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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή
του 13ου μισθού

Σ

υνεχίζεται η ενημερωτική εκστρατεία
που πραγματοποιεί το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων για την παραχώρηση του
13ου μισθού. Το υπουργείο υπενθυμίζει
στους εργοδότες ότι η μη καταβολή του
13ου μισθού, εκεί όπου αυτός καταβάλλεται, ισοδυναμεί με παράβαση των
διατάξεων της περί Προστασίας των
Μισθών Νομοθεσίας.
Μεγάλος αριθμός εργοδοτών ζητά να
πληροφορηθεί κατά πόσο είναι νόμιμη ή
όχι η μη καταβολή 13ου μισθού. Παράλληλα μεγάλος αριθμός εργαζομένων
ζητεί την παρέμβαση του Τμήματος
Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου
προς τους εργοδότες τους λόγω άρνησης καταβολής του 13ου μισθού.
Στο πλαίσιο της εκστρατείας, το υπουργείο διευκρινίζει ότι ο 13ος μισθός,
όπου αυτός καταβάλλεται στο πλαίσιο
συλλογικής σύμβασης ή προσωπικού
συμβολαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του
εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή του ισοδυναμεί με παράβαση των
διατάξεων περί Προστασίας των
Μισθών Νομοθεσίας. Αυτό, όπως προσθέτει, πέραν των δικαιωμάτων που ο
Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για
διεκδίκηση αστικώς της καταβολή του
13ου μισθού, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική
δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα μάλιστα
με τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, σε
περίπτωση καταδίκης του εργοδότη,
επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι έξι
μήνες ή πρόστιμο μέχρι €15000 ή και οι
δυο ποινές μαζί. Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει στους εργαζόμενους τα οφειλόμενα σ΄ αυτούς ποσά
που αντιστοιχούν στο 13ο μισθό.
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• Ξεκάθαρη θέση του προέδρου της Δημοκρατίας προς τις συντεχνίες

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Η ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Η

Αρχή Ηλεκτρισμού δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί
αλλά θα παραμείνει στα χέρια του κράτους προς όφελος της κοινωνίας και των καταναλωτών.
Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε προς τις συντεχνίες της ΑΗΚ ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης σε προχθεσινή συνάντηση τους στο προεδρικό στην παρουσία του
υπουργού Ενέργειας Γιώργου Λακκοτρύπη και του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.

εκσυγχρονισθεί και να ισχυροποιηθεί περαιτέρω ο οργανισμός με σκοπό να ανταποκριθεί στην κοινωνική αποστολή
του, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του κράτους και των
καταναλωτών.
Με την θετική έκβαση της συνάντησης στο προεδρικό επανήλθε η ηρεμία στις τάξεις των εργαζομένων οι οποίοι εδώ
και πολλούς μήνες βρίσκονταν στις επάλξεις του αγώνα για
αποτροπή της Ιδιωτικοποίησης.
Σελ.3

• Ικανοποιημένα τα συνδικάτα από την προεδρική τοποθέτηση

Με οδηγίες του Προέδρου ξεκινά εντατικός διάλογος για όλα
τα εκκρεμούντα θέματα με αιχμή τον Λογιστικό και Λειτουργικό διαχωρισμό και την ορθή στελέχωση του οργανισμού.
Την ευαρέσκεια του για την θετική αυτή εξέλιξη εξέφρασε ο
γ.γ. της ΣΕΚ Νίκος Μωυσέως τονίζοντας ότι το κίνημα ανέκαθεν ήταν υπέρ τη διατήρησης του δημόσιου χαραχτήρα της
ΑΗΚ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ [ΟΗΟ
ΣΕΚ] Ανδρέας Πανόρκος διατύπωσε την ικανοποίηση του
γιατί ο αγώνας των εργαζομένων είχε αίσιο τέλος υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα κοινωνικού διαλόγου για να

• Ξεκινά κοινωνικός διάλογος
για όλα τα θέματα με αιχμή
τον βέλτιστο Λειτουργικό
- Λογιστικό Διαχωρισμό
και φόντο τη Μνημονιακή
υποχρέωση της Κυπριακής
Δημοκρατίας

• Αποφεύχθηκε την υστάτη η εργασιακή
«ηλεκτροπληξία»
• Επανήλθε η ηρεμία στις τάξεις
των εργαζομένων της ΑΗΚ

ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η

Κυπριακή οικονομία, ύστερα από τέσσερα χρόνια
βαθιάς ύφεσης, εισήλθε δειλά –δειλά στον αστερισμό της ανάκαμψης με θετικά σημάδια σε όλο το
φάσμα της οικονομικής δρασηριότητας. Ο ρυθμός
ανάπτυξης αναμένεται από τον φετινό 1, 2 % να ανεβάσει στροφές στην επόμενη τριετία ξεπερνώντας το
2% το 2018. Κάτω από αυτές τις ευοίωνες προοπτικές και με δεδομένη την αναχαίτιση της ανοδικής
πορείας του ανεργιακού δείκτη, είναι έκδηλο ότι
ξημερώνουν καλύτερες μέρες στον Κυπριακό οικονομικό ορίζοντα με την ανατολή του νέου έτους. Μέσα
σαυτό το θετικό κλίμα, οι συντεχνίες κατά την υποβολή των αιτημάτων τους για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων που λήγουν στο τέλος του τρέχοντος έτους, ζητούν σταδιακή επανάκτηση των εισοδημάτων των εργαζομένων τα οποία απωλέσθηκαν
μεσούσης της κρίσης. Το συντεχνιακό αίτημα είναι
και λογικόν αφού οι μισθωτοί σήκωσαν στους ώμους
τους το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης αλλά και
πραγματιστικό με βάση την παραγωγικότητα η
οποία την τελευταία τριετία αγγίζει το 1 %.

Φρονούμεν, λοιπόν, ότι οι εργοδότες οφείλουν να
αντικρύσουν τα συνεχνιακά αιτήματα με σύνεση και
υπευθυνότητα, δημιουργώντας εύφορο κλίμα για
ομαλή ανανέωση των συλλογικών συμφωνιών χωρίς
εργασιακές συγκρούσεις και κοινωνικές αναταράξεις.

• Η ΣΕΚ δεν θα ανεχθεί συμπεριφορές που
υποσκάπτουν την εργασιακή ομαλότητα
και υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή
Ήδη, το πρώτο δείγμα γραφής εκ μέρους των εργοδοτών μερικών κλάδων, όπως των κατασκευών και
της βιομηχανίας, καταγράφεται ως ελπιδοφόρο.
Στον τομέα των κατασκευών, ο οποίος έχει τραυματισθεί σοβαρά κατά την περίοδο της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, έχει συμφωνηθεί όπως βασικά ωφελήματα των συλλογικών συμβάσεων κατοχυρωθούν
νομοθετικά. Αυτή η θετική εξέλιξη, που περιποιεί
τιμήν για τους Εργολάβους, αναμφίβολα θα ενδυναμώσει την σχέση εμπιστοσύνης εργοδοτών και

συντεχνιών με όλα τα θετικά συνεπακόλουθα για την
οικονομία και την κοινωνία.
Θέλουμεν να πιστεύουμεν ότι το παράδειγμα των
Εργολάβων θα ακολουθήσουν και οι Ξενοδόχοι, στον
κλάδο των οποίων σημειώνονται συνεχείς παραβιάσεις των συλλογικών συμβάσεων, με αιχμή τα εκδηλούμενα κραυγαλέα κρούσματα εργασιακής εκμετάλλευσης και αδήλωτης απασχόλησης. Ο κλάδος των
ξενοδοχείων είναι ο μοναδικός τομέας της οικονομίας
που όχι μόνον δεν επλήγη από την κρίση αλλά τουναντίον κατέγραψε θετικότατους ρυθμούς με αυξημένη, μάλιστα, επίδοση κερδών. Προσδοκούμεν λοιπόν, ότι οι ξενοδόχοι θα επιδείξουν πνεύμα σύνεσης
και ευθύνης πρωτοστατώντας στην εδραίωση μιας
νέας δημιουργικής εποχής στις εργασιακές σχέσεις,
μακριά από τα καρκινώματα του παρελθόντος.
Παράλληλα, αναμένουμε να επιδείξουν θετική στάση
στα προωθούμενα νομοσχέδια που σκοπεύουν να
θέσουν φραγμό στην Αδήλωτη Εργασία και την Ίση
Μεταχείριση στην Εργασία.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες

ERG_2-2_inn_4 12/8/15 11:46 AM Page 1

ΣΧΟΛΙΑ - ΑΡΘΡΑ

2

Το μικρό είναι όμορφο

Σ

ε μια εποχή που τα μικρά μπακάλικα
κλείνουν για να κατευθυνθούν οι
πελάτες στις μεγάλες υπεραγορές, τα
μικρά καταστήματα εξαφανίζονται για
να συσσωρευτούν τα κέρδη στα εμπορικά κέντρα, τα συνοικιακά καφενεία
κλείνουν μη αντέχοντας τον ανταγωνισμό των διεθνών αλυσίδων, οι γιατροί
συνασπίζονται για να φτιάξουν πολυκλινικές, οι δικηγόροι τεράστιους
οίκους…
Σε μια εποχή που ακόμα και τα σχολεία
συμπλεγματοποιούνται σχηματίζοντας
πολυπληθή εκπαιδευτήρια, το μόνο που
απέμεινε ήταν να συμπυκνωθεί κι η
πολιτική σε δύο-τρία σχήματα. Ωστόσο,
δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι για
κάθε δραστηριότητα υπάρχει μια ορισμένη, κατάλληλη κλίμακα. Όταν
ξεφεύγουμε από την κλίμακα αυτή, το
αποτέλεσμα γίνεται πολλές φορές
μπούμερανγκ. Ύβρις και Νέμεσις. Κι
αυτό αφορά από την οικολογία, μέχρι
την οικονομία, ακόμα και την πολιτική.
Το έχουμε ήδη δει στην πράξη.
Μπορεί να μη μας αρέσει πια να κοιτάζουμε προς Ελλάδα μεριά προς παραδειγματισμό, αλλά κάποτε υπήρχαν δύο
κόμματα μεγαθήρια: ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. Σε
λίγο ίσως να μνημονεύονται μόνο ως
ιστορικές αναφορές. Χάθηκαν λόγω της
αλαζονείας τους.
Τη δεκαετία του '70 διατυπώθηκε από
τον Έρνστ Σούμαχερ η θεωρία «Το μικρό
είναι όμορφο». Ο Σούμαχερ δεν ήταν
ένας γραφικός τύπος, αλλά ένας καταξιωμένος οικονομολόγος, σύμβουλος
της βρετανικής κυβέρνησης που είχε δει
τα ζητήματα από τα ψηλά δώματα. Η
θεωρία του αφορούσε την οικονομία και
την οικολογία. Ο Σούμαχερ διακήρυξε
την ανάγκη επιστροφής μας σε έναν
βιώσιμο τρόπο ζωής, σε μια φειδωλή
κοινωνία, όπου πρωταγωνιστικό ρόλο
δεν θα παίζουν τα τερατώδη βιομηχανικά συγκροτήματα, αλλά η μικρή επιχείρηση, η τοπική οικονομία, η μικρή
αγροτική εκμετάλλευση, η ανθρώπινης
κλίμακας τεχνολογία, η καλά οργανωμένη ανθρώπινη κοινότητα, το μικρό
δηλαδή, που είναι βιώσιμο και, γι' αυτό,
όμορφο.
Η πολιτική δεν είναι ξεκομμένη από όλα
αυτά. Όταν οι πολίτες δεν θα έχουν
καμιά επιλογή παρά να κινούνται από
το ένα πολιτικό mall στο άλλο, βρίσκοντας ελάχιστες διαφορές στα προϊόντα
που τους προσφέρουν, το πιο πιθανό
είναι πως θα νιώσουν τον εγκλωβισμό,
με φυσική συνέπεια να ψάξουν τρόπο
διαφυγής, να ψάξουν διέξοδο. Αυτό
τουλάχιστον θα συνέβαινε σε μια ώριμη
πολιτικά κοινωνία. Η δικιά μας, φυσικά,
είναι δύσκολο να χαρακτηριστεί ώριμη,
όταν το ιστορικότερο κόμμα σε ένα
τέτοιο ζήτημα μπορεί να τηρεί αποχή
χωρίς να του ζητούνται εξηγήσεις από
τους ψηφοφόρους του. Τι σημαίνει
αποχή; Κάνω την πάπια για να ληφθεί η
απόφαση που θέλω, αλλά δεν τολμώ να
το πω καθαρά, γιατί θα συνεχίσω να
ρητορεύω περί δημοκρατικών θεσμών;
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Το πρότυπο κτίριο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τα πρότυπα των πολιτικών ταγών

Τ

όσο πολύ βαθια ριζωμένη είναι η
λέξη μίζα σ’ αυτόν τον δύσμοιρο
τόπο, πού ούτε το πρότυπο κτίριο της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας γλύτωσε από
τον εφιάλτη της διαπλοκής, ούτε ο
υπερσύγχρονος ναός του πολιτισμού
του ΘΟΚ. Στην αποκάλυψη του νέου
σκανδάλου από τον νυν Γενικό Ελεγκτή
της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη,
επισημαίνεται ότι το κτίριο που στεγάζει την υπηρεσία του, σε πολλά σημεία
είναι ακατάλληλο ενώ διαπιστώνονται
Του Ξενή Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

παρατυπίες στην προσφοριοδότηση
και στη διαδικασία που ακολουθήθηκε
στην ανέγερση του, επιβαρύνοντας το
κράτος με πρόσθετα οικονομικά βάρη.
Μερικούς μήνες νωρίτερα γίναμε μάρτυρες του σκανδάλου στην ανέγερση
του πολυτελέστατου μεγάρου του Θεατρικου
Οργανισμού
Κύπρου
[ΘΟΚ] όπου το κράτος είναι ζημιωμένο
κατά ένα και πλέον εκατομμύριο ευρώ
ενώ οι ατέλειες στο έργο που στοίχισε
γύρω στα 23 εκατομμύρια είναι εμφα-

νείς. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το
κτίριο για να λειτουργήσει με τις αρχικές προδιαγραφές πρέπει να μισογκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί!
Αποδεικνύεται περίτρανα για άλλη μια
φορά ότι αυτό το κράτος είναι ανάπηρο ή καλύτερα το κατάντησαν ανάπηρο
αυτοί που φρόντισαν για δεκαετίες να
αφήνουν σκόπιμα διάτρητους τους
θεσμούς προκειμένου να τους εκμεταλλέυονται προς ίδιον όφελος οι διάφοροι ημέτεροι επιτήδειοι.
Γράφοντας αυτό το άρθρο, ήρθε στο

• Τα σκάνδαλα δεν έχουν τελειωμό
και οι πολίτες καλούνται
να περισώσουν εαυτούς αλλά
και την ίδια τη Δημοκρατία
μυαλό μου το ατυχές συμβάν με την
πτώση της στέγης του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας λίγο μετά την ανακαίνιση του όπου τυχαία δεν θρηνήσαμε θύματα επειδή εκείνη την ώρα το
κτίριο ήταν άδειο. Με την ευκαιρία, διερωτούμαστε αν τιμωρήθηκε κανείς για
την πτώση της εν λόγω στέγης που
κρατά ακόμη κλειστό το δημοτικό θέατρο της πρωτεύουσας. Ταυτόχρονα,
αδημονούμε να δούμε όλους όσοι ευθύνονται για τα σκάνδαλα στα κτίρια

του ΘΟΚ και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας
ενώπιον της δικαιοσύνης, προσδοκώντας σε παραδειγματική τιμωρία τους.
Όμως πιο πολύ αδημονούμε να δούμε
χωρίς άλλη καθυστέρηση τους ένοχους
και τους συνένοχους της οικονομικής
τραγωδίας στο σκαμνί με την προσδοκία ότι αυτή η Πολιτεία θα καταφέρει ή
καλύτερα θα θελήσει να υιοθετήσει
θεσμικά πρότυπα που θα αποτρέπουν
τα σκάνδαλα και θα περιορίζουν στο
ελάχιστο την διαφθορά. Πολύ φοβούμαστε ότι κάτι τέτοιο φαντάζει ως
ουτοπία, τουλάχιστον, στην παρούσα
φάση του δημόσιου βίου ο οποίος αντί
να διαπνέεται από τις αρχές της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης
κυριεύται από την κατάρα της κομματοκρατίας η οποία ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τα μεγάλα δεινά που
καταδυναστεύουν την μικρή Κύπρο και
τον λαό της. Μιάς και τα κάθε λογής
σκάνδαλα δεν φαίνεται να έχουν τελειωμό, οι πολίτες καλούνται επιτέλους
να πάρουν το μέλλον τους στα χέρια
τους, επιλέγοντας τους άριστους, εξαποστέλλοντας στον καιάδα τα πολιτικά πρότυπα που εν ονόματι της δημοκρατίας εδραίωσαν την φαυλοκρατία
στο νησί των αγίων το οποίο μετέτρεψαν στις μέρες μας σε νησί των
θηρίων.

