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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η

Κοινοβουλευτικη Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε την κατάρθρο

συζήτηση του νομοσχεδίου που αποσκοπεί στην πάταξη της αδήλωτης
και παράνομης απασχόλησης. Ο γ.γ
της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας δήλωσε
ότι το νομοσχέδιο κινείται στην ορθή
πορεία και η ψήφιση του θα εξουδετερώσει στρεβλώσεις που διαχρονικά
επηρέαζαν αρνητικά τις εργασιακές
σχέσεις.

(Σελ. 2, 3)

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Η

Ομοσπονδία Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ προειδοποιεί ότι
το συνδικαλιστικό κίνημα
ενωμένο
θα
αντιδράσει δυναμικά αν παρελπίδα
συνεχισθεί η παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων και η κατακρεούργηση των εργατικών δικαιωμάτων.
(Σελ. 3, 6)

Θέσεις - απόψεις ΣΕΚ
για το προσχέδιο
του Εθνικού
Μεταρρυθμιστικού
Προγράμματος 2017
για τη Στρατηγική
«Ευρώπη 2020»

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2946
TIMH 0.70€

• Θετικοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης από το β’ τρίμηνο 2015

ΩΡΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
Τ

ούτη την περίοδο που η οικονομία
κινείται σε θετικούς ρυθμούς θα πρέπει να ξεκινήσει σταδιακά και λελογισμένα η βελτίωση των μισθών των
εργαζομένων προκειμένου να εισπράξουν το μερίδιο που τους αναλογεί από
την ανάπτυξη της οικονομίας.
Η ΣΕΚ δεν θα αποδεχθεί να κατανέμεται
ο παραγόμενος πλούτος μόνο στα κέρδη
των επιχειρήσεων γιατί κάτι τέτοιο θα
πλήξει την κοινωνική δικαιοσύνη.
Παράλληλα, εγκυμονεί κινδύνους για
δημιουργία στασιμότητας και ύφεσης
αφού χωρίς βελτίωση των εισοδημάτων
των εργαζομένων δεν θα υπάρξει υγιής
αύξηση της ζήτησης στην αγορά.
Ο γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας
δήλωσε πως είναι η ώρα να σταματήσει
η επίθεση στους μισθούς, οι εργοδότες
να σεβαστούν τις συλλογικές συμβάσεις
και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο
κοινωνικός διάλογος ο οποίος αποτελεί
σημαντική κληρονομιά και ουσιώδες
κεφάλαιο για τις εργασιακές σχέσεις.
Υπογράμμισε πως η αποκατάσταση των
εργασιακών δικαιωμάτων και η σταδιακή αύξηση των μισθών αποτελούν
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(Σελ. 8)

√

Ώρα να σταματήσει η επίθεση
στους μισθούς και στα ωφελήματα των εργαζομένων

√

Κλειδί κοινωνικής προόδου
η αύξηση της παραγωγικότητας
και οι ποιοτικές θέσεις εργασίας

Στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για το
πρώτο 6μηνο του
2017 τονίζεται ότι
«το ποσοστό των
Κυπρίων που αντιμετωπίζουν
κίνδυνο
φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού
αυξήθηκε σημαντικά
(το 2015 έφτασε στο
28,9 %) και είναι
πλέον ένα από τα
υψηλότερα στην ΕΕ.
Ιδίως το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και το
ποσοστό των νοικοκυριών με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας ήταν σε άνοδο το
2015.» Η Ε.Ε. κάλεσε τα κράτη - μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αποφεύγουν την επιδείνωση της φτώχειας στην εργασία.
σημαντικό μέσο για οικονομική ανάπτυξη ειδικά τώρα που διαπιστώνεται

αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων λόγω μείωσης μισθών.

Οι Άγιες Μέρες ας πλημμυρίσουν τις καρδιές όλων
με το φως της Αγάπης και της Ανθρωπιάς.
Το ανέσπερο φως της Ανάστασης του Κυρίου
ας αναζωπυρώσει την ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο.
Το φετινό Πάσχα ας αποτελέσει το εφαλτήριο
για την Ανάσταση της Κύπρου και του Ελληνισμού.

Το μαρτύριο του Γολγοθά ακολουθεί η χαρά της Ανάστασης

Σ

ε λίγες ώρες, σε ελάχιστα λίγες ώρες, η χριστιανοσύνη θα γιορτάσει την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Το Γολγοθά και το μαρτύριο, το πάθος και τη
σταυρική θυσία θα διαδεχθεί η χαρά της Ανάστασης
που ετησίως σμίγει τα μηνύματα και τα αρώματα
της με την ελπίδα και το φως που φέρνει πάντα η
Άνοιξη.
Αυτές τις ώρες πρέπει να βγούμε από την πεζή και
βίαιη καθημερινότητα, να ξυπνήσουμε από το
λήθαργο, να εγκαταλείψουμε την αδράνεια και τον
εφησυχασμό και να εισέλθουμε στη σφαίρα του
Μυστηρίου. Με καθαρή σκέψη να αφουγκραστούμε τα
όσα δυνατά και αιώνια μηνύματα μας στέλνει η
εορτή του Πάσχα. Η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός στο
σύνολο τους βιώνουν δύσκολες ώρες. Σε πολλά επίπεδα. Στα εθνικά, στα οικονομικά, στα κοινωνικά,
στα πνευματικά ζητήματα.
Κάποιοι φαίνεται πως με τη δράση, τις ενέργειες και
τη συμπεριφορά τους επιδιώκουν τη συρρίκνωση και
του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.
Η Κύπρος δεν είναι απούσα απ’ αυτό το σκηνικό.

Βιώνει τις δικές της τραγικές συνθήκες γι’ αυτό χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση των αντοχών και των
αντιστάσεών της για να μπορέσει να αντιμετωπίσει
την Τουρκική επιθετικότητα. Οι προκλήσεις είναι
τεράστιες και οι απειλές μόνιμα παρούσες.
Αυτή τη Μεγάλη και Άγια Εβδομάδα ας προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε. Να ξαναπιστεύσουμε στις
δυνάμεις μας. Να βρούμε όραμα και ελπίδα και να

• Προσδοκούμε ανάσταση
και της δοκιμαζόμενης πατρίδας
ρυθμίσουμε την πυξίδα μας προς τη σωστή κατεύθυνση. Να αφυπνισθούμε, να εγκαταλείψουμε τον
ωχαδελφισμό και να διεκδικήσουμε από τους ισχυρούς της Γης, αλλά και από ντόπιους πολιτικούς και
πολιτειακούς άρχοντες ένα καλύτερο κράτος, τουλάχιστον για τις επόμενες γενιές. Ένα κράτος που θα
λειτουργεί μακριά από αναχρονισμούς και εγγυήσεις.

Ένα κράτος που στο επίκεντρο των δράσεων του θα
έχει τον άνθρωπο, τα ανθρώπινα και συνδικαλιστικά
του δικαιώματα.
Πέραν των πιο πάνω, στο πνεύμα των Ημερών, της
σταυρικής θυσίας και της Ανάστασης, ας προσπαθήσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Τον
φτωχό, τον άνεργο, τον άρρωστο, τον άπορο, τον
ανάπηρο. Όλοι οι άνθρωποι, τούτες τις ώρες, έχουν
δικαίωμα στη χαρά, στην ελπίδα, στην ευημερία και
στη ζωή. Γι’ αυτό όσοι μπορούν ας φορτωθούν και
το σταυρό των αδυνάτων. Το ανέβασμα στο Γολγοθά,
η σταυρική θυσία, η ταφή και η ζωηφόρος Ανάσταση στέλνουν πολλαπλά μηνύματα προς πολλαπλές
κατευθύνσεις. Μηνύματα, αφύπνισης, ελπίδας,
αισιοδοξίας, αλληλεγγύης, απελευθέρωσης, προόδου
και προοπτικής.
Ας τα αξιοποιήσουμε ο καθένας προς δικό του όφελος και όλοι μαζί προς όφελος της πατρίδας, του
Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

ΣEK: Πρωτοπόρος στους εργατικούς, κοινωνικούς κι εθνικούς αγώνες
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
Η ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η

Κοινοβουλευτικη Επιτροπή
Εργασίας ολοκλήρωσε την
κατάρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου που αποσκοπεί στην πάταξη της αδήλωτης και παράνομης
απασχόλησης. Ο γ.γ της ΣΕΚ
Ανδρέας Φ. Μάτσας δήλωσε ότι
το νομοσχέδιο κινείται στην ορθή
πορεία και η ψήφιση του θα εξουδετερώσει στρεβλώσεις που διαχρονικά επηρέαζαν αρνητικά τις
εργασιακές σχέσεις, προκαλώντας ταυτόχρονα αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των εργαζομένων αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων. Καλεί τη Βουλή όπως το
υπερψηφίσει, τονίζοντας πως η
εφαρμογή του θα συμβάλει
ουσιαστικά στην ομαλοποίηση
των εργασιακών σχέσεων, θωράκιση των εργαζομένων, ενίσχυση
των κρατικών εσόδων και των
κοινωνικών ταμείων. Η προβλεπόμενη ποσοτική και ποιοτική
ενδυνάμωση της Επιθεώρησης
στην Εργασία, θα συμβάλει σημαντικά στην αναχαίτιση φαινομένων που επενεργούσαν επιβαρυντικά στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα στους χώρους που δεν
υπάρχει συνδικαλιστικη κάλυψη.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Το ανέσπερο φως της Ανάστασης της Κύπρου
T

α τελευταία χρόνια ο σταυρός του
μαρτυρίου για την πολύπαθη Κύπρο
και την πολυβασανισμένη Ελλάδα έγινε
ακόμη πιο βαρύς εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας και της κοινωνικής εξαθλίωσης που εξακολουθεί να πλήττει τις
δύο αδελφές χώρες.
Ειδικότερα, στην ημικατεχόμενη Κύπρο
που βιώνει για 43 συνεχή χρόνια τις
ψυχοφθόρες επιπτώσεις της Τουρκικής
εισβολής και κατοχής, τα πράγματα είναι
πιο πολύπλοκα καθώς ο αγώνας δεν
είναι μονοσήμαντα οικονομικός αλλά και
εθνικός που άπτεται της ίδιας της φυσικής και εθνικής επιβίωσης του Κυπριακού

Οι καιροί λοιπόν είναι πονηροί και αδυσώπητοι με το αύριο να φαντάζει αβέβαιο. Οι πολίτες της Κύπρου, αυτό που
έχουμε υποχρέωση να κάνουμε είναι η
προσευχή, η περίσκεψη και η χαλύβδωση
της πίστης σε αιώνιες αρχές και υψηλά
ιδανικά. Η προσήλωση στις αξίες της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της φιλαλληλίας, της αλληλεγγύης, της συναδέλ-

να νοιώσουμε ελεύθεροι από τα δεσμά
της κακίας και του θανάτου.

Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»
xenis.xenofontos@sek.org.cy

Ελληνισμού στην μητρώα γή. Πέραν τούτου, η κατάσταση θεωρείται τραγική σε
καίρια κεφάλαια της καθημερινής βιοπάλης με αιχμή την διαπλοκή, τη διαφθορά,
την αναξιοκρατία, την ανηθικότητα, την
αδιαφάνεια και τον πνευματικό υποσιτισμό. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, η Κύπρος
λόγω της κομβικής στρατηγικής της
θέσης σε συνάρτηση με τον τεράστιο
υποθαλάσσιο πλούτο που διαθέτει, βρίσκεται συνεχώς στο μάτι του κυκλώνα
διεθνών ζωτικών συμφερόντων.

Ό

ταν οι μπάρες των υπαίθριων
χώρων στάθμευσης των υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών κλείνουν
με την αναχώρηση και του τελευταίου
κρατικού υπαλλήλου είναι να διερωτάται κανείς: Σκέφτηκε κάποιος πως αν
παρέμεναν ανοικτά μετά τη λήξη του
εργάσιμου χρόνου θα συνέβαλλαν
σημαντικά στην οικονομία της χώρας,
εξυπηρετώντας συμπολίτες μας που
επισκέπτονται καφεστιατόρια της
Της Δέσποινας Ησαΐα Κοσμά
Γραμματέας
Τμήματος
Εργαζομένων Γυναικών ΣΕΚ

περιοχής χωρίς να κινδυνεύουν να
λάβουν εξώδικο παράνομης στάθμευσης;
Απόρροια της οικονομικής ύφεσης
είναι οι μακρόσυρτοι κατάλογοι των
ανέργων αλλά και οι μισθοί και τα

φωσης, της αλήθειας, της ηθικής και της
πνευματικής ανάτασης είναι μοναδικά
φάρμακα που θα μας προστατεύσουν
από τους μύριους κινδύνους που απειλούν να μας αφανίσουν από την Μητρώα
γή.
Τις Άγιες τούτες μέρες, ας στρέψουμε το
μυαλό μας στους αναξιοπαθούντες
συνανθρώπους μας προσφέροντας αφειδώλευτα την αγάπη μας από το υστέρημα ή το περίσσευμα μας. Ας δείξουμε
συμπόνια στον πονεμένο της διπλανής
πόρτας, στους άνεργους και χαμηλόμισθους δίδοντας τους κουράγιο και ψυχική
δύναμη.

Στηρίξτε τον πολίτη στις απλές
καθημερινές του διακινήσεις
ωφελήματα εργαζομένων οι οποίοι
έχουν συρρικνωθεί δραματικά.
Συνειδητοποίησε κανείς ότι αρκετές
δεκάδες φοιτητές που προέρχονται
από οικογένειες με σοβαρές οικονομικές
δυσχέρειες προσπαθούν με χίλιες στερήσεις να αποκτήσουν ένα πτυχίο με
την ελπίδα η δική τους ζωή να αποβεί
καλύτερη;
Αναρωτήθηκε κανείς πως η δραματική
συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου των
εργαζομένων και ευρύτερα των πολιτών δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά παρόλα αυτά για να διασωθεί η κυπριακή οικονομία έχουν
αποδεχθεί θυσίες για να μπορέσει η
χώρα να εξέλθει από την κρίση.
Μήπως ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε
γιατί υπάρχει ακόμη διάχυτη η απα-

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

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

Καλούμαστε να αντλήσουμε δύναμη και
διδάγματα από τον θεικό Σταυρό του
μαρτυρίου συγχωρώντας όσους μας
έβλαψαν! Μόνο έτσι η ψυχή μας ηρεμεί
και γιοράζει το Πάσχα. Γιατί Πάσχα δεν
είναι μόνο ο οβελίας και το αρνί. Πάσχα
πάνω απόλα είναι η αλλαγή της ζωής
μας, η ανάσταση μας από τα πάθη και
τις κακίες που μας δέρνουν. Πάσχα είναι

• Οπλισμένοι με τις πνευματικές αξίες του Ελληνικού Πολιτισμού και της
Ορθοδοξίας, να βαδίσουμε ενωμένοι και ομόψυχοι το δρόμο της Ανάστασης

Του Ξενή
Ξενοφώντος,

Σε ότι αφορά το εσωτερικό μέτωπο, αυτό
είναι κατατεμαχισμένο, το φρόνημα του
λαού καθηλωμένο, η λαική ομοψυχία
καταρρακωμένη και η εθνική ενότητα
σχεδόν ανύπαρκτη.

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»
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ξίωση των πολιτών έναντι στο πολιτειακό σύστημα της χώρας. Γιατί απλά
κανείς δεν σκέφτεται τα απλά και τα
αυτονόητα που δεν κοστίζουν τίποτα

Τούτο το Πάσχα, έχουμε οι Έλληνες υπέρτατο χρέος να σταθούμε όρθιοι, να ορθώσουμε ανάστημα στους κάθε λογής εμπόρους των λαών βαδίζοντας το δρόμο της
τιμής και της πνευματικής καταξίωσης
που θα μας οδηγήσει στη λύτρωση. Το
χρωστάμε στην μαρτυρική Κύπρο και
στην πολυβασανισμένη Ελλάδα, το χρωστάμε στους μάρτυρες της Ορθοδοξίας
και του Ελληνισμού που μεταλαμπάδευσαν το ανέσπερο φώς της Δημοκρατίας
και των Πνευματικών αξιών σε όλον τον
κόσμο. Τούτο, το Πάσχα ενωμένοι οι
Έλληνες δικαιούμαστε να πανηγυρίσουμε
την του άδη συντριβή και του δικαίου
θρίαμβο. Ελπίδα υπάρχει. Ας την κάνουμε
κτήμα μας για να βγούμε το συντομότερο
ενωμένοι και ομόψυχοι από τα ποικίλα
υπαρξιακά μας αδιέξοδα ως άτομα, ως
κοινωνία, ως χώρα, ως λαός και ως
έθνος. Ας βοηθήσουμε, όλοι μαζί και ο
καθένας ξεχωριστά ώστε το ανέσπερο
φώς τη Ανάστασης να φέξει στις καρδιές
και στο νου.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !
ενοικιάζονται από το δημόσιο, επί
πληρωμής, από τον κουρβάνα στον
οποίο συνεισφέρει ο κάθε κύπριος
πολίτης.
Τουλάχιστον από εκτίμηση και μόνον,
ανοίξτε τους χώρους στάθμευσης τις
μη εργάσιμες ώρες δείχνοντας αν μη τι
άλλο την ευαισθησία σας στον κάθε
κύπριο πολίτη ο οποίος στο τέλος της

• Από εκτίμηση και μόνον, ανοίξτε τους χώρους στάθμευσης
τις μη εργάσιμες ώρες δείχνοντας αν μη τι άλλο την ευαισθησία σας
στον κάθε Kύπριο πολίτη ο οποίος είναι ο αιμοδότης
της Κυπριακής οικονομίας
αλλά απλούστατα διευκολύνουν τη
ζωή των πολιτών στις απλές και
καθημερινές διακινήσεις.

ημέρας ως αιμοδότης της κυπριακής
οικονομίας πληρώνει πολύ ακριβά τις
κρίσεις λόγω ακρισίας.

Κλείνουν ερμητικά οι χώροι στάθμευσης ωσάν να πρόκειται για ιδιόκτητες
ιδιωτικές περιουσίες.

Αν μέχρι τώρα δεν το σκέφτηκε κανείς
ουδέν μεμπτόν. Τώρα που σας το υποδεικνύει ένας απλός πολίτης κάντε κάτι
για να διαχωρίσετε τη θέση σας από τη
θέση μου.

Δεν είναι έτσι όμως. Πρόκειται για
δημόσιες περιουσίες ή ιδιωτικές που
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Tηλ. 24-633633, Tηλεομοιότυπο: 24-642110

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

ERG_3-3_inn_8 & 9 4/10/17 12:12 PM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

• Η ΟΥΞΕΚΑ – ΣΕΚ αντιγκρούει επιχειρήματα του ΠΑΣΥΞΕ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΤΟΠΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Συντεχνιακή αντίδραση στα συσσωρευμένα
προβλήματα των Δήμων

Τ

Π

ο συνδικαλιστικό κίνημα εκφράζει την ανησυχία και την απογοήτευση του για την
άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων ΣΕΚ
Μιλτιάδης Μιλτιάδου, τονίζει ότι οι συλλογικές συμβάσεις στην
Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία καλύπτουν μόνο το 30%,
περίπου, του προσωπικού. Το υπόλοιπο 70% του προσωπικού,
σημειώνει, εργάζεται με ατομικά συμβόλαια με όρους εργοδότησης
πολύ υποδεέστερους των συλλογικών συμβάσεων.

Τα οικονομικά προβλήματα που έχουν συσσωρευθεί με τις περικοπές της κρατικής χορηγίας
και της μείωσης των εσόδων, δεν αντιμετωπίστηκαν, με πρόσχημα τη μεταρρύθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία τα τελευταία
τέσσερα χρόνια παραπαίει. Παρά τις προσπάθειες και τις εξοικονομήσεις στα λειτουργικά
και άλλα έξοδα που έκαναν οι δήμοι, πολλοί
από αυτούς βρίσκονται στα πρόθυρα της στάσης πληρωμών.

αραπλανητικές θεωρεί η Ομοσπονδία Ξενοδοχουπαλλήλων
ΣΕΚ, δηλώσεις αξιωματούχου του ΠΑΣΥΞΕ σύμφωνα με τις
οποίες οι μισθολογικές απολαβές στην ξενοδοχειακή βιομηχανία
είναι ικανοποιητικές από πέρυσι που υπογράφτηκε η συλλογική
σύμβαση στον κλάδο.

