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2017

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ EKΦPAΣTIKO OPΓANO THΣ ΣEK
Ξεκάθαρη η θέση του προέδρου
του Ευρωκοινοβουλίου στο Κυπριακό

Ξ

εκάθαρη θέση για το Κυπριακό διατύπωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι που
πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη
στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα.
Σημείωσε ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την ιδιαίτερη σημασία
των διαπραγματεύσεων προκειμένου να
δημιουργηθεί μια ενιαία, ελεύθερη και
ανεξάρτητη χώρα, υπό την αιγίδα των
Ηνωμένων Εθνών και δίχως τη στρατιωτική κατοχή ενός μέρους του νησιού.» Τόνισε περαιτέρω πως η Κύπρος
έχει ιδιαίτερο ρόλο να διαδραματίσει
για το μέλλον της Ευρώπης.
Ο πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης εξέφρασε την ευαρέσκεια του
για τις θέσεις Ταγιάνι τόσο στο Κυπριακό όσο και στην πορεία της Ε.Ε. «η
οποία πρέπει να έλθει πιο κοντά στην
κοινωνία και τους πολίτες».
Ήλθε η ώρα της ορθής επίλυσης του
Κυπριακού στη βάση των Ευρωπαϊκών
αξιών ώστε «η Κύπρος να είναι πολύ
δυνατή, ως βραχίονας συμμετοχής της
Ευρώπης στα τεκταινόμενα της περιοχής», τόνισε.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓεΣΥ

Η

Παγκύπρια Επιτροπή Συνταξιούχων της ΣΕΚ, σας προσκαλεί στην
επαρχιακή εκδήλωση με θέμα «Η
εφαρμογή του ΓεΣΥ και η Κοινωνική
Πολιτική του κράτους» την Τρίτη 19
Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 5:00μ.μ
στο οίκημα της ΣΕΚ στην Πάφο. Θα
παρευρεθεί ο Υπουργός Υγείας κ.
Γιώργος Παμπορίδης. Την εκδήλωση
θα προσφωνήσει ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας.
Η εκδήλωση θα συνοδεύεται με τσάι,
καφέ και εδέσματα. Με το πέρας των
παρεμβάσεων
θα
ακολουθήσει
τόμπολα με πλούσια δώρα.

ETOΣ IΔPYΣEΩΣ 1950
AP. ΦYΛΛOY 2976
TIMH 0.70€

ΚΟΥΡΕΜΕΝΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Απαιτείται συνολική
και δίκαιη λύση

Ε

ίναι ισχυρή άποψη της ΣΕΚ ότι το
θέμα των κουρεμένων Ταμείων
Προνοίας πρέπει να επιλυθεί με συνολική και δίκαιη διευθέτηση στη βάση
της ευρύτερης κοινωνικής του διάστασης.
Την θέση αυτή διατύπωσε ο γενικός
γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ.
Μάτσας με αφορμή την απόφαση της
κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα
να διαθέσει 20 εκατομμύρια ευρώ για
την περαιτέρω αποκατάσταση των
κουρεμένων Ταμείων Προνοίας.
Ο κ. Μάτσας διαμήνυσε πως επιβάλλεται η άμεση επίσπευση των αναγκαίων διαδικασιών, έτσι ώστε να

ολοκληρωθεί ο διάλογος για συνολικό
σχεδιασμό του τρόπου και του χρόνου
αποκατάστασης των κουρεμένων
Ταμείων Προνοίας. Προς τούτο, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.

• Η ΣΕΚ ζητά τάχιστη ολοκλήρωση
του κοινωνικού διαλόγου
• Υπέρτατη ανάγκη η επαναφορά
της αξιοπιστίας του θεσμού
Είναι πεποίθηση της ΣΕΚ ότι το σχέδιο
που έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο χρήζει περισσότερου κοινωνι-

κού προσανατολισμού για μεγαλύτερη
απόδοση δικαιοσύνης προς τους επηρεαζόμενους, ιδιαίτερα προς τις ευάλωτες ομάδες επηρεαζόμενων, όπως
είναι για παράδειγμα οι άνεργοι, επαναφέροντας έτσι την αξιοπιστία του
θεσμού. Θα πρέπει να διασαφηνιστεί
ξανά πως, ο θεσμός των Ταμείων
Προνοίας δεν αποτελεί φιλοδώρημα ή
επιδότηση, αλλά συμβατικό δικαίωμα
ως δεύτερος πυλώνας συνταξιοδοτικών παροχών, με συγκεκριμένες πρόνοιες, δικαιώματα και υποχρεώσεις
και ως τέτοιος θα πρέπει να διαφυλαχτεί μέσα από την τελική διευθέτηση
του όλου ζητήματος, κατέληξε.

Εργαζόμαστε αποφασιστικά για να πετύχει
η μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας
Σ

υνεχίζονται
οι
επαρχιακές συγκεντρώσεις ενημέρωσης
των
συνταξιούχων
της ΣΕΚ για τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα
της Υγείας που έχουν
ως κορωνίδα τους την
εφαρμογή του μονοασφαλιστικού Γε.Σ.Υ.
Στην πρώτη συγκέντρωση που έγινε στη
Λευκωσία, ο Υπουργός Υγείας Γιώργος
Παμπορίδης ανέλυσε
τη λειτουργία του
Γενικού Σχεδίου Υγείας καλώντας τους
εργαζόμενους και τη ΣΕΚ να συνεχί-

σουν με τόλμη και αποφασιστικότητα
να βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή
του αγώνα για να στεφθεί με επιτυχία

η τιτάνεια προσπάθεια εφαρμογής του
μονοασφαλιστικού Γε.ΣΥ στα τεθέντα
χρονοδιαγράμματα.
Σελ.8

ΑΖΗΤΗΤΑ ΠΟΣΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Λήγει στις 22/12/2017 η υποβολή αιτήσεων για
Μελών ΣΕΚ που παραμένουν για έξι χρόνια στάσιπληρωμή συνεισφορών κάτω των €300 για λογαμοι. Τα ονόματα των δικαιούχων δημοσιεύονται στη
ριασμούς του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων
σελίδα 4.

