφονται ευοίωνες προοπτικές. Ωστόσο, είναι ευθύνη
μας να προειδοποιήσουμε ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση είναι εύθραστη λόγω εξωγενών
κυρίως παραγόντων
και δεν σηκώνει ούτε
εφησυχασμό,
ούτε
παλληκαρισμούς, ούτε
και ακροβατισμούς.
Τουναντίον, απαιτεί
υιοθέτηση ανοιχτόΤου Ξενή X.
μυαλης, συνετής και
Ξενοφώντος
κοινωνικά ευαίσθητης
Αρχισυντάκτη
πολιτικής για να επι«Εργατικής
ταχυνθεί η οικονομική
Φωνής»
ανάπτυξη και να αναxenis.xenofontos@
πνεύσουν οι χιλιάδες
sek.org.cy
μη προνομιούχοι, με
πρώτους τους χαμηλοεισοδηματίες και
τους άνεργους. Ας μην ξεχνάνε οι κυβερνώντες και γενικότερα οι πολιτικοί ηγέτες ότι για να εξέλθουμε του μνημονίου
παγοποιήθηκαν μισθοί, αποκόπηκαν
ωφελήματα ενώ συρρικνώθηκε σημαντικά το κοινωνικό κράτος.
Σε αυή τη νέα αισιόδοξη εποχή που διανύουμε, με τον τουρισμό να σπάζει όλες
τις επιδόσεις, την οικοδομική βιομηχανία να καταγράφει πρωτοφανείς ρυθ-

μούς ανάπτυξης που ξεπερνούν το 15%
και την οικονομική δραστηριότητα να
κινείται σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα, οι μισθωτοί έχουν αυξημένες
απαιτήσεις. Πρώτιστο αίτημα των
μισθωτών, κυρίως του ιδιωτικού τομέα,
είναι να τύχουν του προσήκοντος σεβασμού από την εργοδοτική πλευρά ανα-

• Προσδοκούμεν ότι οι Εργοδότες
και οι πολιτικοί ηγέτες θα
επιδείξουν την απαιτούμενη
σεβασμό στην μισθωτή εργασία
και τη μικρομεσαία τάξη
νεώνοντας τις συλλογικές συμβάσεις με
αξιοπρεπείς μισθολογικές αυξήσεις και
βελτίωση των κοινωνικών ωφελημάτων. Ειδικά στους τομείς του τουρισμού
και των οικοδομών, οι προσδοκίες είναι
πολύ αυξημένες. Από τη πλευρά της
Πολιτείας οι μισθωτοί αξιώνουν ενίσχυση των κοινωνικών παροχών στα ασθενέστερα στρώματα και παράλληλη
πάταξη της αδήλωτης εργασίας η
οποία οργιάζει σύροντας την αγορά
εργασίας σε περιπέτειες με ολέθριες
επιπτώσεις στην κοινωνική συνοχή.
Στην πρόσφατη Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ ο γενικός γραμματέας του κινήματος Ανδρέας
Φ. Μάτσας άσκησε έντονη κριτική στο
Κοινοβούλιο για την κωλυσιεργό στάση
που τηροί στο διαιωνιζόμενο θέμα της

*

Η

καταγγελία της ΣΕΚ για τις τραπεζικές ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΕΙΣ έπιασε
τόπο
Ξεσηκώνονται οι κοινωνικοί
φορείς ενάντια στο τραπεζικό
«σφαγείο»

*

Φ

ατρίες λυμαίνονται τον χώρο του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Η τραγική κατάσταση στη Β’
Κατηγορία ελέω κόκκινων φακέλλων ας συγκινήσει επιτέλους την
Πολιτεία

*

Ώ

ρα για λειτουργία αξιόπιστου
συστήματος
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Η ΣΕΚ έθεσε το θέμα στο αρμόδιο
υπουργείο και αναμένει απάντηση

*

Ν

α εφαρμοσθούν σύντομα οι
πολιτικές της ΕΕ για τη
ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ εργασίας – οικογένειας
Με οδηγό την πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου

*

Η

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ του κράτους δεν
μπορεί να καθυστερήσει άλλο
Ο τόπος χρειάζεται επειγόντως
κανόνες αξιοκρατίας, χρηστής
διοίκησης, ισοπολιτείας.

*

«Ε ΡΓΑΤΙΚΗ
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Χ. Ξενοφώντος
Tηλ. 22849849, Tηλεομοιότυπο: 22849858

Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Tηλ. 22849849,
Tηλεομοιότυπο: 22-849850 (ΣEK)
22849858 (Γραφείο Tύπου)
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ψήφισης του Νομοσχεδίου για λειτουργία Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεώρησης, η
οποία με το κατάλληλο δυναμικό θα
ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στα
κακώς κείμενα στην αγορά εργασίας τα
οποία είναι και πολλά αποτρόπαια.
Η Κύπρος της ανάπτυξης και της προοπτικής δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση
να αφεθεί στα χέρια των επιτήδειων της
αρπακτής και της κερδοσκοπίας σε
βάρος των μισθωτής εργασίας και της
κοινωνικής προόδου. Είναι υπέρτατη
ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και της
πολιτείας στο σύνολο της, να σταθεί
αρωγός στους μισθωτούς και στους
μικρομεσαίους νοικοκυραίους, σε μια
προσπάθεια να ορθοποδήσει ξανά ο
τόπος.
Σε τούτη την χρονική συγκυρία, η κυβέρνηση και η Βουλή καλούνται να επιδείξουν τη δέουσα ανταπόκριση στο αίτημα των συνδικάτων για νομοθετική
κατοχύρωση βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων, ιδιαίτερα στους
τομείς των οικοδομών, του τουρισμού,
των ξενοδοχείων και του επισιτισμού
ώστε να ρυθμιστεί εν πολλοίς η αγορά
εργασίας. Αν παρελίδα, η αγορά εργασίας παραμείνει έρμαιο στις ορέξεις
ανεύθυνων εργοδοτών, το οικονομικό
οικοδόμημα θα περιέλθει ξανά σε επικίνδυνα μονοπάτια και το μάρμαρο θα
πληρώσουμε όλοι πολύ ακριβά με
πρώτο θύμα τη νέα γενιά.

Ισότητα: Ώρα να τεθεί σε διευρυμένο κοινωνικό διάλογο

Ο

ι αντιπρόσωποι της 12ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Απριλίου 2019
αξίωσαν
από την
Κυβέρνηση και τη
Βουλή να εγκύψουν
στις πολιτικές συμφιλίωσης εργασίας και
οικογένειας και να τις
Της Δέσποινας
προσαρμόσουν στις
Ησαΐα
πρόσφατες αποφάΓρ. Τμήματος
σεις του ΕυρωκοινοΕργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
βουλίου, οι οποίες
despina.isaia@sek.org.cy δημιουργούν τις προοπτικές για ενδυνάμωση της γυναικείας συμμετοχής στην
αγορά εργασίας.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, τις καθημερινές πραγματικές ανάγκες αλλά και
την εμπεριστατωμένη φετινή έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο ,
η οποία αναφέρεται στις χαμηλές επιδόσεις που διατηρεί η Κύπρος στην

Φ ΩΝΗ »
ΣEK ΛEMEΣOY
Tηλ. 25861000,
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Tηλ. 24-633633
ΣEK AMMOXΩΣTOY
Tηλ. 23821432, 23821832
ΣEK ΠAΦOY
Tηλ. 26811639, 2693229

www.sek.org.cy - ergatikifsek@cytanet.com.cy (Γραφείο Τύπου)

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και
οικογενειακής ζωής, καλούμε την
Κυβέρνηση να συγκαλέσει διευρυμένο
κοινωνικό διάλογο με στόχο την προαγωγή συγκεκριμένων πολιτικών που να
υπηρετούν τις λογικές της εφαρμογής
Ίσων Ευκαιριών.

Για να υπάρξει Κοινωνική Δικαιοσύνη σε
όλα τα επίπεδα, ανάμεσα σε άνδρες και
γυναίκες, θα πρέπει να εκλείψουν ανισότητες και διακρίσεις που λειτουργούν
σε βάρος της κοινωνίας, της οικονομίας
και της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων γυναικών.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κάνει παράλληλα ειδική αναφορά στην
ανεπάρκεια που παρατηρείται στην
παροχή οικονομικά προσιτής και υψη-

Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλει η
πολιτεία να δώσει την απαιτούμενη
βαρύτητα στο τεράστιο κεφάλαιο της
συμφιλίωσης επιφέροντας ολιστικές
λύσεις ώστε να δοθούν διέξοδοι στο
μεγάλο αδιέξοδο: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑ.

• Αποσπασματικές λύσεις δεν
επιλύουν σοβαρά ζητήματα
λής ποιότητας προσχολικής φροντίδας,
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται
σοβαρά ελλείμματα στην ουσιαστικότερη εμπλοκή των γυναικών στην αγορά
εργασίας γεγονός που συμβάλει στη
διαιώνιση του χάσματος στις αμοιβές
και στις συντάξεις όπου οι γυναίκες
αμείβονται λιγότερα από τους άνδρες
κατά 13,7% και 48,7% αντίστοιχα.

Αποσπασματικές λύσεις δεν επιλύουν
σοβαρά ζητήματα. Αντίθετα τα διαιωνίζουν και τα καθιστούν γόρδιους
δεσμούς.
Είναι αδιανόητο τα αυτονόητα να μην
είναι δεδομένα με αποτέλεσμα σε μια
χώρα που οι γυναίκες υπερέχουν σε
διδακτορικούς τίτλους, να υπάρχει
σοβαρό έλλειμμα στα κέντρα λήψης
αποφάσεων.

Εορτολογιο
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4/2019
Συμεών ιερομ. επ.
Περσίδος, Αγαπητού,
Μακαρίου Κορίνθου

ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2019
Κυρίλλου Κ/πόλεως,
Σάββα Στρατηλάτου,
Ιωάννου & Αθανασίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2019
Παφνουτίου ιερομ.,
Φιλίππας μάρτ.,
Γεωργίου Πισιδίας.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4/2019
Ανάστασις Λαζάρου.
Θεοδώρου Τριχινά,
Ζακχαίου απ. Αθανασίου Μετ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4/2019
ΒΑΪΩΝ, Ιανουαρίου
ιερομ.
Αναστασίου
Σιναϊτου,
Αλεξάνδρας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2019
ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
Ιωσήφ του Παγκάλου,
Ναθαναήλ αποστ.
ΤΡΙΤΗ 23/4/2019
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
Των Δέκα Παρθένων,
Πρωτολέοντος, Γεωργίου νεομ. Κυπρίου

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
για τους εργαζόμενους
στον Ο.Α.Υ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΥΠΡΟΣ: Τέταρτη από το τέλος
στην απασχόληση νέων

X

Μ

αίνουσα κοινωνική πληγή
παραμένει η νεανική ανεργία
στην Κύπρο παρά το ότι ο δείκτης
της ανεργίας έχει υποχωρήσει σε
μονοψήφιο αριθμό από πέρυσι. Η
ανεργία των νέων ξεπερνά το 20%
ποσοστό που κατατάσσει την
Κύπρο στην 4η θέση από το τέλος
στον σχετικό Ευρωπαϊκό πίνακα
απασχόλησης.

Για αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων
ξεκαθαρίζουμε ότι:

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαικής Επιτροπής, η Κύπρος βρίσκεται στο 71,5% του δείκτη απασχόλησης, απέχοντας αρκετά από
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι
στο 80,2%. Ο ευρωπαϊκός δείκτης
αφορά τους νεαρούς 20-34 ετών
που μόλις πρόσφατα αποφοίτησαν. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι
το ποσοστό του δείκτη απασχόλησης της Κύπρου έχει ανέβει δύο
μονάδες από το 2014 που ήταν στο
68,7%. Tα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τόσο για το 2017
όσο και για το 2018, διαπιστώνει
ότι η ανεργία ανάμεσα στους νέους
25-34 ετών (αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) ήταν το
2017 στο 20,7% και το 2018 στο
19,9%. Ένας στους πέντε ανέργους
είναι νεαρός πτυχιούχος.

ε λύπη διαπιστώνουμε ότι το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) εντελώς άδικα και αδικαιολόγητα έχουν γίνει αντικείμενο αρνητικού δημόσιου σχολιασμού για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
που απολαμβάνουν. Σχετική ήταν και η συζήτηση
που προηγήθηκε στη Βουλή πριν μερικές μέρες, σε
σχέση με το σταύρωμα του σχετικού κονδυλίου στον
Προϋπολογισμό του ΟΑΥ για το 2019.

Στους εργαζόμενους των Ημικρατικών Οργανισμών
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
παρέχεται
• Αποκατάσταση
ιατροφαρμακευτική
της αλήθειας μετά περίθαλψη στη βάση
της δήμόσια κριτική προνοιών των Συλλογικών Συμβάσεων, οι οποίες διαφέρουν σε κάθε
Οργανισμό.
Στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), εδώ και
πολλά χρόνια, παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο προσωπικό του, μέσω ασφαλιστικής
κάλυψης.
Είναι επίσης γεγονός ότι στον ΟΑΥ έγινε προσαρμογή της υφιστάμενης ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
για να συμβαδίζει πλήρως με τις πρόνοιες του
Νόμου για το ΓεΣΥ, τόσον όσον αφορά στις καλύψεις, όσο και στο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του.
Η προσαρμογή προβλέπει ότι οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που θα
καλύπτονται στην 1η φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ
(από 1η Ιουνίου 2019 μέχρι 1η Ιουνίου 2020), θα
αφαιρεθούν από τον πίνακα της ασφαλιστικής
κάλυψης και το ασφάλιστρο θα μειωθεί αναλόγως.
Επιπλέον, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ την 1η
Ιουνίου 2020 όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία,
το συμβόλαιο με την ασφαλιστική εταιρεία θα τερματιστεί και οι πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης
θα προσαρμοσθούν στη βάση του διαλόγου όπως
σε όλες τις περιπτώσεις στους Ημικρατικούς Οργανιμούς.
Ο μοναδικός λόγος που εμφανίζεται αύξηση στο
κονδύλι της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του
προσωπικού στον προϋπολογισμό του 2019, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην αύξηση του προσωπικού του Οργανισμού κατά 30 άτομα εντός του
2019.
Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι δεν τεκμηριώνονται
από τα πραγματικά δεδομένα οι ισχυρισμοί που
είδαν το φώς της δημοσιότητας και δυστυχώς
θέλουν τους εργαζόμενους στον ΟΑΥ να επιδιώκουν
διαφοροποίηση τους, από τους υπόλοιπους εργαζομένους ή ακόμα ότι θα έχουν άλλη μεταχείριση
επειδή τάχατες φοβούνται ότι δεν θα εφαρμοστεί το
ΓεΣΥ. Το αντίθετο ισχύει και αναμένουμε ότι αντί να
ενοχοποιούνται οι εν λόγω εργαζόμενοι θα έπρεπε
να στηρίζονται οι προσπάθειες τους για εφαρμογή
του ΓεΣΥ .
Από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις
ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ
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Κατά το 2017, ο μέσος όρος των
ανέργων (25-34 ετών) ήταν
16.312, ενώ οι άνεργοι απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν
9.749. Εάν υπολογίσει κανείς ότι
το σύνολο των ανέργων ήταν
47.166, τότε το 34,5% είναι οι νεαροί άνεργοι και το 20,7% οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Κατά την περσινή χρονιά, οι αριθμοί ήταν ελαφρώς βελτιωμένοι. Σε

σύνολο 36.617 ανέργων, το 32,9%
ήταν νέοι (12.043) και εξ αυτών οι
7.288 απόφοιτοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Δηλαδή το 19,9% των
ανέργων ήταν νεαροί απόφοιτοι
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
H Μάλτα έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης πτυχιούχων

μένο Βασίλειο, οι πτυχιούχοι έχουν
ποσοστό απασχόλησης 86,6%,
δηλαδή 4% πιο ψηλά από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη συνέχεια,
το ποσοστό απασχόλησης των
πτυχιούχων σε όλη την Ευρώπη
αρχίζει να μειώνεται ελαφρά. Στη
Λετονία, φτάνει στο 78%, ενώ στη

• Οι τρεις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης
των πτυχιούχων είναι η Κροατία (65,9%), η Ιταλία (55,2%)
και η Ελλάδα με ποσοστό απασχόλησης μόλις 52,0%.
• Η Κύπρος βρίσκεται στο 71,5% του δείκτη απασχόλησης, απέχοντας αρκετά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 80,2%
(που μόλις πρόσφατα αποφοίτησαν) στην Ευρώπη στο 94,5% κι
ακολουθούν η Γερμανία (90,9%) και
η Ολλανδία (90,4%.) Ελάχιστα
πίσω από αυτές τις τρεις χώρες,
αλλά με εντυπωσιακά ποσοστά,
είναι η Τσεχία (89,9%), Αυστρία
(89,4%), το Λουξεμβούργο (88,5%)
και η Σουηδία με 88,3%. Στο Ηνω-

Βουλγαρία (77,7%), στη Φινλανδία
(77,0%) και στη Ρουμανία (76,0%).
Οι τρεις χώρες με το χαμηλότερο
ποσοστό απασχόλησης των πτυχιούχων είναι η Κροατία (65,9%), η
Ιταλία (55,2%) και η Ελλάδα, με
ποσοστό απασχόλησης μόλις
52,0%.