Όσον αφορά στην τοποθέτηση ότι
οι Κύπριοι προτιμούν να παραμέ√ Αρκεί να αμείβεται
νουν άνεργοι αντί να δουλέψουν
αξιοπρεπώς βάσει
στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, ο κ.
της συλλογικής
Μιλτιάδου, απαντά: Ουδέν αναληθέστερον. Υπάρχει μεγάλος αριθμός
σύμβασης
Κυπρίων καταρτισμένων και μη, οι
οποίοι είναι έτοιμοι να στελεχώσουν επαρκώς την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία αρκεί να αμείβονται
αξιοπρεπώς βάσει των προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης.
Ο κ. Μιλτιάδου πρειδοποιεί ότι, αν παρελπίδα, οι Ξενοδόχοι συνεχίσουν να μην εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση και να καταστρατηγούν βασικά δικαιώματα των εργαζομένων, το συνδικαλιστικό κίνημα μεσούσης της
τουριστικής περιόδου θα
αντιδράσει συγκροτημένα και
δυναμικά. Οι Σύνδεσμοι Ξενοδόχων ας αναλογισθούν τις
ευθύνες τους και ας μεριμνήσουν έτσι ώστε τα μέλη τους
να επιδείξουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα δικαιώματα
του προσωπικού το οποίο
αποτελεί τον καθρέφτη της
τουριστικής Κύπρου, κατέληξε.

3

• Υποβαθμίζεται η ποιότητα
των υπηρεσιών, ενώ πλήττονται
οι δημότες και οι εργαζόμενοι
Ως αποτέλεσμα, μειώνονται οι υπηρεσίες προς
τους Δημότες, η ποιότητα τους, απορυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις και αμφισβητούνται
οι όροι απασχόλησης των εργαζομένων, τονίζουν σε κοινή ανακοίνωση τους οι συντεχνίες
ΟΗΟ–ΣΕΚ και η ΣΗΔΗΚΕΚ – ΠΕΟ.
Οι δύο οργανώσεις θεωρούν ότι:
1. Παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στην προώθηση της μεταρρύθμισης, γι αυτό
πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα τα επείγοντα οικονομικά προβλήματα των δήμων ,ειδικότερα κάποιων που η κατάσταση τους είναι τραγική.
2. Διαπιστώνουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα και η αποστελέχωση των Δήμων που ακολούθησε, ως εκ των μέτρων του μνημονίου,
δημιούργησε σημαντικά λειτουργικά προβλήμα-

• Με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων
των αρμοδίων η ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚΠΕΟ πραγματοποιούν δημοσιογραφική
διάσκεψη την Τετάρτη 12/4/2017 και
ώρα 11+30 στη ΣΕΚ Λευκωσίας κατά την
οποία θα ανακοινώσουν και μέτρα αντίδρασης και διαμαρτυρίας για την κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κλήθηκαν να παραστούν οι
δημάρχοι και τα μέλη των δημοτικών
συμβουλίων
τα που εμποδίζουν την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Δημοτών σε ουσιώδης μάλιστα υπηρεσίες όπως η αποκομιδή σκυβάλων.
3. Διαφωνούμε και θεωρούμε απαράδεκτη την
προωθούμενη πολιτική, από πλευράς αριθμού
Δήμων, για ανεξέλεγκτη αγορά υπηρεσιών με
σκοπό την εκτέλεση βασικών δραστηριοτήτων
τους.
Προειδοποιούμε, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτούμε
την αναβλητικότητα και δεν θα υιοθετήσουμε
την ατολμία της Πολιτείας, Κυβέρνησης και
Βουλής, αφού είμαστε σίγουροι ότι θα στραφεί
ενάντια στους εργαζόμενους και κατεπέκταση
στους Δημότες οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν
έγκαιρα και αποτελεσματικά ποιοτικές υπηρεσίες.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε την περασμένη
εβδομάδα την κατ` άρθρον συζήτηση
του τροποποιητικού νομοσχεδίου για
πάταξη της αδήλωτης και παράνομης
απασχόλησης.
Η υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου επισήμενε ενώπιον της Επιτροπής πως με τη νέα νομοθεσία, ο
εργοδότης έχει υποχρέωση να δηλώσει
τον μισθωτό στο Διευθυντή Κοινωνικών
ασφαλίσεων, μία μέρα πριν αρχίσει την
εργασία του και όχι ένα μήνα μετά
όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. Κάτι τέτοιο
ανέφερε, καθιστά πιο εύκολο στους
επιθεωρητές να εντοπίσουν τους αδήλωτους.
Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχουν
σοβαρά διοικητικά πρόστιμα 500 ευρώ
για κάθε εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει
δηλωθεί, που αυξάνονται κατά 500
ευρώ για κάθε ημερολογιακό μήνα για
τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση,
αντί το εξώδικο πρόστιμο 200 ευρώ.
Ωστόσο, αν ο εργοδότης πληρώσει
αυτό το πρόστιμο εντός της προθεσμίας, υπάρχει μείωση του προστίμου
κατά 30%. Σε περίπτωση όμως που δεν
πληρωθεί εντός προθεσμίας, τότε
αυξάνεται κατά 50 ευρώ την ημέρα. Το
αντίστοιχο πρόστιμο για τους αυτοτελώς εργαζομένους θα ανέρχεται στα
200 ευρώ.
Αναφερόμενη στη διαδικασία σύμφωνα

με την οποία επιβάλλεται το διοικητικό
πρόστιμο, η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι
εισάγεται το τεκμήριο ελάχιστης περιό-

επιβληθεί για 2η φορά πρόστιμο για
αδήλωτη εργασία.
Υποχρεούνται οι εργοδότες να
τηρούν μητρώο προσλήψεων και
βιβλίο αποδοχών, έτσι ώστε ο
επιθεωρητής να μπορεί να προστρέξει και να ελέγξει κάποια
στοιχεία.

ΕΞΑΡΣΗ
Με βάση τους ελέγχους που διενεργούνται η αδήλωτη εργασία
ανέρχεται περίπου στο 15%,

• Νέα αυστηρότερη νομοθεσία με βασικό σκοπό την πάταξη
της παράνομης απασχόλησης και της εργασιακής εκμετάλλευσης
• Ζέτα Αιμιλιανίδου: Γύρω στο 15 % η αδήλωτη εργασία,
στο 7 % η παράνομη
δου απασχόλησης, σύμφωνα με το
οποίο αν εργοδότης βρεθεί με αδήλωτους εργάτες θεωρείται ότι τους απασχολεί για τουλάχιστον έξι μήνες. Αυτό
ανέφερε, αποτελεί τεκμήριο ενώπιον
δικαστηρίου και μεταθέτει το βάρος
απόδειξης στον εργοδότη, αφού ο
εργοδότης πρέπει να αποδείξει ότι δεν
τον εργοδοτούσε για έξι μήνες, όχι το
Υπουργείο Εργασίας.
Πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά εισάγεται σε νομοθεσία εργατικού δικαίου,
άρθρο για την αναστολή των εργασιών
της επιχείρησης με μέγιστο διάστημα
τις 48 ώρες, σε περίπτωση που της

ωστόσο το ποσοστό αυτό εξαρτάται
από το πόσοι έλεγχοι γίνονται και το
πόση είναι η ανεργία. Το αντίστοιχο
ποσοστό για την παράνομη εργασία
είναι 7%.
Η κ. Αιμιλιανίδου είπε επίσης ότι ο
νόμος και οι κανονισμοί για πάταξη
της αδήλωτης εργασίας δεν σταματά
εδώ. Ανέφερε ότι υπάρχει ακόμα ένα
νομοσχέδιο που αφορά το ενιαίο σώμα
επιθεωρητών, το οποίο βρίσκεται για
νομοτεχνικό έλεγχο και οι αλλαγές στο
μηχανογραφημένο σύστημα ώστε να
εφαρμοστούν νέοι τρόποι επιθεωρήσεων.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Απαντώντας σε παρατηρήσεις των
εργοδοτικών οργανώσεων οι οποίες
έκαναν λόγο για υπερβολικά πρόστιμα,
η Υπουργός ανέφερε ότι για την ίδια
υπερβολικό είναι μια επιχείρηση να
εργοδοτεί αδήλωτους εργαζόμενους
γιατί είναι αθέμιτος ανταγωνισμός
έναντι άλλης επιχείρησης, ενώ οι εργαζόμενοι δεν θα έχουν σύνταξη τη μέρα
της αφυπηρέτησής τους. Εξέφρασε
επίσης την άποψη ότι τα πρόστιμα θα
πρέπει σταδιακά να αυξηθούν.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας
έχει ήδη αποδεσμευτεί κονδύλι 200
χιλιάδων ευρώ για να στελεχωθεί αυτή
η υπηρεσία με 18 υπαλλήλους, μέχρι να
προσληφθούν μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας κ. Φακοντής δήλωσε
πως αναμένεται το συντομότερο η
κατάθεση του νομοσχεδίου για το ενιαίο σώμα επιθεωρητών το οποίο, δεν
θα πρέπει να στελεχώνεται με τη μέθοδο μίσθωσης υπηρεσιών. Η Επιτροπή,
ανέφερε, θα εξετάσει το τελικό κείμενο
στην πρώτη της συνεδρία μετά το
Πάσχα, θα γίνουν οι τοποθετήσεις των
κομμάτων και αρχές Μαΐου το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην ολομέλεια για
ψήφιση.
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KΟΙΝΩΝΙΑ - KΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Μάθε ηλεκτρονικά τη σύνταξή σου

Ο

ι
υπηρεσίες
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της
συνεχούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών τους υπηρεσιών και της
προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανακοίνωσαν ότι
μέσω της πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗ» προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

βεβαιώσεις που εκτυπώνονται για
τα τρία πρώτα ζητήματα μπορούν
να χρησιμοποιούνται και για επί-

• κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για όλα τα έτη
• κατάσταση ασφαλιστικού λογαριασμού για συγκεκριμένο έτος
• βεβαίωση για λήψη παροχής
• προσωρινός υπολογισμός της
σύνταξης γήρατος (προγνωστικό).
Μάλιστα, όπως αναφέρει πρόσφατη ανακοίνωση των αρμοδίων
Υπηρεσιών, οι καταστάσεις και

σημη χρήση. Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι έχει εφαρμοστεί και η νέα
υπηρεσία της πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗ»,
«Πρόοδος Αιτημάτων», μέσω της
οποίας οι πολίτες θα μπορούν να

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την
πρόοδο των αιτήσεων που υπέβαλαν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, για βοηθήματα,
επιδόματα,
συντάξεις, πληρωμή
λόγω πλεονασμού.
Οι ενδιαφερόμενοι θα
πρέπει, πριν χρησιμοποιήσουν τις πιο πάνω
ηλεκτρονικές υπηρεσίες
για πρώτη φορά, να
ακολουθήσουν συγκεκριμένη
διαδικασία
εγγραφής στην πύλη
«ΑΡΙΑΔΝΗ»,
στην
ιστοσελίδα
www.ariadne.gov.cy και ταυτοποίησης τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή σε συγκεκριμένα
ταχυδρομεία.

Επιδόματα σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη

Τ

ο υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ανακοίνωσή του που μεταδίδει το ΓΤΠ, αναφέρει ότι “είναι με
έκπληξη που παρακολουθούμε τις
δηλώσεις του Γραφείου Τύπου του
ΑΚΕΛ, για τους ελέγχους που διεξάγει η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, για τα πρόσωπα που είτε λαμβάνουν Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα είτε έχουν
υποβάλει αίτηση για να γίνουν
δικαιούχοι.”

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι η διασφάλιση ότι τα
χρήματα των φορολογουμένων
καταλήγουν στους πραγματικά
δικαιούχους των κοινωνικών
παροχών. Μήπως η εισήγηση του

• Η Ζέτα Αιμιλιανίδου
απαντά στο ΑΚΕΛ
ΑΚΕΛ είναι να μην διεξάγονται
οποιοιδήποτε έλεγχοι και να επανέλθουμε στις εποχές όπου δίνο-

“Στόχος του Υπουργείου Εργασίας,

νταν τα επιδόματα σε όλους όσοι
υπέβαλλαν αίτηση;
Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε
αυτή την εισήγηση”, προστίθεται.
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Τα «ρομπότ» κλέβουν ολοένα
και περισσότερες θέσεις εργασίας

Μ

εγάλο ποσοστό των θέσεων απασχόλησης, ειδικά για εργαζομένους με περιορισμένη εκπαίδευση, απειλείται από την επέλαση των μηχανών, εκτιμούν εταιρείες και πανεπιστήμια.
Ειδικότερα, ανάλυση της PwC εκτιμά ότι περίπου το
30% των θέσεων εργασίας στην Μεγάλη Βρετανία θα
μπορούσε δυνητικά να είναι σε υψηλό κίνδυνο από
την αυτοματοποίηση που θα παρατηρηθεί σε πολλές
θέσεις εργασίας με την εισαγωγή και τον ρομπότ από
τις αρχές του 2030. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη
υψηλότερο για τις ΗΠΑ (38%) και την Γερμανία (35%),
αλλά χαμηλότερο στην Ιαπωνία (21%).
Οι κίνδυνοι απώλειας θέσεων εργασίας εμφανίζονται
υψηλότεροι σε τομείς όπως οι μεταφορές και η αποθήκευση όπου το ποσοστό εκτινάσσεται στο 56%, της
μεταποίησης (46%) και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο (44%), αλλά χαμηλότερα σε τομείς όπως η υγεία
και η κοινωνική εργασία (17%).

Με «όπλο» την εκπαίδευση
Για τους εργαζόμενους, ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης αναφορικά με τον κίνδυνο απώλειας
της θέσης εργασίας τους είναι η εκπαίδευση. Για εκείνους με βασική εκπαίδευση ο δυνητικός κίνδυνος από
την εισαγωγή των ρομπότ φθάνει έως και το 46% στο
Ηνωμένο Βασίλειο, υποχωρώντας στο 12% για τα
άτομα με τις προπτυχιακές τους σπουδές και φυσικά
με ανώτερες σπουδές.

Οι κοινωνικές παροχές, σημειώνεται, δεν έχουν υποστεί οποιανδήποτε μείωση κατά τα τελευταία
χρόνια, όμως η πολιτική που
εφαρμόζεται είναι η παροχή κοινωνικών παροχών μόνο στα πρόσωπα που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Αυτό απαιτεί η κοινωνική δικαιοσύνη, καταλήγει η ανακοίνωση.

Φίλε καταναλωτή,
Πρέπει να γνωρίζεις ότι κατά την αγορά
προϊόντων δικαιούσαι με βάση
τη νομοθεσία δύο (2) χρόνια εγγύηση

Αποτελεί δικαίωμα σου να ζητήσεις ΓΡΑΠΤΩΣ την εγγύηση
Αν το προϊόν είναι μεταχειρισμένο δικαιούσαι εγγύηση ενός χρόνου
Μάθε τα δικαιώματα σου, διεκδίκησε τα συμφέροντα σου
Περισσότερες πληροφορίες μάθε από την τηλεφωνική γραμμή

1429 που λειτουργεί υπό την ευθύνη της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού
και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,

Ταυτόχρονα όμως, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, οι
νέες τεχνολογίες σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα δημιουργήσουν κάποιες εντελώς νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της ψηφιακής
τεχνολογίας και, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας που θα δημιουργήσουν, θα προσθέσουν επιπλέον πλούτο που θα στηρίξει επιπλέον θέσεις εργασίας σε τομείς όπως των υπηρεσιών που είναι λιγότερο εύκολο να υπάρξει πλήρης αυτοματοποίηση.
Μελέτη της McKinsey εκτιμά επίσης ότι περίπου το
50% των δραστηριοτήτων στον τομέα της εργασίας
θα αυτοματοποιηθεί σε κάποιο βαθμό από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Εκτιμά πάντως ότι μόνον το
5% των επαγγελμάτων θα μπορούσε να αυτοματοποιηθεί πλήρως από τις νέες τεχνολογίες.
Στο ίδιο μήκος κύματος μελέτη του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης εκτιμά ότι από το 47% περίπου των επαγγελμάτων στις ΗΠΑ κινδυνεύει από τον αυτοματισμό
και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. Μερικά παραδείγματα που δίνονται γενικά είναι η μείωση των
θέσεων εργασίας από την αυτόνομη οδήγηση(σε οδηγούς ταξί, φορτηγών κλπ), την ρομποτική χειρουργική, την ενημέρωση καταναλωτών από «ρομπότ» κλπ.

Βιομηχανίας και Τουρισμού

Η γραμμή 1429 λειτουργεί σε 24ωρη
βάση χωρίς χρέωση

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
ΤΗΝ

Σωματείο Εργαζομένων Καταναλωτών (ΣΕΚ)

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

ERG_5-5_inn_4 4/10/17 12:12 PM Page 1

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Τ

Κινητοποίηση με στόχο
την αύξηση των μισθών

α Ευρωπαικά Συνδικάτα καταβάλλουν συγκροτημένη προσπάθεια
που αποσκοπεί στη γενική αύξηση των μισθών στην Ευρώπη.Τα
τελευταία στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι την τελευταια οκταετία οι
μισθοί στην Ευρώπη έχουν σημειώσει αισθητή πτώση ιδίως στις
χώρες του νότου. Την οικονομική ανάκαμψη που παρατηρείται τον
τελευταίο καιρό στην Ευρωπαικη Ένωση, οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι
δεν την έχουν αισθανθεί.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5
60 χρόνια από τη συνθήκη της Ρώμης
Η Ευρώπη βγαίνει στη σύνταξη;

Σ

τις 25 Μαρτίου 2017 συμπληρώθηκαν 60
χρόνια από την υπογραφή της συνθήκης
της Ρώμης στο Palazzo dei Conservatori. Η
συνθήκη της Ρώμης ήταν το ορόσημο για τη
δημιουργία του Ευρωπαϊκού κοινού οράματος
και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι
αποτέλεσε καταλυτικό ρόλο στην εδραίωση
της ιδέας για μια Eνωμένη Ευρώπη και στην

Το Ευρωπαικό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο, ETUI, που έκανε τη σχετική
έρευνα τονίζει πως προβάλλει επιτακτική η ανάγκη αύξησης των
απολαβών των εργαζομένων σε όλη της Ευρώπη.

Του Μιχάλη Μιχαήλ
αναπληρωτή γενικού
γραμματέα ΣΕΚ

Από την πλευρά της η Ευρωπαική Επιτροπή [Κομισιόν] έχει καλέσει τα
κράτη – μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να λαμβάνουν σοβαρά
υπόψιν κατά τη συζήτηση για ρύθμιση των μισθών, τις επιπτώσεις
στα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

• Η σημειούμενη
οικονομική ανάπτυξη
στην Ευρώπη δεν
συνοδεύται με ανάλογη
αύξηση μισθών

ΚΑΤΩΤΑΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
Στα 684 ευρώ ανέρχεται ο κατώτατος
μισθός στην Ελλάδα από 1ης Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με στοιχεία της
Αυρωπαικής Στατιστικής Υπηρεσίας,
Eurostat

Σε σύγκριση με το 2008, οι εθνικοί
κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη εκτός από την
Ελλάδα, όπου μειώθηκαν κατά 14%. 22 από τα 28 κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν εθνικούς κατώτατους μισθούς (εξαιρέσεις αποτελούν η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία
και η Σουηδία).

εμπέδωση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Με το τέλος του 20ου αιώνα
αυτό το όραμα φαίνεται ότι έπαψε να εμπνέει τους Ευρωπαίους ηγέτες με αποτέλεσμα να
υπάρξει μια αλλαγή πλεύσης της Ευρώπης η
οποία απομακρύνθηκε από τους πολίτες και
επικεντρώθηκε στην πραγμάτωση μακροοικονομικών και δημοσιονομικών στόχων.

• Αυτό που χρειάζεται σήμερα
η Ευρώπη είναι να επανασυνδεθεί
με τις δικές τις ρίζες και αξίες

Μεταξύ 2008 και 2017, οι ελάχιστοι μισθοί διπλασιάστηκαν στη Βουλγαρία (+ 109%) και τη Ρουμανία (+ 99%).
Επιπλέον σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (+ 80%),
καθώς και στα τρία κράτη-μέλη της
Βαλτικής, την Εσθονία (+ 69%), τη Λετονία (+ 65%) και τη Λιθουανία (+ 64%).

