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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 13ου

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΣΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Η

ΣΕΚ καλεί τους εργοδότες να
καταβάλουν
εγκαίρως
και
απρόσκοπτα τον 13ο μισθό.

Η

καθιερωμένη Παιδική Χριστουγεννιάτικη - Πρωτοχρονιάτικη γιορτή ΣΕΚ Λευκωσίας - Κερύνειας θα γίνει την
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017
στις 5.30 μ.μ. στο μέγαρο του
Κινήματος στο Στρόβολο.
Πλούσιο πρόγραμμα, κλήρωση δώρων.

ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ ΣΤΟ Γε.Σ.Υ

Α

ποτελεί πισωγύρισμα για την
εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας η απόφαση της Βουλής για
δέσμευση του σχεδίου κονδυλίων
στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού
για το 2016. Αυτό υπογραμμίζει σε
συνέντευξη του ο γ.γ. της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας σε συνέντευξη
του στην εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ».
(Σελ. 5)

Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΤΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ

Π

ολλοί συνάνθρωποι μας καταβάλλονται από άγχος την
περίοδο των γιορτών το οποίο
μετατρέπεται σε κατάθλιψη.
Συμβουλές για χαρούμενες γιορτές.
(Σελ. 8)

υπενθυμίζει ότι η μη καταβολή του
13ου εκεί που παραχωρείται θεωρείται ποινικό αδίκημα.
(Σελ. 3)

Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας

• Κατοχυρώνονται δια νόμου βασικοί όροι εργοδότησης

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΟΜΠΡΕΛΑ
Τ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2931
TIMH 0.70€

ο υπουργείο Εργασίας ετοιμάζει
νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει
νομοθετικά βασικούς όρους εργοδότησης. Αυτό διεφάνη στην προχθεσινή
συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων
στον τομέα των οικοδομών - κατασκευών υπό την προεδρία της υπουργού
Εργασίας.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας χαιρέτισε τη θετική στάση που επέδειξε
τόσο η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμι-

4 Αποφασισμένη να βάλει τη σφραγίδα της η υπουργός Εργασίας,
σε θέματα κατοχύρωσης των εργατικών δικαιωμάτων
4 Ευοίωνα μηνύματα για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης
στις οικοδομές - κατασκευές στις αρχές του 2017
λιανίδου όσο και η εργοδοτική πλευρά
σ’ ένα καίριο ζήτημα που άπτεται των
εργασιακών σχέσεων και επηρεάζει
σοβαρά την αγορά εργασίας.

κατέθεσαν κοινή πρόταση για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στην
Οικοδομική Βιομηχανία ζητώντας όπως
βασικοί όροι της έχουν νομική ισχύ.

Στη συνάντηση, Συντεχνίες και ΟΣΕΟΚ

(Σελ. 3)

Η ΣΕΚ εύχεται στα μέλη της
και στον Κυπριακό Ελληνισμό
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΕΣ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
με την προσδοκία ότι το 2017
θα φέρει την πολυπόθητη ειρήνη
κι ελευθερία στο νησί μας
Αυτή η έκδοση της «Εργατικής
Φωνής» είναι η τελευταία
του τρέχοντος έτους.
Ξανά και πάλι μαζί
την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

Χριστούγεννα: Ώρα αφύπνισης
Α

υτές τις δύσκολες ώρες που διέρχεται η Κύπρος,
η Ορθοδοξία και ο απανταχού Ελληνισμός
πορεύονται στο δρόμο που οδηγεί στο χαρμόσυνο
γεγονός της γέννησης του Θεανθρώπου. Η σκέψη
όλων μας στριφογυρίζει στην ταπεινή φάτνη της
Βηθλεέμ η οποία μαζί με τη γέννηση του Χριστού μας
φέρνει κάθε Χριστούγεννα μια νέα ελπίδα.

προωθούσε την εργατική ειρήνη. Μέσα από τον κοινωνικό διάλογο και τη διαπραγμάτευση, οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές τους οργανώσεις έχουν
κάθε δικαίωμα να διεκδικήσουν αυτό που τους αναλογεί, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις δυνατότητες
που δημιουργούνται στον κάθε τομέα και επιχείρηση.

εκλείψουν και τα φετινά Χριστούγεννα να είναι η
απαρχή μιας νέας πορείας που θα στηρίζεται στις
κοινωνικές αξίες.

Ήδη στον ορίζοντα άρχισαν να διαφαίνονται θετικές
προοπτικές για ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου
που επιτρέπουν στο συνδικαλιστικό κίνημα να επανέλθει στον αγώνα των διεκδικήσεων και της ευημερίας των εργαζομένων.

• Μηνύματα ελπίδας εκπέμπει

Στις δύσκολες ώρες που πέρασε ο τόπος οι εργαζόμενοι συμπεριφέρθηκαν με υπευθυνότητα θέτοντας
τη διάσωση της οικονομίας του τόπου υπεράνω
όλων. Συνεπώς, τώρα που η οικονομία ανακάμπτει,
οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να επανατοποθετήσουν στο σωστό πλαίσιο τον κοινωνικό διάλογο ο
οποίος διαχρονικά κοσμούσε τον πολιτισμό μας και

Τα φετινά Χριστούγεννα χρειαζόμαστε περισσότερη
αλήθεια και λιγότερη δημαγωγία. Χρειαζόμαστε
λιγότερη φλυαρία, λιγότερη υποκρισία και περισσότερη ηθική σ’ όλα τα επίπεδα της ζωής. Χρειαζόμαστε αξιοκρατία και ένα αξιόπιστο πολιτικό σύστημα.
Τα ελλείμματα, οι αδυναμίες, η διαπλοκή και η ολιγοπιστία που βιώσαμε στο παρελθόν θα πρέπει να

Πάνω απ’ όλα, αυτά τα Χριστούγεννα χρειαζόμαστε
να πάρουμε και να δώσουμε περισσότερη αγάπη,
ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Στο πνεύμα των εορτών
και των μηνυμάτων που στέλνει η γέννηση του Θεανθρώπου, ας προσπαθήσουμε ο καθένας με το δικό
του τρόπο να βοηθήσει τον άνθρωπο της διπλανής
πόρτας. Τον φτωχό, τον άνεργο, τον άπορο, τον
άρρωστο, τον ανάπηρο.

η γέννηση του Θεανθρώπου

Χρειαζόμαστε ενότητα που θα δημιουργεί ελπίδα και
προοπτική για ένα δυνατό εσωτερικό μέτωπο, που
θα βοηθά στη διεκδίκηση μιας σωστής, δίκαιης και
βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος.

Αυτά τα Χριστούγεννα λοιπόν ας γίνουν αφορμή
αφύπνισης και αλλαγής συμπεριφοράς για μια
καλύτερη πατρίδα.

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

α τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά και εξαιτίας
της οικονομικής κρίσης, μια συνεχώς αυξανόμενη
μερίδα συμπατριωτών μας απέχουν από εκλογικές
διαδικασίες. Αρνούνται, βαριούνται ή αδιαφορούν να
προσέλθουν στις κάλπες. Ενώ πριν από αρκετά χρόνια, η αποχή ήταν απλώς ένας μονοψήφιος αριθμός
που εθεωρείτο φυσιολογικός, εδώ και μερικά χρόνια
παρατηρείται μια αυξητική διψήφια τάση στην
αποχή.
Όπως και στις προχθεσινές δημοτικές εκλογές. Κάτι
παραπάνω από τους μισούς πολίτες πήγαν στις
κάλπες και ψήφισαν. Οι άλλοι, για πολλούς και διάφορους λόγους προτίμησαν να απέχουν. Ο κυριότερος λόγος, πιστεύουμε, της εντεινόμενης αποχής
είναι η κομματοκρατία και η ανεπάρκεια αρχόντων
να ανταποκριθούν στις ανάγκες, στις προσδοκίες και
στις απαιτήσεις των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.
Πολλοί πιστεύουν, σωστά ή λανθασμένα, ότι τίποτε
δεν πρόκειται να αλλάξει, όλοι περίπου ίδιοι είναι
και, αφού τα κόμματα εμπλέκονται ακόμα σε ζητήματα και προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, οι
πολίτες δεν πρόκειται να δουν προκοπή, πρόοδο και
ανάπτυξη. Κάθε φορά που έχουμε αυτό το τραγικό
φαινόμενο, τα κόμματα διαβεβαιώνουν ότι «πήραν
το μήνυμα».
Δυστυχώς δεν το παίρνουν και, μετά τις συνήθεις
διαβεβαιώσεις, επιδίδονται σε άθλια κεφαλαιοποίηση δήθεν κερδών και τάχα επιτυχιών τους. Η τοπική
αυτοδιοίκηση υποφέρει από σκάνδαλα και παρανομίες, μίζες και ατασθαλίες, που τραυμάτισαν την εμπιστοσύνη
των πολιτών σε δημοτικούς και κοινοτικούς
αξιωματούχους. Να
ελπίσουμε σε ευοίωνη
αλλαγή; Στηριζόμαστε
σε νέους!
«ΣΗΜΕΡΙΝΗ» Σ.Ι.

Δ

εν υπάρχει γωνιά στη νυχτερινή
Αθήνα που να μη κοιμούνται άστε-

γοι.

Δεν υπάρχει σταθμός του μετρό χωρίς
έμπειρους πορτοφολάδες που σε
ξαφρίζουν με εκπληκτική μαεστρία.
Δεν υπάρχει μεγαλοκατάστημα και
αεροδρόμιο που να μην προειδοποιεί
τους επισκέπτες ή τους επιβάτες να
Της Δέσποινας Ησαΐα
- Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

κρατούν σφικτά στην αγκαλιά τους τα
προσωπικά τους είδη, ωσάν να πρόκειται για βρέφη που ετοιμάζονται να
θηλάσουν.
Η ελληνική πρωτεύουσα που ξεχειλίζει
από ερεθίσματα πολιτισμού.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

Κορυφαία εθνική αναγκαιότητα η ενίσχυση
του άξονα Αθηνών – Λευκωσίας

Η αποχή ως παθογένεια
της κομματοκρατίας

Τ

Τ

ις τελευταίες ημέρες γίναμε
μάρτυρες μιάς άνευ προηγουμένου μετωπικής σύγκρουσης των
πολιτικών δυνάμεων της Κύπρου
με θέμα τις σχέσεις Αθηνών – Λευκωσίας στη διαχείριση του
Κυπριακού. Αυτή η σύγκρουση
μονοπωλούσε για μέρες τον τύπο
και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εκατέρωθεν κονταροκτυπή-

Του Ξενή
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής
Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

ματα τα οποία μερικές φορές στόχευαν κάτω από τη μέση.
Οι ευηπόληπτοι και ανησυχούντες
πολίτες που παρακολουθούν τα
τεκταινόμενα, διερωτούνται ευλόγως, ποια συμφέροντα κρύβονται
πίσω από το διαδραματιζόμενα
που θέλουν τις κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου σε διάσταση χειρισμών στο Κυπριακό. Μετά το
δημόσιο σάλο που ξέσπασε σε
Κύπρο και Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Αναστασιάδη –
Τσίπρα στην Αθήνα για γεφύρωση
του χάσματος και συντονισμό των
ενεργειών των δύο κυβερνήσεων
ενόψει της επικείμενης πολυμερούς
διάσκεψης στις 9-12 Ιανουαρίου.
Με δεδομένο ότι το Κυπριακό είναι
εδώ και πολλές δεκαετίες το κορυ-

φαίο εθνικό ζήτημα, το λιγότερο
που μπορώ να πώ είναι πως είμαστε άξιοι της τύχης μας ως Ελληνισμός αν δεν καταφέρουμε να
συντονίσουμε τις ενέργειες μας
χαράσσοντας κοινή πορεία πλεύσης. Είναι αδιανότητο για τον κάθε
Έλληνα, Κύπριο, Ελλαδίτη ή Απόδημο, να μην υπάρχει μόνιμη, σταθερή και ειλικρινής συνεργασία
των δύο αδελφών κρατών και δή

Η Αθήνα των αρχαίων φιλοσόφων του
Σωκράτη και του Περικλή του Θαλή και
του Περίανδρου.
Η πρωτεύουσα που εδραίωσε σε όλη
την υφήλιο τους Ολυμπιακούς Αγώνες,
με τους αναμμένους πυρσούς να αποτελούν τους φωτεινούς οδοδείκτες για
την επιστροφή στην Αθήνα του Περικλή.
Η Αθήνα της Μελίνας που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στη πολιτιστική
εδραίωση της χώρας, κατάντησε ο
φτωχός συγγενής που εκλιπαρεί για
λίγη ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Τη ρήμαξαν τα συμφέροντα, η ασυδοσία, η διαπλοκή.
Η χώρα βρίσκετε στη μέγγενη της στυγνής συμφεροντολογικής κηδεμόνευσης
από όλους όσους για το προσωπικό και

των δύο κυβερνήσεων όχι μόνο στο
Κυπριακό αλλά σε όλα τα μείζονα
θέματα του Ελληνισμού, εθνικά,
οικονομικά, κοινωνικά και άλλα.
Αναμφίβολα, οι καιροί που περνούμε είναι πολύ δύσκολοι τόσο
στα εθνικά θέματα όσο και στα
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Οι
κίνδυνοι που μας περιστοιχίζουν
λόγω και της σημαίνουσας γεωστρατηγικής μας θέσης με φόντο
το πολύχρονο μακελειό στη γειτονική Συρία είναι τεράστιοι. Αυτό
που προέχει λοιπόν τούτη την ώρα
είναι η εδραίωση κλίματος ομοψυχίας μεταξύ του λαού και η εμπέδωση πραγματικής εθνικής ενότητας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων σε Κύπρο –Ελλάδα με αιχμή ένα
ισχυρότατο άξονα Αθηνών – Λευκωσίας. Με άλλα λόγια, προβάλλει
ως αδήριτη εθνική ανάγκη η διαφύλαξη ως κόρης οφθαλμού της
ενότητας των δυνάμεων του Ελλη-

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

μόνο συμφέρον αλλάζουν θέσεις και
επιδιώξεις σε μια νύχτα.
Η Ελλάδα έχει κατατροπωθεί όχι μόνον
από εξωτερικούς παράγοντες αλλά και
από εσωτερικούς οι οποίοι δυστυχώς
παίζουν καθημερινά στον τζόγο του
συμφέροντος, ολόκληρο τον ελληνικό
λαό.
Είναι θλιβερές και καταθλιπτικές οι
εικόνες να βλέπεις έλληνες πολίτες να
σε πλησιάζουν στα ταχυφαγία και να
ζητούν να τους αγοράσεις φαγητό. Ο
απόλυτη κατακρήμνιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Δε ζητιανεύουν λεφτά αλλά λίγο φαγητό για να δώσουν τροφή στο στομάχι
που γουργουρίζει ωσάν να πρόκειται
για αδέσποτα!
Ακόμη και στο Καλημέρα προστέθηκε η

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

νισμού ο οποίος οφείλει να χαράζει κάθε επόμενο βήμα του στην
βάση συναπόφασης Αθηνών – Λευκωσίας. Σε τούτη τη αδυσώπητη
συγκυρία, θέλουμε να στείλουμε
με όλη τη δύναμη της ψυχής μας
το μήνυμα σε πολίτες και πολιτικούς, ότι όσες φορές υπήρξε εκ
των έσω υπόσκαψη του άξονα
Αθηνών – Λευκωσίας, Κύπρος και
Ελλάδα βίωσαν εθνικές τραγωδίες.

• Ας συνειδητοποιήσουμε επιτέλους πως όσες φορές υπονομεύθηκαν
οι σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας βιώσαμε εθνικές τραγωδίες

Η κατακρήμνιση του ανθρώπινης αξιοπρέπειας
στη γενέτειρα του πολιτισμού

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

• Ειλικρινής συνεργασία
και συναπόφαση Αθηνών Λευκωσίας, λυδία λίθος
για επιτυχή αντιμετώπιση
των μείζονων θεμάτων
του Ελληνισμού

λέξη υγεία. «Καλημέρα με υγεία». Με
άλλα λόγια αφού μας τα ρήμαξαν όλα,
μισθούς, σπίτια ηθική και αξιοπρέπεια,
τώρα θα πρέπει να ευχόμαστε να μην
πληγεί και η σωματική μας υγεία αφού
η ψυχική βρίσκεται ήδη στα χέρια των
ψυχιάτρων.
Και εσύ Νανά Μούσχουρη συνέχισε
μέσα από τη μελωδική σου φωνή να
μας ταξιδεύεις στους στίχους που ανυψώνουν το ηθικό μας και την αγάπη
μας για τη μητρόπολη του Ελληνισμού
παρά τις δύσκολες ώρες που βιώνει:

Μ’ άσπρα πουλιά και σύννεφα
τον ουρανό θα ντύσω
και τ’ ονομά σου αθάνατο
στην πέτρα θα κεντήσω
Αθήνα Αθήνα
Χαρά της γης και της αυγής
μικρό γαλάζιο κρίνο
Υ.Σ.: Κατακρήμνιση: η ρίψη από ψηλά
(είδος της θανατικής ποινής στην
Αρχ. Ρώμη)

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,

Άς το τυπώσουν καλά στο μυαλό
τους οι ηγέτες μας και εδώ και
στην Αθήνα λαμβάνοντας από
κοινού σοφές αποφάσεις για τα
εθνικά θέματα προκειμένου να
αποφύγουμε τα χειρότερα.

Iστοσελίδα ΣEK
www.sek.org.cy

Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο

ergatikifsek@cytanet.com.cy
(Γραφείο Τύπου)

sek@sek.org.cy

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

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΣΚΕΨΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ»
ΓΙΑ ΤΟ Γε.Σ.Υ

Μ

ε στόχο την άσκηση πίεσης προς κάθε κατεύθυνση για να μην ανατραπεί η πορεία υλοποίησης
του Γενικού Σχεδίου Υγείας, πραγματοποιείται σήμερα Τετάρτη συνάντηση της Κοινωνικής Συμμαχίας
για το Γε.Σ.Υ.
Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΣΕΚ στο Στρόβολο στις 5.30 μ.μ.θα
συμμετάσχουν οι συντεχνίες και οι φορείς που
συγκροτούν την «Κοινωνική Συμμαχία» ενώ θα παραστεί ο υπουργός υγείας Γιώργος Παμπορίδης. Θα
συζητηθούν οι εξελίξεις γύρω από το Γε.Σ.Υ υπό τη
σκιά παρεμβάσεων για να εμποδισθεί η εφαρμογή
του.
Θα προσδιορισθεί το περίγραμμα των επόμενων
βημάτων της κοινής προσπάθειας ενώ θα διατρανωθεί για άλλη μια φορά η βούληση για ανένδοτο
αγώνα ενάντια στα διαπλεκόμενα συμφέροντα που
λυμαίνονται τον ζωτικό χώρο της υγείας και ναρκοθετούν την εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γε. Σ.Υ.

Η

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ H MH ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ 13ου ΜΙΣΘΟΥ

ΣΕΚ υπενθυμίζει για ακόμη μια
φορά τόσο τους εργαζόμενους
όσο και τους εργοδότες ότι η καταβολή 13ου μισθού εκεί και όπου
παραχωρείται, είτε λόγω συλλογικής σύμβασης ή μέσα από πρακτική, είναι υποχρεωτική με βάση
τη νομοθεσία, και πρέπει να συνεχίσει να καταβάλλεται.

Η ΣΕΚ καλεί τους εργοδότες να
καταβάλουν έγκαιρα τον 13ο
μισθό στους εργαζομένους τους
για να τονωθεί η αγορά και η
οικονομία του τόπου.