Η αγορά είναι γεμάτη παγίδες, ακρίβεια και αισχροκέρδεια

Σ

ε εποχές αυξημένης ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών, όπως είναι π.χ. οι μεγάλες γιορτές των
Χριστουγέννων και του Πάσχα, υπάρχουν στην αγορά
επιτήδειοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν και να
αισχροκερδήσουν «παίζοντας» και με την ποιότητα
και με τις τιμές.
Τέτοιες εποχές αυξάνονται τα κρούσματα ακρίβειας
και αισχροκέρδειας, αυξάνονται οι παραπλανητικές
διαφημίσεις, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και
διοχετεύονται στην αγορά χαλασμένα προϊόντα ή και
ελλειμματικές υπηρεσίες. Η αγορά είναι γεμάτη παγίδες. Τέτοια φαινόμενα δημιουργούν ανασφάλεια στο
καταναλωτικό κοινό και επηρεάζουν αρνητικά το
επίπεδο ζωής.
Για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν

θα πρέπει οι καταναλωτές να βρίσκονται σε διαρκή
αυτοάμυνα και εγρήγορση, να είναι καλά ενημερωμένοι και διεκδικητικοί.
Οφείλουν να εξετάζουν πολύ καλά το τι θα αγοράσουν, από ποιον προμηθευτή, ποια τιμή θα πληρώσουν και ποια είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του

• Οι καταναλωτές οφείλουν να είναι
υποψιασμένοι και διεκδικητικοί
προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα λάβουν.
Οφείλουν να κοιτάζουν τις ημερομηνίες παραγωγής
και λήξης των προϊόντων και πάνω απ’ όλα να
ζητούν αποδείξεις για τις συναλλαγές τους.

Όταν διαπιστώσουν πως θίγονται τα συμφέροντα
τους καλούνται να προβαίνουν σε σχετικές καταγγελίες, είτε στα επαρχιακά γραφεία της ΣΕΚ σ’ όλες τις
πόλεις, είτε στην τηλεφωνική γραμμή 1429. Η γραμμή αυτή είναι παγκύπρια και δέχεται παράπονα και
καταγγελίες από τους επηρεαζόμενους καταναλωτές
πάνω σε 24ωρη βάση χωρίς οποιανδήποτε χρέωση.
Η ΣΕΚ καλεί τους καταναλωτές όπως συμβάλουν
στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, μέσα
από τη σωστή και ελεγχόμενη καταναλωτική συμπεριφορά, δίνοντας έμφαση και προτεραιότητα στην
αποτροπή της εκμετάλλευσης και της αισχροκέρδειας όπως επίσης και της ασφάλειας αποβάλλοντας
τα προϊόντα «μαϊμού».

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

@

E

ρώτημα μέγα. Δέχονται οι γιατροί που θα ενταχθούν στο Γε.Σ.Υ να αμείβονται βάσει των φορολογικών τους δηλώσεων;
Ας αφήσουν τα τερτίπια κι άς στηρίξουν συνειδητά την υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας

*

Ρ
*

όλο καταλυτικό για τα Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια
θα πρέπει να παίξει η πολιτεία
Προτού θρηνήσουμε επί νέων ερειπίων στην μετα κρίση εποχή

Γ
*

άγγραινα για την ποιότητα του Τουρισμού μας,
η αλόγιστη εργοδότηση αλλαδαπών
Συμφωνούμεν απόλυτα με την εν λόγω θέση
του Προέδρου της ΑνΑΔ. Τον λογο έχει τώρα η
πολιτεία

Α

φησε πολύ καλές εντυπώσεις η επίσκεψη του
προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο
Ήλθε η ώρα της έμπρακτης στήριξης της Ε.Ε.
για το Κυπριακό

*

Τ
*
Ι
*

ά είπε «ξεκάθαρα» και θρασύτατα ο νεοσουλτάνος Ερντογάν στην Αθήνα
Ώρα, Αθήνα και Λευκωσία να χαράξουν πανεθνική πολιτική στα μείζονα εθνικά θέματα

κανοποίηση ΣΕΚ για την δήλωση Χάρη Γεωργιάδη
ότι είναι εφικτή η μείωση φόρων στο 2018
Η τεκμηριωμένη θέση της ΣΕΚ για την ανάγκη
γενικής φορολογικής μεταρρύθμισης δικαιώνεται

Κ
*
Ή
*

ινούνται προς την ορθή κατεύθυνση οι κοινωνικές πολιτικές που προωθεί τελευταίως η ΕΕ
Ας συμβάλουμε όλοι ενεργά στη νέα προσπάθεια για δημιουργία της Ευρώπης των πολιτών
γγικεν ή ώρα να αυξηθούν αισθητά τα εισοδήματα των χαμηλοσυνταξιούχων
Το οφείλουμε στα τιμημένα γηρατειά που
αγωνίσθηκαν σκληρά στον κοινωνικό κι εθνικό στίβο