Με την αφορμή
της επετείου
της συνθήκης
της
Ρώμης,
κάποιοι ισχυρίζονται ότι η
Ε υ ρ ώ π η
συμπληρώνοντας ένα βιολογικό κύκλο 60
χρονών, έφτασε
η ώρα για «να βγει στη
σύνταξη». Παρατηρείται
δηλαδή μια αμφισβήτηση του Ευρωπαϊκού οράματος που δεν είναι εντελώς
αυθαίρετη, αφού μια σειρά από
γεγονότα και δεδομένα υπονομεύουν το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.

Οι Βόρειοι και οι Νότιοι
Οι διαφορές στο ύψος του κατώτατου
μισθού μεταξύ των 22 κρατών-μελών της
ΕΕ είναι μεγάλες. Κυμαίνονται γύρω στα
300 ευρώ το μήνα στη Βουλγαρία (235) και
στη Ρουμανία, σχεδόν 2 000 ευρώ το μήνα
στο Λουξεμβούργο (1 999), δηλαδή εννιά
φορές υψηλότερο. Ειδικότερα, δέκα
κράτη μέλη, κυρίως από το ανατολικό
τμήμα της ΕΕ, έχουν κατώτατους μισθούς
κάτω των 500 ευρώ ανά μήνα: Βουλγαρία
(235), Ρουμανία (275), Λετονία και Λιθουανία
(380), Τσεχία (407), Ουγγαρία (412), Κροατία
(433), Σλοβακία (435), Πολωνία (453) και Εσθονία
(470).
Σε πέντε άλλα κράτη-μέλη, που βρίσκονται κυρίως στο
νότιο τμήμα της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί ήταν μεταξύ
500 και 1.000 ευρώ ανά μήνα: Πορτογαλία (650), την Ελλάδα (684),
Μάλτα (736), Σλοβενία (805) και Ισπανία (826).
Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται στα δυτικά και
βόρεια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί είναι πολύ πάνω από 1.000 ευρώ
ανά μήνα:
Ηνωμένο Βασίλειο (1 397), Γαλλία (1 480), Γερμανία (1.498), Βέλγιο
(1.532), Ολλανδία (1.552), Ιρλανδία (1.563) και Λουξεμβούργο (1.999).
Κατά την επταετή περίοδο 2009 - 16 οι πραγματικοι μισθοί (όπως
επηρεάστηκαν από τον πληθωρισμό) κατά μέσο όρο μειώνονταν κάθε
χρόνο κατά 3.1% στην Ελλάδα, 1% στην Κροατία,0,9% στην Ουγγαρία,
0,7% στην Πορτογαλλία, 0,6% στην Κύπρο, 0,4% στο Ηνωμένο Βασίλειο
και 0,3% στην Ιταλία.
Κατά την ίδια περίοδο 2009-2016 στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Τσεχική Δημοκρατία τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την
Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία,
τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη
Σουηδία η πραγματική αύξηση των μισθών ήταν χαμηλότερη από την
αντίστοιχη αύξηση στην περίοδο 2001-08.
Μόνο σε τρεις χώρες, τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία
δόθηκαν την περίοδο 2009 - 16 πραγματικές αυξήσεις μεγαλύτερες
από την περίοδο 2001-08.
Ακόμη και κατά 2016 χρόνο κατά τον οποίο δόθηκαν αυξήσεις μισθών
στην πραγματικότητα οι μισθοί μειώθηκαν στο Βέλγιο και σχεδόν
παρέμειναν στάσιμοι την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

1

Για πρώτη φορά στα χρονικά της ΕΕ έχουμε μια αποχώρηση κράτους από μέλος της
Ενωμένης Ευρώπης και μάλιστα ενός από τα
πλέον ισχυρά οικονομικά κράτη της ΕΕ. Το

BREXIT έχει προκαλέσει μια νέα ρητορική σε
σχέση με το μέλλον της Ευρώπης και κανείς
δεν μπορεί να προβλέψει τι έπεται στη συνέχεια.

2 Η διαφαινόμενη ριζική στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, σε μια πιο «εθνική» ΗΠΑ, και λιγότερο συνεταιριστική στάση απέναντι στην
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, τροφοδοτεί
περαιτέρω συζητήσεις για το μέλλον της
Ευρώπης και τις αξίες της ΕΕ.

3

Οι μεγάλες διαφορές και εσωτερικές διαιρέσεις της ΕΕ, μεταξύ Νότου και Βορρά, μεταξύ Παλαιάς και Νέας Ευρώπης, μεταξύ πλουσιότερων και αναπτυσσόμενων οικονομιών,
αποτελούν μια συνεχή πρόκληση που υπονομεύει τις Ευρωπαϊκές αξίες. Το όραμα για μια
σύγκλιση όλων των κρατών μελών σε μια ενιαία ανεπτυγμένη οικονομική και κοινωνική
Ευρώπη, όχι μόνο δεν υλοποιείται αλλά οι
πολίτες το βλέπουν ολοένα και πιο μακριά
ένεκα της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων.

4

Η απογοήτευση μεγάλης μερίδας πολιτών
που βιώνουν μια αρνητική επίπτωση στην
καθημερινή τους ζωή από τα μέτρα και τις
πολιτικές που προωθούνται με οδηγίες και
αποφάσεις από τις Βρυξέλλες αποτελεί ενδεχομένως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την
Ευρώπη. Οι πρόσφατες πολιτικές της και τα
μέτρα λιτότητας που εφαρμοστήκαν ιδιαίτερα στα κράτη του ανέκαθεν φτωχότερου
Νότου αποτελούν μια μεγάλη εσωτερική
πληγή και ευθύνονται σε ένα μεγάλο βαθμό
για την αυξανόμενη αντιευρωπαϊκή ρητορική, την όξυνση του λαϊκισμού και την ανάπτυξη εθνικιστικών αντιλήψεων σε πολλά
ευρωπαϊκά κράτη.
Τα πιο πάνω φαινόμενα και διαπιστώσεις σε
καμιά περίπτωση δεν μπορούν να οδηγήσουν
στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες
απορρίπτουν την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης και τις αρχές της. Τουναντίον, αυτό που
απορρίπτουν οι πολίτες είναι τις σημερινές
σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές της Ευρώπης, τις οποίες κρίνουν ότι είναι άδικες, αναποτελεσματικές και έξω από την αποστολή
της που είναι η κοινωνική προστασία. Δηλαδή, οι πολίτες αισθάνονται θυμό και απογοήτευση επειδή η σημερινή Ευρώπη έχει παρεκκλίνει από τους αρχικούς της στόχους και
ζητούν όπως πορευτεί στο δρόμο που χάραξε ο εμπνευστής της Ευρωπαϊκής ιδέας Ζαν
Μονέ και στη συνέχεια ο Ζαν Ντελόρ, ο οποίος κατ’ επανάληψη δήλωσε ότι η Ευρώπη για
να μπορέσει να υπάρξει και να αγκαλιαστεί
από τους πολίτες θα πρέπει να είναι πάνω
από όλα κοινωνική.

ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα μπορεί λοιπόν να ξανακτιστεί μέσα από μια Κοινωνική Ευρώπη
όπου το κέντρο βάρους θα μετατοπιστεί από τα αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα στη βιώσιμη
ανάπτυξη, στις ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, την καταπολέμηση της ανεργίας, την
ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την ευημερία των πολιτών με έμφαση προς τις
ανάγκες των νέων και των αδύνατων κοινωνικών ομάδων. Το μοναδικό αποτελεσματικό αντίδοτο απέναντι στον Ευρωσκεπτικισμό και τον Ευρωφοβισμό αποτελεί η Κοινωνική Ευρώπη και
η εστίαση πάνω στις αρχές που οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις αρχές της Δημοκρατίας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται η Ευρώπη είναι να επανασυνδεθεί με τις δικές τις ρίζες και αξίες.
Η Ευρώπη είναι πολύ πρόωρο για να βγει στη σύνταξη, απλά χρειάζεται να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες της και να επικεντρωθεί στους πολίτες. Αυτό βέβαια δεν εξαρτάται
τόσο από τα ποια πολιτικά κόμματα θα κυβερνήσουν τα επόμενα χρόνια την Ευρώπη, ούτε έχει
ιδιαίτερη σημασία εάν θα επικρατήσουν τα δεξιά, αριστερά ή κεντρώα κόμματα. Μεγαλύτερη
σημασία έχει να αναδειχθούν νέοι οραματισμένοι ηγέτες οι οποίοι θα αφοσιωθούν στις αρχές
και αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρώπη. Έτσι θα κερδηθεί το στοίχημα, και η
Ευρώπη δεν θα βγει στη σύνταξη αλλά, η επέτειος των 60 χρόνων από τη συνθήκη της Ρώμης
θα αποτελέσει εφαλτήριο προόδου και επανασύνδεσης με την κοινωνία των πολιτών.
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Μιλτιάδης Μιλτιάδους, γ.γ. ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ

Δυναμική η αντίδραση των συνδικάτων αν παρ’ ελπίδα συνεχιστεί
η παραβίαση της συλλογικής σύμβασης στην ξενοδοχειακή βιομηχανία

Ά

μεση και δυναμική θα είναι η αντίδραση των συντεχνιών ξενοδοχουπαλλήλων
στις περιπτώσεις παραβίασης της συλλογικής Σύμβασης. Το συνδικαλιστικό
κίνημα με τη ΣΕΚ στην εμπροσθοφυλακή, δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο πρακτικές
εργασιακής εκμετάλλευσης και καταπάτησης των δικαιωμάτων του προσωπικού.
Το σαφέστατο αυτό μήνυμα έστειλε ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ξενοδοχουπαλλήλων, OYΞΕΚΑ - ΣΕΚ Μίλτος Μιλτιάδου σε συνέντευξη του στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ. Κατήγγειλε ότι η πλειοψηφία των ξενοδόχων παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση πυροδοτώντας ένταση στις εργασιακές σχέσεις. Ζήτησε από τους
ξενοδόχους σεβασμό στα εργασιακά θέσμια και στις συμφωνίες που συνάπτουν οι
κοινωνικοί εταίροι. Απέρριψε τη θέση των Συνδέσμων Ξενοδόχων ότι οι Κύπριοι δεν
θέλουν να εργαστούν στην ξενοδοχειακή βιομηχανία διευκρινίζοντας πως υπάρχει
διαθέσιμο ντόπιο καταρτισμένο δυναμικό για στελέχωση των μονάδων. Αρκεί,
σημείωσε, να απολαμβάνει αξιοπρεπείς όρους εργοδότησης μέσω της συλλογικής
σύμβασης.

- Σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία.
Η συλλογική σύμβαση καταπατείται
από την πλειοψηφία των ξενοδόχων
ενώ εντείνεται η εκμετάλλευση των
εργαζομένων λόγω της ψηλής ανεργίας. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία οποιασδήποτε προσπάθειας για ανάπτυξη
της τουριστικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα της προώθησης της αειφορίας και
της ανταγωνιστικότητας του τουριστι-

κού μας προϊόντος, άπτεται άμεσα και
πρώτιστα με τους ανθρώπους που το
υπηρετούν. Γιαυτό απαιτείται εκ μέρους
των ξενοδόχων σεβασμός στα εργασιακά θέσμια, στα δικαιώματα των εργαζομένων και στις συμφωνίες που συνάπτονται σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να ενισχύεται σε
μόνιμη βάση η καλή σχέση των εμπλεκομένων φορέων και η γαλήνη στην
αγορά εργασίας.
• Γιατι δεν υπάρχει προθυμία εκ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΗΝΤΑ ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Η Συνεργατική Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ
δέχεται αιτήσεις από μέλη, για τη χορήγηση εξήντα (60) νέων υποτροφιών για
τις σπουδές των τέκνων τους, σε πανεπιστήμια ή πολυτεχνεία στη Κύπρο ή
στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
1. Δικαιούχοι για υποβολή αίτησης: Δικαιούχοι είναι τέκνα μελών της Εταιρείας που πληρούν τους πιο κάτω όρους:
(α) Έχουν αποφοιτήσει από σχολές Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό τουλάχιστο 18 (στα 20) και διαγωγή Κοσμιωτάτη, ή κατέχουν πιστοποιητικά
επιτυχίας στις εξετάσεις GCE, σε όχι λιγότερα από τρία θέματα A LEVEL
από τα οποία τουλάχιστο το ένα να είναι με βαθμό Β και τα υπόλοιπα δύο
με βαθμό C και
(β) Φοιτούν στο δεύτερο έτος σε Πανεπιστήμιο ή Πολυτεχνείο.
2. Αριθμός και ύψος υποτροφιών: Παραχωρούνται ετησίως εξήντα (60) υποτροφίες ύψους €1.500,00(χίλια πεντακόσια ευρώ) / έκαστη μόνο μια φορά.
3. Κατανομή αριθμού υποτροφιών: Η κατανομή των (60) υποτροφιών μεταξύ των αποφοίτων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης και κατόχων Πιστοποιητικών
Επιτυχίας στις εξετάσεις G.C.E., γίνεται κατ’ αναλογία του αριθμού των αιτήσεων κάθε κατηγορίας, που πληρεί την ελάχιστη βαθμολογία (όπως καθορίζεται στο σημείο 1).
4. Επιλογή των δικαιούχων: Όλες οι αιτήσεις των δικαιούχων αξιολογούνται
από την Επιτροπεία της Εταιρείας και κατατάσσονται σε σειρά επιτυχίας με
μόνο κριτήριο την ακαδημαϊκή τους επίδοση (Γενικό βαθμό απολυτηρίου ή
πιστοποιητικά επιτυχίας στις εξετάσεις GCE) ως αναφέρεται στο σημείο (1)
πιο πάνω.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως παραλάβουν το σχετικό έντυπο από τα Καταστήματα Εξυπηρέτησης της Εταιρείας μας, το οποίο μαζί με
τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 5 Μαΐου 2017.
Τα ποσά των υποτροφιών θα κατατεθούν σε λογαριασμό όψεως Ταμιευτηρίου που θα ανοιχθεί για κάθε επιτυχόντα φοιτητή. Επίσης θα εκδοθεί χρεωστική κάρτα Centro Student, η οποία θα συνδεθεί με τον λογαριασμό.
Η Χρεωστική κάρτα Centro Student αντικαθιστά τα μετρητά και τις επιταγές
και επιτρέπει την ανάληψη μετρητών χωρίς χρέωση από όλα τα ATM στην
Κύπρο και το εξωτερικό.

μέρους των νέων και γενικότερα των
Κυπρίων για απασχόληση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία και στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού - επισιτισμού.
Ο τουρισμός είναι από τη φύση του
ανθρωποκεντρικός και η διαχείριση των
ανθρωπίνων πόρων τίθεται από μόνη
της πρώτη σε προτεραιότητα.
Η επικράτηση σωστών εργασιακών
σχέσεων, η προώθηση και ο σεβασμός
δίκαιων και ανθρώπινων όρων εργασίας μέσω της συλλογικής διαπραγμάτευσης, είναι στοιχεία που θα αποδώσουν κύρος, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία στα τουριστικά επαγγέλματα.
Με αυτό τον τρόπο θα προσελκύσουμε
τους ικανότερους των νέων μας στα
επαγγέλματα αυτά, διασφαλίζοντας
έτσι τα ζητούμενα και απαιτούμενα
ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού μας, σε σταθερή και μακροχρόνια
βάση.
• Tι θα κάνετε για να διορθωθεί η
κατάσταση.
Αν η πιο πάνω αρχή δεν γίνει κατανοητή, και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε
κατανοητή από την πλειοψηφία των
ξενοδόχων, το Συνδικαλιστικό μας
Κίνημα θα παλέψει με κάθε μέσο για να
προστατέψει τους εργαζόμενους και τα
δικαιώματα τους. Έχουμε διαχρονικά
επιδείξει τεράστια υπομονή και υπευθυνότητα έναντι της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και της οικονομίας μας.
Έχουμε προβεί τα τελευταία 15 χρόνια
σε πολλές αλλαγές στη συλλογική σύμβαση και οι εργαζόμενοι έχουν κάνει
μεγάλες θυσίες για χάρη του τομέα και
της ανταγωνιστικότητας. Δυστυχώς δεν
είχαμε την αναμενόμενη ανταπόκριση εκ
μέρους των ξενοδόχων.
• Πως απαντάτε στην τοποθέτηση
των Ξενοδόχων ότι οι απολαβές των
εργαζομένων στα ξενοδοχεία είναι
ικανοποιητικές.
Αυτή η τοποθέτηση είναι παραπλανητική. Οι συλλογικές συμβάσεις στην
ξενοδοχειακή και Επιστιστική Βιομηχανία καλύπτουν μόνο το 30% , περίπου,

του προσωπικού. Το υπόλοιπο 70% του
προσωπικού, εργάζεται με ατομικά
συμβόλαια με όρους εργοδότησης πολύ
υποδεέστερους των συλλογικών συμβάσεων. Για να πειστείτε, αρκεί να ρίξετε
μια ματιά στα ατομικά συμβόλαια
εργασίας τα οποία είναι κατατεθειμένα
στο αρμόδιο υπουργείο.
• Υπάρχει η εντύπωση πως οι Κύπριοι προτιμούν να παραμένουν άνεργοι
αντί να δουλέψουν στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία.
Ουδέν αναληθέστερον. Υπάρχει μεγάλος
αριθμός Κυπρίων καταρτισμένων και μη
Κυπρίων οι οποίοι είναι έτοιμοι να στελεχώσουν την Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
αρκεί να αμείβονται αξιοπρεπώς βάσει
των προνοιών της Συλλογικής Σύμβασης.
Το 2016 ήταν η χρονιά του τουρισμού,
τόσο στις αφίξεις τουριστών όσο και
στα έσοδα.
Απορρίπτουμε το κυοφορούμενο σύνθημα της εργοδοσίας ότι τα 500 ή 600
ευρώ το μήνα είναι καλύτερα από το
τίποτε. Για μας τα 500 και 600 ευρώ
είναι μισθός πείνας, εξαθλίωσης και
κατάντια για την κοινωνία μας.
• Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της τουριστικής περιόδου. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε.
Στέλλουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς του ευρύτερου τουριστικού τομέα πως αν δεν σταματήσουν οι παραβιάσεις της συλλογικής σύμβασης και οι ύπαρξη προσωπικών συμβολαίων υποδεέστεραων της
συλλογικής σύμβασης, θα βρουν μπροστά τους αυτή τη χρονιά 25000 ξενοδοχοϋπαλλήλους ενωμένους και αποφασισμένους για αγώνα διεκδίκησης των
δικαιωμάτων και θωράκισης της αξιοπρέπειας τους.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Εταιρεία στη βιομηχανική περιοχή
Στροβόλου ζητά για άμεση πρόσληψη
ΤΑΠΕΤΣΑΡΗ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Φάνο Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ/ΧΗΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τη θέση QUALITY
CONTROL με σύστημα βάρδιας για
απασχόληση από Απρίλιο μέχρι
Σεπτέμβριο
- ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ/ΧΗΜΙΚΟ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τη θέση QUALITY
CONTROL OFFICER
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Φάνο
Θεοφάνους 96557646.
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για

άμεση πρόσληψη ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟ. Όλοι οι
υποψήφιοι και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Μιχάλη Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση πρόσληψη ΠΕΛΕΚΑΝΟ. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να επικοινωνείτε με τον Μιχάλη
Παντελή 99641048
• Εταιρεία στη Λευκωσία ζητά για
άμεση
πρόσληψη
ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗ
ΚΑΠΛΑΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
τον Μιχάλη Παντελή 99641048.
• Εταιρεία με έδρα την Λευκωσία ζητά
για άμεση πρόσληψη 5 ΚΑΛΟΥΨΙΗΔΕΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κωνσταντίνο Σκουφάρη 99478717.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΗ ΛΑΜΠΡΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ

Τ

ο Πάσχα πλησιάζει και τα νοικοκυριά βρίσκονται επί οδός για καλύτερη
προετοιμασία υποδοχής της
Λαμπρής αυτής μέρας. Αναμφίβολα, τα
ψώνια για το πασχαλινό τραπέζι έχουν
την τιμητική τους. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, παράλληλα, με τους
ελέγχους που πραγματοποιεί στην
αγορά, συμβουλεύει τους καταναλωτές
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί δίδοντας
τις πιο κάτω συμβουλές.

Αγορά και επιλογή παιχνιδιών
- Μην αγοράζετε παιχνίδια που δεν
φέρουν τη σήμανση CE: Η σήμανση CE
αποτελεί υποχρέωση για τον κατασκευαστή και δηλώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας.
- Διαβάστε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες: Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τον σωστό τρόπο
χρήσης του παιχνιδιού, την ηλικιακή
ομάδα για την οποία προορίζεται και
εάν απαιτείται η επίβλεψη από ενήλικα.