Ακόμη έναν αιώνα υπομονή για την Ίση Αμοιβή!
«

Οι γυναίκες θα συνεχίσουν να αμείβονται λιγότερο από τους άντρες
για τα επόμενα εβδομήντα χρόνια, ενώ
πολύ λίγες θα είναι οι γυναίκες που θα
κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες».
Τη πιο πάνω συγκλονιστική διαπίστωση έχει καταδείξει ο Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών, που αναιρεί την
αποτελεσματικότητα των μέτρων των
πολιτικών και των δράσεων που λαμβάνονται ανά το παγκόσμιο σε σχέση
με την μείωση του χάσματος αμοιβών.

Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

Μείζον θέμα σε κάθε κοινωνία που
προδιαγράφει την πρόοδο στα ζητήματα Ισότητας, αφού η ανισότητα
στους μισθούς μεταξύ των δύο φυλών
αποτυπώνει το μέγεθος της υποτίμησης της προσφορά της γυναίκας στην
αγορά εργασίας.
Η Εκτελεστική Διευθύντρια της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών που είναι
αρμόδια για την ισότητα των γυναικών επισημαίνει πως σε καμία από
τις 189 χώρες του κόσμου, που έχουν

υιοθετηθεί μέτρα υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, δεν έχει επιτύχει
Ισότητα των φύλων.
Ένα κορίτσι που γεννιέται σήμερα, θα
πρέπει να γίνει 81 ετών για να έχει την
ίδια ευκαιρία με ένα άνδρα στην ανέλιξή της σε ανώτατη διευθυντική θέση
σε μια επιχείρηση, ενώ πρέπει να κλείσει τα πενήντα για να έχει την ευκαιρία να ηγηθεί μιας χώρας.

• Ο νόμος για την «Ίση Αμοιβή»
δεν είναι διαπραγματεύσιμος.
Οφείλουν όλοι να εργαστούν σκληρά για την πλήρη εφαρμογή του
Ακόμη και οι Ευρωπαϊκές Κοινωνίες
παρά το εκσυγχρονισμένο νομοθετικό
πλαίσιο που διαθέτουν, απέτυχαν να
πατάξουν την αδικία της ανισομισθίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι
οι νόμοι δεν είναι διαπραγματεύσιμοι
και ως εκ τούτου όλοι οι εργοδότες
οφείλουν να εφαρμόζουν τον νόμο και
παράλληλα το κράτος να ελέγχει την
εφαρμογή της νομοθεσίας, χωρίς
εκπτώσεις.
Η ανισομισθία στην αμοιβή αποτελεί
μείζον οικονομικό και κοινωνικό θέμα
και οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι
συνεχείς και επαναλαμβανόμενες μέχρι

ΣEK ΛEYKΩΣIAΣ
Λεωφ. Στροβόλου 11, 2018 Στρόβολος,
T.K. 25018, 1306 Λευκωσία
Tηλ. 22-849849, Tηλεομοιότυπο: 22-849851
ΣEK ΛEMEΣOY
Κυριάκου Οικονόμου 21, Τ.Κ. 50266, 3602 Λεμεσός
Tηλ. 25-861000, Tηλεομοιότυπο: 25-362567
ΣEK ΛAPNAKAΣ
Mεδούσης 20, Λάρνακα T.K. 40279, 6302 Λάρνακα
Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

ότου εμπεδωθεί στις συνειδήσεις
όλων, ότι το ντόπιο εργατικό δυναμικό
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα
και χωρίς διάκριση αλλά αντίθετα να
αξιολογείται για τις ικανότητες του,
την εμπειρία και την παραγωγικότητα
του.
Η Κύπρος κατέχει τα σκήπτρα σε μορφωτικό επίπεδο ανδρών και γυναικών.
Αποτελεί επομένως πρόκληση εκ
μέρους της ιδίας της πολιτείας να
προσφέρει τη δυνατότητα και σε
γυναίκες να αναλαμβάνουν θέσεις
κλειδιά στην κοινωνία που να αντικατοπτρίζουν τις ικανότητες και τα
προσόντα τους. Κατά αυτόν τον τρόπο
διοχετεύονται πρότυπα για τα παιδιά
από μικρής ηλικίας που πλάθονται
νέα ήθη και νέα κουλτούρα.
Η ανισομισθία αποτελεί μια σοβαρή
διάκριση η οποία ουσιαστικά καταδεικνύει την αδυναμία της πολιτείας να
εφαρμόσει τον νόμο.
Οι αλλαγές χρειάζονται επιμονή. Δεν
πρέπει να εγκαταλείπουμε την μάχη αν
δεν κερδίσουμε τον πόλεμο. Το χρωστάμε στους ευατούς μας και προπαντός στους χιλιάδες νέους και νέες
που επιστρέφουν στην πατρίδα τους
με περγαμηνές και αναμένουν να
τύχουν δίκαιης μεταχείρισης.

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

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

Τα δημοσιευόμενα άρθρα και σχόλια ΔΕΝ εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις της ΣΕΚ
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Αρχή Ηλεκτρισμού δεν θα
ιδιωτικοποιηθεί ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
που συναντήθηκε προχθές
Δευτέρας με τις ηγεσίες των
συντεχνιών της ΑΗΚ.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
άκουσε με προσοχή τις θέσεις
και ανησυχίες των συνδικάτων
αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί η ΑΗΚ για
την οικονομία του τόπου. Διαβεβαίωσε ότι στηρίζει τον Λειτουργικό και Λογιστικό Διαχωρισμό και έδωσε σαφείς οδηγίες στο Υπουργείο ΕΕΒΤ για
την ορθή στελέχωση του Οργανισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Λειτουργικού Διαχωρισμού.
Τόνισε ότι το ενδεχόμενο αποκρατικοποίησης της ΑΗΚ έχει
πλέον εγκαταληφθεί και η ΑΗΚ
δεν πρόκειται να αποκρατικοποιηθεί ούτε στο εγγύς αλλά
ούτε και στο απώτερο μέλλον.
Λόγω μνημονιακής υποχρέωσης θα ληφθεί μία κατ’ αρχήν
απόφαση για τον διαχωρισμό
της ΑΗΚ, η υλοποίηση της
οποίας θα υπόκειται σε επανεξέταση σε δύο χρόνια, λαμβανομένων σοβαρά υπόψη όλων
των αστάθμητων παραγόντων
και ιδιαιτεροτήτων του Τομέα
Ηλεκτρισμού που εν πολλοίς
επισημαίνονται και στη μελέτη
των συμβούλων του ΥΕΕΒΤ, και
αφού αξιολογηθούν τα αποτελέσματα του Λειτουργικού &
Λογιστικού Διαχωρισμού.
Ο πρόεδρος δήλωσε ότι τόσο ο
ίδιος όσο και το ΥΕΕΒΤ θα στη-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Η Αρχή Ηλεκτρισμού δεν ιδιωτικοποιείται
• «Άσπρος» καπνός βγήκε από το προεδρικό στην προχθεσινή
συνάντηση Ν. Αναστασιάδη και Γ. Λακκοτρύπη με τις συντεχνίες
ρίξουν και θα συνδράμουν
στην προσπάθεια της
ΑΗΚ για ολοκλήρωση
του Λειτουργικού και
Λογιστικού Διαχωρισμού προς όφελος της
Κοινωνίας και των
Καταναλωτών.
Ο πρόεδρος συνέστησε να
πραγματοποιηθεί εντατικός
διάλογος για όλα τα θέματα
που ευρίσκονται σε εκκρεμότητα αναφορικά με την ΑΗΚ και
τον Τομέα Ηλεκτρισμού.

Δήλωση Λακκοτρύπη
Η Κυβέρνηση είναι πεπεισμένη
ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού πρέπει
να παραμείνει εκατό τοις εκατό
στα χέρια του κράτους, δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης.
Εξερχόμενος του Προεδρικού, ο
είπε ότι «έχει απομακρυνθεί το
ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης
του οργανισμού και καλείται η
Κυβέρνηση να λάβει μια απόφαση επί της αρχής για το
βέλτιστο τρόπο αποδοτικού
και αποτελεσματικού διαχωρισμού της ΑΗΚ».
Όπως είπε, η παράγραφος του
μνημονίου που αναφερόταν
για την ΑΗΚ, έχει μεταφερθεί
από το κεφάλαιο «αποκρατικοποιήσεις» στο κεφάλαιο

«ενέργεια», μια σαφής
ένδειξη των προθέσεων της Κυβέρνησης
και του γεγονότος
ότι «είμαστε πεπεισμένοι και από τα
αποτελέσματα της
μελέτης ότι η Αρχή
Ηλεκτρισμού πρέπει να μείνει εκατό τοις εκατό σε κρατικά
χέρια».

• Επανήλθε η νηνεμία
στον οργανισμό και
αποκαταστάθηκε
η εμπιστοσύνη με
τον αρμόδιο υπουργό
Πρόσθεσε ότι υπάρχει το τρίτο
ενεργειακό πακέτο το οποίο
επικαλείται και η Τρόικα και
στο οποίο ουσιαστικά ζητούν
τον αποτελεσματικό και αποδοτικό διαχωρισμό, με βάση
αυτές τις πρόνοιες.
Ο υπουργός είπε ότι για το
βέλτιστο τρόπο αποδοτικού
και αποτελεσματικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, συμφωνήθηκε
όπως συνεχιστεί ο διάλογος
μεταξύ της Κυβέρνησης, του
Δ.Σ. και των εργαζομένων για
να εξευρεθεί το βέλτιστο
μοντέλο το οποίο να είναι προς
το συμφέρον τόσο του οργανισμού όσο και του τόπου γενικότερα.

Ερωτηθείς αν είναι εκ των ων
ουκ άνευ ο διαχωρισμός της
ΑΗΚ, ο Υπουργός είπε ότι
«αυτή τη στιγμή καλούμαστε
να πάρουμε μια απόφαση επί
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της αρχής, με ένα ορίζοντα
υλοποίησης δύο χρόνων, ταυτόχρονα όμως πρέπει να
λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει κι
ένας αριθμός αβεβαιοτήτων
τις οποίες πρέπει να δούμε στη
συνέχεια».
Ο κ. Λακκοτρύπης είπε ότι η
Κυβέρνηση στηρίζει το λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό τον στον οποίο ήδη προχωρά η ΑΗΚ.

Δήλωση Ανδρέα Πανόρκου
Εκ μέρους των συντεχνιών της ΑΗΚ, ο πρόεδρος της ΕΠΟΠΑΗ
[ΟΗΟ –ΣΕΚ] Ανδρέας Πανόρκος, αφού εξέφρασε ικανοποίηση
για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο, είπε ότι θα γίνει εντατικός
διάλογος με το Υπουργείο για να
καταλήξουν στην καλύτερη
μορφή που θα πρέπει να έχει ο
οργανισμός ώστε να εξυπηρετεί
πραγματικά τον τόπο και την
οικονομία.
Ερωτηθείς αν έχει απομακρυνθεί
το ενδεχόμενο λήψης μέτρων
από τις συντεχνίες είπε ότι τα
μέτρα δεν είναι αυτοσκοπός και
εξέφρασε την ετοιμότητα των
συντεχνιών να προσέλθουν στο διάλογο με καλή πίστη και
επιδεικνύοντας εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση.
Ο κ. Πανόρκος είπε ότι λογιστικός διαχωρισμός έπρεπε να
γίνει και γίνεται, γιατί αυτό απαιτούν οι ευρωπαϊκές οδηγίες
για να μπορέσει η Αρχή να λειτουργήσει ως καθετοποιημένη
επιχείρηση. Ανέφερε ότι ο διαχωρισμός της Αρχής βρίσκεται
στα τελικά στάδια και ήδη ο Υπουργός ανάλαβε να βοηθήσει
στη στελέχωση και στην ενδυνάμωση του λογιστικού διαχωρισμού.
Ανέφερε ακόμα ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού θα λειτουργήσει καθετοποιημένη κατά τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η διαφάνεια και οποιοσδήποτε ανταγωνιστής θελήσει να επενδύσει
στον τομέα να μπορεί να το πράξει χωρίς να ανησυχεί ότι η
ΑΗΚ ευνοείται ή θέτει εμπόδια.

Επαφές ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ με τριμελή
Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτημάτων
για τους εργαζόμενους στα Πετρελαιοειδή αντιπροσωπεία των Αιγυπτιακών Συνδικάτων
Η
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ σε συνεργασία με την
αντίστοιχη συντεχνία της ΠΕΟ ξεκίνησαν την διαδικασία υποβολής αιτημάτων για τους εργαζόμενους στις
εταιρείες πετρελαιοειδών.
Ήδη στις 2 και 4 Δεκεμβρίου έχουν
πραγματοποιηθεί, στο οίκημα της ΣΕΚ
στο Στρόβολο αντίστοιχα οι γενικές
συνελεύσεις των εργαζομένων στα
Ελληνικά Πετρέλαια και στην EXON
MOBIL.
Οι συντεχνίες ζητούν αυξήσεις στους
βασικούς μισθούς και βελτίωση των

παρεμφερών ωφελημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές παραμέτρους και πως αυτές επηρεάζουν το
εργασιακό τοπίο και τους διάφορους
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται πως αύριο Πέμπτη 10
Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο
οίκημα της ΠΕΟ στη Λάρνακα η γενική
συνέλευση των εργαζομένων της BP και
καλούνται οι εργαζόμενοι της εταιρείας
να συμμετάσχουν για συζήτηση των
αιτημάτων που θα υποβληθούν.

Ε

ποικοδομητικές επαφές είχε, την
περασμένη εβδομάδα η ΟΜΕΠΕΓΕΣΕΚ και η ΣΕΚ γενικότερα με τριμελή
αντιπροσωπεία των Αιγυπτιακών
Συνδικάτων του κλάδου γεωργίας και
αλιείας.
Κατόπιν πρόσκλησης της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
τριμελής Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία
επισκέφθηκε την Κύπρο και αντάλλαξε
απόψεις με την ηγεσία της Ομοσπονδίας για ζητήματα που αφορούν το
κοινωνικό, εργασιακό και πολιτικό
περιβάλλον στην Κύπρο.
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους
κλάδους της γεωργίας και της αλιείας
ενώ τονίστηκε η αναγκαιότητα για βελ-

τίωση και σύσφιξη των διμερών σχέσεων των δυο συντεχνιών.
Συζητήθηκαν επίσης εκτενώς οι πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο, όπου ο γενικός γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ
Παντελής Σταύρου τόνισε πως επιθυμία των κύπριων πολιτών είναι η εξεύρεση μιας λειτουργικής και βιώσιμης
λύσης χωρίς εγγυήσεις, εγγυητές και
έξωθεν παρεμβάσεις.
Η Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία είχε την
ευκαιρία στη διάρκεια της τετραήμερης
παραμονής της να ακολουθήσει πρόγραμμα επισκέψεων για να γνωρίσει
τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Καραδοκούν κίνδυνοι για τα μικρά παιδιά
κατά τη διάρκεια των γιορτών

Ο

ι γιορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς, όσον
αφορά την ασφάλεια των μικρών
παιδιών, κρύβουν αρκετούς κινδύνους. Μικρά κομμάτια παιχνιδιών, κάποια σκληρή καραμέλα,
εύθραυστα στολίδια, κεριά και
δηλητηριώδη φυτά όπως το γκι
κάνουν την γιορταστική αυτή
περίοδο επικίνδυνη.