Φ
*
Ω
*

ωνή αγωνίας για το αύριο εκπέμπει η ΣΕΚ για
την ανάγκη εκσυγχρονισμού του κράτους
Ας το καταλάβουν όλοι ότι ο τόπος δεν αντέχει άλλο την οργιάζουσα διαπλοκή

ρα να λυθεί το οξύ θέμα των Μη Εξυπηρετουμένων Δανείων
Χωρίς όμως να θυματοποιούνται ανυποψίαστοι πολίτες, θύματα της τραπεζικής κατάρρευσης και της κρίσης

Ν
*
Η
*

αι, ο ανεργιακός δείκτης πέφτει και αυτό μας
χαροποιεί
Αναμένουμε τώρα ποιοτικές θέσεις εργασίας,
κυρίως για τη νέα γενιά

«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ»

χεί ευχάριστα η είδηση ότι το 2018 θα σπάσει
όλες τις επιδόσεις ο Κυπριακός Τουρισμός
Ώρα να επανέλθουν με δίκαιους όρους οι
Κύπριοι στον ξενοδοχειακό κλάδο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Μαζί Κύπρος και Ελλάδα μπροστά στις επερχόμενες
γεωπολιτικές ανακατατάξεις

Λ

ίγες μέρες προτού αποχαιρετήσουμε το 2017, συμβαίνουν
στον πλανήτη αλλά και στην γειτονιά μας συνταρακτικά γεγονότα
που αναπόδραστα θα σημαδεύσουν έντονα την πορεία μας προς
το αύριο.
Η απόφαση του λεγόμενου πλανητάρχη Ντόλαντ Τράμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ επενεργεί ως
βόμβα στα θεμέλια της ειρήνευσης
στην ταραγμένη περιοχή της
Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ήδη η οι
οργανώσεις τύπου «Χισπολλάχ»
και «Χαμάς» έχουν προειδοποιήσει
για πυροδότηση ενός νέου ιερού
πολέμου. Ο Ισλαμικός Στρατός
παρά τα πλήγματα που υπέστη,
παραμένει σοβαρή πηγή κακών με
Του Ξενή X.
Ξενοφώντος,
Αρχισυντάκτη
«Εργατικής Φωνής»

xenis.xenofontos@sek.org.cy

ορατόν τον κίνδυνο προέκτασης
του
αιματοκυλήσματος
στην
Ευρώπη, στις ΗΠΑ και όπου αλλού
κρίνει σκόπιμον.
Το Κουρδικό αναθερμαίνεται και
ενόψει της κορύφωσης των διαδικασιών για ανακήρυξη Κουρδικού
κράτους στη Νοτιοανατολική
Τουρκία θέτει την Τουρκία σε
κατάσταση αλλοφροσύνης. Η επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα την
περασμένη εβδομάδα αλλά και η
κάθετη εναντίωση του νεοσουλτάνου της Άγκυρας στην απόφαση
Τράμπ για αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του
Ισραήλ δεν είναι άσχετη με τα επόμενα βήματα της Τουρκίας. Η
έμμονη ιδέα του Ταγίπ Ερντογάν
να αναδημιουργήσει επί ημερών
του την Οθωμανική αυτοκρατορία,
αποτελεί αυτή την περίοδο το
υπαριθμόν ένα πρόβλημα στην

περιοχή.
εκτοξεύει
έχει γίνει
φρενικών

Ήδη ο Ερντογάν που
απειλές κατά πάντων
αιχμάλωτος των σχιζοτου επιδιώξεων κάνο-

ντας, ηθελημένα ή όχι, στρατηγικούς εχθρούς με αιχμή τον Ισραήλ,
τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όλα αυτά συντελούνται και σε
συνάρτηση με τις προδιαγραφόμενες στρατηγικές συμμαχίες και
συμφωνίες του άξονα Ελλάδας,
Κύπρου, Ισραήλ, Αυγύπτου και Ιταλίας για συνεκμετάλλευση του
υποθαλάσσιου πλούτου.
Η επερχόμενη κορύφωση της έντασης στην περιοχή, με πρωταγωνιστές την Τουρκία και της τρομοκρατικές οργανώσεις που θα δρούν
άτακτα, θα δημιουργήσουν ένα
χαώδες τοπίο στην γεωπολιτική
σκακιέρα. Το νέο στοιχείο που
αφαλώς τρομάζει, είναι ότι αυτή
την φορά ο Ισλαμικός Στρατός θα
επικεντρώσει τη τρομοκρατική του
δραστηριότητα στο να επιφέρει
μεγαλύτερα πλήγματα σε ανθρώπινες ζωές στην καρδιά της Ευρώπης. Η απεγνωσμένη ενέργεια της
Άνγκελας Μέρκελ να εντοπίσει και
να «επαναπατρίσει» Γερμανούς και
γενικότερα Ευρωπαίους υπήκοους
που είναι ιθύνοντα μυαλά στις
τάξεις του ISIS υποδηλοί τη σοβαρότητα του προβλήματος το οποίο
δεν αφήνει τις μυστικές υπηρεσίες
τη χώρας να ησυχάσουν ούτε
λεπτό.
Μέσα σαυτό το απροσδιόριστο κι
ανεξέλεγκτο σκηνικό, η επίσκεψη