Μακριά από τις κροτίδες
Η χρήση κροτίδων δεν είναι ούτε παιγνίδι, ούτε έθιμο, αλλά μια κακή συνήθεια. Είναι εκρηκτικά σκευάσματα, που
είτε τραυματίζουν, είτε σκοτώνουν και
παίζοντας με τις κροτίδες, είναι σαν να
παίζεις με τον ίδιο το θάνατο.
Στόχος της Αστυνομίας είναι να μην
θρηνήσουμε άλλα θύματα και η προστασία των νεαρών κυρίως ατόμων,
για
αυτό
«ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ
ΑΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ
ΠΑΣΧΑ, ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ
ΚΡΟΤΙΔΕΣ».

Μέτρα προστασίας
της περιουσίας των πολιτών
Τις Άγιες Μέρες του Πάσχα ενδεχομένως
κάποιοι επιτήδειοι να εκμεταλλευτούν
την απουσία των ενοίκων που είτε βρίσκονται σε διακοπές, είτε στους Ιερούς
Ναούς για να παρακολουθήσουν τη

Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα!
Τ

ο Πάσχα είναι η μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης
που μας φέρνει κοντά στους ανθρώπους αγαπάμε. Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη «pesah» που
σημαίνει διάβαση. Οι Εβραίοι γιόρταζαν
το Πάσχα σε ανάμνηση της απελευθέρωσής τους από τους Αιγυπτίους και
της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας,
ενώ οι χριστιανοί γιορτάζουν την ανάσταση του Σωτήρα και τη διάβαση από
το θάνατο στη ζωή. Η αντίστοιχη Ελληνική λέξη για το Πάσχα είναι Λαμπρή.

εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο
Φαληράκι. Στις 4 μ. μ. ξεκινά από την
εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο
Παλαιό Φρούριο, ο Επιβλητικός Επιτάφιος. Καθώς κυλά η ώρα, οι επιτάφιοι
πληθαίνουν και στο τέλος συναντιούνται σε διάφορα σημεία της πόλης.
Τελευταίος βγαίνει ο επιτάφιος της
Μητρόπολης. Μεγαλοπρεπέστατος με
τις φιλαρμονικές να παίζουν πένθιμη
μουσική. Τον συνοδεύουν ο ιερός κλήρος, η μεγάλη χορωδία της Μητρόπολης
και οι αρχές του νησιού.

ΕΘΙΜΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου γίνεται
η πραγματοποίηση τεχνητού σεισμού
στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Ξένων.
Αποτελεί αναπαράσταση του σεισμού
που περιγράφεται στο Ιερό Ευαγγέλιο,
σαν επακόλουθο – θριαμβικό γεγονός
της Ανάστασης του Κυρίου.

Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή. Με μεγάλη κατάνυξη οι πιστοί τιμούν τις Άγιες
αυτές ημέρες. Πληθώρα εθίμων και
παραδόσεων αναβιώνουν κατά τη
διάρκεια της Μεγάλης αλλά και της
Διακαινήσιμου Εβδομάδας σε όλες τις
περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

ΙΕΡΙΣΣΟΣ (ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
Το σημαντικότερο Πασχαλινό
έθιμο είναι “ Του Μαύρου Νιού
τ’ Αλώνι“. Γιορτάζεται την
Τρίτη ημέρα του Πάσχα, στην
ομώνυμη τοποθεσία. Μετά την
επιμνημόσυνη δέηση οι γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό.
Τραγουδούν και χορεύουν όλα

√ Τι να προσέξετε
στις Πασχαλινές αγορές
√ Μέτρα για αποφυγή
δυσάρεστων γεγονότων
√ Προσοχή, οι κλέφτες …
εργάζονται καθόλην τη διάρκεια
των γιορτών
Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες
για τη σωστή συναρμολόγηση και
χρήση του παιχνιδιού. Αποφύγετε την
αγορά παιχνιδιών που εκτοξεύουν
αντικείμενα με μεγάλη κινητική ενέργεια
ή φέρουν φωτεινούς δείκτες (Laser).

Ασφαλής χρήση κεριών
και λαμπάδων
- Τα κεριά είναι από τη φύση τους επικίνδυνα προϊόντα που μπορεί να αποτελέσουν αιτία πυρκαγιών με όλα τα
συνεπακόλουθα. Για τον λόγο αυτό, η
χρήση τους πρέπει να γίνεται πάντα με
μεγάλη προσοχή.
- Επιπλέον, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και στη χρήση πασχαλινών
λαμπάδων. Σε χώρους με συνωστισμό,
κρατάτε τις αναμμένες λαμπάδες σε
απόσταση ασφαλείας από τους γύρω
σας. Έχετε τα παιδιά σας υπό την
άμεση επιτήρησή σας. Οι λαμπάδες
είναι συνήθως διακοσμημένες με εύφλεκτα υλικά, τα οποία καλό θα ήταν να
αφαιρούνται πριν από τη χρήση τους.
Για περαιτέρω πληροφορίες:
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή
μέσω της ιστοσελίδας
www.consumer.gov.cy ή
στα τηλέφωνα:
• Γραμμή Καταναλωτή 1429
• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας
22200930, 22200923 και 22200925
• Γραφείο Λεμεσού 25819150
• Γραφείο Πάφου 26804613
• Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου
24816160

θεία λειτουργία και να επιδιώξουν να
πετύχουν είσοδο σε υποστατικά και
οικίες με σκοπό τη διάρρηξη και κλοπή.

• Να μην αφήνει μεγάλα χρηματικά
ποσά σε επισφαλή σημεία
• Να μην αφήνει εκτεθειμένη την περιουσία του
• Να ελέγχει ότι τα συστήματα συναγερμού που διαθέτει δεν έχουν υποστεί
οποιαδήποτε βλάβη και βρίσκονται σε
λειτουργία
• Να βεβαιώνεται ότι είναι καλά ασφαλισμένα οι θύρες, τα παράθυρα και
οποιαδήποτε άλλα σημεία πρόσβασης
στην οικία
Επιπλέον, πέραν από τα προαναφερόμενα μέτρα οι ιδιοκτήτες κατοικιών,
προτρέπονται να μην αφήνουν ενδείξεις που να προδίδουν την απουσία
τους από τις οικίες τους, να μην αφήνουν εκτεθειμένα οποιαδήποτε κλειδιά
και να συνεργάζονται με γείτονες της
εμπιστοσύνης τους για αλληλοεπιτήρηση των περιουσιών τους.

Στις 9 το πρωί γίνεται η περιφορά του
Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου
Σπυρίδωνα. Είναι η πιο παλιά και πιο
κατανυκτική λιτανεία που βγαίνει σε
ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που
έσωσε τον Κερκυραϊκό λαό από λιμό. Η
πομπή κινείται ρυθμικά με τους πένθιμους ήχους των τριών φιλαρμονικών
της πόλης.
Στις 11 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου
ο κόσμος περιμένει την πρώτη Ανάσταση. Όταν τελειώνει η ακολουθία στη
Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες των
εκκλησιών και από τα παράθυρα των
σπιτιών πέφτουν κατά χιλιάδες, πήλινα
δοχεία (μπότιδες) στους δρόμους, με
μεγάλο κρότο. Αυτό το έθιμο έχει τις
ρίζες του στο χωρίον του Ευαγγελίου
“Συ δε Κύριε Ανάστησόν με ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως”.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πέραν από τα μέτρα που λαμβάνει η
Αστυνομία, καλείται το κοινό να συμβάλει στην προσπάθεια της, λαμβάνοντας τα δικά του μέτρα όσον αφορά
στην ασφάλεια των κατοικιών του,
αλλά και την προστασία και φύλαξη
της περιουσίας του.
Συγκεκριμένα, το κοινό συμβουλεύεται
όπως λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα
φύλαξης της οικίας και υποστατικών
του:

7

Στην Καλαμάτα την Κυριακή του Πάσχα,
αναβιώνει ένα ξεχωριστό τοπικό έθιμο,
ο «σαϊτοπόλεμος», του οποίου οι ρίζες
βρίσκονται στους απελευθερωτικούς
αγώνες του 1821. Οι διαγωνιζόμενοι
οπλισμένοι, με σαΐτες που έχουν κατασκευάσει μόνοι τους από χαρτονένιους
σωλήνες γεμισμένους μπαρούτι, αρχίζουν την εκτόξευση και ξεσηκώνουν το
πλήθος που παρακολουθεί.
τα Πασχαλινά τραγούδια και τελειώνουν με τον “Καγκελευτό”. Ο χορός
αυτός είναι η αναπαράσταση της σφαγής 400 Ιερισσιωτών από τους Τούρκους, κατά την επανάσταση του 1821

ΛΕΩΝΙΔΙΟ (ΑΡΚΑΔΙΑ)
Στο Λεωνίδιο το Σάββατο της Ανάστασης αναβιώνει ένα μοναδικό έθιμο. Η
νύχτα της ανάστασης είναι «η νύχτα
των αερόστατων». Με το πρώτο “Χριστός Ανέστη” οι κάτοικοι από τις 5 ενορίες της πολιτείας του Λεωνιδίου ανάβουν και απελευθερώνουν εκατοντάδες
αερόστατα, ενώ το θέαμα συμπληρώνουν και τα παραδοσιακά πλέον πυροτεχνήματα. Έτσι η πόλη μετατρέπεται
σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό θεάματος, ήχου και φωτός.

ΧΙΟΣ
Στη Χίο, ο ρουκετοπόλεμος είναι ένα
παλιό Βρονταδούσικο έθιμο που έχει τις
ρίζες του στην τουρκική κατοχή. Εκτυλίσσεται μεταξύ των ενοριών του Αγίου
Μάρκου και της Παναγίας Ερυθιανής,
στο Βροντάδο, λίγα χιλιόμετρα έξω από
την πόλη της Χίου.
Η προετοιμασία των ρουκετών αρχίζει
μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες την
επόμενη χρονιά. Οι ποσότητες, τα
τελευταία χρόνια, φτάνουν στις μερικές
χιλιάδες και το θέαμα που δημιουργείται από τις ρουκέτες που εκτοξεύονται
στον ουρανό του Βροντάδου, το βράδυ
της Ανάστασης, είναι φαντασμαγορικό.

ΥΔΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Στην Ύδρα, την Μεγάλη Παρασκευή, ο
Επιτάφιος της συνοικίας Καμίνι μπαίνει
στη θάλασσα και διαβάζεται η Ακολουθία του Επιταφίου, δημιουργώντας μία
ατμόσφαιρα κατανυκτική.

Την Μεγάλη Παρασκευή η περιφορά των
επιταφίων ξεκινά νωρίς. Στις 2 και μισή
το μεσημέρι ξεκινά ο επιτάφιος της

Στη συνέχεια οι Επιτάφιοι τεσσάρων
ενοριών συναντώνται στο κεντρικό
λιμάνι, δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώμα.

Τα αναμμένα αερόστατα γεμίζουν τον
ουρανό και ταξιδεύουν νωχελικά με τον
άνεμο (φωτό).
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δέσμη εισηγήσεων και απόψεων που αφορούν
στην κατάρτιση του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού
Προγράμματος 2017 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» υπέβαλε την περασμένη εβδομάδα
στην Προεδρία – Μονάδα Διοικητικής Μεταρ-

ρύθμισης ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας. Αποτυπώνονται οι ανησυχίες
και οι θέσεις της ΣΕΚ σε μείζονα εργασιακά κοινωνικοοικονομικά ζητήματα. Επίσης τονίζεται ότι στην ημικατεχόμενη Κύπρο το συμφέρον

του τόπου διασφαλίζεται μέσα από την διατήρηση, υπό τον έλεγχο του κράτους, των στρατηγικών οργανισμών κοινής ωφέλειας και ασφάλειας με αιχμή της τηλεπικοινωνίες, τον ηλεκτρισμό και την υδροδότηση.

Η

• Γενικές απόψεις και θέσεις της ΣΕΚ για το προσχέδιο του Εθνικού
Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος 2017 για τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Συγκεκριμένα υπογραμμίζουμε
τα εξής:

ανανέωσης των συλλογικών
συμβάσεων -κυρίως στον
ιδιωτικό τομέα- γίνεται προσπάθεια για σταδιακή επαναφορά μισθών και ωφελημάτων
στα προ κρίσης επίπεδα. Ήδη
καλά οργανωμένες επιχειρημα-

ΣΕΚ υποβάλλει τα πιο
κάτω γενικά σχόλια πολιτικής, που αφορούν επιμέρους
ζητήματα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα για το 2017.

• Από το πρώτο τρίμηνο του
2015 η κυπριακή οικονομία
άρχισε να καταγράφει θετικό
ρυθμό ανάπτυξης, αφού είχαν
προηγηθεί 14 συνεχόμενα τρίμηνα με αρνητικούς ρυθμούς.

τεραιότητα και ευθύνη της
κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί
η τεράστια απορρύθμιση που
επήλθε στην αγορά εργασίας.
Το θέμα της αδήλωτης εργασίας (ιδιαίτερα στην ξενοδοχειακή, οικοδομική βιομηχανία

Το 2016 ο ρυθμός ανάπτυξης
ανήλθε στο 2.8%, ενώ το 2017
αναμένεται – υπό προϋποθέσεις – να ξεπεράσει τα περσινά
επίπεδα.
• Η ανεργία ακολουθεί πτωτική
πορεία. Παρά ταύτα το σημερινό ποσοστό του 12.9%, (ως
ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού), θεωρείται πολύ ψηλό
για την Κύπρο. Ιδιαίτερα μας
ανησυχεί η ανεργία των νέων
και η αύξηση των μακροχρόνιων ανέργων.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε
πως, οι άνεργοι πέραν των 6
μηνών το τέλος του 2016 αποτελούσαν το 46% του συνόλου
των εγγεγραμμένων ανέργων.
Είναι γι’ αυτό ακριβώς το λόγο
που εισηγούμαστε την αύξηση
της περιόδου παροχής του
ανεργιακού επιδόματος από
τους 6 στους 9 μήνες με την
αυστηρή προϋπόθεση της
επανακατάρτισης των ανέργων.
Η εισήγηση αυτή υποβλήθηκε
από το 2006 στο υπουργείο
Εργασίας και το 2010 στην
Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης
στα πλαίσια εισηγήσεων της
ΣΕΚ για την ανεργία.
• Χάρις στην υπεύθυνη στάση
των εργαζομένων η οποία
συνειδητά επιλέγηκε και εφαρμόστηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ολοκληρώσαμε
το
Μνημόνιο
χωρίς
συγκρούσεις και εργασιακές
αναταραχές. Τώρα, με βάση
την ανάπτυξη που παρατηρείται και τις δυνατότητες της
οικονομίας και των επιχειρήσεων και στο πλαίσιο της

Ανδρέας Φ. Μάτσας, γ.γ. ΣΕΚ
Χάρις στην υπεύθυνη στάση
των εργαζομένων ολοκληρώθηκε
το Μνημόνιο χωρίς συγκρούσεις
και εργασιακές αναταραχές
• Εισηγούμαστε την αύξηση της
περιόδου παροχής του ανεργιακού επιδόματος από τους 6 στους 9 μήνες με την αυστηρή
προϋπόθεση της επανακατάρτισης των ανέργων.
• Επιβάλλεται όπως υιοθετηθούν πολιτικές και εκπονηθούν
άμεσα και με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων,
συγκεκριμένα σχέδια για ενίσχυση της παραγωγικότητας και
ανταγωνιστικότητας.
• Να γίνει χωρίς καθυστέρηση η μεταρρύθμιση της Δημόσιας
Υπηρεσίας, με πάταξη της γραφειοκρατίας ώστε να ενισχυθούν οι προοπτικές ανάπτυξης.

τικές μονάδες ανταποκρίνονται θετικά.
• Όλες οι έρευνες διαπιστώνουν ότι η οικονομία της
Κύπρου επηρεάζεται αρνητικά
από την χαμηλή παραγωγικότητα. Επιβάλλεται όπως υιοθετηθούν πολιτικές και εκπονηθούν άμεσα και με τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων, συγκεκριμένα σχέδια για
ενίσχυση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας.
Η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, δεν οφείλεται στους
μισθούς και στα ωφελήματα
των εργαζομένων, αλλά στη
χαμηλή παραγωγικότητα και
σε άλλους παράγοντες, όπως
είναι το κόστος των καυσίμων
και της ηλεκτρικής ενέργειας, η
γραφειοκρατία του δημόσιου
τομέα κλπ.
• Διεκδικούμε επαναλειτουργία
του θεσμού της Αυτόματης
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σε τρόπο που δεν θα
προκύπτουν νέες μειώσεις στα
εισοδήματα των μισθωτών
πολιτών. Για το θέμα αυτό,
βρισκόμαστε σε διαπραγμάτευση με την υπουργό Εργασίας.
• Η ΣΕΚ θεωρεί σημαντική προ-

και στα κέντρα αναψυχής), η
αύξηση του φαινομένου της
αγοράς υπηρεσιών και τα
ατομικά συμβόλαια εργασίας,
έχουν υπονομεύσει τις συλλογικές συμβάσεις και οδήγησαν
σε σημαντική συρρίκνωση τους
μισθούς αυξάνοντας ανησυχητικά τον αθέμιτο ανταγωνισμό
ανάμεσα στις επιχειρήσεις,
δημιουργώντας εργαζόμενους
διαφορετικών ταχυτήτων.
Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έγκριση νομοσχεδίου για την πάταξη της
αδήλωτης εργασίας από το
υπουργικό συμβούλιο και αναμένουμε από τη βουλή να το
ψηφίσει χωρίς καθυστέρηση.
• Επιβάλλεται η ανάγκη υιοθέτησης περαιτέρω νομοθετικών
και άλλων μέτρων για να προστατευτούν εργασιακά δικαιώματα, όπως η ίση μεταχείριση
στην απασχόληση, η ενίσχυση
και προστασία των συλλογικών συμβάσεων και η επέκταση της εφαρμογής τους, έτσι
που να προστατεύονται και οι
εργαζόμενοι που δεν καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις.
• Η ΣΕΚ ανησυχεί για την καθυστέρηση στην προώθηση του
ΓΕΣΥ και πιστεύει ότι ένα γενικό σχέδιο υγείας όπως είναι
σχεδιασμένο, στην βάση ενός
καθολικού μονοασφαλιστικού
σχεδίου, θα ενισχύσει το κράτος κοινωνικής πρόνοιας και
θα βοηθήσει να μειωθούν οι
κοινωνικές ανισότητες οι
οποίες αυξηθήκαν δραματικά
στην Κύπρο μετά την οικονομική κρίση.
Αναμένουμε από τη βουλή
σύντομα να εγκρίνει τα σχετικά

• Αναγκαιότητα υιοθέτησης περαιτέρω νομοθετικών μέτρων
για να προστατευτούν τα εργασιακά δικαιώματα, όπως η
ίση μεταχείριση στην απασχόληση, η ενίσχυση και προστασία των συλλογικών συμβάσεων.
• Διεκδικούμε γενική φορολογική μεταρρύθμιση, με μείωση των
προσωπικών φορολογιών, εισαγωγή πράσινης φορολογίας και
αυστηρές ποινές στους φοροφυγάδες.
κυβερνητικά νομοσχέδια που
βρίσκονται ενώπιον της, ώστε
να ανοίξει ο δρόμος για την
αυτονόμηση των νοσοκομείων
και τη λειτουργία του ΓΕΣΥ.
• Χρήζει βελτίωσης το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης,
γιατί παρατηρείται σοβαρή
βραδυδικία στη διεκπεραίωση
του νομοθετικού έργου.
• Υποστηρίζουμε ότι πρέπει να
γίνει χωρίς καθυστέρηση η
αναγκαία μεταρρύθμιση της
Δημόσιας
Υπηρεσίας,
με
πάταξη της γραφειοκρατίας
και απλοποίηση χρονοβόρων
και άλλων διαδικασιών, ώστε
να ενισχυθούν οι προοπτικές
ανάπτυξης.
• Τασσόμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης με εφαρμογή
πολιτικών για ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας κλπ.
• Μετά την οικονομική κρίση
και την τεράστια απορρύθμιση
που είχε η αγορά εργασίας η
Κύπρος δεν αποτελεί πλέον το
καλό παράδειγμα τριμερούς
συνεργασίας. Δυστυχώς έχει
μειωθεί δραστικά ο θεσμός της
συλλογικής διαπραγμάτευσης
και η πλειοψηφία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα δεν
καλύπτονται ούτε άμεσα, ούτε
έμμεσα από συλλογικές συμβάσεις.
• Ως αποτέλεσμα της κρίσης,
έχει αυξηθεί σημαντικά το
ποσοστό φτώχειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει σοβαρό
χάσμα ανάμεσα στην μισθοδο-

