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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1950

Εορτασμός Εργατικής
Πρωτομαγιάς
Ο κεντρικός εορτασμός θα πραγματοποιηθεί ανήμερα της Πρωτομαγιάς
στις 6.30 το απόγευμα στο οίκημα
της ΣΕΚ στον Στρόβολο. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει :
• Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο
Εθνικών, Κοινωνικών και Εργατικών
Αγώνων στο προαύλιο του οικήματος της ΣΕΚ
• Συγκέντρωση στην αίθουσα «Μάρκου Δράκου» με χαιρετισμό από την
υπουργό Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου και ομιλία από τον γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέα Φ. Μάτσα
• Το πρωί στις 9:00 θα γίνει τελετή
κατάθεσης στεφάνου στο άγαλμα
του Μάρκου Δράκου στη Λευκωσία .
Εξάλλου, στη Λάρνακα, την ημέρα
της Πρωτομαγιάς από τις 10:00 –
13:00 θα υπάρχει ζωντανή σύνδεση
(live link) με το Ράδιο Πρώτο στη
παραλία Μακένζυ και περίπτερο
διανομής έντυπου υλικού για την
Εργατική Πρωτομαγιά.

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 3038

Αγκαλιάζοντας το ΓεΣΥ θωρακίζουμε
την αξιοπρέπεια μας
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος
Αρχισυντάκτη «Εργατικής Φωνής»

Σελ. 2

ΤΙΜΗ €0.70

Ο Κουασιμόδος δακρύζει για την Παναγία
των Παρισίων μαζί του και εμείς
Της Δέσποινας Ησαία
Γρ. Τμ. Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Σελ. 2

Έντονη απαίτηση του Γενικού Συμβουλίου της ΣΕΚ

Ώρα να κλείσουν οι χαίνουσες
πληγές στην αγορά εργασίας
Ι

σχυρά μηνύματα προς την Πολιτεία
και τους Εργοδότες έστειλε το Γενικό
Συμβούλιο της ΣΕΚ αξιώνοντας την
λήψη αποτελεσματικών μέτρων και για
να μπεί τάξη στην αταξία της αγοράς
εργασίας.
Περαιτέρω, διαμήνυσε ότι δεν μπορεί
να διαιωνίζονται άλλο ανοικτά κοινωνικοοικονομικά μέτωπα τα οποία
πλήττουν το βιοτικό επίπεδο των
μισθωτών οι οποίοι σήκωσαν το μεγα-

• Να τερματισθεί η αταξία και η ασυδοσία
που δηλητηριάζουν τις εργασιακές σχέσεις
• Αποτελεσματικά μέτρα για να εκλείψουν
τα κρούσματα εργασιακής εκμετάλλευσης
• Δεν θα ανεχθούμε τυχόν πισωγύρισμα
στην εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας
λύτερο φορτίο της κρίσης και της
βαθιάς οικονομικής ύφεσης που έπλη-

ξαν την Κύπρο την τελευταία
Σελ. 8, 9
επταετία.

Το χρονικό της Ματωμένης
Πρωτομαγιάς του 1886.
Σελ. 7
Η ΣΕΚ εύχεται στους εργαζόμενους
και στους απανταχού Έλληνες

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

με την προσδοκία, η Ανάσταση
του Κυρίου να φεγγοβολίσει
την ανάσταση της μαρτυρικής
μας Κύπρου, την αναγέννηση
της Ελλάδας και την εθνική
ανάταση του Ελληνισμού

Μαρτύριο ο Γολγοθάς - Πηγή χαράς η Ανάσταση

Τ

ούτες τις κρίσιμες ώρες που η Ορθοδοξία και ο
Ελληνισμός ζουν στην τροχιά της πορείας προς
την Ανάσταση, που διέρχεται διαμέσου του Γολγοθά
και της σταυρικής θυσίας, ας αφυπνισθούμε και ας
εγκαταλείψουμε την πεζή καθημερινότητα. Ας αφήσουμε την αδράνεια και τον εφησυχασμό και με ηρεμία και συναίσθηση ευθύνης να εισέλθουμε στη
σφαίρα του Μυστηρίου. Με καθαρή σκέψη να αφουγκραστούμε τα όσα δυνατά και αιώνια μηνύματα μας
στέλνει η εορτή του Πάσχα. Αυτή τη Μεγάλη και Αγία
Εβδομάδα ας προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε. Να
βρούμε όραμα και ελπίδα. Να σκεφτούμε λίγο δια-

φορετικά, ανθρώπινα και να ρυθμίσουμε την πυξίδα
μας προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στο πνεύμα των ημερών, της σταυρικής θυσίας και

• Αιώνια μηνύματα στέλνει
η σταυρική θυσία του Κυρίου
της Ανάστασης, ας προσπαθήσουμε ο καθένας με το
δικό του τρόπο, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο της
διπλανής πόρτας. Τον άνεργο, τον άπορο, τον ανά-

πηρο, το φτωχό, τον άρρωστο. Όλοι οι άνθρωποι
τούτες τις ώρες, έχουν δικαίωμα στην ελπίδα, στη
χαρά, στην ευημερία και στη ζωή. Γι’ αυτό όσοι μπορούν ας φορτωθούν τώρα και το σταυρό των αδυνάτων.
Το ανέβασμα στο Γολγοθά, η σταυρική θυσία και το
Μαρτύριο, η ταφή και η Ζωηφόρος Ανάσταση στέλνουν πολλαπλά μηνύματα προς πολλαπλές κατευθύνσεις. Μηνύματα αφύπνισης, ελπίδας, αισιοδοξίας, αλληλεγγύης, απελευθέρωσης, προόδου και
προοπτικής για κάτι καλύτερο.

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

πειγόντως, η Πολιτεία να βάλει
τάξη στην αταξία της ΑΔΗΛΩΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δεν πάει άλλο, ο κόμπος έφτασε
στο κτένι
ιζική ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ χρήζει το
κράτος εδώ και τώρα
Η κωλυσιεργία που παρατηρείται,
ειδικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
βλάπτει τον τόπο
εΣΥ είσαι εσύ, μαζί
και η
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ σου
Αγκαλιάζουμε το Γενικό Σύστημα
Υγείας, εκφράζοντας έμπρακτα
την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο
μας
παιτούμε διευρυμένο κοινωνικό
διάλογο για τη ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ
Εργασίας – Οικογένειας
Ώρα υλοποίησης αυτού του
σημαντικού κοινωνικού στόχου
α δικαιώματα του Ελληνισμού της
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ πρέπει να θωρακισθούν
Σαφέστατο μήνυμα ΣΕΚ προς
κάθε κατεύθυνση με κεντρικούς
αποδέκτες την Κυπριακή κι Ελληνική
Πολιτεία
σότητα στην πράξη, από το σύνθημα να πάμε στη συγκροτημένη
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ
Με μπροστάρησσες τα μέλη του
Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών
ΣΕΚ
εντρικό μήνυμα της φετινής Πρωτομαγιάς, ΣΕ Κάθε διεκδίκηση
μαζί
Ενισχύουμε τη σχέση με τα μέλη
και τους εργαζόμενους για τα
κοινό καλό
παροχή επιδόματος στα ΟΡΕΙΝΑ
χωριά βάσει υψομέτρου, είναι
καλοδεχούμενη
Όμως, επιβάλλεται η δρομολόγηση οδικού χάρτη αναζωογόνησης
της υπαίθρου βάσει στρατηγικού
πλάνου
ως ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ με φόντο τη
συνεχιζόμενη πορεία ανάπτυξης
θέλουν να δούν οι ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Η ΣΕΚ δεν πρόκειται να χαρισθεί
σε κανένα επιτήδειο εργοδότη
ρα για έμπρακτη στήριξη της
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑΣ με ποιοτικές θέσεις
εργασίας
Η μετανάστευση των νέων, πρέπει
πάση θυσία να ανακοπεί
ίκη της δημοκρατίας και θρίαμβο
των Ευρωπαϊκών αξιών θέλουμε
να σηματοδοτήσουν οι επικείμενες
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
Όλοι στις κάλπες, με τη νέα γενιά
στην πρώτη γραμμή
πίστη και η αφοσίωση μας στις
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΕΣ αξίες και τις
παραδόσεις μας, παραμένει σταθερή
και αναλλοίωτη
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ με ελεύθερη
Κύπρο και αναγεννημένη Ελλάδα.
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«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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Αγκαλιάζοντας το ΓεΣΥ θωρακίζουμε την αξιοπρέπεια μας

Ε

νόψει των τελικών διεργασιών για
εφαρμογή του Γενικού Συστήματος
Υγείας τον προσεχή Ιούνιο, τις τελευταίες ημέρες γινόμαστε μάρτυρες μιάς
συγκεκαλυμμένης αλλά καλά σχεδιασμένης εκστρατείας για απαξίωση του
ΓεΣΥ. Τόσο με δημοσιεύματα στον Τύπο
και στα μέσα κοινωνικής διχτύωσης,
όσο και με μεθόδους έντεχνης ψιθυρολογίας, οι γνωστοί – άγνωστοι που πολεμούν το ΓεΣΥ επιχειρούν να ναρκοθετήσουν την εφαρμογή
του. Αυτοί που εδώ
και πολλές δεκαετίες
αισχροκερδούν στην
πλάτη των ασθενών,
μετατρέποντας τον
Του Ξενή X.
πόνο των συμπολιτών
Ξενοφώντος
μας σε δικό τους κέρΑρχισυντάκτη
δος,
χωρίς αιδώ
«Εργατικής
παρεμβάλλουν κάθε
Φωνής»
λογής εμπόδια για να
xenis.xenofontos@
πλήξουν το ΓεΣΥ εν τη
sek.org.cy
γενέσει του.
Σε τούτες τις δύσκολες
ώρες που βιώνει ο τόπος μας, με τα
πλείστα νοικοκυριά κατακρεουργημένα
οικονομικά και τους νέους μας να αναζητούν εναγωνίως μία θέση εργασίας
για να κρατηθούν ζωντανοί στη γή που
τους γέννησε, θεωρούμεν ότι η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό επίτευγμα της Κυπριακής κοινωνίας από την ίδρυση της Δημοκρατίας. Η επιτυχής λειτουργία του Γενικού

Συστήματος Υγείας θα φεγγοβολήσει
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στην
Κύπρο του 21ου αιώνα. Μια αξιοπρέπεια η οποία τσαλακώνεται καθημερινά
στους διαδρόμους των νοσοκομείων και
στις ουρές των εξωτερικών ιατρείων
μιάς χώρας που θέλει να λέγεται Ευρωπαϊκή αλλά με υποδομές τριτοκοσμικής.

δειων που θέλουν το υπέρτατο αγαθό
της υγείας έρμαιο στις κερδοσκοπικές
τους επιδιώξεις, λαμβάνοντας πολύ
σοβαρά υπόψιν τα ακόλουθα:

• Ασπίδα προστασίας του ΓεΣΥ
οφείλει να ορθώσει η Κοινωνία
των πολιτών στοχεύοντας
στην επιτυχή υλοποίηση του

• Ο ασθενής δεν καλύπτεται πλήρως
στην Τρίτη Ηλικία από τις ασφαλιστικές
εταιρείες και τα ιδιωτικά συστήματα
ασφάλισης υγείας.

Οι πολίτες οφείλουν να κατανοήσουν
ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη και ως εκ
τούτου καλούνται να συστρατευθούν
συνειδητά στην καταβαλλόμενη τιτάνεια
προσπάθεια για να αποκτήσει η Κύπρος
ένα αλληλέγγυο και ποιοτικό σύστημα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που
θα καλύπτει και τον τελευταίο συνάνθρωπο μας, πλούσιο ή φτωχό, άνεργο, ή
συνταξιούχο. Απευθυνόμαστε στην κοινωνία των πολιτών που βλέπουν τον
τόπο να σύρεται καθημερινά στην απαξίωση και την κατρακύλα, καλώντας
τους να υψώσουν ανάστημα ενάντια
στους υπονομευτές του ΓεΣΥ, που πρώτιστη έγνοια τους είναι η αύξηση των
κερδών τους έναντι οποιοδήποτε τιμήματος. Ο κάθε πολίτης καλείται να
αγνοήσει την κινδυνολογία των επιτή-

• 1 Το ΓεΣΥ καλύπτει την κάθε ανθρώπινη ζωή από την ώρα της σύλληψης της,
μέχρι τη στιγμή του θανάτου. Αυτό
σημαίνει αξιοπρέπεια του πολίτη και
σεβασμός του κράτους στην ανθρώπινη
ύπαρξη

• Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας δεν καλύπτει όσους υποφέρουν από σπάνια
νοσήματα ή χρόνιες ασθένειες ή όπου
καλύπτουν, τα νοσήλια είναι απαγορευτικά στα μικρομεσαία εισοδηματικά
στρώματα
• Τα ιδιωτικά συστήματα ασφάλισης
υγείας εκφράζονται μέσω εταιρειών οι
οποίες μπορεί ανά πάσα στιγμή να
καταρρεύσουν [ζήσαμε αρκετές φορές
αυτή την οδυνηρή εμπειρία τα τελευταία
χρόνια μέσω κλεισίματος τραπεζών και
ασφαλιστικών εταιρειών] αφήνοντας
ξεκρέμαστους τους ασφαλισμένους.
Οφείλουμε, λοιπόν, να παραμείνουμε
αταλάντευτα προσκολλημένοι στον
θεάρεστο σκοπό του ΓεΣΥ για να μπορέσει να προσφέρει το υπέρτατο αγαθό
της υγείας προς όλους τους συμπολίτες
μας, αποτρέποντας τη μετατροπή της
κοινωνίας σε ζόυγκλα.

Ο Κουασιμόδος δακρύζει για την Παναγία των Παρισίων μαζί του και εμείς

Θ

υμάστε φαντάζομαι την Ιστορία του
Κουασιμόδο (από τα λατινικά: quasi
modo) που σημαίνει τον κύριο πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος: Η Παναγία των Παρισίων του Βίκτωρος Ουγκό.
Με παραμορφωμένο πρόσωπο και
σώμα,
αλλά
και
καμπούρα,
βρέφος
ακόμη, βρέθηκε στα
σκαλιά της Παναγίας
των Παρισίων, από
τον
αρχιδιάκονο
Κλαύδιο Φρολό.

γιατί μόνο έτσι μπορείς να διαπεράσεις
τα πρόσκαιρα και τα ανούσια.

Το πλήθος του Παρισιού τον έβλεπε σαν
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
τέρας. Και εγώ ως
Γυναικών ΣΕΚ
παιδί που έβλεπα και
despina.isaia@sek.org.cy
ξανάβλεπα παθιασμένα την ταινία, το
βράδυ φοβόμουνα να κοιμηθώ, μήπως
και εμφανιζόταν στον ύπνο μου και
τρόμαζα!

• Οι άνθρωποι μέσα από αγάπη,
σεβασμό και αλτρουισμό μπορούν
να πετύχουν πολλά

Της Δέσποινας
Ησαΐα

Σιγά σιγά μεγαλώνοντας, έμαθα μέσα
από το καλογραμμένο αριστούργημα, να
κατανοώ πως η εξωτερική εμφάνιση δεν
είναι το παν και πως θα πρέπει να
αξιολογώ τους ανθρώπους που έχω
απέναντι μου με τα μάτια της ψυχής

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)

Επίσης μεγαλώσαμε και ανατραφήκαμε
κατανοώντας πως οι άνθρωποι μέσα
από αγάπη, σεβασμό και αλτρουισμό
μπορούν να πετύχουν πολλά και πως
τίποτα άλλο δεν έχει μεγαλύτερη αξία
στη ζωή. Η μεγάλη καταστροφή στην
Παναγία των Παρισίων ξεπρόβαλε από
το υποσυνείδητο μας όλα όσα κατάφερε
ένας σεναριογράφος να μας διδάξει,
όταν ακόμη ήμασταν σε τρυφερές ηλι-

κίες, που ομολογουμένως η εξωτερική
ομορφιά μας συνεπαίρνει, χωρίς να
δίνουμε την απαιτούμενη σημασία στις
πολύ καλά κρυμμένες ομορφιές του
εσωτερικού μας κόσμου.
Ο Κουασιμόδος σιγά - σιγά κατάφερε να
μας κερδίσει και αρχίσαμε πλέον να τον
αντικρύζουμε από μια διαφορετική
οπτική γωνία η οποία έκρυβε την ασχή-

μια και την καμπούρα του.
Έβλεπες τον άνθρωπο στα μάτια και
δεν σε τρόμαζε. Θα μπορούσες να του
μιλήσεις, να τον εμπιστευθείς και να
του ομολογήσεις πως κατάφερε πλέον
να σε κερδίσει.
Όλοι μας θρηνούμε, είπε ο Πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Γιούγκερ. «Η
φονική πυρκαγιά ήταν φρικτή για όλους
εκείνους που αγαπούν τη Γαλλία και
αγαπούν το Παρίσι» «Σε όλων μας τις
ζωές το Παρίσι δεν είναι ένας ουδέτερος
τόπος. Δεν είναι πράγματι, το Παρίσι
ένας ουδέτερος τόπος. Όχι μόνον γιατί
η Ενωμένη Ευρώπη, είμαστε πλέον ένας
λαός αλλά γιατί μεγαλώσαμε στο άκουσμα: Η Παναγία των Παρισίων. Πιστέψτε με εκατοντάδες ενήλικες, σήμερα,
κορυφαίοι αρχιτέκτονες, πολιτικοί
μηχανικοί και συντηρητές τέτοιων κτιρίων που μεγάλωσαν σε αυτό το άκουσμα και στη θέαση του Κουασιμόδο θα
τρέξουν για να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση αυτού του μεγαλεπήβολου ναού.
Το χρωστάνε στην Ευρώπη, στον Κωδωνοκρούστη και προπάντων, οι όπου γης
Χριστιανοί, το χρωστάμε στη Θεομήτωρ
Παναγιά.

Εορτολογιο
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
24/4/2019
Της αλειψάσης τον
Κύριον μύρω,
Ελισάβετ οσ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
25/4/2019
Ο Μυστικός Δείπνος
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26/4/2019
Τα Άγια Πάθη του
Κυρίου.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
27/4/2019
Η εις Άδου Κάθοδος
του Κυρίου
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
28/4/2019

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/4/2019
Δευτέρα Διακαινισήμου, Γεωργίου Τροπαιοφόρου
ΤΡΙΤΗ 30/4/2019
Τρίτη Διακαινισήμου
Μάρκου Ευαγγλ.
Ραφαήλ, Νικολάου και
Ειρήνης νεοφ. μαρτ.

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Πασχαλινό ωράριο εργασίας
καταστημάτων

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με
τις πρόνοιες της περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας
Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των
Υπαλλήλων τους Νομοθεσίας, όλα τα γενικά καταστήματα θα πρέπει να τηρούν το πασχαλινό ωράριο κατά την περίοδο 18.4.2019 – 27.4.2019
(συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών).
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα γενικά καταστήματα τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις
6:00 μ.μ.. Τονίζεται ότι Κυριακή του Πάσχα και
Δευτέρα του Πάσχα τα γενικά καταστήματα θα
πρέπει να παραμείνουν κλειστά, αφού οι πιο πάνω
ημέρες θεωρούνται αργίες για τα γενικά καταστήματα με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία.
Τέλος, όσον αφορά
τους εργαζόμενους των
ειδικών καταστημάτων, οι οποίοι θα
εργαστούν τις πιο
πάνω αργίες, θα πρέπει να αποζημιωθούν
με αναλογία 1:2 για
κάθε ώρα εργασίας.

Γ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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.
• Ζητείται οδηγός με επαγγελματική άδεια ΑDR
Χαράλαμπο Αυγουστή 22849849.

3

Επίσκεψη ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ) στο Ριζοκάρπασο
H
ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), στο πλαίσιο
των εορτών του Πάσχα δείχνοντας ακόμη μια φορά το κοινωνικό
της πρόσωπο, επισκέφθηκε την
Τρίτη 16 Απριλίου, τα εγκλωβισμένα παιδιά στο Ριζοκάρπασο.