H ΟΕΚΔΥ – ΣΕΚ στην 37η Σύνοδο των συνδικάτων
των Μεσογειακών χωρών μελών της EPSU

Ο

γενικός
Γραμματέας
της
ΟΕΚΔΥ- ΣΕΚ Γιώργος Κωνσταντίνου συμμετείχε στην 37η σύνοδος των συνδικάτων της Μεσογειακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU) η οποία πραγματοποιήθηκε στην Λισαβόνα στις 9 Απριλίου 2019. Η Σύνοδος συγκλήθηκε
με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας
Δημοσίων Υπηρεσιών STAL της
Πορτογαλίας.
Η Μεσογειακή ομάδα αποτελείται
από συνδικαλιστικές οργανώσεις
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα από την Κύπρο, την
Ελλάδα, την Ιταλία, την Γαλλία, την
Ισπανία, την Πορτογαλία, την
Μάλτα και το Ισραήλ.
Στη σύνοδο έγινε ενημέρωση για
την κατάσταση των εργασιακών
θεμάτων με επίκεντρο στα θέματα
του δημόσιου τομέα σε κάθε χώρα
από τους συμμετέχοντες, ανάλυση
της κατάστασης και των εξελίξεων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επεξήγηση των θεμάτων που θα συζητηθούν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπη-

ρεσιών (EPSU). Συμφωνήθηκε να
θεσμοθετηθεί ο τρόπος λειτουργίας της Μεσογειακής ομάδας
ώστε να γίνεται σύνοδος των
μελών της τουλάχιστον μία φορά
κάθε έτος.
Η προηγούμενη σύνοδος της Μεσογειακής ομάδας πραγματοποιήθηκε το 2015 στην Μαδρίτη και στο

μεσοδιάστημα που μεσολάβησε
μέχρι την σύνοδο του 2019 διαφάνηκε η ανάγκη για ενδυνάμωση της
συνεργασίας μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων της Μεσογειακής ομάδας ώστε να ενισχύσουν την «φωνή» τους στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσίων
Υπηρεσιών (EPSU).
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Υπουργός Δικαιοσύνης, Ιωνάς Νικολάου

Αντρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

Μηδενική ανοχή σε κάθε
μορφή βίας

Στόχευση μας, η άρση των στερεοτύπων

ποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών
προχωρήσαμε όπως γνωρίζετε στην κύρωση της
Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. Στο πλαίσιο
αυτό, προβήκαμε στην ετοιμασία ειδικών νομοσχεδίων για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας
κατά των γυναικών, περιλαμβανομένης της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης.
Πρόκειται για ιδιαίτερα καινοτόμα νομοσχέδια, τα
οποία αντιμετωπίζουν ολιστικά όλες τις μορφές
βίας κατά των γυναικών που περιλαμβάνονται στη
Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θέτοντας για
πρώτη φορά τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης
προστασίας και στήριξης στις γυναίκες και τα κορίτσια που υφίστανται έμφυλη βία και κακοποίηση.
Κυρίως όμως εκπέμπουν το μήνυμα της μηδενικής
ανοχής έναντι κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών.
Στα ίδια πλαίσια αποτελεσματικής αντιμετώπισης
του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών

Κ

ληθήκαμε να διαχειριστούμε τις
συνέπειες της οικονομικής κρίσης και επιλέξαμε να είμαστε
μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Να είμαστε χρήσιμοι για
τους εργαζόμενους, υποστηρικτικοί στην προσπάθεια διατήρησης
θέσεων εργασίας και αναχαίτισης
της ανεργίας, αλληλέγγυοι προς
την κοινωνία και σημαντικός άξονας άμβλυνσης των προβλημάτων,
έξοδο από την κρίση, ενίσχυση της
οικονομίας και ανάκαμψη από τις
συνθήκες λιτότητας και απορρύθμισης της αγοράς εργασίας.
Σήμερα, μέσα από τους συνεχείς
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
διεκδικούμε και πετυχαίνουμε επαναφορά μισθολογικών και παρεμφερών ωφελημάτων, τόσο στον
ιδιωτικό, όσο και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, αξιοποιώντας το
θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουρ-

ανάγκη επαναρρύθμισης της αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, είναι
σημαντικό να διευρύνουμε και να
κατοχυρώσουμε το εύρος και την
επάρκεια εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως
επίσης και η αναχαίτιση επισφαλών και άτυπων μορφών εργασίας
που πλήττουν κυρίως τους νέους
και τις γυναίκες, όπως είναι η
αγορά υπηρεσιών, τα προσωπικά
συμβόλαια και η αδήλωτη εργασία.

ΓεΣΥ
Η ΣΕΚ και η κοινωνική συμμαχία,
έχουμε διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην προώθηση της πολιτικής για τη δημιουργία ενός οικονομικά προσβάσιμου και αλληλέγγυου Γενικού Συστήματος Υγείας. Μια
μεγάλη κοινωνική ανάγκη για το
μόνο κράτος μέλος της Ε.Ε που δεν
το διαθέτει. Κληθήκαμε να υπερπηδήσουμε δυσκολίες και εμπόδια,
οικονομικά συμφέροντα και ενδεχομένως άλλες σκοπιμότητες. Βρι-

√ Αναγκαιότητα η νομοθετική
ρύθμιση των βασικών προνοιών
των συλλογικών συμβάσεων
στους τομείς του τουρισμού
και των κατασκευών

εντάσσεται και η προώθηση της δημιουργίας του
«Σπιτιού για τη Γυναίκα», ενός διεπιστημονικού
κέντρου, φιλικού προς τις γυναίκες θύματα βίας,
όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και
κρατικοί λειτουργοί θα εργάζονται κάτω από την
ίδια στέγη για σκοπούς παροχής στήριξης στα
θύματα και τις οικογένειές τους.
Η Απόφαση για δημιουργία του συγκεκριμένου
κέντρου λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις
23 Ιανουαρίου, 2019 και έκτοτε, η Υπουργική Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, μαζί με Τεχνική Επιτροπή που τη συνεπικουρεί στο έργο της,
εργάζονται για την όσο το δυνατό ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών για τη δημιουργία του πρότυπου κέντρου.
Περαιτέρω, σε μια προσπάθεια στήριξης και ενδυνάμωσης του θεσμού της οικογένειας στην κυπριακή
κοινωνία, προχωρήσαμε σε ευρεία αναθεώρηση των
νομοθεσιών Οικογενειακού Δικαίου, κατά τρόπο που
ν’ ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις
προκλήσεις και επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας.
Τα επτά τροποποιητικά νομοσχέδια που έχουν ετοιμασθεί και προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις, μεταξύ
άλλων στα θέματα γάμου, διαζυγίου, σχέσεων γονέων και τέκνων, κληρονομικής διαδοχής και διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου.
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προωθείται από τη
μια η ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων οικογενειακού
δικαστηρίου, και από την άλλη η προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς επίσης και των
γυναικών, -και δη αυτών που εμπίπτουν σε ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού-, κατά την εκδίκαση
υποθέσεων οικογενειακού δικαίου.

γίας των εργασιακών σχέσεων, του
κοινωνικού διαλόγου και την
εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Με σύνεση, συναίνεση, αντικειμενικότητα και συνέπεια. Στο πλαίσιο των δεδομένων
και δυνατοτήτων της οικονομίας,
όπως και αυτών των επιχειρήσεων.
Αυτό το διάστημα, κορυφώνεται η
προσπάθεια για θετική κατάληξη
της διαδικασίας ανανέωσης της
συλλογικής σύμβασης στις κατασκευές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται
και η διαδικασία ανανέωσης της
συλλογικής σύμβασης στην τουριστική και επισιτιστική βιομηχανία.
Δύο μεγάλες κλαδικές συμβάσεις
που αφορούν σημαντικό αριθμό
εργαζομένων και που παραδοσιακά έχουν τους δικούς τους συμβολισμούς και σημασία. Βασική
παράμετρο στη διεκδίκηση και για
τις δύο συμβάσεις, αποτελεί η
νομοθετική στήριξη της εφαρμογής
τους, έτσι ώστε να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός ανάμεσα σε
εργαζόμενους, αλλά και ανάμεσα
σε επιχειρήσεις.
Την ίδια στιγμή, διεκδικούμε επαναφορά ωφελημάτων και παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων
και βελτιωμένων παρεμφερών
ωφελημάτων στο πλαίσιο των
δεδομένων που παρουσιάζουν οι
δύο κλάδοι. Στόχοι εφικτοί και
απόλυτα τεκμηριωμένοι.
Σε αυτό το πλαίσιο ανάκαμψης,
βασική συνιστώσα αποτελεί και η

σκόμαστε σήμερα μια ανάσα πριν
την έναρξη της εφαρμογής του τον
ερχόμενο Ιούνιο. Δυσκολίες και
προβλήματα θα υπάρξουν, καθώς
αποτελεί τη μέγιστη κοινωνική
μεταρρύθμιση. Έχουμε όμως πετύχει, μέσα από τη συμφωνία με τις
εργοδοτικές οργανώσεις, να μην
μείνει κανένας εργαζόμενος εκτεθειμένος, όπως και για τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, στην
πρόσφατη συνάντηση μας στο
Προεδρικό, να γίνει διαβούλευση
στον κάθε οργανισμό ξεχωριστά,
ώστε να υπάρξει ομαλή μετεξέλιξη
των αντίστοιχων προνοιών των
συλλογικών συμβάσεων, στη λογική του ουδέτερου κόστους.
Η ΣΕΚ καλεί τους επαγγελματίες
υγείας να συνεργαστούν με τον
ΟΑΥ και αγκαλιάσουν το ΓεΣΥ και
ξεκαθαρίζει προς όλες τις κατευθύνσεις πως, δεν πρόκειται να
αποδεχθεί κανένα πισωγύρισμα
και καμία συγκεκαλυμμένη προσπάθεια διαφοροποίησης του σχεδιασμού είτε σήμερα, είτε τον Ιούνιο.

5

Εκπαίδευση - Αγορά εργασίας
Η ΣΕΚ έχει θέσει την ανάγκη για
διασύνδεση των αναγκών της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό
μας σύστημα. Ας αναλογιστούμε
ότι, με βάση διεθνείς μελέτες, 7 στα
10 παιδιά που ξεκινούν σήμερα το
δημοτικό σχολείο θα εργοδοτηθούν
σε τομείς που δεν τους γνωρίζουμε
σήμερα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει
να ληφθεί σοβαρά το γεγονός ότι,
η ψηφιοποίηση διευρύνει το χάσμα
ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες,
καθώς η υποβάθμιση της τυπικής
απασχόλησης και η προώθηση
νέων
μορφών
απασχόλησης
περιορίζει την ισότιμη πρόσβαση
σε ποιοτική απασχόληση και ίση
μεταχείριση.

Έμφυλες διακρίσεις
Θέλω να στείλω ένα σαφές και
ξεκάθαρο μήνυμα. Η ΣΕΚ θα συνεχίσει τη στόχευση για άρση των
στερεότυπων έμφυλων διακρίσεων. Ας κατεδαφίσουμε τις γυάλινες
οροφές και τους γυάλινους τοίχους
που εγκλωβίζουν τις γυναίκες, για
να δημιουργήσουμε συνθήκες ίσων
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά
εργασίας, στην ισομισθία και στην
ανέλιξη. Ας στοχεύσουμε συγκροτημένα προς τη διεύρυνση και
εμβάθυνση των δικαιωμάτων των
γυναικών ως ισότιμες οντότητες σε
όλο το φασμά της κοινωνικής,
επαγγελματικής,
οικονομικής,
πολιτικής και συνδικαλιστικής
δραστηριοποίησης.
Ας θέσουμε με επάρκεια τις βάσεις
για την επίτευξη του μεγάλου στόχου της συμφιλίωσης της οικογένειας με την εργασία- Η απόφαση
του Ευρωκοινοβουλίου για περαιτέρω και με συγκεκριμένες πολιτικές, στήριξη αυτής της προσπάθειας, δημιουργεί ελπίδα και προοπτική,
Για την ισότητα, για την Κοινωνική
Ευρώπη, για το ρόλο μας ως κοινωνικοί εταίροι στο Ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι μέσα από την εμπλοκή
μας στη διαδικασία λήψης απόφασης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Η δημοκρατία και
οι αλλαγές εμπεδώνονται μέσα
από τη ψήφο μας. Στις επερχόμενες Ευροεκλογές θα πρέπει να συμμετέχουμε και να ψηφίσουμε για
την Ευρώπη των ανθρώπων, για
τη δική μας Ευρώπη, για όλα όσα
μας αφορούν και μας επηρεάζουν.

Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρητών
Η συνέπεια και η υπευθυνότητα των κοινωνικών εταίρων προς αυτή την
κατεύθυνση αποτυπώνεται μέσα από τη δημιουργία του νομοσχεδίου για
την αδήλωτη εργασία, στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και η ψήφισή του σε νόμο από τη Βουλή. Δυστυχώς, δεν ήταν ανάλογη, μέχρι στιγμής τουλάχιστο, η εξέλιξη που αφορά το νομοσχέδιο για τη
δημιουργία της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρητών, με στόχο την ποιοτική
και ποσοτική αναβάθμιση του Σώματος, έτσι ώστε να μπορεί, μέσα από
τους απαραίτητους ελέγχους να παταχθεί η αδήλωτη εργασία και άλλους
είδους παρατυπίες και παρανομίες στην αγορά εργασίας. Μια εξέλιξη
που γίνεται ακόμα πιο επιβεβλημένη στην προοπτική εφαρμογής ενιαίου
κατώτατου μισθού.
Το νομοσχέδιο έχει επανακατατεθεί ενώπιον σας, με την ομόφωνη αποδοχή των κοινωνικών εταίρων και σας καλώ όπως αρθείτε στο ύψος των
περιστάσεων, με την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία, έτσι ώστε να το
υπερψηφίσετε.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ – ΠΑΣΧΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΑ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Α

πό την Κύπρο ως τη Ρόδο
και την Κέρκυρα και από
την Κρήτη ως τη Θράκη, κάθε
γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει
το Πάσχα με το δικό της
μοναδικό τρόπο. Έθιμα και
παραδόσεις
ζωντανεύουν
στην πλουσιότερη, σε λαογραφικές εκδηλώσεις, γιορτή
της χριστιανοσύνης.Μερικά
από τα πιο χαραχτηριστικά
έθιμα παρατίθενται στη
συνέχεια

• Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδας
και της Λαμπρής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε
πόρτα και τραγουδούν τον
«Λάζαρο», συγκεντρώνοντας
χρήματα και αυγά για τους
ιερείς.
Στη Χίο, ο ρουκετοπόλεμος
είναι ένα παλιό Βρονταδούσικο
έθιμο που έχει τις ρίζες του
στην τουρκική κατοχή. Αρχικά,
οι κάτοικοι των ενοριών του
Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, εκκλησιών
που βρίσκονται αντικριστά,
έφτιαχναν αυτοσχέδια κανονάκια. Με το πέρασμα του χρόνου όμως αυτά εξελίχθηκαν σε
αυτοσχέδιες ρουκέτες, βεγγαλικά, φτιαγμένα από νίτρο,

Θράκη
Στις Μέτρες της Θράκης, τα
παιδιά φτιάχνουν το ομοίωμα
του Ιούδα και το περιφέρουν
στα σπίτια, ζητώντας κλαδιά
για να τον κάψουν την επομένη
στον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη
Παρασκευή η πομπή του Επιταφίου σταματά έξω από ένα
παρεκκλήσι, εκεί όπου βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί
ο Ιούδας. Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει το Ευαγγέλιο ανάβουν τη φωτιά και καίνε το
ομοίωμα. Αργότερα θα πάρουν
μια χούφτα από εκείνη τη στάχτη και θα τη ρίξουν στα μνήματα.

Μακεδονία
Με ένα κόκκινο πανί, που συμβολίζει το αίμα του Χριστού,
απλωμένο στο μπαλκόνι ή το
παράθυρο, ξεκινούν τη Μεγάλη
Πέμπτη οι προετοιμασίες για
τη βραδιά της Ανάστασης, ενώ
την ίδια ημέρα οι νοικοκυρές
βάφουν τα κόκκινα αυγά.