σία των δύο φύλων.
• Διεκδικούμε γενική φορολογική μεταρρύθμιση, με μείωση
των προσωπικών φορολογιών, εισαγωγή πράσινης
φορολογίας και αυστηρές ποινές μη συμμόρφωσης, καθώς
επίσης και υλοποίηση πολιτικών για πάταξη της φοροδιαφυγής. Η προηγούμενη φορομεταρρύθμιση έγινε το 2002.
• Τα όσα τροχιοδρομήθησαν
στο πρόσφατο παρελθόν ή και
τα όσα πιθανόν θα ακολουθήσουν αναφορικά με τις πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων Ημικρατικών Οργανισμών μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους.
Οι οποιεσδήποτε αλλαγές θα
πρέπει να είναι προϊόν κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης, να λαμβάνουν υπόψη το
δημόσιο συμφέρον και να μην
θυματοποιούν καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τους εργαζόμενους.
Σε μιαν ημικατεχόμενη Κύπρο
το συμφέρον του τόπου διασφαλίζεται μόνο μέσα από την
διατήρηση, υπό τον έλεγχο του
κράτους, των Οργανισμών που
έχουν σχέση με την ασφάλεια,
π.χ. τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός, υδροδότηση κλπ.
• Μέσα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» πρέπει
να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για προώθηση των νέων τάσεων στον
κόσμο της εργασίας, όπως
είναι η ψηφιοποίηση και η
ρομποτοποίηση.
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Παραδοσιακές Πασχαλινές συνταγές
Πασχαλινά τσουρέκια

Παραδοσιακή Μαγειρίτσα
Yλικά

Υλικά

1 κιλό αρνίσια συκωταριά (εντόσθια)
1 ½ φλιτζάνι τσαγιού άνηθο ψιλοκομμένο
1 κουταλιά της σούπας αλεύρι
2 κουταλιές της σούπας Χωριό Βούτυρο Αγελάδος ή
Βούτυρο ελαφρύ soft Χωριό
1 χεριά φρέσκα κρεμμυδάκια (2 ματσάκια περίπου)
1 ½ φλιτζάνι τσαγιού μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ
1 φλιτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο
2 αυγά
χυμό από 1 λεμόνι, αλάτι, πιπέρι

για 3 τσουρέκια περίπου

Εκτέλεση
Πλένουμε και καθαρίζουμε πολύ καλά τη συκωταριά.
Βάζουμε σε μια κατσαρόλα μπόλικο νερό και μια
πρέζα αλάτι και το αφήνουμε να βράσει. Στη συνέχεια προσθέτουμε τη συκωταριά, την αφήνουμε να
βράσει για 10 λεπτά (τη ζεματάμε), τη βγάζουμε και
την ψιλοκόβουμε.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε το Χωριό Ελαιόλαδο Ορεινές Περιοχές και το Χωριό Βούτυρο αγελάδος (ή Βούτυρο ελαφρύ soft Χωριό). Έπειτα σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, το μαϊντανό, το αλεύρι διαλυμένο σε λίγο νερό, και την ψιλοκομμένη συκωταριά τουλάχιστον για 5 με 6 λεπτά.

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

Συνεχίζοντας το χτύπημα, ρίχνουμε το χυμό λεμονιού, το κορν φλάουρ και λίγο ζουμί από την κατσαρόλα μας.
Αδειάζουμε το αυγολέμονο μέσα στη μαγειρίτσα,
ανακατεύουμε, ρίχνουμε μπόλικο τριμμένο πιπέρι και
τον ψιλοκομμένο άνηθο. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα και σερβίρουμε.

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

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

5 αυγά
5 κουτ. σούπας καρυδόψιχα (τριμμένη)
5 κουτ. σούπας ζάχαρη
5 κουτ. σούπας φρυγανιά (τριμμένη)
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
100 γρ. Flora με βούτυρο σε αλουμινόφυλλο
Για το σιρόπι:

Πλέκετε 3 ρολά σε κοτσίδα και στην
άκρη της βάζετε 1 κόκκινο αβγό.
Τα ακουμπάτε σε καλά λαδωμένο
ταψί στο οποίο έχετε βάλει λαδόκολλες.

ρίχνετε και το υπόλοιπο βούτυρο
μέσα στη ζύμη. Η ζύμη θα είναι
έτοιμη όταν θα ξεκολλάει από τα
τοιχώματα του μίξερ.
Αδειάζετε τη ζύμη μέσα σε μια

Υλικά

Εκτέλεση
Σε λεκάνη δουλεύουμε το βούτυρο
με το χέρι να μαλακώσει και να

Αρνάκι στη γάστρα με μέλι και πατάτες

Σταματάμε το χτύπημα, προσθέτουμε λίγο-λίγο
το καρύδι με τη φρυγανιά, ανακατεύοντας
απαλά με σπάτουλα και κάνοντας κυκλικές
κινήσεις, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μίγμα.
Αλείφουμε με λίγο Flora με βούτυρο, αλευρώνουμε το ταψί και αδειάζουμε το μίγμα.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C
για 45 λεπτά περίπου. Αφήνουμε την καρυδόπιτα να κρυώσει καλά.

150 γρ. ζάχαρη

Βάζουμε σε κατσαρόλα
όλα τα υλικά και τα
βράζουμε για 4-5 λεπτά
περίπου.

Φλούδα από ½ λεμόνι
500 γρ. τυρί κρέμα (τύπου
Φιλαδέλφια)

Σιροπιάζουμε με το
καυτό σιρόπι την καρυδόπιτα και την αφήνουμε να κρυώσει.

60 γρ. ζάχαρη άχνη

Για την κρέμα:

Για την κρέμα

200 γρ. κρέμα γάλακτος
50 γρ. Flora με βούτυρο
200 γρ. φράουλες ψιλοκομμένες (προαιρετικά)
Διακόσμηση
300-400 γρ. φράουλες
Εκτέλεση
Για την καρυδόπιτα:
Χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα στο μίξερ τα αυγά
με τη ζάχαρη και το Flora με βούτυρο, μέχρι να
ασπρίσει το μίγμα και να αφρατέψει. Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε τα
καρύδια με τη φρυγανιά.

Ψήνετε για 1 ώρα στους 170ο μέχρι
να φουσκώσουν καλά και να
πάρουν ένα ωραίο χρυσό χρώμα.

γίνει σαν αλοιφή. Ρίχνουμε τη
ζάχαρη, τα αυγά, τη βανίλια και
την αμμωνία τριμμένη σε σκόνη,
και δουλεύουμε με σπάτουλα 8-10
λεπτά. Προσθέτουμε, τέλος, το
αλεύρι και το αλάτι και τα ζυμώνουμε, να γίνουν μια ζύμη σαν του
ψωμιού. Πλάθουμε τα κουλουράκια, τα αλείφουμε από πάνω με
χτυπημένο ασπράδι αβγού και τα
ψήνουμε σε δυνατό φούρνο, να
ροδοξανθίσουν.

150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο φρέσκο ή βιτάμ • 150 γραμ.
(3/4 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 2
αυγά • βανίλια • 1 1/2 κουταλάκι
ανθρακική αμμωνία • 650 γρ. (4
1/2 φλιτζ. τσαγιού) αλεύρι • 1/2
κουταλάκι αλάτι.

Για το σιρόπι:

Φλούδα από 1 πορτοκάλι

Χτυπάτε 1 αβγό με λίγο νερό και
αλείφετε τα τσουρέκια. Αν θέλετε
τα πασπαλίζετε και με αμύγδαλα
φιλέ.

Πασχαλινά κουλουράκια

200 γρ. νερό
Xυμός ½ λεμονιού

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

Λαδώνετε μια λεία επιφάνεια και
πλάθετε κάθε μπαλίτσα σε μακριά
λεπτά ρολάκια.

Πασχαλινό cheesecake με καρυδόπιτα
Υλικά

μεταλλική λεκάνη, τη σκεπάζετε με
2-3 πετσέτες και τη βάζετε στο
φούρνο να φουσκώσει στους 40ο
για 1 ώρα.

Βγάζετε τη ζύμη από τον φούρνο
και την κόβετε σε 9 μπαλίτσες.

Εκτέλεση

Προσθέτουμε 2 φλιτζάνια του τσαγιού ζεστό νερό,
ανακατεύουμε καλά και, μόλις πάρει βράση, τα
μαγειρεύουμε για 45 περίπου λεπτά σε μέτρια φωτιά.
Όσο μαγειρεύονται ετοιμάζουμε το αυγολέμονο.
Χωρίζουμε τα αυγά σε κρόκους και ασπράδια, χτυπάμε χωριστά τα ασπράδια σε μια σφικτή μαρέγκα
και παράλληλα τους κρόκους μέχρι να ασπρίσουν, τα
ενώνουμε και ξεκινάμε πάλι να τα χτυπάμε.

μαχλέπι, το αλάτι και τη βανίλια,
μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές
μίγμα.

Χτυπάμε στο μίξερ σε
μέτρια ταχύτητα το τυρί
με την άχνη και στη
συνέχεια ρίχνουμε σιγάσιγά την κρέμα γάλακτος, μέχρι να αφρατέψει το μίγμα. Σταματάμε
το μίξερ και, αν θέλουμε, ρίχνουμε μερικές ψιλοκομμένες φράουλες και ανακατεύουμε απαλά.
Απλώνουμε το μίγμα του τυριού πάνω από τη
σιροπιασμένη καρυδόπιτα μέσα στο ταψί.
Βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο, μέχρι να το σερβίρουμε. Σερβίρουμε σε κομμάτια και διακοσμούμε
με ψιλοκομμένες φράουλες.

Υλικά
5-6 κότσια αρνίσια
½ πακέτο βούτυρο σε αλουμινόφυλλο (σε θερμοκρασία δωματίου)
1 φλιτζ. τσαγιού μέλι
½ φλιτζ. τσαγιού
χυμός πορτοκαλιού
½ φλιτζ. τσαγιού νερό
½ φλιτζ. τσαγιού ξύδι
μπαλσάμικο
5-6 σκελίδες σκόρδο
1 κιλό πατάτες
Φρέσκο δεντρολίβανο ή θυμάρι
Αλάτι-φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Εκτέλεση
Αλείφουμε τα αρνίσια κότσια με βούτυρο σε αλουμινόφυλλο και
το μέλι. Τα καρυκεύουμε καλά με το αλατοπίπερο και τα βάζουμε στη γάστρα. Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις κόβουμε κυδωνάτες
και τις ρίχνουμε κι αυτές στη γάστρα, τριγύρω ή ανάμεσα στα
κότσια.
Αλατοπιπερώνουμε καλά τις πατάτες και πασπαλίζουμε το
φαγητό με το δεντρολίβανο ή το θυμάρι. Σκορπάμε τις σκελίδες
του σκόρδου ανάμεσα από το κρέας και τις πατάτες και περιχύνουμε με τον χυμό πορτοκαλιού, το νερό και το ξύδι. Σκεπάζουμε
τη γάστρα και τη βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
200°C για μισή ώρα.
Στη συνέχεια, χαμηλώνουμε τη φωτιά στους 180°C και αφήνουμε
το φαγητό να σιγοψήνεται για άλλες 2 ώρες περίπου. Εάν θέλουμε, βγάζουμε το καπάκι της γάστρας την τελευταία μισή ώρα για
να πάρουν ωραίο χρώμα οι πατάτες και το κρέας.
Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό με μία σαλάτα εποχής.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Προστάψτε τα παιδιά από την ασύρματη ακτινοβολία

Τ

ον κώδωνα του κινδύνου για τα
αρνητικά συμπτώματα στην υγεία
από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κρούουν οι ειδικοί και τονίζουν
την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας με ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, προτείνοντας αλλαγή των εθνικών ορίων έκθεσης.

δυνο, για εμφάνιση καρκίνου, κυτταρικού στρες, αύξηση των επιβλαβών
ελεύθερων ριζών, γενετικές βλάβες
δομικές και λειτουργικές αλλαγές του
αναπαραγωγικού συστήματος, δια-

ανέφερε Λουκάς Μαργαρίτης, καθηγητής Ραδιοβιολογίας, τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ.

Κανόνες ασφαλούς χρήσης
• Χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο
λογικά και για σύντομα τηλεφωνήματα.

Τη συζήτηση για το θέμα άνοιξε ο
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, διοργανώνοντας ημερίδα, με θέμα «Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία και οι Πιθανές
Επιπτώσεις της στην Υγεία».

• Παιδιά κάτω των 12 ετών καλό
είναι να μην χρησιμοποιούν κινητά
τηλέφωνα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Δρ. Θεόδωρος Μέτσης, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ανέφερε ότι ερευνητικά ιδρύματα, ακαδημαϊκοί και αξιόλογοι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας που καταγράφονται σήμερα, μέσα στον αστικό ιστό
δεν είναι ασφαλή και πρόσθεσε ότι
νέες εφαρμογές, όπως η τεχνολογία
του 5G και οι έξυπνοι μετρητές που
θα αντικαταστήσουν τους αναλογικούς μετρητές της ΔΕΗ, θα αυξήσουν
την ακτινοβολία και θα επηρεάσουν
την καθημερινότητα μας.

• Μην κάνεις χρήση κινητού στο
αυτοκίνητο, τρένο, αεροπλάνο ή
ανελκυστήρα.

«Οι επιδράσεις στην υγεία, από τις
ακτινοβολίες της ασύρματης τεχνολογίας, περιλαμβάνουν αυξημένο κίν-

• Μην βάζεις το κινητό σε επαφή με
το κεφάλι σου.

• Βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία
από την ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία
ταραχές των λειτουργιών μάθησης
και μνήμης.

• Όταν κάνεις χρήση κινητού, κράτα
απόσταση από άλλους.

Επίσης άμεσες επιπτώσεις με το
μορφή πονοκεφάλων, έλλειψης
συγκέντρωσης, αϋπνίες, διαταραχές
μνήμης, μείωση ανοσοποιητικού
συστήματος αλλεργίες κ.τ.λ. αποτελούν καθημερινά συμπτώματα, στους
διαμένοντας πλησίον των κεραιών»,

• Μην τοποθετείς το κινητό στην
τσέπη σου.

Χρησιμοποιείστε και ενεργοποιήστε
όλες τις αισθήσεις σας
Το ενδιαφέρον του εγκεφάλου μας
γίνεται πιο έντονο για καθετί που
κάνουμε, όταν εμπλέκονται σε αυτό
περισσότερες από μία αισθήσεις.
Χρησιμοποιήστε χρωματιστό χαρτί ή
στυλό διαφορετικών χρωμάτων. Φροντίστε να έχετε κάποιο αρωματικό
χώρου στο γραφείο σας.
Ακούστε μουσική που σας ευχαριστεί.
Δώστε στις αισθήσεις σας, και κατ’

Έ

χει πάει 7 το απόγευμα και εσύ είσαι
ακόμη στο γραφείο, μπροστά από την
οθόνη του υπολογιστή σου, προσπαθώντας
να παραδώσεις αυτό το project που σου
ζήτησε η διευθύντρια σου και που δεν λέει να
τελειώσει με τίποτα.
Ξύπνησες στις 8 και λίγη ώρα μετά αφού

• Την νύχτα κλείνε πάντα το κινητό
σου και απενεργοποίησε το ασύρματο (Wi Fi).
• Μην παίζεις παιχνίδια στο κινητό
τηλέφωνο (on-line).

έφτασες στο γραφείο σου έκατσες μπροστά
από το pc σου, προκειμένου να κάνεις σωστή
δουλειά. Κάποια στιγμή όμως τα μάτια σου
έχουν αρχίσει και κουράζονται, κλείνουν τόσο
από τη νύστα, όσο και από την πολύωρη
θέση μπροστά από την οθόνη. Και μπορεί όλο
αυτό να ακούγεται κάπως υπερβολικό, αλλά
αν δεν κάνεις τέτοιου είδους δουλειά, τότε
σίγουρα δεν καταλαβαίνεις.
Παρακάτω θα διαβάσεις τέσσερις τρόπους
για να προστατέψεις τα μάτια σου από την
καθημερινή και πολύωρη έκθεση στην οθόνη
του υπολογιστή.

Μην κάνετε πολλά πράγματα
ταυτόχρονα

Το ιδανικό είναι να εστιάζουμε σε μία
«υποχρέωση» την φορά, για να την
φέρνουμε εις πέρας πιο γρήγορα και
με μεγαλύτερη ασφάλεια.

• 4 τρόποι να προστατέψεις
τα μάτια σου αν εργάζεσαι αρκετες
ώρεςμπροστά στην οθόνη

• Κράτησε το κινητό μακριά από το
σώμα σου.

ν σας βασανίζουν ανεπιθύμητες
κατασάσεις μην τις αφήσετε να
σας εξουθενώσουν και νας σας …
αποτελιώσουν. Δείξτε αποφασιστικότητα, δείξτε τους... κόκκινη κάρτα
και προχωρήστε μπροστά με σιγουριά μέσω απλών κι έξυπνων τρόπων
αντίδρασης. Στόχος, η ξεκούραση του
μυαλού και κατεπέκταση ολόκληρου
του οργανισμού σας

Ωστόσο, όταν κάνουμε κάτι διακοπτόμενα, συνήθως μας παίρνει 50%
παραπάνω χρόνο να το ολοκληρώσουμε, και μάλιστα με 50% περισσότερες πιθανότητες για λάθη. Πάρτε
για παράδειγμα όσους μιλούν στο
τηλέφωνο ενώ οδηγούν: Οι πιθανότητες να εμπλακούν σε τροχαίο είναι
τέσσερις φορές περισσότερες σε
σχέση με το κανονικό.

ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΚΑΙ ΤΑ … ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

• Μην κάνεις χρήση κινητού όταν
υπάρχουν μικρά παιδιά, ή έγκυες
γυναίκες γύρω σου.

ΠΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ
Α

Ο συγγραφέας του βιβλίου Brain
Rules, John Medina, λέει ότι ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να κάνει πολλά
πράγματα ταυτόχρονα. Τελεία και
παύλα. Αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι να «ανοιγοκλείνει»
διακόπτες όταν κινείται από μία δραστηριότητα σε μια άλλη.
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• Πρακτικοί τρόποι ξεκούρασης
του μυαλού
επέκταση στον εγκέφαλό σας, τα
κατάλληλα ερεθίσματα για να…
στρωθεί στη δουλειά με όρεξη.
Χαλαρώστε για δέκα λεπτά
κάθε μιάμιση ώρα
Όσο είμαστε ξύπνιοι, ο εγκέφαλός
μας λειτουργεί σε «κύκλους» υψηλής
και χαμηλής ετοιμότητας εναλλάξ,
κάθε ενενήντα λεπτά. Μετά από 90
λεπτά «παραγωγικότητας», το μυαλό
αρχίζει να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, να θολώνει ή να «βλέπει το
δέντρο και να χάνει το δάσος», να
«γαργαλάει» την πείνα, την νύστα και
άλλα δυσάρεστα αισθήματα.
Μια καλή λύση είναι να δουλεύετε
μέχρι την στιγμή που θα νιώσετε τα
παραπάνω συμπτώματα, και τότε να
κάνετε διάλειμμα. Πραγματοποιήστε
κάποια χαλαρωτική άσκηση, ασχοληθείτε με το κατοικίδιό σας, κάντε
ένα μπάνιο, περπατήστε λίγο ή βγείτε στην βεράντα.
Επιτρέψτε στο μυαλό σας να χαλα-

ρώσει για λίγο, ώστε να ριχτείτε στην
συνέχεια και πάλι με υψηλά επίπεδα
ετοιμότητας.
Πάρτε έναν υπνάκο
Ξέρετε, από εκείνους τους σύντομους
ύπνους που σας γεμίζουν και πάλι με
ενέργεια, ακόμη κι αν διαρκούν λίγη
ώρα. Η αντίληψή μας όσο περνά η
μέρα εξασθενεί συνεχώς, γι’ αυτό και
ένας απογευματινός υπνάκος μπορεί
να αυξήσει τις επιδόσεις της μνήμης
μας μέχρι και 20%.
Επιστρέψτε στη φύση
Και επιτρέψτε της να σας αναζωογονήσει. Είτε πρόκειται για μια μικρή
βόλτα στο κοντινό πάρκο, είτε για την
θέα των δέντρων από παράθυρο, η
φύση αυξάνει τις δυνατότητες της
προσοχής του εγκεφάλου μας χωρίς
καν να το αντιλαμβανόμαστε.
Το κελάηδημα των πουλιών, η αίσθηση από το αεράκι που φυσά, ή η θέα
του ουρανού μπορούν να προσφέρουν περισσότερα από όσα φανταζόσασταν. Το ανακάλυψαν με αριθμούς οι υπεύθυνοι της μελέτης «Τα
γνωστικά οφέλη της αλληλεπίδρασης
με την φύση».