Στην αποστολή συμμετείχαν ο
πρόεδρος Αντώνης Χρυσοστόμου,
ο γενικός γραμματέας Ηλίας
Δημητρίου ο Αναπληρωτής γραμματέας Γιώργος Φυλακτού, ο γενικός οργανωτικός Θεόδουλος Θεοδούλου, ενώ την αποστολή συνόδευσε και ο γ. γραμματέας της
ΟΗΟ-ΣΕΚ Ανδρέας Ηλία.

του Παγκύπριου Συντονιστικού
Συμβουλίου
Εθελοντισμού για την
εκστρατεία «Υιοθετήστε
μια
οικογένεια
το
Πάσχα»
πρόσφερε
λαμπάδες.

Από πλευράς ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟΣΕΚ) εκφράστηκε για άλλη
μια φορά ο θαυμασμός, η
απεριόριστη αγάπη και ο
σεβασμός προς τα παιδιά
και τις οικογένειες τους που
επέλεξαν να κατοικούν στην
κατεχόμενη γη μας. Στα παιδιά μοιράστηκαν δώρα και
ευχές όπως περάσουν Καλό
Πάσχα με τις οικογένειες
τους.

Η διευθύντρια του σχολείου εκ μέρους των
παιδιών ευχαρίστησε
την ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ),
για την επίσκεψη της
στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο δίδοντας χαρά
στα παιδιά.

Ο γ. γραμματέας της ΕΠΟΕΤ
ΣΕΚ Ηλίας Δημητρίου υπό
την ιδιότητα, ως Πρόεδρος

Ξεκινούν οι εγγραφές δικαιούχων στο ΓεΣΥ

Τ

ο Διοικητικό Συμβούλιο του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας,
σε συνέχεια της απόφασης που
λήφθηκε κατά τη συνεδρία του
στις 18 Απριλίου 2019, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας
εγγραφής των δικαιούχων στο
ΓεΣΥ.
Η διαδικασία εγγραφής θα γίνει σε
δύο φάσεις ώστε καταρχήν να
ολοκληρωθεί η εγγραφή των γονέων / κηδεμόνων πριν να εγγράψουν τα παιδιά τους και δεύτερο
για να διεξαχθεί όσο το δυνατόν
πιο ομαλά.

φή δικαιούχων που έχουν συμπληρώσει το 15ον έτος της ηλικίας
τους, στο Μητρώο Δικαιούχων του
ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσωπικού
Ιατρού για ενήλικες.
Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019: εγγραφή
δικαιούχων μέχρι τη συμπλήρωση
του 18ου έτους της ηλικίας τους,
στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ
και σε κατάλογο Παιδιάτρου.
Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο
Δικαιούχων του ΓεΣΥ και στους

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019: εγγρα-

Το Τμήμα Συνταξιούχων ΣΕΚ ΠΕΣΥΣ ΣΕΚ καλεί τα μέλη της να αποταθούν

Σωματεία, Ιδρύματα ή Λέσχες που δεν θα έχουν προχωρήσει σε τροποποίηση του καταστατικού τους
ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019 θα διαγράφονται
από το αντίστοιχο Μητρώο και θα χάνουν τη νομική τους προσωπικότητα και ενδεχόμενη οικονομική στήριξη.
Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις Λέσχες, η πιο πάνω αναφορά καλύπτει εκείνες που είχαν ανανεωμένη την εγγραφή τους ως Λέσχη μέχρι 30/6/2018.
Για εγγραφές ή άλλα ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται στην οικεία Επαρχιακή
Διοίκηση, με βάση την έδρα τους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος Νόμος και πρότυπο καταστατικό έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (www.volunteercommissioner.gov.cy/).

στη ΣΕΚ για να τους παρέχει βοήθεια
στην εγγραφή τους στο ΓεΣΥ

Νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΣΧΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
Λήγει στις 30 Ιουνίου 2019 η προθεσμία για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (Ν.104(Ι)/2017, 76(Ι) του 2018).

Η διαδικασία εγγραφής δικαιούχων περιγράφεται στο σχετικό
έντυπο του Οργανισμού «Διαδικασία Εγγραφής Δικαιούχων στο ΓεΣΥ
και σε κατάλογο προσωπικού
ιατρού» στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ,
www.gesy.org.cy.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
δικαιούχοι μπορούν να αποτείνονται είτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ
(Δικαιούχοι / Διαδικασία Εγγραφής
Δικαιούχων) είτε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο τηλέφωνο
17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@gesy.org.cy.

Ως εκ τούτου, έχουν ορισθεί οι πιο
κάτω ημερομηνίες για την εγγραφή
δικαιούχων στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και στους καταλόγους Προσωπικών Ιατρών για ενήλικες και Παιδιάτρων:

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

καταλόγους Προσωπικών Ιατρών
και Παιδιάτρων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Πύλης Δικαιούχων, στην οποία οι δικαιούχοι
θα έχουν πρόσβαση από την ιστοσελίδα του ΟΑΥ, www.gesy.org.cy.

• Οικοδόμος έπεσε από ύψος 9 μέτρων

Σ

ε νέο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα που συνέβη την περασμένη Κυριακή στη
Λάρνακα, έχασε τη ζωή του ο Αναστάσης Θωμά, 60 ετών, από το Αλεθρικό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 60χρονος, ενώ ασχολείτο με οικοδομικές εργασίες σε υπό ανέγερση οικοδομή στη Λάρνακα, κάτω από συνθήκες που
διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος εννέα περίπου
μέτρων.
Ο 60χρονος μεταφέρθηκε με
ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Τμήμα Μικροπαραβάσεων
Λάρνακας, σε συνεργασία με το
Γραφείο Επιθεώρησης εξετάζουν
την υπόθεση.

ERG_4-4_inn_8 & 9 4/22/19 10:06 AM Page 1

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

4

Ρυθμίσεις για τις διεθνείς
κλήσεις εντός ΕΕ

Τ

ο άρθρο 50 του Κανονισμού 2018/1971 [1] του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2018, προβλέπει ότι από τις 15
Μαΐου 2019 οποιαδήποτε λιανική τιμή διεθνούς κλήσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2] δεν θα υπερβαίνει τα €0,19/λεπτό (πλέον ΦΠΑ) και €0,06 ανά
SMS (πλέον ΦΠΑ). Στις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται κλήσεις από σταθερό και κινητό, ενώ
δεν ρυθμίζονται οι υπηρεσίες MMS.
Στις 7 Μαρτίου 2019 ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC)
προχώρησε στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών
σχετικά με την εφαρμογή της σχετικής πρόνοιας του
Κανονισμού. Το ΓΕΡΗΕΤ συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις που προηγήθηκαν της οριστικής διαμόρφωσης των εγγράφου.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των παροχέων και
των καταναλωτών ενόψει της εφαρμογής του Κανονισμού, το ΓΕΡΗΕΤ προέβηκε σε παρουσίαση της σχετικής πρόνοιας στα εμπλεκόμενα μέρη στην κυπριακή αγορά.
1. για την ίδρυση του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(BEREC) και του Οργανισμού για την υποστήριξη του
BEREC (Υπηρεσία του BEREC), την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1211/2009.
2. Οι πρόνοιες του Κανονισμού θα αφορούν και την
Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχτενστάιν όταν ο
Κανονισμός ενσωματωθεί στη συμφωνία Ενιαίου
Οικονομικού Χώρου.

• Εκστρατεία της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης
κατά της βίας και του σεξισμού

ΟΧΙ στη Βουλή μου…

Τ

ο θέμα της προώθησης Κοινοβουλίων απαλλαγμένων από τον σεξισμό και τη σεξουαλική παρενόχληση έθεσε ενώπιον της ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας
στην (ΚΣΣΕ), βουλεύτρια Στέλλα Κυριακίδου.
Ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ανέφερε η κ. Κυριακίδου, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας βασισμένης
στο φύλο, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, περιλαμβανομένης της πολιτικής ζωής. Αυτό το ψήφισμα και
η σχετική έκθεση, υπογράμμισε βοηθά τα μέγιστα
στην ενίσχυση της ενημέρωσης των πολιτών σε ό,τι
αφορά στα αυξημένα περιστατικά σεξισμού, αλλά
και παρενόχλησης, που επηρεάζουν τόσο γυναίκες
πολιτικούς όσο και γυναίκες εργαζόμενες σε κοινοβούλια. «Εάν δεν εγκύψουμε σοβαρά και δυναμικά σ’
αυτό το φαινόμενο», συνέχισε η Κύπρια βουλεύτρια,
«ουσιαστικά προσπερνούμε το πρόβλημα, ως να μην
υπάρχει, διατηρώντας ή ακόμη και ευνοώντας τη
συνέχισή του». Είναι άκρως σημαντικό να αντιμετωπίζουμε δυναμικά και με αποφασιστικότητα πράξεις
σεξισμού και βίας κατά των γυναικών, αφού η ύπαρξή τους υπονομεύει τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας, τόνισε η Κυριακίδου.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση,
επεσήμανε η κ. Κυριακίδου, διαθέτουν ισχυρούς
μηχανισμούς διασφάλισης της προστασίας της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τόσο των γυναικών όσο
και των ανδρών, ενάντια σε κάθε είδους σεξουαλική
ή ψυχολογική βία σε χώρους εργασίας. Το Συμβούλιο
της Ευρώπης, συμπλήρωσε, υπήρξε αδιαμφισβήτητα
πρωτεργάτης στον τομέα αυτό.
Ολοκληρώνοντας, η κ. Κυριακίδου τόνισε πως τα
κοινοβούλια πρέπει πρωτίστως να αποτελέσουν
ισχυρά παραδείγματα καταπολέμησης του φαινομένου. Το να μην δρούμε ή να μην μιλάμε για το θέμα
αυτό, απλά δεν υπάρχει ως επιλογή κατέληξε.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
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ΓεΣΥ: Πλεονεκτήματα και εντός ΕΕ για τους Κύπριους

Μ

εγάλα πλεονεκτήματα εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν με την εφαρμογή του ΓεΣΥ
οι Κύπριοι πολίτες καθώς θα
μπορούν σε περίπτωση που
ασθενήσουν ενώ βρίσκονται σε
άλλη χώρα της ΕΕ να λάβουν
υπηρεσίες από Εθνικό της
σύστημα Υγείας.
Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή
Διευθυντή του ΟΑΥ Ανδρέα Παπακωνσταντίνου με την εφαρμογή
του ΓεΣΥ, γινόμαστε όλοι δικαιούχοι του κρατικού συστήματος με
αποτέλεσμα να έχουμε δικαίωμα
στην Ευρωπαϊκή κάρτα υγείας, την
οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στις υπόλοιπες χώρες

ασθενών στο εξωτερικό, ο δικαιούχος του ΓεΣΥ θα μπορεί να ζητήσει να τον εξετάσει ιατροσυμβούλιο, για να κρίνει κατά πόσο το
ΓεΣΥ επιβάλλεται να τον στείλει
στο εξωτερικό για να λάβει την
όποια θεραπεία, εάν αυτή δεν
παρέχεται στην χώρα μας.
Μάλιστα τα έξοδα της θεραπείας
σε όποια χώρα του εξωτερικού και
αν αποφασίσει το Ιατροσυμβούλιο
να στείλει τον ασθενή καλύπτονται
εξ ολοκλήρου από το ΓεΣΥ.
Τέλος, μέσα από Ευρωπαϊκή οδη-

γία ο κάθε Κύπριος πολίτης δικαιούται εάν αποφασίσει να κάνει την
όποια επέμβαση στο εξωτερικό
μπορεί να το πράξει από μόνος του
διεκδικώντας μάλιστα καταβολή
χρημάτων από το ΓεΣΥ.
Συγκεκριμένα στην περίπτωση
αυτή μπορεί να πληρώσει από
μόνος του την όποια θεραπεία και
να να καταθέσει στο ΓεΣΥ το τιμολόγιο, με τον ΟΑΥ να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον ασθενή
το ποσό που θα στοίχιζε στο ίδιο
τον οργανισμό αν παραχωρούσε
την υπηρεσία στην Κύπρο.

• Ποιες υπηρεσίες μπορούν
να λαμβάνουν στις υπόλοιπες
χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
της ΕΕ, εάν για οποιοδήποτε λόγο
ασθενήσουμε ενώ βρισκόμαστε σε
αυτές.
Όπως εξήγησε σε αυτή την περίπτωση το Εθνικό σύστημα της κάθε
χώρα της ΕΕ είναι υποχρεωμένο να
παρέχει υπηρεσίες υγείας, όπως
και στους ντόπιους ασθενείς, χρεώνοντας το Κύπριο μόνο ποσό
συμπληρωμής.
Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται
κοστολόγηση των υπηρεσιών που
προσφέρθηκαν και το Εθνικό
σύστημα υγείας της κάθε χώρας
της ΕΕ θα στρέφεται προς τον ΟΑΥ
και το ΓεΣΥ για αποζημίωση.
Αλλαγές και στις προγραμματισμένες αποστολές
Όσον αφορά το κομμάτι των προγραμματισμένων
αποστολών

Πάσχα 2019: Εκστρατεία ελέγχου
παιδικών παιχνιδιών

Η

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ενόψει των εορτών
του Πάσχα και έχοντας ως στόχο
την προώθηση της ασφάλειας
κυρίως των παιδιών, πραγματοποίησε εκστρατεία ελέγχου και
ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια των οποίων η ζήτηση και
η χρήση είναι αυξημένη κατά την
περίοδο αυτή.
Η εκστρατεία πραγματοποιήθηκε
την περίοδο 10/4/2019
–
19/4/2019. Κατά τη διάρκεια της
ελέγχθηκαν πέραν των 80 σημείων
λιανικής πώλησης παιχνιδιών
παγκύπρια, με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων παιχνιδιών και τη λήψη αναλογικών
μέτρων.
Οι έλεγχοι κάλυψαν επίσης τα
παιχνίδια που πωλούνται μαζί με
πασχαλινές λαμπάδες και πασχαλινά (σοκολατένια/ πλαστικά)
αβγά.
Παράλληλα, η Υπηρεσία συνεχίζει
να ενημερώνει τους καταναλωτές
με στόχο την αποτελεσματικότερη

προστασία της υγείας και ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της
εκστρατείας, υπάρχει αναρτημένο
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας

(www.consumer.gov.cy) το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Συμβουλές
για το Πάσχα». Το έντυπο προσφέρει χρήσιμες συμβουλές για την
επιλογή και χρήση παιχνιδιών,
λαμπάδων
και
πασχαλινών
αβγών, προϊόντα τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση αυτή
την περίοδο. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι υπάρχει αναρτημένο
στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας το

ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα», το
οποίο προσφέρει καθοδήγηση για
το πως οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται
στο περιβάλλον των
παιδιών μέχρι τριών
ετών ώστε να τα κρατήσουν μακριά τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι
καταναλωτές όσο και
οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω
τηλέφωνα:

Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930, 22200925
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
25819150
Επαρχιακό Γραφείο
Λάρνακας/Αμμοχώστου
24816160
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
26804613.
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Αύξηση ωριαίου
κόστους εργασίας
κατά 2,8%

ο 2018, το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας
σε ολόκληρη την οικονομία (εκτός της
γεωργίας και της δημόσιας διοίκησης) εκτιμάται ότι έφτασε τα €27,4 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ), €30,6 στη Ζώνη του Ευρώ,
€16,3 στην Κύπρο (αύξηση 2,8% από το
2017) και €16,1 στην Ελλάδα (αύξηση 3,7%
από το 2017).
Σύμφωνα με την Ευρωπαικη Σττιστικη υπηρεσία [ Eurostat] ,το χαμηλότερο ωριαίο
κόστος εργασίας καταγράφηκε στη Βουλγαρία (€5,4), τη Ρουμανία (€6,9), τη Λιθουανία
(€9,0), την Ουγγαρία (€9,2) και τη Λετονία
(€9,3) και το υψηλότερο στο Λουξεμβούργο
(€40,6), το Βέλγιο (€39,7) τη Σουηδία
(€36,6), τις Κάτω Χώρες (€35,9) και τη Γαλλία (€35,8).
Στην Κύπρο το κόστος εργασίας ήταν €14,4
στην επιχειρηματική οικονομία, €13,3 στη
βιομηχανία, €14,3 στον τομέα των κατασκευών, €14,6 στις υπηρεσίες και €26,2
στην κυρίως μη επιχειρηματική οικονομία
εκτός της δημόσιας διοίκησης.
Στην Ελλάδα το κόστος εργασίας ήταν
€16,1 στην επιχειρηματική οικονομία, €16,5
στη βιομηχανία, €10,7 στον τομέα των
κατασκευών, €16,3 στις υπηρεσίες και
€16,1 στην κυρίως μη επιχειρηματική οικονομία.

Στα τέλη του 2019
θα τεθεί σε εφαρμογή
το Σχέδιο Εστία για
την πρώτη κατοικία

Τ

ο σχέδιο Εστία θα εφαρμοστεί στο
τέλος του 2019, δήλωσε ο υπουργός
οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης.
Κληθείς την περασμένη εβδομάδα να σχολιάσει την καθυστέρηση στην εφαρμογή του
προγράμματος Εστία, ο κ. Γεωργιάδης
παρατήρησε ότι το εύρος του εν λόγω σχεδίου είναι πολύ μεγάλο που περιλαμβάνει
πολλά ζητήματα, διευκρινίζοντας ότι το

Εστία βρίσκεται ενώπιον της νομικής υπηρεσίας για τον τελικό νομοτεχνικό έλεγχο.
Εξέφρασε την ελπίδα ότι οριστικά πριν το
τέλος του έτους θα είναι στη διάθεση της
πολιτείας, χαρακτηρίζοντας το εν λόγω
σχέδιο ως ένα συγκεκριμένο κορυφαίο
στόχο ο οποίος θα συμβάλει στη μείωση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων που
παραμένουν στο τραπεζικό σύστημα.
Σημείωσε ότι το Εστία είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο προς την κατεύθυνση της πλήρους απαλλαγής των κόκκινων δανείων
από το τραπεζικό σύστημα.
Πρόσθεσε ότι όπως έχει προγραμματιστεί
τέλος του έτους θα αρχίσουν να γίνονται οι
πρώτες πληρωμές.

5

Ψηλοί μισθοί και πλουσιοπάροχα προνόμια των Ευρωβουλευτών

Τ

α μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνουν τον ίδιο μεικτό μισθό, άσχετα από τα χρόνια
που βρίσκονται σε αυτό. Το ποσό
αυτό είναι 8.757,70 €/μήνα. Ο
καθαρός
μισθός,
αφαιρώντας
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές,
φτάνει τα 6.824,85 €. Το ποσό αυτό,
όμως, φορολογείται επίσης από τα
κράτη-μέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Έτσι, ο τελικός μισθός των ευρωβουλευτών
ποικίλει ανάλογα με την χώρα από
την οποία προέρχονται.
Το Ευρωκοινοβούλιο παρέχει γραφεία
στους ευρωβουλευτές τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στο Στρασβούργο. Οι
ευρωβουλευτές
έχουν
δικαίωμα
συνταξιοδότησης στα 64 έτη. Η
σύνταξή τους ανέρχεται στο 3,5% επί
του μισθού για κάθε πλήρες έτος
άσκησης των καθηκόντων τους και
δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το
70%. Το κόστος των συντάξεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εν ενεργεία ευρωβουλευτές λαμβάνουν αποζημίωση που φτάνει τα δύο
τρίτα των ιατρικών τους εξόδων. Για
την διαχείριση των γενικών εξόδων
του γραφείου στην περιφέρειά τους,
υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα,
οργάνωση εκδηλώσεων, καθώς και
ενοίκιο και προμήθειες, οι ευρωβουλευτές λαμβάνουν 4.513 ευρώ. Τα
χρήματα αυτά έχουν αποτελέσει αντι-

κείμενο σχολιασμού καθώς το ποσό
μπορεί να κατατεθεί απευθείας στους
προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των ευρωβουλευτών χωρίς να
χρειάζεται να στοιχειοθετήσουν το
πού ξοδεύτηκε ποιο ποσό.