προσέξτε πολύ και μην αφήσετε
επικίνδυνα αντικείμενα, όπως
μαχαίρια, ψαλίδια, ποτά, τρόφιμα,
ή ακόμη και καθαριστικά ή φάρμακα που το παιδί μπορεί να πιάσει.
Θυμηθείτε ακόμη και το μωράκι
που μπουσουλάει, μπορεί να ανοίξει ένα ντουλάπι ή συρτάρι. Ηλεκτρικά καλώδια. Στο σπίτι σας

Πως θα περάσετε λοιπόν τις γιορτές με ασφάλεια; Πρέπει να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά αν θα
τις περάσετε με φίλους ή την οικο-

• Προνοείστε τις
απρόβλεπτες ενέργειες
των παιδιών διαφυλάσσοντας την ασφάλεια τους
γένεια σας, που ίσως δεν είναι
συνηθισμένοι από την παρουσία
μικρών παιδιών, για να έχουν
λάβει κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή προβλημάτων. Δείτε πιο
κάτω τι πρέπει να προσέξετε:
Φωτιά. Βεβαιωθείτε ότι τα κηροπήγια με τα αναμμένα κεριά είναι
τοποθετημένα ψηλά ώστε να μην
μπορούν να τα αγγίξουν τα μικρά
χεράκια. Εάν σχεδιάζετε να έχετε
αναμμένο τζάκι, τοποθετήστε
οπωσδήποτε την πόρτα ασφαλείας. Επικίνδυνα αντικείμενα. Τα
μικρά παιδιά αλλά και τα λίγο
μεγαλύτερα ενθουσιάζονται να
ανοίγουν συρτάρια και ντουλάπια,
όπως επίσης ράφια που μπορούν
να φτάσουν, για να εξερευνήσουν
τι υπάρχει μέσα σε αυτά. Γι’ αυτό

χωρίς άλλο έχετε κρύψει όλα τα
ηλεκτρικά καλώδια πίσω από τα
έπιπλα ή έχετε αγοράσει την ειδική
συσκευή που δεν αφήνει κανένα
καλώδιο εκτεθειμένο. Προσέξτε να
μην υπάρχει καμία διακόσμηση
που θα μπορούσε να προκαλέσει
τον κίνδυνο του πνιγμού. Κρατήστε
όλα τα εύθραυστα αντικείμενα
μακριά του. Στο σπίτι των άλλων
δώστε ακόμη μεγαλύτερη προσοχή.
Φυτά. Τοποθετήστε τα γιορτινά
φυτά σας κάπου που δεν μπορεί να
τα φτάσει το παιδί. Οι γιορτινές
γλάστρες τυλιγμένες με ασημένιο
χαρτί και με κορδέλες, είναι επίσης

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

επικίνδυνες. Αντίθετα με τη γνώμη
του κόσμου το ίδιο το φυτό Αλεξανδριανό δεν είναι δηλητηριώδες,
αν και ο χυμός του μπορεί να ερεθίσει το δέρμα. Όμως το γκι και
μερικές ποικιλίες από πουρνάρι
είναι τοξικά. Βεβαιωθείτε ότι είναι
σωστά τοποθετημένα ή διαλέξτε
κάτι άλλο για να στολίσετε το
σπίτι. Φούρνος. Η
κουζίνα είναι ένας
δημοφιλής χώρος
στη διάρκεια των
γιορτών.
Εκτός
από τις εστίες της
κουζίνας και το
φούρνο, ένα παιδί
μπορεί εύκολα να
καεί, αν σκοντάψει στο άτομο που
μεταφέρει
ένα
καυτό
φαγητό
από την κουζίνα
στο τραπέζι. Κρατήστε μακριά τα
παιδιά από την
κουζίνα, με κάποιο όμορφο παιχνίδι που μπορούν να κάνουν τα
δικά τους μπισκότα ή να μαγειρέψουν, μακριά από την αληθινή
δράση. Υπάρχουν πολλά «πραγματικά» καθήκοντα μαγειρέματος για
το παιδί σας για να σας βοηθήσει,
όπως να ζυμώσει και αυτό για να
κάνετε κουλουράκια ή να ανακατέψει τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ.
Απλά προσέξτε να είστε μακριά
από κάθε κίνδυνο. Τσάντες. Να
θυμάστε επίσης ότι οι τσάντες των
επισκεπτών και οι σακούλες με τα
ψώνια είναι πολύ δελεαστικές για
τα μικρά μας και δεν είναι ασφαλή.

Επικίνδυνα προϊόντα στην Κυπριακή αγορά

Τ

ο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το
καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά το πιο κάτω
προϊόν, το οποίο δεν φέρει τη
σήμανση СЄ. Ως εκ τούτου, έχει
διατάξει την απόσυρσή του από
την αγορά.

σεις ασφάλειας της οδηγίας για
τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό
Χαμηλής Τάσης (LVD) , αφού εμπερικλείουν ουσιαστικούς και σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας για τον
χρήστη. Ως εκ τούτου, έχει διατάξει
την απόσυρσή τους από την
αγορά.

- Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης
(στη
συσκευασία):
0404787000039

Προϊόν - Κατηγορία: Ηλεκτρικές
συσκευές

Προϊόντα

Προτρέπονται οι καταναλωτές που
έχουν στην κατοχή τους τα πιο
πάνω προϊόντα να μην τα χρησιμοποιούν.

- Είδος: Σύνολο επέκτασης εύκαμπτου καλωδίου

Α. - Κατηγορία: Συσκευές προσωπικής φροντίδας
- Είδος: Ηλεκτρική κουβέρτα
- Κατασκευαστής (στη συσκευασία): XIAN FAR EAST GROUP /
GONGGUAN SUNBRIGHT ELECTRIC
APLLIANC CO., LTD
- Μοντέλο: SS07-0815

- Μοντέλα: UK-04S, UK-05S, UK06S
- Xώρα προέλευσης: Κίνα
- Εισαγωγέας: Γιάννος Νεοφύτου
Επίσης, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το
καταναλωτικό κοινό ότι έχει εντοπίσει στην αγορά τα πιο κάτω
προϊόντα, τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτή-

- Ηλεκτρονικός κωδικός αναγνώρισης
(στη
συσκευασία):
0421152000036
- Εισαγωγέας: JUMBO TRADING LTD
B. - Κατηγορία: Συσκευές προσωπικής φροντίδας
- Είδος: Ηλεκτρική κουβέρτα
- Κατασκευαστής (στη συσκευασία): XIAN FAR EAST GROUP /
NINGBO
K.H
ELECTRICAL
APLLIANCES CO., LTD
- Μοντέλο: TX160X140-2X

- Εισαγωγέας: JUMBO TRADING LTD
Κίνδυνος: Θερμοπληξία
θα περάσετε όμορφες και χαρούμενες γιορτές.
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Νέο «φρούτο» διαδικτυακής απάτης

Αν σου τηλεφωνήσουν από την...
Microsoft, ΜΗΝ «τσιμπήσεις»!

Τ

ο τελευταίο διάστημα το Γραφείο Καταπολέμησης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος δέχεται αρκετές καταγγελίες τηλεφωνικής απάτης. Σύμφωνα με τις καταγγελίες οι επιτήδειοι, εγκληματίες του κυβερνοχώρου
από το εξωτερικό, διενεργούν κλήσεις σε συνδρομητές
μας ως επί το πλείστο σταθερής αλλά και κινητής
τηλεφωνίας.
Αυτοί παρουσιαζόμενοι ως μηχανικοί του Κέντρου
Υποστήριξης της Microsoft και προσφέρονται να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων του υπολογιστή
για αφαίρεση δήθεν κακόβουλου λογισμικού (virus) ή
ακόμα για να εγκαταστήσουν ειδικό λογισμικό για
δήθεν προστασία των δεδομένων.
Προς τούτο ζητούν απομακρυσμένη πρόσβαση
(Remote Access) στον υπολογιστή. Οι επιτήδειοι,
αφού καταφέρουν να γίνουν πειστικοί για τις προθέσεις τους επιχειρώντας ακόμα και να «προβλέψουν»
το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται στον
υπολογιστή και να αποκτήσουν
έτσι την εμπιστοσύνη του
θύματος του μέσα από την
τεχνική
του
Social
Engineering, οδηγούν τα
ανυποψίαστα θύματα σε
συγκεκριμένο διαδικτυακό ιστοχώρο, όπου
αποκτούν
δυνατότητα
απομακρυσ μ έ ν η ς
πρόσβασης.
Αφ’ ότου αποκτήσουν πρόσβαση στον υπολογιστή,
δυνατόν να προβούν στα ακόλουθα:
- Παραπλανώντας το θύμα ζητούν την ενεργοποίηση
συγκεκριμένου συνδέσμου (link), για να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε να αποσπάσει ευαίσθητα δεδομένα όπως, όνομα χρήστη και
κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών κλπ.
- Αποκτούν έλεγχο στον υπολογιστή από μακριά και
προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις ώστε ο υπολογιστής
καθώς και τα προσωπικά στοιχεία να καθίστανται
ευάλωτα.
- Προσβάλλουν τον υπολογιστή με κακόβουλο λογισμικό, που μπλοκάρει όλες τις λειτουργίες του.
- Με ψεύτικες παραστάσεις και τη γνωστή τεχνική
εξαπάτησης μέσω του ψαρέματος ζητούν πληροφορίες πιστωτικών καρτών, ώστε να μπορέσουν να χρεώσουν για τη δήθεν εκτέλεση εργασίας υποστήριξης ή
πληρωμή κάποιου ποσού για ξεκλείδωμα του υπολογιστή.
- Οδηγούν τα θύματα σε παραπλανητικές ιστοσελίδες
και ζητούν να εισαχθούν στοιχεία των πιστωτικών
καρτών και άλλα προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία.
Καλείται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, να
μην ανταποκρίνεται στις κλήσεις αυτές και να μην
δίδει τα στοιχεία του στους διάφορους επιτήδειους.

ΝΕΟ Δ. Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
2015, στη Λευκωσία, Γενική Συνέλευση του
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο για την επόμενη διετία, καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Πρόεδρος:

Γιώργος Φλωρίδης

Γραμματέας:

Μιχαλάκης Θεοδότου

Ταμίας:

Όλγα Νικολαϊδου

Μέλη:

Μαρίνα Κουγιάλη, Χρίστος
Χρίστου,Έλενα Νούμ Λοϊζίδου
Δημήτρης Τίτας
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΜΑΡΑΖΩΝΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

H

ψηλή ανεργία και η έλλειψη θέσεων εργασίας στον τομέα των σπουδών τους
μετά την εξασφάλιση του πτυχίου τους αποτελεί την μεγαλύτερη ανησυχία των
νέων της Κύπρου.
Έρευνα καταγραφής των απόψεων των νέων σε σχέση με την απασχόλησή τους,
που πραγματοποίησε πρόσφατα ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, αποτελεί η έλλειψη θέσεων εργασίας στον τομέα σπουδών τους (52%), ενώ το 20% ανησυχούν ότι δεν
υπάρχουν θέσεις εργασίας γενικά. Οι νέοι σε ποσοστό 43% ανέφεραν ότι θα ήταν
περισσότερο πρόθυμοι να δουλέψουν στο εξωτερικό για μικρό
√ Ανήσυχοι για το μέλλον τους οι νέοι
χρονικό διάστημα, ενώ ποσοστό
√ Τι επισημαίνει έρευνα του Οργανισμού 28% ανέφεραν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εργαστούν στο εξωτεριΝεολαίας Κύπρου, από την KPMG
κό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

√ Οι νέοι σε ποσοστό 43% ανέφεραν ότι θα

Ποσοστό 22% δεν επιθυμούν να
ήταν περισσότερο πρόθυμοι να δουλέψουν μεταβούν στο εξωτερικό για δουστο εξωτερικό για μικρό χρονικό διάστημα λειά. Ποσοστό 36% και 46% αντίστοιχα, ανέφεραν ότι η καθοδήγηση που έχουν λάβει κατά τη
διάρκεια της σχολικής του εκπαίδευσης σε σχέση, τόσο με τις επιλογές περαιτέρω
εκπαίδευσης και κατάρτισης, όσο και με τις μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης,
θεωρείται πολύ περιορισμένη, ενώ ποσοστό 45% ανέφεραν ότι θεωρούν την προώθηση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ως βασικό παράγοντα για
την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, και ποσοστό 40% ανέφεραν ότι θεωρούν
σημαντική την παροχή δυνατοτήτων συνεχούς κατάρτισης.

Θέλουν δική τους επιχείρηση
Επίσης, ποσοστό 70% ανέφεραν πως θα ήθελαν
να έχουν την δική τους επιχείρηση, αναφέροντας σαν κύριους λόγους τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές, καθώς και το ότι δεν βρίσκουν αλλού δουλειά, ενώ 44% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας από το σχολείο, θα συνέβαλλε
θετικά στην ενθάρρυνση ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους νέους.

ΣΤΟ 15,1% ΑΝΗΛΘΕ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ
ΟΚΤΩΒΡΙΟ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Στην Ελλάδα η ανεργία ανέρχεται στο 24,6% (Αύγουστος 2015),
στην Ισπανία στο 21,6% και στην Κροατία στο 15,8%. Στην
Πορτογαλία η ανεργία ανέρχεται στο 12,4%, στην Ιταλία στο
11,5%, στη Γαλλία στο 10,8% και στη Σλοβακία στο 10,7%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο
ανήλθε στις 65 χιλ. τον δέκατο μήνα του 2015 από 64 χιλ. τον
Σεπτέμβριο Τον Οκτώβριο του 2014 ανέρχονταν στις 71 χιλ. Το
ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στους νέους (κάτω των 25 ετών)
φθάνει το 32,5%.

Σταθεροποίηση στην Ε.Ε.
Όσον αφορά την ανεργία σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη, παρουσιάζει
επίσης σταθεροποίηση. Στην Ε.Ε. των 28 η ανεργία παρέμεινε
στο 9,3%, όσο και τον προηγούμενο μήνα. Τον Οκτώβριο του
2014 ανερχόταν στο 10,1%. Στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο
10,7% από 10,8% τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο του 2014
ανήλθε στο 11,5%. Ο αριθμός των ανέργων υπολογίζεται στα
22,5 εκ. στο σύνολο της Ε.Ε. με τα 17,2 εκ. να βρίσκονται στην
Ευρωζώνη. Τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας έχει η Γερμανία
(4,5%), η Τσεχία (4,7%) και η Μάλτα (5,1%). Σε σχέση με πέρσι,
24 κράτη-μέλη της Ε.Ε. μείωσαν τα ποσοστά ανεργίας τους,
ενώ αύξηση σημειώθηκε σε 4 χώρες.

T

α συνταξιοδοτικά συστήματα πιο
βιώσιμα από χρηματοδοτική άποψη
και οι συνταξιούχοι έχουν υψηλότερα
επίπεδα διαβίωσης από το παρελθόν,
αλλά οι μελλοντικές γενιές θα δουν
πιθανόν τις συνταξιοδοτικές παροχές
τους να είναι πολύ λιγότερο γενναιόδωρες από τις σημερινές. Πολλοί μπορεί να
αντιμετωπίσουν τον σοβαρό κίνδυνο
της φτώχειας των συνταξιούχων.
Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ περίπου
οι μισές από τις χώρες του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έχουν λάβει μέτρα την τελευταία
διετία για να κάνουν
τα συστήματά τους
μακροπρόθεσμα λιγότερο ακριβά . Το ένα
τρίτο των χωρών έχει
κάνει προσπάθειες να
ενισχύσει τα δίχτυα
ασφαλείας και να βοηθήσει ορισμένες ευάλωτες ομάδες συνταξιούχων.
Στην ίδια έκθεση γίνεται εκτενής αναφορά και για την Ελλάδα και σημειώνοντας τα εξής:

Καλά κρατεί η ανεργία στην Κύπρο

ξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπεδα η ανεργία στην
Κύπρο. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία,
Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο ανήλθε τον Οκτώβριο του 2015 στο 15,1% από 15% τον Σεπτέμβριο και 16,4%
τον Οκτώβριο του 2014. Το ποσοστό είναι το τέταρτο πιο
υψηλό στην Ε.Ε. μετά την Ελλάδα, την Ισπανία και την Κροατία.

ΟΟΣΑ: Λιγότερο γενναιόδωρες
οι παροχές συντάξεων μελλοντικά
ρούνται αυτοί που έχουν εισόδημα
χαμηλότερο του 50% του μέσου εισοδήματος των νοικοκυριών).
- Το ποσοστό αναπλήρωσης των
συντάξεων όσων έχουν χαμηλές αποδοχές στην Ελλάδα ανερχόταν πέρυσι στο
66,8% στην Ελλάδα, ενώ στον ΟΟΣΑ
κυμαίνεται από 35,5% έως 103,2%.
- Το ποσοστό αναπλήρωσης των
συντάξεων για τις μέσες αποδοχές
ανερχόταν στο 54,1%, ενώ στον ΟΟΣΑ
κινείται από 28,4% έως 104,8%.
- Οι δαπάνες για τις δημόσιες συντά-

ΕΛΛΑΔΑ

Αναφορικά με την κοινωνική ένταξη, από την έρευνα προκύπτει ότι είναι οικονομικός ο βασικός λόγος που αναγκάζει το 70% των νέων να διαμένουν με τους γονείς
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ το 66% λαμβάνουν οικονομική στήριξη από
τους γονείς. Ποσοστό 55% ανέφεραν ότι κύρια πρόκληση για την κοινωνική ένταξη
των νέων αποτελεί η εξασφάλιση εισοδήματος και πόρων για αξιοπρεπή διαβίωση,
ενώ το άγχος για το μέλλον σε ποσοστό 32% και η ανεργία σε ποσοστό 26% είναι τα
κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νέοι.