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων όσο και την πραγματική
οικονομία. Για το λόγο αυτό, η
ΣΕΚ καλεί όλους τους εργοδότες
του τόπου να παραχωρήσουν
13ο μισθό στους εργαζομένους

√ Ο 13ος μισθός ενισχύει την πραγματική οικονομία και
συμβάλλει στη δημιουργία αξιοπρεπών και ποιοτικών
θέσεων εργασίας

Η παραχώρηση 13ου μισθού

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕΚ
ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣ

H

ΣΕΚ εκφράζει τα συγχαρητήρια της προς όλους
του εκλεγέντες δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους προσδοκώντας σε στενή και ειλικρινή
συνεργασία, για το καλό της τοπικής αυτοδιοικησης.
Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί σημαντικό πυλώνα
κάθε σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου, οι νεοεκλεγέντες καλούνται να εργασθούν με
ζήλο κι ευσυνειδησία για ανάπτυξη και πρόοδο
τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο την ετυμηγορία των
δημοτών. Αναμφίβολα, τα προβλήματα που ταλανίζουν την τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολλά και οξύτατα. Γιαυτό οι νέοι τοπικοί άρχοντες με αίσθημα
ευθύνης έναντι των ψηφοφόρων τους, έχουν υπέρτατο χρέος να προάγουν με τιμιότητα και μακριά από
ιδιοτελή συμφέρο√ Να προβληματίσει την ντα τα καλώς
Πολιτεία η μεγάλη αποχή νοούμενα συμφέροντα των τοπικών
από τις κάλπες
κοινωνιών.
Τα τοπικά προβλήματα σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας δεν
έχουν χρώμα κομματικό ή άλλο και μοναδική έγνοια
των τοπικών αρχόντων πρέπει να είναι η πρόοδος
και η ανάπτυξη προς όφελος του συνόλου.
Πέραν τούτου, η ΣΕΚ ανησυχώντας βαθύτατα για τη
μεγάλη αποχή από τις κάλπες που άγγιξε το 38%,
καλεί την Πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή, να προβληματισθούν σοβαρά. Η αδράνεια των πολιτών και
η απομάκρυνση τους από τους θεσμούς δεν υπηρετούν την κοινωνία και το δημοκρατικό πολίτευμα.
Τουναντίον, αποδυναμώνουν τη σχέσης Δημοκρατίας
– Πολίτη οδηγώντας τον τόπο σε επικίνδυνα μονοπάτια. Παράλληλα, η ΣΕΚ κάνει θερμή έκκληση στους
πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, να εμπλακούν
στο καθημερινό γίγνεσθαι διαμορφώνοντας με την
ενεργό δράσης τους τις πολιτικές που καθορίζουν το
σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να
συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι κοινωνία χωρίς ενεργούς καγαθούς πολίτες είναι καταδικασμένη σε
μαρασμό και οπισθοδρόμηση.

συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία αξιοπρεπών και ποιοτικών
θέσεων εργασίας και στηρίζουν
τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα
όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα
ή βρίσκονται στα όρια της φτώχιας. Η ΣΕΚ τονίζει παράλληλα
ότι, οι αξιοπρεπείς και ποιοτικές θέσεις εργασίας δεν συμβάλουν μόνο στην ενδυνάμωση της
κοινωνικής προστασίας αλλά
ενισχύουν σημαντικά τόσο την

σίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε πρόσφατη ανακοίνωση αναφέρει ότι ο 13ος
μισθός, όπου αυτός καταβάλλεται, στο πλαίσιο συλλογικής
σύμβασης ή προσωπικού συμβο-

√ Η ΣΕΚ καλεί τους εργοδότες να ανταποκριθούν στην
υποχρέωση τους για έγκαιρη και απρόσκοπτη παραχώρηση του

τους. Έτσι, θα λειτουργήσουν αλληλέγγυα
στους
εργαζομένους τους
και θα περιοριστούν οι εργασιακές
διακρίσεις,
γεγονός
που
μακροπρόθεσμα θα
λειτουργήσει ωφέλιμα και για τις
ίδιες τις επιχειρή-

Το μέτωπο αποτελούν οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ,
Κλαδικές Συντεχνίες, η Ομοσπονδία Πασχόντων και
Φίλων, κοινωνικές οργανώσεις και οργανωμένα
σύνολα.
Κοινή αμετάθετη επιδίωξη είναι η εφαρμογή του
μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ έως το 2020 στη βάση της
ομόφωνης κατάληξης πρόσφατης σύσκεψης στο
προεδρικό μεταξύ του προέδρου της Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη και των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

3

σεις.
Καλούνται οι εργαζόμενοι όπως
στις περιπτώσεις που σημειώνονται παραβιάσεις στην καταβολή του 13ου μισθού προβαίνουν σε καταγγελίες (τηλ. ΣΕΚ
22849849,
τηλ. Υπουργείου
Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων
22401600).

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ
Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εργα-

λαίου ή ως πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού
του εργαζόμενου και συνεπώς η
μη καταβολή του ισοδυναμεί με
παράβαση των διατάξεων της
περί Προστασίας των Μισθών
Νομοθεσίας. Αυτό, πέραν των
δικαιωμάτων που ο Νόμος παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς της καταβολής
του, συνιστά και ποινικό αδίκημα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με τις διατάξεις της εν
λόγω Νομοθεσίας, σε περίπτωση
καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6
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 στον 13ο
μισθό.

• Κατέληξαν σε συμφωνία Συντεχνίες και Εργολάβοι Οικοδομών

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σ

υντεχνίες και Εργολάβοι κατέληξαν σε μνημόνιο που αποσκοπεί στη νομοθετική κατοχύρωση βασικών όρων εργοδότησης. Το
θέμα συζητήθηκε προχθές Δευτέρα
σε συνάντηση των Κοινωνικών
Εταίρων υπό την προεδρία της
υπουργού εργασίας Ζέτας Αιμιλιανίδου. Παρέστησαν εκπρόσωποι
των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ,
της Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Εργολάβων Οικοδομών [ΟΣΕΟΚ] και
της ΟΕΒ.
Το μνημόνιο προβλέπει όπως
συγκεκριμένες πρόνοιες της εκάστοτε συμφωνίας των Οικοδόμων
για ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης αποκτούν νομοθετική
ισχύ.
Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, αντίκρυσε θετικά την
κοινή βούληση Συντεχνιών – ΟΣΕΟΚ
για υιοθέτηση πρότασης που θα
διευκολύνει την εδραίωση της ομαλότητας στην αγορά εργασίας.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στη συνάντηση, επικράτησε εποικοδομητικό κλίμα στο θέμα της

ανανέωσης της συλλογικής σύμβασης στην Οικοδομική Βιομηχανία
η οποία παραμένει σε εκκρεμότητα
από το τέλος του 2014. Συντεχνίες
και Εργολάβοι άναψαν το πράσινο
φώς στη Μεσολαβητική Υπηρεσία

του υπουργείου Εργασίας για υποβολή καταληκτικής πρότασης μέσα
στον Ιανουάριο για επίλυση της
διαφοράς η οποία ταλανίζει εδώ
και τρία χρόνια τις σχέσεις Συντεχνιών – ΟΣΕΟΚ.

√ Άνοιξε ο δρόμος για «αναίμακτη» ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης στις Οικοδομές- Κατασκευές
√ Μεσολαβητική πρόταση τον Ιανουάριο 2017
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Ηχηρό χαστούκι στην κομματοκρατία
Έ

ρευνα που διεξήγαγε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου για την
ενεργό συμμετοχή των νέων στα
κοινά και στη δημοκρατική ζωή
του τόπου δεικνύει, μεταξύ άλλων,
ότι 7 στους 10 νέους δηλώνουν ότι
δεν τους ενδιαφέρει η πολιτική ενώ
η συντριπτική πλειοψηφία των
νέων (86%) πιστεύουν ότι οι πολιτικοί δεν είναι δίπλα στη νεολαία.
Την έρευνα παρουσίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου
Ερευνών IMR-Πανεπιστημίου Λευκωσίας Χριστίνα Κόκκαλου, η
οποία ανέφερε ότι σκοπός είναι η
καταγραφή και αποτύπωση του
αντίκτυπου που έχουν οι παρούσες
πολιτικές συνθήκες στους νέους με
απώτερο στόχο τη χαρτογράφηση,
αποτύπωση και ανάδειξη των
στάσεων και πεποιθήσεων των
νέων αναφορικά με την πρόθεσή
τους να συμμετέχουν στις εκλογικές αναμετρήσεις αλλά και τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν να
συμμετάσχουν.
Συμπερασματικά παρατηρήθηκε
ότι οι νέοι που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, δρουν
ως ενεργοί πολίτες συμμετέχοντας
τόσο σε διάφορες μορφές συνόλων
όσο και στην δημοκρατική ζωή του
τόπου. Ενδιαφέρουσες είναι οι
αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή
των νέων σε οργανωμένα σύνολα,
η συντριπτική τους πλειοψηφία
δηλαδή τουλάχιστον 7 στους 10
νέους ανέφεραν ότι δεν ανήκουν σε
κάποιο πολιτικό κόμμα (73%), σε
πολιτικό σύνδεσμο/σύλλογο (85%),
σε θρησκευτική ομάδα (90%), σε
περιβαλλοντικό σύνδεσμο (94%)
κλπ.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΧΡΩΝΤΕΣ ΛΟΓΟΙ
Οι τρεις σημαντικότεροι λόγοι για
τους οποίους οι νέοι θα προσέρχονταν στις κάλπες να ψηφίσουν θα
ήταν αν ένιωθαν ότι με την ψήφο
τους θα άλλαζε κάτι (43%), αν οι
πολιτικοί έδειχναν περισσότερο
ενδιαφέρον για την νεολαία (25%)
και αν είχαν μια πιο δίκαιη αντιμετώπιση (σε ποσοστό 24%). Σε χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Οργα-

νισμού Νεολαίας Παναγιώτης
Σεντώνας ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας στοχεύουν στην
παροχή εξειδικευμένων και έγκυρων στοιχείων που θα διευκολύνουν το έργο των υπεύθυνων εθνικών φορέων μέσα από την ανάπτυξη δράσεων που θα ενισχύουν
την ενεργό συμμετοχή και ένταξη
των νέων πολιτών στο εθνικό
πολιτικό γίγνεσθαι. Είπε ότι η λύση
στα προβλήματα που υπάρχουν

στό 15% είπαν ότι είναι ενημερωμένοι για τις θέσεις των πολιτικών
κομμάτων, 27% “σε αρκετό βαθμό”,
32% “σε μικρό βαθμό” και 26%
“καθόλου”. Σε ερώτηση για το πόσο
κοντά στην νεολαία είναι οι πολιτικοί, 3% απάντησε “πολύ”, 11%
“αρκετά”, 38% “λίγο” και 48%
“καθόλου”. Στο ερώτημα πόσοι
έχουν εκλογικό βιβλιάριο, ποσοστό
81% απάντησε “ναι” και 19% “όχι”.
Για όσους δεν έχουν εκλογικό

• 7 στους 10 νέους δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική
• Οι εθνοπατέρες μας όμως δεν συγκινούνται

Η εν λόγω άδεια, αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση, εξουσιοδοτεί
τη διοργάνωση και διενέργεια εράνου και διασφαλίζει ότι ο έρανος
διεξάγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες, όρους ή/και προϋποθέσεις
που καθορίζονται από την προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία. Σε

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων υπενθυμίζει 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 Χριστουγεννιάτικο Ωράριο που ισχύει από 1.12.2016 μέχρι 31.12.2016.
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα γενικά καταστήματα μπορούν να παραμένουν ανοιχτά καθημερινά
μέχρι τις 8:00 μ.μ., ενώ Παραμονή Χριστουγέννων
(24.12.2016)
και
Παραμονή
Πρωτοχρονιάς
(31.12.2016), μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι
τις 6:00 μ.μ..
Τονίζεται ότι, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2016, όπως και 1,
2 και 6 Ιανουαρίου 2017 τα γενικά καταστήματα θα
πρέπει να παραμείνουν κλειστά, αφού οι πιο πάνω
ημέρες θεωρούνται αργίες για τα γενικά καταστήματα.

Ε

είναι η εισαγωγή ενός νέου ήθους,
μιας νέας κουλτούρας, που θα την
χαρακτηρίζει ο εθισμός σε ηθικές
αξίες και η υπευθυνότητα και ο
ορθολογισμός.

ΑΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ένα ποσοστό 19% των νέων που
συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε
“πολύ” ευχαριστημένο με τη ζωή
του στην Κύπρο, 52% “αρκετά”, 22%
“λίγο” και 7% “καθόλου”. Το 24%
που ρωτήθηκαν απάντησαν ότι
ανήκουν σε πολιτικό κόμμα, 73%
ότι δεν ανήκουν ενώ 3% δεν απάντησαν. Στο ερώτημα αν τους
ενδιαφέρει η πολιτική, ποσοστό
15% είπαν “σε μεγάλο βαθμό”, 18%
“σε αρκετό βαθμό”, 30% “σε μικρό
βαθμό” και 37% “καθόλου”. Ποσο-

βιβλιάριο, στην ερώτηση ποιοι
είναι οι λόγοι, ποσοστό 45% είπε
πως δεν “έτυχε”, 31% ότι “δεν με
ενδιαφέρει η πολιτική”, 19% “έλλειψη εμπιστοσύνης στην πολιτική”
και 6% “η αποχή μου είναι τρόπος
αντίδρασης”. Η αξιολόγηση των
νέων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
είναι 2.57 και για τα πολιτικά κόμματα 2.01, για την Κυβέρνηση 2.34
σε πενταβάθμια κλίμακα. Στις βουλευτικές εκλογές 2016 απάντησαν
ότι ψήφισαν 72% ενώ 28% δεν
ψήφισαν. Σε σχέση με τους λόγους
που δεν ψήφισαν, ποσοστό 35%
έκανε αναφορά για “έλλειψη εμπιστοσύνης για την πολιτική”, 27%
“δεν με ενδιαφέρει η πολιτική”, 19%
“η αποχή μου είναι τρόπος αντίδρασης.

• Επισημάνσεις του Γραφείου Επιτρόπου Εθελοντισμού
ο Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων πληροφορεί το κοινό
ότι σύμφωνα με τον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο του 2014,
(68(Ι)/2014) κανένα πρόσωπο
(φυσικό ή νομικό) δεν νομιμοποιείται να διοργανώνει έρανο εκτός αν
υπάρχει σε ισχύ καθ’ όλη την
περίοδο διεξαγωγής του εράνου,
σχετική άδεια.

Tο ωράριο καταστημάτων
τις γιορτές

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.

Παράνομοι οι έρανοι χωρίς τη σχετική άδεια

Τ
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αντίθετη περίπτωση, ο/οι διοργανωτής/τές του εράνου είναι ένοχος/οι αδικήματος δυνάμει των
διατάξεων του Νόμου 68(Ι)/2014.
Με αφορμή τα περιστατικά κατά τα
οποία γίνεται έκκληση προς το
κοινό για οποιαδήποτε εισφορά με
οποιοδήποτε τρόπο σε έρανο, το
Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού
και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων καλεί τους πολίτες
όπως βεβαιώνονται ότι ο
έρανος διενεργείται νόμιμα
(απαιτώντας τον αριθμό
ή/και έντυπο άδειας διενέργειας εράνου από Έπαρχο ή
Υπουργείο
Εσωτερικών
στοιχεία της διοργανώτριας
οργάνωσης κ.λπ). Στην
αντίθετη περίπτωση το

κοινό καλείται όπως καταγγέλλει
τέτοια περιστατικά ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι περιπτώσεις διενέργειας παράνομων εράνων. Η αδειοδοτημένοι έρανοι
αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του
Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ ή την Ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Επαγγελματίες ζητιάνοι
κατακλύζουν την Κύπρο
ενόψει εορτών

νόψει των εορτών, οι δρόμοι σε όλη την Κύπρο
«πλημμύρισαν» από επαγγελματίες επαίτες η πλειοψηφία των οποίων ανήκει σε κυκλώματα τα οποία
δρουν εις βάρος των πολιτών. Καραδοκούν κυρίως σε
φώτα τροχαίας, έξω από υπεραγορές, φούρνους και
καταστήματα ζητώντας «βοήθεια». Τις Κυριακές
συχνάζουν έξω από τις εκκλησίες. Οι περισσότεροι
επαίτες αυτή την περίοδο προέρχονται από τη Ρουμανία, δρουν οργανωμένα και δεν έχουν συγκεκριμένο
τόπο διαμονής.
Η αστυνομία προτρέπει το κοινό να τους αποφεύγει.

Φιλανθρωπικό ίδρυμα
στο στόχαστρο της Αστυνομίας

Η

Αστυνομία προωθεί ποινική δίωξη εναντίον του
«Ιδρύματος Στοργής και Αγάπης για τα Παιδιά»
για συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσίας για καταδολίευση, απόσπαση χρημάτων με
ψευδείς παραστάσεις κ.ά. Σύμφωνα με την μέχρι
τώρα έρευνα το ίδρυμα πωλούσε έντυπα σε διασταυρώσεις και γραφεία χρησιμοποιώντας το όνομα γνωστών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων χωρίς όμως τα
χρήματα να καταλήγουν σε αυτούς. Μάλιστα, ο
Παγκύπριος Σύνδεσμος Προστασίας Σπαστικών και
Αναπήρων Παιδιών αναγκάστηκε να εκδώσει και ανακοίνωση με την οποία ενημέρωνε το κοινό ότι ο Σύνδεσμος «Δεν πουλάει ημερολόγια». Το ίδρυμα
πάντως συνήθιζε να πωλεί μέσω έμμισθου
προσωπικού περιοδικά εξ ονόματος διάφορων
ιδρυμάτων τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις
δεν γνώριζαν καν τη διενέργεια εράνου.
Αυτή τη στιγμή στη Βουλή εκκρεμεί η ψήφιση
νομοσχεδίου με το οποίο θα διενεργούνται
αυστηρότεροι έλεγχοι στα φιλανθρωπικά ιδρύματα αφού θα πρέπει να καταβάλουν ελεγμένους λογαριασμούς σε ετήσια βάση.
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ε συνέντευξή του στην
εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» και
στον δημοσιογράφο Γιώργο
Πυρίσιη, ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Μάτσας αναλύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το
συνδικαλιστικό κίνημα μετά
την οικονομική ύφεση και δεν
κρύβει την δυσαρέσκεια με την
πρόσφατη απόφαση εκ μέρους
της Βουλής για δέσμευση του
κονδυλίου για εφαρμογή του
ΓεΣΥ καθώς όπως δηλώνει
τέτοια εξέλιξη αποτελεί ουσιαστικά πισωγύρισμα. Εξηγεί
παράλληλα πως βρίσκεται
διαδικασία διαβούλευσης της
συλλογικής σύμβαση στον νευραλγικό τομέα των οικοδομών
και υποδεικνύει ότι το θέμα
βρίσκεται ακόμα ανοικτό
καθώς ορισμένες πρόνοιες της
σύμβασης οι οποίες συζητούνται θα πρέπει να έχουν νομική
ισχύ. Ολόκληρη η συνέντευξη
του κ. Μάτσα στην «Α» πιο
κάτω:

ΑΝΔΡΕΑΣ Φ. ΜΑΤΣΑΣ

«Πισωγύρισμα για το ΓεΣΥ
η απόφαση της Βουλής»
• «Δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει οποιοσδήποτε διάλογος για την αποκατάσταση
των κουρεμένων ταμείων προνοίας παρά την εξαγγελία εκ μέρους του αρμόδιου υπουργείου»
ας. Η πιο σημαντική είναι
πράγματι η σύμβαση στην
οικοδομική βιομηχανία η οποία
παραδοσιακά αποτελούσε τον
προπομπό των διαπραγματεύσεων. Το πρόβλημα με την
συγκεκριμένη σύμβαση είναι
ότι οι βασικοί όροι της σύμβασης θα πρέπει να έχουν την
νομική ισχύ, κάτι αντίστοιχο
που έγινε στη σύμβαση του
ξενοδοχειακού τομέα. Το τι
έχουμε συμφωνήσει είναι αφού
ολοκληρωθεί
η
σύμβαση,
συγκεκριμένες πρόνοιες θα
έχουν νομική ισχύ. Επομένως, ο

• «Είναι ώρα να συζητηθεί το θέμα των κλιμάκων
φορολογίας, του ΦΠΑ, η φορολόγηση της απόδοσης
των καταθέσεων, η φορολόγηση των καυσίμων και άλλα»

• Σε δηλώσεις σας πρόσφατα
αναφέρατε πως πολλές συλλογικές συμβάσεις έχουν
κλείσει. Εντούτοις, όπως
πληροφορούμαστε, σε κάποιους νευραλγικούς τομείς,
όπου παρατηρήθηκαν και
πολλά παράπονα για τις
πρακτικές των εργοδοτών
(π.χ οικοδομικός τομέας) δεν
έχετε φτάσει σε συμφωνία.
Γιατί;

εργοδότης θα είναι υπόλογος
στο νόμο αν δεν τηρεί τις
συγκεκριμένες πρόνοιες. Όμως,
το ότι δεν έχουμε καταλήξει
ακόμα δημιουργούνται δυο
προβλήματα. Πρώτον, ότι ο
κλάδος μένει χωρίς ανανέωση
της σύμβασης και ότι δεν
εφαρμόζεται μια απόφαση
που είναι ήδη ειλημμένη. Είναι
μια εκκρεμότητα που δεν βοηθά
στην ανάπτυξη του κλάδου.