√ Γύρω στις 7000 ο καθαρός
μισθός αλλά πολύ
γενναιόδωρα επιδόματα και
έξοδα παραστάσεως
Έξοδα μετακίνησης
Οι ευρωβουλευτές αποζημιώνονται
για τα έξοδα μετακίνησής τους προκειμένου να παραβρεθούν σε συνεδριάσεις του Ευρωκοινοβουλίου με
την προϋπόθεση να προσκομίσουν τα
απαραίτητα παραστατικά.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του
Ευρωκοινοβουλίου, στα έξοδα μετακίνησης, που καλύπτονται, περιλαμβάνονται:
"ανώτατο όριο καλυπτόμενων δαπανών ποσό που αντιστοιχεί σε αεροπορικό εισιτήριο διακεκριμένης θέσης

(ή παρόμοιο), σιδηροδρομικό ναύλο
πρώτης θέσης

Ημερήσια αποζημίωση
(αποζημίωση διαμονής)
Στους Ευρωβουλευτές παρέχεται κατ’
αποκοπή αποζημίωση ύψους
320€ «για την κάλυψη των
εξόδων που αφορούν τη στέγαση, τη σίτιση και άλλες
συναφείς δαπάνες για κάθε
ημέρα που οι βουλευτές είναι
παρόντες στις Βρυξέλλες ή το
Στρασβούργο κατά τις επίσημες ημέρες λειτουργίας και
συνεδριάσεων

Ποσό για αμοιβές
προσωπικού
Από το 2019 κάθε ευρωβουλευτής
διαθέτει ένα μηνιαίο προϋπολογισμό
24.943€ για να καλύπτει όλα τα έξοδα
που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικών βοηθών, περιλαμβανομένων
μισθών και επιδομάτων. Το ποσό
κατανέμεται με βάση την πρόσληψη
έως τριών βοηθών -στις Βρυξέλλεςαν και σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορούν να επιτραπούν και τέσσερις.
Σε αυτούς θα πρέπει να κατευθυνθεί
τουλάχιστον το 1/4 του μηνιαίου
ποσού (6.235€).
Για την πρόσληψη τοπικών βοηθών
στο κράτος-μέλος από όπου προέρχεται ο ευρωβουλευτής, μπορεί να
καταβληθεί έως του 75% του προϋπολογισμένου ποσού (18.708€).

Σάββας Περδίος υφυπουργός Τουρισμού

Ώρα ανάπτυξης νέων τουριστικών προϊόντων

Μ

ε στόχο την καταπολέμηση της
εποχικότητας και την ανάπτυξη
των ειδικών μορφών τουρισμού, ο
υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος μαζί με τους τεχνοκράτες, προετοιμάζει το επιχειρησιακό πλάνο το
οποίο θα καθορίζει τους άξονες και
τις ενέργειες μέχρι το 2030.
Όλες οι δράσεις θα τεθουν με σειρά
προτεραιότητας ενώ θα καθοριστούν
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και
στόχοι. Οι δράσεις θα καλύπτουν όλες
τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου
από την αεροπορική μας συνδεσιμότητα, το μάρκετινγκ, την ποιότητα και
τα προγράμματα κατάρτισης μέχρι
και την ταυτότητα [brandin] του
κυπριακού τουριστικού προϊόντος.
Βραχυπρόθεσμα , δίνεται έμφαση σε
χώρες που δεν δώσαμε έμφαση προηγουμένως όπως Ισραήλ, Αίγυπτος,
Λίβανος, Ιορδανία και Κουβέιτ. Μας
ενδιαφέρουν για μικρές αποδράσεις
(short stays). Επίσης, στόχος είναι η
βόρεια και κεντρική Ευρώπη για προσέλκυση τουριστών άνω των 50 ετών.

Μακροπρόθεσμοι στόχοι
Μακροπρόθεμα στοχεύουμε να προσελκύσουμε 5 εκατ. τουρίστες μέχρι το
2030. Θα πρέπει το 40% αυτών των
τουριστών να είναι μεταξύ Νοεμβρίου
και Απριλίου. Αλλά δεν μένουμε μόνο
στα αριθμητικά δεδομένα. Ελπίζουμε
μέχρι τότε να αναπτυχθούν με σωστό
πολεοδομικό τρόπο περιοχές που δεν
αναπτύχθηκαν ή έμειναν πίσω (π.χ. οι
ορεινές περιοχές ή η Πόλη Χρυσοχούς).

Στην επόμενη πενταετία θα πρέπει να
ποντάρουμε και στον αθλητικό τουρισμό. Εκτιμούμε ότι θα μπορεί η
Κύπρος να προσελκύσει 200 χιλ. τουρίστες για αθλητικούς σκοπούς.

βούμε σε διαγωνισμό ανάθεσης σε
συμβούλους του καθορισμού του νέου
τουριστικού brand name της χώρας
μας. Στην έκθεση του Βερολίνου το
2020 θέλουμε να παρουσιάσουμε το
νέο brand name μας με νέες φωτογραφίες, λογότυπο και χρώματα.

Έμφαση στον τουρισμό
υγείας και ευεξίας
Μια εναλλακτική μορφή τουρισμού
που θα δώσουμε έμφαση είναι ο τουρισμός υγείας, ευεξίας, αποκατάστασης και για άτομα με αναπηρία
(ΑμεΑ).

• Σύντομα ο Κυπριακός
τουρισμός θα αποκτήσει
ταυτότητα
Ειδικά προϊόντα
Η μελέτη των Ισπανών εμπειρογνωμόνων και η τεχνογνωσία που υπάρχει στο Υφυπουργείο έχουν υποδείξει
ξεκάθαρα τις 10 ειδικές μορφές τουρισμού: καζίνο, θρησκευτικός / πολιτιστικός, ευεξίας/υγείας, κρουαζιέρας, συνεδριακός, ποδηλατικός /
αθλητικός, οινογαστρονομικός, υπαίθρου, γαμήλιος και γκολφ.
Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας είναι ο καθορισμός της
νέας μας ταυτότητας για την προώθηση της Κύπρου στο εξωτερικό. Στόχος μας είναι μέχρι τον Μάιο να καθοριστούν οι όροι εντολής για να προ-

Το κλίμα μας είναι φανταστικό και
βοηθά την καλυτέρευση της υγείας
κάποιου ασθενούς. Ειδικά το κλίμα
στις ορεινές περιοχές. Η φωτοθεραπεία είναι κάτι που μπορεί να δουλέψει στην Κύπρο λόγω του ήλιου, ενώ ο
αέρας που αναπνέουμε επίσης είναι
καθαρός. Πιστεύουμε ότι σε μεσοπρόθεσμο στάδιο θα αρχίσει να αναπτύσσεται αυτή η μορφή τουρισμού καθώς
χρειάζεται μελέτη και επιχειρησιακό
πλάνο. Στη συνέχεια, χρειάζεται να
δώσεις κίνητρα και να στήσεις τις
υποδομές που χρειάζονται (μέσω
προσέλκυσης επενδύσεων). Το ίδιο
ζήτημα αντιμετωπίζουν και οι άλλες
μορφές ειδικού τουρισμού (κρουαζιέρας, γκολφ, συνεδριακός τουρισμός
και καζίνο). Χρειάζεται χρόνος προκειμένου να δημιουργηθούν οι υποδομές, πάνω στις οποίες μπορείς να
χτίσεις για να προσελκύσεις τουρίστες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ: Η αντίληψη των
Κυπρίων για την υγεία τους

Η

στατιστική υπηρεσία της
Ευρωπαϊκή Ένωσης εξήγαγε
το συμπέρασμα ότι επτά στους
δέκα πολίτες ηλικίας 16 ετών και
άνω αξιολόγησαν την κατάσταση
της υγείας τους ως καλή ή πολύ
καλή το 2017.
Από την άλλη, ένας στους δέκα
(8%) αξιολόγησε το επίπεδο υγείας του ως κακό ή πολύ κακό.
Μεταξύ των κρατών μελών της
ΕΕ, το μεγαλύτερο ποσοστό που
αντιλαμβάνεται την υγεία του ως
καλή ή πολύ καλή καταγράφηκε

• Ως καλή ή πολύ καλή
αντιλαμβάνεται την υγεία του
το 78% των Κυπρίων σύμφωνα
με στοιχεία που έδωσε
στη δημοσιότητα η Eurostat
στην Ιρλανδία (83%), ενώ η
Κύπρος κατατάσσεται στη δεύτερη θέση με 78%. Ακολουθεί η Ιταλία και η Σουηδία με 77% και οι
Κάτω Χώρες με 76%. Στην Ελλάδα,
το 73% των πολιτών θεωρεί την
υγεία του ως καλή ή πολύ καλή.
Στο αντίθετο άκρο της κλίμακας,
το χαμηλότερο ποσοστό αναφέρθηκε στη Λιθουανία και τη Λετονία (από 44%), την Πορτογαλία
(49%), την Εσθονία (53%), την
Πολωνία και την Ουγγαρία (από
59%).

Στην ΕΕ, το 72% των ανδρών ηλικίας 16 ετών και άνω αξιολόγησε
την υγεία του ως πολύ καλή ή
καλή το 2017, σε σύγκριση με το
67% των γυναικών. Η διαφορά
στην αξιολόγηση μεταξύ ανδρών
και γυναικών μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Το μεγαλύτερο κενό είναι για
τα άτομα ηλικίας 65 ετών και
άνω, όπου το 45% των ανδρών
αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση
υγείας του είναι καλή ή πολύ
καλή σε σύγκριση με το 39% των
γυναικών.
Το ποσοστό του πληθυσμού που
αξιολόγησε την υγεία του ως
καλό ή πολύ καλό τείνει να μειώνεται με την ηλικία. Περισσότερο
από το 88% του ανδρικού πληθυσμού ηλικίας 16 έως 44 ετών
αντιλαμβανόταν την υγεία τους
ως καλή ή πολύ καλή. Το ποσοστό μειώθηκε στο 69% για τους
άνδρες ηλικίας 45 έως 64 ετών
και μειώθηκε περαιτέρω σε 45%
για τους άνδρες άνω των 65
ετών.
Μια παρόμοια τάση μπορεί να
παρατηρηθεί και με τις γυναίκες.
Το ποσοστό των γυναικών ηλικίας 16 έως 44 ετών που αντιλήφθηκαν την υγεία τους ως καλή ή
πολύ καλή ήταν 87%, σε σύγκριση
με το 65% για τα άτομα ηλικίας
46 έως 64 ετών και 39% για τα
άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Γ

ιατί άραγε κάποιοι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν πιο εύκολα στην
κορυφή της ιεραρχίας σε μια επιχείρηση, από κάποιους άλλους; Είναι
θέμα ταλέντου, σπουδών, ή γνωριμιών; Τίποτα από όλα αυτά απαντούν
οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας. «Αυτό
που διαχωρίζει έναν επιτυχημένο
εργαζόμενο από έναν μέτριο είναι η
συμπεριφορά.
Τα θετικά άτομα είναι πιο υγιή, έχουν
καλύτερες σχέσεις, κάνουν αξιοζήλευτη
καριέρα και κερδίζουν περισσότερα
χρήματα», επισημαίνουν.

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Αυστηρότερα μέτρα για την προστασία
των εργαζομένων από καρκινογόνες ουσίες

Ο

καρκίνος συνδέεται με πάνω από το
ήμισυ των θανάτων που σχετίζονται με
την εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE). Οι
ευρωβουλευτές υιοθέτησαν νέους κανόνες
για τη μείωση των καρκινογόνων ουσιών
στην εργασία.
Στις 27 Μαρτίου 2019, οι ευρωβουλευτές
υιοθέτησαν την τρίτη επανεξέταση της οδηγίας του 2004 για την εξάλειψη και περαιτέρω μείωση των καρκινογόνων και μεταλλαξιογόνων παραγόντων στον χώρο εργασίας.
Η νέα νομοθεσία θέτει όρια έκθεσης σε πέντε
επιπλέον καρκινογόνες ουσίες, με αποτέλε-

σμα να περιλαμβάνει πλέον όρια έκθεσης για
27 καρκινογόνες ουσίες. Οι ουσίες αυτές
χρησιμοποιούνται ευρέως σε τομείς όπως η
παραγωγή καδμίου και η διύλιση, η κατασκευή συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, η
μηχανική γαλβανοπλαστική, η εξαγωγή ψευδαργύρου και χαλκού, τα χυτήρια, το γυαλί,
τα εργαστήρια, τα ηλεκτρονικά είδη, τα χημικά προϊόντα, οι κατασκευές, η υγειονομική
περίθαλψη, οι πλαστικές ύλες και η ανακύκλωση.
“Η συμφωνία αναμένεται να βελτιώσει τις
συνθήκες εργασίας για πάνω από ένα εκα-

Τα πάντα είναι πιθανά: Εάν θεωρείτε
ότι δεν θα γίνετε ποτέ επικεφαλής στην
εταιρία, όπου εργάζεστε, τότε σίγουρα
αυτό δεν θα συμβεί. Υιοθετήστε μία διαφορετική συμπεριφορά και κινητοποιήστε τον εαυτό σας προς το στόχο αυτό.
Σκεφτείτε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι
και θα το πετύχετε.

τομμύριο ανθρώπους στην ΕΕ, αποφεύγοντας τουλάχιστον 22.000 κρούσματα επαγγελματικών ασθενειών κάθε χρόνο.”
Τον Δεκέμβριο του 2018, οι ευρωβουλευτές
ενέκριναν τη δεύτερη τροποποίηση, περιλαμβάνοντας όρια έκθεσης σε οχτώ επιπλέον παράγοντες, είτε κατά τον χειρισμό είτε
κατά την εισπνοή τους.

Ο καρκίνος στον χώρο
εργασίας
Ο καρκίνος συνιστά την πρώτη αιτία θανάτων που σχετίζονται με την εργασία την ΕΕ.
Κάθε χρόνο, το 53% των θανάτων μπορεί να συνδεθεί με καρκίνο, το 28% με ασθένειες του
κυκλοφορικού και το 6% με αναπνευστικές νόσους. Στους συνηθέστερους τύπους καρκίνου που
σχετίζονται με την εργασία
περιλαμβάνονται ο καρκίνος
των πνευμόνων, το μεσοθηλίωμα (που προκαλείται από την
έκθεση σε σωματίδια αμιάντου)
και ο καρκίνος της ουροδόχου
κύστης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ένας στους δέκα
θανάτους από καρκίνο των πνευμόνων συνδέεται στενά με την ύπαρξη κινδύνων στον
χώρο εργασίας.
Οι κλάδοι που πλήττονται ιδιαίτερα είναι ο
οικοδομικός τομέας, ο κλάδος παραγωγής
χημικών προϊόντων, τροφίμων και υφασμάτων, οι αυτοβιομηχανίες, οι βιομηχανίες επίπλων και ξυλείας αλλά και ο κλάδος της
υγείας.
100.000 Οι ζωές που θα μπορούσαν να
σωθούν μέσα στα επόμενα 50 χρόνια εάν
εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες.

10 συμπεριφορές καλής πρακτικής
για επιτυχημένους εργαζόμενους
Όλες οι δουλειές είναι σημαντικές:
Σίγουρα δεν ξέρετε πότε θα γίνει αντιληπτή η δουλειά σας. Αυτό είναι ένας
βασικός λόγος για να επικεντρώνεστε
στα καθήκοντα σας και να απολαμβάνετε την εργασία σας, όποια και αν
είναι αυτή. Αν δίνετε την αντίστοιχη
προσοχή να είστε σίγουροι ότι ο επαγγελματισμός σας θα εκτιμηθεί γρήγορα

Υιοθετήστε τις δέκα συμπεριφορές
που παρουσιάζει το kariera.gr και
αποκτήστε πολύ γρήγορα τη φήμη
του σωστού επαγγελματία.
Ελέγχω τη μοίρα μου: Μην περιμένετε να εμφανιστεί μία εξαιρετική ευκαιρία στη δουλειά, χωρίς να
κάνετε κάτι εσείς. Οι επιτυχημένοι
επαγγελματίες ρισκάρουν και
προκαλούν οι ίδιοι τα ωραία
πράγματα. Προσπαθήστε να σκεφτείτε την καριέρα σας με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορείτε να οδηγηθείτε
στην κορυφή, αρκεί να αποφασίσετε ότι
εσείς ορίζετε τη μοίρα σας.
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αν νομίζετε ότι δεν είναι σημαντικό να
έχετε μία καλή σχέση με τη γραμματέα
του διευθυντή σας, κάνετε λάθος. Προσπαθήστε να κάνετε καλές επαφές, να
είστε ευγενικοί με τους άλλους γιατί
ποτέ δεν ξέρετε τι ρόλο θα παίξουν στο
μέλλον οι παλιότερες γνωριμίες σας.
Δεν είστε «φτιαγμένοι» για αυτή τη
δουλειά: Αν ξοδεύετε το χρόνο σας
πιστεύοντας ότι δεν σας ταιριάζει η
εργασία η οποία έχετε αναλάβει, σίγουρα υποφέρετε καθημερινά. Μπορεί η

• Αυτοί που φτάνουν ψηλά
είναι εκείνοι που μαθαίνουν
από τα λάθη τους και προχωράνε
παρακάτω

και θα πάρετε σε μικρό χρονικό διάστημα την πρώτη προαγωγή ή πολύ γρήγορα η επιχείρηση θα σας εμπιστευτεί και
θα σας αναθέσει περισσότερες ευθύνες.
Αξιοποιήστε όλες τις γνωριμίες: Δεν
χρειάζεται να είστε επιθετικοί στο χώρο
εργασίας. Αυτό που είναι απαραίτητο
για να φτάσετε στην κορυφή είναι να
είστε ευχάριστοι με τους συναδέλφους,
τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και γενικότερα με όλους τους
ανθρώπους γύρω σας. Για παράδειγμα,

συγκεκριμένη απασχόληση να μην είναι
αυτή των ονείρων σας να θυμάστε όμως
ότι οι επιτυχημένοι επαγγελματίες
συμπεριφέροντε και δρουν σαν να βρίσκονται στη δουλειά των ονείρων τους
συνεχώς.
Δεν έχει σημασία μόνο τι ξέρετε, αλλά
και ποιους ξέρετε: Οι επαγγελματίες
αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του
δικτύου των επαφών μέσα και έξω από
το γραφείο. Είναι απαραίτητο για την
καριέρα σας να χτίσετε επαγγελματικές
επαφές. Προσκαλέστε έναν συνεργάτη
σας για φαγητό. Βρείτε μετά το γρα-

φείο. Ενσωματωθείτε στην ομάδα των
συναδέλφων σας. Κάντε τα σωστά
βήματα για να μπορέσετε να χτίσετε τις
κατάλληλες γνωριμίες για το μέλλον
σας.
Αναλάβετε περισσότερες ευθύνες:
Καθήκον σας είναι να αναζητάτε συνεχώς τρόπους για να βελτιώσετε τον
επαγγελματισμό σας. Προσφερθείτε να
αναλάβετε μία επιπλέον εργασία. Οι
επιτυχημένοι εργαζόμενοι δεν τελειώνουν απλά τη δουλειά τους και αποχωρούν από το γραφείο. Επιδιώκουν να
αφήσουν το στίγμα τους στην επιχείρηση.
Η αποτυχία θα «προλειάνει» το έδαφος για την επιτυχία: Μπορεί να φαίνεται ότι κάποιοι εργαζόμενοι δεν έχουν
ποτέ στραβοπατήματα στον δρόμο
τους, η αλήθεια όμως είναι ότι όλοι
αποτυγχάνουν κάποια στιγμή. Η διαφορά μεταξύ των επιτυχημένων και των
αποτυχημένων ανθρώπων είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την
αποτυχία. Αυτοί που φτάνουν ψηλά
είναι εκείνοι που μαθαίνουν από τα
λάθη τους και προχωράνε παρακάτω.
Γίνετε οι ίδιοι οι πιο φανατικοί θαυμαστές του εαυτού σας
Μην περιμένετε να έρθει κάποιος στο
γραφείο να αναγνωρίσει τα ταλέντα και
τα εφόδιά σας. Ίσως ήρθε η ώρα να το
κάνετε μόνοι σας. Συζητήστε για τα επιτεύγματά σας στην εταιρία. Οι επαγγελματίες ξέρουν πώς να παρουσιάζουν τις επιτυχίες τους χωρίς να καυχιούνται.
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Σικάγο 1886 - 1η Μαϊου. Η διεκδίκηση αποκτά συμβολισμούς και ο
συνδικαλισμός καταγράφει το ιστορικό του πεπρωμένο μέσα από το
αίμα των νεκρών διαδηλωτών και
τη διαχρονική αποτύπωση του

αγώνα για αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και απόκτηση θεμελιωδών
δικαιωμάτων στην εργασία.
Ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς,
γιορτάζουν, θυμούνται και στοχοθετούν οι εργαζόμενοι, αντλώντας

μηνύματα και οράματα από το
παρελθόν, διδασκόμενοι από αυτά
που μας καθοδηγούν ως παρακαταθήκες και διαχρονικές αρχές και
αξίες.
Σήμερα, ημέρα πρωτομαγιάς, η ΣΕΚ

7

διεκδικεί την εδραίωση συνθηκών
ανάπτυξης ως αντιστάθμισμα των
βαριών συνεπειών της οικονομικής
κρίσης στους μισθωτούς και ευρύτερα στους πολίτες της καθημαγμένης Κύπρου.