Κεντρική Ελλάδα
Στην Αράχωβα, ανήμερα του
Πάσχα ξεκινάει η περιφορά της
Εικόνας του Αγίου Γεωργίου
την οποία συνοδεύουν περί τα
500 άτομα ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές. Την επομένη πραγματοποιείται αγώνας
δρόμου των γερόντων (ανηφορικός δρόμος), οι οποίοι ξεκινούν από την εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου και φτάνουν
στο λόφο. Ακολουθούν χορευτικά συγκροτήματα και το
απόγευμα χορεύουν γυναικείοι
χορευτικοί σύλλογοι. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με κλέφτικα αγωνίσματα, όπως το
σήκωμα της πέτρας.
Στη Λιβαδειά, το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της πόλης, είναι
το γνωστό «Πάσχα της Λιβαδειάς», με τους νέους της
πόλης να συμμετέχουν στο
έθιμο του «λάκκου». Μετά την
Ανάσταση και πριν ξημερώσει
οι κάτοικοι ετοιμάζουν την
φωτιά. Ένας, κάνοντας το
σταυρό του, βάζει φωτιά στο
σωρό με τη λαμπάδα της Αναστάσεως. Με ραντίσματα
νερού και συχνό χτύπημα με
ένα μακρύ ξύλο, η θράκα είναι
έτοιμη για να ψηθούν τα αρνιά.
Το γλέντι διαρκεί μέχρι το απόγευμα και συμπληρώνεται με

τη συμμετοχή παραδοσιακών
χορευτικών συγκροτημάτων
και την καύση πυροτεχνημάτων.
Στη Ναύπακτο, το βράδυ της
Μ.Παρασκευής,
πλήθος
κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, ακολουθούν την περιφορά του Επιταφίου, σχηματίζοντας πομπές, οι οποίες διέρχονται από το λιμάνι, όπου είναι
αναμμένες δάδες ειδικά τοποθετημένες στις τάπες του
Κάστρου, γύρω από το λιμάνι.
Στο μέσον της εισόδου του
λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν
μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι παρουσιάζοντας μία φαντασμαγορική εικόνα. Το έθιμο συνδυάζει
τη θρησκευτική μυσταγωγία με
την ηρωική προσπάθεια του
μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να
πυρπολήσει τη τουρκική ναυαρχίδα στο χώρο αυτό.

Πελοπόννησος
Στο Λεωνίδιο, το πιο εντυπωσιακό έθιμο της περιοχής είναι,
όταν το βράδυ της Ανάστασης
γεμίζει ο ουρανός από φωτεινά «αερόστατα», τα οποία
ανυψώνονται
από
τους
πιστούς κάθε ενορίας.
Στην Καλαμάτα, αναβιώνει
ένα έθιμο, που πηγάζει από
τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1821, ο διαγωνισμός
των «μπουλουκιών». Οι διαγωνιζόμενοι με παραδοσιακές
ενδυμασίες και οπλισμένοι με
σαΐτες, δηλαδή με χαρτονένιους σωλήνες γεμάτους μπαρούτι, επιδίδονται σε σαϊτοπόλεμο, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου.

Κυκλάδες
Στην Κύθνο, το πιο επιβλητικό
έθιμο του νησιού είναι αυτό
της «Κούνιας». Την Κυριακή
του Πάσχα, στην πλατεία του

Λιτανεία που βγαίνει σε ανάμνηση του θαύματος του Αγίου,
που έσωσε τον Κερκυραϊκό λαό
από την σιτοδεία.
Στις 11 το πρωί του Μ. Σαββάτου ο κόσμος περιμένει την
πρώτη Ανάσταση. Όταν τελειώνει η ακολουθία στη Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες
των εκκλησιών και από τα
παράθυρα
των
σπιτιών
πέφτουν κατά χιλιάδες, πήλινα
δοχεία (μπότιδες) στους δρόμους, με μεγάλο κρότο. Αυτό το
έθιμο έχει τις ρίζες του στο
χωρίον του Ευαγγελίου «Συ δε
Κύριε Ανάστησόν με ίνα
συντρίψω αυτούς ως σκεύη
κεραμέως».
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου
γίνεται η Ανάσταση στην Ανω

νησιού, στήνεται μία κούνια,
στην οποία κουνιούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με
παραδοσιακές στολές. Αυτός ή
αυτή που θα κουνήσει κάποιον,
δεσμεύεται ενώπιον Θεού και
ανθρώπων για γάμο.
Η Σύρος βιώνει με ιδιαίτερο
τρόπο το Πάσχα. Οι δύο θρησκευτικές της κοινότητες, η
Ορθόδοξη και η Καθολική,
γιορτάζουν συγχρόνως τις
μέρες του Πάσχα. Οι Επιτάφιοι
των Καθολικών στην Άνω Σύρο
ξεκινούν από τον ναό του
Αγίου Γεωργίου. Στην Ερμούπολη ο επιτάφιος των Καθολικών ξεκινάει από τον Ιερό Ναό
Ευαγγελιστών, οι επιτάφιοι
των Ορθοδόξων, από τις ενορίες Αγίου Νικολάου, της Κοιμήσεως και τη Μητρόπολη της
Μεταμορφώσεως. Κατά την
περιφορά τους συναντώνται
στην κεντρική πλατεία Μιαούλη, όπου γίνεται κατανυκτική
δέηση.

θειάφι και μπαρούτι. Η προετοιμασία των ρουκετών αρχίζει μετά το Πάσχα για να είναι
έτοιμες την επόμενη χρονιά. Οι
ποσότητες, τα τελευταία χρόνια, φτάνουν στις μερικές
χιλιάδες και το θέαμα που
δημιουργείται από τις ρουκέτες που εκτοξεύονται στον
ουρανό του Βροντάδου το
βράδυ της Ανάστασης είναι
φαντασμαγορικό. Τα τελευταία
χρόνια έχουν ληφθεί μέτρα για
την προστασία των παρευρισκομένων, έτσι ώστε να διασωθεί το έθιμο.

Δωδεκάνησα

Επτάνησα

Στο νησί της Αποκάλυψης, την
Πάτμο, επίκεντρο των τελετών
και ακολουθιών αποτελεί ο
«Νιπτήρας». Στολίζεται με
λαμπρές βάγιες και ποικιλία
ανοιξιάτικων λουλουδιών. Την
Μ.Πέμπτη γίνεται αναπαράσταση του «Μυστικού Δείπνου»
του Νιπτήρα σε κεντρική πλατεία της Χώρας. Το Μ. Σάββατο
το βράδυ πριν από την Ανάσταση, το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωικό εξάμετρο με
κώντιο και την Κυριακή του
Πάσχα, στο Μοναστήρι της
Πάτμου γίνεται η δεύτερη Ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο διαβάζεται
σε επτά γλώσσες και από τον
ηγούμενο μοιράζονται κόκκινα
αυγά στους πιστούς.

Στην Κέρκυρα, την Μ.Παρασκευή ξεκινά από την εκκλησία
του Αγίου Γεωργίου στο
Παλαιό Φρούριο, ο Επιβλητικός
Επιτάφιος. Μέχρι της 9.30 το
βράδυ, από κάθε εκκλησία
βγαίνει ο Επιτάφιος με την
απαραίτητη μπάντα της ενορίας, τις χορωδίες, τους
πιστούς. Τελευταίος βγαίνει ο
μεγαλοπρεπέστατος επιτάφιος
της Μητρόπολης. Στις 9 το
πρωί γίνεται η περιφορά του
Επιταφίου της Εκκλησίας του
Αγίου Σπυρίδωνα, καθώς το
1574 οι Βενετσιάνοι απαγόρευσαν στους ορθοδόξους την
περιφορά του την Μ.Παρασκευή, και από τότε οι Κερκυραίοι πραγματοποιούν την
περιφορά μαζί με το Σεπτό
Σκήνωμα του Αγίου. Είναι η πιο
παλιά και πιο κατανυκτική

Στη Ρόδο, όπως και την Κύπρο
το Σάββατο του Λαζάρου, τα

Πλατεία. Όλα τα παράθυρα
των γύρω σπιτιών είναι ανοιχτά με κεράκια αναμμένα. Τα
παράθυρα των μεγάλων εξαώροφων σπιτιών, μαζί με το
καταπληκτικό θέμα των χιλιάδων κεριών και των πιστών
που παρακολουθούν την τελετή της Ανάστασης στη μεγαλύτερη πλατεία της Ελλάδας,
συνθέτουν μία μεγαλειώδη
εικόνα. Η Αναστάσιμος Ακολουθία συνεχίζεται στον Ιερό
Ναό της Αγίας Παρασκευής.
Την Κυριακή του Πάσχα κάθε
εκκλησία, όπως συμβαίνει και
με τους Επιταφίους, βγάζει την
Ανάσταση με φιλαρμονικές,
σχολεία, προσκόπους και
χορωδίες.
Στη Ζάκυνθο, το μεσημέρι της
Μ.
Παρασκευής,
πλήθος
πιστών συμμετέχει στην περιφορά του Εσταυρωμένου που
διασχίζει όλη την πόλη. Στον
Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Νικολάου των Ξένων, η περιφορά του Επιταφίου, σύμφωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο,
γίνεται τις πρώτες πρωινές
ώρες του Μ.Σαββάτου, ενώ με
την ανατολή του ηλίου, ο
Δεσπότης σηκώνει την Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπημα
της καμπάνας, ο Δεσπότης
αφήνει ελεύθερα άσπρα περιστέρια ενώ από το καμπαναριό
πετάνε στο δρόμο πήλινα
δοχεία, όπως και όλοι οι
κάτοικοι του νησιού από τα
παράθυρά τους.
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Πασχαλινές μυρωδιές στην Κύπρο
Φλαούνα και Πάσχα πάνε πακέτο

Ο

ι φούρνοι στην Κύπρο έχουν, αυτές
τις μέρες, την τιμητική τους.
Παντού, όπου υπάρχουν, σε πόλεις και
χωριά, βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία,
για το ψήσιμο της φλαούνας, αυτού του
υπέροχου κυπριακού πασχαλινού εδέσματος, που καταναλώνεται αμέσως
μετά την Ανάσταση.

πτες αλλά και σε άτομα που δεν έχουν

Οι φλαούνες αποτελούνται από ένα
μείγμα από χαλλούμι, κεφαλοτύρι, προζύμι, αυγά, γάλα, σταφίδες και διάφορα μυρωδικά όπως μέχλεπι, μαστίχα
και δυόσμο, αλείφεται με σουσάμι και
αυγό και έπειτα ψήνεται στον παραδοσιακό φούρνο, που λειτουργεί με τα
ξύλα.

δημιουργούνται στομαχικές διαταρα-

Παρασκευάζονται στην Κύπρο τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα. Σύμφωνα με
την παράδοση, φτιάχνονται κατά τη
Μεγάλη Βδομάδα και στη συνέχεια
μεταφέρονται στις εκκλησίες και καταναλώνονταν μετά την Ανάσταση. Επίσης, προσφέρονται σε ξένους επισκέ-

φλαούνα προέρχεται από το αρχαίο

τη δυνατότητα να τα παρασκευάσουν οι
ίδιοι (ηλικιωμένοι, άποροι κ.λπ.). Είναι
τρόφιμο που στις παλιότερες εποχές
χρησιμοποιούταν για τη μετάβαση των
πιστών από τη νηστεία στην κατανάλωση μη νηστίσιμων τροφών χωρίς να
χές.
Η λέξη φλαούνα, σύμφωνα με μια εκδοχή, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη παλάθη (παρασκεύασμα με
ξηρά φρούτα) ή από τη συνώνυμη λατινική λέξη fladonis. Κατά άλλη εκδοχή η
ελληνικό ρήμα φλάω (θλίβω). Ως λέξη η
φλαούνα απαντάται και στην Αρκαδία
και προσδιορίζει την πίτα που φτιάχνεται στην πλάκα και ψήνεται στα
κάρβουνα.

Η συνταγή της γιαγιάς Έλενας για παραδοσιακές φλαούνες
Οι «Ξυλόφουρνοι Έλενας» μας προτείνουν αυτό το Πάσχα να ακολουθήσουμε
την παραδοσιακή τους και να φτιάξουμε μοσχομυριστές φλαούνες με προζύμι
(το αυθεντικό προζύμι των Παραδοσιακών Προϊόντων Έλενας).
Υλικά:
Για τη ζύμη
2 κιλά αλεύρι χωριάτικο (εντόπιο)
1 κ.γ. αλάτι
1/4 φλ. ζάχαρη
2 κ.γ. μπέικινγκ πάουντερ
2 γρ. μέχλεπι (καλά αλεσμένο)
2 γρ. μαστίχα (καλά αλεσμένη)
1 φλ. λάδι
1 φλ. φυτικό βούτυρο
Προζύμι (στο μέγεθος 2 αβγών)
Γάλα χλιαρό για το ζύμωμα
Για τη γέμιση
1 1/2 κιλό τυρί φλαούνας
1/2 κιλό χαλούμι ώριμο, αιγοπρόβειο
1/2 φλ. σιμιγδάλι ψιλό
1/2 φλ. αλεύρι
1/2 φλ. ζάχαρη
12 αβγά
Προζύμι (στο μέγεθος 2 αβγών)
2 γρ. μέχλεπι (καλά αλεσμένο)
2 γρ. μαστίχα (καλά αλεσμένη)
2 κ.γ. μπέικινγκ πάουντερ
5 γρ. βανίλια
1 κ.γ. κανέλα
Ψιλοκομμένο, φρέσκο δυόσμο
1 φλ. σταφιδάκια (προαιρετικά)
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Χρειάζεται προσοχή η νηστεία
της μεγάλης Εβδομάδας

Η

νηστεία είναι μια περίοδος κατά
την οποία συνήθως γίνεται κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αμυλούχων τροφών (π.χ. πατάτες, μακαρόνια,
ρύζι και άλλες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα), που μπορεί να
οδηγήσει στην αύξηση του βάρους.
Παρατηρείται, επίσης, έλλειψη ποικιλίας και ισορροπίας στη διατροφή των
νηστευόμενων μιας και εγκλωβίζονται
σε συγκεκριμένες τροφές. Έτσι οδηγούμαστε σε ελλείψεις θρεπτικών συστατικών βιταμινών και ιχνοστοιχείων,
που βρίσκονται σε ζωικές τροφές,
όπως η βιταμίνη D (κρόκος αυγών,
λιπαρά ψάρια, κρέας), η ριβοφλαβίνη
(υπάρχει κυρίως σε ζωικά προϊόντα)
καθώς επίσης και ο σίδηρος, το ασβέστιο, το ιώδιο, το σελήνιο και ο ψευδάργυρος.
Πρέπει να επισημανθεί ότι χρειάζεται
μεγάλη προσοχή το διαιτολόγιο των
ευπαθών κατηγοριών, όπως υπερήλικες, εγκυμονούσες ή θηλάζουσες, παιδιών, εφήβων, αθλητών και ασθενών.
Η μειωμένη πρόσληψη ζωικής πρωτεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε υποσιτι-

μα πλούσια σε ω3, όπως π.χ. λιναρόσπορο, καρύδια, αβοκάντο, σουσάμι,
ταχίνι ολικής κ.λπ.
• Εξασφαλίστε τις βιταμίνες του
συμπλέγματος Β κάθε μέρα. Σε όσους
νηστεύουν, συχνά παρατηρείται έλλειψη στη βιταμίνη B12 -διότι αυτή
υπάρχει κυρίως σε ζωικές τροφές- που
είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
και τη διατήρηση της υγείας του νευρικού συστήματος και για τη δημιουργία
των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η παρουσία της με τρόφιμα πλούσια σε σίδηρο
ενισχύουν την απορρόφηση του σιδήρου. Καλές φυτικές πηγές Β12 είναι τα
δημητριακά ολικής άλεσης, το γάλα
σόγιας κ.ά.
• Δώστε σημασία στις πηγές διατροφικού σιδήρου για την αποφυγή αναιμίας. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά,
οι φακές, τα φασόλια, ο αρακάς, τα
δημητριακά ολικής άλεσης είναι πολύ
καλές πηγές μη-αιμικού σιδήρου (που
δεν προέρχεται δηλαδή από ζωικές
τροφές). Ο συνδυασμός αυτών των
τροφών με τροφές που περιέχουν
βιταμίνη Β12 και C βοηθά στην καλύτε-

Για τη γέμιση: Τρίβεις το χαλούμι 1-2
μέρες προηγουμένως, για να στεγνώσει
και να 'σηκώσει' πιο πολλά αβγά. Για να
φτιάξεις τις φλαούνες, ετοιμάζεις τη
γέμιση από το προηγούμενο βράδυ ή 45 ώρες πιο μπροστά για να γίνει σωστά
η ζύμωση των υλικών. Στο μείγμα με το
τυρί προσθέτεις το σιμιγδάλι, το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μέχλεπι και τη μαστίχα και ανακατεύεις καλά.
Κτυπάς καλά τα αβγά, κάνεις ένα
βαθούλωμα στη λεκάνη με το τυρί, προσθέτεις το προζύμι, τα αβγά και τρίβεις
με τα δάχτυλα καλά-καλά για να διαλυθεί το προζύμι. Προσθέτεις όσα αβγά
χρειαστεί, για να γίνει η ζύμη μάλλον
σφιχτή. Την επόμενη μέρα προσθέτεις
το μπέικινγκ πάουντερ, τον δυόσμο και
τις σταφίδες (προαιρετικά) και αν χρειαστεί ακόμα 1-2 αβγά.
Για τη ζύμη: Βάζεις σε μια λεκάνη το
αλεύρι (πάντα κοσκινισμένο), προσθέτεις το αλάτι, το μπέικινγκ πάουντερ,
τη ζάχαρη, το μέχλεπι, τη μαστίχα και
ανακατεύεις καλά τα υλικά. Προσθέτεις
το λάδι και 'ρυζιάζεις' (δηλαδή τρίβεις
το μείγμα με τα δάχτυλα μέχρι να μετατραπεί σε μικρούς σβόλους σαν ρύζι).
Προσθέτεις στη συνέχεια το προζύμι
και το χλιαρό γάλα για να διαλυθεί και
ζυμώνεις για να γίνει μια ζύμη κανονική.
Αφήνεις τη ζύμη για 1-2 ώρες να φουσκώσει. Έπειτα ανοίγεις λεπτά φύλλα
πάχους 1/2 εκατοστού και κόβεις πίτες
στρογγυλές, στο μέγεθος που επιθυμείς.
Βάζεις στο κέντρο την
ανάλογη γέμιση και
κλείνεις στο σχήμα
που θέλεις τις φλαούνες. Πριν τις ψήσεις
τις αφήνεις για λίγο
να φουσκώσουν, τις
αλείφεις με κτυπημένο
αβγό και τις πασπαλίζεις με σουσάμι. Τις
ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο για 1
ώρα περίπου.