Ε
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- Τα εισοδήματα των Ελλήνων ηλικίας
άνω των 65 ετών αντιστοιχoύσαν το
2014 στο 98% των μέσων εισοδημάτων,
ποσοστό που είναι το τρίτο υψηλότερο
μεταξύ των χωρών του Οργανισμού,
μετά το Λουξεμβούργο (106%) και τη
Γαλλία (100%) και έναντι 87% που ήταν ο
μέσος όρος.
- Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 65
που ήταν φτωχοί το 2014 αντιστοιχούσε στο 7% έναντι 13% κατά μέσο όρο
στις χώρες του ΟΟΣΑ (ως φτωχοί θεω-

ξεις ανερχόταν στο 14,5% του ΑΕΠ στην
Ελλάδα έναντι 7,9% κατά μέσο όρο στον
ΟΟΣΑ.
- Το ποσοστό των Ελλήνων άνω των 65
στο σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται
στο 20,2% έναντι 16,2% στον ΟΟΣΑ.
- Το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων
άνω των 65 αντιστοιχεί σε 19,3 χρόνια,
όσο και στον ΟΟΣΑ.
- Οι μέσες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων είναι σημαντικά χαμηλότερες
σε σχέση με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
(20.168 ευρώ έναντι 33.036 ευρώ στον
ΟΟΣΑ).

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΤΣΟΥΖΟΥΝ
ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ξακολουθούν να τσούζουν τα
δανειστικά επιτόκια στην
Κύπρο τα οποία είναι τα πιο
ψηλά στην Ευρωαπική Ένωση.
Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου, το επιτόκιο για
καταθέσεις προθεσμίας έως
ενός έτους από νοικοκυριά
αυξήθηκε οριακά τον Οκτώβριο
του 2015 στο 1,53%, σε σύγκριση με 1,52% τον προηγούμενο
μήνα. Το επιτόκιο, σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΕΚΤ, είναι το
δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το υψηλότερο είναι το
αντίστοιχο της Ολλανδίας στο
1,88%. Το μέσο αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι στο
0,66%. Το αντίστοιχο επιτόκιο
για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες κατέγραψε
μείωση υποχωρώντας στο
1,45% σε σύγκριση με 1,57% τον
προηγούμενο μήνα. Το μέσο
αντίστοιχο επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι μόλις στο 0,25%.

Επιτόκια δανείων
Το επιτόκιο που αφορά κατανα-

λωτικά δάνεια αυξήθηκε στο
4,56% σε σύγκριση με 4,38% τον
προηγούμενο μήνα, ενώ το μέσο
επιτόκιο της Ευρωζώνης είναι
στο 5,21%. Το επιτόκιο που
αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε οριακά στο 3,37%
σε σύγκριση με 3,36% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι το
δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, με το υψηλότερο να διαθέτει η Ιρλανδία στο 3,46%. Το
μέσο επιτόκιο της Ευρωζώνης
είναι στο 2,06%.
Το επιτόκιο που αφορά δάνεια

προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ.
υποχώρησε στο 4,31% σε
σύγκριση με 4,51% τον προηγούμενο μήνα και είναι το τρίτο
υψηλότερο στην Ευρωζώνη. Το
μέσο επιτόκιο στην Ευρωζώνη
είναι 2,76%. Αντίθετα, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη
χρηματοδοτικές εταιρείες για
ποσά άνω του €1 εκατ. αυξήθηκε στο 4,43% σε σύγκριση με
4,27% τον προηγούμενο μήνα.
Αυτό είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωζώνη, με το μέσο
επιτόκιο να είναι στο 1,467%.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το νόημα των Χριστουγέννων
• Πώς να διδάξουμε στα παιδιά μας το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων

Α

ναμφίβολα, περίοδος των Χριστουγέννων και γενικότερα
του Δωδεκαημέρου, κρύβει μια
μαγεία με πολλά φανερά, αλλά και
κρυφά νοήματα, στα οποία οι ενήλικες συχνά δεν δίνουν μεγάλη
σημασία. Από την πλευρά τους ,
τα παιδιά, αντίθετα, μέσα από
αυτά απορροφούν πληροφορίες,
χωρίς καν να τις αναγνωρίζουν.
Τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική
περίοδος να «αναζητήσουμε» τα
συναισθήματά μας, μεταλαμπαδεύοντάς τα στα παιδιά μας. Μια
ευκαιρία για εμάς, ένα σπουδαίο
δώρο για τα παιδιά…
Ιδού η ευθύνη των γονέων:

• Το νόημα του «δίνω» (η προσφορά). Μία από τις πιο βαθιές
έννοιες των Χριστουγέννων αποτελεί εκείνη της προσφοράς. Η ανιδιοτελής προσφορά αγάπης, φροντίδας και η παροχή υλικών και
συναισθηματικών αγαθών προς
τον συνάνθρωπο είναι μια έννοια,
την οποία συχνά οι ρυθμοί της
καθημερινότητας δεν μας επιτρέπουν να ακολουθούμε. Μέσα όμως
από την προσφορά, μπορούμε να
βελτιώσουμε πτυχές της προσωπικότητάς μας. Κι αυτό αποτελεί
ένα χρήσιμο «μάθημα» και για τα
παιδιά μας.
Σε αυτά το πλαίσιο έγκειται και η
έννοια της φιλανθρωπίας, μέσω
της προσφοράς μας σε λιγότερους
τυχερούς συνανθρώπους μας. Ένα
σκέπασμα, λίγα χρήματα ή ακόμη
και μόνο μια καλή κουβέντα, αρκεί
πολλές φορές για να απαλύνει τον
πόνο τους.
Μπορείτε, αν θέλετε, να τους μιλήσετε για το συναίσθημα του να
«δίνω, χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα», φέρνοντας ως παράδειγμα την φροντίδα και το καταφύγιο
που παρείχαν οι απλοί βοσκοί
στον Χριστό, κατά τη γέννησή του
μέσα στη φάτνη και εξηγώντας
τους ότι ακόμη και μέσα από μια
μικρή και απλή προσφορά, μπορεί
να προκύψει κάτι σπουδαίο.
• Το νόημα του «παίρνω» (το
δώρο). Εδώ, εκείνο στο οποίο θα
πρέπει να δώσουμε σημασία είναι
ο λόγος για τον οποίο το παιδί θα
λάβει ένα δώρο. Συνήθως, τα παιδιά συνδυάζουν τα δώρα ως ανταμοιβή για μια καλή πράξη. Ένας
καλός βαθμός στο σχολείο ή ένα
καθαρό υπνοδωμάτιο, μπορεί να
σηματοδοτεί και την αγορά ενός
δώρου από τους γονείς. Τα δώρα
όμως των Χριστουγέννων δεν

αντιστοιχούν σε μια «καλή πράξη»,
οπότε για ποιόν λόγο τα λαμβάνουν;
Τα παιδιά είναι ευκαιρία να κατανοήσουν ότι το δώρο δεν κρίνεται
από την ανταλλακτική του αξία,
αλλά προσφέρεται από καρδιάς
και συμβολίζει την έμπρακτη
αγάπη και την έγνοια του ενός για
τον άλλον.
Αν θέλετε, μπορείτε να συζητήσετε
με τα παιδιά σχετικά με τα δώρα
που έφεραν οι τρείς μάγοι στον
μικρό Χριστό, με αφορμή την γέννησή του. Δεν περίμεναν κάποιο
αντάλλαγμα, αντίθετα η πράξη
τους ήταν από μόνη της ανιδιοτελής.

οργάνων και τους ψαλμούς, μεταδίδουν μέχρι και σήμερα τη γέννηση της χαράς και ελπίδας. Και το
πνεύμα των Χριστουγέννων, επισκέπτεται κάθε σπίτι…
• Το νόημα της ύπαρξης του
Άγιου Βασίλη. Τα Χριστούγεννα
συνδέονται και με την ύπαρξη του
καλού και αγαθού γέροντα Αγίου, ο
οποίος επισκέπτεται κάθε χρόνο
όλα τα σπίτια μέσα στην ίδια
νύχτα, ξέρει ποιό παιδί ήταν
«καλό» και ποιό ήταν «κακό» και
αναλόγως, του αφήνει ή όχι, δώρα
κάτω από το χριστουγεννιάτικο
δέντρο. Ποιο είναι όμως το νόημα

• Το νόημα της ενότητας της
οικογένειας. Την περίοδο των
εορτών, η οικογένεια συνηθίζει να
συγκεντρώνεται όλη μαζί για να
γιορτάσει τη γέννηση του Χριστού.
Μικροί και μεγάλοι παραμερίζουν,
για λίγες ημέρες, τις υποχρεώσεις
τους και φροντίζουν να ζήσουν
στιγμές θαλπωρής με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Συχνά, οι αντιξοότητες της ζωής, δεν μας αφήνουν να χαρούμε τις στιγμές και
αυτό μεταφέρεται και στην ψυχολογία των παιδιών.
Αναφέροντας, αν επιθυμείτε, το
παράδειγμα της γέννησης και των
δυσκολιών που συνάντησαν μέχρι
να βρουν καταφύγιο στη φάτνη,
μπορείτε να διδάξετε στα παιδιά
ότι η ενότητα της οικογένειας
παραμένει πάντα μέσα στις καρδιές μας, όσο δύσκολες και αν είναι
οι συνθήκες που χρειάζεται να
αντιμετωπίζουμε κάθε φορά στη
ζωή μας.
• Το νόημα της μεταδοτικότητας
του πνεύματος των Χριστουγέννων. Την παραμονή των Χριστουγέννων, κυρίως παλιότερα, οι δρόμοι γέμιζαν παιδιά, τα οποία επισκέπτονταν τα γειτονικά σπίτια,
για να τραγουδήσουν τα κάλαντα,
ενημερώνοντας για το γεγονός της
γέννησης του Χριστού. Ένα χαρμόσυνο γεγονός, το οποίο σημασιολογικά φέρει μαζί την ελπίδα ενός
καλύτερου μέλλοντος. Τα παιδιά
υμνώντας τη γέννηση του Χριστού
γεμίζουν χαρά, ενέργεια και προσμονή για το αύριο.
Όπως το λαμπερό αστέρι της
Βηθλεέμ, που με το φως του ανήγγειλε σε όλο τον κόσμο τη γέννηση
του Χριστού, θα μπορούσαμε να
πούμε πως και τα παιδιά, με τον
θόρυβο των τρίγωνων μουσικών

της ύπαρξής του;
Πίσω από τη μορφή του Άγιου
Βασίλη, κρύβεται ένα φιλάνθρωπο
πρόσωπο. Στον δυτικό κόσμο, η
φιγούρα του Αγίου είναι βασισμένη στη ζωή του Αγίου Νικολάου,
που δώρισε στους φτωχούς την
κληρονομιά του, ενώ στη χώρα μας
βασίζεται στον Μέγα Βασίλειο από
την Καισαρεία, ο οποίος είχε αφήσει πίσω του μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.
Καταρχήν, δεν θα πρέπει να μεταδίδουμε στο παιδί ότι υπάρχουν
«καλά και κακά παιδιά», αλλά
«καλές και καλές συμπεριφορές».
Αυτό που αναζητάμε, λοιπόν, στο
τέλος της χρονιάς και αυτό που
μπορούμε να μεταδώσουμε στα
παιδιά – και αυτό που, στην ουσία,
«θέλει να ξέρει» ο Άγιος Βασίλης είναι ένας απολογισμός των
συμπεριφορών μας, για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τις επιλογές
και τις αποφάσεις μας τη νέα χρονιά, βελτιώνοντας τον ίδιο μας τον
εαυτό.

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας
απομακρύνει από τις πνευματικές αξίες, οι οποίες όμως είναι
βασικές για την ανατροφή των
παιδιών μας. Τα Χριστούγεννα
είναι μια περίοδος που μπορείτε
να αδράξετε την ευκαιρία να μεταφέρετε τις αξίες της κατανόησης
και της ανιδιοτέλειας, της συμβολής προς τον συνάνθρωπο και της
ενότητας.
Διδάξτε τους το πραγματικό νόημα
των Χριστουγέννων και της προσφοράς και να θυμάστε ότι κανένα
δώρο δεν ικανοποιεί περισσότερο
ένα παιδί από την αγάπη και τη
ζεστή αγκαλιά των γονιών του.

Π
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Το Ελληνικό καραβάκι

αράδοση είναι …τo μελωδικό νανούρισμα της
μάνας, οι θρύλοι του παππού ,τα κάλαντα, τα
χελιδονίσματα, οι μαντινάδες,τα έθιμα ,οι χοροί και
οι σκοποί που μας συντρόφευαν σε κάθε χαρά, οι
ενδυμασίες,τα κεντήματα ,τα δίστιχα, τα παιχνίδια
και όσα άλλα είναι μέρος της ζωής του τόπου μας.
Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, η Ελλάδα και
η Κύπρος είναι πλούσιες σε έθιμα και αφηγήσεις!
Ως χώρα της θάλασσας, η Ελλάδα είχε το έθιμο του
στολισμού του καραβιού...
Έθιμο πανάρχαιο της ναυτικής πατρίδας μας, το
καράβι συμβολίζει την καινούργια πλεύση του
ανθρώπου στη ζωή, μετά τη γέννηση του Χριστού.
Έθιμο που υποχώρησε με το χρόνο, μπροστά σε αυτό
του δέντρου, αλλά κανένας δεν δείχνει να το έχει
ξεχάσει.
Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της χώρας μας, που
τα παιδιά με αγάπη, χαρά
και δημιουργικό νου κατασκεύαζαν τα παιχνίδια
τους. Αποτελούσε, όμως,
και ένα είδος τιμής και
καλωσορίσματος στους
ναυτικούς, που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους.
Πριν από 50 χρόνια, δηλαδή έως και την πρώτη
μεταπολεμική δεκαετία,
συναντούσαμε το καραβάκι σε πολλά ελληνικά σπίτια και στα χέρια των
παιδιών που έλεγαν τα
κάλαντα.Σύμφωνα με την
κυρία Πολυμέρου- Καμηλάκη , διευθύντρια του
κέντρου λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, τα
παιδιά των νησιών στις Κυκλάδες αλλά και σε ολόκληρο το Αιγαίο, κατασκεύαζαν με χαρτί και ξύλο ένα
ομοίωμα καραβιού, το στόλιζαν με χρωματιστά χαρτιά και σχοινιά και γυρνούσαν με αυτό στα σπίτια
και έλεγαν τα κάλαντα. Στο καραβάκι αυτό, τα παιδιά φύλαγαν τα γλυκίσματα και τα χριστόψωμα που
έπαιρναν ως φίλεμα από τις νοικοκυρές, αφού τους
είχαν τραγουδήσει τα κάλαντα…

Σένα σου πρέπει αφέντη μου
κάραβι από την Πόλη,
όντας το φέρεις στο νησί
να το ζηλεύουν όλοι…
Να έχει απάνω το Σταυρό
και την Αγία Σοφία
όντας γυρνάς στα πέλαγα
να έχεις ευλογία…
Να έχει πάνω την ευχή
απ” το Πατριαρχείο
και από τον “Αγιο Δέσποτα
να μην δουγιάς θηρίο…
Σήμερα, η παράδοση αυτή τείνει να χαθεί, μιας και
έχει αντικατασταθεί από το έλατο. Σε ορισμένες
περιοχές, κυρίως στα νησιά, εξακολουθούν να στολίζουν «καραβάκια», ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται
μια αξιέπαινη προσπάθεια ορισμένων Δήμων της
χώρας, να επαναφέρουν το έθιμο στην αρχική του
μορφή, στολίζοντας στις πλατείες τους καραβάκια
αντί για έλατα. Ωστόσο, το χλωρό κλαδί πάντα
έμπαινε στο ελληνικό σπίτι τις ημέρες του Δωδεκαημέρου, για να φέρει την ελπίδα για μια καινούρια
ανθοφορία, για ένα καλύτερο μέλλον.
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ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Τ

α προβλήματα που επισώρευσε
η οικονομική ύφεση και οι επιδράσεις των συνεπειών στα πλατιά στρώματα του λαού, θα τεθούν
στο επίκεντρο του 14ου συνεδρίου
του Εργατικού Κέντρου ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11
Δεκεμβρίου 2015 στο οίκημα της
ΣΕΚ στις 9.30π.μ.
Ο Επαρχιακός γραμματέας του
Εργατικού Κέντρου Πάμπος Ιωαννίδης επεσήμανε πως το συνέδριο

θα αξιολογήσει την οργανωτική
και οικονομική δράση και θα χαράξει τους στόχους και τις επιδιώξεις της επόμενης τετραετίας. Η
κρίση, πρόσθεσε, αποτελεί πρόκληση για μας γι’ αυτό και οι προσπάθειες μας για θωράκιση και
προστασία των εργαζομένων θα
είναι συνεχής και επίμονες.
Στο συνέδριο χαιρετισμούς θα
απευθύνουν η υπουργός Εργασίας
Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο γ.γ. της
ΣΕΚ Νίκος Μωϋσέως. Εισηγητική

ομιλία θα καταθέσει ο Επαρχιακός
γραμματέας Πάμπος Ιωαννίδης.
Θα ακολουθήσει ανάλυση του
πλαισίου του Γενικού Σχεδίου Υγείας από τεχνοκράτες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.
Το συνέδριο θα καταπιαστεί με
σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά
ζητήματα τα οποία θα τύχουν επεξεργασίας και συζήτησης από
τους συνέδρους.
Απόσταγμα από την έκθεση δράσης ακολουθεί:

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η

περίοδος από το προηγούμενο συνέδριο του 2010
μέχρι και σήμερα, ήταν μια από τις δυσκολότερες
περιόδους που βίωσε η Kυπριακή Δημοκρατία.
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οικονομία κινήθηκε μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον που
συνεχώς το χαρακτήριζαν οι συνθήκες ύφεσης, η
πρωτοφανής ανεργία, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους,
η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα.
Όλα αυτά τα στοιχεία, δημιούργησαν πλήθος προβλήματα στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων και
ιδιαίτερα των μισθωτών πολιτών καθώς επίσης επηρέασαν αρνητικά την ευημερία του τόπου και του
λαού.