Τιμή και δόξα στους πρωτεργάτες
της ματωμένης πρωτομαγιάς του 1886
Η

Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως μέρα
γιορτής της εργατικής τάξης το
1889, από το Διεθνές Εργατικό Συνέδριο
του Παρισιού για να τιμήσει τα θύματα
της μεγάλης και αιματηρής απεργίας
που είχε γίνει στο Σικάγο, 3 χρόνια πριν.
Η πάλη για την καθιέρωση του οχταώρου είχε αρχίσει από την δεκαετία του
'60. Το 1884 η Αμερικάνικη Ομοσπονδία
Εργασίας ψήφισε μια απόφαση η οποία
όριζε ότι από την 1η Μαΐου του 1886 θα
καθιερωνόταν το οχτάωρο. Μάλιστα,
καλούσε όλα τα εργατικά συνδικάτα να
ακολουθήσουν αυτή την οδηγία απαρέγκλιτα. Όπως ήταν φυσικό το ψήφισμα
βρήκε άμεσα υποστήριξη από το σύνολο της εργατικής τάξης η οποία αναγκαζόταν να δουλεύει δώδεκα και δεκα-

τέσσερις ώρες ημερησίως.
Έτσι, όταν η Αμερικάνικη Ομοσπονδία
Εργασίας οργάνωσε μαζική απεργία
την 1 Μαΐου του 1886 στο Σικάγο, που
ήταν τότε το μεγαλύτερο βιομηχανικό

• Η διεκδίκηση αποκτά
συμβολισμούς

κέντρο, 350,000 εργάτες από όλη τη
χώρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Η
πόλη του Σικάγο κυριολεκτικά παρέλυσε. Όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνταν στην πόλη αναγκάστηκαν να
διακόψουν τη λειτουργία τους.

8 ώρες δουλειάς 8 ώρες ψυχαγωγία 8 ώρες ανάπαυσης
Η

βιομηχανία που βρισκόταν
τον 19ον αιώνα σε πλήρη
ανάπτυξη έταξε ως σκοπό την
ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του
εργάτη. Τα μεροκάματα χαμηλά. Η εργασία εξουθενωτική
δημιουργούσε αρχικά την
σκόρπια αγανάκτηση των
εργαζομένων που σιγά - σιγά
άρχισε να μπαίνει σε καλούπια
ομαδικού ξεσηκώματος.

Oι είλωτες του χθες, που δέχονταν μοιρολατρικά τις ταπεινώσεις συγκεντρώνονται και συζητούνε πάνω στα δικαιώματα
τους και παίρνουν αποφάσεις
για τη βελτίωση της θέσης τους.

έφεραν απεργοσπάστες από
άλλα μέρη και κίνησαν τα εργοστάσια τους.
H στάση αυτών των βιομηχανιών, είχε σαν αποτέλεσμα να
εξαγριωθούν οι απεργοί σ’ αφάνταστο βαθμό και οι αμυνόμενοι
συγκεντρώθηκαν έξω από τις
φάμπρικες για να αποδοκιμάσουν τους απεργοσπάστες. Στο
σημείο αυτό, ήλθαν για ενίσχυση
των απεργοσπαστών οι αστυνομικοί. Έτσι σημειώθηκε, η
πρώτη σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και απεργών, που σαν
αποτέλεσμα της είχε να πληρώ-

Σ’ ένα εργατικό συνέδριο, που
έγινε στα τέλη του 1884 τα αιτήματα των εργαζομένων έλαβαν
συγκεκριμένη μορφή και πάρθηκε απόφαση να οργανωθούν για
τη διεκδίκηση τους πανεργατικές απεργίες στις βασικότερες
βιομηχανικές
πόλεις
της
Aμερικής.
Πραγματικά οι απεργίες αυτές
οργανώθηκαν στους πρώτους
μήνες του 1886 και την Πρωτομαγιά του ίδιου χρόνου κηρύχτηκαν με αιτήματα:
M’ αυτά τα συνθήματα και μ’
όλη την αγανάκτηση που κλεινόταν χρόνια με τις ψυχές τους,
πάλεψαν οι απεργοί και σάρωσαν την αντίδραση των έκπληκτων μα και τρομοκρατημένων
βιομηχάνων, που αναγκάστηκαν
τελικά να δεχθούν την εφαρμογή
του 8ώρου.
Στο Σικάγο, όμως, τα πράγματα
έλαβαν δραματικό χαρακτήρα.
Oι εργοδότες αυτής της πόλης
αντιμετώπισαν με πείσμα το
εργατικό ξεσήκωμα. Oύτε ν’
ακούσουν δεν δέχτηκαν τα αιτήματα των απεργών. Παράλληλα

σουν με τη ζωή τους μερικοί
εργάτες, τη διεκδίκηση των
αιτημάτων τους.
Tο αίμα, όμως, που χύθηκε έγινε
αφορμή να κυριαρχήσει η αγανάκτηση στις τάξεις των απεργών. Tίποτα πλέον δεν τους
συγκρατούσε. Kανένα εμπόδιο
δεν ήταν σε θέση να σταματήσει
το χείμαρο «των σκλάβων της
γης», που ορμούσε ακάθεκτος
για την κατάκτηση μιας ανθρώπινης ζωής, με περισσότερα
δικαιώματα. Έτσι, την άλλη
μέρα του επεισοδίου όχι μόνο
δεν επέστρεψαν οι απεργοί στις

φάμπρικες αλλά συγκεντρώθηκαν κατά χιλιάδες έξω από τα
εργοστάσια αποφασισμένοι να
εμποδίσουν την είσοδο τους
στους απεργοσπάστες.

ΣTA OΠΛA!
Xτες οι γυναίκες, τα παιδιά των
δυστυχισμένων, κλαίγανε τον
σκοτωμένο πατέρα και τον
άντρα τους. Mέσα στα παλάτια
οι πλουτοκράτορες γέμιζαν τα
ποτήρια τους από ακριβά κρασιά και έπιναν στην υγειά των
δολοφόνων που επέβαλαν τη
τάξη.
H ατμόσφαιρα ανάμεσα
στα
δυο
στρατόπεδα
ήταν ηλεκτρισμένη.
H
παραμικρή
αφορμή ήταν
ικανή για να
ανάψει τουφεκίδι.
Kαι
δεν άργησε να
δ ο θ ε ί .
K ά π ο ι ο ς
αναρχικός ή
βαλμένος από
τους εργοδότες προβοκάτορες
έριξε μια βόμβα ανάμεσα στους
αστυνομικούς και σκότωσε μερικούς από αυτούς. Σ’ αυτή τη
πρόκληση απαντούν οι αστυνομικοί ενισχυμένοι κι από το
στρατό. Mια εργάτρια, χτυπημένη κατάστηθα έπεσε πρώτη
μπροστά στη φάμπρικα του Mακ
Kόρμικ. Tο αίμα των πληγών της
έβαψε κόκκινο το πουκάμισο
που φορούσε. Kι όταν σε λίγο
ξεψύχησε η πληγωμένη εργάτρια, το ματωμένο πουκάμισε
έγινε λάβαρο των απεργών,
κάτω από το οποίο μάχονται με

«Eργάτες
O πόλεμος των
τάξεων άρχισε,

πείσμα, περνώντας στην αντεπίθεση. O αγώνας ήταν σκληρός. Όλη την ημέρα θερίζονταν
κορμιά κι από τις δυο παρατάξεις. Kαι μόνο τις βραδυνές ώρες
έπαψαν ν’ αντηχούν οι κρότοι
των πολυβόλων.

Xτες
τουφέκισαν
τους
απεργούς
εργάτες, μπροστά
στην φάμπρικα που
εργάζονταν.

Tην επομένη ξέσπασε σ’ ολόκληρο το Σικάγο άγρια τρομοκρατία.
Oι φυλακές γέμισαν από εργάτες
που τους περνούσαν ομαδικά σε
δίκες.
Eπτά
εργάτες,
οι
Aύγουστος Σαν Λουί Λιγκ,
Άντολφ Φίσσσερ, Σάμουελ Φίλτεν, Άλμπερ Πάρσον, Mιχέλ
Σβαμπ Όσκαρ Nίμπε και μια
εργάτρια η Λούση Πάρσον, κρεμάστηκαν ύστερα από λίγες
μέρες. Ένας από τους καταδικασθέντες αυτοκτόνησε στο κελί
του κατασκευάζοντας τσιγάρο
με δυναμίτη. Στους άλλους
δόθηκε χάρη. Aπό τους τέσσερεις που κρεμάστηκαν ο
Aύγουστος Σπις, απολογούμενος
στο δικαστήριο, έδωσε σ’ όλη
του την έκταση το μεγαλείο που
κλείνει η εργατική ψυχή και το
ρόλο που παίζουν στη κοινωνική ζωή κάθε χώρας οι μετρημένοι στα δάκτυλα μεγιστάνες του
πλούτου.

Ποιος δεν πιστεύει
τώρα, πως οι τίγρεις
που μας κυβερνούν,
διψούν για εργατικό
αίμα; Oι εργάτες
όμως δεν είναι πρόβατα. Στη λευκή τρομοκρατία πρέπει να
απαντήσουμε
με
κόκκινη τρομοκρατία.
Kαλύτερα ο θάνατος, παρά η δυστυχία. Aν τουφεκίζουν
τους εργάτες θα
τους απαντήσουμε
με τέτοιο τρόπο, που
θα μας θυμούνται
για πολύ καιρό, οι
αφεντάδες μας. H
ανάγκη πια, μας
κάνει να φωνάξουμε.

«Kαταργήστε αυτούς τους 50,
100, 200 ανθρώπους που
θέλουν ν’ απολαμβάνουν το παν,
χωρίς να κάνουν απολύτως
τίποτε» είπε ο Σπις στους δικαστές.
Aυτό είναι, σε γενικές γραμμές
το Ιστορικό της ματωμένης
Πρωτομαγιάς του 1886.

Tο αίμα τους ζητάει
εκδίκηση.

√ Ο χείμαρος
των «σκλάβων
της γης»
ορμούσε
ακάθεκτος
ενάντια στη
δουλεία, διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες
εργασίας
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τ

ο Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ σε
τακτική του συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 18 Απριλίου
2019, συζήτησε μεταξύ άλλων τα
πιο κάτω θέματα και αποφάσισε τα
εξής:

•

Εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία
του, για την ανεργία των νέων που
βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα και καλεί
την Κυβέρνηση να αυξήσει τις επενδύσεις για δράσεις και μέτρα που
ενισχύουν την ποιοτική απασχόληση
των νέων που αποτελούν μόνο το
0.1% του ΑΕΠ και είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη.
Δυστυχώς οι υφιστάμενες αδυναμίες
του εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζουν αρνητικά την απασχολησιμότητα των νέων, αφού δεν παρέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες
και τα αναγκαία εφόδια αντιμετώπισης των συνεχών διαφοροποιούμενων αναγκών της αγοράς εργασίας.
Ως θεραπεία η ΣΕΚ εισηγείται την

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Απόφαση Γενικού Συμβουλίου ΣΕΚ

τικό δυναμικό, τους κοινοτικούς
εργαζόμενους και τους άνεργους.

• Στηρίζει πλήρως, τις προσπάθειες
του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας
και της Κυβέρνησης για να υπάρξει
αποτελεσματική εισαγωγή και λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας
(Γε.Σ.Υ.), ώστε να προσφερθεί στους
πολίτες έγκαιρη και ποιοτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αγαθό το
οποίο στερήθηκαν από το υφιστάμενο σύστημα που υπάρχει όλα αυτά
τα χρόνια στην Κύπρο.

γι’αυτό τα όσα αποφάσισε η
Κυβέρνηση και υλοποιεί η αρμόδια
υφυπουργός είναι προς την ορθή
κατεύθυνση.

•

Καλεί την Κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, να προχωρήσει στην
παραχώρηση γονικής άδειας με
αποδοχές, όπως προνοεί η νέα οδηγία του Ευρωκοινοβουλίου που υιοθέτησε μέτρα για τη συμφιλίωση
εργασίας και οικογένειας.

Παράλληλα και ταυτόχρονα υπογραμμίζει πως, δεν πρόκειται να
δεχθεί κανένα πισωγύρισμα και ούτε
θα συναινέσει στην υιοθέτηση πολιτικών που θα ανατρέπουν την αρχική φιλοσοφία του Γε.Σ.Υ.

Η υλοποίηση του πιο πάνω θέματος
θα ικανοποιήσει και το πάγιο αίτημα
της ΣΕΚ, για γονική άδεια με αποδοχές και θα συμβάλει στην προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων
που σχετίζονται με το δημογραφικό
πρόβλημα.

•

Χαιρετίζει τη συμφωνία, που το
Συνδικαλιστικό Κίνημα συνήψε με τις
Εργοδοτικές
Οργανώσεις
στις
28/2/2019 και η οποία διασφαλίζει
την ομαλή μετάβαση των υφιστάμε-

• Αναμένει από τον υπουργό
Οικονομικών να καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε διάλογο με στόχο
το σχεδιασμό και την υλοποίηση
μιας ολοκληρωμένης φορολογικής

√ Επίσπευση των διαδικασιών για εκσυγχρονισμό
της στρατηγικής απασχόλησης αλλοδαπών στην Κύπρο

√ Η αταξία και ασυδοσία στην αγορά εργασίας
δεν μπορεί να δηλητηριάζει άλλο τις εργασιακές σχέσεις
αναβάθμιση του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και την ποιοτικότερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού
συστήματος με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, θέμα για το οποίο η
ΣΕΚ υπέβαλε συγκεκριμένες εισηγήσεις στον υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού, από τον Ιούλιο του
2018.

•

Καλεί το υπουργείο Εργασίας,
Πρόνοιας
και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων να επισπεύσει όλες τις
διαδικασίες για να ολοκληρωθεί ο
κοινωνικός διάλογος για επαναξιολόγηση και εκσυγχρονισμό της στρατηγικής απασχόλησης ξένων εργατών στην Κύπρο.
Η καθυστέρηση που παρατηρείται
στη διευθέτηση του συγκεκριμένου
ζητήματος δεν εξυπηρετεί τα καλώς
νοούμενα συμφέροντα της αγοράς
εργασίας και ενθαρρύνει μερίδα
εργοδοτών για την εκμετάλλευση
ξένων εργαζομένων, θυματοποιώντας την ίδια στιγμή το ντόπιο εργα-

νων Συντεχνιακών Ταμείων Υγείας
στο περιβάλλον Γε.Σ.Υ., κατά τρόπο
που να μην δημιουργηθεί έλλειμμα
στα παρεχόμενα ωφελήματα ιατρικής περίθαλψης λόγω της σταδιακής
εφαρμογής του Γε.Σ.Υ.
Καλεί τους Οργανισμούς στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα να λειτουργήσουν ανάλογα και να διαπραγματευτούν, τις δικές τους συμβατικές υποχρεώσεις, σε σχέση με τα σχέδια
ιατρικής περίθαλψης του ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα, με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στον κάθε
Οργανισμό χωριστά προκειμένου να
μη δημιουργηθεί έλλειμμα στα παρεχόμενα ωφελήματα στους εργαζομένους και τους συνταξιούχους τους.
Μονομερείς ενέργειες από τους
Οργανισμούς ή/και το Κράτος θα
πρέπει να αποφευχθούν. Αυτό
άλλωστε ήταν και το αποτέλεσμα
της
συνάντησης
που
οι
Συνδικαλιστικές Οργανώσεις είχαν
στις 13/3/2019 με τον Πρόεδρο της

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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μεταρρύθμισης που θα κινείται προς
την κατεύθυνση της δικαιότερης
κατανομής του Εθνικού Εισοδήματος.
Η αποσπασματική και μονοδιάστατη
προσέγγιση του θέματος δεν μπορεί
να είναι αποτελεσματική.
Η φορομεταρρύθμιση πρέπει να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του τόπου,
ενώ θα πρέπει να συζητηθεί η δυνατότητα εισαγωγής πράσινης φορολογίας, μέσα από την οποία θα μειώνεται η φορολόγηση της εργασίας,
θα προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη και θα φορολογούνται ρυπογόνες δράσεις και δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να υιοθετηθεί άμεσα η θέση της ΣΕΚ για αύξηση
της φορολογικής έκπτωσης από το
1/6 στο 1/5 του φορολογητέου εισοδήματος.

• Εκφράζει την έντονη ανησυχία του,
για την αδήλωτη εργασία που υπάρ-

χει κυρίως στην οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία και υπενθυμίζει
με απογοήτευση πως, νομοσχέδιο,
που αποτελεί προϊόν διαβούλευσης
ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους για πάταξη του φαινομένου
μέσω της σύστασης Ενιαίας
Υπηρεσίας Επιθεωρητών, δεν έχει
ακόμη ψηφιστεί σε νόμο παρά το
γεγονός ότι βρίσκεται για δύο σχεδόν
χρόνια στη Βουλή.

•

Εκφράζει την απαρέσκεια του, για
την απόφαση εμπορικών τραπεζών
να θεσμοθετήσουν τέλη και χρεώσεις
είτε για την ανάληψη μετρητών από
τα ταμεία είτε για την εξόφληση
λογαριασμών κοινής ωφελείας, (π.χ.
ΑΤΗΚ, ΑΗΚ, Υδατοπρομήθεια κ.λ.π.),
προς €2 έκαστο λογαριασμό.
Αυτές οι χρεώσεις, όπως βέβαια και
άλλες, που περιλαμβάνονται στις
ιστοσελίδες των τραπεζών, αποτελούν σοβαρό πλήγμα και αδικία σε
βάρος των πολιτών και ιδιαίτερα
των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, αλλά και σε βάρος
όλων εκείνων που δεν είναι εξοικειω-
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μένοι με τη χρήση της σύγχρονης
τεχνολογίας.
Ως εκ τούτου καλούνται όλα τα
θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας που ασχολούνται με την προστασία των καταναλωτών, (π.χ. υπουργείο
Εμπορίου,
αρμόδια
Κοινοβουλευτική Επιτροπή, Κεντρική
Τράπεζα και Επιτροπή Προστασίας
Ανταγωνισμού – ΕΠΑ), να παρέμβουν
αυτεπάγγελτα και να λάβουν μέτρα
προστασίας του καταναλωτικού
κοινού από την αχορταγία των τραπεζών.

•

Καλεί την εργοδοτική πλευρά
όπως, λειτουργήσει θετικά στην
προσπάθεια ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στις οικοδομές, στη
βάση της προωθούμενης διαδικασίας της υπουργού Εργασίας που
στοχεύει στη νομοθετική ρύθμιση
βασικών άρθρων της συλλογικής
σύμβασης.

•

Το Γενικό Συμβούλιο της ΣΕΚ, σε
πλήρη ταύτιση με τα Ευρωπαϊκά
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 του ΠΑΜΕ, (συνδικαλιστική οργάνωση που πρόσκειται
στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας).
Η ΣΕΚ καταδικάζει κάθε μορφή βίας
αλλά και οποιανδήποτε ενέργεια
παρεμποδίζει τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ελεύθερη έκφραση
του συνδικαλισμού και καλεί την
Ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα
την Πολιτεία να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία της
ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας του συνδικαλιστικού κινήματος.