Ερντογάν στην Αθήνα έχει τη δική
της στρατηγική σημασία που
ξεπερνά τα όρια της Ελλάδας και
της Κύπρου. Οι επόμενες κινήσεις
της Ελλάδας και της Κύπρου θα
πρέπει να είναι, λοιπόν, πολύ
μελετημένες και άκρως συντονισμένες.
Η ξεκάθαρη και εθνοπρεπής τοποθέτηση του προέδρου Προκόπη
Παυλόπουλου και του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα τόσο στο
Κυπριακό ζήτημα, όσο και στα
Ελληνοτουρκικά θέματα, διανοίγουν προοπτικές πάνω στις οποίες θα πρέπει να κτισθεί η νέα
στρατηγική των δύο χωρών και
του έθνους γενικότερα. Οι καιροί
είναι πονηροί και αλλοπρόσαλλοι.
Η αθόρυβη και ουσιαστική ενίσχυση σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων
Αθηνών – Λευκωσίας, μακριά από
πατριωτικές κορώνες και εθνικιστικές εξάρσεις, είναι εκ των ων
ουκ άνευ. Στην παρούσα χρονική
συγκυρία αυτή η νέα προοπτική
ενδυναμώνεται λόγω της ωρίμανσης της ανάγκης να δημιουργηθεί
κοινή πολιτική ασφάλειας και
άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διαφαινόμενη συνειδητή πρωτοβουλία πρωτοκλασάτων Ευρωπαίων ηγετών με πρωτοστάτες, τον
Εμμανουέλ Μακρόν και τον Πιέρ
Μοσχοβισί να επιλυθεί με βιώσιμη
λύση το επίμαχο ζήτημα της κρίσης χρέους στην Ελλάδα μαρτυρεί
την θέληση της Ε.Ε να προχωρήσει
μπροστά με αποφασιστικότητα
για θωράκιση των ζωτικών Ευρωπαϊκών συμφερόντων.
Τώρα που η ιστορία κτυπά δυνατά
την πόρτα μας, Κύπρος και Ελλάδα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα μείζονα εθνικά θέματα με
κομματική συναίνεση κι εθνική
συνεννόηση. Οι επερχόμενες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ν.Α. Μεσογείου και
στην Ευρώπη είναι κατακλυσμιαίες
καθορίζοντας τον γεωπολιτικό
χάρτη του αύριο. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε πανέτοιμοι.

Εορτολογιο
Eβδομαδιαίο Eκφραστικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11/2017
Παραμόνου και 370 μαρτ., Νικολάου αρχιεπ. Θ/νικης, Φιλομένου
ιερομάρτ. Κυπρίου

Όργανο της ΣEK
Διευθυντής: Ανδρέας Φ. Μάτσας
Aρχισυντάκτης: Ξενής Ξενοφώντος
Γραφεία: Kεντρικά Γραφεία ΣEK
Tυπογραφεία «I. Γ. Kασουλίδης & Yιος Λτδ»
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ERG_3-3_inn_8 & 9 12/12/17 11:14 AM Page 1

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Φρίκη και Ντροπή η βία
κατά των γυναικών

«Η

κοινωνία μας ολόκληρη είναι άρρωστη από
τον σεξισμό», δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος
της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν ανήμερα της
Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά
των γυναικών ενώπιον 200 προσώπων που εκπροσωπούσαν θεσμούς και την πολιτική τάξη.
Ο γάλλος πρόεδρος τόνισε πως «η μεγάλη υπόθεση»
της πενταετούς προεδρικής θητείας του θα αποτελέσει η καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών, την οποία αποκάλεσε «φρίκη και ντροπή».
Ντροπή για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες να αποδέχονται είτε με πράξεις
είτε σιωπηρά την ανισότητα και
την ποδηγέτηση των γυναικών
μέσα στα πλαίσια της επικυριαρχίας των ρόλων.
Της Δέσποινας
Ησαΐα
Γρ. Τμήματος
Εργαζομένων
Γυναικών ΣΕΚ
despina.isaia@sek.org.cy

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ντροπή για κάθε άνθρωπο να επιχειρεί να επιβληθεί λόγω θέσης και
φύσης στους αδύναμους κρίκους
γιατί η ίδια η κοινωνία καλλιέργησε
τη νοοτροπία του δυνατού και του
αδύνατου.

Ο δυνατός παίκτης
στο θέατρο του παραλόγου επιχειρεί να
υπονομεύσει να διασύρει, να ασκήσει
σωματική και ψυχολογική βία ελλείψει επιχειρημάτων, παιδείας
και
κουλτούρας,
αισθανόμενος την ανάγκη να επικρατήσει….

√ Ντροπή για τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες
να αποδέχονται είτε με
πράξεις είτε σιωπηρά
την ανισότητα