σμό, κακή ανάπτυξη και εξασθένηση
του ανοσοποιητικού.
Τι πρέπει να προσέξουμε
στη διατροφή της Μ. Εβδομάδας;
• Φτάνοντας στη Μεγάλη Εβδομάδα,
οπότε και αυξάνεται ο αριθμός αυτών
που νηστεύουν, η διαιτολόγος- διατροφολόγος Γιώτα Καρακασίδου συμβουλεύει:
Συνδυάστε πρωτεϊνούχες τροφές για
την κάλυψη των απαραίτητων αμινοξέων.Υπάρχουν διατροφικές ανησυχίες
σχετικά με τις φυτικές τροφές, που
είναι χαμηλότερες σε ποσότητα και
ποιότητα πρωτεΐνης, σε σύγκριση με
τα ζωικά τρόφιμα. Οι νηστεύοντες
μπορούν να λάβουν όλα τα απαραίτητα αμινοξέα τους μέσω συνδυασμών
των διαφόρων πηγών φυτικών πρωτεϊνών. Συνδυάστε: ή όσπρια με δημητριακά (ρύζι, πλιγούρι, φαγόπυρο,
κινόα, κ.λπ.) ή όσπρια με ξηρούς καρπούς, σουσάμι, ταχίνι ολικής και σπόρους (ηλιόσπορους, λιναρόσπορο,
κ.λπ.).
• Καταναλώστε τροφές με τα απαραίτητα ω3 λιπαρά οξέα. Η διατροφή
όσων νηστεύουν περιέχει πολλά ω6
λιπαρά οξέα σε βάρος των ω3 λιπαρών οξέων, γι' αυτό τον λόγο είναι
απαραίτητο να καταναλώνουν τρόφι-

ρη απορρόφηση του σιδήρου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επαρκή
κάλυψη του οργανισμού.
• Προσθέστε βιταμίνη C στη διατροφή
σας για καλύτερη απορρόφηση σιδήρου. Ο συνδυασμός των τροφών, που
αναφέραμε ως πηγές σιδήρου με μία
πηγή βιταμίνης C, όπως είναι τα φρέσκα λαχανικά και φρούτα, επιτυγχάνει
πολύ καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου στον οργανισμό.
• Να θυμάστε τη σημασία του ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για την καλή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος, συμμετέχει στην αναπαραγωγή και ανάπτυξη
των κυττάρων του σώματός μας και,
επιπλέον, έχει σημαντική δράση για το
μεταβολισμό των υδατανθράκων και
για το νευρικό σύστημα. Πηγές ψευδαργύρου είναι: τα καρύδια, τα κάσιους, τα φασόλια, τα κουκιά,η φάβα, το
φύτρο σιταριού,το κάρδαμο κ.λπ.
• Καταναλώστε τροφές με ασβέστιο
για την αποφυγή οστεοπόρωσης. Τροφές με ασβέστιο δεν υπάρχουν μόνο
στα γαλακτοκομικά, αλλά και στα
πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως
μπρόκολο, λάχανο, σπανάκι, αμύγδαλα, καρότα, τα εμπλουτισμένα με
ασβέστιο δημητριακά πρωινού.
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12η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕΚ

Οικοδομώντας μαζί
την κοινωνία που μας αξίζει!

Έ

ντονη κριτική άσκησε ο γ.γ. της ΣΕΚ Αντρέας
Φ. Μάτσας από το βήμα της 12ης
Παγκύπριας Συνδιάσκεψης του Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ, για ουσιαστική ανεπάρκεια στο νομοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά
την ολοκλήρωση ερευνών σε σχέση με καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και έκδοσης
τελικής έκθεσης.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ σε χαιρετισμό του στη
Συνδιάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στις 11
Απριλίου 2019 στο οίκημα της ΣΕΚ, στην παρουσία 140 και πλέον αντιπροσώπων αναφέρθηκε
σε συγκεκριμένο περιστατικό, στο οποίο θύμα
και μάρτυρες δέκτηκαν έντονο εκφοβισμό για

αλλαγή καταθέσεων. Η έντονη συνδικαλιστική
παρέμβαση της ΣΕΚ, κατέληξε, απέτρεψε τον κίνδυνο να χάσει τη δουλειά της βασική μάρτυρας.
Αναφέρθηκε επίσης στα ποικίλα εργασιακά
ζητήματα και στις νέες πολιτικές του Κινήματος.
Στη συνδιάσκεψη χαιρετισμό απήυθυνε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς

αντιλήψεις.

γραμματέας

Η γραμματέας του Τμήματος Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Δέσποινα Ησαία στην εισηγητική
της ομιλία τόνισε ότι η αξιοπιστία και η συνέπεια της πολιτείας σε σχέση με την πραγματοποίηση του οράματος της ισότητας κρίνεται
καθημερινά στο θεσμικό και κοινωνικό πεδίο.

του

τμήματος

Γυναικών

ΣΕΚ

Δέσποινα Ησαϊα. Της Συνδιάσκεψης προήδρευσε
ο γενικός οργανωτικός Πανίκος Αργυρίδης, ο
οποίος κάλεσε τις γυναίκες να διεκδικούν, χωρίς
φόβο τα δικαιώματα τους, γιατί μόνο κατ’ αυτόν
τον τρόπο θα απαλλαγούμε από στερεότυπα και

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου

Στις προτεραιότητες μας η προαγωγή της Ισότητας
Στο τελετουργικό μέρος, τιμήθηκαν από το
Τμήμα Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ πέντε στελέχη
για την πολύχρονη και προσφορά τους στο
Τμήμα. Πρόκειται για την Αντρούλλα Χ’’
Γιάγκου, Σουσάννα Γεωργίου, Γιώτα Φιλίππου,
Ευαγγελία
Κωνσταντίνου
και
Λουκία
Παπαμιχαήλ.

Νικολάου ενώ εισηγητική ομιλία κατέθεσε η

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ

Μάρτυρες ουσιαστικής ανεπάρκειας
στο νομοθετικό πλαίσιο
Άνοιγμα του τελετουργικού μέρους της
συνδιάσκεψης από τον προεδρεύοντα της,
Πανίκο Αργυρίδη

Όπως καταδεικνύουν έρευνες σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γυναίκες είναι
αυτές που πλήττονται εντονότερα από
την ανεργία και τη φτώχεια. Αμείβονται
λιγότερο από τους άντρες για εργασία
ίσης αξίας, υποεκπροσωπούνται στις
θέσεις λήψεως των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, υφίστανται έμφυλη
βία και διακρίσεις και πέφτουν συχνότερα
θύματα εκμετάλλευσης και καταναγκαστι-

√

Ας αναλογιστούμε όλες και όλοι μας την ψυχολογική επιβάρυνση και
τη ψυχική φόρτιση και οδύνη που βιώνουν τα θύματα αυτών των
συμπεριφορών.
Ο ρόλος και η ευθύνη της Πολιτείας κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουμε, ομοίως και η
στήριξη, τόσο εσάς φίλε Υπουργέ, όσο και των Βουλευτών που μας
(Ολόκληρη η ομιλία σελ. 5)
τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας.

√ Ισχυρά στερεότυπα
παραμένουν εδραιωμένα
στον χώρο της εργασίας,
της πολιτικής και
της εκπαίδευσης
κατά των γυναικών, την προστασία των
θυμάτων έμφυλης βίας και τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου βρίσκονται ήδη σε σταθερή πορεία υλοποίησης.
Παράλληλα, σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη συμφιλίωση οικογενειακών και
επαγγελματικών υποχρεώσεων, τη σμίκρυνση του χάσματος αμοιβών και συντάξεων και την αύξηση της συμμετοχής των
γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων
δρομολογούνται στο πλαίσιο του νέου
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών 2019-2021.

(Ολόκληρη η ομιλία σελ. 5)

Επείγει η στελέχωση του Τμήματος Εργασίας με επιθεωρητές

Δέσποινα Ησαΐα, γραμματέας Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Η ΣΕΚ πρωτοστατεί για την αξιοπρέπεια των γυναικών στους χώρους εργασίας
Η αξιοπιστία και η συνέπεια της
Πολιτείας και των οργανωμένων φορέων,
προκειμένου να πραγματοποιήσουμε το
όραμα της ισότητας των δύο φύλων, κρίνεται καθημερινά σε θεσμικό και κοινωνικό πεδίο.
Τα προβλήματα που σχετίζονται με τη
γυναίκα μπορεί να μην είναι τα ίδια σε
κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη, να
μην είναι τα ίδια σε Βορρά και Νότο. Ο
γενικός κανόνας, όμως, ισχύει παντού.
Εδραιωμένες διακρίσεις
κάνουν τις
γυναίκες να βιώνουν εντονότερα τα κοινωνικά προβλήματα, τη φτώχεια, τη βία
την ανεργία την κοινωνική και εργασιακή
ανασφάλεια.

Είμαι υποχρεωμένος να καταγγείλω πως, παρά το γεγονός ότι έχουν
παρέλθει πέραν των έξι μηνών από το συμβάν και παρά τις επαναλαμβανόμενες παραστάσεις της ΣΕΚ, δεν έχει ακόμα εκδοθεί το πόρισμα της έρευνας. Αυτή η κωλυσιεργία, μας οδηγεί στην ανάγκη να
καταθέσουμε δύο συγκεκριμένες προτάσεις:

Αυτή η αναγκαιότητα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τα περιστατικά όπου επισυμβαίνουν σε μη συνδικαλιστικά οργανωμένους χώρους εργασίας.

Μέτρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση
των έμφυλων στερεοτύπων και της βίας

Τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις γύρω από τους ρόλους ανδρών
και γυναικών παραμένουν ακόμα ισχυρά
και εδραιωμένα στο χώρο της πολιτικής,
της οικονομίας, της εργασίας και της
εκπαίδευσης, μέσω της οποίας συχνά
αναπαράγονται και διαιωνίζονται.

Παράλληλα, γίναμε μάρτυρες μιας ουσιαστικής ανεπάρκειας στο
νομοθετικό πλαίσιο, σε ότι αφορά την ταχύτητα ολοκλήρωσης της
έρευνας και της έκδοσης της τελικής έκθεσης, ενώ ταυτόχρονα, δεν
παρέχεται ούτε και η στοιχειώδης κατοχύρωση προς τους επηρεαζόμενους, με αποτέλεσμα να ασκείται αφόρητη πίεση, τόσο προς το
θύμα όσο και προς τους υγιειώς σκεπτόμενους και ορθώς και αλληλέγγυα πράττειν εργαζόμενους που λειτουργούν ως μάρτυρες κατηγορίας.

Η μία αφορά την ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του Τμήματος
Επιθεωρητών στο Τμήμα Εργασίας, για επίσπευση των διαδικασιών
ολοκλήρωσης των καταγγελιών και έκδοσης τελικού πορίσματος και
η δεύτερη, αναδεικνύει την επιβεβλημένη ανάγκη για ενίσχυση του
θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου προστασίας και στήριξης των
θυμάτων και των μαρτύρων, μέσα και από την παράλληλη επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης του πορίσματος και απόδοσης ευθυνών.

Η Κυβέρνηση, έθεσε εξαρχής την προώθηση και διασφάλιση της ισότητας ανδρών
και γυναικών μεταξύ των προτεραιοτήτων
της. Για το λόγο αυτό είναι αποφασισμένη
να συνεχίσει να στηρίζει με κάθε δυνατό
τρόπο τη γυναίκα στους πολλαπλούς,
σύνθετους και συχνά ετερόκλητους ρόλους
της στη σφαίρα της οικογένειας, της
εργασίας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια στα θέματα ισότητας, πολλά ακόμα
απομένουν να γίνουν μέχρι η ισότητα να
καταστεί απτή καθημερινή πραγματικότητα.

τον τρόπο χειρισμού καταγγελιών για
σεξουαλική παρενόχληση

α πρέπει να σημειώσω
με ιδιαίτερα κριτική
διάθεση, από το βήμα αυτής
της Συνδιάσκεψης πως οι
διαδικασίες
καταστολής
τέτοιων φαινομένων και η
τιμωρία
των
ενόχων
παρουσιάζουν πολλά κενά
και αδυναμίες. Κληθήκαμε
να διαχειριστούμε συγκεκριμένη καταγγελία σε χώρο
εργασίας- το όνομα του
οποίου
αντιλαμβάνεστε
πως δεν μπορώ για ευνόητους λόγους να αναφέρωόπου το θύμα αλλά και οι
μάρτυρες κατηγορίας δέχθηκαν έντονο εκφοβισμό και πίεση σε συνθήκες τρομοκρατίας και
εξαναγκασμού για διαφοροποίηση των καταθέσεών τους. Την ίδια
στιγμή, η βασική μάρτυρας κατηγορίας κινδύνεψε να χάσει τη δουλειά
της και η πορεία αυτή αποτράπηκε ως αποτέλεσμα της έντονης συνδικαλιστικής αντίδρασης και παρέμβασης της ΣΕΚ.

κής εργασίας και πορνείας.

Στο κύριο μέρος της Συνδιάσκεψης η Σουζάνα
Παύλου,
διευθύντρια
του
Μεσογειακού
Ινστιτούτου Κοινωνικού Φύλου ανέλυσε το θέμα:
«Ο αντικτυπος της βίας στους χώρους εργασίας». Ακολούθησε έγκριση ψηφίσματος και
καθορίστικαν οι στόχοι της επόμενης τετραετίας
με τον διορισμό του νέου Δ.Σ. του Τμήματος.

√ Έντονη κριτική από τον γ.γ. της ΣΕΚ για

Θ
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Επιβεβλημένη ανάγκη
η ενίσχυση
του θεσμικού
και νομοθετικού
πλαισίου προστασίας
και στήριξης θυμάτων
βίας και παρενόχλησης

Η

Κυπριακή Κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο κοινωνικό
ζήτημα: Την απαλλαγή των γυναικών
από διακρίσεις που ποικίλουν .Για κάποιους καταντήσαμε γραφικοί λέγοντας και
ξαναλέγοντας τα ίδια. Ίσως γιατί δεν
αντιλαμβάνονται τις αρχές τις αξίες και
την αναγκαιότητα της Ισότητας.
Η θέση όμως αυτή, διαχέεται από την
ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης. Να απονεμηθεί το πρέπον και το ορθόν, γιατί η
δικαιοσύνη ως δύναμη εναρμονίζει τη
ζωή του ατόμου και της κοινωνίας.

Ακόμη και στις κοινωνίες που βρίσκονται
πιο μπροστά στον τομέα αυτό, η απουσία
ίσων ευκαιριών, οι μισθολογικές ανισότητες, οι διακρίσεις στον χώρο της εργασίας
και την κοινωνική ζωή, η σεξουαλική
παρενόχληση, η αναπαραγωγή στερεοτύπων και ο σεξισμός, είναι εδώ για να μας
θυμίζουν ότι έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε.
«Οι αντιλήψεις που επικρατούν σε μια
κοινωνία για τη θέση της γυναίκας είναι
χαρακτηριστικός δείκτης προόδου», έχει
επισημάνει από το 1992 σε έκθεσή της η
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας.

Ένα θέμα που αφορά τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που δρούμε, που αντιδρούμε.
Προκαταλήψεις και στερεότυπα, που
κυριαρχούν παντού και ωθούν γυναίκες
σε βοηθητικά επαγγέλματα με χαμηλότερες αμοιβές. Αποτέλεσμα. Να δημιουργείται μια σοβαρή ανισότητα στις αμοιβές
γνωστή ως χάσμα Αμοιβών. Με βάση τα
επίσημα στατιστικά στοιχεία το ποσοστό
στην Κύπρο αγγίζει το 13,7 %.

Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας
Πυρήνας για κάθε κοινωνική πολιτική
αποτελεί η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή .Στόχος
μας είναι να διανοίξουμε νέες προοπτικές
για το σύνολο της κοινωνίας μας, λειτουργώντας ενθαρρυντικά στην εύρυθμη
λειτουργία της.
Η ΣΕΚ συμμετείχε, πριν ένα χρόνο στο
πανευρωπαϊκό
κάλεσμα
των
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων ,ETUC, για
προώθηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη
συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας με
στόχο την ενδυνάμωση και ενίσχυση της
ενεργότερης συμμετοχής των γυναικών
στην απασχόληση. Χαιρετίζουμε την
ψήφιση από το Ευρωκοινοβούλιο της
οδηγίας που διανοίγει προοπτικές για
σημαντικές βελτιώσεις στη ζωή των
εργαζομένων γυναικών και ανδρών σε

ολόκληρη την Ευρώπη.