Δημοκρατίας για τα Σχέδια Υγείας
που λειτουργούν στον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα.

•

Καλεί την εργοδοτική πλευρά στη
ξενοδοχειακή βιομηχανία, να συναινέσει σε λογικές και πολιτικές ομαλής ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο που έληξε το
τέλος του 2018, ώστε να προστατευθεί η εργατική ειρήνη, η οποία αποτελεί σοβαρό προαπαιτούμενο για
την πρόοδο, ανάπτυξη και ευημερία
ολόκληρης της οικονομίας.

Οι ξενοδόχοι δεν πρέπει να αγνοούν
πως, με βάση επίσημα στοιχεία της
Στατιστικής Υπηρεσίας το ωριαίο
εργατικό κόστος στα ξενοδοχεία
είναι €7.50 μικτά, ενώ στο σύνολο
της οικονομίας είναι €16.30. Αυτό το
στοιχείο από μόνο του απεικονίζει
μια σκληρή πραγματικότητα που
αναφέρει πως, στα ξενοδοχεία προσφέρονται μισθοί φτώχειας και η
προτεραιότητα των ξενοδόχων θα
πρέπει να επικεντρωθεί στην ποιοτική απασχόληση και αναβάθμιση των

παρεχομένων υπηρεσιών, αλλά και
στην ικανοποιητική αμοιβή των
εργαζομένων στη βάση των προνοιών της συλλογικής σύμβασης.

• Χαιρετίζει με ικανοποίηση τις
ενέργειες
του
υφυπουργείου
Ναυτιλίας, για την καθιέρωση σε
μόνιμη και τακτική βάση ακτοπλοϊκής γραμμής που θα συνδέει την
Κύπρo με την Ελλάδα. Κοινωνικοί,
οικονομικοί και εθνικοί λόγοι υψίστης σημασίας επιβάλλουν τη δρομολόγηση της πιο πάνω γραμμής,

√ Ήλθε η ώρα να σταματήσει το φαινόμενο της εκμετάλλευσης των εργαζομένων
στην ξενοδοχειακή - τουριστική και επισητιστική βιομηχανία

√ Επείγει η νομοθετική κατοχύρωση βασικών όρων των συλλογικών συμβάσεων,
κυρίως στους τομείς των ξενοδοχείων και κατασκευών
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• Συμβουλές προς γονείς - Πυροτεχνήματα χωρίς ατυχήματα

Η περίοδος του Πάσχα κρύβει παγίδες για τα παιδιά
Κ

ρύβουν παγίδες οι διακοπές
του Πάσχα για τους μαθητές
και όχι μόνον. Ο άπλετος ελεύθερος χρόνος των παιδιών χαλαρώνει την προσοχή τους αυξάνοντας
τις πιθανότητες για ατυχήματα.
Πιο κάτω παρατίθενται έξυπνα
«μυστικά» και συμβουλές προς
τους γονείς, με στόχο να αποφύγουν τις κακοτοπιές.

1. Τοποθετούμε στις μπαλκονόπορτες του σπιτιού μας αυτοκόλλητα στο ύψος των παιδιών μας,
ώστε να τις βλέπουν καλύτερα και
να αποφεύγονται οι τραυματισμοί
από σπασμένα τζάμια, οι οποίοι
είναι πάντα σοβαροί έως και
θανατηφόροι.
2. Δεν αφήνουμε ποτέ μικρά παιδιά
χωρίς επίβλεψη στην κουζίνα,
όταν βάφουμε τα αβγά και ετοιμάζουμε πασχαλινές λιχουδιές
3. Προσοχή στις λαμπάδες! Να
αποφεύγουμε όσες είναι στολισμένες με εύφλεκτα υλικά και να εξηγήσουμε στα παιδιά πώς πρέπει
να τις κρατάνε. Η φλόγα και το
λιωμένο κερί μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.
4. Προσοχή στα βεγγαλικά.
5. Ιδιαίτερη προσοχή στις ψησταριές και στις σούβλες την Κυριακή
του Πάσχα! Τα αναμμένα κάρβουνα
και τα πυρωμένα σίδερα αποτελούν αιτία σοβαρών εγκαυμάτων.
6. Κρατάμε πάντα τα παιδιά από
το χέρι στη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου, όταν βγαίνουμε μαζί τους
για ψώνια.
7. Να βεβαιωνόμαστε ότι ο τόπος
διαμονής μας στις διακοπές είναι
ασφαλής για τα παιδιά μας. Οφείλουμε να προσέξουμε ιδιαιτέρως:
μπαλκόνια, παράθυρα, σκάλες,
τζάκια και πισίνες, και να λάβουμε
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Εφόσον υπάρχουν στην περιοχή
ποτάμια, πηγάδια, στέρνες και

Ο

άλλα μέρη αποθήκευσης νερού, να
εξηγήσουμε την επικινδυνότητά
τους στα παιδιά και να τα αποτρέψουμε να παίζουν δίπλα τους.
8. Όταν είμαστε κοντά σε νερό με
μικρά παιδιά, απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή, διότι μπορούν να πνιγούν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
και σε ελάχιστα εκατοστά νερού.
9. Το Πάσχα είναι μία καλή ευκαιρία να μάθουμε στα παιδιά μας να
φοράνε πάντα κράνος ασφαλείας
όταν κάνουν ποδήλατο.
10. Στις μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, τα παιδιά πρέπει πάντα να
κάθονται στο πίσω κάθισμα
σωστά δεμένα. Οι αντιπροσωπίες
αυτοκινήτων και τα μαγαζιά με
αξεσουάρ αυτοκινήτων, μπορούν
να προτείνουν ποιο είναι το σωστό
κάθισμα για κάθε παιδί, ανάλογα
με το ύψος και το βάρος του.
11. Αρκετά τροχαία ατυχήματα
οφείλονται στο ότι τα παιδιά επιβάτες ενοχλούν και εκνευρίζουν
τους γονείς - οδηγούς. Για να
υπάρχει ηρεμία, κυρίως σε μεγάλες
διαδρομές, να βεβαιωνόμαστε ότι
τα παιδιά στο αυτοκίνητο έχουν
κάποια ασφαλή παιχνίδια για να
απασχολούνται καθώς και προστασία από τον ήλιο (αντηλιακό
κουρτινάκι αυτοκινήτου). Πρέπει
επίσης να προγραμματίζονται
κάποιες στάσεις, για να μπορούν
τα παιδιά να κινηθούν εκτός αυτοκινήτου, ώστε στη συνέχεια να
είναι ήρεμα κατά τη διαδρομή.
12. Εάν τα παιδιά μας απαιτούν
την προσοχή μας, σταματάμε προσεκτικά σε ασφαλές σημείο του
δρόμου, πριν ασχοληθούμε μαζί
τους.
13. Ποτέ να μην καθόμαστε πίσω
με το παιδί στην αγκαλιά μας,
έστω και αν έχουμε δεθεί. Σε περίπτωση ατυχήματος, το παιδί λειτουργεί σαν αερόσακος.

Πυροτεχνήματα χωρίς
ατυχήματα
Σε πασχαλινό κίνδυνο έχει εξελιχθεί το έθιμο της χρήσης πυροτεχνημάτων. Και αυτό γιατί χωρίς
την απαιτούμενη προσοχή, μπορούν να αποτελέσουν αιτία σοβαρού τραυματισμού τόσο γι' αυτόν
που τα χρησιμοποιεί, όσο και για
τους γύρω του. Για το λόγο αυτό:
1. Προσέχουμε τι είδους πυροτεχνήματα αγοράζουμε και από πού,
γιατί ορισμένα από αυτά μπορεί
να είναι επικίνδυνα.
2. Δεν κατασκευάζουμε μόνοι μας
παράνομα πυροτεχνήματα, διότι
κινδυνεύουμε να πάθουμε σοβαρά

εγκαύματα.
3. Προσέχουμε να μην ανάβουμε
βεγγαλικά κοντά στο πρόσωπό
μας και στα μαλλιά μας ή κοντά σε
εύφλεκτα υλικά.
4. Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα μέσα σε πολύ κόσμο, ώστε να
μην τραυματίσουμε κάποιον άθελά
μας.
5. Δεν χρησιμοποιούμε πυροτεχνήματα κοντά σε ξερά χόρτα, ώστε να
μην προκαλέσουμε πυρκαγιά.

Αστυνομία:

Να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα
από κροτίδες

Ε

νόσω πλησιάζει η Λαμπρή, εντείνεται ολοένα και
περισσότερο η εκστρατεία της αστυνομίας για
πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της
χρήσης, κατοχής και εμπορίας κροτίδων που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο για αναπαράσταση των
γιορτινών εθίμων. Ταυτόχρονα κορυφώνεται η
εκστρατεία της αστυνομίας για ευαισθητοποίηση
του κοινού και ενεργό συμμετοχή όλων των αρμόδιων
φορέων στην πάταξη της
επικίνδυνης και παράνο√ Εντείνεται
μης αυτής συνήθειας.

η εκστρατεία
της αστυνομίας
για πρόληψη
ατυχημάτων κατά
τη γιορτινή περίοδο

Εξάλλου, η Αστυνομία
εντείνει τις προσπάθειές
της, για εντοπισμό και
σύλληψη των προσώπων
εκείνων που παράνομα
εισάγουν,
κατέχουν,
πωλούν, κατασκευάζουν
ή χρησιμοποιούν κροτίδες ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κροτίδων.
Η Αστυνομία, απευθύνει έκκληση
στα νεαρά κυρίως πρόσωπα, να
αποφύγουν την κατασκευή και
χρήση κροτίδων και να μείνουν
μακριά από τα πυροτεχνήματα
και τις κροτίδες, γιατί εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους με
τα δυσάρεστα επακόλουθα, που
δεν είναι άλλα από τους τραυματισμούς και ακρωτηριασμούς,
νεαρών κυρίως προσώπων.

«Έχουμε πολλά παραδείγματα, όπου νεαροί, ιδιαίτερα ανήλικοι, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, ακρωτηριασμούς, ακόμη και έχασαν τη ζωή τους από τη
χρήση κροτίδων. Στόχος μας, είναι να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας
από εμάς, τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατασκευή
και χρήση κροτίδων.
Η χρήση τους δεν είναι ούτε παιγνίδι, ούτε έθιμο,
αλλά μια κακή συνήθεια. Είναι εκρηκτικά σκευάσματα, που είτε τραυματίζουν, είτε σκοτώνουν και παίζοντας με τις κροτίδες, είναι σαν να παίζεις με τον
ίδιο το θάνατο», σημειώνεται σε αστυνομική ανακοίνωση.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ι περίοδοι νηστείας ή περιορισμού
των ζωικών πρωτεϊνών και λίπους
δεν είναι μόνο επιταγή της Εκκλησίας με
στόχο την τήρηση θρησκευτικών κανόνων, αλλά συμβάλλουν και στη διατήρηση της σωματικής μας υγείας.
Τις ημέρες του Πάσχα το πρόβλημα της
διατροφής μπορεί να οξυνθεί με την
υπερβολική λήψη τροφών, κυρίως
πλούσιων σε ζωικό λίπος, που λόγω
δυσκολίας στην πέψη, μπορεί να δημιουργήσει γαστρικό φόρτο με αποτέλεσμα οξείες γαστρίτιδες που μπορεί να
επιδεινωθούν από την υπερβολική
κατανάλωση οινοπνευματωδών.
Η αιφνίδια υπερκατανάλωση μπορεί να
επιδεινώσει προϋπάρχοντα νοσήματα,
όπως υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια,
σακχαρώδη διαβήτη, στεφανιαία νόσο,
γαστρικό έλκος, κολίτιδες κ.α. Τα άτομα
με τα παραπάνω νοσήματα θα πρέπει
να αποφεύγουν την υπερκατανάλωση

π.χ περπάτημα.

τροφίμων και αλκοολούχων κατά την
περίοδο του Πάσχα, ακολουθώντας το
διαιτολόγιο που τους έχει συστήσει ο
γιατρός τους.
Η διακοπή της νηστείας κατά την ημέρα
του Πάσχα πρέπει να γίνεται βαθμιαία
και με τροφές σχετικά εύπεπτες. Η
παραδοσιακή 'μαγειρίτσα' αποτελεί ένα
σχετικά εύπεπτο τρόφιμο που προετοιμάζει το γαστρικό βλεννογόνο για την
κατανάλωση του κρέατος και των
γαλακτοκομικών της επόμενης μέρας:

ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
• Μην καταναλώνετε υπερβολικά μεγάλη ποσότητα τροφίμων σε ένα γεύμα.
Διαιρέστε την προσλαμβανόμενη τροφή
στο πρόγευμα και τα δύο κύρια γεύματα.
• Μη φορτώνετε το στομάχι σας το
βράδυ της Ανάστασης και λίγο πριν τον
ύπνο.

• Προτιμάτε γενικά τη δική μας 'Μεσογειακή δίαιτα' που είναι πλούσια σε
αμυλώδη, όσπρια, λαχανικά και φαγητά μαγειρεμένα σε ελαιόλαδο και όχι σε
λίπος ή μαργαρίνη που είναι πλούσια
σε κορεσμένα λίπη.
• Καταναλώνετε τρόφιμα από όλες τις
κατηγορίες, δηλαδή πρωτεΐνες, αμυλώδη, λαχανικά, φρούτα, γαλακτοκομικά.
Αποφύγετε τα πολλά γλυκά και λιπαρά.
• Καταναλώνετε οινοπνευματώδη με
μέτρο και με γεμάτο το στομάχι.
• Ποτέ μη σηκώνεστε από το τραπέζι με
αίσθημα πλήρους κορεσμού που σημαίνει υπερκατανάλωση τροφής.
• Προσπαθήστε με την ευκαιρία των
εορτών και του ελεύθερου χρόνου να
επιδοθείτε σε ήπιου βαθμού άσκηση,

• Μην οδηγείτε αυτοκίνητο αμέσως
μετά από υπερβολική κατανάλωση
τροφής ή/και οινοπνευματωδών.
• Το φαγητό είναι και μια κοινωνική
εκδήλωση και ευκαιρία να μιλήσετε και
να διασκεδάσετε με τους συγγενείς και
φίλους. Δεν είναι αυτοσκοπός, και με το
σκεπτικό αυτό φροντίστε να μη χαλάσετε τη διάθεση και το κέφι των άλλων
με μια πιθανή δική σας αδιαθεσία από
υπερφαγία.
• Μην παρασύρεστε αλλά μην παρασύρετε και τους άλλους σε γαστρονομικές
ακρότητες.
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Παραδοσιακές Πασχαλινές συνταγές
Παραδοσιακά πασχαλιάτικα κουλούρια

Πασχαλινά τσουρέκια

Υλικά
12 αυγά
640 γρ. βούτυρο ή Βούτυρο ελαφρύ
1 ½ φλιτζάνι του τσαγιού
γάλα
½ κιλό ζάχαρη
50 γρ. αμμωνία
2 βανίλιες
1 ½ κιλό αλεύρι
1 αυγό (για το τέλος ώστε
να αποκτήσουν γυαλάδα
τα κουλουράκια)
1 λαδόκολλα
Εκτέλεση
Διαλύουμε τις βανίλιες και την αμμωνία μέσα στο
γάλα το οποίο είναι χλιαρό. Χτυπάμε το βούτυρο με τη
ζάχαρη μέχρι να γίνει αφράτο. Προσθέτουμε τα αυγά
ένα-ένα, ενώ συνεχίζουμε να χτυπάμε. Ρίχνουμε το
γάλα και το αλεύρι στο μίγμα και ζυμώνουμε καλά
μέχρι να αποκτήσουμε μια ζύμη εύπλαστη. Μπορεί να
χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο αλεύρι ακόμα.
Πλάθουμε τα κουλουράκια σε κοτσίδες και τα στρώνουμε σε ταψί που έχουμε βάλει μια λαδόκολλα.
Χτυπάμε το τελευταίο μας αυγό με λίγο νερό και αλείφουμε τα κουλούρια προσεκτικά με ένα πινέλο. Ψήνουμε στους 200C για 15 με 20 λεπτά (μέχρι να ροδίσουν).

Υλικά

μίγμα.

για 3 τσουρέκια περίπου

Ρίχνετε μέσα το προζύμι που ετοιμάσατε και σιγά σιγά προσθέτετε
το αλεύρι κοσκινιστό.

1 κιλό αλεύρι
80γρ. μαγιά
200γρ. βούτυρο Αγελάδος
250γρ. ζάχαρη
4 αβγά
1 ποτήρι γάλα
1 κ.γ. μαστίχα κοπανισμένη
2 κ.γ. μαχλέπι τριμμένο
1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα βανίλια
1 αβγό για το άλειμμα των τσουρεκιών
1 φλιτζάνι σαγιού αμύγδαλα φιλέ

Χαμηλώνετε την ταχύτητα και
ρίχνετε και το υπόλοιπο βούτυρο
μέσα στη ζύμη. Η ζύμη θα είναι
έτοιμη όταν θα ξεκολλάει από τα

Βγάζετε τη ζύμη από το φούρνο
και την κόβετε σε 9 μπαλίτσες.
Λαδώνετε μια λεία επιφάνεια και
πλάθετε κάθε μπαλίτσα σε μακριά
λεπτά ρολάκια.
Πλέκετε 3 ρολά σε κοτσίδα και στην
άκρη της βάζετε 1 κόκκινο αβγό.

Εκτέλεση
Ετοιμάζετε το προζύμι: Σε ένα
μπολ αδειάζετε τη μαγιά, μισό
ποτήρι χλιαρό νερό και 150γρ.
αλεύρι κοσκινισμένο. Τα ανακατεύετε και τα αφήνετε σε ζεστό μέρος.
Χτυπάτε στο μίξερ 100γρ Χωριό
Βούτυρο Αγελάδος, 220γρ. ζάχαρη,
τα αβγά, το γάλα, τη μαστίχα, το
μαχλέπι, το αλάτι και τη βανίλια,
μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές

Τα ακουμπάτε σε καλά λαδωμένο
ταψί στο οποίο έχετε βάλει λαδόκολλες.
τοιχώματα του μίξερ.
Αδειάζετε τη ζύμη μέσα σε μια
μεταλλική λεκάνη, τη σκεπάζετε με
2-3 πετσέτες και τη βάζετε στο
φούρνο να φουσκώσει στους 40ο
για 1 ώρα.

Αρνί στη σούβλα
Υλικά
1 αρνί, περίπου 11 – 13 κιλά
1 φλιτζάνι αλατοπίπερο
2 μεταλλικές πιάστρες για σούβλα
Σύρμα & πένσα για το δέσιμο του αρνιού πάνω
στη σούβλα
Σπάγκος & χοντρή βελόνα για το ράψιμο του
αρνιού
10 – 13 κιλά κάρβουνο
Εκτέλεση: Πρώτη μας δουλειά να περάσουμε την
σούβλα στο αρνί μας. Βάζουμε την σούβλα με
φορά από τα πίσω πόδια προς το κεφάλι, μέσα
από την κοιλιά, θώρακα λαιμό και το κεφάλι. Το
δύσκολο είναι το τρύπημα του κεφαλιού, στο
οποίο θα χρειαστείτε βοήθεια, ένας κρατάει το
κεφάλι κόντρα και ένας σπρώχνει και περιστρέφει ταυτόχρονα τη σούβλα, μέχρι να τρυπήσει το
κρανίο του αρνιού. Ακολουθεί το δέσιμο, αφού
πρώτα κάνουμε μια δοκιμή πάνω στο χώρο που
θα το ψήσουμε ώστε να προσδιορίσουμε την
σωστή θέση πάνω στη σούβλα για το δέσιμο του
αρνιού. Ξεκινάμε λοιπόν με τα μπούτια, τα
οποία τα πιάνουμε σταυρωτά πάνω στη σούβλα
και τα δένουμε με σύρμα. Τη διχάλα που έχει η
σούβλα μας, την μπήγουμε στα μπούτια και την
σταθεροποιούμε πάνω στη σούβλα με την βίδα
που έχει. Κάνουμε άλλα δύο δεσίματα στην
σπονδυλική στήλη του αρνιού, ένα χαμηλά στο
ύψος της κοιλιάς και άλλο ένα στο ύψος του
στήθους. Χρησιμοποιούμε για αυτά τις μεταλλικές πιάστρες (σαν αυτές που χρησιμοποιούμε
για στερέωση κονταριού της κεραίας) ή σύρμα,
οι πιάστρες όμως είναι πολύ πιο πρακτικές!
Τέλος δένουμε σφιχτά με σύρμα το λαιμό του
αρνιού. Δοκιμάζουμε την αποτελεσματικότητα
του δεσίματος που κάναμε κουνώντας δυνατά
πάνω – κάτω τη σούβλα. Το καλό δέσιμο είναι
σημαντικό, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος την ώρα του ψησίματος να γυρίζει η σού-

Τη βγάζετε, την ξαναζυμώνετε για
2΄-3΄ και την ξαναβάζετε στο
φούρνο για άλλη ½ ώρα.