Η

εποχή που βιώνουμε χαρακτηρίζεται από
σοβαρή ανεργία, από συνεχείς απολύσεις εργαζομένων, από απορρύθμιση της αγοράς εργασίας,
από μείωση του βιοτικού επιπέδου και από συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά τα αρνητικά επηρεάζουν σοβαρά την ποιότητα ζωής των
εργαζομένων και γενικά των πολιτών.

Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων

Τ

ο Κυπριακό Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων, βασίζεται στις αρχές της τριμερούς συνεργασίας και
της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσα
από τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων.
Παρόλο που ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων αποτελεί εθελοντική συμφωνία, χωρίς καμία νομική
βάση, αυτός τύγχανε ευρύτατης αποδοχής και εφαρμόζετο στην Κύπρο, για δεκαετίες, λόγω του αμοιβαίου σεβασμού που επιδεικνύετο στην εφαρμογή του,
από τις εμπλεκόμενες εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Δυστυχώς όμως, αυτή η φιλοσοφία και αυτή η πρακτική σήμερα δεν υφίσταται. Ο σεβασμός των συμβάσεων άρχισε να εκλείπει.
Χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα που θα στοχεύει αφενός στη τήρηση των συλλογικών συμβάσεων και
αφετέρου στην προστασία των εργασιακών θεσμών,
αλλά και στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας για
τους Κύπριους εργαζόμενους, από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των Ευρωπαίων πολιτών καθώς και από
την απασχόληση εργατικού δυναμικού από τρίτες
χώρες, εφόσον ο εργοδότης δεν έχει νομική υποχρέωση να εφαρμόσει τη συλλογική σύμβαση του κλάδου
του, σε όλους τους εργοδοτούμενους του.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Η

κυπριακή αγορά εργασίας επλήγει από την οικονομική κρίση, με αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας. Η μακροχρόνια ανεργία το 2014 ανήλθε στο 16 %
(από 11,8% το 2012 και 15,9% το 2013).

Επείγει ο επανασχεδιασμός του πλαισίου εργοδότησης αλλοδαπών στην Κύπρο, ενώ προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη να καταπολεμηθεί αποφασιστικά
η απορρέουσα εκμετάλλευση της εργασίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των
Κυπρίων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πιστή
εφαρμογή της νομοθεσίας, «Περί Ίσης Μεταχείρισης
στην Απασχόληση».

Ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε τα
τελευταία χρόνια, φθάνοντας το 2013, στο 27,8% του
συνολικού πληθυσμού, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.E.
(24,5%).

Η υιοθέτηση των θέσεων αυτών, θα συμβάλει στην
άμβλυνση του προβλήματος της εργασιακής εκμετάλλευσης μεταξύ των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει τον εκδηλούμενο αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

• Στην Κύπρο, αρχίσαμε να βιώνουμε συνθήκες μακροχρόνιας ανεργίας αφού διαπιστώνεται πως, υπήρξαν
μήνες όπου οι άνεργοι πέραν των έξι μηνών ξεπερνούν
κατά πολύ το 46%, ενώ το Μάιο του 2014 ξεπέρασαν το
50%. Σχεδόν, δηλαδή, ένας στους δύο ανέργους, μόνιμα
πλέον βρίσκεται εκτός εργασίας για διάστημα πέραν
του εξαμήνου.

Το Εργατικό μας Κέντρο και η ΣΕΚ γενικότερα, ανησυχώντας για το παρόν και το μέλλον της εργατικής τάξης και του λαού
ευρύτερα, αξιώνει την
υιοθέτηση μέτρων οικονομικής ανάπτυξης, τα
οποία θα συμβάλουν γρήγορα και αποτελεσματικά
στην επανεκκίνηση της
οικονομίας, δημιουργία
θέσεων εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.

Η ανεργία των νέων το 2014 (άτομα κάτω των 25 ετών)
ανήλθε σε 35,5%, δηλαδή παρουσίασε μια αύξηση κατά
8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2012.

Παρόλα αυτά είναι από όλους
αποδεκτό, ότι η ανεργία αντιμετωπίζεται μόνο με ανάπτυξη της οικονομίας. Κατά συνέπεια χρειάζεται να
ληφθούν μέτρα για να επιταχυνθεί η
ανάπτυξη με διάφορους τρόπους,
όπως είναι η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων από μέρους του
κράτους, αλλά παράλληλα και με
τη ενθάρρυνση της ανάπτυξης που
στηρίζεται στον ιδιωτικό τομέα.

Παράνομη και αδήλωτη εργασία

Τ

ο φαινόμενο της ακατάσχετης παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών που επικρατεί σήμερα στην
Κύπρο, είναι ανησυχητικό και δημιουργεί σωρεία προβλημάτων στην λειτουργία της αγοράς εργασίας. Την
δύσκολη αυτή περίοδο για την Κυπριακή οικονομία,
οφείλουμε όλοι να ενώσουμε δυνάμεις για να καθηλωθούν τα ποσοστά της αδήλωτης εργασίας, η οποία αν
αφεθεί ανεξέλεγκτη θα συσσωρεύσει πάρα πολλά
δεινά στην κοινωνία.
Οι διαστάσεις αυτής της
αρνητικής εξέλιξης, σε
συνδυασμό με την αύξηση
της ανεργίας πέραν του
17% αλλά και της εκμετάλλευσης της νόμιμης απασχόλησης, δημιουργούν
προβλήματα στα κοινωνικά ταμεία και καθιστούν
ορατό τον κίνδυνο διάβρωσης του κοινωνικού
ιστού. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά
στοιχεία για τον αριθμό
των παρανόμων, εκτιμάται πως ξεπερνούν τις

√ Η αδήλωτη εργασία
εκθέτει τους εργαζόμενους σε κινδύνους
και υπονομεύει τα
συστήματα κοινωνικής προστασίας
√ Ο τόπος χρειάζεται
νέο εργασιακό σύστημα που θα στηρίζεται
στο σεβασμό των
Συλλογικών Συμβάσεων και των εργατικών
θεσμίων

μερικές δεκάδες χιλιάδες.
Θα πρέπει να επισημάνουμε πως, η αδήλωτη εργασία
όχι μόνο εκθέτει τους εργαζομένους σε επικίνδυνες
συνθήκες εργασίας και μείωση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων καθώς και των αποδοχών τους, αλλά
είναι πρόβλημα και για την ίδια την οικονομία του
τόπου στερώντας την από έσοδα, ενώ ταυτόχρονα
υπονομεύει τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.
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Τ

ο Τμήμα Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ Λεμεσού στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων
του και της κοινωνικής του
προσφοράς διοργάνωσε την

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ
ΣΤΗ ΨΥΧΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΒΥΣΣΟ
δίδει έμφαση στα κοινωνικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Παράλληλα

περασμένη Τρίτη 1 Δεκεμβρίου
2015 με επιτυχία διάλεξη, στο
Εργατικό κέντρο Λεμεσού, με
θέμα «Βασκανία και εκκλησία».
Το θέμα ανέπτυξε, στην
παρουσία της ηγεσίας του
Εργατικού Κέντρου, ο Πανιερώ-

τατος Μητροπολίτης Λεμεσού
κ.κ. Αθανάσιος, ο οποίος είχε
την ευκαιρία να απαντήσει σε
σωρεία ερωτημάτων των
μελών και στελεχών του Κινήματος.
Η Επαρχιακή Γραμματέας του

Τμήματος Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ Κατερίνα Παμπακά
αφού ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Λεμεσού που ανταποκρίνεται πάντοτε στο κάλεσμα
του Τμήματος, τόνισε χαρακτηριστικά πως το Τμήμα θα
συνεχίσει ακατάπαυστα να

επεσήμανε πως στην εποχή
της κρίσης και του ξεπεσμού
των ηθικών αξιών, η εκκλησία
αποτελεί το σωσσίβιο για να
αναδυθούμε από την ψυχική
και την οικονομική άβυσσο που
καταδυναστεύει τους πολίτες
της Κύπρου.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τοπικά Ελληνικά και πολύ νόστιμα
Χριστουγεννιάτικα έθιμα
Φ

έτος τα Χριστούγεννα επιλέγουμε να
γυρίσουμε στις ρίζες μας και να
γεμίσουμε το τραπέζι με παραδοσιακά
ελληνικά φαγητά των Χριστουγέννων,
από διάφορους τόπους της Ελλάδας
Κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλαδας, έχει τις δικές του τοπικές γευστικές
συνήθειες για τα Χριστούγεννα. Ακόμα
και κάθε χωριό μπορεί να κρύβει τα δικά
του νόστιμα μυστικά για τις γιορτές.
Ας δούμε γευστικά έθιμα ανά την Ελλάδα και ας γυρίσουμε για λίγο… στο
χωριό!

Η κουλούρα
τους φτιαχνόταν συνήθως πριν από
κάθε μεγάλη
γιορτή
του
χρόνου, Χριστούγεννα, Πάσχα, Αγίου Διονυσίου και
στις παραμονές των γάμων. Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα είδος γλυκού ψωμιού, που μοσχοβολάει γαρίφαλο, κανέλα
και γλυκάνισο.
Η παράδοση λέει ότι την παραμονή των
Χριστουγέννων οι ζακυνθινοί έτρωγαν
μπρόκολο βραστό, νηστεύοντας για να
κοινωνήσουν ανήμερα Χριστούγεννα και
στη συνέχεια, ο μεγαλύτερος σε ηλικία
έκοβε την κουλούρα που έκρυβε μέσα
της το «εύρημα».
Η κουλούρα φτιαχνόταν με αλεύρι,
μαγιά, νερό και κόκκινο κρασί και προσέθεταν στη ζύμη, σταφίδες, καρύδια,
ζάχαρη, χυμό πορτοκάλι, ξύσμα από

Πλατσέδα
Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων
στη Μυτιλήνη, έφτιαχναν μια παραλλαγή του μπακλαβά που ονόμαζαν
πλατσέδα. Η παράδοση συνεχίζεται
μέχρι και σήμερα από οικογένειες του
νησιού. Πρόκειται για πιτάκια με
καρύδι και σιρόπι. Συνήθως, την πλατσέδα έφτιαχναν την παραμονή της
Πρωτοχρονιάς οι νοικοκυρές, σε χαμηλό τραπεζάκι, που λεγόταν σοφράς,
καθισμένες σταυροπόδι. Κάθε πλατσέδα είχε το σχήμα κοχλία, όπως και
οι σκοπελίτικες τυρόπιτες και ραντιζόταν με σιρόπι από νερό, ζάχαρη και
βανίλια.

Πλατσέδα: πιτάκια με καρύδι
Υλικά

Κουλούρα ζακυνθινή
Στη Ζάκυνθο υπήρχε ένα τοπικό έθιμο,
που εν μέρει συνεχίζεται ακόμα και
σήμερα, κατά το οποίο έφτιαχναν μια
μυρωδάτη κουλούρα-κέικ με 15 περίπου
υλικά, στην οποία μάλιστα, έβαζαν και
το νόμισμα που θα κερδίσει ο τυχερός
την παραμονή των Χριστουγέννων.
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1 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο
μανταρίνι, κουκουνάρι, γαρίφαλο, κανέλα και γλυκάνισο.

Βασιλόπιτα Αγιάσου Λέσβου
Η βασιλόπιτα Αγιάσου, είναι μια γλυκεία πίτα που δεν φτιάχνετε μόνο για
την Πρωτοχρονιά, αλλά όλο το χρόνο.
Αποτελείται από στρώσεις λεπτών
μυρωδάτων φύλλων ζύμης, μάλιστα
όσο πιο πολλά και λεπτά τα φύλλα,
τόσο πιο καλή η νοικοκρυά.
ΥΛΙΚΑ:
Για το φύλλο:
1 κιλό σκληρό αλεύρι
2 κουταλάκια γλυκού γλυκάνισο
2,5 φλιτζάνια νερό
1/4 φλιτζανιού ζάχαρη
2 κουταλάκια γλυκού κοφτά αλάτι
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
Για την γέμιση:
1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
Από 1 κουταλάκι γλυκού κοφτό:
μοσχοκάρυδο, κανέλλα, γαρίφαλο,
μπαχάρι,
πιπερόριζα,
κακουλέ
4 φλιτζάνια τριμμένη ξερή
μυζήθρα
Για το άλειμμα:
1 1/2 φλιτζάνια φρέσκο βούτυρο

1 αυγό
Σουσάμι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βράζουμε το γλυκάνισο σε 2,5 φλιτζάνια νερό για 10 λεπτά, το σουρώνουμε
και το αφήνουμε να κρυώσει. Ανακατεύουμε το αλεύρι με την ζάχαρη, το αλάτι
και το λάδι και προσθέτουμε το μείγμα
του γλυκανίσου. Αφού γίνει ζύμη, την
αφήνουμε να ξεκουραστεί σε σκιερό
μέρος για περίπου μία ώρα. Ανακατεύουμε τη μυζήθρα με τα μπαχαρικά και
την ζάχαρη. Αλείφουμε με βούτυρο ένα
στρογγυλό ταψάκι. Χωρίζουμε την ζύμη
σε 12 μπαλάκια. Ανοίγουμε ένα χοντρό
φύλλο με δύο μπαλάκια και το απλώνουμε στο ταψί, έτσι ώστε να περισσεύει. Το βουτυρώνουμε και πασπαλίζουμε
με λίγο από το μείγμα της μυζήθρας.
Ομοίως ανοίγουμε κάθε
μπαλάκι
σε
ένα
φύλλο, τα πασπαλίζουμε με μυζήθρα και συνεχίζουμε μέχρι να
τελειώσουν τα
υλικά. Με το
τελευταίο φύλλο,
ξεπάζουμε και κλείνουμε με το πρώτο