Κώδικας
Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα
απαράδεκτο κοινωνικό φαινόμενο που
προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η συνδιάσκεψή μας πριν τέσσερα χρόνια,
κατέδειξε την τεράστια ανάγκη συγγραφής κώδικα αντιμετώπισης σεξουαλικής
παρενόχλησης. Το αίτημα πήρε σάρκα και
οστά.
Με πρωτοβουλία της ΣΕΚ δόθηκε το έναυσμα. Μαζί με την ΠΕΟ και την ΟΕΒ αποδείξαμε τη μεγάλη ωφελιμότητα του γνήσιου
κοινωνικού
διαλόγου.
Συγγράψαμε
Κώδικα αντιμετώπισης της σεξουαλικής
παρενόχλησης στους χώρους εργασίας,
προσφέροντας ένα σημαντικό εργαλείο
στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους
θύτες και να καταγγέλλουν συμπεριφορές
που δεν έχουν καμία θέση στον κόσμο της
εργασίας. Παράλληλα ,παρέχει τη δυνατότητα στους εργοδότες να εφαρμόζουν
σχετική πρόνοια της νομοθεσίας που ορίζει την υποχρέωσή τους να ασκούν προληπτική
πολιτική.
Ο
Κυπριακός
Οργανισμός Αναπτύξεως Γης είναι ο
πρώτος οργανισμός που ενσωμάτωσε τον
Κώδικα στη συλλογική του σύμβαση.
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Οι «7» τροφές που κόβουν
την πείνα!

Συναισθηματική πείνα: Ώρα
να τη δαμάσετε

Ε

ίναι γεγονός πως οι περισσότεροι
από εμάς συνδέουμε το φαγητό με
την ευχαρίστηση. Συνηθίζουμε να γιορτάζουμε όλα τα σημαντικά γεγονότα
γύρω από ένα τραπέζι, με μεγάλες
δόσεις γλυκών και νόστιμων εδεσμάτων
κάθε λογής. Γενικά, τα τρόφιμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μας
και προσφέρουν μια οικεία αίσθηση
άνεσης και ευτυχίας. Το πρόβλημα ξεκινά όταν χρησιμοποιούμε το φαγητό ως
συστηματική ανταμοιβή για όλες τις
καλές πράξεις και ως άμεση θεραπεία
για όλα τα προβλήματά.

Η συναισθηματική διαδικασία
Όταν συμβαίνει κάτι θετικό ή αρνητικό
διάφορα συναισθήματα μας δημιουργούνται. Όταν νιώθουμε καλά, είμαστε

√ Χρυσός οδηγός για
να σταματήσετε να «τρώτε»
τα συναισθήματά σας
ευχαριστημένοι και θέλουμε να το απολαύσουμε, ενώ αν αισθανόμαστε άσχημα, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους
να νιώσουμε καλύτερα. Αυτά τα συναισθήματα δημιουργούν ανάγκες που
πολλές φορές επιλέγουμε να τις αντιμετωπίσουμε… τρώγοντας!

Συναισθηματική ή πραγματική
πείνα;
Πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι όταν
αισθάνεστε πιο ευάλωτες θέλετε να
αρπάξετε εκείνη τη λαχταριστή σοκολάτα και να τη φάτε στη στιγμή! Ή ένα
αλμυρό σνακ αντί για… καρότα ή σέλινο. Αυτό συμβαίνει επειδή αυτές οι τροφές εξαπατούν το σώμα μας και μας
δίνουν μια ψευδή αίσθησηότι αισθανόμαστε καλά – κάτι που μας ενθαρρύνει
να επαναλαμβάνουμε την εμπειρία όσο
πιο συχνά μπορούμε.
Δεδομένου ότι η πείνα είναι μια φυσιολογική ανάγκη, πρέπει να τρώμε για να

Ό

λοι γνωρίζουμε ότι τα
λεμόνια είναι ωφέλιμα
λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε βιταμίνη C.
Χρησιμεύουν στη μαγειρική,
αρωματίζουν το τσάι και τα
άλλα αφεψήματα και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του
κρυολογήματος.

παραμείνουμε υγιείς και να διατηρήσουμε καλά ενεργειακά επίπεδα. Η
πραγματική πείνα διακρίνεται από τα
φυσικά συμπτώματα και τα οποία γενικά εμφανίζονται μεταξύ 4 και 6 ωρών
μετά από ένα υγιεινό και
ισορροπημένο γεύμα. Το
στομάχι μας αισθάνεται
άδειο και διαμαρτύρεται. Μερικές φορές νιώθουμε και μικρές κράμπες. Τα επίπεδα της
ενέργειάς μας πέφτουν
και δεν μπορούμε να
συγκεντρωθούμε.
Εάν δεν βιώνετε αυτά τα
συμπτώματα αλλά νιώθετε ανίκανες να αντισταθείτε στο παγωτό
στην κατάψυξη και
συχνά αισθάνεστε εμμονή για το φαγητό, χωρίς
πραγματικά να πεινάτε,
είναι πολύ πιθανό να τρώτε τα συναισθήματά σας για να ικανοποιήσετε τις
ανάγκες σας.

Αντιμετωπίστε το πραγματικό
πρόβλημα
Το ξέρετε καλά: η σοκολάτα, που μόλις
φάγατε θα σας προσφέρει προσωρινή
ανακούφιση. Τα συναισθήματά σας θα
επιστρέψουν και ίσως να είναι ακόμη
πιο έντονα και το πραγματικό πρόβλημα δεν θα έχει αντιμετωπιστεί. Είναι
επομένως είναι απαραίτητο να μάθετε
να αναγνωρίζετε και να αποδεχθείτε
αυτά τα συναισθήματα αλλά και να
αναπτύξετε νέες τεχνικές και στρατηγικές για να διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας και να απαλλαγείτε από αυτά
που δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε.
Αν νομίζετε ότι δεν μπορείτε μόνοι σας,
σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε τον
οικογενειακό σας γιατρό ή έναν διαιτολόγο ή ψυχολόγο ώστε να πάρετε την
κατάλληλη βοήθεια.

Απλά τοποθετήστε ένα κομμάτι λεμονιού δίπλα στο κρεβάτι
σας και θα διαπιστώσετε ότι
σας αναζωογονεί, θα σας βοηθήσει να συγκεντρωθείτε και
θα τονώσει τις πνευματικές
σας ικανότητες.
Το αιθέριο έλαιο λεμονιού
αποτελεί αποδεδειγμένα φάρμακο για την κατάθλιψη.
Πιάστε ένα λεμόνι, μυρίστε το
και η διάθεσή σας αμέσως θα
βελτιωθεί!
- Το βράδυ χρησιμοποιείτε μία
καταλυτική / αρωματική
λάμπα στην οποία θα ρίξετε
μερικές σταγόνες αιθέριου

Γ

ια να καταφέρουμε να απαλλαγούμε
από τα περιττά κιλά, το πρώτο και
βασικότερο βήμα είναι να νικήσουμε την
επίμονη πείνα και τις λιγούρες.
Πώς θα το πετύχουμε αυτό; Δίνοντας

στον οργανισμό μας τα θρεπτικά
συστατικά που χρειάζεται για να μη
στερείται ενέργεια.
Δείτε ποιες είναι οι τροφές που θα...
ηρεμήσουν το στομάχι σας χωρίς να
σας φορτώσουν με περιττές θερμίδες.
1. Μήλο: Φάτε ένα μήλο μισή ώρα πριν
το προγραμματισμένο μεσημεριανό. Οι
φυτικές ίνες και το νερό που περιέχει θα
σας χορτάσουν κι έτσι θα καταναλώσετε μικρότερη ποσότητα φαγητού αργότερα.
2. Αβοκάντο: Μισό αβοκάντο μας βοηθά
να χορτάσουμε γρηγορότερα και καταπολεμά τη λιγούρα έως και τρεις ώρες
μετά, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό
Nutrition Journal.
3. Όσπρια: Τα φασόλια, οι φακές και τα
ρεβίθια είναι πλούσια σε πρωτεΐνες,
φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες
του συμπλέγματος Β και σίδηρο. Μελέτη
που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση

Obesity δείχνει ότι τα θρεπτικά όσπρια
εντείνουν το αίσθημα του κορεσμού για
αρκετές ώρες.
4. Καυτερή πιπεριά: Η καψαϊκίνη, το
ενεργό συστατικό που δίνει στην πιπεριά τη χαρακτηριστική της γεύση,
ενεργοποιεί
το
μεταβολισμό μας.
Ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο του
Μάαστριχτ διαπίστωσαν επίσης
πως το ίδιο αυτό
συστατικό βοηθά
στον
καλύτερο
έλεγχο της πείνας
και της λιγούρας.
5. Μαύρη σοκολάτα: Είναι το
ιδανικό επιδόρπιο, καθώς τα
θρεπτικά συστατικά της είναι
ωφέλιμα για την καρδιά και τον εγκέφαλο. Σε σύγκριση με τη σοκολάτα
γάλακτος, η μαύρη σοκολάτα μας χορταίνει περισσότερο κι έτσι δεν πεινάμε
για αρκετή ώρα, σύμφωνα με μελέτη
που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση
Nutrition & Diabetes.
6. Αυγό: Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι υποστηρίζουν ότι αν
ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα αυγό δε θα
πεινάσουμε μέχρι το μεσημεριανό μας
γεύμα. Ο λόγος είναι ότι τα αυγά περιέχουν σημαντική ποσότητα πρωτεϊνών.
7. Ξηροί καρποί: Είναι το καλύτερο σνακ
για κάθε στιγμή της ημέρας. Μας παρέχουν υγιεινά ακόρεστα λιπαρά, πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, τρία συστατικά
που επιβραδύνουν την πέψη και ρυθμίζουν αποτελεσματικότερα τα επίπεδα
της γλυκόζης στο αίμα. Η επίδραση
αυτή είναι ισχυρότερη όταν οι ξηροί
καρποί συνδυάζονται με υδατάνθρακες
όπως τα φρούτα και η βρώμη.

Λεμόνι το θαυματουργό
• Βάλτε συστηματικά το λεμόνι στην καθημερινή σας δίαιτα
• Χαλάρωση, καλή διάθεση, ενίσχυση της μνήμης, ομορφιά, αντίδοτο στην κατάθλιψη
νότητες. Αποτελεί
επίσης
καλή
συμπληρωματική
θεραπεία για την
αντιμετώπιση της
κατάθλιψης.

Έχουν όμως πολλές ακόμη
εκπληκτικές ιδιότητες.

ελαίου λεμονιού. Το άρωμα
του λεμονιού θα σας βοηθήσει
να «καθαρίσετε» το μυαλό σας
και να βελτιώσετε το ανοσοποιητικό σας.
- Το λεμόνι έχει την εξής καταπληκτική ιδιότητα: Εάν κάνετε
καθημερινές εισπνοές, θα βελτιώσετε την ικανότητα συγκέντρωσης και την μνήμη σας.
- Η μυρωδιά του λεμονιού
προσφέρει αναζωογόνηση,
βοηθά στη συγκέντρωση και
διεγείρει τις πνευματικές ικα-
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- Το λεμόνι δεν έχει
μόνο
ευχάριστο
άρωμα αλλά και
αντιβακτηριακές ιδιότητες και
αποτελεί εξαιρετικό καθαριστικό της ατμόσφαιρας.
- Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η μυρωδιά του λεμονιού
μειώνει την αρτηριακή πίεση.
- Τα μυρμήγκια, οι μύγες, τα
κουνούπια και άλλα έντομα
είναι απίθανο να παραμείνουν
στο σπίτι σας εάν μυρίσουν
λεμόνι. Αντί να ξοδεύετε χρήματα για χημικά απωθητικά,
εμπιστευτείτε τη δύναμη του
λεμονιού!

Λεμόνι: Τα οφέλη του
για υγεία και ομορφιά
• 10 + 1 μυστικά
Και μόνο η μυρωδιά του φρεσκοστυμμένου λεμονιού είναι
αρκετή για να μας αναζωογονήσει, όμως τα οφέλη του
εσπεριδοειδούς για τον οργανισμό μας είναι πολλά και
κάποια από αυτά άγνωστα.
Από την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την ευκολότερη
απώλεια βάρους έως την
τόνωση της επιδερμίδας, δείτε
αναλυτικά ποια είναι τα οφέλη
του λεμονιού.
1. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
2. Νεανικό δέρμα
3. Ευκολότερη απώλεια
βάρους

4. Πιο αλκαλικό pH στο σώμα
5. Καλύτερη πέψη
6. Αποτοξίνωση ήπατος και
νεφρών
7. Περισσότερη ενέργεια
8. Αντικαρκινική δράση
9. Καλύτερη λειτουργία του
νευρικού συστήματος,
καλύτερος έλεγχος της
αρτηριακής πίεσης
10. Δροσερή αναπνοή
11.Τονώστε τον οργανισμό
σας
Οι γυναίκες είναι επιρρεπείς
στην έλλειψη σιδήρου λόγω
της απώλειας αίματος κατά τη
διάρκεια της έμμηνης ρύσης.
Αυτό προκαλεί κούραση,
εύθραυστα νύχια, ακόμη και
δύσπνοια. Πίνετε ένα ποτήρι
νερό με λεμόνι σε συνδυασμό
με κάποιο συμπλήρωμα σιδήρου ή τροφές πλούσιες σε
σίδηρο, προκειμένου το σώμα
σας να απορροφήσει καλύτερα
τον σίδηρο και να επανέλθει
στα φυσιολογικά επίπεδα
ενέργειας.
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ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕΚ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ
ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ο

Ανακαλείται το σιρόπι Ponstan
από την κυπριακή αγορά
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Χορευτικό συναπάντημα στη ΣΕΚ του Ελληνισμού
της Βορείου Ηπείρου και της Κύπρου
Ελληνισμός της Βόρειου Ηπείρου και ο Ελληνισμός της
Κύπρου, βρέθηκαν σε ένα μοναδικό χορευτικό και ποιητικό συναπάντημα σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η ΣΕΚ, ο Παγκύπριος
Σύνδεσμος Βορειοηπειρωτών, ο
Πολυφωνικός Πολιτιστικός Όμιλος
"ΤΑ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΙΚΑ" και ο Λαογραφικός Όμιλος "Η ΛΥΓΕΡΗ" ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας.

Στο πλαίσιο της 44ης πορείας Χριστοδούλας ο γενικός οργανωτικός της ΣΕΚ Πανίκος Αργυρίδης παρέδωσε εισφορά στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.
Παρών ο οργανωτικός γραμματέας του Σωματείου
Ιδιωτικών ΣΕΚ Λευκωσίας Ζάχος Φυσεντζίδης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην εκδήλωση που τελέστηκε
υπό την αιγίδα του προέδρου της
Βουλής Δημήτρη Συλλούρη το Σάββατο 6 Απριλίου 2019, παρουσιάστηκε επίσης η ποιητική συλλογή «Κόκκινη Μηλιά» του πολυβραβευμένου
ποιητή
Βασίλη
Παππά.
Ακούστηκαν πολυφωνικά τραγούδια και χοροί από την περιοχή της
Ενιαίας Ηπείρου από τον Πολυφωνικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Τα Δελβινιώτικα» καθώς και κυπριακοί

χοροί με ζωντανή μουσική βιολιού
και λαούτου από τον Λαογραφικό
Όμιλο «Η Λυγερή» ΣΕΚ Λευκωσίας Κερύνειας.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας, ο πρόεδρος της Βουλής
Δημήτρης Συλλούρης και ο Λευτέρης Δημητρίου πρόεδρος του
Δικτύου Οικουμενικού Ελληνισμού
«Μεγάλη Ελλάδα»

Τονίστηκε ως επιτακτική ανάγκη
όπως σύσσωμος ο Ελληνισμός, σε
Ελλάδα, Κύπρο και ανά την Οικουμένη
καταστήσει σαφές στην
Αλβανία ότι η ασφάλεια, η ευημερία και τα δικαιώματα των Ηπειρωτών που ζουν επί χιλιετίες στις
πατρογονικές τους εστίες, στην
κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού,
στο Βόρειο Τμήμα της Ενιαίας και
Αδιαίρετης Ηπείρου, είναι αδιαπραγμάτευτα.

Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης και ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας απεύθυναν χαιρετισμούς

Ο

ι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Υγείας ανακοινώνουν ότι το Συμβούλιο Φαρμάκων έχει αποφασίσει την ανάκληση όλων των παρτίδων του φαρμακευτικού προϊόντος Ponstan syrup
50 mg/5ml από τα κυπριακά φαρμακεία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών οι οποία μεταδίδεται από το ΓΤΠ η ανάκληση «γίνεται προληπτικά, λόγω της πιθανότητας το
προϊόν να υπερβαίνει τα νέα επιτρεπτά όρια ημερήσιας έκθεσης για τις στοιχειακές προσμίξεις
μολύβδου και λιθίου, τα οποία καθορίζονται με
βάση τα πρότυπα ICH Q3D».
απόφαση του Συμβουλίου Φαρμάκων εκδίδεται στο
πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και
με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση του
προϊόντος εκ μέρους του κατόχου άδειας κυκλοφορίας, καταλήγει η ανακοίνωση.