βλα αλλά όχι το αρνί!!! Συνεχίζουμε με το αλατοπίπερο. Απλώνουμε πολύ καλά σε όλο το εσωτερικό του αρνιού μας. Από την εσωτερική πλευρά
κάνουμε μαχαιριές στα μπούτια και τα ¨χεράκια¨, προσεκτικά όμως να μην τρυπήσουμε εξωτερικά, και πιέζοντας με το δάκτυλο, βάζουμε
και εκεί αλατοπίπερο. Ράβουμε την κοιλιά του
αρνιού με την κλωστή, με τρόπο τέτοιο ώστε να
κλείνει ερμητικά. Σκοπός μας είναι να μην έχουμε τρυπήσει σε κανένα σημείο το αρνί μας (εκτός
φυσικά από τα σημεία δεσίματος) και να είναι
καλά ραμμένη η κοιλιά, ώστε όπως θα ψήνετε το
αρνί, να κρατά στο εσωτερικό του τα υγρά του
και να ψήνεται με αυτά. Αυτό βοηθά ώστε να μην
υπάρχει το ανεπιθύμητο αίμα στα χοντρά κομμάτια του αρνιού και στα κόκκαλα, να είναι
καλοψημένο και ζουμερό. Αλατοπιπερώνουμε
και εξωτερικά και ράβουμε την μπόλια πάνω
στο αρνί, ώστε να μην φύγει στο ψήσιμο. Η μπόλια κατά τη διάρκεια του ψησίματος λιώνει,
λιπαίνει το αρνί εξωτερικά και δεν το αφήνει να
ξεραθεί – καεί.
ΨΗΣΙΜΟ: Για το ψήσιμο θα χρειαστούμε κάρβουνα περίπου τόσα όσο και το βάρος του αρνιού
μας. Ανάβουμε την φωτιά μας τουλάχιστον 1
ώρα πριν ξεκινήσουμε το ψήσιμο και αφού τα
κάρβουνα γίνουν τα αφήνουμε αρκετή ώρα να
¨πέσουν¨. Αφού σταχτώσουν, τα απλώνουμε,
βάζοντας τα περισσότερα κάτω από τα μπούτια
και τα ¨χεράκια¨ και αφήνουμε ελάχιστα κάτω
από την κοιλιά. Τοποθετούμε το αρνί μας πάνω
στη φωτιά, σε μεγάλη απόσταση από αυτήν
(περίπου 40 – 50 cm) και γυρνάμε με το χέρι σε
γρήγορη ταχύτητα για 1 ώρα τουλάχιστον ή και
περισσότερο, ανάλογα με την ένταση της
φωτιάς. Προσέχουμε να μην μας αρπάξει στην
αρχή, όπου η φωτιά είναι πιο δυνατή, γι’ αυτό
άλλωστε και η γρήγορη ταχύτητα στο γύρισμα.
Μετά από την 1 – 1½ ώρα γυρνάμε αργά (μπορούμε να βάλουμε μοτεράκι) και ανάλογα την
ένταση της φωτιάς και την πορεία του ψησίματος χαμηλώνουμε την σούβλα. Ο απαιτούμενος
χρόνος ψησίματος είναι περίπου 3 με 3½ ώρες.
Όταν γίνει, βάζουμε τη σούβλα όρθια πάνω από
ένα μεγάλο ταψί, κόβουμε τα σύρματα, ξεβιδώνουμε τις πιάστρες και το αρνάκι μας πέφτει
στο ταψί! Είναι έτοιμο για κόψιμο και κατανάλωση!!

Χτυπάτε 1 αβγό με λίγο νερό και
αλείφετε τα τσουρέκια. Αν θέλετε
τα πασπαλίζετε και με αμύγδαλα
φιλέ.
Ψήνετε για 1 ώρα στους 170ο μέχρι
να φουσκώσουν καλά και να
πάρουν ένα ωραίο χρυσό χρώμα.

Φλαούνες
Υλικά για τη ζυμή
2 κιλά αλεύρι (φαρίνα και
χωριάτικο)
1 κ.γλ. αλάτι
2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
Μέχλεπι, μαστίχα, (καλά κοπανισμένα)
2 φλιτζάνια λάδι ή βούτυρο
ζαχαροπλαστικής

1 κομμάτι προζύμι (στο μέγεθος 2 αυγών)
2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ,
μεχλεπι, μαστίχα, δυόσμο φρέσκο ψιλοκομμένο
200γρ. σταφίδες
2-3 αυγά χτυπημένα για επάλειψη
2 φλιτζάνια σησάμι

Προζύμι (στο μέγεθος 2
αυγών)
Γάλα χλιαρό για ζύμωμα
Υλικά για τη γέμιση
2 κιλά τυρί φλαούνας και
χαλούμι
½ φλιτζάνι σιμιγδάλι
12 αυγά (περίπου)

Εκτέλεση

Τρόπος Παρασκευής της γέμισης
Για να φτιάξουμε τις φλαούνες ετοιμάζουμε από το προηγούμενο
βράδυ ή 4-5 ώρες πιο μπροστά
Τρίβουμε το τυρί 1-2 μέρες πριν για να στεγνώσει και να πάρει πιο
πολλά αυγά. Προσθέτουμε το σιμιγδάλι, το μεχλεπί και τη μαστίχα
και ανακατεύουμε καλά. Κτυπούμε τα αυγά ολόκληρα. Κάνουμε ένα
βαθούλωμα στη λεκάνη με το τυρί, προσθέτουμε το προζύμι και
ρίχνουμε τα αυγά. Τρίβουμε με τα δάχτυλα καλά-καλά να διαλυθεί
το προζύμι. Προσθέτουμε όσο αυγά χρειαστεί για να γίνει η γέμιση
μάλλον σφιχτή. Την επόμενη μέρα προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ, το δυόσμο και τα σταφιδάκια και αν χρειαστεί ακόμα 1-2
αυγά.

Τρόπος Παρασκευής της ζύμης
Για τη ζύμη κοσκινίζουμε σε μια λεκάνη το αλεύρι, προσθέτουμε το
αλάτι, το μπέικιν πάουντερ, το μεχλεπί, τη μαστίχα και ανακατεύουμε καλά τα υλικά. Προσθέτουμε το λάδι και ροζιάζουμε το αλεύρι με τα δάχτυλα. Προσθέτουμε στη συνέχεια το προζύμι και γάλα
χλιαρό για να διαλυθεί το προζύμι και ζυμώνουμε να γίνει μια ζύμη
κανονική. Αφήνουμε τη ζύμη για 1-2 ώρες να φουσκώσει και ανοίγουμε λεπτά φύλλα πάχους ½ εκ και κόβουμε πίτες στρογγυλές στο
μέγεθος που θέλουμε. Περνούμε την εξωτερική πλευρά της πίτας σε
σησάμι, προσθέτουμε ανάλογη γέμιση και κλείνουμε στο σχήμα που
θέλουμε τις φλαούνες. Πριν τις ψήσουμε τις αφήνουμε να φουσκώσουν, τις αλείφουμε με κτυπημένο αυγό και σησάμι και τις ψήνουμε σε ζεστό φούρνο για 1 ώρα περίπου.
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

Ευχαριστώ Ελλάδα!

Έ

νας πρόσφυγας γιατρός από
τη Συρία, ο Αλί Καντίρ, ανοίγει
την καρδιά του στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων και με μια
συγκινητική επιστολή ευχαριστεί
την Ελλάδα. Χίλιοι πεντακόσιοι
πρόσφυγες, 1.500 διαφορετικές
ιστορίες, περισσότερες από 250
πολυμελείς οικογένειες, η κάθε
μία να ζει τη δική της αλήθεια,
αλλά και τον ίδιο πόνο για μία
πατρίδα που σφαδάζει από το
εμφύλιο αιματοκύλισμα.
"Έφυγα από το Χαλέπι της Συρίας
με αυτή την ομάδα που ήρθαμε
στην Καβάλα" λέει ο Αλί και συνεχίζει, "συγκεντρωθήκαμε στην
Τουρκία, στα παράλια και εν
συνεχεία περάσαμε στη Μυτιλήνη
κι από κει στην Καβάλα, για να
βρεθούμε σε αυτό εδώ το στάδιο
(σ.σ. εννοεί το Κλειστό Δημοτικό
Κολυμβητήριο που αρχικά μεταφέρθηκαν πριν πάνε στο εκθεσιακό κέντρο)". Αναφορικά με το
κόστος του ταξιδιού, ο Αλί Καντίρ
είπε ότι οι Τούρκοι δουλέμποροι
ζητούν 700 ευρώ ανά άτομο κι
όπως λέει χαρακτηριστικά: "τώρα
είναι φτηνά τα ναύλα. Παλιότερα,
ζητούσαν περισσότερα και μας
είχαν σε βάρκες - σκουπίδια.
Φανταστείτε, ότι εγώ ταξίδεψα με
ένα φουσκωτό και στοιβαχτήκαμε
εκεί 70 άτομα. Ο κάθε λαθρέμπορος επιδιώκει να βγάλει κατά

μέσο 50.000 ευρώ σε κάθε ταξίδι".
Γιατί επιλέξαμε την Ελλάδα "Είναι
ο μόνος δρόμος, που δεν θεωρείται έγκλημα να περάσεις τα σύνορα. Για παράδειγμα σας λέω ότι
όποιος πρόσφυγας προσπαθήσει
να περάσει για παράδειγμα τα
σύνορα της Ουγγαρίας, κινδυνεύει
με τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Αν
τώρα πάμε από τα σύνορα Τουρ-

• Το συγκινητικό
ευχαριστώ ενός
Σύρου πρόσφυγα
προς την Ελλάδα
κίας - Βουλγαρίας, υπάρχουν
αστυνομικοί που θα μας κλέψουν,
ώστε να μας αποτρέψουν να
περάσουμε. Θα μας πάρουν τα
χρήματα, τα τηλέφωνά μας κι ότι
βρουν επάνω μας. Την έχουν
πατήσει άλλοι συμπατριώτες μας
πιο πριν και τώρα ξέρουμε. Και
πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα μας
αφήσουν να περάσουμε. Μπορεί
να μας στείλουν πίσω στην Τουρκία. Όσο για την Αλβανία, υπάρχει μια κανονική μαφία στα σύνορα". "Εργάζομαι ως γιατρός", λέει
ο Καντίρ και συνεχίζει: "Δεν έχω
οικογένεια, οπότε για μένα δεν
είναι πρόβλημα, όπου και να
πάω. Στο παρελθόν, εργαζόμουν

Η

δεύτερη «φουρνιά» λεωφορείων
χωρίς οδηγό, θα κινούνται εντός
και εκτός του αστικού ιστού της πόλης
των Τρικάλων, από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, με εξελιγμένη τεχνολογία
5G, στο πλαίσιο του προγράμματος
«AVINT».
Το «AVINT» είναι ένα ερευνητικό έργο
που χρηματοδοτείται από τον κύκλο
«ερευνώ-καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας και στοχεύει στην ενσωμάτωση αυτόματων
λεωφορείων χωρίς οδηγό στον αστικό
συγκοινωνιακό ιστό.
Το όραμα της πόλης, όπως αναφέρεται
για το συγκεκριμένο έργο, είναι να προ-

Σ

ε σαφέστερη και διαφανέστερη
τιμολόγηση των τιμών ενοικίασης
αυτοκινήτων, οδήγησε η συνεργασία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν)
με τις πέντε κορυφαίες εταιρείες του
κλάδου, η Avis, η Europcar, η Enterprise,
η Hertz και η Sixt, οι οποίες άλλαξαν
τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν
τις τιμές ενοικίασης αυτοκινήτων,
καθιστώντας τες απόλυτα διαφανείς
για τους καταναλωτές.
Συγκεκριμένα η Κομισιόν ανακοίνωσε
ότι οι εν λόγω εταιρείες δεσμεύθηκαν:
- να συμπεριλαμβάνουν όλες τις χρεώσεις στη συνολική τιμή κράτησης:
στους καταναλωτές θα προσφέρεται
πλέον μια βασική τιμή στον ιστότοπο,
η οποία θα αντιστοιχεί στην τελική
τιμή που θα πρέπει να πληρώσουν. Η
τιμή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όλες
τις πρόσθετες χρεώσεις, όπως ειδική
επιβάρυνση για υπηρεσίες καυσίμων,

στη Μεγάλη Βρετανία. Πάντως, οι
περισσότεροι από τους 800
ανθρώπους που είμαστε εδώ,
σχεδιάζουν να φτάσουν στη Γερμανία. Ξέρουμε ότι η Κροατία, τα
Σκόπια έχουν κλείσει τα σύνορά
τους, όμως δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο στην Καβάλα, παρόλο
που είναι εξαιρετική η φιλοξενία.
Δεν αντέχει άλλο το μπάτζετ των
περισσότερων ανθρώπων, που
είναι ζήτημα να έχουν απομείνει
100 - 200 δολάρια ή ευρώ σε μια
οικογένεια. Είναι λεφτά, τα οποία
έχουν φυλάξει για να πληρώσουν
τα εισιτήρια του λεωφορείου που
θα τους πάει στα σύνορα.
Πάντως, αν μπορέσουμε να φτάσουμε, ξέρουμε ότι θα περάσουμε.
Υπάρχουν εκεί άνθρωποι, που αν
τους πληρώσουμε, θα μας περάσουν, ώστε ο καθένας να ακολουθήσει τη μοίρα του". "Θέλω να πω
ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
Καβάλα. Είστε εξαιρετικοί άνθρωποι. Ήρθαμε ξαφνικά εδώ και
χωρίς να υπάρχει σχέδιο για να
μείνουμε, κάνατε ότι περνούσε
από το χέρι σας και μας παρείχατε τα πάντα. Ήρθαν 15 γιατροί
εθελοντικά, έδωσαν φάρμακα σε
όποιους το είχαν ανάγκη, ενώ
βοήθησαν κι εμένα, ώστε να βοηθήσω κι εγώ από την πλευρά μου
τους συμπατριώτες μου, αφού
είμαι γιατρός. Ευχαριστώ, Ελλάδα".
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Σαμπουάν για απαλά
μαλλιά με γάλα καρύδας
• Χαρίστε στα μαλλιά σας όλη
την ενυδάτωση που χρειάζονται

Έ

χετε κουραστεί από τα άτονα μαλλιά σας
και ψάχνετε κάτι που μπορεί να τα κάνει
πλούσια, λαμπερά και απαλά; Δώστε τη λύση
μόνη σας, χρησιμοποιώντας γάλα καρύδας.
Θα χρειαστείτε:
1 φλιτζάνι γάλα καρύδας
1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο
Ζεστό νερό

Πώς θα το εφαρμόσετε:
Ανακατέψτε μαζί το λάδι και το γάλα. Για να το
χρησιμοποιήσετε, κάντε μασάζ πάνω στο κρανίο
για λίγα λεπτά και αφήστε το για καλύτερη απορρόφηση. Δημιουργεί ένα κολλώδες στρώμα. Ξεπλύνετε με το ζεστό νερό.
Καθαρίζει πολύ καλά το τριχωτό της κεφαλής και
απομακρύνει τη βρωμιά, το υπερβολικό σμήγμα και
την πιτυρίδα.

Σοβαρά … αστειάκια
• Μάλλον ένα από τα παιδιά μας τα
υποτιμάς
– Ποιο εννοείς; Τον Γιαννάκη, τη Μαρία ή
τον χοντρό;
• Χθες, στην Κίνα εισέβαλαν και λήστεψαν μια τράπεζα. Δόθηκε το σκίτσο των
ληστών στην αστυνομία και έχουν ήδη
συλληφθεί 1.173.852 ύποπτοι…!!!

Τρίκαλα: Νέα λεωφορεία χωρίς οδηγό
με εξελιγμένη τεχνολογία 5G
της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης της
πόλης, θέτοντας στο επίκεντρο τον
πολίτη.

σφέρει αποτελεσματικές λύσεις, μέσω
της εισαγωγής καινοτόμων, έξυπνων
και κοινωνικά προσβάσιμων υπηρεσιών και τεχνολογιών για τη βελτίωση

Τα οχήματα των λεωφορείων χωρίς
οδηγό, θα κινούνται εντός του αστικού
ιστού της πόλης των Τρικάλων και θα
εκτελείται κυκλική διαδρομή που θα
συνδέει το κέντρο της πόλης (οδός
Όθωνος) με το υπεραστικό ΚΤΕΛ, το
οποίο βρίσκεται στις παρυφές της
πόλης. Οι στόχοι του έργου, όπως
τονίστηκε στη συνεδρίαση, στο πλαίσιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδήγησε Avis,
Europcar, Enterprise, Hertz και Sixt
τέλη αεροδρομίου και επιπλέον χρέωση
για νέο οδηγό ή για επιστροφή του
αυτοκινήτου σε τόπο διαφορετικό από
τον τόπο παραλαβής·
- να περιγράφουν με σαφήνεια τις
βασικές υπηρεσίες ενοικίασης με τους
όρους και τις προϋποθέσεις σε όλες τις
εθνικές γλώσσες: οι καταναλωτές δεν
θα έρχονται πλέον αντιμέτωποι με
ασαφείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά της ενοικίασης, όπως ενδεχόμενο περιορισμό χιλιομέτρων,
την πολιτική για τα καύσιμα, την
πολιτική ακύρωσης και τις απαιτήσεις καταβολής εγγύησης κλπ.
- να αναφέρεται σαφώς, στην
προσφορά τιμής, η τιμή και οι
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λεπτομέρειες των προαιρετικών πρόσθετων επιλογών, ιδίως των ασφαλιστικών καλύψεων που μειώνουν την
οικονομική ευθύνη του ενοικιαστή σε
περίπτωση ζημιάς. Θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια τι καλύπτει η
βασική τιμή ενοικίασης όσον αφορά τις
ζημίες, και ιδίως τι μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει επιπλέον ο οδηγός.
Εάν αγοράζεται πρόσθετη ασφάλιση ή
ασφάλιση με απαλλαγή, το τι
περιλαμβάνεται σε
αυτή και
τι όχι θα πρέπει επίσης να
αναφέρεται σαφώς πριν

σχετικής εισήγησης, είναι η διερεύνηση
των επιπτώσεων της εγκατάστασης
μιας γραμμής λεωφορείων χωρίς οδηγό
στον κυκλοφοριακό ιστό της πόλης
των Τρικάλων.
Σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό πρακτορείο ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης
Παπαστεργίου υποστηρίζει πως «το
να σκεφτόμαστε και να πράττουμε διαφορετικά αποτελεί την αρχή την αναγέννησης της πόλης και της περιοχής.
Καμία αλλαγή δεν θα πετύχει αν πρώτα
δεν αλλάξουμε εμείς. Και τα Τρίκαλα
αλλάζουν».
αποδεχτεί ο καταναλωτής την αγορά.
Η Κομισιόν αναφέρει ότι μέχρι σήμερα
οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν εφαρμόσει πλήρως ορισμένες από τις δεσμεύσεις τους προκειμένου η Κομισιόν και
οι αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ να θεωρήσουν ότι οι εταιρείες συμμορφώνονται πλήρως με το
δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των
καταναλωτών. Η αξιολόγηση που
δημοσιεύτηκε πρόσφατα σημειώνει
πως η Enterprise και η Sixt έχουν πλέον
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές. Η Avis έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες αλλαγές μέχρι
τον Μάιο του 2019. Η Europcar, η οποία
τώρα περιλαμβάνει την Goldcar, θα
πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες αλλαγές μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Η Hertz
έχει δεσμευτεί να προβεί σε όλες τις
αναγκαίες αλλαγές το αργότερο μέχρι
το πρώτο τρίμηνο του 2020.
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Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης στο Πασχαλινό τραπέζι

Ό

Ηνωμένων Πολιτειών,
το νερό πριν τα γεύματα βοηθά να φάμε
λιγότερο και να χάσουμε περίπου 2 κιλά.
Ξεκινήστε, λοιπόν, από
το πασχαλινό τραπέζι
και εφαρμόστε το
«κόλπο» στα περισσότερα γεύματά σας.