Ο κ. Μακρόν έθεσε ως το μεγάλο στοίχημα της δικής
του διακυβέρνησης να απαλλάξει την δική του κοινωνία από πράξεις ντροπής και Φρίκης.
Έφτασε η ώρα οι ηγέτες όλων των χωρών κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενώσουν δυνάμεις και να δράσουν συλλογικά ώστε να επικρατήσουν στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια συνθήκες
Ισότητας και Ισοπολιτείας.
Θα πρέπει πέραν από διακηρύξεις και νομοθεσίες να
δοθεί μάχη στην αλλαγή κουλτούρας και να ενισχυθούν οι θεσμοί οι οποίοι απρόσκοπτα να επιβάλλουν
κυρώσεις σε όσους επιχειρούν άμεσα η έμμεσα να
διαχωρίσουν τα αρνιά από τα ερίφια.
Χρειάζεται μακρόπνοη στοχοθέτηση. Χρειάζεται
σύμπνοια αλλά και συνειδητή υπερπροσπάθεια να
δώσουμε μάχες για να μπορέσουμε απομονώσουμε
από τις κοινωνίες κάθε τι που την μολύνει και τη
διασύρει. Χρειάζεται η συμβολή των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας για τον αποκλεισμό διαφημίσεων και
άλλων αναπαραγόμενων ταινιών που προάγουν τον
σεξισμό και υποβαθμίζουν το ένα φύλο έναντι του
άλλου. Χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος να θέτει τα όρια
του και να κρατά σε απόσταση ανθρώπους που τείνουν στην καθημερινότητα να τον προσβάλουν και
να τον υποτιμούν.
Χρειάζεται το κράτος να δίδει έμφαση ακόμη και στις
απλές και καθημερινές συμπεριφορές οι οποίες στο
τέλος της ημέρας καταρρακώνουν και στιγματίζουν
ανθρώπους.
Οι κοινωνίες της σύγχρονης Ευρώπης οφείλουν να
προστατεύουν τα μέλη της οικογένειας τους και
προπαντός οι ηγέτες να είναι πρότυπα προς μίμηση
και όχι προς αποφυγή. Η ζωή μας είναι σύντομη και
οφείλουμε ενόσω βρισκόμαστε στα εγκόσμια να επιχειρούμε με ήθος να διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.
Η βία όποια μορφή και αν έχει αποτελεί φρίκη και
ντροπή και το στοίχημα που έθεσε ο γάλλος πρόεδρος αν και δύσκολο ελπίζω να κατορθώσει να το
πετύχει.
Γιατί αν τα καταφέρει θα βρεθούν στη συνέχεια μιμητές για να εξαπλώσουν τη πετυχημένη συνταγή.
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Η Διεθνής Οικοδόμων αναζητεί λύσεις για τα σοβαρά
προβλήματα που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση

Κ

οινή γραμμή πλεύσης για αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που προκαλεί η ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση στον
νευραλγικό τομέα των Κατασκευών , χάραξαν οι οργανώσεις – μέλη
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Οικοδόμων και Ξύλου [BWI] στο 4ο
Διεθνές Συνέδριο που έγινε πρόσφαα στο Ντερμπαν της Νοτίου
Αφρικής.

σωπο.
Αποφασίσθηκε όπως οι 14 Περιφερειακές Επιροπές της Διεθνούς,
BWI, από 98 χώρες πραγματοποιήσουν ειδικές συνεδρίες για εξέταση
των εργατικών θεμάτων που τους
απασχολούν. Η Κύπρος θα πάρει
μέρος στην συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάρτιο
στην Άγκυρα.

Οι περιφερειακές συνεδρίες θα
κωδικοποιήσουν τα προβλήματα
τα οποία θα τεθούν ενώπιον του
Παγκοσμίου Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με στόχο την υιοθέτηση
πολιτικών για επίλυση τους.

Τη ΣΕΚ, εκπροσώπησε στο συνέδριο ο γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Οικοδόμων Γιαννάκης Ιωάννου.

√ Στυγνή εκμετάλλευση
εργαζομένων από Κινέζικες
κατασκευαστικές εταιρείες
Στις εργασίες του συνεδρίου συζητήθηκαν κατά προτεραιότητα τα
προβλήματα που πλήττουν τις
χώρες της Λατινικής Αμερικής και
της Αφρικής λόγω της στυγνής
εκμετάλλευσης των εργαζομένων
από τις κατασκευαστικές εταιρείες, [κυρίως Κινέζικοι κολοσσοί] οι
οποίες αποσκοπούν στο εύκολο
κέρδος. Παράλληλα, τέθηκαν επί
τάπητος τα προβλήματα που
ταλανίζουν την εργατική τάξη
λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά
και της παγκοσμιοποιούμενης
οικονομίας χωρίς ανθρώπινο πρό-

Στο συνέδριο της BWI, στο Ντέρμπαν Νοτίου Αφρικής συμμετείχε
ο γ.γ. της Ομοσπονδίας Οικοδόμων ΣΕΚ Γιαννάκης Ιωάννου
Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, νεαροί συνδικαλιστές
ζήτησαν να έχουν πιο δυνατή φωνή στα συνδικαλιστικά δρώμενα

Συνεχής επαγρύπνηση για πιστή εφαρμογή
της νομοθεσίας για την προστασία του παιδιού

Μ

ία από τις μεγαλύτερες πληγές της σύγχρονης παγκόσμιας κοινωνίας αποτελεί η
καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων των παιδιών και η
εκμετάλλευση της παιδικής τους
αθωότητας σε βάρος της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.
Η υιοθέτηση της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σχεδόν από όλες
τις χώρες του κόσμου, ήταν η
απαρχή για να αναγνωριστεί πως
κάθε παιδική οντότητα οφείλει
σεβασμού και προστασίας.
Για το Κίνημα της ΣΕΚ ήταν, είναι
και θα παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα η διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών που να διασφαλίζουν ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά θα
έχουν δικαίωμα στη ζωή, στη
παιδεία, στην τροφή, στην υγεία,
στην ταυτότητα, στην ελευθερία,
στην προστασία και θα μπορούν
να έχουν λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση του δικού τους μέλλοντος.
Συνεπώς αποτελεί μέγιστη ευθύνη
του κράτους και των λοιπών κοινωνικών φορέων , να συνδημιουργήσουμε μαζί τους το παρόν για
να μπορούν να αποκτήσουν τα
απαιτούμενα εφόδια ώστε τα
παιδιά να είναι σε θέση να αναπτύσσονται, να δημιουργούν και
να συμμετέχουν ενεργά απολαμβά-