Όντως, πάρα πολλές συμβάσεις λήγουν στο τέλος του χρόνου και είμαστε σε διαδικασία
ανανέωσης. Αρκετές από αυτές
έχουν ανανεωθεί με επαναφορά παρεμφερών και μισθολογικών δικαιωμάτων και σε αρκετές από αυτές έχουν επέλθει
μισθολογικές αυξήσεις μέσα
στα πλαίσια των δυνατοτήτων
του κλάδο ενώ επιτύχαμε
συνομολόγηση
συμβάσεων
μεγαλύτερης χρονικής διάρκει-

• Τι γίνεται με το ΓεΣΥ. Πάρθηκε μια πολιτική απόφαση,
όμως τα πράγματα παραμένουν στάσιμα. Ποια η θέση
της ΣΕΚ;

Π

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το ΓεΣΥ δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει οποιοδήποτε πισωγύρισμα. Πέρασαν πάρα πολλά
χρόνια από την ψήφιση του
νόμου, έγιναν πάρα πολλές
συζητήσεις και φτάσαμε στο
δια ταύτα. Καλώς ή κακώς
υπάρχει μια συμφωνία σε

αραμένουν σημαντικοί
κίνδυνοι για τα δημόσια
οικονομικά
της
Κύπρου εκτιμά η Ευρωπαική Επιτροπή, «Κομισιόν», εκφράζοντας ταυτόχρονα ανησυχίες για τις αυξανόμενες πιέσεις
προς την κυπριακή Κυβέρνηση για
εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής
χαλάρωσης. Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι, όπως αναφέρει η Κομισιόν στην
έκθεσή της για τον πρώτο μεταμνημονιακό έλεγχο της κυπριακής οικονομίας,
σχετίζονται, κυρίως με την μεγάλη
έκθεση της Κυβέρνησης σε ενδεχόμενες
οικονομικές υποχρεώσεις της στον χρηματοπιστωτικό τομέα και σε ημικρατικούς οργανισμούς αλλά και με δυνητικά
δυσμενείς μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις.

πολιτικό επίπεδο μεταξύ προέδρου και αρχηγών κομμάτων.
Είναι αρνητική εξέλιξη το γεγονός ότι κατά την ψήφιση του
κρατικού προϋπολογισμού έχει
κλειδωθεί το κονδύλι, οπότε
αυτό μπορεί να θεωρηθεί ένα
πισωγύρισμα. Κατανοούμε ότι
υπάρχουν τεράστια οικονομικά
συμφέροντα και υπάρχουν
σκοπιμότητες όμως αυτό δεν
μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Θα
πρέπει να εφαρμοστεί το ΓεΣΥ,
να ξεκινήσει το μονοασφαλιστικό στη βάση ποιοτικής
παροχής ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και αναλόγως
στην πορεία του χρόνου και
μέσα από την αξιολόγηση των
δεδομένων να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις.
• Τι γίνεται με τα κουρεμένα
ταμεία πρόνοιας; Υπάρχει
κάτι που μπορείτε να μας
πείτε;
Δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει
οποιοσδήποτε διάλογος για
την αποκατάσταση των κουρεμένων ταμείων προνοίας παρά
την εξαγγελία εκ μέρους του
αρμόδιου υπουργείου. Θεωρούμε ότι το κομμάτι που
αφορά στην αποκατάσταση
των κουρεμένων ταμείων θα
συμβάλει στην αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης προς το
χρηματοπιστωτικό σύστημα

και ενδεχομένως θα βοηθήσει
στην επαναδραστηριοποίηση
αρκετών ταμείων προνοίας.
Έχουμε στείλει από κοινού πριν
λίγες ημέρες μια επιστολή με
την ΠΕΟ στο υπουργείο οικονομικών ώστε να ξεκαθαρίσει το
θέμα για το που βρισκόμαστε.
• Η ΣΕΚ σε πρόσφατη ανακοίνωσή της ζητά να γίνει φορολογική μεταρρύθμιση. Εντούτοις, με δηλώσεις του ο

5

υπουργός Οικονομικών αναφέρει ότι έχουν γίνει φορολογικές ελαφρύνσεις όπως ο
φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας
και η κατάργηση της έκτακτης εισφοράς που αναμένεται να ισχύσει με το νέο έτος.
Πώς προτίθεστε να κινηθείτε
επ’ αυτού;
Όντως, έχουμε καταθέσει μια
εισήγηση για φορολογική
μεταρρύθμιση καθώς η τελευταία φορολογική μεταρρύθμιση
έγινε το 2002. Είναι επομένως
σημαντικό σε μια περίοδο όπου
ανακάμπτει σιγά σιγά η οικονομία να ξεκινήσει ένας διάλογος αλλά να είναι στοχευόμενος για την εξέλιξη και την
πορεία του. Είναι η ώρα να
καταθέσουν οι κοινωνικοί
εταίροι τις θέσεις και τις απόψεις τους. Δεν νοιώθουμε ότι
το υπουργείο οικονομικών και
ο υπουργός έχουν απορρίψει
αυτή την απόφαση, ήδη έχει
ζητηθεί να συγκεκριμενοποιήσουμε τις απόψεις και τις
εισηγήσεις μας. Είναι ώρα να
συζητηθεί το θέμα των κλιμάκων φορολογίας, του ΦΠΑ, η
φορολόγηση της απόδοσης
των καταθέσεων, η φορολόγηση των καυσίμων και άλλα.

• Σε ποιο σημείο βρίσκεται ο διάλογος για επαναφορά της
ΑΤΑ; Δεν νομίζετε ως συντεχνίες πως οι απαιτήσεις για επαναφορά αυξήσεων, προσαυξήσεων και ΑΤΑ, ενδεχομένως να
εκτροχιάσει την οικονομία ξανά;
Το είπα ξανά και θα το επαναλάβω πως ως ΣΕΚ έχουμε δείξει
δείγματα γραφής καθόλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και
αυτό θα πράξουμε και στο μέλλον. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι
οι εργαζόμενοι θα πρέπει μέσα από την ανάκαμψη της οικονομίας τεκμηριωμένα και με φειδώ επαναφορά των δικαιωμάτων
τους για να αρθούν οποιεσδήποτε στρεβλώσεις. Η ΣΕΚ σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να λειτουργήσει ανεύθυνα και να ανατρέψει τη θετική πορεία της οικονομίας. Την ίδια στιγμή όμως
εκεί που τεκμηριώνεται ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να
λάβουν μέρος ως αποτέλεσμα της δικής τους συμμετοχής στην
αύξηση των κερδών της επιχείρησης εμείς ως συνδικαλιστικό
κίνημα θα το διεκδικήσουμε.
Η ΑΤΑ είναι ένας θεσμός που λειτούργησε υποβοηθητικά στην
κυπριακή οικονομία. Ως εκ τούτου θεωρούμε πως είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να διατηρηθεί και δεν είναι τυχαίο ότι και
η τρόικα απέσυρε το αρχικό της αίτημα για κατάργηση αυτού
του θεσμού. Ο διάλογος που έχει ξεκινήσει έχει ξεκαθαρίσει πως
η ΑΤΑ δεν καταργείται. Άρα το σημείο εκκίνησης είναι αυτό και
συζητούμε τον τρόπο απόδοσής της.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

μικού ισοζυγίου στο
2% του ΑΕΠ, ενώ για
το 2018 αναμένει
αύξηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο
2,5% του ΑΕΠ, λόγω της συνεχιζόμενης
οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της αγοράς εργασίας, ως αποτέλεσμα της αύξησης των κρατικών
εσόδων και του περιορισμού των κοινωνικών δαπανών.

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα δημοσιονομικά της Κύπρου

Το πιο δύσκολο πολιτικό περιβάλλον

και οι αντιδράσεις από κεκτημένα συμφέροντα έχουν επιβραδύνει σημαντικά
τη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων, παρά
το γεγονός ότι τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να βοηθήσουν στη
μείωση του δημόσιου χρέους με ταχύτερους ρυθμούς, σημειώνεται.

Κατάργηση του φόρου ακινήτων
Αναφορικά με την κατάργηση του
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από το
2017, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι
αυτό υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των εσόδων του κράτους και έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευση της
Κυβέρνησης για μεταρρύθμιση του
φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία
αρχικά προοριζόταν για τη βελτίωση

της ποιότητας των δημόσιων εσόδων.
Η φορολογία ακινήτων είναι μεταξύ
των λιγότερων στρεβλωτικών φόρων
και επομένως συμβάλει σε μια περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη δομή
δημοσίων εσόδων, επισημαίνει.
Επιπλέον, η Κομισιόν σημειώνει στην
έκθεση της ότι οι κυπριακές αρχές δεν
έχουν μέχρι στιγμής εντοπίσει οποιαδήποτε αντισταθμιστικά μέτρα για
περιορισμό του αντίκτυπου που θα έχει
στα δημόσια οικονομικά η κατάργηση
του φόρου ακινήτων.

Προβλέψεις 2017
Για το 2017, η Κομισιόν αναμένει επιδείνωση του πρωτογενούς δημοσιονο-

Ωστόσο, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η
ικανότητα της Κύπρου για να επιτύχει
ονομαστικό πλεόνασμα στο επόμενα
χρόνια, όπως έχει δεσμευθεί κατά τη
διάρκεια του προγράμματος προσαρμογής, παραμένει ευάλωτη από μια
αύξηση των τόκων για το δημόσιο
χρέος.
“Αυτό απαιτεί τη συνέχιση μιας συνετής
δημοσιονομικής πολιτικής”, τονίζει.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΣΕΚ)

Εθνική υπόθεση η εξοικονόμηση ενέργειας
Η

ΣΕΚ αποδίδει τεράστια
σημασία στα θέματα που
αφορούν την προστασία και τα
συμφέροντα των καταναλωτών. Πάνω σε συνεχή βάση
προσπαθεί να παρέχει στα
μέλη της ποιοτική ενημέρωση
για διάφορα θέματα που έχουν
άμεση σχέση με το βιοτικό επίπεδο και γενικά την ποιότητα
της ζωής.

σει τον αναγνώστη - καταναλωτή να εξοικονομήσει ενέργεια χωρίς να στερηθεί τις ανέσεις του.
Απλές συμβουλές
Επειδή η εξοικονομήση ενέργει-

γργήρορα αυτό που θέλετε και
κλείστε το.
• Ποτέ μη βάζετε ζεστό φαγητό
στο ψυγείο και μην τοποθετείτε
το ψυγείο κοντά στην ηλεκτρική κουζίνα ή στο καλοριφέρ.

Το θέμα της εξοικονόμησης
ενέργειας προσλαμβάνει για
την Κύπρο χαρακτήρα εθνικού
προβλήματος αφού η ενεργειακή εξάρτηση μας από μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ανέρχεται στο 94.9% (σχεδόν
αποκλειστικά
εισαγωγές
πετρελαιοειδών καυσίμων).
Σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς, εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 1% ισοδυναμεί με
εξοικονόμηση 10 εκατομμυρίων
ευρώ ετησίως.
Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πως θα χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά
την ενέργεια, έτσι ώστε να
καταναλώνουμε λιγότερο, διατηρώντας την ποιότητα της
ζωής μας σε υψηλό επίπεδο.
Αυτός είναι ο βασικός στόχος
αυτού του κειμένου. Να βοηθή-

Η

συντριπτική πλειοψηφία
των πολιτών πιστεύει ότι
δεν βελτιώθηκε η οικονομική
και πολιτική κατάσταση στην
Κύπρο τα τελευταία τέσσερα
χρόνια, σύμφωνα με έρευνα
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Όπως προκύπτει από την
έρευνα, στην οποία συμμετέχει
για πρώτη φορά η Κύπρος,
μόνο το 8% και 15% των ερωτηθέντων αντίστοιχα πιστεύουν ότι η οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Κύπρο
ήταν καλύτερη το 2016 σε
σχέση με τέσσερα χρόνια πριν.
Τα ποσοστά είναι σημαντικά
χαμηλότερα από τους αντίστοιχους μέσους όρους για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και
τη Γερμανία. Μόνο στην Ελλάδα και την Ιταλία τα πράγματα
πηγαίνουν χειρότερα απ’ ό,τι η
Κύπρος σε ό,τι αφορά την
εκτίμηση για την παρούσα
οικονομική κατάσταση.
Σχεδόν το 90% των νοικοκυριών που ρωτήθηκαν στην
Κύπρο πιστεύουν ότι δεν έχει
υπάρξει βελτίωση στο βιοτικό
τους επίπεδο, το δεύτερο
χαμηλότερο ποσοστό στο δείγμα μετά την Ελλάδα. Μόνο το
25% των ερωτηθέντων είναι
ικανοποιημένοι με την οικονομική τους κατάσταση, έναντι

με τις κοινές λάμπες.
• Μην ανοιγοκλείνετε την
πόρτα του φούρνου. Ο ζεστός
αέρας χάνεται και τότε ξανά
από την αρχή.
• Κλείνετε το φως όταν δεν το
χρειάζεστε και ξεσκονίζετε τις
λάμπες τακτικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ανοίξτε τις
κουρτίνες και μην ανάβετε
φως.
• Αποφεύγετε να αφήνετε τις
ηλεκτρικές συσκευές στη θέση
αναμονής (stand by). Η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται σε θέση αναμονής
(stand by) μπορεί να φτάσει σε

• Μην ανοίγετε το ψυχείο χωρίς
λόγο. Όταν το ανοίξετε, πάρτε

• Χρησιμοποιείτε στο
σπίτι λαμπτήρες φθορισμού.
Είναι λίγο ακριβότεροι από τις
κοινές λάμπες, αλλά σίγουρα
οικονομικότεροι, αφού εξοικονομούν 75% ενέργεια σε σχέση

ποσοστό μεταξύ 5 και 10% της
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού στον οικιακό τομέα.
• Ρυθμίστε το θερμοστάτη της

ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΤΟ 2016 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
• Μόνο το 8% πιστεύουν ότι η οικονομική κατάσταση στην Κύπρο ήταν καλύτερη
το 2016 σε σχέση με τέσσερα χρόνια πριν
29% που είναι ο μέσος όρος
στη ΝΑ Ευρώπη. Επιπλέον, το
13%
των
ερωτηθέντων
Κυπρίων πιστεύουν ότι το
2016 υπήρχε λιγότερη διαφθορά σε σχέση με τέσσερα χρόνια
πριν.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ωστόσο, παρά την πρόσφατη
οικονομική κρίση, το επίπεδο
της ικανοποί-ησης από τη
ζωή για τους Κυπρίους είναι
ελαφρώς υψηλότερο από τον
μέσο όρο της περιοχής.
Ποσοστό 48% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένοι
με τη ζωή τους, σε σύγκριση με 43% που είναι ο
μέσος όρος στην περιοχή.

Κύπρο ήταν καλύτερη το 2016
σε σχέση με τέσσερα χρόνια

• Μόνο οι Έλληνες
και οι Ιταλοί πολίτες
βλέπουν χειρότερα
τα οικονομικά πράγματα
απ’ ό,τι οι Κύπριοι

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Όταν ρωτήθηκαν για το ποιοι
δημοκρατικοί θεσμοί υπάρχουν
στην Κύπρο, 62% ανέφεραν ότι
η ελευθερία του λόγου είναι
εγγυημένη στη χώρα, ενώ 52%
και 48% αντίστοιχα επεσήμαναν τις ελεύθερες εκλογές και
την ισότητα των φύλων.

• Αν δεν παρακολουθείτε τηλεόραση σβήστε την.
• Ελέγξετε αν υπάρχει ζεστό
νερό πριν ανάψετε το θερμοσίφωνα. Ρυθμίστε το θερμοστάτη
στους 60 βαθμούς Κελσίου.

Αυτό επιβάλλει το συμφέρον
και της κοινωνίας αλλά και της
οικονομίας. Αυτό επιβάλλει το
συμφέρον του ατόμου αλλά και
του συνόλου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΝ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ένα σημαντικό μέρος των
ερωτηθέντων θα ήθελαν να
δουν επιπλέον κρατική χρηματοδότηση για να βοηθηθούν οι
φτωχοί (29%) και για εκπαιδευτικούς σκοπούς (19%. Πρόσθετα αποτελέσματα δείχνουν
ότι περίπου 60% των Κυπρίων
ερωτηθέντων θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερους φόρους για τη βελτίωση της ποιότητας του
συστήματος δημόσιας υγείας
και 55% της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οι ηλικιωμένοι, οι άνδρες
και οι ανώτερες εισοδηματικές ομάδες εμφανίζονται περισσότερο
ικανοποιημένοι.
Η εμπιστοσύνη για ένα
καλύτερο μέλλον για τη νεότερη γενιά είναι αρκετά κάτω
από τον μέσο όρο της περιοχής. Μόνο το 8% και 15% των
ερωτηθέντων
αντίστοιχα
πιστεύουν ότι η οικονομική και
πολιτική κατάσταση στην

• Κάνετε συχνά συντήρηση της
κεντρικής θέρμανσης γιατί
κακή λειτουργία του συστήματος, αυξάνει μέχρι και 30% την
κατανάλωση ενέργειας.

Το Σωματείο Εργαζομένων
Καταναλωτών ΣΕΚ ενθαρρύνει
τα οργανωμένα σύνολα, το
κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά και
τον κάθε πολίτη να εφαρμόσουν στην καθημερινή τους
ζωή πολιτικές εξοικονόμησης
ενέργειας.

√ Εξοικονόμηση ενέργειας
ύψους 1% ισοδυναμεί με
10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως
ας ισοδυναμεί με εξοικονόμηση
χρημάτων, κερδίστε αυτά τα
χρήματα εφαρμόζοντας τις πιο
κάτω απλές συμβουλές:

κεντρικής θέρμανσης στους 20 βαθμούς Κελσίου και στους 26
βαθμούς τα κλιματιστικά. Είναι
οι ιδανικότερες θερμοκρασίες
για χειμώνα - καλοκαίρι.

πριν.

Μόνο το 25% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι τα παιδιά
που γεννιούνται σήμερα θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον
από την τρέχουσα γενιά, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά
στην έρευνα, σε αντίθεση με 39% και 50% στις χώρες
της ΝΑ Ευρώπης και της περιοχής γενικότερα

Η πλειοψηφία των Κυπρίων
ερωτηθέντων δηλώνουν ότι
είναι ικανοποιημένοι με τη
γενική ποιότητα των
δημοσίων υπηρεσιών.
Τα ποσοστά κυμαίνονται από 56%
ικανοποιημένων
χρηστών των
τοπικών δρόμων και 95%
για την αξιοποίηση των υπηρεσιών τηλεφωνικής γραμμής.
Το 94% των Κυπρίων ερωτηθέντων πιστεύουν ότι οι γυναίκες είναι τόσο ικανές όπως και
οι άντρες για να είναι στελέχη
επιχειρήσεων.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΓΚΙΝΕΙ
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ!