Γ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας, παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τους
οργανωτικούς αξιωματούχους της ΣΕΚ.
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- Τεχνικός Κλιματιστικών
Γιώργο Κασιούρη 22849849.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- Φύλακες
- Καθαρίστριες
- Πωλητής Χ-Van χωρίς επαγγελματική
άδεια φορτηγού
- Εργάτη – Εφαρμοστή γραφικών
Ζάχο Φυσεντζίδη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Εργάτες/τριες σε εργοστάσιο
- Βοηθός Ηλεκτρολόγος
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Οδηγοί με επαγγελματική άδεια φορτηγού
- Εργάτες
- Ηλεκτρολόγος
Φάνο Θεοφάνους 22849849.
• Zητούνται για πρόσληψη:
- Άτομα για λάντζα
- Βοηθός Κουζίνας
- Σερβιτόροι
- Καθαρίστριες
Ανδρέα Παναγή 22849849.

Πολυφωνικά
τραγούδια, βορειοηπειρώτικοι και
Κυπριακοί χοροί
έδεσαν αρμονικά
σε μια μοναδική
εκδήλωση
στο οίκημα της ΣΕΚ
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Καμπανάκι κινδύνου ΟΗΕ για τη υπερθέρμανση του πλανήτη

Τ

α τέσσερα τελευταία χρόνια
ήταν τα θερμότερα που έχουν
ποτέ καταγραφεί, ανέφερε σήμερα ο ΟΗΕ, στοιχεία, που σύμφωνα
με τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών, επιβεβαιώνουν το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, την οποία προκαλούν οι
συγκεντρώσεις ρεκόρ των αερίων
του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
Σε ένα δελτίο τύπου, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) παρατηρεί ότι η μέση
θερμοκρασία στην επιφάνεια του
πλανήτη το 2018 υπερέβη κατά
περίπου 1 βαθμό κελσίου εκείνη
που επικρατούσε στην προβιομηχανική περίοδο (1850-1900).
«Η χρονιά αυτή (2018) κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των θερμότερων ετών, που έχουν διαπιστωθεί» εξηγεί η ειδική αυτή υπηρεσία του ΟΗΕ.
«Με 1,2 βαθμό κελσίου περισσότερο σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο, το έτος 2016,

το οποίο σηματοδοτήθηκε από το
ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, παραμένει η θερμότερη χρονιά. Το 2015
και 2017, η διαφορά μεταξύ της
μέσης θερμοκρασίας σε σύγκριση
με τις μετρήσεις της προβιομηχα-

μεταξύ διαφορετικών ετών» υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας
του WMO Πέτερι Τάλας, υπενθυμίζοντας ότι στα τελευταία 22 έτη,
καταγράφηκαν οι 20 θερμότερες
χρονιές.
«Η διεθνής κοινότητα
πρέπει να δώσει απόλυτη
προτεραιότητα στη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και στη
λήψη μέτρων προσαρμογής στο κλίμα» σημείωσε.

νικής περιόδου ήταν 1,1 βαθμός
κελσίου».
Ο ΟΗΕ έχει ως αναφορά τη χρονιά
1850, ημερομηνία κατά την οποία
ξεκίνησαν οι συστηματικές καταγραφές της θερμοκρασίας.
Όμως, «είναι πολύ σημαντικότερο
να εξετάσουμε την μακροπρόθεσμη εξέλιξη της θερμοκρασίας (…)
από το να κάνουμε μια κατάταξη

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί, επίσης, ότι το
2019 δεν έχει ξεκινήσει με τους
καλύτερους οιωνούς.
«Η Αρκτική θερμαίνεται σε διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο (…) Τα όσα συμβαίνουν στους Πόλους δεν παραμένουν περιορισμένα στους Πόλους,
αλλά επηρεάζουν τις μετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες σε
άλλες περιοχές, όπου ζουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι».

Αυτή η κακή συνήθεια σκοτώνει περισσότερο κι από το τσιγάρο

Η

κακή και ανθυγιεινή διατροφή
ευθύνεται για έναν στους
πέντε θανάτους στον κόσμο,
περισσότερους από όσους σκοτώνουν το τσιγάρο και η υπέρταση, σύμφωνα με μια νέα διεθνή
επιστημονική μελέτη.
Η κατανάλωση περισσότερων
υγιεινών τροφών όπως τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα φρούτα,
τα λαχανικά και οι ξηροί καρποί,
καθώς και λιγότερων ανθυγιεινών, όπως τα κάθε είδους ποτά με
ζάχαρη, το αλάτι, τα λίπη
«τρανς» και τα κόκκινα επεξεργασμένα κρέατα, θα μπορούσαν να
αποτρέψουν πολλούς θανάτους.
Ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων,
που σχετίζονται με τη διατροφή
(πάνω από του 50% του συνόλου),
αφορά την κατανάλωση μεγάλης
ποσότητας αλατιού (τρία εκατομμύρια θάνατοι ετησίως), μικρής
ποσότητας δημητριακών ολικής
άλεσης (τρία εκατομμύρια θάνατοι) και όχι αρκετών φρούτων

(δύο εκατομμύρια θάνατοι).
Περισσότεροι από 130 επιστήμονες από 40 χώρες, με επικεφαλής
τον επίκουρο καθηγητή, Ασκάν
Αφσίν, του Ινστιτούτου Μετρικής
και Αξιολόγησης της Υγείας του
Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον
στο Σιάτλ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό
"The Lancet", πραγματοποίησαν
την πιο ολοκληρωμένη μέχρι
σήμερα και σε μεγαλύτερο βάθος
χρόνου ανάλυση της σχέσης διατροφής και υγείας, αναλύοντας
στοιχεία για 195 χώρες κατά την
περίοδο 1990-2017.
Η μελέτη εκτιμά ότι η κακή διατροφή ευθυνόταν για 10,9 εκατομμύρια θανάτους το 2017 (το
22% του συνόλου των θανάτων
ενηλίκων διεθνώς), έναντι οκτώ
εκατομμυρίων θανάτων το 1990.
Οι κυριότερες αιτίες θανάτου που
σχετίζονται με τη διατροφή, είναι
κατά σειρά η καρδιαγγειακή νόσος
(9,5 εκατομμύρια θάνατοι), ο καρ-

κίνος (913.000) και ο διαβήτης
(339.000). Συγκριτικά, ο καπνός
σχετιζόταν με οκτώ εκατομμύρια
θανάτους και η υπέρταση με 10,4
εκατομμύρια.
«Η κακή διατροφή σκοτώνει.
Είμαστε ό,τι τρώμε και οι κίνδυνοι
αφορούν τους πάντες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και οικονομικής κατάστασης», δήλωσε ο δρ
Αφσίν, ο οποίος τόνισε ότι η νέα
μελέτη αναδεικνύει τις συνέπειες
της διατροφής πάνω στα χρόνια
προβλήματα υγείας, ανεξάρτητα
από την παχυσαρκία.
«Η μελέτη επιβεβαιώνει αυτό που
πολλοί σκέφτονται εδώ και χρόνια, ότι η κακή διατροφή είναι
υπεύθυνη για περισσότερους
θανάτους από κάθε άλλο παράγοντα κινδύνου στον κόσμο»,
δήλωσε ο καθηγητής, Κρίστοφερ
Μάρεϊ, του Πανεπιστημίου της
Ουάσινγκτον, διευθυντής του
Ινστιτούτου Μετρικής και Αξιολόγησης της Υγείας.

Έκπτωτοι Άγγελοι»: Συγκλονίζει το έργο μαθητών για την εμπορία προσώπων

Η

τέχνη είναι ένα μέσο για την
αφύπνιση του κόσμου. Ένα
μέσο για να μας αγγίξει και να
μας κάνει να καταλάβουμε τα
ανθρώπινα προβλήματα που
πολλές φορές είναι μπροστά μας
αλλά δεν τα βλέπουμε ή κάνουμε
πως δεν τα βλέπουμε.

ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία, όπως
είπε στο euronews η κ.Νικολάου.
Περισσότεροι από 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο,
εκ των οποίων περίπου 5,5 εκατομμύρια είναι παιδιά, ζουν σε
συνθήκες απόλυτου εξευτελισμού,
απόλυτης δουλείας.

Η καθηγήτρια τέχνης Πόπη Νικολάου και 19 μαθητές της Α,Β,Γ
τάξης του Λυκείου Απ.Λουκά
Κολοσσίου στην Κύπρο μας εντυπωσιάζουν και πάλι με ένα
συγκλονιστικό έργο τέχνης.

Όπως μας είπε η κ.Πόπη Νικολάου: «Άνδρες, γυναίκες, ανήλικα
παιδιά θυματοποιούνται καθημερινά. Έρευνες καταδεικνύουν ότι η
σεξουαλική εκμετάλλευση και η
εκμετάλλευση στην εργασία αποτελούν τις πιο συνηθισμένες μορφές εμπορίας προσώπων, ενώ,
σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η εμπορία
προσώπων αποτελεί τη δεύτερη

Αυτή την φορά τίτλος του έργου
είναι «Έκπτωτοι Άγγελοι».
Είναι για την εμπορία προσώπων,

μεγαλύτερη πηγή εσόδων του
οργανωμένου εγκλήματος, μετά
την εμπορία ναρκωτικών.
Το έργο τους παρουσιάζει ένα
πηγάδι μέσα στο οποίο βρίσκονται άνθρωποι, γονείς και παιδιά… και κάποιοι άλλοι, κρεμασμένοι στο στόμιο του πηγαδιού,
τους απλώνουν το χέρι για να
τους τραβήξουν, ενώ γύρω-γύρω
άλλοι άνθρωποι αναμένουν με
χαραγμένη στα πρόσωπά τους τη
λαχτάρα και την αγωνία.
Η κ.Νικολάου καταλήγει λέγοντας:
«Δυστυχώς, η εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων χαρακτηρίζεται από ατιμωρησία!

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Τα πέντε λάθη που
κάνετε στη νηστεία
Λάθος 1ο – Καταναλώνετε πολλούς υδατάνθρακες. Μπορεί οι τροφές με υδατάνθρακες
να είναι νηστίσιμες, όμως οι απλοί υδατάνθρακες χωνεύονται γρήγορα από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να μη σας κρατάνε χορτάτη για πολλή ώρα και να πεινάτε μετά από
λίγο. Προσπαθήστε, λοιπόν, να περιορίσετε
την κατανάλωση λευκού ψωμιού, λευκών
ζυμαρικών και ρυζιού ή και να αντικαταστήσετε με τα αντίστοιχα τρόφιμα ολικής άλεσης.

Λάθος 2ο – Τρώτε πολλά γλυκά. Αν ο χαλβάς
έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής
σας διατροφής, είμαστε στη δύσκολη θέση να σας
ενημερώσουμε ότι καταναλώνετε υπερβολική ζάχαρη. Δεν είναι ανάγκη να απαρνηθείτε την αγαπημένη σας νηστίσιμη λιχουδιά, αλλά περιοριστείτε σε
μια λεπτή φέτα, καθώς περιέχει πολλές θερμίδες.
Λάθος 3ο – Δεν προσλαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη
Η πρωτεΐνη επιφέρει ευκολότερα το αίσθημα του
κορεσμού και βοηθάει σημαντικά στον περιορισμό
της πείνας. Πράγματι, η πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης που βρίσκεται στο κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά, έχει την υψηλότερη βιολογική αξία,
όμως αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να την
προσλάβετε από άλλες πηγές προκειμένου να
καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας. Θα πρέπει να εντάξετε πηγές πρωτεΐνης στη διατροφή
σας, όπως όσπρια, ξηρούς καρπούς, γάλα φυτικής
προέλευσης, σόγια και ταχίνι.
Λάθος 4ο – Λειτουργείτε χωρίς πρόγραμμα: Προκειμένου να εξασφαλίσετε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρόγραμμα και κατά την περίοδο της
νηστείας, θα πρέπει να φροντίσετε έτσι ώστε να
προσλαμβάνετε όλα τα απαραίτητα θρεπτικά
συστατικά μέσα από μια διατροφή με ποικιλία. Το
ότι βγάζετε τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης από τη
διατροφή σας δε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να προσλάβετε από αλλού τα θρεπτικά συστατικά. Θα
πρέπει απλά να ενημερωθείτε σχετικά με την αντικατάσταση των τροφών ζωικής προέλευσης και να
οργανώσετε τα γεύματά σας, ώστε να μην τρώτε
συνέχεια τις ίδιες τροφές.
Λάθος 5ο – Βλέπετε τη νηστεία ως δίαιτα: Όχι,
σκοπός της νηστείας δεν είναι η απώλεια κιλών.
Μάλιστα, η επιλογή να αποκλείσετε ομάδες τροφών
από το διατροφικό σας πρόγραμμα, μπορεί να σας
αποσυντονίσει και να οδηγήσει σε αύξηση του
βάρους σας αν δεν προσέξετε.

Σοβαρά … αστειάκια

Ο Κλημεντίνης
Ένας ληστής, αφού διέρρηξε ένα σπίτι, πιάνει
όμηρους ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Θέλοντας να
σκοτώσει ένα απο τους δύο, προσπαθεί να
αποφασίσει. Ρωτάει τη γυναίκα:
- "Πως σε λένε εσένα;"
- "Κλημεντίνη."
- "Α! έτσι λένε τη μάνα μου, δεν θα σε πειράξω
εσένα."
Στη συνέχεια ρωτάει τον άνδρα:
- "Πως σε λένε εσένα;"
- "Παναγιώτη, αλλά με φωνάζουν και Κλημεντ
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Έτσι ενισχύουμε την ενέργειά μας χωρίς καφεΐνη

Μ

πορεί να λατρεύουμε τη
μυρωδιά και τη γεύση του
καφέ, αλλά δεν χρειάζεται να
βασιζόμαστε πάνω του όταν
θέλουμε να έχουμε μπόλικη ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας.
Υπάρχουν πολύ πιο υγιεινοί τρόποι να παραμείνουμε ξύπνιοι και
ταυτόχρονα να κάνουμε καλό στον
οργανισμό μας.
Αντισταθείτε στο κινητό σας. Ένα
παζλ ή παιχνίδι μας δίνει την
αίσθηση της σύντομης χαράς,
αλλά δεν ανεβάζει τα επίπεδα
ενέργειας. Υπάρχουν έρευνες που
αποδεικνύουν ότι όταν περνάμε
περισσότερο χρόνο στο Ίντερνετ ή
τις ηλεκτρονικές συσκευές, χάνουμε την ικανότητα της επιλεκτικής
προσοχής, που είναι η ικανότητα
του να αποκλείουμε ασήμαντες
πληροφορίες όταν καταπιανόμαστε με κάτι σημαντικό.
Αφήστε τον ήλιο να μπει σε όλο
το σπίτι. Αν δυσκολεύεστε να
σηκωθείτε από το κρεβάτι, ανοίξτε
τις κουρτίνες ή τα στόρια. Η έκθεση σε φυσικό φως είναι μία αποτελεσματική θεραπεία για τους
ανθρώπους που πάσχουν από
εποχική κατάθλιψη. Ρυθμίζει το
βιολογικό ρολόι και βοηθά εκείνους
που ταξιδεύουν συχνά και παθαίνουν jet lag.
Μυρίστε λίγο δενδρολίβανο.
Βιοχημικοί
από
Βρετανικό
Πανεπιστήμιο μας ενημερώνουν
ότι το έλαιο αυτού του βοτάνου
ενισχύει τη δύναμη του εγκεφάλου.
Φάτε πρωινό πλούσιο σε πρω-

• Αν δυσκολεύεστε να
σηκωθείτε από το κρεβάτι,
ανοίξτε τις κουρτίνες
ή τα στόρια για να μπει
άπλετο φως στο δωμάτιο
σας, πλημμυρίζοντας σας
με μπόλικη ενέργεια
τεΐνη. Το πιο σημαντικό γεύμα της
ημέρας έχει άμεση επίδραση στις
σχολικές επιδόσεις των παιδιών
ενώ διατηρεί σταθερά τα επίπεδα
γλυκόζης στο αίμα όλη την ημέρα.
Γελάστε. Το αληθινό γέλιο ελαττώνει ορμόνες, όπως η κορτιζόλη και
η επινεφρίνη και παράγει τα ίδια
σωματικά οφέλη με αυτά που προκαλεί η ελαφριά άσκηση.
Μία βόλτα. Η αύξηση της κίνησης,
οδηγεί και σε υψηλότερα επίπεδα
ενέργειας και καλής διάθεσης.