1. Ανοιγόκλεισε τα μάτια σου πιο συχνά:
Όταν κοιτάζουμε για πολλή ώρα την οθόνη
του υπολογιστή, συνήθως ξεχνάμε να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας, με αποτέλεσμα να
στεγνώνουν. Ξέρουμε πως είναι αρκετά
δύσκολο να το θυμάσαι εκείνη την ώρα, αλλά
προσπάθησε να τα ανοιγοκλείνεις όσο πιο
συχνά γίνεται. Οι σταγόνες είναι άλλος ένας
εύκολος τρόπος και εύχρηστος για να κρατάς
τα μάτια σου υγρά.
2. Προσάρμοσε τη φωτεινότητα της οθόνης:
Η ανακλαστική οθόνη μπορεί να προκαλέσει
καταπόνηση των ματιών και πονοκεφάλους.
Προσάρμοσε τη φωτεινότητα της οθόνης σου
για να αποφύγεις τις αντανακλάσεις ή καλύτερα ακόμη μπορείς να αγοράσεις μία μεμβράνη ειδική για να μην αντανακλά.
3. Το κόλπο των 20λεπτών: Έπειτα 20 λεπτά
δουλειάς κάνε ένα διάλειμμα 20 δευτερολέπτων και εστίασε σε κάποιο αντικείμενο 20
μέτρα μακριά. Τα μάτια σου έχουν μυς οι
οποίοι τα βοηθούν να εστιάσουν σε διάφορα
αντικείμενα. Αν όμως μείνεις κολλημένη για
πολλή ώρα στην οθόνη του υπολογιστή στην
ίδια απόσταση, τότε αυτοί οι μυς κουράζονται και δυσκολεύονται να εστιάσουν ξανά.
4. Κάνε το «high-five» τεστ: Το να κάθεσαι
μακριά από την οθόνη του υπολογιστή σου
(όσο τεντώνεται το χέρι σου δηλαδη) μπορεί
να διευκολύνει την πίεση στα μάτια σου. Το
τεστ που μπορείς να κάνεις είναι το εξής:
μείνε στη θέση που είσαι και επέκτεινε το χέρι
σου προς την οθόνη. Αν την ακουμπήσεις
σημαίνει πως κάθεσαι πολύ κοντά.
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Η

βασική συνταγή για να
βαδίσουμε στο δρόμο της
ευτυχίας είναι να αφήσουμε
τον εαυτό μας να είναι αυθεντικός, εκφράζοντας τα αληθινά μας συναισθήματα, θετικά
και αρνητικά, γιατί τότε θα
ζούμε πραγματικά τη ζωή.
Στη σημερινή χαωτική κοινωνία, τα πράγματα στην καθημερινότητα δεν είναι καθόλου
εύκολα. Μην πανικοβληθείτε
όμως υπάρχουν τρόποι απλοί
για αν χαρείτε τη ζωή αρκεί να
ακολουθήσετε βασικούς κανόνες .
Ιδού η Ρόδος, λοιπόν, και
νάσου η ευτυχία … έρχεται.
• Ας «βάλουμε στην άκρη» τις
ανασφάλειές μας, ας εστιάσουμε στα θετικά μας. Όταν
εστιάζουμε στα θετικά, έχοντας πίστη στον εαυτό μας και
στις δυνατότητές μας και
θέτουμε ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους ερχόμαστε ένα
βήμα πιο κοντά στο να γίνουμε

Κάντε τη χαρά και την ευτυχία φίλους σας
ευτυχισμένοι.
• Ας προσεγγίσουμε τις καταστάσεις με θετική σκέψη και
οπτική. Όσο και αν είναι
δύσκολο εξαιτίας δυσχερών
κοινωνικών και οικονομικών
συνθηκών, πρέπει να μην αφήσουμε την αβεβαιότητα για το
αύριο να μας παρασύρει σε μια

ματα Εξέλιξης για να κατανοήσουν καλύτερα τον ίδιο τους
τον εαυτό και τις αληθινές
τους ανάγκες.
• Ας μάθουμε να ζούμε το
παρόν, όχι να αναπολούμε το
παρελθόν ή να σχεδιάζουμε
μόνο το μέλλον. Καλό θα είναι
να αποδεχτούμε, και να εκτιμή-

• Μην απογοητεύεσθε από τις αντιξοότητες της ζωής.
Υπάρχει χώρος για όλους στην υπόθεση που λέγεται ευτυχία
«μοιρολατρική» προσέγγιση
της πραγματικότητας, που θα
μας επηρεάσει αρνητικά ψυχολογικά και θα μας ακινητοποιήσει πρακτικά. Αυτά είναι
«εχθροί» της ευτυχίας. Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι όταν βιώνουν μία «δύσκολη» κατάσταση
προσπαθούν να πάρουν Μαθή-

σουμε το «τώρα» έτσι όπως
είναι, παρ' όλες τις δυσκολίες,
να το ζήσουμε με όσα έχουμε,
με ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ. Να μην
παλεύουμε συνεχώς να αποκτήσουμε περισσότερα γιατί
αυτό θα μας γεμίσει με ανασφάλειες και άγχος. Να προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη

ζωή μας αλλά μέχρι εκεί που
μπορεί ο καθένας. Ζώντας το
παρόν ίσως οδηγηθούμε σε ένα
ευτυχισμένο μέλλον, ( Edward
TOLLE, "The Power of Now", «Η
Δύναμη του Τώρα»).
• Ας τολμήσουμε να κάνουμε
αλλαγές ! Η αλλαγή είναι το
πιο φυσιολογικό και αναπόφευκτο κομμάτι της ζωής. Οι
ευτυχισμένοι, ψυχολογικά υγιείς άνθρωποι έχουν τη δύναμη
να αποδεχτούν αυτή την αλήθεια και να δουν την αλλαγή
σαν μια νέα αρχή.
• Ας αποβάλλουμε το άχρηστο
άγχος και αγωνία από τη ζωή
μας. Οι άνθρωποι πρέπει να
«εξελιχθούμε» πνευματικά και
συναισθηματικά και να κατανοήσουμε αυτό που θέλουμε να
είμαστε πραγματικά και όχι
αυτό που μας υπαγορεύουν οι
άλλοι. Να πιστέψουμε και

11

αποδεχτούμε τον αληθινό μας
εαυτό και τις ανάγκες του. Έτσι
θα νιώσουμε ουσιαστικά αυθεντικοί, ικανοποιημένοι, ισορροπημένοι και τελικά ευτυχισμένοι.
• Ας αναλάβουμε την ευθύνη
του εαυτού μας και της ζωής
μας με ένα πιο ρεαλιστικό
τρόπο! Εάν αποδεχτούμε την
αλήθεια για το ποιοι αληθινά
είμαστε, θα μπορέσουμε να
ζήσουμε αυθεντικά θα «διδαχθούμε» από τα διάφορα
δύσκολα γεγονότα και θα
μάθουμε ότι η ευτυχία δεν
έρχεται μέσα από την προσωπική επιτυχία μόνο ή την απόκτηση περισσότερων αγαθών,
αλλά έρχεται σταδιακά και
μπορούμε να τη βρούμε στις
μικρές, απλές χαρές της καθημερινότητάς. Έτσι θα μπούμε
στο μονοπάτι που θα μας οδηγήσει στην ευτυχία, ηρεμία,
ισορροπία εσωτερική ικανοποίηση.

Η ΑΝΟΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙΤΕ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
• Επιβραβεύσατε τον εαυτό σας με απλά
αλλά σημαντικά έπαθλα

Τ

α χελιδόνια ήλθαν. Η Άνοιξη είναι εδώ. Οι μνήμες
ξυπνούν από το χειμωνιάτικο πάγωμα τη νέα
περίοδο που ξεκινά. Ώρα να βρούμε απλούς και
αποτελεσματικούς τρόπους να απολαύσουμε τις
χαρές της ζωής και τις ευωδίες που κρύβει η φύση.
Ιδού οι απλές και αποτελεσματικές συμβουλές που
θα σας … απογειώσουν. Αρκεί να τις εφαρμόσετε.
Θα βγαίνω περισσότερο: Βάλτε έναν απλό στόχο:
Μία ή δύο φορές την εβδομάδα να μην επιστρέφετε
κατευθείαν στο σπίτι μετά τη δουλειά ή τις υποχρεώσεις σας, αλλά να πηγαίνετε για καφέ ή για περίπατο σε μια διαφορετική γειτονιά της πόλης.
Θα τρώω πιο υγιεινά: Σκεφτείτε ότι για κάθε τηγανητή πατάτα ή σοκολάτα που δεν τρώτε, προσθέτετε μια ημέρα ζωής και θα είναι πιο εύκολο να αφήσετε στην άκρη το junk food και να κάνετε στροφή
στην ισορροπημένη διατροφή. Για αρχή, πετάξτε τα
φυλλάδια του delivery που έχετε στην κουζίνα σας –
όσο τα έχετε σε περίοπτη θέση είναι πιο συχνό το
ερέθισμα του πειρασμού – και προσπαθήστε να
μαγειρεύετε περισσότερο.
Δεν θα αφήσω τη μιζέρια να με ρίξει: Μπορεί να
μοιάζει η πιο απλοϊκή, αλλά είναι ίσως η πιο σημαντική υπόσχεση που μπορείτε να δώσετε στον εαυτό
σας. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, οι περίεργες ιδεολογίες γύρω σας, νέοι φόροι που θα έρθουν, η γκρίνια στον δρόμο και η ακρίβεια στην αγορά θα υπάρχουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό πάντα. Το
ζήτημα είναι κατά πόσο είστε εσείς διατεθειμένοι να
τα αφήσετε να σας επηρεάζουν καθημερινά και να
περνάτε τις ημέρες και τους μήνες σας με ένα ψυχολογικό βάρος στους ώμους. Δείτε τη θετική πλευρά
της ζωής και μάθετε να χαμογελάτε περισσότερο.
Θα γίνω εθελοντής για έναν καλό σκοπό: Είναι
εκπληκτικό το παράδοξο που προκαλεί η ενασχόληση με τον εθελοντισμό: Όταν κάνεις κάτι ανιδιοτελώς, μαγικά αυτό σου επιστρέφει ανταποδοτικά
ψυχολογικά οφέλη. Και υπάρχει «χώρος» για εθελοντική εργασία για τον καθένα, είτε εργάζεται είτε
είναι άνεργος και θέλει να αξιοποιήσει τον ελεύθερο
χρόνο του ώσπου να βρεθεί η κατάλληλη δουλειά.
Θα βρω δουλειά ή καλύτερη δουλειά: Ξέρετε ποιος
δεν πρόκειται να βρει ποτέ δουλειά; Αυτός που
περνά τον περισσότερο χρόνο του λέγοντας «δεν έχω
δουλειά». Για να βρείτε, προσπαθήστε περισσότερο.
Στείλτε περισσότερα βιογραφικά. Επικοινωνήστε για
συναντήσεις σε εταιρίες που σας ενδιαφέρουν. Εξετάστε το ενδεχόμενο να στήσετε τη δική σας μικρή
επιχείρηση. Καλή άνοιξη και όμορφο καλοκαίρι.
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Απίστευτο αλλά αληθινό

Πρωτότυπη ομπρέλλα με συμπιεσμένο αέρα

Μ

ετά από εκατοντάδες
χρόνια έφτασε ο καιρός να αλλάξει η ομπρέλα
όπως την ξέρουμε, ή τουλάχιστον αυτό φιλοδοξεί να
πετύχει μια κινέζικη εταιρεία με την Air Umbrella,
ζητώντας χρηματοδότηση
από το κοινό μέσα από την
πλατφόρμα Kickstarter.

ψει τον χρήστη, αλλά δημιουργεί
έναν αόρατο θόλο επάνω από το

κεφάλι του διώχνοντας τη βροχή
εκτοξεύοντας συμπιεσμένο αέρα.
Σύμφωνα με τους δημιουργούς,
μπορεί να δημιουργήσει θόλο
ακτίνας 50-80cm και η αυτονομία
της φτάνει τα 30 λεπτά. Να
σημειωθεί ότι έχουν ξεπεράσει
ήδη τον στόχο των $10.000 για να
ξεκινήσουν την παραγωγή, αλλά
δεν μας λένε τι γίνεται με τη βροχή
που φεύγει από πάνω μας και
πέφτει στους περαστικούς.

Τι διαφορετικό έχει αυτή η
ομπρέλα; Δεν διαθέτει ύφασμα/πλαστικό για να καλύ-

Παράξενο ψάρι ζει ακόμη και στη ξηρά

Ο

ι δίπνοοι, επίσης γνωστοί ως
salamanderfish, είναι ψάρια
του γλυκού νερού περισσότερο
γνωστά για την ικανότητά τους να
ζουν στη γη, χωρίς νερό, επί
μήνες, και μερικές φορές ακόμα
και για χρόνια. Όπως το όνομά
τους δηλώνει, έχουν ένα ιδιαίτερα
εξελιγμένο αναπνευστικό σύστημα
λαμβάνοντας κατ ‘ευθείαν ξυγόνο
από τον αέρα, ακριβώς όπως τα
ζώα.

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Στην πραγματικότητα, ορισμένα
είδη δίπνοων είναι τόσο συνηθισμένα να αναπνέουν που χάνουν
σιγά-σιγά τη λειτουργία στα

βράγχια τους. Αν και εξακολουθούν να ζουν στο νερό, πρέπει να
έρχονται τακτικά στην επιφάνεια
για αέρα. Τα ψάρια αυτά μπορούν
ακόμα και να πνιγούν αν αν μείνουν στο νερό για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Οι δίπνοοι έχουν επιμήκη σώματα, όπως τα χέλια, και
γενικά ζουν στα ρηχά νερά, σε
βάλτους τα έλη, αλλά και σε μεγαλύτερες λίμνες. Στο νερό συμπεριφέρεται σαν οποιαδήποτε άλλα
ψάρια, κολυμπούν και τρώνε
μικρά ψάρια και μαλακόστρακα
στους πυθμένες των λιμνών. Αλλά
όταν είναι στην ξηρά, ανοίγουν

λαγούμια βαθιά στη λάσπη, σκάβοντας με στο στόμα τους.
Όταν φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό βάθος, θα σταματήσουν το
σκάψιμο και να θα εκκρίνουν μια
ουσία που δημιουργεί ένα προστατευτικό κουκούλι γύρω τους.
Μόνο το στόμα τους μένει εκτεθειμένο για την αναπνοή. Πέφτουν
τότε σε χειμερία νάρκη και μόλις
το νερό μαλακώσει τη λάσπη, οι
δίπνοοι θα ξεγλιστρήσουν από το
λαγούμι τους. Μάλιστα, πολλές
φορές μένουν εκεί μέχρι και 4 χρόνια.

Τις έβγαλαν από το αεροπλάνο επειδή φορούσαν κολάν

Η

αμερικανική αεροπορική εταιρεία United
Airlines απαγόρευσε χθες σε
δύο έφηβες που φορούσαν
κολάν να επιβιβαστούν στο
αεροπλάνο για την πτήση
τους λέγοντας ότι δεν πληρούν τον κώδικα ενδυμασίας που αφορούσε άτομα
που ταξιδεύουν με ειδικά
κουπόνια, είπε εκπρόσωπος της εταιρείας εν μέσω
μιας θύελλας αντιδράσεων
στα
μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης.

Τα δύο κορίτσια, που ταξίδευαν
συνοδευόμενα από τρίτο άτομο,
δεν θα είχαν αποτραπεί να επιβι-

βαστούν φορώντας κολάν εάν
είχαν πληρώσει για κανονικό
εισιτήριο, είπε ο εκπρόσωπος της
United, Τζόναθαν Γκουέριν.
Συνήθως αυτοί που δικαιούνται
τα κουπόνια της United για δωρεάν ή χαμηλού κόστους πτήσεις
είναι υπάλληλοι της εταιρείας και
συγγενείς ή φίλοι τους.
"(Οι δύο κοπέλες) έλαβαν την οδηγία ότι δεν θα μπορέσουν να επιβιβαστούν αν δεν διορθώσουν την
ενδυμασία τους. Δεν είχαν θέμα,
και το κατάλαβαν εντελώς", είπε ο
Γκουέριν, προσθέτοντας ότι και οι
τρεις έχασαν την πτήση τους.
Δεν ήξερε εάν ταξίδεψαν με επόμενη πτήση ή άλλαξαν τρόπο

μεταφοράς.
Ενώ οι τρεις επιβάτες δεν παραπονέθηκαν για την αντιμετώπισή
τους, μια άλλη επιβάτις, η Σάνον
Ουάτς, που άκουσε τη συνομιλία,
πυροδότησε έναν πόλεμο στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης με
μια σειρά tweets που περιέγραφαν έναν κανονισμό ενδυμασίας η
οποία κατά την ίδια στοχοποιούσε άδικα γυναίκες και παιδιά.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
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Αυτοπεποίθηση: συμβουλές για να
την καλλιεργήσετε στο παιδί σας
(Συνέχεια από την προηγούμενη έκδοση)
• Τα λάθη είναι για να μαθαίνουμε, δείξτε
το. Αντί να επικρίνετε τα παιδιά σας σκληρά
για τα λάθη τους και να αναλώνεστε σε
κηρύγματα, δοκιμάστε να τα βοηθήσετε να
πάρουν μαθήματα απ’ αυτά. Μην διορθώνετε
όμως ποτέ τα δικά τους λάθη. Δείξτε τους με
υποστηρικτικό και θετικό τρόπο πώς να το
κάνουν μόνα τους.

• Δείξτε τους μέσα από το παράδειγμα σας.
Μέχρι την εφηβεία τα παιδιά σας βλέπουν
σαν τους ήρωες τους. Αξιοποιείστε αυτή την ευκαιρία για να τους δώσετε ένα θετικό παράδειγμα στον
τρόπο που αντιμετωπίζετε τη σκληρή δουλειά, την
επιτυχία, την αποτυχία και τους άλλους ανθρώπους.
• Μην τους λέτε ότι ανησυχείτε γι’ αυτά. Το να
εκφράζετε με λόγια ή να δείχνετε με την συμπεριφορά σας ότι ανησυχείτε για το παιδί σας – τη σχολική του απόδοση, τις κακές του συνήθειες κ.λ.πείναι σαν να του δίνετε μία αρνητική ψήφο εμπιστοσύνης. Στέλνετε στο παιδί το μήνυμα ότι δεν
πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει γι’ αυτό κι ανησυχείτε.
• Μην τα αφήνετε να δραπετεύουν από την
πραγματικότητα. Το διαδίκτυο είναι μια πύλη διαφυγής από την πραγματικότητα και από όσα συμβαίνουν γύρω μας. Το να αποκόπτεται ένα παιδί
από το περιβάλλον και να χάνεται με τις ώρες σε
διαδικτυακούς κόσμους μπορεί να το εκπαιδεύσει
να κρύβεται μέσα στην οθόνη όποτε έχει προβλήματα. Σπρώξτε το να βιώνει αληθινές καταστάσεις
στον πραγματικό κόσμο. Μόνο αυτές θα του μάθουν
πώς να λύνει προβλήματα.
• Μην χάνετε την εξουσία σας. Τα παιδιά δεν είναι
φίλοι σας, και χρειάζονται τη γονεϊκή εξουσία και
καθοδήγηση για να αισθάνονται ασφαλείς και να
έχουν αυτοπεποίθηση. Απ’ την άλλη, η υπερβολική
αυστηρότητα και σκληρότητα των γονιών θα τσακίσει την πίστη τους στον εαυτό τους.

"Αυτή τη συμπεριφορά είναι σεξιστική και σεξουαλικοποιεί μικρά
κορίτσια", είπε η Ουάτς στο
Twitter. "Για να μην αναφερθώ και
στο ότι οι οικογένειές (τους) ντροπιάστηκαν και αναστατώθηκαν",
είπε.