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Άγιος Βασίλης είναι όλες
οι μαμάδες, οι μπαμπάδες και
οι παππούδες όλου του κόσμου

γιος Βασίλης δεν υπάρχει, μικρά μας. Τα δώρα τα πήραμε εμείς, τα
κρύψαμε προσεκτικά, τα τυλίξαμε με αγάπη και τα βάλαμε κάτω απ’ το
δέντρο. Ο Άγιος Βασίλης είναι μια στολή στο πατάρι.
Όλα αυτά όμως, δεν μπορούμε να τα πούμε. Και, όσο γλυκανάλατο κι αν
φαίνεται σε μερικούς, για κάποιους το «Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης» είναι
μια απ’ τις πιο βαριές αλήθειες.
Οπότε, για να μην πληγωθεί το παιδί πρέπει να βρούμε τρόπους τρυφερούς. Ιδού μερικές ιδέες:

«Ο Άγιος Βασίλης υπάρχει»
Το παιδί ίσως ρωτήσει (εύλογα) «Μαμά, εσύ είσαι ο Άγιος Βασίλης;». Η
απάντηση είναι «Όχι, δεν είμαι εγώ ο Άγιος Βασίλης. Δεν υπάρχει ένας
μόνο Άγιος Βασίλης».
Παραδεχτείτε ότι εσείς είστε ο άνθρωπος που τρώει τα κουλουράκια και
πίνει το γάλα. Παραδεχτείτε ότι εσείς αγοράζετε τα δώρα και εσείς είστε οι
παραλήπτες του γράμματος. Εξηγήστε το, όμως, στη συνέχεια ως εξής: Ο
Άγιος Βασίλης κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Διδάσκει στα μικρά παιδιά να πιστεύουν σε κάτι που
δεν έχουν δει και δεν μπορούν να
αγγίξουν. Ο Άγιος Βασίλης είναι
• Πώς να πείτε στα παιδιά
η αγάπη, η μαγεία, η ελπίδα, η
την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη
προσφορά. Ο Άγιος Βασίλης
των διαφημίσεων, χωρίς
είναι όλες οι μαμάδες και οι
να τα πληγώσετε
μπαμπάδες του κόσμου και οι
παππούδες αυτών και προπαππούδες τους. Πείτε στο παιδί ότι εσείς δεν είστε ο Άγιος Βασίλης. Είστε
απλώς στην ομάδα του. Σ’ αυτήν την ομάδα, που το μόνο που θέλει είναι
χαμόγελα και παιχνίδι, χωρίς κανένα απολύτως αντάλλαγμα.

«Μπορείς ΕΣΥ να γίνεις Άγιος Βασίλης»
Μια μαμά, μοιράστηκε πρόσφατα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης
(Facebook) τον δικό της τρόπο να αποκαλύψει τη σκληρή αλήθεια
και μας άρεσε πολύ. Δείτε τι προτείνει και, αν σας «κάνει» το σενάριο, μπορείτε κάλλιστα να το χρησιμοποιήσετε κι εσείς.

• Ο πνευματικός Άγιος Βασίλειος από την Καισαρεία προστάτης των φτωχών
και ο υλιστής «Σάντα Κλάους» της Coca – Cola που «χαρίζει» δώρα στα παιδιά

Α

ναμφίβολα η φιγούρα του Άη Βασίλη συγκινεί μικρούς και μεγάλους.
Είναι αυτός που δεν αφήνει ποτέ τους
μικρούς του φίλους απογοητευμένους
ακόμα και αν δεν έχουν προλάβει να
τον συναντήσουν ούτε μία φορά. Οι
ιστορίες για την καταγωγή του είναι
πολλές και αφήνουν σε όλους το περιθώριο να επιλέξουν εκείνη που τους
ταιριάζει καλύτερα.

Ο Άγιος Βασίλης της Κύπρου,
της Ελλάδας και της Ορθοδοξίας
Στην Ελλάδα και την ορθόδοξη παράδοση η πρώτη ημέρα του χρόνου ταυτίστηκε με σχετική ευκολία με το Μέγα
Βασίλειο, το μεγάλο ιεράρχη από την
Καισαρεία της Καππαδοκίας, του 4ου
αιώνα. Η φιγούρα του βορειοευρωπαίου και βορειοαμερικανού Santa Claus
έφτασε στην αστική κυρίως τάξη της
ελληνικής κοινωνίας, τη δεκαετία
1950-1960 από τους μετανάστες,
μέσω τις ευχετήριων καρτών.

Ο Μέγας Βασίλειος
Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας από τους
τρεις ιεράρχες, γεννήθηκε το 330 στη Νεοκαισάρεια του Πόντο. Σπούδασε ρητορική,
φιλοσοφία, αστρονομία, γεωμετρία, ιατρι-

Όταν φτάνουν γύρω στα 7 ή όποτε δούμε ότι υποψιάζονται ότι ο
Άγιος Βασίλης ίσως δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, τότε το παιδί
είναι έτοιμο. Βγαίνουμε μαζί βόλτα, καθόμαστε σε ένα καφέ,
παραγγέλνουμε και τους λέω περίπου αυτά:

Σίγουρα έχεις προσέξει ότι οι Άγιοι Βασίληδες που βλέπουμε στα μαγαζιά
είναι κανονικοί άνθρωποι, ντυμένοι σαν τον Άγιο Βασίλη. Μπορεί κάποιος
φίλος σου να σου είπε ότι ο Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει.
Το θέμα είναι ότι εσύ έχεις μεγαλώσει αρκετά για να γίνεις πια ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ
Άγιος Βασίλης.
Πες μου, τι πιστεύεις ότι κερδίζει ο Άγιος Βασίλης απ’ όλη αυτή τη δουλειά
που κάνει; (Οδηγήστε το παιδί από τα κουλουράκια και το γάλα, στο
αίσθημα χαράς που χαρίζει το να προσφέρεις). Λοιπόν, τώρα που έχεις
πραγματικά καταλάβει, είσαι έτοιμος να γίνεις ΕΣΥ Άγιος Βασίλης.”
Στη συνέχεια η μαμά με την γλυκιά ιδέα, εξηγεί ότι συμφωνεί παρέα με το
παιδί τον πρώτο του «στόχο». Επιλέγουν ένα άτομο του περιβάλλοντός
τους, διαλέγουν ένα δώρο που του χρειάζεται ή που θεωρούν ότι θα του
δώσει χαρά, το αγοράζουν, το τυλίγουν και το παραδίδουν μυστικά. Έτσι
γεννιέται ακόμη ένας Άγιος Βασίλης –γιατί ποτέ οι Άγιοι Βασίληδες δεν
είναι αρκετοί.

και να βάλουν μέσα σε κάθε μία από ένα
αντικείμενο. Την επομένη τους τις μοίρασε
και, σαν από θαύμα, κάθε ένας βρήκε μέσα
στην πίτα αυτό που είχε προσφέρει.

Ο Άγιος Βασίλης
στον υπόλοιπο κόσμο
Ο Άγιος Βασίλης πάντως που όλοι έχουν
αγαπήσει, υλιστικά βεβαίως, είναι αυτός με
την κόκκινη στολή, τη λευκή γενειάδα, με το
σάκο του γεμάτο δώρα, πάνω σε έλκηθρο
που το σέρνουν τάρανδοι και «μοιράζει
δώρα» την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε
όλα τα καλά παιδιά.

«Στην οικογένειά μας έχουμε έναν ξεχωριστό τρόπο να ανακοινώνουμε αυτά τα δυσάρεστα νέα στα παιδιά: τους μαθαίνουμε να
περνάνε απ’ το να δέχονται δώρα απ’ τον Άγιο Βασίλη, στο να γίνονται οι ίδιοι Άγιοι Βασίληδες.

“Έχεις μεγαλώσει πολύ φέτος. Και δεν εννοώ μόνο ότι έχεις ψηλώσει, αλλά και ότι έχει μεγαλώσει και η καρδιά σου (Εδώ, παραθέτω
2-3 παραδείγματα γλυκιάς και σωστής συμπεριφοράς του παιδιού τον
τελευταίο χρόνο).
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κή, φιλολογία και φυσική στην Καισάρεια,
στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στην
περίφημη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών.
Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος στην Καισάρεια
της Καππαδοκίας και το 370 διαδέχθηκε
στον επισκοπικό θρόνο το μητροπολίτη
Καισάρειας.
Ο ίδιος έγινε γνωστός κυρίως για τη φιλανθρωπία του και γιατί φρόντιζε πάντα
όσους είχαν την ανάγκη του. Σύμφωνα με
την παράδοση αμέσως μετά τα Χριστούγεννα ξεκινούσε πεζός μ' ένα ραβδί στο χέρι και
έφερνε συμβολικά δώρα στους ανθρώπους
δώρα: ευλογία του και η καλή τύχη.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ
Από τον Μέγα Βασίλειο ξεκίνησε και η
παράδοση της βασιλόπιτας της Πρωτοχρονιάς. Όλα άρχισαν όταν ο Έπαρχος της
Καππαδοκίας πήγε στην πόλη για να
εισπράξει φόρους, οι κάτοικοι ζήτησαν τη
βοήθεια του Μεγάλου Βασιλείου για να μην
χάσουν τα πολύτιμα αντικείμενα τους, αφού
ήταν και τα μόνα που είχαν του. Αφού τα
συγκέντρωσαν και τα είδε ο Έπαρχος, ο
Μέγας Βασίλειος τον έπεισε να μην τα
πάρει. Ενθουσιασμένοι οι κάτοικοι ευχαριστούν τον Μέγα Βασίλειο που τους βοήθησε,
ωστόσο τότε προέκυψε το ζήτημα της επιστροφές των αντικειμένων στους ιδιοκτήτες
τους. Τότε για να μην υπάρξει διχόνοια και
προστριβές τους διέταξε τους πιστούς να
φτιάξουν το απόγευμα του Σαββάτου πίτες

Ωστόσο κάθε χώρα και κάθε πολιτισμός τον
έχει βαφτίσει σύμφωνα με τα δικά του
έθιμα, ίσως και τις εδικές του ανάγκες.
Σημασία έχει πάντως πως σε όλες τις
γωνιές του πλανήτη ο συμβολισμός είναι ο
ίδιος.
Μερικά από τα ονόμα που έχει:
• Ο «πατέρας των Χριστουγέννων» των
Άγγλων
• Ο «Περ Νοέλ» των Γάλλων
• Ο «Σίντερ-Κλάας» των Ολλανδών
• Ο «Βάιναχτσμαν» των Γερμανών
• Ο «Λαμ-Κουνγκ-Κουνγκ» (= ο Καλός γεροπατέρας) των Κινέζων
• Η γριά Μπαμπούσκα στη ρωσική παράδοση, που καταδικάστηκε να τριγυρνάει την
ημέρα των Θεοφανίων και να μοιράζει
δώρα στα παιδιά, επειδή έδωσε λάθος
κατευθύνσεις για το δρόμο προς τη Βηθλεέμ.
Το όνομα πάντως Santa Claus είναι μία
παράφραση του ολλανδικού ονόματος
Sinterklaas, που μετέφεραν και εδραίωσαν
στο Νέο Κόσμο, στο Νέο Άμστερνταμ (σήμερα Νέα Υόρκη) οι Ολλανδοί μετανάστες.
Στη συνέχεια έρχεται το ποίημα του Κλέμεντ
Μούρ, ο οποίος έδωσε στον Αγιο Βασίλη το
μεταφορικό του μέσο, το έλκηθρο με τους
ταράνδους και τον «έμαθε» να μπαίνει στα
σπίτια από τις καμινάδες.
Τέλος το 1931 η πολυεθνική εταιρεία Coca
Cola και ο αμερικανός σχεδιαστής Χέιντον
Σάντμπλομ, για τις ανάγκες ενός διαφημιστικού έβαψαν τη μέχρι τότε πράσινη στολή
του Άγιου Βασίλη στο κόκκινο χρώμα του
αναψυκτικού και του έμεινε για πάντα.
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αθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, δημιουργούνται
στο μυαλό των περισσότερων
εικόνες με δώρα, διακοπές,
ξεκούραση, διασκέδαση, χαρά,
συναντήσεις με φίλους και
συγγενείς, στολίδια, κάλαντα
και ανταλλαγές ευχών. Ή
μήπως όχι; Η διάσημη «κατάθλιψη των Χριστουγέννων»
αφορά πολλούς ανθρώπους
και ίσως στην σημερινή εποχή
ακόμη περισσότερους απ’ ότι
παλιότερα: στρες, αδυναμία να
βιωθεί «το εορταστικό κλίμα
των ημερών», αυξημένο αίσθημα κούρασης, ευερεθιστότητα,
μελαγχολία, ενίοτε κατάθλιψη
(με την κλινική έννοια του
όρου).

Λόγοι που βιώνονται με
αρνητικά συναισθήματα;
Η μοναξιά: Οι άνθρωποι που
είναι μόνοι τους είναι περισσότεροι απ’ όσο νομίζουμε. Οι
γιορτές - παραδοσιακά συνδεδεμένες
με
οικογενειακές
συγκεντρώσεις, συντροφικότητα γύρω από το γιορτινό τραπέζι και γενικότερα φιλικές και
κοινωνικές επαφές- εντείνουν
το αίσθημα μοναξιάς (είτε
κάποιος διαβιεί χωρίς οικογένεια, σύντροφο και φίλους είτε
νιώθει συναισθηματικά αποξενωμένος από το περιβάλλον

Η κατάθλιψη των Χριστουγέννων
και πως την αντιμετωπίζουμε
του). Στις μέρες μας, όλο και
περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν να πραγματοποιήσουν
το αίτημα τους για φυσική και
συναισθηματική μετοχή σε
συντροφικές σχέσεις και αυτό
το αίτημα ματαιώνεται περισσότερο οδυνηρά την περίοδο
των γιορτών: το να είναι
κανείς μόνος του το βράδυ μιας
καθημερινής μέρας δεν βιώνεται το ίδιο αρνητικά με το να
είναι μόνος του όταν αλλάζει η
χρονιά.

• Γιατί μελαγχολούμε
τη γιορτινή περίοδο;
Η οικονομική δυσπραγία και
η «υποχρέωση» υπερκαταναλωτισμού: Στις δυτικές κοινωνίες, εδώ και αρκετά χρόνια, οι
γιορτές των Χριστουγέννων
σημαίνουν αναγκαστικό σχεδόν
καταναλωτισμό, είτε για δώρα
(συνήθως ακριβά) είτε για το
γιορτινό τραπέζι είτε για
ψώνια προσωπικής ανανέωσης. Το αίσθημα υποχρέωσης

Τ

ο Χριστουγεννιάτικο δέντρο έκανε
την πρώτη του εμφάνιση στον ελλαδικό χώρο το 1833. Το έφεραν ο Όθωνας και η Βαυαρική δυναστεία ως Γερμανικό έθιμο και το πρώτο έλατο στολίστηκε στα ανάκτορα του Ναυπλίου,
όπου οι κάτοικοι έκαναν ουρές για να
το θαυμάσουν. Αναμφισβήτητα το χριστουγεννιάτικο δέντρο αποτελεί ένα
από τα πιο όμορφα χριστουγεννιάτικα
έθιμα. Σε κάθε σπίτι έχει καθιερωθεί ο
στολισμός του. Οι συμβολισμοί και τα
νοήματά του πολλά. Στην βάση του
τοποθετείται συνήθως μια φάτνη που
αναπαριστά τη γέννηση του Χριστού,
ενώ στην κορφή υπάρχει το αστέρι της
Βηθλεέμ που οδήγησε τους μάγους στο
Θείο Βρέφος.

Αρχαιότητα
Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η
παράδοση να στολίζονται δέντρα ή
κομμάτια δέντρων υπήρχε σε όλες τις

απέναντι στο κοντινό περιβάλλον (σύντροφοι, φίλοι και παιδιά) παραμένει και η αδυναμία
του ατόμου να ανταπεξέλθει –
όπως νομίζει πως οφείλει προκαλεί ενοχές, στρες, αισθήματα αναξιότητας και τελικά
μέχρι και κατάθλιψη.
Οι αναμνήσεις: Είτε χαρούμενες είτε δυσάρεστες, οι αναμνήσεις περασμένων Χριστουγέννων είτε από τη παιδική
ηλικία είτε και από το πιο
πρόσφατο παρελθόν, μπορούν
να πυροδοτήσουν αισθήματα
θλίψης, μελαγχολίας και αναστάτωσης. Για παράδειγμα,

μπορεί σε κάποιους να πυροδοτούνται αναμνήσεις από
Χριστούγεννα της παιδικής
ηλικίας που ο ένας γονιός ήταν
απών ή αντίθετα που ήταν η
εποχή της μεγαλύτερης θαλπωρής, μιας θαλπωρής που
δεν μπορεί να βιώσει ως ενήλικας. Άλλο παράδειγμα: γυναίκες ή άντρες που χώρισαν
πρόσφατα αντίθετα με την
δική τους επιθυμία και αναπολούν τις ωραίες στιγμές που
έζησαν με τους πρώην συντρόφους τους.
Μη ρεαλιστικές προσδοκίες:
Το εορταστικό κλίμα των Χρι-

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
και το Ελληνικό Καραβάκι
θρησκείες από την
αρχαιότητα.

κια, γλυκίσματα και
ζαχαρένια ανθρωπάκια.

Η λατρεία και ο
στολισμός
του
δέντρου έρχεται
από την αρχαιότητα, στη λατρεία
της Κυβέλης αλλά
και σε μύριες
άλλες αναφορές
που έχουμε από
τα ιστορικά κείμενα γι αυτόν το
στολισμό. Το 1650
υπάρχει μια αναφορά για Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε στο
Στρασβούργο και ήταν στολισμένο με
τριαντάφυλλα από χρωματιστά χαρτά-

Σύμβολο χριστιανικό
το έλατο
Στη χριστιανική θρησκεία
τον 4ο αιώνα καθιερώθηκε η 25η Δεκεμβρίου ως
ημέρα εορτασμού της Γέννησης του Χριστού και
τον 8ο αιώνα στολίστηκε
το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο που ήταν
έλατο. Μάλιστα η επιλογή
του έλατου έγινε από τον
γιο Βονιφάντιο, για να
σβήσει την ιερότητα που απέδιδε ο
κόσμος μέχρι τη στιγμή εκείνη (κατά-

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΡΑΒΑΚΙ

Η

Ελλάδα είναι ευλογημένος τόπος. Ευλογημένος με το
δώρο της θάλασσας και του απέραντου γαλάζιου. Η
Ελλάδα, ιστορικά είναι χώρα ναυτικών βιώνοντας έντονα
όσα καλά, αλλά και κακά φέρνει η θάλασσα, στο πέρασμα
των χρόνων.
Λογικό ήταν, λοιπόν, η καθημερινότητα των κατοίκων της να
περιστρέφεται γύρω από το υγρό στοιχείο. Γεγονός που
ήταν, μάλιστα, εντονότερο πριν αρκετές δεκαετίες, όταν σχεδόν από κάθε σπίτι, ο πατέρας ή ο γιος -πολλές φορές και
οι δύο - έλειπαν "στα καράβια", παλεύοντας για το ψωμί της
οικογένειας. Και τα Χριστούγεννα δεν μπορούσαν να διαφέρουν.
Τα παιδιά που έμεναν πίσω, οπλισμένα με πολλή φαντασία,
συνήθιζαν να κατασκευάζουν μόνα τα παιχνίδια τους, χρησιμοποιώντας ό,τι είχαν πρόχειρο· συνήθως, ξύλο και λίγο
χαρτί ή κουρέλια.
Τα περισσότερα κατέληγαν να φτιάχνουν το παραδοσιακό,
πλέον, καραβάκι, εμπνευσμένα από τα μακρινά ταξίδια των
αγαπημένων τους προσώπων και τη νοσταλγία να τα ξανα-

δούν.
Πάντως, κυρίως ανάμεσα
σε ναυτικούς, ψαράδες και
θαλασσοπόρους, το έθιμο
με το στόλισμα καραβιού
κρατάει ακόμα γερά. Τα
καραβάκια, εξακολουθούν
να στολίζονται σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας - περισσότερο στα νησιά. Είναι ευχάριστο γιατί τελευταία χρόνια
παρατηρείται μία στροφή αρκετών δήμων και κοινωνικών
φορέων στην παράδοση, με καράβια να κάνουν την εμφάνισή τους σε όλο και περισσότερες πλατείες της χώρας.
Το στολισμένο καράβι, λένε ότι, συμβολίζει την καινούρια
πλεύση του ανθρώπου στη ζωή, μετά τη γέννηση του Ιησού.
Ας ελπίσουμε, λοιπόν, τα καραβάκια που θα στολιστούν
φέτος στην Κύπρο και Ελλάδα και με τη συγκυρία των
ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, να δώσουν νέα πλεύση το
2017, να μας ταξιδέψουν σε ήρεμα νερά δείχνοντας τον
δρόμο για ένα καλύτερο αύριο.
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στουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σχεδόν επιβάλλει «να
περάσουμε καλά». Πολλοί
άνθρωποι βιώνουν αυτό το
διάχυτο μήνυμα πιεστικά και
αγχωτικά. Οι υπερβολικές
προσδοκίες για διασκέδαση
δύσκολα εκπληρώνονται και το
αίσθημα της απογοήτευσης
και ματαιότητας μπορεί να
είναι έντονο.
Η εξαντλητική προετοιμασία
για τις γιορτές: Οι «υποχρεώσεις» αυτών των ημερών
(ψώνια, οργάνωση γιορτινού
τραπεζιού, οργάνωση κοινωνικών επαφών κ.ά.) και η προσπάθεια να ανταποκριθούμε
σε αυτές στα πλαίσια ενός
στενού χρονικά προγράμματος
δουλειάς, παιδιών κλπ μπορεί
να προκαλέσουν σημαντικό
αίσθημα κόπωσης αλλά και
έντασης.
Η επιστροφή στην καθημερινότητα: Εκτός από το καταθλιπτικό συναίσθημα που μπορεί
να βιώνει κανείς πριν ή κατά
την διάρκεια των γιορτών,
υπάρχει και η μελαγχολία που
μπορεί να προκύψει όταν οι
γιορτές τελειώσουν και καλούμαστε να επανέλθουμε στην
καθημερινότητα.