λοι περιμένουμε πώς και πώς
την Κυριακή του Πάσχα, για
να φάμε τις πατροπαράδοτες
νοστιμιές, στον ήλιο, με καλή
παρέα και με χορούς κυκλωτικούς
να ξορκίσουμε τα καθημερινά προβλήματα. Τι πρέπει όμως να προσέξετε, ώστε να μην σας βγάλει το
σουβλιστό κατσικάκι νοκ άουτ;
Μην πείτε «όχι» στο πρωινό: Αν
φορέσετε τα καλά σας και πάτε να
σουβλίσετε με άδειο στομάχι, θα
φάτε στο τέλος τα πάντα όλα και
το βράδυ θα αναρωτιέστε «Μα τι
με πείραξε;» Ένα καλό πρωινό θα
σας κρατήσει χορτάτους και δυνατούς και δεν θα πέσετε με τα μούτρα στο κοκορέτσι. Ένα τοστ, λίγα
δημητριακά με γάλα με χαμηλά
λιπαρά ή ένα σάντουιτς με ψωμί
ολικής άλεσης και γαλοπούλα και
μια πορτοκαλάδα αρκούν.
Όταν τρώμε… μιλάμε! Οι έρευνες
που αποδεικνύουν ότι όταν μασάμε
αργά τρώμε λιγότερο ολοένα και
πληθαίνουν και ο λόγος είναι ότι
το αργό μάσημα μας δίνει την
ευκαιρία να απολαύσουμε το
φαγητό μας και να χορτάσουμε
τελικά. Δοκιμάστε το πιάνοντας
μικρές μπουκιές με το πιρούνι σας
και μασώντας περισσότερη ώρα
από το συνηθισμένο.
Κάντε τα σαλάτα: Στο πασχαλινό
τραπέζι πρωταγωνιστές να είναι
τα κρεατικά, αλλά οι σαλάτες
είναι το τέλειο συνοδευτικό!
Γεμίστε, λοιπόν, το πιάτο σας με
σαλάτα και αφήστε λιγότερο χώρο
για κρέας. Εκτός του ότι θα φάτε

πιο υγιεινά, η αίσθηση του γεμάτου πιάτου θα σας κάνει να
αισθανθείτε πως δεν στερείστε
τίποτα. Και το πιο σημαντικό, το
αφήσαμε για το τέλος. Οι φυτικές
ίνες της πράσινης σαλάτας θα σας
χορτάσουν, βοηθώντας σας να
χωνέψετε και θα σας κάνουν να
αισθάνεστε «γεμάτοι» για περισσότερη ώρα.
«Όχι» στο ψωμί! Έχετε μπροστά
σας κοκορέτσι, αρνί, τυρόπιτες,
αβγά πασχαλινά, σαλάτες και όλα
τα καλούδια. Tο να φάτε και ψωμί
δεν είναι λίγο υπερβολικό; Αν θέλετε οπωσδήποτε να βουτήξετε λίγη
ψίχα στη σαλάτα, τουλάχιστον
φροντίστε το ψωμί να είναι ολικής
άλεσης και μην φάτε πάνω από
μία φέτα.
Πείτε το νερό, νεράκι! Ένα καλό
κόλπο για να μην πέσετε με τα
μούτρα» στο φαγητό που μοσχομυρίζει είναι να πιείτε 1-2 ποτήρια
νερό, πριν ξεκινήσει το γεύμα.
Μάλιστα, σύμφωνα με επιστήμονες από τη Βιρτζίνια των

Τα τσιγάρα, τα ποτά
και τα ξενύχτια: Ένα
με δύο ποτηράκια
κρασί με το φαγητό,
όχι μόνο δεν βλάπτουν, αλλά μπορούν να βελτιώσουν την πέψη και
να σας χαρίσουν αντιοξειδωτικά ,
τα οποία δρουν ευεργετικά στον
οργανισμό, δεσμεύοντας και απομακρύνοντας τις ελεύθερες ρίζες
που μακροπρόθεσμα μπορούν να
προκαλέσουν σοβαρές παθήσεις.
Γλυκό; Όχι ευχαριστώ! Αν και
αρκετές έρευνες αποδεικνύουν ότι
το φρούτο μετά το φαγητό μπορεί
να επιβραδύνει την πέψη, όταν
είστε σε δίλημμα για το αν θα φάτε
γλυκό ή φρούτο, προτιμήστε το
δεύτερο που θα σας «βαρύνει» με
λιγότερες θερμίδες. Ένα φρουτάκι
θα σας προσφέρει αντιοξειδωτικά,
απαραίτητα μετά από ένα τόσο
βαρύ γεύμα με κορεσμένα λιπαρά.
Αν παρ’ όλ’ αυτά είστε χορτάτοι,
το καλύτερο είναι να μην προτιμήσετε τίποτε από τα δυο.
Αντιθέτως, δοκιμάστε ένα κομματάκι σοκολάτας υγείας από το
πασχαλινό αβγό, είναι η καλύτερη
επιλογή.

που έχεις κι αυτό ενδεχομένως να μην
σου είναι απόλυτα ευχάριστο, ωστόσο
πρόκειται για μια βοηθητική ημέρα για
τις επιδιώξεις σου και η επικοινωνία
είναι το δυνατό σου σημείο, αρκεί να
κινηθείς εντός πλαισίου. Άλλωστε, δεν
είσαι μόνος στις προσπάθειές σου, αφού
έχεις σημαντικούς σύμμαχους στο πλευρό σου.

γούν και να δραστηριοποιηθείς πάνω
στους στόχους που έχεις θέσει, ώστε
τελικά να επιτευχθεί ένα πρακτικό αποτέλεσμα και να υλοποιηθούν τα δημιουργικά σου σχέδια, αντί να μείνουν θεωρίες. Εντούτοις, ο κυβερνήτης σου Δίας,
ανάδρομος στο ζώδιό σου δείχνει πως
μπορείς να «λυτρωθείς» από μια κατάσταση, κυριολεκτικά ή μεταφορικά.

Ταύρος: Μπορεί το πρόγραμμα της ημέρας να είναι προσανατολισμένο σε υποχρεώσεις και εκκρεμότητες ρουτίνας,
εσένα ο νους σου ταξιδεύει μακριά σήμερα και νιώθεις την ανάγκη να μείνεις
μακριά από την κουραστική πολυκοσμία.
Παρόλα αυτά μέσα από φίλους ή ομάδες
αυτές τις μέρες καταφέρνεις σπουδαία
πράγματα. Αρκεί να μην σε νικήσει η…
τεμπελιά!

Παρθένος: Οι σκέψεις σου για είναι προσανατολισμένες στην κάλυψη των βασικών σου αναγκών, ωστόσο σήμερα η
ατομική πρωτοβουλία συναντά κάποια
εμπόδια και καλείσαι να προωθήσεις τις
υποθέσεις που σε απασχολούν με την
υποστήριξη των άλλων. Γενικότερα όμως
είναι μια πολύ καλή ημέρα για να τακτοποιήσεις υποθέσεις πρακτικής φύσης.

Αιγόκερως: Η Σελήνη σήμερα από το
ζενίθ του ωροσκοπίου σου σχηματίζει
και δυσαρμονική όψη με τον αυστηρό
Κρόνο, στοιχείο που μαρτυρά πως καλείσαι να αναλάβεις ευθύνες και να φέρεις
σε πέρας τις υποχρεώσεις που έχεις
αναλάβει, ενώ ένα πιθανό σενάριο για
σένα είναι πως θα πρέπει να αφήσεις
στην άκρη την κοινωνική σου ζωή για
λίγο, εξαιτίας κάποιων ζητημάτων που
σχετίζονται με το σπίτι ή την οικογένεια.

Καρκίνος: Η σημερινή ημέρα είναι λιγάκι
πιο πιεστική καθώς υπάρχουν ζητήματα
στο σπίτι που ζητούν άμεσα την προσοχή σου, ενώ θα πρέπει να φανείς συνεπής με τις υποχρεώσεις που έχεις ως
προς τα πρόσωπα του οικογενειακού
σου περιβάλλοντος ή υποθέσεις που
σχετίζονται με ακίνητη περιουσία.
Καταβάλλοντας όμως την ανάλογη προσπάθεια, καταφέρνεις να κερδίσεις τις
εντυπώσεις.
Λέων: Η ημέρα έρχεται να βάλει σε πρακτική εφαρμογή κάποιες ιδέες ή απόψεις

Σκορπιός: Οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας σήμερα μοιάζουν περισσότερο
πιεστικές κι εσύ επιθυμείς να ξεφύγεις
από την πεζή πραγματικότητα, οι εκκρεμότητές σου όμως μοιάζουν να μην σε
αφήνουν και πολλά περιθώρια επιλογών. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη βοήθεια
που σου προσφέρουν οι οικείοι σου και
εκμεταλλεύσου τις δυνατότητες για να
προετοιμάσεις τα επόμενά σου βήματα.
Τοξότης: Η σημερινή ημέρα σε καλεί να
αναλάβεις τις ευθύνες που σου αναλο-

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μαγειρίτσα Κερκυραϊκή
Υλικά: 2 συκωταριές αρνίσιες και εντεράκια
1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
8 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 ποτηράκι λευκό κρασί, 3 σκελίδες σκόρδο
4 κ.σ ελαιόλαδο, χυμός από 1-2 λεμόνια,
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Εκτέλεση: Για την κερκυραϊκή μαγειρίτσα τσιλιχούρδα, πρώτα
πρέπει να πλύνουμε με άφθονο νερό τις συκωταριές και τα εντεράκια. Τα κόβουμε σε μεγάλες μπουκιές. Σε βαθύ τηγάνι τα σοτάρουμε με το ελαιόλαδο για 10΄και ρίχνουμε όλα τα μυρωδικά,
αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε και σβήνουμε με το κρασί.
Προσθέτουμε ζεστό νερό μέχρι να μισοσκεπάσει το φαγητό.
Βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν και να χυλώσει η σάλτσα. Πριν
από το τέλος ρίχνουμε το χυμό λεμονιού και αφήνουμε να πάρει
μια βράση. Σερβίρουμε αμέσως.

Υλικά: 250 γραμ. ζάχαρη κρυσταλλική

Κριός: Η Σελήνη συνεχίζοντας την πορεία
της απέναντί σου, σχηματίζει και δυσμενή όψη με τον αυστηρό Κρόνο από το
ζώδιό σου, στοιχείο που μαρτυρά πως
σήμερα περιμένεις πολλά από τους
άλλους και οι απαιτήσεις σου είναι ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς δεν είσαι πια
ικανοποιημένος από λόγια και αναζητάς
πράξεις.

Ζυγός: Η Σελήνη ταξιδεύει στο δικό σου
ζώδιο, σχηματίζει όμως και δυσμενή όψη
με τον Κρόνο, στοιχείο που μαρτυρά πως
έχεις κάποιες υποχρεώσεις απέναντι
στους άλλους και σήμερα ενδεχομένως
να κληθείς να τις εκπληρώσεις.
Γενικότερα όμως αισθάνεσαι ότι οι τωρινές συνθήκες περιορίζουν τα σχέδιά σου,
ενώ στην πραγματικότητα σε καλούν να
αποβάλλεις καθετί περιττό που σε απομακρύνει από την προώθηση των δημιουργικών σου σχεδίων.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Κουλουράκια Σμυρνέικα Πασχαλινά

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ

Δίδυμοι: Η σημερινή ημέρα παρότι έχει
κάποια σημεία που πρέπει να προσέξεις,
είναι αρκετά ευνοϊκή για τα σχέδιά σου.
Έτσι λοιπόν, σήμερα καλείσαι να υλοποιήσεις αυτά που εδώ και καιρό έχεις
υποσχεθεί στον εαυτό σου ότι θα κάνεις,
και γενικότερα σήμερα αναλαμβάνεις
κάποιες υποχρεώσεις, που περιορίζουν
το χρόνο που είχες σκοπό να διαθέσεις
σε διασκέδαση και ψυχαγωγία.
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Υδροχόος: Η ημέρα έχει πολλές δυνατότητες για σένα, καθώς μπορείς να διεκπεραιώσεις τις υποθέσεις που σε απασχολούν, αλλά και να προωθήσεις τα
ζητήματα που έχεις στα σκαριά, με την
προϋπόθεση ότι δεν θα σκορπίζεις σε
άσχετα πράγματα την ενέργειά σου,
καθώς η μέρα σήμερα σε καλεί να είσαι
περισσότερο συγκεντρωμένος σε αυτά
που έχεις να κάνεις, παίρνοντας σοβαρές
αποφάσεις.
Ιχθείς: Νιώθεις την ανάγκη να είσαι εσύ
πίσω από το τιμόνι των εξελίξεων,
ωστόσο συναντάς μέσα στον ορίζοντα
της ημέρας κάποια πρακτικά εμπόδια
που σε πιέζουν, έστω και προσωρινά.
Επιπλέον, υπάρχουν κάποιες εντάσεις με
τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σου
καθώς υπάρχουν σαφείς διαφορές στον
τρόπο που βλέπει η κάθε πλευρά τα
πράγματα.

250 γραμ. βούτυρο γάλακτος μαλακό
2 αυγά θερμ. δωματίου
30 γραμ. λικέρ μαστίχα
ξύσμα και χυμό (60 γραμ) από 1 μέτριο
πορτοκάλι ακέρωτο
1/2 κ. γλ. σόδα μαγειρική
1 κ.γλ κοφτό μπέικιν
720 γραμ. (περίπου) αλεύρι μαλακό ή γ.ο.χ
Για το διάλυμα αυγού
1 κρόκο, 1 κ.σ ζάχαρη, 2 κ.σ νερό
Εκτέλεση: Όλα τα υλικά για τα πασχαλινά σμυρνέικα κουλουράκια πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Αν ξεχάσατε να
βγάλετε το βούτυρο από το ψυγείο, δείτε εδώ πώς να το μαλακώσετε στο λεπτό. Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν. Τα αφήνουμε στην άκρη. Βάζουμε στον καδο του μίξερ το μαλακό βούτυρο με
τη ζάχαρη και τα χτυπάμε στη μεσαία ταχύτητα του μίξερ για 810 λεπτά, να αφρατέψει πολύ το μείγμα και να λιώσει καλά η
ζάχαρη. Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά να τα πίνει το μείγμα.
Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και το λικέρ μαστίχα.
Διαλύουμε τη σόδα στην πορτοκαλάδα και ανακατεύουμε το μείγμα. Ενεργοποιείται η σόδα και αφρίζει. Το ρίχνουμε στον κάδο.
Τέλος ρίχνουμε το αλεύρι. Προσοχή από την ώρα που θα μπει το
αλεύρι δεν θέλουν πολύ ζύμωμα γιατί μετά σκληραίνουν τα κουλουράκια. Η ζύμη πρέπει να είναι αφράτη απαλή και βουτυράτη.
Αρκετά ελαστική για να πλάθεται εύκολα, χωρίς να ανοίγει και να
σκάει στο πλάσιμο. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί σκεπασμένη
με πετσέτα για 15 λεπτά. Στρώνουμε τρεις λαμαρίνες ρηχές με
αντικολλητικό χαρτί ψησίματος. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους
160 βαθμούς C στον αέρα. Επειδή θα ψήσουμε πολλά ταψιά ταυτόχρονα, πρέπει να ανεβοκατεβάζουμε τα ταψιά ώστε να ψηθούν
όλα τα κουλουράκια ομοιόμορφα και να γυρίζουμε τα μέσα έξω τις
λαμαρίνες για τον ίδιο λόγο. Κόβουμε κομματάκια ζύμης από 25
έως 30 γραμμάρια. Πλάθουμε φυτίλια 20-25 εκατοστών.
Διπλώνουμε το καθένα τρεις φορές και τσιμπάμε τις άκρες να φαίνεται το παραδοσιακό σχήμα του σμυρνέικου (δείτε φωτό), σαν
βαρκούλες. Τα αραδιάζουμε αραιά μεταξύ τους γιατί φουσκώνουν
αρκετά. Χτυπάμε τα υλικά για το διάλυμα αυγού, με ένα πιρούνι.
Με ένα πινέλο αλείφουμε όλα τα κουλουράκια με το διάλυμα για να
γυαλίζουν στο ψήσιμο. Τα ψήνουμε για περίπου 30 λεπτά να
ροδοκοκκινίσουν και να στεγνώσουν καλά μέχρι μέσα. Τα αφήνουμε να σταθούν 5 λεπτά στο ταψί και μετά τα βγάζουμε σε σχάρα
να στεγνώσουν τελείως.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυρίζοντας

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ
το

χρόνο

Το Υπουργικό
Συμβούλιο ενέκρινε
Σχέδιο Δράσης
Δημογραφικής
και Οικογενειακής
Πολιτικής

πίσω

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Τ

ο
Υπουργικό
Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 17
Απριλίου 2019, έχει
εγκρίνει μετά από πρόταση της Υπουργού
Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, το τρίτο Σχέδιο
Δράσης Δημογραφικής
και Οικογενειακής Πολιτικής για τη διετία
2019-2020, όπως έχει
διαμορφωθεί από τον
Εθνικό Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής
Πολιτικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 830 - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1965

ΜΕΤΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΕΚ

ΠΡΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Το νέο Σχέδιο Δράσης
Δημογραφικής
και
Οικογενειακής Πολιτικής 2019-2020 περιλαμβάνει
μεταξύ
άλλων, δράσεις για
αντιμετώπιση
του
δημογραφικού προβλήματος και της υπογεννητικότητας όπως την
διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας από εμπειρογνώμονες για τους
παράγοντες που καθορίζουν τις αποφάσεις
των νέων για προγραμματισμό της οικογένειας και οι πρακτικές
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, τη χαρτογράφηση των υφισταμένων δομών και υπηρεσιών στήριξης γονέων και οικογενειών
ώστε να εντοπιστούν
τα κενά και οι ανάγκες
για να γίνουν ανάλογες
διορθωτικές ενέργειες,
τη μελέτη της δυνατότητας εισαγωγής κινήτρων για απόκτηση 2ου
και περισσότερων παιδιών, την εξέταση της
μερικής επιδότησης της
γονικής άδειας.

Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ’

Συλλυπητήρια
Η ΣΕΚ εκφράζει τα θερμά της συλληπητήρια στην συν.
Δώρα Στυλιανού για τον θάνατο της μητέρας της, α.
Μαρούλλας Αλεξάνδρου Λόππα (82 ετών) που κηδεύθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 από τον ιερό ναό
Απ. Ανδρέα στο Νικητάρι.
Εκ μέρους της ΣΕΚ κατέθεσε στεφάνι ο γ.γ. Αντρέας Φ.
Μάτσας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

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.

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

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

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
Λευκωσία

Λεμεσός

Λάρνακα

Απρίλιος

Παρ. 12/4

Παρ. 5/4

Παρ. 19/4

Μάιος

Παρ. 10/5

Τετ. 15/5

Παρ. 31/5

Παρ. 24/5
Ιούνιος

Τετ. 05/6

Τετ. 19/6

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

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑ

Τρία πράγματα δεν
κάνεις στην πολιτική: δεν
υποχωρείς, δεν ανακαλείς και δεν παραδέχεσαι
τα λάθη σου.
Ναπολέων Βοναπάρτης,
1769-1821, Γάλλος
στρατηλάτης
& αυτοκράτορας

ERG_15-15_inn_4 4/22/19 10:07 AM Page 1

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
• Ξεπέρασε και τη δωδεκάτη η θλιβερή κατάσταση, με φόντο την ανυποληψία και
την απαξίωση
• Ώρα να εξυγιανθεί ριζικά το Κυπριακό ποδόσφαιρο συμβάλλοντας ουσιαστικά
στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο
Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας
αλλά και στο γενικότερο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι, η κατάσταση
στη Β’ και Γ’ Κατηγορία μόνο θλίψη
προκαλεί.
Του Ξενή Χ. Ξενοφώντος

Ά

λλη μια ποδοσφαιρική περίοδος oδεύει προς το τέλος της
με τα καλά και τα κακά της.
Μοναδικό θετικό στοιχείο είναι το
γεγονός ότι διεξάγεται ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Στα κακά
της καταγράφονται χίλιες τόσες
πληγές που τραυματίζουν θανάσιμα το δημοφιλέστερο άθλημα
στον τόπο μας.