Δοκιμάστε μίνι διαλογισμό. Το
κλειδί στο να ανεβάσετε την ενέργεια και τους ρυθμούς σας, είναι
να επιβραδύνετε. Οι ασκήσεις
πνευματικότητας μπορούν να μειώσουν το άγχος, το μεγαλύτερο
εχθρό της ενέργειάς μας.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

Μην τρώτε βαριά γεύματα. Τα
μικρά γεύματα και σνακ ικανοποιούν την πείνα μας και δεν μας
προκαλούν υπνηλία. Έρευνες έχουν
δείξει ότι όταν μοιράζουμε την
πρόσληψη τροφής μέσα στη μέρα
βελτιώνουμε τη διάθεσή μας.
Κάντε ένα ευχάριστο διάλειμμα.
Αν είστε πολλές ώρες στον υπολογιστή και έχετε χάσει τη συγκέντρωσή σας, κάντε ένα μικρό διάλειμμα: πάρτε τρεις βαθιές ανάσες,
τινάξτε τα χέρια, και περάστε το
κεφάλι με τα δάχτυλά σας χτυπώντας το ελαφρά.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η Σελήνη συνεχίζει να πορεύεται
στον επικοινωνιακό τρίτο ηλιακό σου
οίκο, γεγονός που σε κάνει ιδιαίτερα ομιλητικό και εξωστρεφή, θες να περιβάλλεσαι από κόσμο, ενώ ακόμη και αν το
πρόγραμμά σου έχει πολλές υποχρεώσεις, εσύ καταφέρνεις να πείσεις τους
άλλους με τα επιχειρήματα και την
πειθώ σου. Δεν παρατηρείς όμως τις
λεπτομέρειες.
Ταύρος: Η μέρα σε βοηθά να σταθεροποιήσεις τις καταστάσεις των προηγούμενων ημερών, μολονότι είσαι αμετακίνητος στις θέσεις σου και κάποια δημιουργικά ζητήματα ζητούν από εσένα να
φανείς πιο ευέλικτος και διαλλακτικός,
αν θέλεις να τα δεις να προχωρούν.
Πρόκειται πάντως για μια μέρα που
παράγει αποτέλεσμα, αν συζητάς πιο
ήρεμα!
Δίδυμοι: Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε χρίζει πρωταγωνιστή των εξελίξεων για
ακόμα μια μέρα, σε αντίθεση όμως με την
χθεσινή ημέρα, σήμερα έχεις μια τάση να
πεις παραπάνω από όσα πρέπει, κυρίως
λόγω ανασφαλειών, ενώ με ένα νεαρό
πρόσωπο του οικείου περιβάλλοντός
σου μάλλον έχετε διαφορετικές απόψεις.
Καρκίνος: Η μέρα σε βρίσκει να μην μπορείς να δυσκολεύεσαι με την ρουτίνα και
όσα συμβολίζει, ενώ αν έχεις πολλές
κουραστικές διαδικασίες να ολοκληρώσεις, τότε σίγουρα θα κουραστείς νωρίτερα από ότι υπολόγιζες. Αν πάλι το
πρόγραμμά σου είναι άνετο, χωρίς υποχρεώσεις που να σε αγχώνουν, πρόκειται
για μια εξαιρετική ημέρα για χαλάρωση
και ηρεμία.
Λέων: Η μέρα σε καλεί να δεις φίλους, να
συμμετάσχεις σε ευχάριστες παρέες και

να νιώσεις μέλος μιας ομάδας, αρκεί η
κουβέντα να μην πάει σε… πολύ προσωπικά ζητήματα για τα οποία έχετε εκ
διαμέτρου αντίθετες απόψεις! Πάντως
τα πρόσωπα του φιλικού σου περιβάλλοντος σε βοηθούν να δεις μια εντελώς
διαφορετική πλευρά ενός ζητήματος που
σε είχε απασχολήσει.
Παρθένος: Η Σελήνη παραμένει στο
ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου
και εσύ θέλεις να ανέβεις στο ψηλότερο
σκαλί, όμως δεν συνεργάζεται αρμονικά
με τον Δία, έτσι δεν αποκλείεται να πεις
κάτι που τελικά να σε εκθέσει προς τα
έξω και να σε βάλει σε μπελάδες!
Παράλληλα, κάνεις και τις απαραίτητες
στρατηγικές όπου κρίνεις ότι κάτι τέτοιο
είναι απαραίτητο, βήμα προς βήμα
πάντως αλλάζεις την καθημερινότητά
σου.
Ζυγός: Η ανέμελη διάθεση της χθεσινής
ημέρας σε ακολουθεί και σήμερα, μολονότι σήμερα είσαι επιρρεπής σε απερισκεψίες, λόγω απροσεξίας. Επίσης, το
πλανητικό σκηνικό δείχνει πως αυτή την
περίοδο γίνονται θετικά σχόλια για σένα
στο περιβάλλον σου, κάποια από τα
οποία ίσως και να μάθεις μέσα στον ορίζοντα της ημέρας.
Σκορπιός: Σήμερα η διάθεσή σου παραμένει εσωστρεφής και χρησιμοποιείς τον
χρόνο που σου δίνεται για να σχεδιάσεις
στρατηγικά το επόμενο βήμα σου, ακόμη
και αν για τους άλλους γύρω σου είσαι
πιο σιωπηλός από ότι σε έχουν συνηθίσει. Επίσης, ένα φιλικό σου πρόσωπο
ενδεχομένως σου να σου αποκαλύψει μια
πολύτιμη πληροφορία, η οποία αρχικά
σε ξεβολεύει.
Τοξότης: Η Σελήνη συνεχίζει το ταξίδι

της απέναντί σου και σήμερα, οπότε
λόγω συνθηκών ακολουθείς το πρόγραμμα των άλλων, το οποίο παρότι δεν σε
ενοχλεί, κάποιοι εγωισμοί σου ίσως
βγουν στην επιφάνεια και αυτό δεν
περνά απαρατήρητο από το πρόσωπα
που σήμερα σε περιβάλλουν. Σε γενικές
γραμμές όμως χρησιμοποιείς την οξύνοια που σε διακρίνει.
Αιγόκερως: Η μέρα αυτή σε καλεί να
βάλεις σε τάξη πράγματα που εκκρεμούν,
να ασχοληθείς με τις λεπτομέρειες, να
κάνεις κινήσεις τακτοποίησης και εξυγίανσης, είτε σε σημαντικά ζητήματα,
είτε σε μικρά, απλά, πρακτικά καθημερινά. Ο μόνος κίνδυνος είναι πως αν πρόκειται για… αγγαρείες, δεν βάζεις το
εκατό τοις εκατό της όρεξής σου και
αυτό φέρνει μπελάδες.
Υδροχόος: Η ημέρα, με την Σελήνη να
βρίσκεται σε μια από τις πιο ευνοϊκές
θέσεις, είναι από τις λίγες ευκαιρίες που
επιτρέπεις στον εαυτό σου να χαρεί και
να διασκεδάσει, ειδικά αν τα αγαπημένα
σου πρόσωπα –αλλά και εσύ φυσικά–
έχετε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή σας.
Ακόμη και αν έχεις γεμάτο πρόγραμμα
όμως, σήμερα προωθείς εξαιρετικά τα
δημιουργικά σου σχέδια.
Ιχθείς: Με την Σελήνη να παραμένει στο
τέταρτο ηλιακό σου σπίτι, η διάθεσή σου
συνεχίζει να είναι πιο εσωστρεφής και
προτιμάς να απολαύσεις την παρέα
ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις
ασφαλής. Ωστόσο δεν αποκλείεται να
ακούσεις κάποια κουβέντα που θα σε
ενοχλήσει, ίσως και να σε κάνει να κλειστείς λίγο περισσότερο στον εαυτό σου.
Το σίγουρο είναι πως σήμερα επιδιώκεις
σίγουρα βήματα.

Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Τάρτα νηστίσιμη
Υλικά: 220 γραμ. φουντούκια, 50
γραμ. φρυγανιά χωρίς γλουτένη, 100
γραμ. βούτυρο καρύδας ή φυτικό βούτυρο, 2 κ.σ. μέλι, 4 κ.γλ. κακάο
Για τη γέμιση της τάρτας: 100 γραμ.
βούτυρο καρύδας ή φυτικό βούτυρο,
100 γραμ. γάλα καρύδας (πηχτό γάλα κρέμα καρύδας ή φυτική
κρέμα), 150 γραμ. μέλι, 120 γραμ. κακάο, 1 κ.γλ. υγρή βανίλια

Εκτέλεση: Ψήνουμε τα φουντούκια σε προθερμασμένο φούρνο
στους 200 βαθμούς C για 10 λεπτά. Αφού κρυώσουν καλά, τα αλέθουμε να γίνουν σκόνη. Λιώνουμε τη μαργαρίνη. Αφήνουμε να
κρυώσει. Βάζουμε τα αλεσμένα φουντούκια σε μπολ, πασπαλίζουμε με το κακάο, προσθέτουμε τη φρυγανιά, περιχύνουμε με το μέλι
και τη λιωμένη κρύα μαργαρίνη. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί καλά
να γίνουν πάστα. Βάζουμε λαδόκολλα σε ένα ταψάκι για τάρτα.
Στρώνουμε το μείγμα σαν βάση για τη νηστίσιμη τάρτα σοκολάτας,
φροντίζοντας να δημιουργήσουμε πλαϊνά τοιχώματα. Παγώνουμε
στην κατάψυξη για 10 λεπτά.
Για τη νηστίσιμη κρέμα σοκολάτα: Βάζουμε σε μία μικρή κατσαρόλα τη μαργαρίνη, το γάλα καρύδας και το μέλι. Σε χαμηλή φωτιά
αφήνουμε να λιώσουν τα υλικά. Αποσύρουμε. Ρίχνουμε το κακάο
και την υγρή βανίλια. Με σύρμα ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν
τα υλικά και να γίνουν μια πυκνή γυαλιστερή παχιά κρέμα.
Ρίχνουμε την κρέμα στην παγωμένη βάση για τάρτα. Ισιώνουμε την
επιφάνεια με την ανάποδη του κουταλιού. Παγώνουμε την τάρτα
να σφίξει ώστε να μπορούμε να κόψουμε κομμάτια.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 831 - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

Τ

ο
Ανοικτό
Πανεπιστήμιο
Κύπρου
(www.ouc.ac.cy)
δέχεται αιτήσεις για
εγγραφή για φοίτηση στις σπουδές του
Ελληνικού Πολιτισμού. Προσφέρει πρόγραμμα
φοίτησης σε τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης:
Φιλολογία, Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη.
Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Φιλολογία που
ολοκληρώνουν δύο εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες αρχαίων ελληνικών και δύο λατινικών
αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους διορισίμων της κυπριακής Επιτροπής
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (είναι δηλαδή επιλέξιμοι για συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό προς διορισμό στην κυπριακή Μέση
Εκπαίδευση).
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά ιδρύματα
ανώτατης εκπαίδευσης. Εκατοντάδες απόφοιτοι του ΑΠΚΥ φοιτούν σήμερα σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σε πανεπιστήμια
της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Οι απόφοιτοι του Προγράμματος «Σπουδές
στον Ελληνικό Πολιτισμό» εργοδοτούνται,

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Δωρεάν προγράμματα κατάρτισης στην «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Τ

ο Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει τη
διεξαγωγή δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης με
θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το Ά Εξάμηνο του
2019. Στα προγράμματα, διάρκειας 3 ωρών, καλύπτονται μεταξύ άλλων: οι κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, τα
κακόβουλα λογισμικά, οι ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές και η προστασία καταναλωτή, η ασφαλής χρήση
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και το ηλεκτρονικό
έγκλημα. Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες
δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι ώρες διεξαγωγής για όλα τα προγράμματα όπως παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί είναι 17:15-20:30.:
Τα προγράμματα διεξάγονται στα γραφεία του
Κέντρου Παραγωγικότητας στη Λευκωσία, Λεμεσό και
Λάρνακα και εντάσσονται στο πλαίσιο των Δωρεάν

Η

Συλλυπητήρια

ΣΕΚ εκφράζει τα θερμά της
συλλυπητήρια προς τους
οικείους
του
αείμνηστου
Κυριάκου Κώστα Αντωνίου
από την Φιλιά ο οποίος απεβίωσε πλήρης ημερών, το
Σάββατο 13.4.19 σε ηλικία 93
ετών. Η κηδεία του τελέστηκε
τη Δευτέρα 15.4.19 από τον
ιερό ναό Της του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο.
Εκ μέρους της ΣΕΚ στεφάνι κατέθεσε ο γ.γ. της ΣΕΚ
Αντρέας Φ. Μάτσας.
Ο α. Κυριάκος ενέπνεε με την καλοσύνη του και την
ευγένεια του. Η οικογένεια της ΣΕΚ θα σε θυμάται
πάντα. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας δίδαξες.

Σεμνός και ταπεινός, ιδεολόγος,
ωραίος Έλληνας, αγνός,
αγωνιστής και τίμιος,
Σ’ ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες,
χωρίς υπερβολές, μα με αγάπη,
δίχως αντάλλαγμα.
(Από την οικογένεια της ΣΕΚ)
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προγραμμάτων κατάρτισης στις Ψηφιακές Δεξιότητες
που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στα τηλέφωνα
24812350, 22806114, και 25873588 ή μέσω της
ιστοσελίδας http://www.kepa.gov.cy/eskills

Ημερομηνία

Επαρχία Διεξαγωγής

κατά περίπτωση, στη δημόσια υπηρεσία,
πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς και
άλλους συναφείς κλάδους.
Η φοίτηση στο πρόγραμμα «Σπουδές στον
Ελληνικό Πολιτισμό» ή σε οποιοδήποτε άλλο
πρόγραμμα
σπουδών
του
Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου γίνεται εξ αποστάσεως. Φυσική παρουσία απαιτείται μόνο στις
τελικές εξετάσεις του εξαμήνου. Τα δίδακτρα
ανέρχονται στα €350 ανά Θεματική Ενότητα.
Το ποσό μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις, ενώ
το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική υποτροφιών και οικονομικών ελαφρύνσεων με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια.
Πληροφορίες, Αντώνης Κ. Πετρίδης
PhD Cantab
Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής
Φιλολογίας
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος
«Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»
Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών
Email: apetrides@ouc.ac.cy

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Στασάνδρου 26,
22764691
ΛΑΡΝΑΚΑ: Τα μέλη εξυπηρετούνται από όλα
τα φαρμακεία της επαρχίας Λάρνακας.
ΛΕΜΕΣΟΣ: Κυρ. Οικονόμου 21,
25861000
Λεωφ. Ομονοίας 68Α
25562444
ΠΑΦΟΣ: Ελευθ. Βενιζέλου 24,
26933820
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ: Αγ. Γεωργίου 20
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Απρίλιος

Παρ. 12/4

Παρ. 5/4

Παρ. 19/4

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης

Μάιος

Παρ. 10/5

Τετ. 15/5

Παρ. 31/5

Ασθενοφόρα .................................... 22887171

Παρ. 24/5
Ιούνιος

Τετ. 05/6

Τετ. 19/6

Ηλεκτρονικά τιμολόγια στη βάση
Ευρωπαϊκής οδηγίας

Σ

ε ηλεκτρονική πλατφόρμα που αρχίζει τη λειτουργία της από τον τρέχοντα μήνα και θα ολοκληρωθεί στον επόμενο χρόνο, οι επιχειρηματίες που
συνεργάζονται με το κράτος για την κατασκευή
έργων ή την παροχή
υπηρεσιών θα έχουν • Την ηλεκτρονική τιμοτη δυνατότητα ηλελόγηση για τις δημόσιες
κτρονικής τιμολόγησυμβάσεις υιοθετεί
σης. Για τις μεγάλες
το κράτος στη βάση
επιχειρήσεις που επιθυμούν
απευθείας
Ευρωπαϊκής οδηγίας.
σύνδεση με την πλατφόρμα η εγγραφή στον σύστημα θα κοστίζει πέντε
χιλιάδες ευρώ ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις που θα
συνδέονται μέσω υπό-πλατφόρμας το κόστος
εγγραφής θα είναι
μόνο 300 ευρώ. Το
σχετικό νομοσχέδιο
εξετάστηκε από την
επιτροπή Οικονομικών
και
αποστέλλεται
στην ολομέλεια της
Βουλής για έγκριση.