νοντας τα δικαιώματά τους χωρίς
καμία διάκριση.
Τα βήματα προόδου των τελευταίων χρόνων κατέδειξαν τη σημασία
που άρχισε να δίδει η πολιτεία
(κράτος και βουλή) αλλά και οι Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις ΜΚΟ για
τα ζητήματα που αφορούν τα
δικαιώματα του παιδιού. Μεταξύ
αυτών:
1. Ο εκσυγχρονισμός του νόμου για
την προστασία της μητρότητας με
την κατοχύρωση άδειας μητρότητας σε μητέρες που απέκτησαν
τέκνο μέσω παρένθετης μητρότητας (Ιούλιο 2017) και στην επέκτα-

√ Ανακοίνωση ΣΕΚ
για την Παγκόσμια Μέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ση της άδειας μητρότητας σε περίπτωση
πολύδυμων
κυήσεων
(2015).
2. Η νομική κατοχύρωση του
θεσμού της άδειας πατρότητας,
τον Ιούλιο του 2017, η οποία
συμπεριλαμβάνει και τέκνα που
αποκτήθηκαν μέσω παρένθετης
μητρότητας ή και υιοθεσίας
3. Η υπογραφή, τον Ιούνιο 2015
και κύρωση, τον Ιούλιο 2017 της
Σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης (ΣτηςΕ) για την Πρόληψη

και την Καταπολέμηση της Βίας
κατά των Γυναικών και Κοριτσιών
και της Ενδοοικογενειακής Βίας
(Σύμβαση Κωνσταντινούπολης) και
4. Η απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, 13 Ιουλίου 2015, για
τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής
και Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.
Οι προσπάθειες θα πρέπει να είναι
συνεχείς και ακατάπαυστες. Οφείλουμε να επαγρυπνούμε όλοι μας
γιατί διακηρύξεις και νομοθεσίες
δεν μπορούν από μόνες τους να
προστατέψουν τα παιδιά.
Οφείλουμε να έχουμε ενεργοποιημένες τις αισθήσεις της όρασης και
της ακοής ασκώντας προληπτικές
πολιτικές.
Τα παιδιά είναι το παρόν και το
μέλλον. Ας ανασηκώσουμε όλοι τα
χέρια μας κάνοντας τα ασπίδα
προστασίας από κάθε επιβουλή.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ
Γίνε δασοπυροσβέστης

ρόγραμμα εκπαίδευσης για τους δασοπυροσβέστες διοργανώνει το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με τίτλο «Επαγγελματική κατάρτιση στη δασοπυρόσβεση».
Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) αναφέρει πως η εκπαίδευση θα γίνει στο
Δασικό Κολέγιο Κύπρου στον Πρόδρομο ή στις εγκαταστάσεις του Δασικού Σταθμού Πολεμιδιών-Λεμεσός
(ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες που θα επικρα• Πώς να κάνεις
τούν) σε μία ομάδα των
το πρώτο βήμα
15 ατόμων.
Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί
την
περίοδο από
12/02/2018
μ έ χ ρ ι
19/02/2018
(το Σαββατοκύριακο δεν
συμπεριλαμβάνεται).
Η εκπαίδευση θα είναι διάρκειας έξι (6) εργάσιμων
ημερών εκ των οποίων οι πέντε (5) ημέρες θα είναι
θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση και η
μία (1) ημέρα για εξετάσεις (θεωρία και πρακτική). Οι
ώρες εκπαίδευσης θα είναι καθημερινά από 8:15
μέχρι 14:45.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι επιτυχόντες
θα αποκτήσουν Πιστοποιητικό «Επαγγελματικής
Κατάρτισης στη Δασοπυρόσβεση».
Το Πιστοποιητικό αυτό θα είναι ένα από τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να κατέχει κάποιος για να
μπορεί να υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στο σώμα
δασοπυροσβεστών του Τμήματος Δασών. Η διάρκεια
ισχύος του Πιστοποιητικού αυτού θα είναι τρία (3)
χρόνια.

Γαβριέλλα Φιλίππου,
Διευκολύντρια
Βιωματικών
Εργαστηρίων,
Ψυχοθεραπεύτρια
- Σύμβουλος Σχέσεων,
Εκπαιδεύτρια
Προσωπικής Ανάπτυξης

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

TΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ληστές βγαίνουν παγανιά Χριστουγενιάτικα

Λ

ηστές παραμονεύουν έξω από
καταστήματα και εμπορικά
κέντρα και με στήνουν καρτέρι με
μηχανοκίνητα οχήματα και όταν
βρουν την ευκαιρία χτυπούν. Προς
αυτή την κατεύθυνση, η Αστυνομία
λαμβάνει τα μέτρα της, όμως
παράλληλα προτρέπει το κοινό να
λάβει τα δικά του.
Ενόψει και των γιορτών των Χριστουγέννων, το κοινό προτρέπεται
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και
να μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων λαμβάνοντας τα ακόλουθα
μέτρα:.

1. Όταν περπατάτε σε πολυσύχναστους δρόμους/δημόσιους χώρους,
να έχετε τα λεφτά, τις πιστωτικές
σας κάρτες και τα κινητά σας τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες των
ενδυμάτων σας. Συστήνεται επίσης
στους άντρες να έχουν τα πορτοφόλια τους στις μπροστινές τσέπες των παντελονιών τους.

με αυτήν (π.χ. χιαστί), ώστε να
καθίσταται δύσκολο κάποιος να
την τραβήξει ή να την ανοίξει.

4.