ΧΡΙΣΤΟΨΩΜΟ … απόλη την Ελλάδα μέχρι και την Κύπρο
Το χριστόψωμο το ευλογημένο όπως το λεν, το φτιάχνουμε
παραμονές Χριστουγέννων. Η γεύση του μοναδική, αφράτο
και τραγανό κάνει πλούσιο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
μας.
Η γιαγιά έλεγε πως φέρνει χαρά και καλή τύχη σε όποιο
σπίτι το φτιάχνουν!
Παραδοσιακή Συνταγή
Για να το ετοιμάσουμε θα διαθέσουμε 1 με ½ ώρα. Για το
ψήσιμο θα χρειαστούμε ακόμα 1 ώρα.
Για 2 καρβελάκια θα χρειστείτε:
1 1/2 κιλό αλεύρι σκληρό
1/2 κιλό αλεύρι μαλακό
2 κύβους (120 γρ. μαγιά φούρνου) ή 4
φακελάκια ξηρή μαγιά
Χλιαρό νερό όσο σηκώσει
2 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη
2 φλιτζάνια τσαγιού λάδι
2 φλιτζάνια τσαγιού ζεστό κόκκινο
κρασί
2 κουταλάκια γλυκού αλάτι
1 κουταλιά της σούπας μαστίχα κοπανισμένη
1 κουταλάκι γλυκού γλυκάνισο
1 1/2 φλιτζάνι τσαγιού καρύδια χοντροκομμένα
1 φλιτζάνι τσαγιού σταφίδες μαύρες κορινθιακές
1 κουταλιά σούπας κανέλα
1 κουταλιά σούπας γαρίφαλο
Ξύσμα από 2 πορτοκάλια
1 φλιτζάνι τσαγιού χυμό πορτοκαλιού

½ φλιτζάνι τσαγιού κονιάκ
Για το γαρνίρισμα θα χρειαστούμε:
Κρόκο αυγό χτυπημένο
Λίγο λάδι
Σουσάμι
Αμύγδαλα άσπρα
Πιάνουμε το προζύμι από το προηγούμενο βράδυ. (350 γρ.
αλεύρι σκληρό, τη μαγιά και λίγο νερό). Το πρωί προσθέτουμε 1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη, το μισό λάδι και λίγο
αλεύρι.
Ζυμώνουμε πολύ καλά τα υλικά και τα
αφήνουμε να φουσκώσουν σε ζεστό
μέρος. Προσθέτουμε μετά όλα τα υπόλοιπα υλικά και ζυμώνουμε με χλιαρό νερό
όσο σηκώσει. Θέλουμε να γίνει μία λεία
ζύμη που δεν κολλάει.
Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να
ξεκουραστεί και να φουσκώσει σε ζεστό
μέρος για (1 1/2 ώρα). Κρατάμε ζυμάρι
και φτιάχνουμε σταυρό. Πλάθουμε τα
χριστόψωμα και τα βάζουμε σε 2 λαδωμένα στρογγυλά
ταψιά. Τοποθετούμε το σταυρό στο κέντρο του ψωμιού.
Αφήνουμε να φουσκώσουν. Κεντάμε με πιρούνι σχέδια. Αλείφουμε με αυγό. Πασπαλίζουμε με σουσάμι και αμύγδαλα.
Ραντίζουμε με λάδι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 200 για 20 λεπτά και μετά χαμηλώνουμε στους 170
για 45 λεπτά. Αν χρειαστεί απλά βάλτε αλουμινόχαρτο για
να μην καεί.

2 φλιτζάνια τσαγιού νερό
1 1/2 κιλό αλεύρι
1 κουταλάκι γλυκού κοφτό μπέικιν
πάουντερ ή σόδα
1 κιλό ψιλοκομμένη καρυδόψιχα
Κανέλλα
Για το
σιρόπι
2 κιλά
ζάχαρη
1 λίτρο
νερό
3 φακελάκια βανίλια
Εκτέλεση
Ετοιμάζουμε τη ζύμη αναμειγνύοντας
το λάδι, το νερό, το αλεύρι και το
μπέικιν πάουντερ. Στη συνέχεια
κόβουμε τη ζύμη σε μικρά κομμάτια (σε
μέγεθος μανταρινιού) και τα ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο. Ραντίζουμε κάθε
φύλλο με λάδι, βάζουμε δύο κουταλιές
καρυδόψιχα, το τυλίγουμε και στρίβοντάς το φτιάχνουμε μακριές, λεπτές
λουρίδες. Τοποθετούμε κάθε λουρίδα
σε στρογγυλό ταψί, ξεκινώντας από
το κέντρο σε σχήμα κοχλία. Όταν το
ταψί γεμίσει, περιχύνουμε την πλατσέδα με λίγο ζεματιστό λάδι και
ψήνουμε στους 150 βαθμούς μέχρι να
ροδίσει το φύλλο.
Ετοιμάζουμε το σιρόπι στη φωτιά,
φροντίζοντας να λιώσει καλά η ζάχαρη, και περιχύνουμε την έτοιμη πλατσέδα. Πασπαλίζουμε με κανέλα.
Η παράδοση συνεχίζεται: Η πλατσέδα
φτιάχνεται ακόμη πάνω σε ένα μικρό,
χαμηλό τραπέζι (σοφράς) από τις
γυναίκες που κάθονται γύρω του
σταυροπόδι. Την ετοιμάζουν συνήθως
την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.
Επίσης, ανάμεσα στα δώρα που
ανταλλάσσουν η νύφη και ο γαμπρός
τις γιορτές περιλαμβάνεται και η πλατσέδα.
χονδρό φύλλο που προεξέχει και σχηματίζουμε ένα στεφάνι στην επιφάνεια
του ταψιού. Αλείφουμε το αυγό και
πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε
στους 160 βαθμούς για μιάμιση ώρα
έχοντας σκεπασμένο το ταψί με βουτυρωμένο λαδόχαρτο.
Υ.Σ. Μπορούμε αν θέλουμε να προσθέσουμε και λίγο τριμμένο κεφαλοτύρι
στην ζύμη, καθώς βάση μαρτυρίας ντόπιων κάνει τη ζύμη πιο μαλακιά.
Και επειδή η συνταγή για την βασιλόπιτα θέλει "μάστορα" σαν δίνουμε μια
παραδοσιακή λεσβιακή συνταγή του
πεντάλεπτου!
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ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Τα δένδρα χαρίζουν
ηρεμία!

Μοναδικό «υπαίθριο βασίλειο»

Ο Πάβελ, ένας τριαντάρης
από την Πολωνία που κουράστηκε από την αγχωτική
και κουραστική του δουλειά
στο Λονδίνο (στον τομέα του
hospitality
management)
ήρθε στην Κύπρο και έστησε
τρεις παραδοσιακές μογγολικές
σκηνές στην άγρια φύση της
Πάφου για να φιλοξενεί κόσμο και
έτσι να βγάζει τα προς το ζην.

Πρόκειται για ευρύχωρες, πολυτελείς και φουλ επιπλωμένες σκηνές, με κίνγκσάιζ κρεβάτια, πολυθρόνες, τραπεζάκια, ξυλόσομπες
για τα παγωμένα βράδια του χειμώνα, προσωπικά ντους και του-

πρωί ξύπνησα και συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν που έπρεπε να
κάνω» εξηγεί στη CITY.

Ο Πάβελ
Οι συγκεκριμένες μάλιστα σκηνές
του Πάβελ δεν είναι μόνο μογγολικής τεχνοτροπίας αλλά έχουν
οι ίδιες φτιαχτεί στη Μογγολία
από δέρμα καμήλας.
Τέσσερα ξεχωριστά στρώματα
που αποτελούνται από βαμβάκι, ξύλο και μαλλί προβάτου
τις προστατεύουν τόσο από
τον ήλιο όσο και από τη βροχή.

Όταν βεβαίως λέμε κάμπινγκ δεν
εννοούμε ακριβώς αυτό που όλοι
σκεφτόμαστε όταν το πούμε και
που συνεπάγεται με χαλάρωση
και ρεμάλιασμα στη φύση απλά,
λιτά και απέριττα.

αλέτες και μπαλκονάκια με πανοραμική θέα στα γύρω βουνά που
κόβει την ανάσα.

Οι κυκλικές μογγολικές αυτές
σκηνές, διεθνώς γνωστές ως
«Yurts», είναι πραγματικά σούπερ
και σε καμία περίπτωση δε
συγκρίνονται με τις συμβατικές
σκηνές των δέκα ευρώ που όλοι
μεν έχουμε και αγαπούμε αλλά τι

«Για πάρα πολύ καιρό είχα μέσα
μου έντονα την επιθυμία να δημιουργήσω ένα όμορφο χώρο για
όμορφους ανθρώπους, που να
θέλουν να έρθουν για να μείνουν
και να επανασυνδεθούν με τους
εαυτούς τους και τη φύση. Ένα

Παράλληλα και εδώ το πράγμα
γίνεται ακόμη καλύτερο, η διαμονή περιλαμβάνει πρόγευμα που
φτιάχνει ο ίδιος Πάβελ, ο οποίος
ασφαλώς σε αυτό το (σχετικά
απομονωμένο) κομμάτι γης μένει
ενώ «εάν οι φιλοξενούμενοι μείνουν δύο βραδιές παραχωρείται
επίσης δείπνο».

«Καφές σε αναμονή»
Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Εκπληκτική ιδέα που έχει στόχο να εξαπλωθεί σε όλες τις γειτονιές της Ελλάδας

M

ια ιδέα που γεννήθηκε
στην Νάπολη πριν από
περίπου 100 χρόνια, αποτελεί το έναυσμα για τη
δημιουργία ενός κινήματος
σε όλες τις γειτονιές της
Ελλάδας.
Το
«Caffè
Sospeso» ή αλλιώς «Καφέ
αναμονής» βοηθάει έμπρακτα συνανθρώπους μας
που το έχουν ανάγκη.

Όπως αναφέρεται στην
σελίδα της πρωτοβουλίας
αυτής στο Facebook: «Στόχος της σελίδας είναι η
δημιουργία ενός κινήματος
σε όλες τις γειτονιές της
Ελλάδας. Με τον πιο απλό
τρόπο βοηθάμε έμπρακτα ο ένας
τον άλλον. Με ποιο τρόπο; Πληρώνοντας ένα καφέ, ένα ψωμί,
ένα γάλα, λίγο κρέας, φρούτα και

μείωση του άγχους μπορεί να γίνει εύκολη υπόθεση διάρκειας μόλις έξι λεπτών
αρκεί να αφιερώσουμε λίγο χρόνο κοιτώντας
αλέες με δέντρα.
Και αν δεν μπορούμε να δούμε αληθινά
δέντρα, ηρεμιστική δράση φάνηκε ότι έχει και
ένα 3D βίντεο με δέντρα, σύμφωνα με πείραμα των ερευνητών του Πανεπιστημίου του
Ιλινόις σε 80 άνδρες και 78 γυναίκες.
Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι μόλις έξι
λεπτά παρακολούθησης του βίντεο με θέμα
δέντρα σε πάρκα ή δρόμους της πόλης
αρκούσαν για να μειωθούν σημαντικά τα επίπεδα του άγχους, όπως η έκκριση της κορτιζόλης στο σάλιο, η αγωγιμότητα της επιδερ-

μίδας (ένδειξη μεγάλης εφίδρωσης), αλλά και οι
προσωπικές μαρτυρίες των συμμετεχόντων.
Μάλιστα η μεγαλύτερη ηρεμιστική δράση παρατηρήθηκε στους άνδρες όσον αφορά τους μετρήσιμους δείκτες (κορτιζόλη, εφίδρωση), ενώ στις
γυναίκες διαπιστώθηκε μέσω των προσωπικών
τους μαρτυριών.
Επιπλέον, η ηρεμιστική δράση της φύσης ήταν
μεγαλύτερη και γρηγορότερη όταν το βίντεο που
παρακολουθούσαν οι συμμετέχοντες έδειχνε περιοχές με μεγάλη κάλυψη δέντρων. Όταν το ποσοστό
των δέντρων ήταν το 62% της συνολικής επιφάνειας η μείωση των επιπέδων στρες ανερχόταν σε
60%.

Καιροί... αναδουλειάς

Π

ώς απαντούν διάφοροι άνθρωποι σε καιρούς
αναδουλειάς, όταν τους τεθεί η ερώτηση "από
δουλειά πώς πάει;" :

κάθε λογής προιόντα για κάποιο
συνάνθρωπό μας που δεν έχει την
οικονομική δυνατότητα να αποκτήσει. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού κόβει κ κρατάει σε ένα ξεχωριστό κουτί την απόδειξη του προιόντος σε αναμονή που έχει

εισπράξει και την δίνει σε όποιον
του ζητήσει το προιόν σε αναμονή. Τόσο απλό. Ελάτε να κάνουμε
παράδοση σε όλες τις γειτονιές
της Ελλάδας την αλυσίδα αγάπης».

Τζέιμι Όλιβερ: Το μυστικό ενός πετυχημένου γάμου
ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ

Η

Ήθελα να δημιουργήσω έναν
όμορφο χώρο για όμορφους
ανθρώπους, που να έρχονται
για να επανασυνδεθούν με
τους εαυτούς τους και τη φύση

Α

ναρωτιέστε συνεχώς ποιο είναι το μυστικό
ενός πετυχημένου γάμου, αλλά δεν παίρνετε απάντηση από πουθενά ή σας λένε ότι δεν
υπάρχει!
Κι όμως υπάρχει και μυστικό και απάντηση και
τη δίνει ο γνωστός Βρετανός τηλεμάγειρας
Τζέιμι Όλιβερ, που διανύει τον 15ο χρόνο ευτυχισμένου, έγγαμου βίου, με τη σύζυγό του,
Τζουλς. Τα «αθώα» ψέματα!!!

Ο Όλιβερ, που έχει τέσσερα παιδιά με τη σύζυγό του, δηλώνει ότι «προσπαθώ να μην λέω
μεγάλα ψέματα, αλλά μικρά, τα μικρά, αθώα
ψέματα είναι γενικά το κλειδί για μια κάπως, πιο
ευτυχισμένη ζωή. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι

Μανάβης:
Αγρότης:
Ανθοπώλης:
Υφασματέμπορος:
Ψαράς:
Φαρμακοποιός:
Ηλεκτρολόγος:
Υδραυλικός:
Έμπορος χαλιών :
Κομμωτής:
Ψιλικατζής:
Νεκροθάφτης:
Βοθρατζής:

είναι απολύτως απαραίτητα σε έναν μακροχρόνιο
γάμο».

Σοβαρά … αστειάκια

Γνωρίζετε ότι...

Π

να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Και όμως αυτό το σπίτι βρίσκεται στην Πάφο
άνω στης Πάφου τα
βουνά, κάπου κοντά
στην Πόλη, κάμπινγκ προσφέρεται για εμάς, χωρίς
«βρωμιές» και σκόνη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κολοκύθια
Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι
Μαρασμός στο επάγγελμα
Είμαι πανί με πανί
Ούτε λέπι
Με το σταγονόμετρο
Δε βλέπω φως
Μούφα η δουλειά
Χάλια
Τρίχες
Ψιλοπράγματα
Ψόφια πράματα
Σκατά

Ήταν ένας Αμερικανός, ένας Έλληνας και
ένας Αφγανός και ταξίδευαν με αεροπλάνο.
Σε κάποια στιγμή περνάει η αεροσυνοδός
και ρωτάει τον
Αμερικάνο: «Θα πάρετε κάτι;»
– «Ένα ουίσκι με πάγο,» απαντάει εκείνος.
Ρωτάει τον Έλληνα. «Ένα ούζο με πάγο,»
αποκρίνεται..
Ρωτάει τέλος τον Αφγανό και εκείνος αποκρίνεται:
«Τίποτα. Σε λίγο θα οδηγήσω.»

ERG_13-13_inn_13 12/8/15 11:49 AM Page 1

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Η

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Κατάθλιψη των γιορτών: ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ

κατάθλιψη που μπορεί να βιώσουμε στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων έχει να
κάνει με την ηλικία μας, την οικονομική και προσωπική μας κατάσταση καθώς και του περιβάλλοντος που κινούμαστε.