λοιπο της ειδωλολατρίας) στη δρυ.
Έτσι το έλατο έγινε σύμβολο χριστιανικό και ειδικότερα των Χριστουγέννων.

Ο Λούθηρος
Μια άλλη ιστορία θέλει τον περίφημο
Μαρτίνο Λούθηρο να είναι ο εισηγητής
του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο Λούθηρος κάνοντας βόλτα σε ένα δάσος ένα χειμωνιάτικο βράδυ με ξαστεριά μαγεύτηκε από
το παιχνίδι των δέντρων με τα αστέρια,
τα οποία φαίνονταν λες και ήταν κολλημένα σαν στολίδια πάνω στα φύλλα.
Ο ιδρυτής του Προτεσταντισμού έκοψε
ένα μικρό δεντράκι και φέρνοντάς το
σπίτι του αντικατέστησε τα αστέρια με
κεριά.

Το χριστόξυλο
Ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου
δέντρου στην Ελλάδα είναι το παραδοσιακό Χριστόξυλο. Αυτό το συναντάμε
κυρίως στα χωριά της Βορείου Ελλάδος.
Κάθε Χριστούγεννα ο πατέρας ή ο παππούς κάθε οικογένειας ψάχνει στα δάση
ή στα χωράφια ένα μεγάλο γερό κούτσουρο από πεύκο ή ελιά κυρίως, όπου
θα μπει στο τζάκι και θα καίει όλο το
12ήμερο των γιορτών, από τα Χριστούγεννα ως τα Φώτα.
Το Χριστόξυλο σύμφωνα με τις αντιλήψεις καθαρίζει την παλιά καπνιά του
τζακιού και φέρνει την καλοτυχία.
Κύρια όμως ευεργεσία που παρέχει στο
σπίτι είναι η προστασία του νοικοκυριού από τα παγανά ή καλικάντζαρους
που μπαίνουν στο σπίτι από τις καμινάδες και κλέβουν ή κάνουν ζημιές στο
νοικοκυριό. Καίγοντας το Χριστόξυλο η
παράδοση λέει ότι ζεσταίνεται ο Χριστός στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέμ. Οι
νοικοκυραίοι είναι υποχρεωμένοι να
κρατάνε την φωτιά ως τα Φώτα, όπου
και αποσύρονται τα παγανά κάτω από
τη γη και σταματάνε οι επιδρομές στα
σπίτια.
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19η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΕΚ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Τ

Δύναμη των εργαζομένων
η ενότητα και η συμπόρευση

α σοβαρά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, η εποχικότητα
που ταλανίζει τη ξενοδοχειακή
βιομηχανία στην ελεύθερη
περιοχή Αμμοχώστου η καθυστέρηση πληρωμής του ανεργιακού επιδόματος οι παραβιάσεις της συλλογικής σύμβασης και της νομοθεσίας που
ψηφίστηκε πρόσφατα τέθηκαν
στο μικροσκόπιο της 19ης Συνδιάσκεψης του Σωματείου
Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και
Κέντρων Αναψυχής ΣΕΚ Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου
2016 στο Ξενοδοχείο NISSI
BEACH στην Αγία Νάπα.

Η Συνδιάσκεψη ενέκρινε την
έκθεση δράσης της τριετίας
2013-2015 και κατέγραψε της
εισηγήσεις των μελών.
Ηγεσία και στελέχη τόνισαν

Στη Συνδιάσκεψη απηύθυναν
χαιρετισμούς ο Αναπληρωτής
επαρχιακός γραμματέας του
Ε.Ε. Κέντρου ΣΕΚ Αμμοχώστου

ΝΕΟ ΔΣ
Γιώργος Καράς
Σταύρος Χαραλάμπους
Χριστόφορος Χριστοδούλου
Τάσος Εγγλέζος
Κωνσταντίνος Χ’’Κωνσταντής
Χριστάκης Κόκκινος
Ανδρέας Χιναλάς
Χριστοφής Θεοδούλου
Ανδρέας Φωκάς
Δήμητρα Λουκά
Μέλπω Παντελή
Χριστάκης Νικολάου
Πρόδρομος Προδρόμου
Κυριάκος Καραολή
Ιάκωβος Αντρέου
Παναγιώτα Στυλιανού
Ανδρούλλα Σμυρίλλη

√ Μάστιγα η σύναψη
προσωπικών συμβολαίων
εργασίας
Δημήτρης Μαούρης και ο γενικός γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ
ΣΕΚ, Μιλτιάδης Μιλτιάδους.
Ο κ. Μαούρης αναφέρθηκε στη
συνδικαλιστική πυκνότητα που
έχει το Σωματείο σε σχέση με
άλλες επαρχίες. Αποτελεί,
όπως είπε, το 60% της οργανωτικής δύναμης του εργατικού Κέντρου Αμμοχώστου.
Αναφέρθηκε και στις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή
την περίοδο για εξεύρεση βιώσιμης και λειτουργικής λύσης
στο Κυπριακό πρόβλημα.
Ο κ. Μιλτιάδους αναφέρθηκε
στα πολλαπλά προβλήματα
που δημιούργησε η οικονομική
κρίση και στις δύσκολες αποφάσεις που λήφθησαν για
παραχώρηση ωφελημάτων.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην
ανάγκη για δυνατή συνδικαλι-

τακτής προθεσμίας και την
εκμετάλλευση των νεοεισερχομένων κοινοτικών και Κυπρίων
εργαζομένων. Αναφορά έκανε
για την καθυστέρηση της πληρωμής του ανεργιακού επιδόματος επισημαίνοντας τα προβλήματα επιβίωσης που δημιουργεί στις οικογένειες των
μελών μας. Επίσης αναφορά
έγινε και στις παραβιάσεις της
νομοθεσίας την οποία αδυνατεί να ελέγξει το επίσημο Κράτος.

στική οργάνωση και ενότητα
μεταξύ των εργαζομένων
ούτως ώστε να γίνει κατορθωτή η εφαρμογή των νομοθεσιών και της συλλογικής σύμ-

βασης σε μια περίοδο που ο
τουρισμός βρίσκεται σε ανοδική πορεία.
Ο Γιώργος Καράς γραμματέας
του σωματείου και επαρχιακός

γραμματέας ΣΕΚ
Αμμοχώστου
κατέθεσε
την
έκθεση δράσης
όπου αναφέρθηκε στα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ξενοδοχειακή βιομηχανία όπως
είναι η εποχικότητα του Τουρισμού που πλήττει την περιοχή,
την μάστιγα των Συμβολαίων

Γραμματέας
Ταμίας
Εισπράκτορας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

την ανάγκη για προγραμματισμένη δουλειά με συλλογική
προσπάθεια από όλους (οργανωτικοί γραμματείς, μέλη, στελέχη, τοπικές επιτροπές)
ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της βιομηχανίας που με την Διεθνή
Οικονομική κρίση έχουν διογκωθεί ακόμη περισσότερο και
χρειάζονται ακόμα ποιο έντονες προσπάθειες, για την επίλυση τους.

Σημαντικός ο ρόλος της εκκλησίας στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής

Π

αιδεία και εκκλησία ήταν το θέμα
εκδήλωσης που διοργάνωσαν
πρόσφατα από κοινού τα Τμήματα
Γυναικών και Νεολαίας ΣΕΚ Λεμεσού
στο Εργατικό Κεντρο, με ομιλητή τον
Μητροπολίτη Αθανάσιο.

Στην εκδήλωση η οποία σημείωσε
τεράστια επιτυχία και σε επίπεδο προσελευσης αλλά και συζήτησης τονίστηκε ο σημαίνοντας ρόλος της εκκλησίας στην αποκατάσταση της απωλεσθείσας κοινωνικής συνοχής ως από-

τοκο της οικονομικής
δυσπραγίας.
Επισημάνθηκε ιδιαίτερα
πως η κυπριακή κοινωνία
λόγω των αλτρουιστικών
αισθημάτων
πολλών
πολιτών κατόρθωσε να
συμβάλει σημαντικά στη
στήριξη δυσπραγούντων
συμπολιτών οι οποίοι
βίωναν δύσκολες ώρες
λόγω ανεργίας.
Ο Μητροπολίτης Αθανά-

σιος κάλεσε τον κόσμο να στηρίζει
συμπολίτες που έχουν ανάγκη δίδοντας
τεράστια σημασία στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.Η γραμματέας του
Τμήματος Γυναικών ΣΕΚ Κατερίνα
Παμπακά τόνισε πως παιδεία της
κάθε χώρας αποτελεί το μέσον για την
ευημερία και την πνευματική ανάπτυξη
των πολιτών της επισημαίνοντας
παράλληλα πως προτεραιότητα μας
θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της
Ελληνο Χριστιανικής ταυτότητας, μέσα
στην οικογένεια, στην Εκπαίδευση και
στην κοινωνία γενικότερα.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Νέα έρευνα

Ζέστη ή κρύο; Τι χρειάζεστε
για τον πόνο στη μέση, την
κράμπα, τον πονοκέφαλο

Ο

ρισμένοι πόνοι στο σώμα υποχωρούν χάρη στην
εφαρμογή πάγου, ενώ άλλοι αντιμετωπίζονται
καλύτερα με τη θερμότητα. Πώς θα ξέρουμε λοιπόν τι
πρέπει να επιλέξουμε σε κάθε περίπτωση;
Αν και δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες, οι ειδικοί σε
γενικές γραμμές συνιστούν τον πάγο για έναν νέο
τραυματισμό που συνοδεύεται από οξύ πόνο, φλεγμονή και πρήξιμο, αφού μειώνει τη ροή αίματος προς
το τραυματισμένο σημείο. Από την άλλη, η θερμότητα
αυξάνει τη ροή αίματος και οξυγόνου ώστε να επιτευχθεί ανάπλαση των ιστών, οπότε αποτελεί καλύτερη επιλογή για ένα χρόνιο πρόβλημα.
Ένας παλιός τραυματισμός που συνέβη πριν
έξι εβδομάδες ή και
περισσότερο
χρειάζεται θερμότητα ώστε να
ξεκινήσει η διαδικασία επούλωσης, συνιστά η Εύη Βλαχάκη, φυσικοθεραπεύτρια με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Οι δίαιτες «εξπρές» αντί να αδυνατίζουν
τελικά μας παχαίνουν

Ο

ι συχνές ολιγοθερμιδικές δίαιτες «εξπρές», που υπόσχονται
γρήγορη απώλεια των περιττών
κιλών, τελικά επιφέρουν το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή να παχύνουν κάποιον,
αντί να τον αδυνατίσουν.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν
ερευνητές των Πανεπιστημίων του
Έξετερ και του Μπρίστολ, με επικεφαλής τον ψυχολόγο Αντριου
Χιγκινσον, σύμφωνα με σχετικό
άρθρο που δημοσίευσαν στο επιστημονικό
έντυπο
Evolution,
Medicine and Public Health. Οι επιστήμονες αξιολόγησαν στοιχεία
από μελέτες που αφορούσαν
ανθρώπους, διάφορα ζώα και
πουλιά και βάσει ενός μαθηματικού μοντέλου που σχεδίασαν διαπίστωσαν ότι ουκ ολίγα ζώα -και

1. Στραμπούληγμα: πάγος
Ένας τραυματισμός, ένας νέος πόνος σε άρθρωση και
το πρήξιμο αντιμετωπίζονται με ξεκούραση, εφαρμογή πάγου, συμπίεση και ανύψωση (μέθοδος RICE). Μην
ξεχνάτε ότι πρέπει να αποφεύγετε την άμεση επαφή
του πάγου με το δέρμα.
2. Τράβηγμα: πάγος και μετά θερμότητα
Ένα «τράβηγμα» λόγω γυμναστικής πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με την εφαρμογή πάγου ώστε να
μειωθεί η φλεγμονή στο σημείο. Σε περίπτωση που η
ανάρρωση είναι αργή (διαρκεί αρκετές εβδομάδες),
δοκιμάστε τις ζεστές κομπρέσες, ειδικά πριν τη
σωματική άσκηση. Μην παραλείπετε την προθέρμανση πριν την προπόνηση ώστε να εξασφαλίσετε επαρκή ροή οξυγόνου στους μυς.
3. Κράμπες περιόδου: θερμότητα
Οι κράμπες δεν αντιμετωπίζονται όπως ένας τραυματισμός, γι’ αυτό και χρειάζεται εφαρμογή θερμότητας. Η θερμότητα προωθεί τη χαλάρωση των μυών
της μήτρας ώστε να υποχωρήσει η ενόχληση.
4. Οσφυαλγία: πάγος ή θερμότητα
Εάν ο πόνος εμφανιστεί μετά από μια συγκεκριμένη
δραστηριότητα (π.χ. περιποίηση κήπου), τότε πρόκειται για νέο τραυματισμό που αντιμετωπίζεται με
πάγο. Εάν το πρόβλημα είναι χρόνιο, τότε είναι καλύτερο να εφαρμόζεται θερμότητα στο σημείο του
πόνου.
5. Πονοκέφαλος: πάγος ή θερμότητα
Ο πάγος επιφέρει μούδιασμα, οπότε μπορεί να βοηθήσει σε περίπτωση κεφαλαλγίας, ειδικά ημικρανίας.
Ωστόσο, η εφαρμογή θερμότητας στο κεφάλι και στον
αυχένα αποδεικνύεται για ορισμένους εξίσου ανακουφιστική.
6. Αρθρίτιδα: θερμότητα
Η αρθρίτιδα είναι χρόνια πάθηση που ανταποκρίνεται καλύτερα στη θερμότητα. Η θερμότητα ανακουφίζει τις αρθρώσεις και παράλληλα ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος, ώστε να φτάσουν στο πάσχον
σημείο περισσότερο αίμα και θρεπτικά συστατικά.
7. Πιάσιμο στον αυχένα: πάγος
Εάν ξυπνήσατε με πόνο λόγω κακής στάσης στον
ύπνο, η εφαρμογή πάγου είναι σίγουρα αυτό που
χρειάζεστε. Μια καλή λύση είναι η πετσέτα, την οποία
θα βουτήξετε σε παγωμένο νερό και στη συνέχεια θα
απλώσετε σε όλη την επιφάνεια του αυχένα.

ο άνθρωπος ανάμεσά τους- ενστικτωδώς αντιδρούν στην περιοδική
έλλειψη τροφής με την κατάλληλη
άμυνα: παχαίνοντας περισσότερο.
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος «διαβάζει» τις δίαιτες ως σύντομης διάρκειας λιμούς.
Έτσι, ωθεί το σώμα -για λόγους
αυτοσυντήρησης- να αποθηκεύσει
περισσότερο λίπος, προκειμένου
να έχει απόθεμα για μελλοντικές
ελλείψεις τροφής. Όταν όμως
κάποιος δεν καταφεύγει σε αλλεπάλληλες δραστικές δίαιτες κάθε
λίγο και λιγάκι, τότε ο εγκέφαλος
καθησυχάζεται ότι η προμήθεια
της τροφής είναι επαρκής και
αξιόπιστη τώρα και στο μέλλον,
οπότε δεν έχει λόγο να αποθηκεύσει έξτρα λίπος.
Η μελέτη δίνει λοιπόν στη σύγχρο-

νη επιδημία παχυσαρκίας μια
ερμηνεία από εξελικτική σκοπιά,
θεωρώντας ότι το πάχος αποτελεί
άμυνα για λόγους επιβίωσης. Όταν
οι σημερινοί άνθρωποι εμπλέκονται σε ένα φαύλο κύκλο με δίαιτες, τελικά άθελά τους πείθουν τον
εγκέφαλό τους ότι πρέπει να αποθηκεύσει περισσότερο λίπος για να
μη λιμοκτονήσει ο οργανισμός
τους. «Το καλύτερο πράγμα που
μπορεί να κάνει κάποιος για να
χάσει βάρος», σύμφωνα με τον Δρ
Χίγκινσον, «είναι να κινηθεί σταθερά. Να τρώει κάθε μέρα ελαφρώς
λιγότερο από ό,τι θα έκανε, αλλά
να το κάνει αυτό συνεχώς. Και
παράλληλα να ασκείται σωματικά.
Τότε έχει περισσότερες ελπίδες να
πετύχει ένα υγιές βάρος, από ό,τι
αν ακολουθεί συνεχώς δίαιτες με
χαμηλές θερμίδες».

Μια χούφτα ξηροί καρποί την ημέρα μειώνουν
τον κίνδυνο για καρδιά και καρκίνο

Προσοχή: Εάν έχετε διαγνωστεί με διαβήτη ή με
κάποια διαταραχή στην κυκλοφορία του αίματος,
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν δοκιμάσετε
κάποια θεραπεία στο σπίτι.
Δείτε σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείτε τον πάγο και σε ποιες τη θερμότητα.
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Ο

ι άνθρωποι που τρώνε τουλάχιστον μια χούφτα ξηρών καρπών κάθε μέρα (γύρω στα 20 γραμμάρια), έχουν μικρότερο κίνδυνο
για καρδιοπάθεια, καρκίνο και
άλλες ασθένειες, σύμφωνα με μια
νέα βρετανο-νορβηγική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές του Imperial College
του Λονδίνου και του Νορβηγικού
Πανεπιστημίου Επιστήμης και
Τεχνολογίας, με επικεφαλής τον
επιδημιολόγο Ντάγκφιν “Αουνε της
Σχολής Δημόσιας Υγείας του πρώ-

του, οι οποίοι έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό

περιοδικό «BMC Medicine», αξιολόγησαν 29 μελέτες από όλο τον

κόσμο, που αφορούσαν συνολικά
819.000 ανθρώπους, σχετικά με τη
σχέση ξηρών καρπών και ασθενειών.
Η ανάλυση έδειξε ότι μια καθημερινή χούφτα ξηρών καρπών μπορεί
να μειώσει τον κίνδυνο στεφιανιαίας νόσου κατά σχεδόν 30%, του
καρκίνου κατά 15% και του πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε
αιτία κατά 22%. Επίσης, μειώνεται
κατά 50% ο κίνδυνος θανάτου από
πνευμονοπάθεια και του διαβήτη
κατά σχεδόν 40%.

5 απίστευτα κολπάκια για να μην πάρετε κιλά στις γιορτές!
• Απλά, αποτελεσματικά και …ανώδυνα

Ο

ι γιορτές είναι προ των πυλών
αλλά κάθε χρόνο δεν έρχονται
μόνες τους. Φέρνουν μαζί τους γευστικούς πειρασμούς και σε βρίσκουν «ευάλωτη» και έτοιμη να
υποκύψεις. Τα καλέσματα, οι
συναντήσεις με φίλους, τα οικογενειακά τραπέζια είναι γεμάτα
λιχουδιές στις οποίες είναι δύσκολο να αντισταθείς.
Οι γιορτές περνούν και σε βρίσκουν
πάνω στη ζυγαριά αγχωμένη για
την συνέχεια: για το πώς θα χάσεις
άμεσα τα παραπανήσια κιλά που
πήρες. Τα «γιατί να αφήσω τον
εαυτό μου να φάει τόσο;» δεν οδηγούν πουθενά. Αυτό που μετρά
είναι να ξέρεις πάντα πώς θα προσέχεις και θα κρατάς τις ισορροπίες. Μέτρον άριστον, λοιπόν, και
στις γιορτές. Η διαιτολόγος Leslie
Langevin μοιράζεται μαζί μας τα
μυστικά για να μην πάρουμε κιλά
τις γιορτινές ημέρες και να μην
στερηθούμε τίποτα!
1) «Φύλα χώρο για το επιδόρπιο»:
Τάρτες, μελομακάρονα, κουραμπιέδες, κορμοί σοκολάτας, γλυκιές πίτες. Αν δεις ότι μετά το

πλούσιο γεύμα ακολουθεί… ακόμα
πιο πλούσιο γλυκό μην το παρακάνεις με τις αλμυρές γεύσεις. «Φύλα
χώρο» για το γλυκό και κράτα
ισορροπία.
2) «Δώσε σημασία στο χρώμα»:
Όσο πιο… πολύχρωμο είναι το
πιάτο σου τόσο πιο πλούσιο σε

να σε ευχαριστήσουν. Μια σαλάτα
με ρόκα, ρόδι, σταφίδες, καρότο
και πιπεριά είναι πλούσια σε
φυτικές ίνες και μπορεί να ισορροπήσει τον οργανισμό σου. Αντί για
πχ. Μια γεμιστή πατάτα, δοκίμασε
για ορεκτικό μια ποικιλία ψητών
λαχανικών.
4) «Μην φας πολύ στο πρωινό
και το μεσημεριανό σου»: Αν το
βράδυ σε έχουν προσκαλέσει σε ένα
γιορτινό γεύμα μην το παρακάνεις
με το φαγητό και την υπόλοιπη
ημέρα. Φρόντισε να φας ελαφρά
για πρωινό (πχ. Πιες ένα ποτήρι
χυμό με δύο φρυγανιές με μέλι) και
για μεσημεριανό (πχ Φάε μια σαλάτα με μια φέτα μαύρο ψωμί) ώστε
το βράδυ να «υπάρχει χώρος για το
εορταστικό γεύμα.