Σε περιπτώσεις όπου επισκέπτεστε εμπορικά κέντρα και καταστήματα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την είσοδό σας στα
δοκιμαστήρια και να μην αφήνετε

γιατί δημιουργούνται οι συνθήκες
για να πέσει εύκολα κάποιος θύμα
κλοπής και είναι προτιμότερο να
τα αποφεύγετε, ιδιαίτερα κατά τις
βραδινές ώρες.
Σε περίπτωση που περιέλθει στην
αντίληψή σας οτιδήποτε το ύποπτο, να ενημερώνετε τον πλησιέ-

• Στήνουν καρτέρι έξω από εμπορικά κέντρα με το μυαλό
στραμμένο, κυρίως, στις γυναικείες τσάντες
• Η Αστυνομία προτρέπει το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό
σε καμία περίπτωση εκτεθειμένα
τα προσωπικά σας αντικείμενα.
5. Σε σκοτεινά και απόμερα σημεία
να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί

2.

Οι γυναίκες όταν μεταφέρετε
τσάντες να μην τοποθετείτε όλα τα
χρήματα, πιστωτικές κάρτες, διαβατήρια κ.τ.λ. μέσα σ’ αυτές, εκτός
εάν είναι απολύτως αναγκαίο. Η
γυναικεία τσάντα είναι στόχος για
τους επιτήδειους.

στερο Αστυνομικό Σταθμό ή να επικοινωνείτε άμεσα με τη Γραμμή
Επικοινωνίας του Πολίτη στον
αριθμό 1460.

• Έξαρση της
εγκληματικής
δράσης εν όψει
γιορτών. Ας
επαγρυπνούμε!

3.

Η τσάντα είναι προτιμότερο να
είναι τοποθετημένη με τρόπο που
να υπάρχει συνεχής οπτική επαφή

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ

Σ

ύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας
και το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί μελών με
συνεισφορές κάτω των €300 παραμένουν για 6 χρόνια
στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, προτού προβεί στη διαγραφή

των λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του
να αποταθούν στους Οργανωτικούς Γραμματείς της
Συντεχνίας τους για να συμπληρώσουν το σχετικό
έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2017.

A/A ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

1

5289650

Koehler

Volker

ΟΣΕΑ (Μ.Ε. ΛΕΩΦ. ΑΜΜΟΧ.)

2

5397056

Misantze

Tea

PILAVAKIS

3

5294713

Ribaicova

Svetlana

SWISSPORT

4

5642656

Sameera Herath

Nuwan

GREEN HAND GO LTD

5

5513476

Valentin

Pricop

Δ.Γ. ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΛΤΔ

6

805566

Ανδρέου

Σκεύη

S.G.S STYLLA BROSS

7

5491619

Βλάχου

Μαρία

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

• ΄Ενα παιδί μετράει τ’άστρα

8

5461815

Γεωργιάδου

Lidia

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017, στις 3.00 – 4.45 μ.μ.
Ηλικίες: 13 – 17 ετών

9

779396

Γεωργίου

Ανδρέας

S.M.C. JOINT VENTURE

10 646464

Θεοδώρου

Δήμος

S.G.S STYLLA BROSS

• Πώς βρήκε ένα βοηθό ο Άγιος Βασίλης

11 885520

Θρασυβούλου

Μαρία

SWISSPORT

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017,

12 823175

Θωμά

Θωμάς

YO THAI ASSIAN RESTAURANT

στις 10.00 π.μ. - 11.45 π.μ.

13 585898

Ιωάννου

Γλυκερία

Cyprus Airports F/B Ltd

Ηλικίες: 6 - 12 ετών

14 738792

Κουμή

Χρίστος

ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

• Τα Χριστούγεννα του Τα Κι κο

15 1077006

Κουμή

Χριστίνα

Δ.ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017,

16 784638

Κωστή

Κωστάκης

S.G.S STYLLA BROS

στις 12.00 – 1.45 μ.μ.

17 796773

Λυσγάρη

Γεωργία

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ

Ηλικίες: 9 - 17 ετών

18 865546

Μιχαήλ

Μαρίνα

Groexport Ltd(Τσακκιστός)

• Ο εγωιστής γίγαντας

19 796646

Μιχαήλ

Λούης

LGS HANDLING-HERMES AIR

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018,

20 1063416

Νικολάου

Άννα

SWISSPORT

στις 11.00 π.μ. – 12.45 μ.μ.

21 674127

Πίτσιλλος

Ανδρέας

LGS HANDLING-HERMES AIR

Ηλικίες: 9 - 17 ετών

22 625042

Ρουβά

Μιχάλης

S.M.C. JOINT VENTURE

Ατομικό κόστος συμμετοχής: €8.00

23 834949

Σάββα

Κωνσταντίνος

CASSOULIDES MAST.PRINTERS

Άδερφια: €5.00 έκαστο

24 406855

ΣΤΑΥΡΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

P.I.GROOND MAINTENANCE

25 587645

Χ"Αχιλλέως

Νίκος

EUROBLINDS

26 995769

Χρίστου

Χάρης

ALCO FILTERS

Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία αυτές τις γιορτές να περάσουν όμορφα και δημιουργικά, αναπτύσσοντας παράλληλα τον εαυτό τους. Βιωματικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους για περαιτέρω γνωστική, κοινωνική, συμπεριφορική και
συναισθηματική καλλιέργεια μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

Δηλώσεις συμμετοχής τηλ: 99342225
www.gp-cec.com
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προς ανανέωση της Σ.Σ. του ΣΕΜΟ
Στη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα 7
Δεκεμβρίου για συζήτηση των αιτημάτων για ανανέωση της Σ.Σ. του Συνδέσμου Εισαγωγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων (ΣΕΜΟ) ενεκρίθηκαν ομόφωνα οι
χειρισμοί της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ και ΣΕΜΜΗΚ ΠΕΟ.