μονετικοί, πιο ανθρώπινοι. Δεν
είναι κάτι που γίνεται επίτηδες
αλλά είναι κάτι που πηγάζει από
μεσα μας και κυρίως από τις αναμνήσεις που μπορεί να έχουμε από
τα παιδικά μας χρόνια. Όμορφες

Σκεφτείτε λιγάκι την ψυχικη κατάσταση που βρισκόμαστε στις γιορτές. Νομίζω πως αν το κάνουμε
προσεκτικά αυτό θα διαπιστώσουμε, ότι οι περισσότεροι από εμάς,
έχουμε γνωστούς, φίλους, συγγενείς που... παραπονιούνται για ένα
αίσθημα αρνητικό που τους περιβάλλει τις ημέρες των εορτών.
Είτε λοιπόν αυτό συμβαίνει στους
άλλους, είτε και σε μας τους ίδιους,
όσο η φύση της συγκεκριμένης διαταραχής αντιμετωπίζεται ως κάτι
ένοχο και κάτι περαστικό λύση δεν
πρόκειται να βρεθεί.
Αν το καλοσκεφτείτε στις γιορτές
γινόμαστε πιο ευάλωτοι, πιο υπο-

1 κρασοπότηρο λαδι
4 κρεμμύδια
1 φλιτζανάκι κόκκινο κρασί
2 μεγάλες ντομάτες
3 κουτιά καλαμαράκια
1 κουταλιά τοματοπολτό
2 φύλλα δάφνης
1 κουταλάκι αλάτι
μισό κουταλάκι πιπέρι
λίγη ρίγανη
λίγο λεμόνι
1 ποτήρι νερό
Εκτέλεση:
Ξεπλένουμε καλά τα καλαμάρια και
τους ρίχνουμε λίγο λεμόνι απο
πάνω. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε
το λάδι και αφού κόψουμε τα κρεμμύδια τα ρίχνουμε μεσα να τσιγα-

SUDOKU

Μιλήστε μαζί τους. Για να λυθεί το
πρόβλημα χρειάζεται ευθεία αντιμετώπιση. Αφουγκραστείτε τους.
Μην προσπαθήσετε να μακιγιάρετε
και σεις όπως πολλοί άλλοι την
δύσκολη πραγματικότητα. Αλήθεια
και εμπιστοσύνη χρειάζονται. Ένα
χέρι να τους ακουμπήσει, μια κουβέντα να απαλύνει αυτό που νιώθουν.
και χαρούμενες καταστάσεις...

Αντιμετώπιση και λύση
Τα παραπάνω δεν ισχύουν για
όλους όμως. Υπάρχουν συνάνθρω-

Αυτό το νόημα έχουν οι γιορτές των
Χριστουγέννων. Η δοτικότητα και η
αγάπη είναι δύο από τα βασικά
χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. Χαρίστε τα απλόχερα...

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Καλαμαράκια στιφάδο

ΟΙ ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΣ
Υλικά:

ποι μας λοιπόν που οι γιορτες
γιαυτούς σημαίνουν μόνο άσχημες
σκέψεις και βιώματα. Υπάρχουν
άνθρωποι που κλείνονται στον
εαυτό τους γιατί νιώθουν πως πιέζονται να γιορτάσουν κάτι που δεν
θέλουν, δεν μπορούν, δεν άντέχουν...
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ριστούν για λίγο. Προσθέτουμε το
κρασί, το αλάτι, το πιπέρι, τα
φύλλα δάφνης και την ρίγανη.
Ξύνουμε τις ντομάτες και τις προσθέτουμε στη κατσαρόλα κι έπειτα
το νερό και τον τοματοπολτό.
Αφού ψηθεί για λίγο η σάλτσα
προσθέτουμε τα καλαμαράκια και
τα αφήνουμε να ψηθούν για 10
λέπτά.

Χταπόδι με μέλι
Υλικά:
1 1/2 κιλό περίπου χταπόδι
10 μικρά κρεμμυδάκια στιφάδου
1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη
1 ντομάτα
1 φλυτζάνι ελαιόλαδο
1/2 φλιτζάνι κρασί γλυκό κόκκινο
(εγώ το κάνω με μαυροδάφνη)
1/2 φλιτζάνι κονιάκ
1/2 φλιτζάνι μπαλσάμικο
1 φύλλο δάφνης
4-5 κόκκους μπαχάρι
Πιπέρι
1 κουταλιά της σούπας γεμάτη

μέλι θυμαρίσιο
Εκτέλεση:
Καθαρίστε τα κρεμμύδια και
χαράξτε τα σταυρωτά. Πλύντε και
κόψτε το χταπόδι σε κομμάτια. Σε
ένα φαρδύ και ρηχό σκεύος ζεστάνετε το λάδι και βάλτε τα κρεμμυδάκια σε χαμηλή φωτιά να μαραθούν. Πασπαλίστε με τη ζάχαρη.
Ρίξτε το χταποδάκι και ανακατεύετε μέχρι να αλλάξει χρώμα. Σβήνετε με τα υγρά (κονιακ, κρασί,
μπαλσάμικο). Προσθέστε τη ντομάτα τριμμένη, τα μπαχαρικά και
αρκετό πιπέρι. Αφήστε να σιγοψηθεί σε χαμηλή φωτιά για 1 1/2
ώρα, ώσπου να μαλακώσει τι χταπόδι και να μελώσει η σάλτσα.
Ρίχνετε τέλος το μέλι, ανακατεύετε
και σβήνετε τη φωτιά.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΚΡΙΟΣ: Τόλμησε τις αλλαγές που επιθυμείς για
να ανανεωθείς ψυχολογικά, για να εκφράσεις
ανοιχτά τα συναισθήματά σου και να νιώσεις
περισσότερη ελευθερία. Τα πράγματα θα πάνε
καλύτερα από ότι περιμένεις.
ΤΑΥΡΟΣ: Ο συναισθηματισμός, η φαντασία και η
διαίσθησή σου, βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα.
Πράγματα και πρόσωπα που ήταν κάποτε αδιάφορα για σένα, τώρα θα αποκτήσουν σημασία
και ενδιαφέρον. Η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σου θα βρίσκονται στα ύψη. Μην τις αφήσεις
να πάνε χαμένες!
ΔΙΔΥΜΟΣ: Ξεκινάει μια ημέρα πολύ εποικοδομητική για εσένα και ιδιαίτερα σε ότι έχει σχέση
σχέδια του παρελθόντος, αλλά και με κάποιες
εκκρεμότητες που έχεις με άτομα της οικογένειας.
Περιόρισε το άγχος και την ένταση που έχεις, για
να μπορέσεις να τα βάλεις σε μία σειρά.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Για να προχωρήσεις δυναμικά και να
πετύχεις αυτά που θέλεις, πρέπει να διατηρήσεις
την σταθερότητά σου να προσδιορίσεις τη θέση
σου σε σχέση με τους άλλους, αποφεύγοντας τις
υπερβολικές κινήσεις, να ξεκουραστείς και να
αποφορτίσεις το νευρικό σου σύστημα. Με τις
τόσες ευθύνες τις καθημερινότητας, έχεις παραμελήσει αρκετά τον εαυτό σου.
ΛΕΩΝ: Μπορεί ο ενθουσιασμός σου να είναι
μεγάλος και να θες να κάνεις τα πάντα μονομιάς,

αλλά χαλάρωσε λίγο και ασχολήσου λίγο παραπάνω με τον εαυτό σου, που έχεις βάλει σε δεύτερη μοίρα το τελευταίο διάστημα. Μπορεί να
είναι η κοινωνική ζωή σου γεμάτη, αλλά καλό θα
είναι να βρεις λίγο χρόνο για τη δική σου ξεκούραση.
ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Πολλές υποχρεώσεις παρουσιάζονται στη ζωή σου και εσύ δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις εύκολα σε όλα. Προγραμματίσου και
μην αγχώνεσαι, γιατί αλλιώς δεν θα αποφύγεις
τα λάθη. Προχώρα με σωστό πρόγραμμα και με
γνώμονα την λογική σου επεδίωξε να φέρεις τα
πράγματα εκεί που θες.
ΖΥΓΟΣ: Πρέπει να οπλιστείς με ψυχραιμία για να
αντιμετωπίσεις οικογενειακές και φιλικές καταστάσεις που μπορεί να είναι προβληματικές αυτό
το διάστημα. Άλλαξε πολλές από τις παγιωμένες
πεποιθήσεις σου και κάνε τα απαραίτητα βήματα, προκειμένου να υλοποιήσεις τους στόχους
σου.
ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Μην πιέζεσαι και μη φορτώνεσαι
περισσότερες ευθύνες από αυτές που μπορείς να
αντέξεις, χωρίς να έχεις τακτοποιήσει προηγουμένως τις υπάρχουσες εκκρεμότητές σου. Βάλε
κάποιο εύλογο πρόγραμμα και μη σε πιάνουν οι
φόβοι σου ότι δεν θα προλάβεις κάτι. Έχεις πολλές δυνατότητες και τα ταλέντα σου θα σε ωθήσουν στην πραγματοποίηση των στόχων σου.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Μην αφήσεις τους δισταγμούς και τις
φοβίες σου να καθυστερήσουν την εξέλιξή σου.
Άσε στην άκρη τη νευρικότητα και τον εγωισμό,
γιατί μπορεί να απομακρυνθείς από ανθρώπους
που σε έχουν στηρίξει και είναι αρκετά χρήσιμοι
για σένα. Μην αρνηθείς το προκλήσεις για εξόδους, που θα σου φτιάξουν τη διάθεση.
ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Θα είσαι σε αρκετή ένταση για ζητήματα που νιώθεις ότι έχουν πέσει σε τέλμα και
δεν προχωράνε με τίποτα, αλλά δεν χρειάζεται
να αποθαρρύνεσαι και οφείλεις να κάνεις ότι
καλύτερο μπορείς για να τα οδηγήσεις στο
σωστό δρόμο. Ίσως θα πρέπει να ζητήσεις από
τα άτομα που εμπιστεύεσαι να σε συμβουλεύσουν.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Το μυαλό σου τρέχει με ιλιγγιώδεις
ρυθμούς, γι’ αυτό πρόσεξε να μην γίνουν λάθη
στη δουλειά σου, γεγονός που θα εντείνει χωρίς
λόγο τις σχέσεις με τους γύρω σου. Στα οικονομικά, φρόντισε να μην επιβαρύνεις περισσότερο
την κατάστασή τους με δαπανηρές αγορές και
εξόδους.
ΙΧΘΕΙΣ: Η δημιουργικότητα, τα ταλέντα σου και η
αισθηματική σου ζωή είναι θέματα που ευνοούνται ιδιαίτερα. Θα έχεις την ευκαιρία να προβάλλεις τις ικανότητες σου και θα διαπιστώσεις ότι
είναι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται για τα
προσόντα σου, πράγμα που θα μειώσει κατά
πολύ την ανασφάλεια που σε διακατέχει.
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ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕΚ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΜΑΓΕΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 672 - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1962

Μ

αγεμένοι από τις απαράμιλλες
ομορφιές της Ηπείρου επέστρεψαν
από την 6ήμερη εκδρομή τους στα
Ιωάννινα και τα Ζαγοροχώρια οι
Ξενοδοχουπάλληλοι της ΣΕΚ. Από την
Θεσσαλονίκη και τον τάφο του Αγίου
Παισίου στη Σουρωτή. Οι εκδρομείς

• Η εκδρομή ήταν επιχορηγημένη
από το Ταμείο Ευημερίας
της ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ

μέσα από διαδρομή απείρου κάλλους
ακλουθώντας τον ποταμό Αώο στα
Ελληνοαλβανικά σύνορα. Εκεί έζησε για
πολλα χρόνια ο Άγιος Παίσιος.
Τις επόμενες μέρες οι εκδρομείς επισκέφτηκαν τα όμορφα Ζαγοροχώρια
Κόνιτσα, Αρίστη, Βίτσα, Μονοδέντρι
όπου εντυπωσιάσθηκαν από το
Φαράγγι του Βίκου το βαθύτερο της
Ευρώπης, με τη Βυζαντινή Μονή της
Άγιας Παρασκευής που κρέμεται κυριολεκτικά στο χάος της χαράδρας.

Όμορφες στιγμές
έκαναν σταθμό στο σαγηνευτικό
Μέτσοβο και ακολούθως έφθασαν στα
Ιωάννινα, ιδανικό ορμητήριο γιε εξορμήσεις στην γύρω περιοχή. Θαύμασαν
το σπήλαιο του Περάματος με τους
εκθαμβωτικούς σχηματισμούς σταλακτιτών και σταλαγμιτών, το Μνημείο
των Πεσόντων και το Μουσείο Πολέμου
1940-1941 στο Καλπάκι, την περίκαλλη
Μονή Παναγίας Μολυβδοσκέπαστη

ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΛΕΟΝΤΙΑΔΕΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο θα διεξαχθούν οι πιο κάτω αγώνες:
10H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11 – 14/12/15
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Παρασκευή
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ
Δευτέρα
Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
Παρασκευή
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
Παρασκευή
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Σάββατο
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ
Κυριακή
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015 - E.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Σάββατο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 5 – 6/12/15
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
4-1
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – Ε.Σ. ΜΑΖΩΤΟΥ
3-2
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
4-1
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
Δευτέρα
ΠΑΟΚ ΚΟΦΙΝΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ
1-2
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC 2015
Δευτέρα

Μαθήματα HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
όλων των επιπέδων
για Μαθητές και Ενήλικες

ECDL / ECDL ADVANCE, IMAGE EDITING/WEB EDITING
Δακτυλογραφίας ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ / ΑΓΓΛΙΚΗΣ
Προετοιμασία για τις εξετάσεις του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού και του LCCI of London
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ - ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για πληροφορίες στo τηλέφωνο 99 247521

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 16
23820422

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωνα για ώρα ανάγκης
Ασθενοφόρα .................. 22604000

ΓΝΩΜΙΚΟ
Δεν μπορώ να κάνω τις μέρες μου μεγαλύτερες, γι’
αυτό αγωνίζομαι να τις κάνω καλύτερες.
Paul Theroux, 1941-, Αμερικανός
συγγραφέας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα αποτελέσματα της Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015 είναι:
Ε.Μ.Ανθούπολης – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
9-0
ΟΧΕΝ Περιστερώνας – ΠΑΟ Κάτω Μονής
2-1
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου
0-1
ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι – ΘΟΙ Καπέδων
1-2
ΑΤΕ-ΠΕΚ Εργατών – ΕΘΝΙΚΟΣ Δευτεράς
2-4
(πέναλτυ)
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Αγίου Δομετίου
5-1
ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
0-3
ΔΟΞΑ Παλαιομετόχου – ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου
4-1

Οι εκδρομείς απόλαυσαν με τις επισκέψεις τους στο Μουσείο Κέρινων
Ομοιωμάτων - Αθανάσιου Βρέλη με
έργα εμπνευσμένα από την ιστορία της
αρχαίας αλλά και της νεότερης
Ελλάδας, στο επιβλητικό Κάστρο των
Ιωαννίνων με τις ακροπόλεις του Ιτς
Καλέ και Αλσάν και στο νησάκι της
Κυρά Φροσύνης όπου βρήκε φρικτό
θάνατο ο Αλή Πασάς.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ (ΚΕΠ): Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«ΑΦΑΝΤΗ» Η ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

«Κ

απνός» έγινε η Καρμιώτισσα μετά τη
νέα της νίκη, μάλιστα εκτός έδρας,
σε συνδυασμό με το στραβοπάτημα της
Αναγέννησης Δερύνειας η οποία έμεινε έξι
βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο. Στη 3η
θέση, οκτώ σκαλιά κάτω από το ρετιρέ,
βρίσκεται ο Ολυμπιακός.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα η ομάδα της
Λάρνακας - Συγκατοικεί στο ρετιρέ με την ΑΝΟ

• Ο ΑΡΗΣ των Κυπρίων εντυπωσιάζει κερδίζοντας
το σεβασμό φίλων και αντιπάλων

• Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ άλωσε το ΓΣΠ εκτοπίζοντας τον
ΑΠΟΕΛ από τον «ΟΛΥΜΠΟ»

• Στοίχισε η οπισθοχώρηση στη ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ Βαθμός - χρυσάφι για τον Εθνικό Άχνας

• Νίκη και κορυφή για την Ανόρθωση - Αδικήθηκε
και χειροκροτήθηκε η ΕΝΩΣΗ

• Η ΑΕΛ μάδησε το «τριφύλλι» κι ανέπνευσε Δύσκολες ώρες στο «πράσινο» στρατόπεδο

Γ

ια πρώτη φορά
στην ιστορία της η
ΑΕΚ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια χειμώνα. Η
νίκη της επί του ΕΡΜΗ
σε συνδυασμό με την
ήττα του ΑΠΟΕΛ στο
ΓΣΠ
από
τον
Απόλλωνα, η ΑΕΚ απολαμβάνει τον αέρα της
κορυφής όπου συγκατοικεί με την ΑΝΟΡΘΩ- Η ΑΕΚ Κιτιέων και πάσης Κύπρου γράφει ιστορία
ΣΗ, έχοντας όμως
Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ χωρίς καλή απόδοση
καλύτερη
διαφορά
τερμάτων.
πήρε το τρίποντο στο «Τάσος
Αναμφίβολα, η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθεΜάρκου» κι ανήλθε στην κορυφή του
ρή ομάδα του Α’ γύρου και η αναρρί«Ολύμπου». Ωστόσο, η «Κυρία» οφείχιση της στον «Όλυμπο» θεωρείται
λει να προβληματισθεί για τις συνεχιδίκαιη.
ζόμενες μέτριες εμφανίσεις της. Στο
Στα πρόθυρα κρίσης βρίσκεται ο
Παραλίμνι διαμαρτύρονται για τη
ΑΠΟΕΛ μετά την εντός έδρας ήττα από
διαιτησία του Χρ. Νικολαϊδη. Η
τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ που τον εκτόπισε από
παρουσία της Ένωσης, πάντως ήταν
την κορυφή του βαθμολογικού πίνααρκετά καλή και το αποτέλεσμα κρίκα. Η δίμηνη αγωνιστική κάμψη στον
νεται ως άδικο.
ΑΠΟΕΛ κορυφώνεται, γεγονός που
Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο ΑΡΗΣ
σηματοδοτεί διορθωτικές κινήσεις
των Κυπρίων, ο οποίος ανήλθε στην
αλλά και αποφυγή βεβιασμένων ενερ7η θέση βάζοντας πλώρη για την
γειών. Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ με ανεβασμένη
πρώτη εξάδα. Χωρίς νίκη για ένα
ψυχολογία στοχεύει τώρα αναρρίχηση
ολόκληρο γύρο παραμένει η Αγία
στα ψηλά δώματα.
Νάπα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΛΚΗ: ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

έο τρίποντο πέτυχε η Αλκή Ορόκλινης
που την κατατάσσει μόνη στη 2η θέση,
μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο Ακρίτα. Ο Χαλκάνορας έπεσε στην 3η
θέση μετά την άγονη ισοπαλία με την
Ολυμπιάδα. Συνεχίζει την ανοδική του
πορεία ο Διγενής που ανήλθε στην 10η
θέση.