βιταμίνες και αντιοξειδωτικά είναι.
Πιο συγκεκριμένα, όταν δεις ότι τα
γεύματα συνοδεύονται από σαλάτες γέμισε μεγάλο μέρος του πιάτου σου με αυτές. Οι γιορτινές
σαλάτες δεν είναι γευστικά βαρετές
τις περισσότερες φορές. Μπορούν
να σε χορτάσουν και παράλληλα

5) «Αν το παρακάνεις την μία
ημέρα, συγκρατήσου την επόμενη»: Δεν είναι «έγκλημα» να φας
πολύ σε μια από τις γιορτινές ημέρες που έρχονται. Ευχαριστήσου
και νιώσε όμορφα με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Την επόμενη
μέρα αποτοξινώσου με πολύ νερό,
σαλάτες και φρούτα.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Μην παρασύρεσθε από τους εορταστικούς ρυθμούς
• Προσοχή στην πρόσληψη θερμίδων, ζάχαρης και οινοπνεύματος

Τ

ριγλυκερίδια ονομάζονται τα λιπίδια που αποθηκεύονται στα λιποκύτταρα λόγω αυξημένης πρόσληψης
θερμίδων, ζάχαρης ή οινοπνεύματος.
Απελευθερώνονται στο αίμα μέσω της
επίδρασης συγκεκριμένων ορμονών και
εάν δεν χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας συσσωρεύονται στον
οργανισμό και προκαλούν επιπλοκές, οι
βασικότερες από τις οποίες είναι το
εγκεφαλικό και το έμφραγμα.

σόγιας αποτελούν καλές πηγές πρωτεΐνης που συμβάλλουν στον έλεγχο των
τριγλυκεριδίων.

υγιεινά λιπαρά από τα όσπρια, τον
λιναρόσπορο και τους ξηρούς καρπούς.

αποθηκευτούν στο σώμα με τη μορφή
λίπους.

5. Αποφύγετε τη ζάχαρη

2. Εξασφαλίστε επαρκή πρόσληψη
φυτικών ινών

Η ζάχαρη προωθεί την αύξηση των τριγλυκεριδίων, καλό είναι λοιπόν να αποφεύγετε τα αναψυκτικά, τους χυμούς
του εμπορίου, τα ζαχαρωτά και τα
γλυκά.

7. Προτιμήστε τα προϊόντα ολικής
άλεσης αντί για τα λευκά

Οι φυτικές ίνες βοηθούν στον έλεγχο
των τριγλυκεριδίων και άλλων λιπιδίων
του αίματος. Βρίσκονται κυρίως στα
φρούτα και στα λαχανικά, στα όσπρια,
στα προϊόντα ολικής άλεσης και σε
σπόρους όπως ο λιναρόσπορος και ο
πασατέμπος.
3. Μειώστε τα λιπαρά στη διατροφή
σας

Τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων είναι
δυνατό να μειωθούν χάρη σε έναν συνδυασμό σωστής διατροφής, σωματικής
άσκησης και ελέγχου του σωματικού
βάρους. Δείτε ποιες αλλαγές μπορείτε
να κάνετε για να προστατευθείτε.
1. Προτιμήστε τις φυτικές τροφές
Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε ποικιλία θρεπτικών συστατικών.
Επίσης, τα όσπρια και τα προϊόντα

Αποφύγετε τα κορεσμένα λιπαρά, όπως
αυτά που βρίσκονται στο βούτυρο, σε
μαγειρικά λίπη, στο λαρδί, στα αλλαντικά, στο κόκκινο κρέας και στην
πέτσα των πουλερικών. Προτιμήστε πιο
υγιεινά λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται στο ελαιόλαδο, στο λάδι κανόλα, στο λινέλαιο και στο πίτουρο. Για να
πάρετε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης
χωρίς κορεσμένα λιπαρά, προτιμήστε
αντί για το κρέας το ψάρι και τα πουλερικά χωρίς την πέτσα τους.
4. Βάλτε στη ζωή σας τα Ω-3 λιπαρά
Τα Ω-3 λιπαρά είναι απαραίτητα για
την καλή καρδιαγγειακή υγεία. Βασική
πηγή στη διατροφή μας είναι τα λιπαρά ψάρια, όπως η σαρδέλα, ο τόνος, ο
σολομός, η πέστροφα και το σκουμπρί.
Επίσης, μπορούμε να πάρουμε αυτά τα

6. Αποφύγετε τις «κενές» θερμίδες
Τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα έτοιμα

8. Γυμναστείτε

• Συμβουλές-κλειδιά για
να ρίξετε τα τριγλυκερίδια

Ο αυξημένος Δείκτης Μάζας Σώματος
σημαίνει πιθανότατα και αυξημένα τριγλυκερίδια. Ακόμη και μια μικρή μείωση
της τάξης των 5 κιλών μπορεί να κάνει
τη διαφορά.
γεύματα και τα αλκοολούχα ποτά λέμε
ότι παρέχουν «κενές» θερμίδες επειδή η
ενέργεια που δίνουν δεν συνοδεύεται
από σημαντική θρεπτική αξία. Οι
«κενές» θερμίδες είναι πολύ πιθανό να
μετατραπούν σε τριγλυκερίδια και να

• ΤΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΡΕΤΑΝΩΝ

Μ

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν βρετανοί ερευνητές, σύμφωνα με τους
οποίους το να βρει κάποιος την αγάπη
ή να νιώθει ψυχικά ήρεμος, τον κάνουν
πιο ευτυχισμένο σε σχέση με μια αύξηση του μισθού του και γενικότερα των
εισοδημάτων του.
Η καταπολέμηση της κατάθλιψης και
του άγχους μπορεί να μειώσει τη
δυστυχία κατά 20%, ενώ η καταπολέμηση της φτώχειας κατά μόνο 5%,
σύμφωνα με τη μελέτη. Τέτοιες διαπιστώσεις, κατά τους ερευνητές, φιλοδοξούν να «φέρουν επανάσταση στον
τρόπο που σκεφτόμαστε για τις
ανθρώπινες προτεραιότητες», στο
πλαίσιο μιας νέας επιστήμης της υποκειμενικής ευημερίας (στο βαθμό
βέβαια που μπορεί να θεωρηθεί επιστήμη).
Nέα μελέτη της Σχολής Οικονομικών
του Λονδίνου (LSE αξιολόγησε πολλές
διεθνές έρευνες κοινής γνώμης σχετικά
με τους διάφορους παράγοντες που
επηρεάζουν την ευημερία ενός ανθρώπου (συνολικά ελήφθησαν υπόψη οι
απαντήσεις περίπου 200.000 ατόμων), βρήκε ότι –σε μια κλίμακα από το
μηδέν έως το δέκα- ο διπλασιασμός
στο εισόδημα θα αυξήσει την ευτυχία
ενός ανθρώπου κατά μέσο όρο το
πολύ 0,2 μονάδες. Αντίστροφα, η
ανεργία μειώνει την ευτυχία του ανέργου κατά περίπου 0,7 μονάδες.

Από την άλλη, η κατάθλιψη και το
άγχος – που είναι πιο συχνά σε μια
σύγχρονη κοινωνία από ό,τι η ανεργία- μειώνουν την ευτυχία κατά 0,7
μονάδες, ενώ η εύρεση του έρωτα και

√ Η αγάπη και η έλλειψη
άγχους φέρνουν πολύ
περισσότερη ευτυχία από ό,τι
τα ψηλά εισοδήματα

βολα οφέλη για όλους και για την κοινωνία- τελικά μπορεί να έχει πολύ
μικρή θετική επίπτωση στην ψυχολογία των περισσότερων ανθρώπων.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, «η ευτυχία είναι μεγαλύτερη στις χώρες όπου
οι άνθρωποι εμπιστεύονται ο ένας τον
άλλο. Η ελευθερία είναι επίσης κρίσιμος παράγων για την ευτυχία, συνεπώς όποιος υποστηρίζει την ευτυχία,
δεν μπορεί να υποστηρίζει ένα ολοκληρωτικό κράτος».
«Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα πράγματα που μετράνε περισσότερο για την
ευτυχία μας και για τη δυστυχία μας,
είναι οι κοινωνικές σχέσεις μας, καθώς
επίσης η ψυχική και σωματική υγεία
μας. Αυτό σημαίνει ένα νέο ρόλο για το
κράτος: όχι τη δημιουργία πλούτου
αλλά τη δημιουργία ευημερίας», δήλωσε ο Λαγιάρντ.

της αγάπης στο πρόσωπο ενός
συντρόφου αυξάνει την ευτυχία κατά
0,6 μονάδες (τρεις φορές περισσότερο
από ό,τι ο διπλάσιος μισθός). Η απώλεια ενός συντρόφου λόγω διαζυγίου ή
θανάτου μειώνει την ευτυχία κατά
περίπου 0,6 μονάδες, σχεδόν όσο και η
ανεργία.
Η μελέτη επίσης επιβεβαιώνει ότι οι
άνθρωποι νοιάζονται πολύ για το
πόσα χρήματα έχουν σε σχέση με τους
άλλους, κάνοντας συνεχώς συγκρίσεις. Συνεπώς μια καθολική αύξηση
στο εισόδημα όλων –παρά τα αναμφί-

Η γυμναστική συνοδεύεται από καύση
θερμίδων, οπότε είναι απαραίτητη για
να αποφύγετε την αύξηση των τριγλυκεριδίων ή να πετύχετε τη μείωσή τους.
Στόχος σας πρέπει να είναι τα 30 λεπτά
αεροβικής άσκησης την ημέρα.
9. Διατηρήστε το βάρος σας στα όρια
του φυσιολογικού

ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΔΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
ια αποτυχημένη σχέση ή ένας
γάμος που καταλήγει σε διαζύγιο,
το συνεχές άγχος και η κατάθλιψη
κάνουν κάποιον να νιώθει περισσότερο δυστυχισμένος από ό,τι η φτώχεια
του.

Οι επεξεργασμένοι, λευκοί υδατάνθρακες (λευκά ζυμαρικά, λευκό ψωμί, λευκό
ρύζι κ.λπ.) είναι πιο πιθανό να αυξήσουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων σε
σύγκριση με τα αντίστοιχα προϊόντα
ολικής άλεσης.

«Στο παρελθόν το κράτος ασχολήθηκε
διαδοχικά με τη φτώχεια, την ανεργία,
την μόρφωση και τη σωματική υγεία.
Όμως εξίσου σημαντικά πράγματα
είναι η οικιακή βία, ο αλκοολισμός, η
κατάθλιψη, το άγχος, η αλλοτριωμένη
νεολαία, η μανία με τις εξετάσεις και
πολλά άλλα, που θα έπρεπε να βρεθούν στο επίκεντρο», πρόσθεσε.
Η νέα αντίληψη επιχειρεί να εξηγήσει
αλλά και να αντιμετωπίσει ένα παράδοξο: ενώ το υλικό επίπεδο της ζωής
έχει βελτιωθεί σημαντικά κατά τα
τελευταία 40 χρόνια, το επίπεδο της
ικανοποίησης από τη ζωή είναι στάσιμο, αν όχι σε πτώση, ακόμη και σε
ανεπτυγμένες χώρες όπως η Γερμανία,
η Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Εάν ο συνδυασμός σωστής διατροφής
και άσκησης δεν οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα, συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας ώστε να σας προτείνει εξατομικευμένες λύσεις ή φαρμακευτική
αγωγή.

Θανάσιμος κίνδυνος
ο αερόσακος του συνοδηγού
για παιδιά κάτω των 13 ετών

Μ

ελέτη που διεξήχθη από Ιάπωνες επιστήμονες διαπίστωσε ότι οι αερόσακοι
των αυτοκινήτων στις μπροστινές θέσεις
αποτελούν κίνδυνο για τα μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα παιδιά που
είναι μικρότερα από 13 ετών δεν πρέπει να
κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού γιατί
ο αερόσακος του
• Επισήμανση του
αυτοκινήτου σε
περίπτωση
επιστημονικού
εντύπου «The Journal σύγκρουσης θα τα
χτυπήσει
τόσο
of Trauma, Injury,
που θα υπάρχει
Infection and Critical
κίνδυνος είτε ανα-

Care»,

πηρίας είτε ακόμα και θανάτου.
Ελέγχοντας στοιχεία των Αρχών, οι επιστήμονες στην Ιαπωνία διαπίστωσαν ότι σε
όσα ατυχήματα είχαν εμπλακεί παιδιά τα
οποία κάθονταν στη θέση του συνοδηγού οι
τραυματισμοί τους ήταν σε μεγάλο βαθμό
θανάσιμοι και από όσα είχαν διασωθεί τα
περισσότερα ήταν ανάπηρα.
Όπως ανάφεραν οι ειδικοί, με τη μελέτη
αυτή συμφωνεί και μια παλαιότερη καταγραφή που έγινε στις ΗΠΑ το 2000 και η
οποία έδειξε ότι 105 άτομα τραυματίστηκαν
θανάσιμα, εκ των οποίων το 93% ήταν παιδιά κάτω των 12 ετών.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Στην Ισλανδία τα Χριστούγεννα κάνουν δώρα μόνο βιβλία!

O

ι λάτρεις του βιβλίου
θα ζηλέψουν σίγουρα
αυτή την υπέροχη χριστουγεννιάτικη παράδοση στην
Ισλανδία, καθώς αυτή τη
μέρα του χρόνου οι οικογένειες και οι φίλοι συνηθίζουν να κάνουν δώρα
βιβλία ο ένας στον άλλον
και να περνούν τη νύχτα με
διάβασμα. Το έθιμο αυτό
είναι τόσο βαθιά ριζωμένο
στην κουλτούρα τους, που
κάθε χρόνο τέτοια εποχή,
τα σπίτια πλημμυρίζουν βιβλία.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ισλανδία, τα περισσότερα βιβλία
πωλούνται μεταξύ Σεπτεμβρίου
και Δεκεμβρίου και αυτό περιγρά-

φεται ως ραχοκοκαλιά της εκδοτικής βιομηχανίας. Μία ξεχωριστή
αναφορά αξίζει να γίνει στο μικρό
νησί με μόλις 329.000 κατοίκους
το όποιο έχει μία ιδιαίτερη λογοτεχνική αύρα. Σύμφωνα με άρθρο
του BBC, η χώρα έχεις τους περισσότερους συγγραφείς, τα περισσότερα βιβλία που έχουν εκδοθεί

και περισσότερα βιβλία διαβάζονται από ότι οπουδήποτε αλλού
στον κόσμο. Ένας στους 10
Ισλανδούς θα δημοσιεύσει κάποια
στιγμή στη ζωή του ένα βιβλίο.
Ένα ακόμα ιδιαίτερο γνώρισμα
της σχέσης των ισλανδών με το
βιβλίο, είναι η αξία που αποδίδεται στο χαρτί, αφού τα ηλεκτρονικά βιβλία (e–books) δεν είναι
ιδιαίτερα δημοφιλή. Ένας ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου ανέφερε
ότι το βιβλίο είναι ένα τεράστιο
δώρο για τη χώρα. Ο συνδυασμός
των γιορτών με ένα καλό βιβλίο
είναι σίγουρα μία πολύ ελκυστική
πρόταση για αυτούς που το αγαπάνε πολύ.

Ένας στους τέσσερις φοιτητές Ιατρικής έχει τάσεις κατάθλιψης

Σ

• Η βασική αιτία είναι η ψυχική επιβάρυνση των μελλοντικών γιατρών από τις απαιτήσεις
των σπουδών και την ανταγωνιστικότητα στις σχολές τους

ε όλο τον κόσμο η εισαγωγή
των νέων σε μια Ιατρική Σχολή
θεωρείται σημαντικό επίτευγμα,
όμως το τίμημα φαίνεται πως
είναι μεγάλο. Μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών Ιατρικής εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης (το
27%) ή σκέψεις αυτοκτονίας (το
11%). Ανάλογα με τη μελέτη και τη
χώρα, τα ποσοστά κατάθλιψης
εμφανίζονται να κυμαίνονται από
9% έως 56%, ενώ του αυτοκτονικού
ιδεασμού από 7% έως 24%. Μάλιστα, πολύ λίγοι φοιτητές (μόνο το

16%) έχουν καταφύγει σε αναζήτηση ιατρικής βοήθειας για τα ψυχο-

λογικά προβλήματά τους.
«Η κατάθλιψη είναι ένα πρόβλημα
που επηρεάζει όλα τα επίπεδα της

ιατρικής εκπαίδευσης, επιδρώντας
αρνητικά στην υγεία των γιατρών
σε βάθος χρόνου, καθώς και στην
ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών στα πανεπιστημιακά ιατρικά
νοσοκομεία», τονίζεται.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η
βασική αιτία είναι η ψυχική επιβάρυνση των μελλοντικών γιατρών
από τις απαιτήσεις των σπουδών
και την ανταγωνιστικότητα στις
σχολές τους. Όπως αναφέρουν, το
πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπισθεί πιο σοβαρά και να ληφθούν
μέτρα για τον περιορισμό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ένα tweet έριξε την αξία εταιρίας κατά $3.5 δις

Ο

Απίστευτο αλλά αληθινό

Ντόναλντ Τραμπ μάλλον δεν συνειδητοποίησε ακόμη το νέο του ρόλο
και συνεχίζει να χρησιμοποιεί με την ίδια ελαφρότητα το Twitter. Την περασμένη εβδομάδα έγραψε για το
κόστος της αντικατάστασης του Air Force One και η
μετοχή της Boeing έπεσε
κατά 1.5%. Αυτή τη φορά
πήρε σειρά η Lockheed, η
εταιρία που κατασκευάζει
τα F-35. To tweet του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ελεύθερη
πτώση στην αξία της μετοχής της

«Χ

ρυσωμένο» το σύστημα
ανακύκλωσης της Σουηδίας καθώς η χώρα αξιοποιεί
πλήρως τα εγχώρια σκουπίδια, τα οποία χρησιμοποιεί
ευρέως για την παραγωγή
θερμικής ενέργειας. Η Σουηδία
ανακυκλώνει το 99% των αποβλήτων της, με λιγότερο από
το 1% να καταλήγει σε χώρους
υγειονομικής ταφής. Πλέον,
για την βιωσιμότητα του
ζωντανού αυτού οργανισμού
χρειάζονται
περισσότερα
σκουπίδια, τα οποία δεν μπορεί να παράξει η ίδια η χώρα
κι έτσι εισάγει σκουπίδια και
από άλλες χώρες προκειμένου

Lockheed η οποία σημείωσε βουτιά της τάξης του 4.6% η οποία
μεταφράζεται σε $3.5 δισεκατομμύρια! Σύμφωνα με τον Τραμπ

«Το πρόγραμμα και το κόστος
των F-35 είναι εκτός ελέγχου.