δίδουν ουσιαστική σημασία στις
υποδομές. Το ενδιαφέρον για αξιοποίηση του ντόπιου ταλέντου είναι
απειροελάχιστο
4. Το πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας
πνέει τα λοίσθια. Ειδικότερα φέτος
με τους απανωτούς κόκκινους
φακέλους της ΟΥΕΦΑ για προσυνεννοημένους αγώνες, έχει απαξιωθεί πλήρως στη συνείδηση
όλων, ακόμη και των ίδιων των

5. Τα γήπεδα είναι άδεια λόγω της
βίας και του χουλιγκανισμού αλλά
κυρίως λόγω του ότι ο κόσμος έχει
πεισθεί πέραν πάσης αμφιβολίας
ότι το οικοδόμημα πλέει στο βούρκο της διαπλοκής και της διαφθοράς.
Η πολιτεία οφείλει, αντί να κάνει
τα στραβά μάτια στα θλιβερά
τεκταινόμενα στον χώρο του ποδοσφαίρου, να χαράξει ολοκληρωμένη στρατηγική για ανασυγκρότηση

Καταθέτοντας τον δικό μου απολογισμό από τη θέση του αντικει-

• Το δημοφιλέστερο άθλημα
μετατράπηκε σε ΚΟΠρο του
Αυγεία, χωρίς κανένα να
γνοιάζεται για καθαρισμό του

Οι διεφθαρμένοι επιβιώνουν μόνο σε κράτη
που τους καλύπτουν διεφθαρμένοι
Για τη θλιβερή κατάσταση που επικρατεί στον χώρο
του Κυπριακού Ποδοσφαίρου, ο αθλητικός συντάκτης
Πανίκος Κωνσταντίνου του ένθετου GOAL NEWS της
εφημερίδας Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, κατέθεσε πρόσφατα
ένα σημαδιακό άρθρο το οποίο παραθέτουμε ολόκληρο στη συνέχεια.
Αλήθεια τώρα, υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει πως
το πρόβλημα του Κυπριακού ποδοσφαίρου είναι η
κάρτα φιλάθλου; Ο γνωστός συγγραφέας Ντέκλαν Χιλ
στην εισαγωγή του βιβλίου του «Τα στημένα» είχε
γράψει: «Θα ήθελα λιγότερη διαφθορά ή περισσότερες ευκαιρίες για να συμμετέχω».
Στην Κύπρο προφανώς με τα όσα λέγονται και φαίνονται αλλά ποτέ δεν επιβεβαιώνονται ισχύει το δεύτερο. Είναι πολλές οι ευκαιρίες που υπάρχουν για
συμμετοχή. Τόσες πολλές που έχουν αποθρασυνθεί ορισμένοι παράγοντες που έχουν και τα μούτρα να ζούνε σε αυτή την κοινωνία χωρίς αιδώ.
Τόσο πολύ μάλιστα, που περηφανεύονται για τις
μιαρές ενέργειές τους. Και δεν είναι σχήμα λόγου.
Όλος ο κόσμος γνώριζε. Οι πλείστες ιστοσελίδες
τα έγραψαν σε μορφή παρασκηνίου γιατί φοβούνται όχι τόσο το νόμο αλλά περισσότερο τους
διεφθαρμένους. Και μετά πιστεύουμε πως ζούμε
σε ένα δημοκρατικό καθεστώς.
Αππίδια!

μενικού φιλάθλου και όχι του
οπαδού, επισημαίνω τα ακόλουθα:
1. Η συντριπτική πλειοψηφία των
ποδοσφαιρόφιλων έχουν σιχαθεί
την διαπλοκή και τη διαφθορά που
καταδυναστεύει το ποδόσφαιρο
την τόσο με τους στημένους αγώνες όσο και με αλυσόδεση του
πρωταθλήματος στους λεγεωνάριους ποδοσφαιριστές.
2. Οι παράγοντες αντί να προσπαθήσουν να κτίσουν ομάδα με μέλλον και προοπτική, επιχειρούν για
τους δικούς τους λόγους να δημιουργήσουν «πλαστικό» σύνολο
μιας χρονιάς, αρκεί να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά και άλλα
ευτελή σχέδια τους.
3. Ούτε η ΚΟΠ, ούτε τα σωματεία

ποδοσφαιριστών. Δεν έχει κανένα
ενδιαφέρον και διεξάγεται μόνο για
λόγους τυπικής δαδικασίας για να
ανακηρύσσονται οι ομάδες που θα
αντικαθυστούν στην Α’ Κατηγορία
αυτές που υποβιβάζονται.
Υπό κανονικές συνθήκες το
Πρωτάθλημα Β’ ακόμη και της Γ’
Κατηγορίας, θα έπρεπε να επενεργούσε ως μαγνήτης για τα παιδιά
που θέλουν να ανελιχθούν και να
σταδιοδρομήσουν στα μεγάλα
σαλόνια της Κύπρου και γιατί όχι
του εξωτερικού. Όμως, η όλη
φιλοσοφία της αρπαχτής και της
κερδοσκοπίας που κυριαρχεί στο

του Κυπριακού ποδοσφαιρικού
οικοδομήματος. Μόνον με ένα
αξιόπιστο πρωτάθλημα στη βάση
του υγιούς ανταγωνισμού θα μπορέσει η Κύπρος να υπερηφανεύεται
ότι διαθέτει Ποδόσφαιρο. Οι διακηρύξεις περί ανταγωνιστικού
πρωταθλήματος είναι απλώς
μπούρδες και προφάσεις εν αμαρτίαις ενός σαθρού οικοδομήματος
που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα
του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου που έσυρε τον τόπο στην
άβυσσο, τα νοικοκυριά στην εξαθλίωση και τη νεολαία στην ανεργία και την κοιωνική περιθωροποίηση.

ΤΟ αμείλικτο ΓΙΑΤΙ
Δυστυχώς, για λόγους που ο καθένας μας μπορεί
εύκολα να αντιληφθεί, η Πολιτεία δεν λαμβάνει μέτρα
για εξυγίανση του δημοφιλέστερου αθλήματος. Από το
2004 που άνοιξε η Κυπριακή αγορά στους ξένους
ποδοσφαιριστές λόγω της ένταξης της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, καμμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να
αγγίξει τα αναμμένα κάρβουνα που κατακαίνε το
ποδοσφαιρικό οικοδόμημα. Εδώ γεννιέται ένα τεράστιο, ΓΙΑΤΙ, το οποίο κανένας αρμόδιος, καμμία κυβέρνηση δεξιά, κεντρώα, αριστερή, κανένα πολιτικό
κόμμα, καμμία Βουλή δεν είχε το σθένος να διερευνήσει. Τι συμβαίνει και όλο το πολιτικοκομματικό σύστημα ανέχεται τη σάπια κατάσταση ; Μήπως όλοι βολεύονται; Μήπως όλοι έχουν συμφέροντα; Μήπως είναι
τυχαίο το γεγονός ότι μόνη έγνοια της εκάστοτε κυβέρνησης είναι η παραχώρηση ευνοϊκών διευκολύνσεων
στα σωματεία της Α’ Κατηγορίας για τα χρέη τους
στον Φόρο Εισδήματος και στα Κοινωνικά Ταμεία, σε
βάρος του δημόσιου συμφέροντος; Μήπως είναι
τυχαίο που το πολιτικοκομματικό σύστημα παραχω-

ρεί εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, μάλιστα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, για να
κτίζονται πολυτελή γήπεδα προκειμένου να εξυηρετούν τις ανάγκες ποδοσφαιρικών εταιρειών;
Απάντηση στο καίριο αυτό ερώτημα είναι απλούστατη: Στην Κύπρο τα διαπλεκόμενα συμφέροντα εφάπτονται, εξού και αλληλοκαλύπτονται. Και ο νοών
νοείτο!

Είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να γνωρίζει τα
πάντα και κανείς να μην οδηγείται φυλακή;
Μοναδική εξήγηση είναι να καλύπτονται.
Διεφθαρμένοι υπάρχουν παντού. Και αυτή η διαφθορά έχει εμποτίσει όλα τα επίπεδα του κοινωνικού
ιστού. Πώς άλλως πώς να εξηγήσει κανείς τόσα χρόνια τους στημένους αγώνες; Πώς να εξηγηθεί ότι
μαθαίνουμε πως παράγοντες μπαίνουν στα αποδυτήρια απαιτώντας από τους ποδοσφαιριστές τους
να χάσουν; Να πέφτουν τα φώτα; Να έρχονται οι
φάκελοι από την ΟΥΕΦΑ που επιβεβαιώνουν όλα τα
πιο πάνω…
Η απάντηση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πως κανείς
δεν μπορεί να αποδείξει τίποτα. Κι άλλα αππίδια!
Όταν λέγεται ότι ο ένας πρόεδρος δίνει στον άλλο 25
χιλιάδες ευρώ για να χάσει, όταν μπαίνει στα αποδυτήρια και μιλά ενώπιον 20 ανθρώπων.
Τα ξέρουμε, τα ξέρουνε, όλος ο κόσμος τα γνωρίζει
αλλά δεν προχωρεί καμιά υπόθεση. Αυτό τι σημαίνει;
Ότι δεν υπάρχει Δημοκρατία; Μια διεφθαρμένη χώρα,
με διεφθαρμένους πολίτες, που δυστυχώς γαλουχεί
διεφθαρμένα νιάτα; Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε;
Αυτόν τον αθλητισμό; Αυτή την κοινωνία; Έχουμε εθιστεί τόσο πολύ με την ανομία; Έχουμε πέσει τόσο
χαμηλά που δεν βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας; Τι μας
συμβαίνει; Μας ψεκάζουν;
Ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Μπορώ όμως
να έχω απαίτηση ή έστω την ελπίδα πως μπορούμε
να βγούμε από το τέλμα. Ε, δεν μπορεί κάποιος έχει
θα έχει λίγη τσίπα επάνω του να τους κυνηγήσει.
Προς το παρόν άλλη μια αγωνιστική με μαεστρία τα
λαμόγια που έχουν και την αναίδεια να ζητάνε και τα
ρέστα έχουν κερδίσει. Τουλάχιστον όλοι όσοι ακόμη
διατηρούν αντιστάσεις, ας τους φτύσουν, ας τους
απομονώσουν, ας τους δείξουν πως θέλουμε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο πέραν από τη λάσπη, ένα διαφορετικό αθλητισμό και μια διαφορετική κοινωνία
πέραν από τον τζόγο. Εδώ που φτάσαμε όχι να πέσει
η κάρτα, αλλά τα σωματεία να πληρώνουν τους οπαδούς δεν πρόκειται να επιστρέψουν. Έχει κανείς αναλογιστεί πόση είναι η ζημιά που γίνεται με τους διεφθαρμένους παράγοντες;
Πανίκος Κωνσταντίνου
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ε ΡΓΑΤΙΚΗ Φ ΩΝΗ

• Διαβεβαίωση υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στη ΣΕΚ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

Προωθείται συγκροτημένο πλάνο
ενίσχυσης της Τεχνικής Εκπαίδευσης

Πάσχα χωρίς απρόοπτα

Ε

ξ αφορμής ότι αρκετοί πολίτες θα μετακινηθούν κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα η
Αστυνομία υπενθυμίζει βασικές χρήσιμες συμβουλές για πρόληψη από κλοπές
Πριν φύγετε από το σπίτι:
– Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του
σπιτιού είναι καλά ασφαλισμένα.
– Ενημερώστε για την απουσία σας μόνο συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα ή τους γείτονες που
εμπιστεύεστε, για να επιβλέπουν την οικία σας και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι και το
Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.
– Μην αφήνετε σημειώματα για το πότε πρόκειται
να επιστρέψετε ή πόσο καιρό θα απουσιάζετε.
– Μην αφήνετε μηνύματα έξω από την πόρτα ή
γραμματοκιβώτια υπερπλήρη από έντυπα και
περιοδικά. Είναι σημάδια της απουσίας σας. Αποφύγετε επίσης να αφήνετε σκάλες, έπιπλα ή άλλα
ογκώδη πράγματα στον κήπο σας, που θα βοηθήσουν τον επίδοξο δράστη στην αναρρίχησή του.
– Το σπίτι ή το διαμέρισμά να μην δείχνει εντελώς
κλειστό, υποδηλώνοντας την απουσία σας.
– Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη
αυτόματου φωτισμού.
– Ενεργοποιήστε, εάν υπάρχει, το σύστημα συναγερμού.
– Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας.
– Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες,
φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν
κάτι ύποπτο στην οικία σας, μη διστάσετε να
ειδοποιήστε το 112 ή το Αστυνομικό Τµήµα της
περιοχής σας.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:
– Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες, κλειδιά μηχανής ή αυτοκινήτου, όπου κι αν βρίσκεστε.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Η

κυβέρνηση προωθεί με γοργά
βήματα μελετημένο σχέδιο
δράσης για ουσιαστική ενίσχυση
και αναβάθμισης της τεχνικής –
επαγγελματικής εκπαίδευσης στην
Κύπρο, υιοθετώντας παράλληλα
συγκεκριμένες πολιτικές για σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας.

Ανδρέας Φ. Μάτσας εξέφρασε την
ικανοποίηση του για το γεγονός ότι
αρκετές από τις εισηγήσεις της ΣΕΚ
παίρνουν σάρκα και οστά, με κύριους άξονες τη διασύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, την ενδυνάμωση του επαγγελματικού προσανατολισμού στα
σχολεία και την προώθηση ολοκληρωμένου προγράμματος με
συγκεκριμένη στόχευση για αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης
η οποία σήμερα δεν συγκρίνεται
ευνοικά με το γίγνεσθαι στην
Ευρωπαική Ένωση και σε συνάρτηση με την απαραίτητη πιστοποίη-

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο
υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
Κώστας Χαμπιαούρης σε συνάντηση που είχε την περασμένη
Παρασκευή με την ηγεσία της ΣΕΚ
στα κεντρικά γραφεία του κινήματος. Στη συνάντηση αντηλλάγησαν
απόψεις στη βάση υπομνήματος
που υπέβαλε η ΣΕΚ πριν από μερικούς μήνες στο υπουργείο Παιδείας, με εισηγήσεις σε θέματα που
αφορούν την εκπαίδευση σε σχέση
με την αγορά εργασίας.
Ο υπουργός Παιδείας ανέφερε
πως η κυβέρνηση λαμβάνει πολύ
σοβαρά υπόψιν τις συναφείς
τοποθετήσεις της ΣΕΚ, τονίζοντας
ότι η αναβάθμιση της τεχνικής
εκπαίδευσης βρίσκεται πολύ ψηλά
στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Προς τη κατεύθυνση αυτή,
επισήμανε, υπάρχουν χειροπιαστά
αποτελέσματα τα οποία αποτυπώνουν εύγλωττα τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί τον τελευταίο καιρό.

• Εισακούστηκε η εισήγηση της ΣΕΚ για διασύνδεση
του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά Εργασίας
και καλλιέργειας καταναλωτικής και φορολογικής συνείδησης
ερωτήσεις, ο κ. Χαμπιαούρης υπογράμμισε πως οι ενέργειες της
κυβέρνησης σε καμία περίπτωση
δεν είναι αποσπασματικές αλλά
εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο συγκροτημένης στρατηγικής
για αναβάθμιση της τεχνικής –
επαγγελματικής εκπαίδευσης κατά
τρόπο που να συνάδει με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να
ανταποκρίνεται στις συντελούμενες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές.
Ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ

ση των επαγγελματικών προσόντων. Επιπρόσθετα, τέθηκε ως
βασική προτεραιότητα ο εμπλουτισμός του αναλυτικού προγράμματος Μέσης Εκπαίδευσης με θέματα
που αφορούν στην καλλιέργεια
καταναλωτικής συνείδησης. Η ΣΕΚ
ήγειρε την ανάγκη, το εκπαιδευτικό
σύστημα με αιχμή την τριτοβάθμια
εκπαίδευση να συμβάλει στη βελτίωση της εθνικής παραγωγικότητας και στην καλλιέργεια φορολογικής συνείδησης.

Απαντώντας σε δημοσιογραφικές

– Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές
σας, παρά μόνο όταν μπορείτε να τις ασφαλίσετε
σε κάποιο χώρο υποδοχής.
– Σε περίπτωση μετακίνησης με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά
ποσά.
– Να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας στα
Μηχανήματα Ανάληψης Χρημάτων (ΑΤΜ) με μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα.
– Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε δικό σας
μεταφορικό μέσο (αυτοκίνητο ή μηχανή), μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα σ’ αυτό ή τοποθετήστε
τα σε μη ορατό σημείο.
– Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχανής ή του
αυτοκινήτου σας επάνω σ’ αυτά, ακόμη κι αν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο.
– Να φροντίζετε πάντοτε να σταθμεύετε σε οδούς,
εάν είναι δυνατόν καλά φωτιζόμενες τις νυχτερινές ώρες και ποτέ σε ερημικά μέρη. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάτε να ενεργοποιείτε το σύστημα
συναγερμού, εφόσον διαθέτετε.
Βεγγαλικά
– Η κατασκευή, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων
και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.
– Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι
παράνομη. Μην τα αγοράζετε.
– Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
– Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.
– Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους
παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς
δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.

Η ΣΕΚ καταδικάζει τις απειλές κατά δημοσιογράφων
οι οποίοι προβάλλουν τα οφέλη του ΓεΣΥ

Ο

ι πληροφορίες που είδαν το φώς
της δημοσιότητας περί απειλών
κατά δημοσιογράφων οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα της Υγείας και
προβάλλουν τα οφέλη από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, προκαλούν οργή, θλίψη και
θυμηδία. H ΣΕΚ καταδικάζει με βδελυγμία την όποια προσπάθεια φίμωσης
δημοσιογράφων και εκτόξευσης εκφοβισμών κατά λειτουργών του τύπου, οι
οποίοι επιτελούν το καθήκον τους μέσα
στα νόμιμα πλαίσια . Ιδιαίτερα όταν οι
εκφοβισμοί αφορούν ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα όπως είναι το Γενικό
Σύστημα Υγείας, τότε το θέμα προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις που έχουν
να κάνουν με κατάλυση της ελευθερίας
του Τύπου αλλά και υπονόμευση των
ευρύτερων συμφερόντων της κοινωνίας.
Στην προσπάθεια για αποτροπή και

πάταξη τέτοιων φαινομένων, η ΣΕΚ
στηρίζει τη θέση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου , διαμηνύοντας προς κάθε
κατεύθυνση πως η ελευθερία του Τύπου
δεν μπορεί να διαβρωθεί από κανένα
οργανωμένο κύκλωμα οικονομικών ή
άλλων συμφερόντων.
Η ΣΕΚ, τάσσεται ολόψυχα υπέρ του
ΓεΣΥ, το οποίο θεωρεί ως το μέγιστο
κοινωνικό επίτευγμα του Κυπριακού
κράτους, τονίζοντας ότι θα συνεχίζει
αταλάντευτα τον αγώνα για εφαρμογή
του προς όφελος του συνόλου των
πολιτών και θωράκιση της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας. Ταυτόχρονα, η ΣΕΚ διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί
πισωγύρισμα του ΓεΣΥ διαβεβαιώνοντας πως θα πολεμήσει κάθε εγχείρημα
οργανωμένο ή μη, που αποσκοπεί να
κερδοσκοπήσει σε βάρος του ιερού
αγαθού της υγείας των πολιτών.

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.