ΑΕΚ - ΕΡΜΗΣ

2-0

20’ Τόμας 22’ Άλβες

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
17.00 ΔΟΞΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ
18.00 ΑΕΚ - ΠΑΦΟΣ
19.00 ΑΕΛ - ΑΝΟΡΘΩΣΗ

CYTAVISION
CYTAVISION
CYTAVISION

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
16.00 ΑΡΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ
CYTAVISION
17.00 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ CYTAVISION
18.00 Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ CYTAVISION

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
19.00 ΑΠΟΕΛ - ΕΡΜΗΣ

17.00
17.00
18.00
19.00
16.00
17.00
18.00

CYTAVISION

15η Αγωνιστική
Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΠΟΕΛ
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
ΕΡΜΗΣ - ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Α.Ε.Κ. - ΔΟΞΑ
Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΑΓ. ΝΑΠΑ - ΑΕΛ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πήρε προβάδισμα στο Β’ μέρος η Νέα
Σαλαμίνα αλλά όλως παραδόξως
οπισθοχώρησε «υποχρεώνοντας» τον
Εθνικό να βγει μπροστά και να πάρει

Αναλλοίωτο παραμένει το σκηνικό
στην κορυφή του πίνακα των δεινών εκτελεστών. Ο Καβενάγκι
(ΑΠΟΕΛ) φιγουράρει με 15 τέρματα
έναντι εννέα του Εντλοβού
(Ανόρθωση) και οκτώ των, Ντε
Βινσέντι (ΑΠΟΕΛ) και Μακρίεφ (ΝΕΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ).

ΕΠΙΛΕΚΤΗ (ΣΤΟΚ)

Ε

ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΤΟΠΙΟ
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

κτός έδρας νίκη πέτυχε ο
Λεβαδειακός κρατώντας γερά τα
σκήπτρα της πρωτοπορίας. Στην
9η θέση αναρριχήθηκε ο Σπάρτακος
ενώ η Ελπίδα Αστρομερίτη απέδρασε νικηφόρα από την Σωτήρα. Η
Πέγεια είναι μέχρι στιγμής η σοβαρότερη απειλή για τον πρωτοπόρο
Λεβαδειακό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

15

Α Ε Κ : ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ν

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ένα χρυσό βαθμό. Κρίμα για τους
Ερυθρόλευκους που έχασαν την ευκαιρία να αγγίξουν το 5ο σκαλί κάτω
από την κορυφή.
«Απεταξάμην τον σταυρό του μαρτυρίου» αναφώνησε η ΑΕΛ η οποία
ύστερα από οκτώ δραματικές αγωνιστικές γεύθηκε το γλυκό ποτήρι της
νίκης. Τουναντίον, το δικό της ακανδώδη σταυρό καλείται να σηκώσει
τώρα η ΟΜΟΝΟΙΑ, η άσχημη πορεία
της οποίας δρομολογεί πολυεπίπεδες
ανακατατάξεις. Η μουρμούρα στο
«τριφύλλι» έχει πλέον μετατραπεί σε
απογοήτευση και οργή. Ίσως η διακοπή λόγω των γιορτών, να επανεργήσει θετικά, προκειμένου να βρεθεί η
χρυσή συνταγή που θα διώξει τους
«καλικάντζαρους» από το «στοιχειωμένο» στρατόπεδο των «Πρασίνων».
Πάφος και Δόξα χάρηκαν το βαθμό
της ισοπαλίας ύστερα από ένα παιχνίδι με πλούσιο θέαμα και βροχή
τερμάτων.
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EΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΩΡΑ ΝΑ δημιουΡγηθει εΝΑσ συγχΡοΝοσ
ΚΑι ευεΛιΚΤοσ ημιΚΡΑΤιΚοσ οΡγΑΝισμοσ

συνέντευξη

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Συμβουλέςστουςκαταναλωτές
γιακαλέςγιορτέςμεασφάλεια
της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και προστασίας
καταναλωτών

1

Συμβουλέςγιατηναγορά/επιλογήπαιχνιδιών.
Μην αγοράζετε παιχνίδια που δεν φέρουν τη
σήμανση CE πάνω στα παιχνίδια ή στη συσκευασία
τους. Η σήμανση CE αποτελεί υποχρέωση για τον
κατασκευαστή και δηλώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας.

2

Διαβάστεπροσεκτικάτιςπροειδοποιήσειςκαι
τις οδηγίες. Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον σωστό
τρόπο χρήσης του παιχνιδιού, την ηλικιακή ομάδα
που προορίζεται το παιχνίδι και εάν απαιτείται η
επίβλεψη από ενήλικα. Ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση και χρήση του
παιχνιδιού. Φυλάξετε τις οδηγίες και τις πληροφορίες που βρίσκονται στη συσκευασία του παιχνιδιού.

3

Ναείστειδιαίτεραπροσεκτικοίότανεπιλέγετε
παιχνίδιαπουπροορίζονταιγιαπαιδιάκάτω
των36μηνών. Προσέξτε να είναι σταθερή η κατασκευή του παιχνιδιού και βεβαιωθείτε ότι όλα τα
μικρά τμήματα του παιχνιδιού δεν αφαιρούνται,
επειδή τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας έχουν
την τάση να βάζουν τα παιχνίδια στο στόμα τους.
Μην αγοράζετε παιχνίδια με αιχμηρά σημεία και
άκρα. Ελέγξτε τις ενώσεις και τις άκρες του παιχνιδιού και εάν υπάρχουν ελεύθερες κορδέλες και κορδόνια στο παιχνίδι αφαιρέστε τα, για να αποφύγετε
τον κίνδυνο τραυματισμού.

4

Συμβουλέςγιατηνασφαλήχρήσητωνπαιχνιδιών.
Επιβλέπετε τα παιδιά όταν παίζουν και σιγουρευτείτε ότι τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν είναι
κατάλληλα για την ηλικία και τις ικανότητές τους.
Αφαιρέστε και πετάξτε (ανακυκλώστε εάν είναι
δυνατόν) όλη τη συσκευασία του παιχνιδιού που
περιέχει πλαστικές τσάντες, χαρτόνια, πλαστικές
θήκες. Σιγουρευτείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με
την πλαστική συσκευασία, που μπορεί να προκαλέσει ασφυξία. Εξετάζετε συχνά τα παιχνίδια για
σπάσιμο ή φθορά, επειδή μπορεί να είναι αιτία ατυχήματος ή άλλου κινδύνου για την υγεία και την
ασφάλεια του παιδιού. Πετάτε τα σπασμένα παιχνίδια αμέσως. Διδάξτε τα παιδιά σας να τακτοποιούν
τα παιχνίδια τους προς αποφυγή ατυχημάτων. Μην
αφήνετε τα παιχνίδια πάνω στις σκάλες ή στο
πάτωμα στο σπίτι.
Ασφαλής χρήση κεριών. Τα κεριά είναι από τη
5
φύση τους επικίνδυνα προϊόντα που μπορεί να
αποτελέσουν αιτία πυρκαγιών με όλα τα συνεπακό-

λουθα. Για το λόγο αυτό, η χρήση τους πρέπει να
γίνεται πάντα με μεγάλη προσοχή.
1) Τοποθετήστε τα κεριά σε όρθια θέση σε μια άκαυστη και σταθερή βάση.
2) Μην αφήνετε αναμμένα κεριά χωρίς επιτήρηση.
3) Κρατήστε τα αναμμένα κεριά μακριά από:
• εύφλεκτα αντικείμενα (χαρτιά, κουρτίνες, χαλιά
κλπ.),
• παιδιά και κατοικίδια ζώα,
• ρεύματα αέρος.
• Μην αφήνετε τα κεριά να καίγονται εντελώς.
Χριστουγεννιάτικαστολίδια
• Αν έχετε μικρά παιδιά, αποφύγετε στολίδια που
είναι αιχμηρά ή εύθραυστα.
• Τα στολίδια που αποτελούνται από μικρά κομμάτια πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία που δεν
φτάνουν τα μικρά παιδιά, ώστε να αποφεύγεται ο
κίνδυνος πνιγμονής.
• Μην χρησιμοποιείτε στολίδια που μοιάζουν με
καραμέλες, γλυκά ή γενικά με τρόφιμα,
επειδή τα μικρά παιδιά δεν μπορούν
να τα ξεχωρίσουν από τα πραγματικά, με κίνδυνο να τα βάλουν στο
στόμα τους.
ΓραμμήΚαταναλωτή:1429

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣΣΕΚ:
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ε βάση τις σύγχρονες συνθήκες, εκείνο που απαιτείται δεν
είναι η ιδιωτικοποίηση, αλλά η
δημιουργία ενός σύγχρονου ημικρατικού οργανισμού που θα στηρίζει τη δημόσια αναπτυξιακή
στρατηγική και ταυτόχρονα να
είναι οργανισμός πρότυπο στον
τρόπο οργάνωσης και τις συνθήκες εργασίας, ικανός ν’ αντεπεξέλθει στον αυξανόμενο ανταγωνισμό.
Η θέση αυτή αποτελεί το βασικό
άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι κοινές θέσεις των
πέντε συντεχνιών της ΑΤΗΚ, οι
ΕΠΟΕΤ (ΟΗΟ-ΣΕΚ), ΠΑΣΕ-ΑΤΗΚ

•Κοινήπρόταση
συντεχνιώνγια
εκσυγχρονισμότηςΑΤΗΚ
(ΠΟΑΣ), ΣΗΔΗΚΕΚ (ΠΕΟ), ΑΣΕΤ και
ΣΕΠ τις οποίες κατέθεσαν ενώπιον
του Υπουργού Οικονομικών σε
συνάντηση που είχαν μαζί του την
περασμένη Τρίτη 1 Δεκεμβρίου,
προτού τα νομοσχέδια για την cyta
οδηγηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Το πλαίσιο των θέσεων, που είναι
αποτέλεσμα σοβαρής έρευνας,
ανάλυσης και μελέτης των δεδομένων, περιέχει δύο βασικές πτυχές:
Πρώτο, τεκμηρίωση για το ότι η
αποκρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση της ΑΤΗΚ είναι ενάντια στο
δημόσιο συμφέρον και δεύτερο ότι
ο οργανισμός υπό το ημικρατικό
του καθεστώς, πρέπει να αλλάξει
ριζικά σε όλο το φάσμα, από τη
λειτουργία μέχρι και το διορισμό
διευθυντών και διοικητικού συμβουλίου.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων
στην κοινή πρόταση εκσυγχρονισμού του τρόπου οργάνωσης λειτουργίας και διοίκησης της ΑΤΗΚ

βιώσιμων παρεχόμενων υπηρεσιών.

τονίζουν την αναγκαιότητα όπως
δημιουργηθεί μια πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική επιχείρηση.
Αποτελεί κοινή αντίληψη, επισημαίνεται ότι το πολυτιμότερο
στοιχείο μιας επιχείρησης είναι ο
μηχανισμός λειτουργίας της και οι
ανθρώπινοι πόροι που διαθέτει.
Οπότε, μέσα από τις αλλαγές,
πρέπει να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Cyta, το
καθεστώς των εργαζομένων και τα
δικαιώματά τους, ο αναπτυξιακός
χαρακτήρας του οργανισμού για
την οικονομία και ο κοινωνικός και
ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, θα
πρέπει να δοθεί έμφαση στην
στρατηγική επανατοποθέτηση της
Cyta και αξιοποίηση πιθανών
συνεργειών, ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών και σεναρίων
βιωσιμότητας, διερεύνηση δυνατοτήτων στρατηγικών συνεργασιών
και εξορθολογισμός θεσμικού
πλαισίου λειτουργίας ώστε να της
δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία. Επίσης,
χρειάζεται αναθεώρηση επενδυτικής πολιτικής, ενίσχυση των
αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας, αναδιάρθρωση υφιστάμενων δομών και
διαδικασιών και αναθεώρηση τρόπου διαχείρισης προσωπικού
όπως και επαναπροσδιορισμός

Αύξηση εσόδων, μείωση δαπανών
και επανεξέταση του τρόπου διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού, θα φέρουν εξυγίανση
και εξορθολογισμό της οικονομικής
αποτελεσματικότητας. Ο ανασχεδιασμός και η ενίσχυση διαδικασιών εξυπηρέτησης και η ενίσχυση
της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας,
θα αναβαθμίσουν την ποιότητα
των υπηρεσιών, καταλήγουν στο
πλαίσιο των κοινών τους θέσεων.

Αντιπροσωπεία
τηςΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ
στιςΒρυξέλλες

Δ

ιμελής αντιπροσωπεία της
ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ βρίσκεται στις
Βρυξέλλες όπου συμμετέχει στη
συνεδρία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων Μεταφορών, ETF, η
οποία θα ασχοληθεί με την
εκστρατεία που συνεχίζεται από
τον περασμένο Οκτώβριο για τη
συλλογή υπογραφών με σκοπό
την εδραίωση υγιών Μεταφορών
στην Ευρώπη.

Η ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ ήδη από την
περασμένη εβδομάδα απέστειλε
επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημητριάδη, τον
οποίο καλεί όπως στη συνεδρία
των Ευρωπαίων υπουργών
Μεταφορών που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου, να
υπάρξει η πολιτική στήριξη της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση
με το μείζον θέμα της εκστρατείας για υγιείς, ποιοτικές και προσιτές μεταφορές στο ευρύ κοινό.
Την ΟΜΕΠΕΓΕ ΣΕΚ εκπροσωπούν
τα μέλη της εκτελεστικής της
Ομοσπονδίας
Χαράλαμπος
ΑυγουστήκαιΓιάννηςΤσουρής.

χριστουγεννιάτικο δώρο για όλους
τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος
και δικαιούχους εεε

Τ

ην παραχώρηση χριστουγεννιάτικου δώρου σε
όλους τους λήπτες δημοσίου βοηθήματος και
δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος
(ΕΕΕ), αποφάσισε η κυβέρνηση. Τα ποσά που θα
δοθούν είναι, για ένα άτομο 384 ευρώ, για ένα ζεύγος 576 ευρώ και για ένα ζεύγος με δυο τέκνα 960
ευρώ. Στόχος είναι τα ποσά αυτά να φθάσουν στους
δικαιούχους πριν τα Χριστούγεννα.
Ο αριθμό των δικαιούχων ανέρχεται, περίπου στις
35 χιλιάδες οικογένειες.
Η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου εξήγησε
πως "αυτό το χριστουγεννιάτικο δώρο θα δοθεί και
σε όσους διαμένουν σε στέγες, ενώ μέχρι τώρα δεν
εδίνετο, δεν θα αφαιρεθεί ο 13ος μισθός,
και άρα πιστεύουμε
ότι θα βοηθήσουμε
όσους περισσότερους
μπορούμε".

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ-ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