Δισεκατομμύρια δολάρια μπορούν να εξοικονομηθούν σε στρατιωτικές (και άλλες) δαπάνες
μετά την 20η Ιανουαρίου» Η εταιρία απάντησε μέσω εκπροσώπου
στον Τραμπ λέγοντας ότι έχουν
καταβληθεί τεράστιες προσπάθειες για να μειωθεί το κόστος
του αεροσκάφους και έχει πέσει
κατά 70% σε σύγκριση με την
αρχική κοστολόγηση. Οι αναλυτές
πιστεύουν ότι μέχρι το τέλος της
διαπραγμάτευσης η μετοχή της
Lockheed θα ανακάμψει όπως
συνέβη και στην περίπτωση της
Boeing.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου
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Μπανάνες αντί «Botox»
με θαυμαστά αποτελέσματα

Π

οιος χρειάζεται Botox όταν έχετε τις
μπανάνες; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
μια μπανάνα ως μια καθόλα φυσική, σπιτική μάσκα προσώπου που ενυδατώνει και
απαλύνει την επιδερμίδα.
Λιώστε μια ώριμη μπανάνα μεσαίου μεγέθους και φτιάξτε μια καλή πάστα, στη συνέχεια εφαρμόστε απαλά στο πρόσωπο και το
λαιμό σας. Αφήστε το μείγμα για 10 έως 20
λεπτά, ξεπλύνετε έπειτα με κρύο νερό.

Μια
άλλη
δημοφιλής συνταγή,
απαιτεί 1/4 φλιτζανιού γιαούρτι, 2 κουταλιές της σούπας
μέλι και 1 μέτρια
μπανάνα.

Δουλεύεις πάνω από 50 ώρες
την εβδομάδα; Τότε πρόσεξε

Σ

ύμφωνα με μακρόχρονη φινλανδική επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου της πόλης Γυβάσκυλα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό για θέματα γήρανσης «Age and Ageing»,
ανέλυσαν σε βάθος 25ετίας στοιχεία για την υγεία
3.000 ανδρών, επαγγελματιών και επιχειρηματιών,
τόσο κατά τη μέση όσο και κατά την τρίτη ηλικία
τους. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι όσοι 45άρηδες και
50άρηδες είχαν τη συνήθεια να δουλεύουν σκληρά
(πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα) και να μην κοιμούνται αρκετά (λιγότερο από εξήμισι ώρες τη
μέρα), όταν πια έγιναν 65άρηδες και 70άρηδες,
είχαν χειρότερες επιδόσεις στις σωματικές λειτουργίες, στη ζωτικότητά και στη γενικότερη υγεία
τους, σε σχέση με όσους εργάζονταν λιγότερο και
κοιμόντουσαν περισσότερο, όταν ήταν μεσήλικες.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι στην εποχή μας πολλοί επαγγελματίες και άλλοι εργαζόμενοι, πέρα
από τις επίσημες ώρες στο γραφείο, δουλεύουν
αρκετές ακόμη στο σπίτι τους ή κατά τις μετακινήσεις τους, π.χ. διαβάζοντας την ηλεκτρονική αλληλογραφία ή έγγραφα της δουλειάς τους. Αυτό
σημαίνει ότι, στην πραγματικότητα, ένας σύγχρονος μεσήλικας δουλεύει παραπάνω από το κανονικό και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες για την υγεία
του όταν πια βγει στη σύνταξη.

Σοβαρά … αστειάκια
Μπαμπά, εγώ από που ήρθα;
Μπαμπά, εγώ από που ήρθα;
- Σε γέννησε η μαμά.
- Και η μαμά, από που ήρθε;
- Τη γέννησε η πεθερά μου, δηλαδή η γιαγιά σου.
- Κι εκείνη, από που ήρθε;
- Κατευθείαν από την … κόλαση, παιδάκι μου.

Η ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!
Χρυσή επένδυση η αξιοποίηση των σκουπιδιών με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα
να τα αξιοποιήσει και να τα
χρησιμοποιήσει προς όφελός
της! Με μία διαδικασία που
ονομάζεται «απόβλητα σε
ενέργεια» παράγεται βιώσιμη
ηλεκτρική ενέργεια από τα
σκουπίδια της χώρας. Πιο
συγκεκριμένα, τα σκουπίδια
που ταξινομούνται για να
αξιοποιηθούν από τη διαδικασία καίγονται για την
παραγωγή ατμού, ο οποίος
στη συνέχεια χρησιμοποιείται
για την περιστροφή στροβίλων και την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας. Το σύστημά
τους είναι τόσο επαναστατικό
και οφείλεται ξεκάθαρα στην
κουλτούρα που έχουν, ως
πολιτισμός, σχετικά με τη
φροντίδα του περιβάλλοντος.
Η Σουηδία ήταν μία από τις
πρώτες χώρες, οι οποίες
εφάρμοσαν ένα βαρύ φόρο
στα ορυκτά καύσιμα το 1991
και γι αυτό το λόγο, η ίδια,
προμηθεύεται πλέον, σχεδόν
το ήμισυ της ηλεκτρικής της
ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Παρουσιάζει

ένα εντυπωσιακό ποσοστό
ανακύκλωσης καθώς οι πολίτες της είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σχετικά με
θέματα περιβάλλοντος και
συνεπείς στο θέμα της ανακύκλωσης. Οι ίδιοι ταξινομούν

τα σκουπίδια τους ώστε να
μεταφερθούν στις κατάλληλες
εγκαταστάσεις ανακύκλωσης
ή παραγωγής ενέργειας. Με
την πάροδο του χρόνου, η
Σουηδία έθεσε σε εφαρμογή
μια εθνική πολιτική ανακύκλωσης, σύμφωνα με την
οποία, ακόμη και αν οι ιδιωτικές εταιρείες αναλαμβάνουν
το μεγαλύτερο μέρος της καύσης των αποβλήτων τους, η
ενέργεια πηγαίνει σε ένα εθνικό δίκτυο θέρμανσης για τη
θέρμανση κατοικιών, η οποία
είναι πολύ βασική στη διάρκεια του βαρύ σουηδικού χειμώνα.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Από τη νηστεία στην κατανάλωση κρέατος

Η

αποχή από το κρέας και τα
γαλακτοκομικά κατά τη διάρκεια τη διάρκεια των νηστειών όχι
μόνο δεν δημιουργεί προβλήματα
στην υγεία μας, αλλά αντίθετα έχει
ευεργετικό αποτέλεσμα σε μια
σειρά παραμέτρων, όπως το
φυσιολογικό βάρος και τα λιπίδια.
Εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η μη απότομη μετάβαση από τη φάση της νηστείας σε
εκείνην της ελεύθερης διατροφής.

ζωικά λίπη.
Σε όσους έχουν εξοικείωση το
αλκοόλ δεν κάνει κακό .Αν κάποιος
έχει δυσκολία σε ένα είδος κρασιού
ας πάρει αυτό που ξέρει ότι δεν θα

σαλάτα γιαούρτι και το κυρίως
φαγητό με μέτρο. Ανάμεσα στο
μεσημεριανό και το βραδινό μια
βόλτα , λίγο περπάτημα ,αντί του
να ...σωριαστούμε στον καναπέ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

• Απλές συμβουλές για ομαλή προσαρμογή του στομάχου
και γενικότερα του οργανισμού μας ενόψει των γιορτών

Η λογική κατανάλωση των τροφών
που στερηθήκαμε όπως το κρέας,
τα τυριά και τα λιπαρά δεν οδηγεί
σε παρενέργειες τύπου κοιλιακού
πόνου , διάρροιας και μετεωρισμού
(«φούσκωμα κοιλιάς»).
Να μην καταργήσουμε λοιπόν την
ευεργετική φυσική αποτοξίνωση
της νηστείας με αλλαγές που έχουν
κόστος στην υγεία μας .
Τη μέρα των Χριστουγέννων επιβάλλεται να πάρουμε ένα ελαφρύ
πρωινό χωρίς να πηγαίνουμε κατ ‘
ευθείαν στο ...ψητό. Ένα τοστ , λίγο
γάλα με δημητριακά είναι ότι πρέπει για την ομαλή μετάβαση στο
μεσημεριανό φαγητό.

τον πειράξει και πάντα με τη συνοδεία κρέατος η τυριού σε μικρή
ποσότητα.

μισοκοιμισμένοι θα είναι πολύτιμη
συνεισφορά στο έργο του στομάχου .

Στο μεσημεριανό φαγητό να αρχίσουμε με τη σαλάτα και με δυο
ποτήρια νερό ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις τροφές με

Μην ξεχνάμε την ενυδάτωση όταν
πίνουμε οινόπνευμα. Αυτό σημαίνει
συχνή χρήση νερού .
Τέλος για το βραδινό τραπέζι σερβίρετε και πάλι μια απολαυστική

Όσο για το γλυκό, κι αυτό επιτρέπεται με μέτρο. Μια τελευταία
παρατήρηση που θα μας βοηθήσει
για το μετά: Καλό είναι να κρατήσουμε κάποιες μέρες τις καλές
συνήθειες.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η ιεράρχηση των υποχρεώσεών σου θα είναι απαραίτητη
σήμερα, για να μπορέσεις να
ανταποκριθείς σε όλα όσα πρέπει
να κάνεις. Μην αφήσεις το άγχος
να σε κυριεύσει γιατί το μόνο που
θα καταφέρεις θα είναι να μην
κάνεις τελικά τίποτα. Άλλωστε το
γεγονός ότι θέλεις να κάνεις τα
πάντα τέλεια δε σημαίνει ότι πρέπει να ‘‘τρελαίνεσαι’’ κιόλας.
Ταύρος: Θα θελήσεις να αλλάξεις
πολλά πράγματα, που δεν πηγαίνουν όπως θα ήθελες. Μην κάνεις
πίσω και κυρίως μη χάνεις την
αισιοδοξία σου. Όλα μπορούν να
συμβούν, αν πραγματικά τα προσπαθήσεις. Με τονισμένη την
αυτοπεποίθησή σου μπορείς να
κάνεις θαύματα!

δεις σύντομα ότι όλα προχωράνε
για το δικό σου καλό, ακόμα κι αν
αυτό γίνεται με αργούς ρυθμούς.
Άλλωστε, το πλανητικό σκηνικό
της ημέρας σε βοηθά ιδιαίτερα για
να πετύχεις όσα έχεις στο νου σου.
Παρθένος: Η μέρα θα είναι γεμάτη
και κυρίως πολύ δημιουργική για
εσένα, αφού το πλανητικό σκηνικό
βελτιώνει κατά πολύ την ψυχολογική σου διάθεση, με αποτέλεσμα
να βάλεις σε σειρά τα σχέδιά σου
και να τα πραγματοποιήσεις
χωρίς πολύ κόπο. Οι συνθήκες
είναι άκρως ευνοϊκές για νέες προτάσεις.

Δίδυμοι: Η μέρα ευνοεί τις κοινωνικές επαφές που θα θελήσεις να
κάνεις και θα σου χρειαστούν
άμεσα. Είναι πολλοί οι άνθρωποι
που σε εκτιμούν και θα θελήσουν
να σε βοηθήσουν, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό
επίπεδο, και αυτό θα σε κάνει να
ικανοποιηθείς ιδιαίτερα.

Ζυγός: Η μέρα είναι καλή για να
σκεφτείς και να προγραμματίσεις
εκ νέου όλα όσα θέλεις να κάνεις.
Τώρα που οι πλανήτες ευνοούν τις
ενδοσκοπήσεις και τους βαθύτερους συλλογισμούς, είναι σημαντικό να ανακαλύψεις τις ουσιαστικές ανάγκες σου που αφορούν
το μέλλον της επαγγελματικής σου
ζωής, αλλά και τις σχέσεις σου με
κάποια άτομα. Για να αποφασίσεις επ’ αυτών των ζητημάτων,
χρειάζεται λίγη ηρεμία και σκέψη.

Καρκίνος: Η ημέρα θα είναι καλή
για να αποκαταστήσεις κάποιες
σχέσεις σου, που το τελευταίο διάστημα περνάνε αρκετές δυσκολίες.
Μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά για
όλα σε έχουν στεναχωρήσει και με
ειλικρίνεια να καταφέρεις να
λύσεις πολλές από τις παρεξηγήσεις, που σε έχουν προβληματίσει.

Σκορπιός: Η ενέργεια που αισθάνεσαι σήμερα είναι απίστευτα
μεγάλη και αυτό σε βοηθά να
λύσεις οποιοδήποτε πρόβλημα
εμφανιστεί ή ήδη σε προβληματίζει. Επίσης, θα νιώσεις ανεξάρτητος και αρκετά αυτάρκης και αυτό
θα αποκαταστήσει τη σχέση σου
με κάποιους ανθρώπους.

Λέων: Θα νιώθεις ότι χάνεις την
υπομονή σου με κάποια ζητήματα,
που παραμένουν στο ίδιο ακριβώς
σημείο. Μην εκνευρίζεσαι, γιατί θα

Τοξότης: Η ημέρα απαιτεί να επιστρατεύσεις τις πιο κοινωνικές
πτυχές του χαρακτήρα σου και να
επιδιώξεις νέες γνωριμίες με

άτομα ισχύος, που θα σε βοηθήσουν σημαντικά στην προώθηση
των επαγγελματικών σου σχεδίων.
Επίσης, καλή θα είναι η ημέρα για
να διορθώσεις κάποια λάθη του
παρελθόντος και να συνεχίσεις
μπροστά, απαλλαγμένος πλέον
από αυτά.
Αιγόκερως: Η ημέρα είναι αγχωτική για εσένα καθώς θα κληθείς να
πάρεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις για την ζωή σου. Βέβαια,
να ξέρεις ότι με τις θετικές επιρροές που δέχεσαι την παραμονή του
Ερμή στο ζώδιό σου, το μυαλό σου
θα σε οδηγήσει να πάρεις τις πιο
ορθές. Πρόσεξε μόνο να μην παρασυρθείς από το συναίσθημα και
δεν κρίνεις με τη λογική.
Υδροχόος: Αρκετά ζητήματα θα σε
απασχολήσουν τη σημερινή μέρα
και πολλές εκκρεμότητες του
παρελθόντος θα κάνουν την εμφάνισή τους, για να σου υπενθυμίσουν πως ό,τι δεν λύνεται στην
ώρα του, επανέρχεται στο προσκήνιο εκεί που δεν το περιμένεις.
Έχε τα μάτια σου ανοιχτά για προφανείς λύσεις που δεν έχεις σκεφτεί και συζήτησε με τα άτομα του
κοντινού σου περιβάλλοντος. Κάτι
θα έχουν να σε συμβουλέψουν και
αυτοί.
Ιχθείς: Αν καταφέρεις να ξεκολλήσεις από κάποια ζητήματα που
ανήκουν στο παρελθόν, θα μπορέσεις να περάσεις πολύ πιο όμορφα
στο παρόν και να υλοποιήσεις τα
περισσότερα σχέδια που έχεις για
το μέλλον. Είναι στο χέρι σου να
ξεκαθαρίσεις τη θέση σου απέναντι σε ανθρώπους και καταστάσεις.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Κηπουρική εργασία. 2. Μπορεί να είναι
και... ερωτική. 3. Κατηγορία... αντικειμένων. - Πρώτο
συνθετικό αθλητικού όρου. 4. Πολλοί νέοι οδηγοί το
αποφεύγουν. - Σε ορισμένες παρελάσεις απαραίτητα.
5. Εκπαιδευτικοί τα μέλη της (αρχικά). - Τουριστικό
ελληνικό νησί. 6. «... στο σπίτι κι ας είν’ και κούτσουρο» (ελληνική παροιμία). - Τα σύμφωνα της... ταχύτητας (αντίστρ.). 7. Ήταν πριν από το ευρώ το νόμισμα
στην Κύπρο. - «Στοχαστική», στον τίτλο θεατρικού
έργου του Γκολντόνι. 8. Επίρρημα σχετικό με στάση του
σώματος. 9. Καρποφορεί το καλοκαίρι. - Εκφράζει και
προϋπόθεση.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Πιέζεται για πολλούς και διάφορους
λόγους (γεν.). 2. Χρησιμοποιείται σε μεταφορές. 3. Πολλούς δανειοδοτεί (αρχικά). - Ετερόφυλου εκδήλωση
(αντίστρ.). 4. Ιερή ασιατική πόλη. - Περιλαμβάνεται
στα οινοπνευματώδη. 5. Παρέμεινε υπό τουρκική
κυριαρχία μέχρι το 1912. - Μουσική νότα. 6. Είναι τα
κλιτά μέρη του λόγου. - Την κατέλαβε το 1812 ο Μ.
Ναπολέων. 7. Ήταν και ο Γαμηλιών των αρχαίων. Μυθικό βασίλειο στην αιτιατική (αντίστρ.). 8. Προσδιορίζουν τον αριθμό (αντίστρ.). - Γερμανός φιλόσοφος
και ψυχαναλυτής του 20ού αιώνα. 9. Υπονοεί και την
αυστηρή τιμωρία (με άρθρο).

ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 14

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Μωσαϊκό με Κάστανο
Υλικά:
100 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα 65% ψιλοκομμένη
20 γρ. γάλα, 100 γρ. βούτυρο σε κύβους,
50 ml αμαρέτο, 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
400 γρ. πουρές κάστανο (έτοιμο), 100 γρ άχνη ζάχαρη
¼ κ.γ. κανέλα, ¼ κ.γ. τζίντζερ
50 γρ. φυστίκι Αιγίνης ψιλοκομμένα
Ξύσμα απο 1 πορτοκάλι
100 γρ. λευκή σοκολάτα ψιλοκομμένη
Για το γλάσο
1 κ.γ. κρέμα γάλακτος,
100 γρ σοκολάτα κουβερτούρα
65%, 25 γρ βούτυρο
άχνη για την διακόσμησηση

Εκτέλεση:
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε την κουβερτούρα 65%, το
γάλα, το βούτυρο και αφού το σκεπάσουμε με μια μεμβράνη τοποθετούμε στα μικροκύματα στα 700 Watt για 1 ½ 2 λεπτά. Όταν λιώσει το μείγμα προσθέτουμε το αμαρέτο,
τη βανίλια, τον πουρέ και ανακατεύουμε να ομογενοποιηθεί με ένα σύρμα. Στη συνέχεια προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, εκτός της λευκής σοκολάτας την οποία
βάζουμε τελευταία στιγμή, για να μην μας λιώσει, και
ανακατεύουμε καλά. Σε μια φόρμα 20x10 εκατοστά στην
οποία έχουμε στρώσει μεμβράνη, αδειάζουμε το μείγμα.
Βάζουμε στο ψυγείο για 24 ώρες. Όταν παγώσει καλά
ξεφορμάρουμε.
Για το Γλάσο: Σε ένα μπολάκι βάζουμε την κρέμα, τη σοκολάτα και το βούτυρο για 1 λεπτό στα 700 Watt στα μικροκύματα να λιώσει. Περιχύνουμε τη λιωμένη σοκολάτα στο
κορμό και ξαναβάζουμε για 5-10 λεπτά στο ψυγείο για να
παγώσει. Σερβίρουμε με λευκή σοκολάτα προαιρετικά.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
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ΝΕΟΔ.Σ.ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Ο

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 790 - 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

Ξενής Χ. Ξενοφώντος επανεξελέγη
στη θέση του προέδρου του
Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού στο
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης που
πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου
στη Λευκωσία. Το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία
καταρτίσθηκε σε σώμα ως εξής:
Ξενής Χ. Ξενοφώντος
πρόεδρος
Μαρία Χατζηστυλλή
αντιπρόεδρος
Βασιλική Σαββίδου
γ. γραμματέας

Σωτήρης Βαρνάβας
Σταύρος Συκοπετρίτης

ταμίας

Μόνικα Λιατήρη

μέλος

Γιώργος Νικολάου

μέλος

Άντρη Κωνσταντίνου

μέλος

Νεόφυτος Παπαμιλτιάδους

μέλος

Ηρακλής Θεοδώρου

μέλος

Για επικοινωνία: 99 444000
in.el.politismou@gmail.com
www.iep.org.cy

ΠΩΛΕΙΤΑΙΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πωλείται αυτοκίνητο
HONDA CIVIC 9.5
χρονών σε άριστη
κατάσταση.
Όλα τα σέρβις στην
αντιπροσωπεία
Τιμη: €6.500
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
99386488

γ. οργανωτικός

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 8 Ιανουαρίου
2017 στον ιερό ναό Αγίου Αρσενίου
στην Κυπερούντα, το ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας
συζύγου, πατέρα και παππού

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

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΕΚ

ΤΟΓΝΩΜΙΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΑΜΟΥ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο
μυστήριο του γάμου μας που θα γίνει την
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 4.00
μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού στη
Λακατάμεια

Χριστόφορος &Φοίβη
Οι γονείς:
Χρίστος & Θεανώ Διάκου Καρύδη
από Στρόβολο και Αγκαστίνα και τώρα Καϊμακλί