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
20/4 Ώρα έναρξης 16.00
Π.Ο. Ορμήδειας - Εθνικός Λατσιών
Αμαθούς Αγ. Τύχωνα - Π.Ο. Ξυλοτύμπου
ΕΝΑΔ Πόλυς Χρυσοχούς - Χαλκάνορας Ιδαλίου
Ομόνοια Ψευδά - Ελπίδα Αστρομερίδη
Αχυρώνας Λιοπετρίου - Πέγεια 2014
Όλυμπος Λυμπιών - ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα
Διγενής Ακρίτας Μόρφου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
21/4 Ώρα έναρξης 16.00
Εθνικός Άσσιας - Κούρης Ερήμης

ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ
ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ 2 ΤΟΥ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ
Μια αγωνιστική πριν από το τέλος,
έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό στην
κορυφή. Ανέβηκαν στην Β’ κατηγορία,
ο πρωταθλητής Διγενής Μόρφου, η
δευτεραθλήτρια Ομόνια Ψευδά, η Π.Ο.
Ξυλοτύμπου και η ΕΝΥ Διγενής
Ύψωνα.
Υποβιβάσθηκαν
στην
Επίλεκτη
Κατηγορία της ΣΤΟΚ, η Πέγεια και ο
Εθνικός Λατσιών. Στα κάτω διαζώματα κορυφώνεται η αγωνία για
τους άλλους δύο που θα πάρουν την
άγουσα του υποβιβασμού. Ήδη έχουν
υποβιβασθεί η Πέγεια και ο Εθνικός
Λατσιών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΑΠΟΛΛΩΝ: ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Σ

ημαντικό βήμα στην πορεία του για
την κατάκτηση του τίτλου έκανε ο
ΑΠΟΕΛ με το τρίποντο επί της σκληροτράχηλης Νέας Σαλαμίνας. Το συγκρότημα του Π. Τραμετσάνη ήταν σοβαρό,
αποφασιστικό, πειθαρχημένο ουσιαστικό και αποτελεσματικό, στέλλοντας
μήνυμα ότι μόνο από τα πόδια των
παικτών του θα χαθεί το φετινό πρωτάθλημα. Στο Απολλωνίστικο στρατόπεδο τα πράγματα καταγράφονται
αισιόδοξα μετά την επαναφορά στις
νίκες ύστερα από τέσσερις αγωνιστικές.
Το -4 από τον πρωτοπόρο, επιτρέπει
στην ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή να
διατηρεί κρυφές ελπίδες, προσδοκώντας σε στραβοπατήματα του ΑΠΟΕΛ.
Η ΑΕΚ σπάζοντας την κατάρα των
τελευταίων τριών ετών, κέρδισε την ΑΕΛ
στο Τσίρειο, εδραιώθηκε στην 3η θέση
του βαθμολογικού πίνακα αγκαλιάζοντας την 3η προνομιούχα θέση που
οδηγεί στα Ευρωπαϊκά σαλόνια. Στο εν
λόγω παιχνίδι, ο Ιβάν Τρισκόφσκι γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία
της ΑΕΚ ως ο πρώτος δεινός εκτελεστής
της ομάδας. Με το τέρμα στο Τσίρειο,
έφτασε τα 72 με την κιτρινοπράσινη
φανέλλα, παίρνοντας τα σκήπτρα από
τον Λευτέρη Ελευθερίου που έχει στο
ενεργητικό του ένα τέρμα λιγότερο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Μάδησε το «Τριφύλλι» απειλώντας τον πρωτοπόρο ΑΠΟΕΛ
από απόσταση -4
• Βήμα τίτλου για τον ΑΠΟΕΛ μετά την επιβλητική νικηφόρα
εμφάνιση με τη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
• Άλωσε το «Τσίρειο» και καλοβλέπει Ευρώπη η ΑΕΚ μέσω
της 3η θέσης
• Φουντώνει η μάχη της σωτηρίας στα κάτω διαζώματα
με 4 ομάδες στην πρίζα
Δόξα και Ένωση πήραν από ένα βαθμό
στον μεταξύ τους αγώνα παρατείνοντας την αγωνία και των δύο στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλουν για
παραμονή στα σαλόνια της Α’
Κατηγορίας.
Η ΠΑΦΟΣ κέρδισε για 3ο συνεχόμενο
παιγνίδι, στέλλοντας σαφέστατο μήνυμα ότι και θέλει και μπορεί να σωθεί. Η
ΑΛΚΗ με την ήττα, δυσχεραίνει τη θέση
της προσδοκώντας ότι στα επόμενα
παιχνίδια θα κάνει το κάτι παραπάνω
για να αποφύγει το μοιραίο.
Με το ζόρι η Ανόρθωση κέρδισε τον
Ερμή σε μια άνευ σημασίας νίκη σε μια
περίοδο που η «Μεγάλη Κυρία» βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στα οικονομικά και άλλα προβλήματα. Για τον
Ερμή, η ήττα σηματοδότησε και μαθηματικά τον υποβιβασμό του στην Β’
κατηγορία.

Επί ημερών Ιμανόλ Ιδιάκεθ η ΑΕΚ πετάει
κατευθυνόμενη προς Ευρώπη μεριά.
Το -14 έγινε σε μερικούς μήνες +4!

ΤΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ

1

Ο ΑΠΟΕΛ, όπως όλα δείχνουν, δύσκολα θα χάσει τον φετινό τίτλο.
Το +4 σε συνδιασμό με την πληρότητα που παρουσίασε στον

αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα, του ανοίγουν διάπλατα το δρόμο για τον
τίτλο, τον οποίο θα χάσει μόνο αν αυτοκτονήσει.

2

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ έχει τα φόντα να κτυπήσει τα επόμενα παιχνίδια
αλλά η τύχη του εξαρτάται από την πορεία του πρωτοπόρου

ΑΠΟΕΛ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

* Δεν έχουν ακόμη
καθορισθεί η ημέρα
και η ώρα

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ν

τροπή! Μόνο αυτή η λέξη αρμόζει στη θλιβερή κατάσταση
στην οποία σύρθηκε το Κυπριακό
ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Η
απόφαση της ΚΟΠ για άμεση αναστολή της διεξαγωγής του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας με στόχο
την αντιμετώπιση του εντεινόμενου
φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων, μόνον θλίψη προκαλεί
όχι μόνο στο φίλαθλο κοινό αλλά
και στην κοινωνία ολόκληρη.

ΝΤΡΟΠΗ!!!

Κλειστό μέχρι νεωτέρας

Οι
κόκκινοι
φάκελλοι
της
Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου (UEFA) και οι έμμεσες
προειδοποιήσεις για αποπομπή
της Κύπρου από τα Ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα θα πρέπει να
ταρακουνήσουν όχι μόνο την
Κυπριακή
Ομοσπονδία
Ποδοσφαίρου αλλά την πολιτεία
στο σύνολο της. Μπορεί φέτος να

ησυχάσαμε από τους προσυνεννοημένους φακέλους στο πρωτάθλημα
της Α’ Κατηγορίας όμως το πρόβλημα μεταφέρθηκε στην Β’
Κατηγορία. Η ουσία είναι ότι οι
«γνωστοί - άγνωστοι» αδίστακτοι
παράγοντες που λυμαίνονται το
ποδόσφαιρο όχι μόνο δεν διώκονται, αλλά ούτε καν ενοχλούνται. Τα
συμπεράσματα δικά σας!!!
Ξ.Ξ.
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Παγίδες και δικαιώματα
καταναλωτών
Tι να προσέξει το καταναλωτικό
κοινό εν όψει του Πάσχα

Ε

ν όψει των εορτών του Πάσχα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους εντατικοποιούν τους ελέγχους
και τις επιθεωρήσεις στην αγορά με σκοπό την
καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή συμβουλεύει τους καταναλωτές όπως ακολουθήσουν τις πιο
κάτω απλές συμβουλές για τις αγορές τους:
1. Αγορά παιχνιδιών: Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν θα αγοράσετε παιχνίδια για μικρά παιδιά. Να
αγοράζετε παιχνίδια πάντοτε από αξιόπιστα καταστήματα και διαδικτυακά (online) σημεία πώλησης.
Να διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης και να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τις
συστάσεις για την ηλικία και την ασφάλεια. Μην
αγοράζετε ποτέ παιχνίδια που δεν φέρουν τη σήμανση CΕ στο παιχνίδι ή στη συσκευασία του.
2. Κάντε έρευνα αγοράς: Για συμφέρουσες αγορές
κάντε έρευνα από διάφορες πηγές (σημεία πώλησης,
έντυπα, Διαδίκτυο) για την προσφερόμενη τιμή. Μην
επηρεάζεστε με ευκολία από ελκυστικές προσφορές
και διαφημίσεις. Μην κάνετε βιαστικές αγορές. Ζητήστε από τον πωλητή να σας λύσει τυχόν απορίες.
3. Καθορίστε προϋπολογισμό: Παρόλο ότι οι αγορές
των Χριστουγέννων είναι διασκεδαστικές και συναρπαστικές, μπορούν να προκαλέσουν άγχος. Είναι
εύκολο να παρασυρθούμε από το εορταστικό κλίμα
και να συνειδητοποιήσουμε εκ των υστέρων ότι
έχουμε ξοδέψει περισσότερα από τις δυνατότητές
μας. Καθορίστε εκ των προτέρων τον συνολικό προϋπολογισμό σας και αποφασίστε πόσα μπορείτε και
θέλετε να ξοδέψετε σε διάφορες επιμέρους δαπάνες,
όπως δώρα, προσωπικά ψώνια, τρόφιμα, εξόδους
κ.ά.
4. Πολιτική επιστροφών και δωροκουπόνια: Να
θυμάστε ότι για αγορές από κατάστημα, η νομοθεσία
δεν προβλέπει δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής
προϊόντων και ότι αυτό επαφίεται στην πολιτική του
κάθε καταστήματος. Κατά συνέπεια, ενημερωθείτε
για την πολιτική του καταστήματος για επιστροφές
προϊόντων, ειδικά αν πρόκειται για αγορές δώρων
για αγαπημένα σας πρόσωπα και για το χρονικό
περιθώριο επιστροφών εάν υπάρχει. Σε περίπτωση
που θα αγοράσετε δωροκουπόνια, ενημερωθείτε για
τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται και
ρωτήστε για το χρονικό διάστημα που ορίζει το
κατάστημα για εξαργύρωσή τους από τον αποδέκτη.
5. Αγορές από το Διαδίκτυο: Για αγορές από το Διαδίκτυο ή εκτός εμπορικού καταστήματος, να ξέρετε
από ποιον αγοράζετε, αναζητώντας βασικές πληροφορίες, όπως την επωνυμία, τη γεωγραφική και ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης, τον αριθμό
τηλεφώνου και εγγραφής της εταιρείας. Να θυμάστε
ότι για αγορές εκτός εμπορικού καταστήματος, έχετε
το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών από την ημέρα αγοράς και να λάβετε πίσω τα
χρήματά σας.
6. Παραλαβή προϊόντος: Ελέγξτε το
αγαθό και βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στην περιγραφή και στα συμφωνηθέντα. Πάντοτε να ζητάτε και να
φυλάγετε την απόδειξη αγοράς.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΕΚ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

Ο

Οργανισμός Βελτίωσης Ποιότητας Ζωής Μελών
ΣΕΚ δέχεται προσφορές για την ενοικίαση του
καφεστιατορίου που διαθέτει στο εξοχικό συγκρότημα στον Αμίαντο. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει τη Μεγάλη Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.
Για λεπτομέρειες καθώς και για το έντυπο υποβολής
αίτησης επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΣΕΚ και
Facebook.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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Η ΣΕΚ καταδικάζει τη βία εναντίον της εκλελεγμένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ
από ακραία στελέχη του κομμουνιστικού συνδικάτου ΠΑΜΕ

H

ΣΕΚ σε πλήρη ταύτιση με τα
Ευρωπαικά Συνδικάτα, ETUC
και τη Διεθνή
Συνδικαλιστική
Συνομοσπονδία,ITUC, και στο
πλαίσιο των διαχρονικών αδελφικών σχέσεων με τη ΓΣΕΕ, καταδικάζει την άσκηση βίας εναντίον των
εκλελεγμένων μελών της ηγεσίας
της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, από ακραία σταλινιστικά στοιχεία της μειοψηφίας
του ΠΑΜΕ [συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας] Τόσο στο
37ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΓΣΕΕ
στην Καλαμάτα, όσο και στην
εκλογική διαδικασία για ανάδειξη

της νέας ηγεσίας της ΓΣΕΕ η
συμπεριφορά στελεχών του ΠΑΜΕ
ήταν έξω από κάθε έννοια δημοκρατίας και συνδικαλιστικής νομιμότητας.

• Διάβημα προς την Ελληνική
Πολιτεία για προστασία
της ελεύθερης συνδικαλιστικής
έκφρασης
Η ΣΕΚ καταδικάζει κάθε μορφή
βίας αλλά και οποιανδήποτε ενέργεια εμποδίζει τις δημοκρατικές
διαδικασίες
και την ελεύθερη
έκφραση του συνδικαλισμού. Μετά

τα θλιβερά γεγονότα σε βάρος της
ΓΣΕΕ από στελέχη του ΠΑΜΕ, η ΣΕΚ
ενώνοντας τη φωνή της με τα
ελεύθερα συνδικάτα στην Ευρώπη
και τον Κόσμο, καλεί την Ελληνική
κυβέρνηση και γενικότερα την
Πολιτεία να πάρει όλα τα αναγκαία
μέτρα για προστασία της ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας
του συνδικαλιστικού κινήματος
παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία στην εκλελεγμένη ηγεσία της
ΓΣΕΕ να συνεχίσει απρόσκοπτα τη
δραστηριότητας της προς όφελος
των εργαζομένων και της κοινωνίας ευρύτερα.

Παναγία των Παρισίων: Παγκόσμιος συγκλονισμός
για την καταστροφική πυρκαγιά

Θ

λιμμένη και συγκλονισμένη
από την χθεσινή πυρκαγιά που
κατέστρεψε τη στέγη και όχι μόνο,
της Εκκλησίας της Παναγίας των
Παρισσίων , η παγκόσμια κοινότητα κινητοποιείται για αποκατάσταση του εμβληματικού μνημείου.
Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο
Γκουτέρες δήλωσε «σοκαρισμένος
από τις εικόνες της πυρκαγιάς που

κυβέρνηση».
Το χειρότερο αποφεύχθηκε, είπε ο
Γάλλος
πρόεδρος,
Εμανουέλ
Μακρόν ο οποίος δεσμεύθηκε ότι
ξεκινά αμέσως εκστρατεία για την
ανοικοδόμηση του ναού, καλώντας
τα «σπουδαιότερα ταλέντα» στη
Γαλλία και πέραν αυτής να συμ-

βάλλουν στην αποκατάσταση του
παρισινού μνημείου.
Αποσβολωμένοι, Παριζιάνοι και
περιηγητές έψαλλαν το Χαίρε
Μαρία, ενώ άλλοι προσεύχονταν
γονατιστοί την ώρα που έβρεχε
στάχτη.

κατέστρεψε μέρος του Καθεδρικού
Ναού της Παναγίας των Παρισίων».

Τη θλίψη του για την καταστροφή
της Παναγίας των
Παρισίων, εξέφρασε ο
Πρόεδρος της Δημκρατίας Νίκος Αναστασιάδης διαβιβάζοντας
«τη συμπάθεια και
συμπαράστασή του
Κυπριακού λαού στη
Γαλλία και στον φίλο
Πρόεδρο Εμμανουέλ
Μακρόν.»

Κάνοντας λόγο για «ένα μοναδικό
κόσμημα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς που δεσπόζει
στο Παρίσι από τον 14ο αιώνα», ο
κ. Γκουτέρες σε μήνυμα του, πρόσθεσε ότι «οι σκέψεις του είναι με
τον γαλλικό λαό και τη γαλλική

Η ΣΕΚ ενώνει τη φωνή
της με την παγκόσμια
κοινότητα για την
ανάγκη αποκατάστασης του σπουδαίου
πολιτισμικού μνημείου.

• Διεθνής κινητοποίηση για
αποκατάσταση του μνημείου

Επίδομα 5 εκ. ευρώ στους κατοίκους 110 κοινοτήτων
με υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων

H

Κυβέρνηση αποφάσισε να
παραχωρήσει επίδομα στήριξης στους κατοίκους 110 ορεινών
κοινοτήτων, με υψόμετρο πέραν
των 600 μέτρων, συνολικού ποσού
πέραν των πέντε εκατομμυρίων
ευρώ. Το επίδομα αφορά οικονομική βοήθεια που καταβάλλεται από
φέτος κατά τη χειμερινή περίοδο
για κάθε νοικοκυριό και οικιστική
μονάδα ανάλογα με το υψόμετρο
και επηρεάζει περίπου 20.000
άτομα και 110 κοινότητες..
Για υψόμετρο 600-800 μέτρων, το
επίδομα για κάθε νοικοκυριό θα
ανέρχεται στα €175, για υψόμετρο
801-1.000 μέτρων στα €225 και
για υψόμετρο πέραν των 1.000
μέτρων στα €260.
Πρόσθετα, για κάθε συνταξιούχο
άτομο θα καταβάλλεται ποσό €85
και για κάθε μη συνταξιούχο άτομο
€165.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την
καταβολή της οικονομικής βοήθειας είναι η υποβολή από τον αρχη-

γό της οικογένειας αίτησης στο
ειδικό έντυπο, η οποία θα υποβάλλεται στις επαρχιακές διοικήσεις
και στο ΚΕΠ Πελεντρίου.
Δικαίωμα στην οικονομική βοή-

• Υποβολή αιτήσεων από
τις 2 Μαϊου μέχρι και
τις 31 Μαΐου, 2019
θεια, σύμφωνα με την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν
όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι
υπήκοοι (συμπεριλαμβανομένων
και εργατών ή και υπαλλήλων) οι
οποίοι κατοικούν μόνιμα σε κοινότητες με υψόμετρο μεγαλύτερο των

600 μέτρων και αποδεδειγμένα
διαμένουν ολόχρονα στην κοινότητα κατά τα τελευταία δύο έτη.
Άτομα που διαθέτουν εξοχικές
κατοικίες στις κοινότητες που
καλύπτονται από το εν λόγω σχέδιο δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος.
Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στο
Υπουργείο Εσωτερικών, στις Επαρχιακές Διοικήσεις, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στο Πελένδρι και στην Ένωση Κοινοτήτων
Κύπρου.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο
στα γραφεία των οικείων Επαρχιακών διοικήσεων ή/και στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ)
Πελενδρίου από τις 2 Μαϊου μέχρι
και τις 31 Μαΐου, 2019.
Αιτήσεις που υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με ταχυδρομική σφραγίδα
μετά τις 31.5.2019, δεν θα παραλαμβάνονται.