Καφές με κακάο για βελτίωση της συγκέντρωσης

Σ

ίγουρα θα μπορούσατε να
πιείτε ένα φλιτζάνι καφέ ή
κακάο το πρωί. Ή θα μπορούσατε να κάνετε τα πράγματα πολύ
πιο ενδιαφέροντα βελτιώνοντας
τη συγκέντρωσή σας, αν συνδυάζατε τα δύο αυτά συστατικά σε
ένα ρόφημα. Ερευνητές ανακάλυψαν πρόσφατα τις ευεργετικές
ιδιότητες του κακάο και της
καφεΐνης, μελετώντας τις επιπτώσεις που έχει η κατανάλωση
διάφορων ποτών στο θέμα της
προσοχής κατά την εκτέλεση
κάποιας γνωστικής εργασίας, σε
συνδυασμό με τα συναισθήματα
του άγχους και την κόπωση που
προκαλούνται.
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές,

ένα ρόφημα από κακάο που
περιέχει επίσης μια γερή δόση
καφεΐνης τονώνει σημαντικά τη
συγκέντρωση και δίνει ενέργεια.

“Το κακάο αυξάνει τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο, ενισχύοντας έτσι τις γνωστικές ικανότητες και την προσοχή. Η καφεΐνη
από μόνη της μπορεί να εντείνει

το αίσθημα του άγχους, όμως η
έρευνά μας έδειξε ότι το κακάο
μετριάζει αυτήν την αρνητική της
επίδραση”, αναφέρει ο Ali Boolani,
επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας από το Πανεπιστήμιο
Clarkson.
ι ερευνητές κατέληξαν στο παραπάνω συμπέρασμα δοκιμάζοντας
για διάστημα ενός έτους περίπου
σε δείγμα 24 ατόμων την επίδραση τεσσάρων ροφημάτων: ρόφημα με κακάο, καφεϊνούχο ρόφημα
με κακάο (70 mg καφεΐνης), καφεϊνούχο νερό (66 mg καφεΐνης) ή
«εικονικό» ρόφημα (νερό με ενισχυτικό χρώματος και γεύσης). Η
έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό BMC Nutrition.

Σοβαρά … αστειάκια
Το αεροδρόμιο
Μια ξανθιά πάει με τον αρραβωνιαστικό της να
δουν ένα σπίτι που θέλουν να αγοράσουν.
Καθώς μελετούν το σπίτι ο αρραβωνιαστικός
λέει στον μεσίτη:
- Ωραίο το σπίτι και σε καλή τιμή. Αλλά παρατηρώ ότι βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο. Δε θα’
χει πολύ θόρυβο;
- Θα έχει, αλλά ύστερα από μια βδομάδα θα τον
συνηθίσετε και δεν θα έχετε πρόβλημα, του απαντάει ο μεσίτης.
Και η ξανθιά λέει αποκρινόμενη και στους δύο:
- Αχ να το πάρουμε αγάπη μου και δεν πειράζει,
την πρώτη βδομάδα, μένουμε σε ξενοδοχείο!
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Γιατί πρέπει να έχει ποικιλία η διατροφή σας;

Γ

ια σκεφτείτε λιγάκι, πόσο συχνά
τρώτε τα ίδια και τα ίδια;
Μήπως από συνήθεια και «βόλεμα»
είστε προσκολλημένοι στα ίδια
τρόφιμα και ειδικά στα ίδια φρούτα και λαχανικά;
Μέσα από τα τρόφιμα λαμβάνουμε
τα βασικά θρεπτικά συστατικά
αλλά και τα μικροθρεπτικά συστατικά όπως οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία.
Κανένα τρόφιμο δεν είναι
ίδιο με το άλλο, κάθε ένα
έχει μοναδική σύσταση σε
βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικά
και αμινοξέα. Ένα συγκεκριμένο φρούτο για παράδειγμα μπορεί να μας δίνει
αρκετά μεγάλη ποσότητα
βιταμίνης C, αλλά μπορεί
να υστερεί σε κάτι άλλο
που θα μας το δώσει ένα
διαφορετικό φρούτο ή
κάποιο λαχανικό. Εκεί που
υστερεί ένα τρόφιμο μπορεί να υπερτερεί κάποιο
άλλο. Με την ποικιλία
έχετε μεγαλύτερη πιθανότητα να εξασφαλίσετε όλα
τα απαραίτητα συστατικά! Εάν τρώμε τα ίδια φρούτα και
λαχανικά καθημερινά, τότε έχουμε
μεγάλες πιθανότητες να μην καλύπτουμε κάποια από τα θρεπτικά
συστατικά. Εάν όμως εναλλάσσουμε τα είδη φρούτων και λαχανικών
τότε λαμβάνουμε και μεγαλύτερη
ποικιλία συστατικών.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
Επίσης, η ποικιλία στα τρόφιμα
προσφέρει και στη μικροχλωρίδα
του εντέρου που τελευταία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των επιστημόνων και φαίνεται να παίζει ρόλο
σε πολλές ασθένειες. Η μικροχλωρίδα του εντέρου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με αυτά που τρώτε. Η
ποικιλία δίνει θρεπτικά υλικά στα

«καλά» βακτήρια να αναπτυχθούν.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
Μια ιδέα για να εξασφαλιστεί η
ποικιλία στη διατροφή σας, είναι
να ακολουθείτε τις εποχές, δηλαδή
να καταναλώνετε τα τρόφιμα που
κάθε φορά είναι της εποχής. Για
παράδειγμα, στην έναρξη του χειμώνα (Οκτώβριο – Νοέμβριο) που
είναι και η έναρξη των ιώσεων, η

κάντο. Με μια απλή κίνηση έχετε
εμπλουτίσει τη διατροφή σας με
ω3 λιπαρά οξέα και άλλα θρεπτικά
συστατικά!

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΙΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ
Αντικαταστήστε τα άσπρα μακαρόνια με ολικής άλεσης και το
άσπρο ρύζι με αναποφλοίωτο, θα
αυξήσετε με αυτό το τρόπο τις
φυτικές ίνες στη διατροφή σας.
Ιδιαίτερη προσοχή θέλουν
οι ξηροί καρποί που μπορούν να καταναλωθούν σε
μεγάλες ποσότητες και
έχουν αρκετές θερμίδες.
Μία συνιστώμενη ημερήσια μερίδα για τους
ξηρούς καρπούς είναι 10
τεμάχια.

Με τους παραπάνω τρόπους εύκολα μπορείτε να
εντάξετε την ποικιλία στη
διατροφή σας. Χρειάζεται
όμως προσοχή μην το
παρακάνετε και αυξήσετε
τη θερμιδική κατανάλωση
και τελικά πάρετε βάρος.
Συμβουλευτείτε έναν διαιτολόγο, ο
οποίος μέσα από μια διατροφική
αξιολόγηση θα εντοπίσει τυχόν
ελλείψεις σε μικρο-μακροθρεπτικά
συστατικά και θα τις καλύψει με τα
κατάλληλα τρόφιμα.

Αποτελέσματα έρευνας
Μελέτη έδειξε ότι όσοι είχαν ποικιλία στη διατροφή τους, ήταν 21%
λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν
μεταβολικό σύνδρομο από αυτούς
που ήταν «κολλημένοι» σε ένα
συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής.
Επίσης όσοι είχαν ποικιλία στη
διατροφή τους παρουσίαζαν και
μικρότερη περιφέρεια μέσης που
σχετίζεται με μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Είναι καιρός να βάλεις μια
τάξη στα θέματα που σε απασχολούν. Συζήτησε με φίλους και βρες
τις λύσεις σε ό,τι σε απασχολεί,
χωρίς να βασίζεσαι σε άλλους για
να το κάνουν.
Ταύρος: Η μέρα απαιτεί προσοχή
στις κινήσεις και τη συμπεριφορά
προς τους γύρω σου. Διατήρησε την
ψυχραιμία σου και φρόντισε να
είσαι ειλικρινής.
Δίδυμοι: Η μέρα κυριαρχείται από
άγχος και πίεση. Γι’ αυτό προσπάθησε να μην επηρεάζεσαι και συντονίσου, ώστε να λύσεις τα θέματα
που θα παρουσιαστούν.
Καρκίνος: Η μέρα είναι ιδιαίτερα
ευνοϊκή για να κάνεις μια νέα αρχή
σε διάφορους τομείς και να απαλλαγείς από ό,τι σε προβληματίζει
τον τελευταίο καιρό.
Λέων: Οι εξελίξεις τον τελευταίο
καιρό είναι υπέρ σου, αλλά μην επαναπαύεσαι στη μοίρα. Δραστηριοποιήσου, οργανώσου και πάρε τις
καταστάσεις στα χέρια σου, για να

SUDOKU
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ
ΘΕΡΜΙΔΕΣ

φύση έχει προνοήσει και μας δίνει
τρόφιμα που θα ενισχύσουν το
ανοσοποιητικό μας. Αυτά είναι:
Κάστανα, γλυκοπατάτες, λωτοί,
ρόδι, κουνουπίδι, μπρόκολο. Μπορείτε να αντικαταστήσετε το κοινό
μήλο με ένα λωτό και αντί το βραδινό συνηθισμένο τοστ να φάτε
λίγα κάστανα ή μια γλυκοπατάτα.
Δεν είναι δύσκολο να κάνετε τις
παραπάνω επιλογές αρκεί μια
βόλτα στην τοπική λαϊκή ή μανάβικο για να πάρετε ιδέες και να
εμπλουτίσετε τη διατροφή σας.
Επίσης, μπορείτε να βάλετε την
ποικιλία στην καθημερινή σας
σαλάτα. Σας προτείνω μερικές
ιδέες για τις σαλάτες σας: Λιναρόσπορος, αμύγδαλα, καρύδια, αβο-

βελτιώσεις ακόμη περισσότερο τα
πράγματα στη ζωή σου.
Παρθένος: Θα παρουσιαστούν πολλές ευχάριστες εξελίξεις. Τα προβλήματά σου θα τακτοποιηθούν,
αρκεί βέβαια να εκμεταλλευτείς κι
εσύ σωστά τις καταστάσεις και να
παίρνεις πρωτοβουλίες.
Ζυγός: Προσπάθησε να είσαι προσγειωμένος, γιατί οι εντάσεις που
θα προκύψουν, θα σε αποσυντονίσουν. Μην παρασύρεσαι σε αποφάσεις που ίσως σε βλάψουν και σε
στενοχωρήσουν.
Σκορπιός: Η μέρα ενδείκνυται για
νέα ξεκινήματα και για την υλοποίηση των σχεδίων σου. Οι όποιες
ενέργειές σου θα στεφθούν από επιτυχία. Δείξε δυναμικότητα και πάρε
αποφάσεις, χωρίς όμως να αφήσεις
τη σιγουριά σου να σε παρασύρει σε
λάθος πράξεις.
Τοξότης: Βάλε προτεραιότητες στα
προβλήματά σου και βοήθησε τον
εαυτό σου να ηρεμήσει, λύνοντάς τα.
Κατόπιν, μπορείς να βοηθήσεις και
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όσους σε χρειάζονται, αλλά μη
βάζεις τον εαυτό σου σε δεύτερη
μοίρα. Δεν μπορείς να έχεις πολλά
ανοιχτά μέτωπα και να τους βοηθάς
όλους.
Αιγόκερως: Η διάθεσή σου θα είναι
στα ύψη, ενώ η σιγουριά που εμπνέεις θα γοητεύσει τους γύρω σου. Οι
νέες γνωριμίες, ο δυναμισμός και ο
διάχυτος ερωτισμός θα συμβάλλουν
απόλυτα σε αυτό. Είσαι στα πάνω
σου, γι’ αυτό κοίτα να περάσεις όσο
καλύτερα γίνεται.
Υδροχόος: Η μέρα επιβάλλει να είσαι
συγκεντρωμένος και να μελετήσεις
καλά, πριν πράξεις οτιδήποτε. Να
είσαι ανοιχτός σε νέες προτάσεις
και συνεργασίες, που θα εμφανιστούν και θα σε ωφελήσουν.
Ιχθείς: Μείνε κοντά σε ανθρώπους
που σε κάνουν να νιώθεις οικεία και
ευχάριστα. Έτσι θα αποφύγεις
παρεξηγήσεις κι ανεπιθύμητες εντάσεις. Παράμεινε θετικός και με αυτοπεποίθηση, ώστε να πάνε όλα καλά.

Η ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Αρνίσια μπουτάκια με σκόρδο, κεφαλοτύρι
και μυρωδικά
ΥΛΙΚΑ:
2 αρνίσια μπούτια ξεκοκαλισμένα
¼ φλ. τσαγιού μάραθο ψιλοκομμένο
¼ φλ. τσαγιού άνηθο ψιλοκομμένο
2 κλαδάκια φρέσκο δεντρολίβανο ψιλοκομμένο
6 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 κ.σ. πικάντικη μουστάρδα
300 γραμμ. κεφαλοτύρι κομμένο σε κυβάκια
2 κ.σ. λευκό ξηρό κρασί, αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ελαιόλαδο για το άλειμμα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Σε ένα μπολ βάζουμε τη μουστάρδα, το τυρί,
το μάραθο, τον άνηθο, το δεντρολίβανο, το σκόρδο και
το κρασί. Τρίβουμε πιπέρι
και ανακατεύουμε. Ανοίγουμε τα μπουτάκια στον
πάγκο εργασίας και με
πινέλο τα λαδώνουμε. Αλατοπιπερώνουμε το κρέας.
Με κουτάλι μοιράζουμε
κατά μήκος τη γέμιση στα
δύο μπούτια. Τυλίγουμε σε ρολό όσο μπορούμε και
ράβουμε για να μη βγαίνει η γέμιση. Λαδώνουμε τα
μπούτια και απέξω και αλατοπιπερώνουμε. Τα τυλίγουμε το καθένα ξεχωριστά σε δύο μεγάλες λαδόκολλες και
τις δένουμε. Τοποθετούμε τα δέματα σε λαμαρίνα και
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 2
ώρες και 15´,μέχρι να μελώσει το κρέας και να ψηθεί
καλά. Έπειτα βγάζουμε τις λαδόκολλες, τα κόβουμε σε
φέτες και τα βάζουμε σε πιατέλα. Περιχύνουμε με τα
ζουμιά της λαδόκολλας. Σερβίρουμε με μαρουλοσαλάτα.

Κρέμα ψυγείου
ΥΛΙΚΑ: 1 κορν φλαουερ 200 γρ, 2 πακέτα πτιμπερ
2 κρόκους αυγών, 1 βανίλια, 2 κουτιά γάλα εβαπορέ
2 κουτιά από τα εβαπορέ νερό, ½ βιταμ, 3 κουταλιές
κακάο, 2 κούπες ζάχαρη, κονιάκ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Σε κατσαρόλα βάζουμε το γάλα το νερό τη
ζάχαρη και πριν ζεσταθεί
ρίχνουμε το κορν φλαουερ,
τους κρόκους και τη βανίλια
και τα ανακατεύουμε σιγά
μέχρι να πήξει. Αν βγει πολύ
πηχτή ρίχνουμε λίγο γάλα. Σε
πυρέξ στρώνουμε τα μπισκότα αφού τα βουτήξουμε σε
κονιάκ αραιωμένο με νερό. Σε μια λεκάνη διαλύουμε το
κακάο με μισό ποτηράκι του κρασιού νερό ζεστό. Ενσωματώνουμε τη μισή κρέμα. Στην υπόλοιπη κρέμα ρίχνουμε το βιτάμ και ανακατεύουμε να λιώσει (όχι στη φωτιά).
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

Τ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 753 - 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964

ο υπουργείο
Εργασίας,
Πρόνοιας και
Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι σύμφωνα με
την περί της Ρύθμισης
της Λειτουργίας
Καταστημάτων και
των Όρων
Απασχόλησης των
Υπαλλήλων νομοθεσία, όλα τα γενικά
καταστήματα θα πρέπει να είναι κλειστά
την Κυριακή και τη
Δευτέρα του Πάσχα.
Επίσης, σημειώνεται
ότι σύμφωνα με την
πιο πάνω νομοθεσία,
τη Μεγάλη Παρασκευή
και το Μεγάλο
Σάββατο όλα τα γενικά καταστήματα πρέπει να κλείσουν στις
6:00μ.μ.

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
Δεν έβρεχε όταν
ο Νώε έχτισε
την κιβωτό"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Κωνσταντίνος & Ανθή
Σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει
το Σάββατο, 6 Μαϊου 2017, η ώρα 5.30μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στα Λατσιά
Οι γονείς:
Νίκος και Ελένη Κωνσταντίνου - Ζέβλα
από Κατωκοπιά και τώρα στον Στρόβολο

Ιωάννης και Λένια Διαβαστού
από Γαλάτα και Λατσιά

Συγχαρητήρια και δεξίωση
από 7.30 - 9.00μ.μ. στο Sporting Club,
(πρώην Λαϊκή Sporting Club)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ

Ευτύχιος & Χριστιάνα
Σάββατο / 22 Απριλίου 2017 / 5.00μ.μ.
Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας,
Ζακάκι, Λεμεσός
Φλώρος & Άνθη Φλώρου
(Αγ. Θεράπων - Πάχνα και τώρα Λεμεσό)

Χρίστος & Παναγιώτα Ιωαννίδου
(Λευκωσία - Επισκοπή Πάφου και τώρα Λεμεσό)

Συγχαρητήρια & Δεξίωση
Monte Caputo στις 7.30μ.μ.

Howard Ruff
ΛΥΣΗ SUDOCOU
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕΚ

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

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΠΑΣΧΑ Η αποθέωση της αγάπης
• Ο δρόμος προς την Ανάσταση περνά μέσα από τη Σταύρωση
Μεγάλη Παρασκευή. O Χριστός
βαδίζει στον ανήφορο των παθών.
Περιφρονημένος, αιμόφυρτος, ερημωμένος. Άνθρωπος του πόνου και
της οδύνης. Δικάστηκε χωρίς κανένα ίχνος σφάλματος, καταδικάστηκε στον πιο ατιμωτικό θάνατο,
φορτώθηκε το ξύλο της περιφρόνησης και πορεύτηκε στο τόπο του
κρανίου. Σταυρώθηκε μέσα σε μια
ατμόσφαιρα σαρκασμού και χλεύης ανάμεσα στους κακούργους.
Κάθε χρόνο τούτες τις μέρες, η
αίσθηση της αγωνίας του Χριστού
κυριεύει τις ψυχές όσων έμειναν
ακόμη αληθινοί άνθρωποι. Πολλοί
διατηρούν ακόμα μέσα τους την
αληθινή συγκίνηση και δακρύζουν
με τα «εγκώμια» της Αγίας και
Μεγάλης Εβδομάδας:
«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν
ύδασι την γην κρεμάσας. Στέφανον
εξ ακανθών περιτίθεται ο των
αγγέλων Βασιλεύς…»
Η πονεμένη ψυχή της Ρωμιοσύνης
κηδεύει τον Ιησού με θρήνους που
τους ξέρει από τα παλιά χρόνια.

Μεγάλη Παρασκευή. Οι καμπάνες
στις εκκλησίες σημαίνουν πένθιμα,
νεκρικά. Ένας Θεός πεθαίνει πάνω
στο σταυρό. Ήταν ένας Θεός ειρηνοποιός
και
φιλάνθρωπος.
«Αγαπάτε αλλήλους», «Αγάπατε
τους εχθρούς σας»
Μεγάλη Παρασκευή. Ας ευχηθούμε
όλοι να έχουμε ένα καλό και ειρηνικό Πάσχα.

Πάσχα
Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την
αραμαϊκή pasha ή την εβραϊκή
pesah που σημαίνει πέρασμα, διάβαση. Η παράδοση του Ισραήλ
συνέδεσε αυτή τη λέξη με την ανάμνηση της εξόδου των Εβραίων
από την Αίγυπτο, ώστε να απελευθερωθούν από τη δουλειά του
Φαραώ. Οι Χριστιανοί υιοθέτησαν
αυτή τη λέξη pasha που εγκαινίασε
ο Χριστός με το Πάθος και την
Ανάστασή του. Με αυτή τη λέξη
θέλησε να βοηθήσει τον λαό να
ακολουθήσει μια νέα ζωή ελευθερίας και δραστηριότητας, προσφέροντας αγάπη και δύναμη στον

συνάνθρωπό του. «Πάσχα, Κυρίου,
Πάσχα» ψάλλουν οι ιερείς στους
ναούς μας.
Το Πάσχα και η Ανάσταση του
Χριστού μας καλούν σε ένα «πέρασμα» καινούργιο σε μια σχέση
αγάπης με τους γύρω μας. Αξίζει
να διαλυθούν τα σύννεφα της
δυσαρέσκειας και του μίσους που
σκιάζουν τις ανθρώπινες σχέσεις
και να ανοίξουν οι καρδιές στους
δικούς μας ανθρώπους, στους
φίλους στους συνεργάτες και…
στους εχθρούς μας ακόμη. Ας
γίνουμε όλοι φίλοι, έστω κι αν
έχουμε διαφορετικές απόψεις
πολιτικές ή θρησκευτικές κ.α.
Ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε:
«Χριστός Ανέστη! Νέοι, γέροι και
κόρες, όλοι μικροί – μεγάλοι, ετοιμαστείτε στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες μέσα με το φως της χαρά
συμμαζωχτήτε, ανοίξετε αγκαλιές
ειρηνοφόρες μπροστά στους
Αγίους και φιληθείτε!... Πέστε
Χριστός Ανέστη εχθροί και φίλοι!»

Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

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

Ολυμπισμός, θεωρείται ως
μία ανθρώπινη αξία που
έχει αναδυθεί από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει
καθιερωθεί παγκοσμίως.
Ο Ολυμπισμός συνοψίζεται
στο εὖ αγωνίζεσθαι, δηλαδή
βασίζεται από τη μία πλευρά
στον αγώνα, την προσπάθεια,
το κουράγιο (το αγωνίζεσθαι)
και από την άλλη στην ειρήνη,
τη συναδέλφωση, την ευγενή
άμιλλα, τη συνειδητή συμμετοχή (το εὖ).
Είναι αυταπόδεικτο ότι δεν
υπάρχει αθλητής που έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
και δεν έχει πραγματικά αγωνιστεί ή κοπιάσει στη ζωή του.
Η επίτευξη των ορίων ή η διασφάλιση των προϋποθέσεων
συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν μπορεί παρά
να είναι αποτέλεσμα θυσιών
και τεράστιας προσπάθειας.
Από αυτή την πλευρά, όλοι οι
αθλητές υπηρετούν το ένα
βασικό σκέλος του ολυμπισμού, ακόμα κι αν έχουν λάβει
απαγορευμένες ουσίες. Δεν
υπάρχει εύκολος δρόμος προς
την κορυφή.
Το άλλο σκέλος της ευγενούς
άμιλλας και της συναδέλφωσης αλλά και η σημασία της
συμμετοχής, δυστυχώς, όμως
δεν προάγονται στις μέρες
μας, σε τούτη την κοινωνία της
αρχομανίας, του απάνθρωπου
ανταγωνισμού και της ισοπέδωσης
των
ακατάλυτων
αξιών. Όσο δίνεται σημασία
στη νίκη και στο εγώ, υποχωρούν όλες οι έννοιες που έχουν
να κάνουν με την αλληλεπίδραση των ανθρώπων, έννοιες
υψίστης σημασίας, όπως ο
αλληλοσεβασμός και η φιλία.
Σε αυτό το πεδίο, οι περισσότεροι πρωταθλητές δεν αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
Έχουν παρασυρθεί σε ένα

ΑΣ ΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ
• Πλήττεται βάναυσα η αξία του Ολυμπισμού με ολέθρια αποτελέσματα στις κοινωνίες
για να γλιτώσει το παιδί από
τα ναρκωτικά, το τσιγάρο και
τα ποτά. Αντίθετα εκφράζει
μια βαθύτερη ανάγκη για
αυτοπραγμάτωση που μπορεί
να γαλουχηθεί μόνο μέσα από
την ενεργή συμμετοχή στον
αθλητισμό.

υπέρμετρο αγώνα να επικρατήσουν έναντι των υπολοίπων
με κάθε κόστος.

ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
Είναι κατανοητό ότι το διακύβευμα σε παγκόσμια πολιτιστικά γεγονότα όπως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες είναι πολύ
μεγάλο. Οι αθλητές, οι εταιρείες, οι ίδιες οι χώρες έχουν
επενδύσει –πολλές φορές ολόκληρες περιουσίες- στο αποτέλεσμα ενός αθλητικού γεγονότος. Πόσο εύκολο είναι κάτω
από αυτές τις συνθήκες να
αποφευχθεί η χρήση αθέμιτων
μέσων;
Για να αντιμετωπίσει η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή, ΔΟΕ,
φαινόμενα που αντίκεινται στο
ολυμπιακό ιδεώδες, παράγει
κανόνες με σκοπό να χαλιναγωγήσει την άπληστη μηχανή
των Ολυμπιακών Αγώνων. Η
φθίνουσα αξία του ολυμπισμού όμως δεν μπορεί να προστατευτεί στο επίπεδο των
εντυπώσεων ή στο γράμμα των
κανόνων ούτε μπορεί να αναζητηθεί σε αφηρημένες έννοιες
ή στην οθόνη της τηλεόρασης.
Φυσικά, για τη θλιβερή παρακμή του ολυμπισμού οι εκάστοτε ηγεσίες της ΔΟΕ, συμπλέοντας με πολυεθνικά οικονομικά
συμφέροντα και άνομες πολιτικές πράξεις φέρουν τεράστια
ευθύνη.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Μπορεί το ιδεώδες να μην
τηρείται κατά την τέλεση των
Αγώνων, αλλά δεν πρέπει να
εγκαταλείπεται στην καθημερινότητά μας. Άλλωστε τα ιδα-

νικά ηττώνται συχνά στην
πραγματική ζωή. Επειδή για
παράδειγμα υπάρχει υψηλό
ποσοστό διαζυγίων και ερωτικών απογοητεύσεων πρέπει οι
άνθρωποι να πάψουν να αναζητούν την πραγματική αγάπη,
διερωτάται ο Δρ. Αλέξιος
Αρβανίτης σε εύστοχο άρθρο
του στο οποίο στηρίζεται αυτό
το κείμενο. Επειδή υπάρχει
διαφθορά, πρέπει να σταματήσουν να επιζητούν τη δικαιοσύνη; Επειδή υπάρχει πόλεμος, δεν πρέπει να αγωνίζονται
για
την
ειρήνη;
Αντίστοιχα, ακόμα κι αν είναι
δύσκολο να επικρατούμε σε
αγώνες χωρίς αθέμιτα μέσα,
δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε
την προσπάθεια να βελτιωνόμαστε και γιατί όχι, να είμαστε
οι καλύτεροι. Τονίζει περαιτέρω:
«Ο ολυμπισμός εκφράζει τη
φυσική τάση του ατόμου να
αναπτύσσεται και να βελτιώνεται στην παρουσία των
άλλων. Δεν είναι απλά μία
αφορμή, όπως συχνά λέγεται,

Αν πραγματικά αισθάνεστε
αυτή την ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης και νιώθετε την
πρόκληση του ανταγωνισμού,
ο ολυμπισμός σας εκφράζει.
Ακόμα κι αν δεν έχετε έρθει σε
άμεση επαφή με τον αθλητισμό, υπάρχουν αθλητικά γεγονότα για τα νέα παιδιά αλλά
και για βετεράνους σε πάρα
πολλά πεδία. Αρκεί να τα ανα-
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ζητήσετε και να λάβετε μέρος.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ο καλύτερος τρόπος να αναδείξουμε τον ολυμπισμό δεν
είναι μέσα από το θαυμασμό
προς αθλητές παγκόσμιας
ακτινοβολίας. Οι άνθρωποι και
οι ιδέες πάντοτε μπορούν να
αποτελούν πηγή έμπνευσης
αλλά ο αληθινός ολυμπισμός
παράγεται από την ενεργή
συμμετοχή σε αθλητικά γεγονότα.»
Είναι ευθύνη του καθενός από
μας ατομικά αλλά και των
οργανωμένων φορέων και της
συντεταγμένης Πολιτείας να
κάνουμε το πάν για να επαναφέρουμε το αθλητικό ιδεώδες
στην καθημερινότητα μας, αν
θέλουμε να επικρατήσει στον
ταραγμένο και ζουγκλοποιημένο πλανήτη η ειρήνη και η
αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Επιστροφή της κοινωνίας στο «Ευ αγωνίζεσθαι» του Ελληνικού
Χρυσού Αιώνα. Ο Ολυμπισμός μπορεί να δείξει τον δρόμο για
μια καλύτερη κοινωνία για μια ειρηνική ανθρωπότητα

Ολυμπισμός απόλυτα συνυφασμένος
με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Ο Ολυμπισμός ως Ιδέα έχει τις ρίζες της στην Αρχαιότητα και στο
πνεύμα των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων το οποίο περιείχε το
θρησκευτικό στοιχείο, το κάλλος, την ευγένεια, την λιτότητα, την
αγνότητα, την εκεχειρία, την αγωνιστικότητα, και γενικά το πνευματικό ήθος και την ιερότητα για την ανθρώπινη ζωή.
Η έννοια του Ολυμπισμού αναβιώνει τον προηγούμενο αιώνα
(1908) από τον Γάλλο Αριστοκράτη Πιέρ Ντε Κουμπερτιέν, ιδρυτή
του σύγχρονου Ολυμπιακού κινήματος μέσω της τέλεσης των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο
Στάδιο, με φόντο τον Παρθενώνα, ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.

ΟΠΝ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ Η ΟΜΑΔΑ «ΤΡΟΥΛΛΟΙ F.C.»
Η ομάδα «ΤΡΟΥΛΛΟΙ
F.C.» αναδείχθηκε
Κυπελλούχος του
Πρωταθλήματος
Κυπέλλου της
Ομοσπονδίας
Ποδοσφαίρου
Νεολαίας ΣΕΚ
Λάρνακας. Στον τελικό που διεξήχθηκε
στις 2/4/17 νίκησε
την ομάδα «Ε.Σ. Αγίου
Θεοδώρου» με 1-0. Η
κατάκτηση του τροπαίου πανηγυρίστηκε
έντονα από τους
φίλους της ομάδας.

Οι Αξίες του Ολυμπισμού κινούνται γύρω από δύο βασικούς άξονες: Το «Ευ Αγωνίζεσθαι » και την «Ευγενή Άμιλλα ».
Στον πρώτο άξονα εντοπίζονται οι αξίες της εντιμότητας, του
σεβασμού των κανόνων διεξαγωγής των αγώνων, της ισότητας,
της δικαιοσύνης, του σεβασμού των συναθλητών και της ισοτιμίας.
Στο δεύτερο άξονα περιέχονται οι αξίες της αριστείας, του ευγενικού συναγωνισμού ανάμεσα σε άτομα και λαούς, της τάσης για
διάκριση και υπεροχή μακριά από κάθε αντιπαλότητα.
Στην 2η θεμελιώδη αρχή του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη
διαβάζουμε:
«Ο Ολυμπισμός είναι φιλοσοφία ζωής πού προωθεί και συνδυάζει σε αρμονικό σύνολο τις αρετές του σώματος και της ψυχής.
Συνδέοντας τον αθλητισμό με τον πολιτισμό και την παιδεία, ο
Ολυμπισμός προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τρόπο ζωής που
στηρίζεται στη χαρά της προσπάθειας, την εκπαιδευτική αξία του
καλού παραδείγματος και το σεβασμό για οικουμενικές αξίες»
Αλλά και στην 3η θεμελιώδη αρχή επισημαίνεται: « Ο σκοπός του
Ολυμπισμού είναι να θέσει παντού τον Αθλητισμό στην υπηρεσία
της αρμονικής ανάπτυξης του ανθρώπου, ενθαρρύνοντας την
δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας, η οποία ενδιαφέρεται για
την διατήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας».
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ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…
Συμβουλές για να μη θρηνήσουμε
θύματα το Πάσχα

Προσοχή στις κροτίδες

Κ

άθε χρόνο το Πάσχα μετράμε σοβαρούς τραυματισμούς από την εκτεταμένη χρήση βεγγαλικών, κροτίδων και πυροτεχνημάτων, πολλές φορές χωρίς καμία
ασφάλεια.
Τώρα που πλησιάζει το Πάσχα καλό θα ήταν να προσπαθήσουν όλοι οι γονείς να μιλήσουν στα παιδία
τους και το κυριότερο να τους απαγορεύσουν αυστηρά
να προμηθευτούν κροτίδες ακόμα και αυτές που ορισμένοι τις χαρακτηρίζουν ακίνδυνες.
Είναι επικίνδυνο να είστε σε εξωτερικό χώρο και μάλιστα με το παιδί σας καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
για την σωματική σας ακεραιότητα.
Ας ελπίσουμε ότι φέτος αυτή η προσπάθεια θα γίνει
πιο συντονισμένη από τις οικογένειες έτσι ώστε να μην
έχουμε άσχημα περιστατικά.
Διαβάστε προσεχτικά τις παρακάτω οδηγίες.
• Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται, ενώ η αγορά βεγγαλικών και
πυροτεχνημάτων είναι παράνομη, σύμφωνα με την
Ελληνική Αστυνομία. Αυτό να το έχετε ως αρχή.
• Αποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή βεγγαλικών και ενημερώστε τα για τον
κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή ακόμα και ακρωτηριασμού.
• Μην αφήνετε τα παιδιά να πλησιάζουν σε χώρους
χρήσης πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, διότι δεν
υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα. Για
αυτό και το βράδυ της Ανάστασης, να επιλέξετε ένα
χώρο που θα είστε σίγουροι ότι δε θα υπάρξει ο παραμικρός κίνδυνος.
• Μην μεταφέρετε δυναμιτάκια στην τσέπη σας, διότι
με την τριβή και μόνο είναι πιθανό να ανάψουν και να
προκαλέσουν σοβαρά εγκαύματα.
* Μην πετάτε ποτέ και για κανένα λόγο δυναμιτάκια σε
άλλους. Θα θέλατε να το κάνει κάποιος άλλος σε εσάς;
• Εάν παρ' όλα αυτά θέλετε να ανάψετε βεγγαλικά,
προσέξτε να μην τα ανάψετε στο πρόσωπο και στα
μαλλιά σας ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Αντίστοιχα,
μην τα χρησιμοποιήσετε μέσα σε πολύ κόσμο ώστε να
μην τραυματίσετε άθελά σας κάποιον παρευρισκόμενο,
ούτε κοντά σε ξερά χόρτα (υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς).

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Η

ΣΕΚ, με ποικίλες εκδηλώσεις θα
γιορτάσει με μεγαλοπρέπεια
την επέτειο τη Εργατικής Πρωτομαγιάς. Το συνοπτικό πρόγραμμα
παρατίθεται στη συνέχεια.
27 Απριλίου 10 π.μ. Θα πραγματοποιηθεί στο μέγαρο της ΣΕΚ στο
Στρόβολο η καθιερωμένη εκδήλωση
«Άναμμα Λαμπάδας» στη Μνήμη
των Θυμάτων των Εργατικών Ατυχημάτων και των Επαγγελματικών
Ασθενειών. Θα συμμετάσχουν οι
Κοινωνικοι Εταίροι.

• Την Παρασκευή 28 Απριλίου στις 6.30 μ. μ. η κεντρική
συγκέντρωση στο μέγαρο της ΣΕΚ στο Στρόβολο
• Εγκαίνια του Πρώτου Εργατικού Πάρκου, από τον πρόεδρο
της Δημοκρατίας ανήμερα της Πρωτομαγιάς
οι εορτασμοί με τελετή των εγκαινίων του Πρώτου Εργατικού Πάρκου στην Κύπρο, «Μιχαλάκης
Ιωάννου». Πρόκειται για το σημε-

ρινό πάρκο «Περνέρα» στον Στρόβολο. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

28 Απριλίου 6.30 μ.μ. Θα πραγματοποιηθεί στο μέγαρο της ΣΕΚ στο
Στρόβολο η κεντρική συγκέντρωση
για εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Χαιρετισμό θα απευθύνει η υπουργός Εργασίας Ζέτα
Αιμιλιανίδου. Κύριος ομιλητής, ο
γ.γ. της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
29 Απριλίου 10 π.μ. – 1 μ.μ. Εκδήλωση στην Πλατεία Φανερωμένης.
Θα λειτουργήσει περίπτερο ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού
για τα διαχρονικά Μηνύματα της
Πρωτομαγιάς και τα δικαιώματα
των εργαζομένων. Θα γίνει ζωντανή ραδιοφωνική σύνδεση.
1 Μαίου 7.30 μ.μ. Κορυφώνονται

Μέρα μνήμης και τιμής στους αγωνιστές και μάρτυρες
της Εργατικής Τάξης

Κοινωνική Συμμαχία για το Γε.Σ.Υ.

ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΟΥΝ ΤΑΧΙΣΤΑ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Η

Κοινωνική Συμμαχία για την
προώθηση του Γε.Σ.Υ απαιτεί
όπως εντατικοποιηθούν και ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό
όλες οι διεργασίες αναφορικά με
τα εκκρεμούντα θέματα που αφορούν τις συνεισφορές του Γενικού
Σχεδίου Υγείας και τα εργασιακά,
έτσι που τα δυο νομοσχέδια να

μενο μονοασφαλιστικό ΓΕΣΥ είναι
πλήρως βιώσιμο και θα καλύψει με
ποιότητα και επάρκεια τις ανάγκες
του λαού.
Για τον λόγο αυτό η Κοινωνική
Συμμαχία κάνει έκκληση σε όλες τις
πολιτικές δυνάμεις να μείνουν
προσηλωμένες στις ομόφωνες

χθεί ο τομέας της υγείας. Η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία δεν μπορεί να δώσει
ποιοτική, ολοκληρωμένη ιατρική
περίθαλψη στον πολίτη δεν μπορεί
να μας ικανοποίει. Είναι αναχρονισμός η Κύπρος να είναι η μοναδική
χώρα της Ευρώπης που δεν έχει
ΓεΣΥ και ντροπή για τη Δημοκρατία
και τον πολιτισμό μας. Το θέμα της
ψήφισης των δυο νομοσχεδίων
αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Ταυ-

√ Συνάντηση συνδικαλιστικού κινήματος με τον
υπουργό Υγείας για το
θέμα των συνεισφορών

οδηγηθούν το συντομότερο δυνατό
στην ολομέλεια της Βουλής για
ψήφιση.
Τα μέλη της Κοινωνικής Συμμαχίας
σε συνεδρία τους στις 5/4/17
συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις
για το ΓΕΣΥ και χαιρέτισαν την
πρόσφατη υπογραφή του συμβολαίου για το λογισμικό σύστημα,
το οποίο θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Σε ανακοίνωση της τονίζει.
«Όλες οι επιστημονικές μελέτες
που έχουν διαχρονικά γίνει, από
τους πλέον εξειδικευμένους οίκους
παγκοσμίως για θέματα βιωσιμότητας εθνικών σχεδίων υγείας,
έχουν καταδείξει ότι το προωθού-

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά
τη σύσκεψη στο Προεδρικό και να
αφήσουν οποιεσδήποτε προφάσεις και προσκόμματα κατά μέρος,
και να ψηφίσουν χωρίς καθυστέρηση τα δύο νομοσχέδια που βρίσκονται κατατεθειμένα στη Βουλή
από τις 18 Οκτωβρίου 2016, γιατί
το δικαίωμα των πολιτών να
έχουν πρόσβαση στην υγεία είναι
υπεράνω οποιονδήποτε συμφερόντων.
Είναι η ώρα που θα πρέπει όλοι να
λειτουργήσουν με πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης
και να στηρίξουν το γενικότερο
συμφέρον.
Είναι επιτακτική ανάγκη να στηρι-

ΟΗΟ - ΣΕΚ:

τόχρονα σημειώνουμε την ανάγκη
στήριξης με όλα τα αναγκαία
μέτρα των δημόσιων νοσηλευτηρίων για να ανταποκριθούν στις
σημερινές αυξανόμενες ανάγκες
των ασθενών.
Η κοινωνική συμμαχία θα συνεχίσει
να επαγρυπνεί για την υλοποίηση
του στόχου της εφαρμογής του
ΓεΣΥ και θα παρεμβαίνει εκεί και
όπου χρειάζεται λαμβάνοντας, όλα
τα αναγκαία μέτρα, περιλαμβανομένων και μαζικών κινητοποιήσεων εάν χρειαστεί, για να στηρίξει
τις ανάγκες της κοινωνίας μας και
να μην επιτρέψει νέο πισωγύρισμα.»
Για σήμερα Μεγάλη Τρίτη, ήταν
προγραμματισμένη συνάντηση των
συντεχνιών με τον υπουργό Υγείας
για συζήτηση του θέματος των
συνεισφορών στο Σχέδιο.

www.oho-sek.org.cy