+ Αχιλλέας Παπακυριακού & Καίτη Παναγή
από Βώνη και Στρόβολο
Συγχαρητήρια και δεξίωση στο Sporting Club
(πρώην Laiki sporting) από 6.30 - 8.30μ.μ.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
ΚΑΙΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ»
Αυτήηέκδοσητης
«ΕργατικήςΦωνής»
είναιητελευταία
τουτρέχοντος
έτους.
Ξανάκαιπάλιμαζί
τηνΤρίτη3
Ιανουαρίου2017

Ευτυχία είναι
καλή υγεία και
κακή μνήμη.
ΊνγκριντΜπέργκμαν

Το ερχόμενο Σαββατοκυρίακο 21 – 22 Δεκεμβρίου
2016, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της
Ο.Π.Ν. ΣΕΚ Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες,
που είναι η τελευταία αγωνιστική του Α΄Γύρου:
11ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ21-22/12/16
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC , Τετάρτη
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ, Τρίτη
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ, Τετάρτη
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ, Τετάρτη
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ, Πέμπτη
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ - ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ10ΗΣΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
9-0
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ – ΑΣΕΝ / ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ 3 - 4
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
3-0
ΑΕΤΟΣ ΑΛΑΜΙΝΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Αναβλήθηκε
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
0-2
ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΑΦΩΤΙΑΣ – ΚΕΝΗ
Η ώρα έναρξης των αγώνων είναι η ίδια με τους
αγώνες της Γ΄ και Δ΄ Κατηγορίας της ΚΟΠ (2.30΄
μ.μ.).
Οι νυκτερινοί αγώνες αρχίζουν η ώρα 7.00΄ μ.μ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΑ΄ΦΑΣΗΣΚΥΠΕΛΛΟΥΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος ΕΠΟΠΛ, της περασμένη Κυριακή 18
Δεκεμβρίου 2016, είναι:

Τελούμεν την Κυριακή
24 Δεκεμβρίου 2016 από τον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Μάμμαρι το ετήσιο μνημόσυνο του
αείμνηστου

ΓΙΩΡΓΙΟΥΕΥΑΓΟΡΟΥ
(τ. συνδικαλιστή της ΣΕΚ)
και καλούμε όσους τιμούν τη
μνήμη του να παραστούν

ΛΥΣΗΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΣΚΑΛΙΣΜΑ
2. ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 3. ΑΜΕΣΑ
- ΝΟΚ 4. ΝΙ - ΑΡΜΑΤΑ 5.
ΔΟΕ - ΙΟΣ 6. ΑΝΤΡΑΣ - ΠΦ
7. ΛΙ- ΡΑ - ΧΗΡΑ 8. ΟΚΛΑΔΟΝ 9. ΣΥΚΙΑ - ΑΜΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
2. ΚΑΜΙΟΝΙ 3. ΑΤΕ ΚΟΡΤΕ 4. ΛΑΣΑ - ΡΑΚΙ 5.
ΙΚΑΡΙΑ - ΛΑ 6. ΣΤ ΜΟΣΧΑ 7. ΜΗΝΑΣ - ΑΔΗ
8. ΤΟΣΑ - ΦΡΟΜ 9. Η
ΚΑΜΠΑΝΑ.

ΤΟΠΙΚΑΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΟΠΝΣΕΚΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - Η ΣΕΚ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ – ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
3-0
ΘΟΙ Καπέδων – ΡΟΤΣΙΔΗΣ Μάμμαρι
1-1
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου
Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 7.30 μ.μ., Γήπεδο
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών
ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΓ. ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου2-0
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
6-1
ΠΑΟ Κάτω Μονής – Η «ΑΚΑΝΘΟΥ»
0-2
Οι πιο κάτω αγώνες έχουν αναβληθεί λόγω καιρικών συνθηκών:
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡIΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς – ΑΠΟΠ
Παλαιχωρίου
ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – Α.Ε.Βυζακιάς
Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

Τηλέφωναγιαώραανάγκης
Ασθενοφόρα .................. 22604000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣΠΑΑΟΚ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΑΤΕ-ΠΕΚ ΑΓ. ΜΑΜΑ

5-2

Ε.Ν. ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ - Κ & Ε. ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ

0-3

ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΓΡΙΔΙΩΝ - Θ.Ο.Ι ΠΥΡΓΟΥ

2-1 {1-1}

Π.Α.Ε ΛΟΦΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ

- ΘΟΙ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ

1-4
2-3{0-0}

ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΠΑΡΘΕΝΩΝ [Δεν διεξήχθηκε λόγω
Μη παρουσίασης των Δελτίων Υγείας.]

ΚΕΝΤΡΑΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣΠΟΛΙΤΗ(ΚΕΠ):Λευκωσία: 22446686
Λεμεσός: 25829129 Πόλη Χρυσοχούς: 26821888
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΦΟ

ερδισμένη της 14ης αγωνιστικής η Πάφος που
απέδρασε με το τρίποντο από την ΑΘΗΕΝΟΥ
μειώνοντας την ψαλίδα που τη χωρίζει από την
πρωτοπόρο ΑΛΚΗ. Η πρωτοπόρος παρά το στραβοπάτημα της στο «Κερύνεια - Επιστροφή» εξακολουθεί να πατά γερά στην κορυφή. Νίκη - βάλσαμο
της Παρεκκλησιάς στην Αραδίππου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΘΟΪ - Ακρίτας
Αγία Νάπα - Εθνικός Άσσιας
ΠΑΕΕΚ - Αλκή Ορ.
ΑΣΙΛ - ΕΝΑΔ
Ομόνοια Αρ. - Παρεκκλησιά
Οθέλλος - Πάφος FC
Ολυμπιακός - Ένωση

2-0
2-1
1-1
1-0
0-1
1-2
0-0

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ - ΟΘΕΛΛΟΣ
ΠΑΦΟΣ FC - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡ.
ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΑΣΙΛ
ΕΝΑΔ - ΘΟΪ Λακατάμιας
ΑΚΡΙΤΑΣ - ΠΑΕΕΚ
ΑΛΚΗ 0Ρ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Ο

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΗΤΤΑ ΔΙΓΕΝΗ

δυνηρή ήττα υπέστη ο ΔΙΓΕΝΗΣ Ορόκλινης που
βλέπει τώρα την πρωτοπόρο Ξυλοτύμπου εκ
του μακρόθεν. Ισοβαθμεί τώρα στην 2η θέση με τον
Χαλκάνορα που γεύθηκε το πικρό ποτήρι της ήττας
από την πρωτοπόρο. Σημαντικό άλμα του Εθνικού
Λατσιών στην 4η θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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ΑΠΟΕΛ: Η ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΟΠΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

• Έπεσε στην 3η θέση μετά το στραβοπάτημα
με αντίπαλο τον μαχητικό ΕΡΜΗ
• Με «ήρωες» τους τερματοφύλακες τους, ΑΕΛ
και ΑΕΚ νίκησαν δύσκολα και συγκατοικούν
στο ρετιρέ

Ά

δοξο τέλος είχε για τον
Ευρωπαίο ΑΠΟΕΛ η αναμέτρηση με τον ΕΡΜΗ όπου αποθεώθηκε
η αστοχία των κυνηγών του. Οι
«γαλαζοκίτρινοι» που υπερείχαν
αισθητά στην κατοχή, δημιούργησαν 25 ευκαιρίες σημειώνοντας
μόνον ένα τέρμα. Ο ΕΡΜΗΣ έπαιξε
δυνατά κι έξυπνα κερδίζοντας
πολυτιμότατο βαθμό. Με το στραβοπάτημα ο ΑΠΟΕΛ εκτοπίσθηκε
από το ρετιρέ όπου συγκατοικούν
τώρα ΑΕΛ και ΑΕΚ που πήραν δια
«πυρός και σιδήρου» σπουδαιότατες νίκες. Πάντως, οι αγχωτικές
νίκες των πρωτοπόρων επί σχετικά αδύνατων αντιπάλων πρέπει
να προβληματίσει σοβαρότατα τις
τεχνικές τους ηγεσίες.
Με τον Κλέϊντον σε μεγάλα κέφια η
ΟΜΟΝΟΙΑ επέστρεψε στις νίκες
«πνίγοντας» στο βυθό την
Αναγέννηση.
Σε οδυνηρές περιπέτειες εισέρχεται
η ΑΝΟΡΘΩΣΗ που συνεχίζει την
αξιοθρήνητη παρουσία της. Η
κατάσταση της «Μεγάλης Κυρίας»
καταγράφεται ως οριακή με τους
φίλους της να αναζητούν επειγόντως «συνταγή ανάρρωσης».
Τουναντίον, στη συμπολίτιδα της
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ που πήρε το
Αμμοχωστιανό ντέρμπυ, τα πράγματα προβάλλουν ρόδινα.

• ΑΝΟ: Ζητείται επειγόντως θαυματουργό
φάρμακο για αναστροφή της αξιοθρήνητης
πορείας
• Ξέσπασαν ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΠΟΛΛΩΝ στέλλοντας αισιόδοξα μηνύματα για τη συνέχεια

σταθερή τροχιά. Κόπηκαν μόνο 680
εισιτήρια, γεγονός που πρέπει να
σημάνει
συναγερμό
στο

Κυανόλευκο στρατόπεδο.
Δεν παραδίδεται η ΑΕΖακακίου.
Αυτό διαμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση μέσω της πολύ καλής εμφάνισης της και της ισοπαλίας με τη
φορμαρισμένη
Καρμιώτισσα.
Αναστάτωση προκάλεσε στον σύλλογο η έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητο του τεχνικού Αλέξη Γαρπόζη.
Πύρ και μανία με τη διαιτησία του
Κ. Ψευδιώτη είναι οι παράγοντες
της Καρμιώτισσας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

SOS εκπέμπει η ΑΝΟΡΘΩΣΗ. Τα
πράγματα είναι πλέον σοβαρά.
Αναζητείται σανίδα σωτηρίας

ΔΕΙΝΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ με το Σωφρόνη
Αυγουστή στον πάγκο, «έπνιξε» τα
πολλαπλά προβλήματα που κουβαλούσε συντρίβοντας τον συμπολίτη του ΑΡΗ αναζητώντας πλέον

ΤΑ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Η φετινή πορεία της Ανόρθωσης καταγράφεται ως η χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας. Η «Μεγάλη Κυρία» βρίσκεται στα χαμηλά διαζώματα εκπέμποντας σήμα κινδύνου. Με
τα ευχολόγια δεν λύνεται το πρόβλημα. Χρειάζονται ψύχραιμες
αποφάσεις και βαθιές τομές από ανθρώπους που πραγματικά
αγαπούν το ιστορικό σωματείο της Αμμοχώστου.

1

2
3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο

Έχει πλέον ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό ότι η κούρσα
αφορά τρεις. Μόνο με θαύμα θα καλύψει το χαμένο έδαφος
ο Απόλλωνας για να μπει σε τροχιά τίτλου.
Ο ΑΠΟΕΛ παραμένει σταθερή αξία, η ΑΕΚ χρειάζεται αποτελεματικότητα ενώ η ΑΕΛ θέλει περισσότερη συνοχή και
σταθερότητα στην απόδοση.

ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

δυνηρές ήττες υπέστησαν οι δύο πρώτες ομάδες. Ο πρωτοπόρος Ονήσιλος ταπεινώθηκε από τον Φοίνικα ενώ η 2η στη βαθμολογία ΑΠΕΑ έχασε
εντός από τον Άτλαντα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βαθμολογικό άλμα για
την ΕΛΠΙΔΑ Αστρομερίτη
που συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
16η Αγωνιστική
21.12.2016
Καρμιώτισσα - ΑΕΚ
ΑΠΟΛΛΩΝ - ΑΕΖ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΡΜΗΣ
ΑΠΟΕΛ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
22.12.2016
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΑΕΛ
ΑΝΟΡΘΩΣΗ - ΑΡΗΣ
ΔΟΞΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2016

ΕΠAΝΑΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Συμβουλές Υπηρεσίας Προστασίας
Καταναλωτή για Χριστουγεννιάτικες αγορές

1

Κάντε έρευνα αγοράς. Για συμφέρουσες αγορές
κάντε έρευνα από διάφορες πηγές (σημεία πώλησης, έντυπα, διαδίκτυο) για την προσφερόμενη τιμή.
Μην επηρεάζεστε με ευκολία από ελκυστικές προσφορές και διαφημίσεις. Μην κάνετε βιαστικές αγορές.
Ζητήστε από τον πωλητή να σας λύσει τυχόν απορίες.

2

Αγορά παιχνιδιών. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν θα αγοράσετε παιχνίδια για μικρά παιδιά.
Να αγοράζετε παιχνίδια, πάντα από αξιόπιστα καταστήματα και διαδικτυακά (online) σημεία πώλησης. Να
διαβάζετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες
χρήσης και να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τις συστάσεις για την ηλικία και την ασφάλεια. Μην αγοράζετε
ποτέ παιχνίδια που δεν φέρουν τη σήμανση CΕ στο
παιχνίδι ή στη συσκευασία του.

3

Πολιτική επιστροφών και δωροκουπόνια. Να
θυμάστε ότι για αγορές από κατάστημα, η νομοθεσία δεν προβλέπει δικαίωμα επιστροφής ή αλλαγής
προϊόντων και ότι αυτό επαφίεται στην πολιτική του
κάθε καταστήματος. Κατά συνέπεια, ενημερωθείτε για
την πολιτική του καταστήματος για επιστροφές προϊόντων, ειδικά αν πρόκειται για αγορές δώρων για
αγαπημένα σας πρόσωπα, και για το χρονικό περιθώριο επιστροφών εάν υπάρχει. Σε περίπτωση που θα
αγοράσετε δωροκουπόνια, ενημερωθείτε για τους
όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται και
ρωτήστε για το χρονικό διάστημα που ορίζει το κατάστημα για εξαργύρωση τους από τον αποδέκτη.

4

Αγορές από το διαδίκτυο. Για αγορές από το
διαδίκτυο ή εκτός εμπορικού καταστήματος, να
ξέρετε από ποιόν αγοράζετε, αναζητώντας βασικές
πληροφορίες όπως την επωνυμία, τη γεωγραφική και
ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης, τον αριθμό
τηλεφώνου και εγγραφής της εταιρείας. Να θυμάστε
ότι για αγορές εκτός εμπορικού καταστήματος, έχετε
το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερών από την ημέρα αγοράς και να λάβετε πίσω τα
χρήματα σας.

5

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Σύμφωνα με τη
νομοθεσία, αν ο έμπορος θέλει να σας χρεώσει
επιπλέον για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής, π.χ. πιστωτική κάρτα, το τέλος πληρωμής δεν
μπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό που πραγματικά
κοστίζει στον έμπορο η επεξεργασία της πληρωμής.
Παραλαβή προϊόντος. Ελέγξτε το αγαθό και βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στην περιγραφή και
στα συμφωνηθέντα. ΠΑΝΤΟΤΕ να ζητάτε και να
φυλάτε την απόδειξη αγοράς.

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ
Τα κλινικά εργαστήρια Θεοχαριδη είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη έναρξη της
συνεργασίας μας με το Ιατροφαρμακευτικό Ταμείο
ΣΕΚ. Ήδη μέλη της ΣΕΚ που μας γνώριζαν από την
παλιά συνεργασία μας με το ταμείο, άρχισαν να
επισκέπτονται και να εξυπηρετούνται κάνοντας
τις αναλύσεις τους με τους γνωστούς όρους και
προϋποθέσεις του ταμείου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Επιτροπής του ταμείου ΣΕΚ ιδιαίτερα τον κύριο Πάμπο
Ιωαννίδη για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν .

Η

μόνιμη Επιτροπή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ σε χθεσινή συνεδρία της στο μέγαρο της
ΣΕΚ ασχολήθηκε με την αξιολόγηση
των τελευταίων εξελίξεων στο
Κυπριακό Πρόβλημα και με σειρά
ζητημάτων που αφορούν το εργατικό κίνημα στις δύο Κοινότητες.
Εκφράστηκε ικανοποίηση για το
γεγονός ότι η διαδικασία διαπραγμάτευσης συνεχίζεται με καλή
πίστη και προσήλωση στην προσπάθεια οριστικής διευθέτησης
του προβλήματος.
Παράλληλα, επαναβεβαιώθηκε για
πολλοστή φορά η βούληση των
συνδικάτων στις δύο Κοινότητες
να εργασθούν από κοινού για τάχιστη εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό
με βάση τα ψηφίσματα του ΟΗΕ,
τις συμφωνίες κορυφής και τις
ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η Κύπρος από το 2004
αποτελεί στο σύνολο της πλήρες
μέλος της Ενωμένης Ευρώπης.
Τα συνδικάτα, καλούν τους ηγέτες
των δύο κοινοτήτων να λάβουν
υπόψη τις ανησυχίες του συνόλου
των Κυπρίων προωθώντας μια
λύση μέσα από την οποία θα προάγονται οι αρχές της δημοκρατίας

και της δικαιοσύνης. Τονίζουν ότι
η λύση θα πρέπει να περιέχει τις
απαιτούμενες πρόνοιες έτσι ώστε
η καθημερινότητα των Κυπρίων να
διασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας,
ισότητας και προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας.
Επαναλαμβάνουν με αποφασιστικότητα ότι η επίλυση του Κυπρια-

την αγορά εργασίας.
Υπενθυμίζεται πως, ολοκληρωμένο υπόμνημα με συγκεκριμένες
εισηγήσεις έχει παραδοθεί στους
δύο ηγέτες στις 26/10/2015.
Οι ηγεσίες των οργανώσεων που
συμμετέχουν στο Π/Σ Φόρουμ
δηλώνουν ότι παραμένουν στη

√ Συνεδρίασε χθές η Μόνιμη Επιτροπή
του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ Ε/Κ-Τ/Κ
√ Τα εργατικά συνδικάτα είναι στη διάθεση
των δύο διαπραγματευτών για να υποβοηθήσουν
στην προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού
κού θα πρέπει να διασφαλίζει όλες
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για
την ύπαρξη μιας ενιαίας οικονομίας και αγοράς εργασίας που θα
έχει στο επίκεντρο της την ενίσχυση της ευημερίας όλων των
Κυπρίων και την εγγύηση της κοινωνικά δίκαιης κατανομής του
παραγόμενου πλούτου.

διάθεση των δύο ηγετών και των
διαπραγματευτικών τους ομάδων
για να βοηθήσουν σε ότι τους
ζητηθεί, μέσα από την αξιοποίηση
της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας
και εμπειρίας, ώστε η πορεία για
ειρηνική διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος να στεφθεί με
επιτυχία.

Τονίζουν ότι η λύση θα πρέπει να
εμπεριέχει αρχές που θα κατοχυρώνουν την ομαλή και εύρυθμη
λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και θα ρυθμίζουν με επάρκεια

Η μόνιμη Επιτροπή του Πανσυνδικαλιστικού Φόρουμ, αποτελείται
από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΠΑΣΥΔΥ, TURK-SEN,
DEV-IS και KTAMS.

Ο γγ της ΣΕΚ συμμετείχε σε συνεδρία
της Εκτελεστικής της ΕTUC

Η

προστασία των εργαζομένων και των συλλογικών συμβάσεων σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας του εργοδότη τέθηκε στο μικροσκόπιο συνεδρίας
της εκτελεστικής επιτροπής των ευρωπαϊκών συνδικάτων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις
14 και 15 Δεκεμβρίου. Τη ΣΕΚ εκπροσώπησε ο γ.γ.
Ανδρέας Φ. Μάτσας. Στη συνεδρία παρέστη και η
γενική γραμματέας της Διεθνούς Συνδικαλιστικής
Συνομοσπονδίας (ITUC) Sharrow Burrow.
Εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στη βελτίωση του
θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
εκστρατεία για την αύξηση των μισθών, το μέλλον
του κοινωνικού διαλόγου, τη στρατηγική των ευρωπαϊκών συνδικάτων για τη συμφιλίωση εργασίας και
οικογένειας και το πρόγραμμα δράσης για την κοινωνική προστασία και πρόνοια.

Διεύθυνση των εργαστηρίων:
1) Κρήτης 23 δίπλα από Debenhams
2) Πηνελόπης Δέλτα 7 διπλά από κλινική
Παπαπέτρου - Παπαγεωργίου

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

www.oho-sek.org.cy