Στη συνέλευση συζητήθηκε εκτεταμένα
το θέμα του αιτήματος για αυξήσεις
των μισθών και η ένταξη στη συλλογική
σύμβαση η άδεια μητρότητας, πατρότητας και άλλα παρεμφερή ωφελήματα.
Την ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ εκπροσώπησε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της
Ομοσπονδίας Γιώργος Κασιούρης.

5

Σεμινάριο για τους τοπικούς επιτρόπους
μηχανοκινήτων οχημάτων

Η

ασφάλεια και υγεία στους χώρους
εργασίας των εργαζομένων στις
εταιρείες Μηχανοκινήτων οχημάτων
τέθηκε στο μικροσκοπιο σεμιναρίου της
Ομοσπονδίας ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ που διοργάνωσε η συνδικαλιστική σχολή ΣΕΚ.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις
30 Νοεμβρίου στο οίκημα της ΣΕΚ για

τους τοπικούς επιτρόπους του Συνδέσμου Μηχανοκινήτων οχημάτων. Παρόντες στο σεμινάριο ο γγ της ΟΒΙΕΚ - ΣΕΚ
Νεόφυτος Κωνσταντίνου και ο α.γ.γ.
Γιώργος Κασιούρης. Ο κ. Νεοφύτου
επισήμανε μεταξύ άλλων πως η ασφάλεια των εργαζομένων βρίσκεται ψηλά
στις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας.

Η ασφάλεια και η υγεία
στους χώρους εργασίας
μέγιστη προτεραιότητα
για τη ΣΕΚ

Μαζί ΣΕΚ και ΕΠΟΕΤ για ισχυρή
και σύγχρονη ΑΤΗΚ
με την μελλοντική πορεία
της ΑΤΗΚ [Cyta] Ο γενικός
γραμματέας της οργάνωσης Ηλίας Δημητρίου εξέφρασε την ευαρέσκεια του
για την πλήρη και συνεχή
στήριξη της ΣΕΚ στα προβλήματα των τηλεπικοι-

Σ

ε συνάντηση της γενικής γραμματείας της ΕΠΟΕΤ [ΟΗΟ-ΣΕΚ] με τον γενικό γραμματέα της ΣΕΚ Ανδρέα Φ.
Μάτσα στην παρουσία του γ.γ. της ΟΗΟ
- ΣΕΚ Ανδρέα Ηλία, επιβεβαιώθηκε για
άλλη μια φορά η αντίθεση του Κινήματος στην ιδιωτικοποίηση της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. Ο κ. Μάτσας
προέβη σε ενημέρωση για τα τρέχοντα
εργασιακά και κοινωνικοικονομικά
ζητήματα επεξηγώντας τις θέσεις της
ΣΕΚ. Επίσης έγινε ανταλλαγή απόψεων
για την πολιτική του κινήματος σχετικά

√ Ο δημόσιος χαρακτήρας
του Οργανισμού θα πρέπει
να διαφυλαχθεί πάση θυσία
νωνιακών υπαλλήλων τονίζοντας ότι η
κοινή πορεία αποσκοπεί στη διατήρηση
του δημόσιου χαραχτήρα της ΑΤΗΚ,
στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση
της οικονομικής ευρωστίας του οργανισμού.

Αρχίζει το σχέδιο "Προίκα του μωρού'': Δείτε
αν είστε δικαιούχοι και πως θα κάνετε αίτηση

Α

ρχίζει σήμερα η εφαρμογή του Σχεδίου αναφορικά με την «Προίκα του
Μωρού» το οποίο έχει προϋπολογισμό
ύψους €3,6 εκ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία
και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Άπορους. Το Υπ. Εργασίας προχώρησε στην υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα εφαρμόζεται για
την
περίοδο
1/1/2017
μέχρι
31/12/2023. Η απόφαση που πάρθηκε
έχει ως στόχο την ενίσχυση των οικογενειών που έχουν οικονομική ανάγκη
προκειμένου να μειωθεί η υλική στέρηση και ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού των ευάλωτων ατόμων .
Τι περιλαμβάνει: Το κράτος θα παρέχει
τα βασικά καταναλωτικά αγαθά εντελώς δωρεάν και το πακέτο θα περιλαμβάνει: εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές
πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και
φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας
€1.649.

Δικαιούχοι: Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαιούχοι είναι όσες οικογένειες έχουν
παιδί/παιδιά που γεννήθηκε/γεννήθηκαν μετά την 1ην Ιανουαρίου 2017 και οι
γονείς .είναι δικαιούχοι Ελάχιστου
Εγγυημένου Εισοδήματος ή Λήπτες
Δημόσιου Βοηθήματος ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα βάσει
σχετικής έκθεσης αρμόδιου κοινωνικού
λειτουργού.
Πως θα κάνετε αίτηση: Οι δικαιούχοι
θα πρέπει να παραλαμβάνουν τη σχετική αίτηση από τα Επαρχιακά Γραφεία
Κοινωνικών Υπηρεσιών αλλά και από
την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων www.mlsi.gov.cy .
Αφού, λοιπόν, συμπληρωθούν οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται πλήρως συμπληρωμένες στα γραφεία των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΚΥΠΡΟΣ: Χρηματοοικονομικός Επίτροπος

Σπεύσατε για αναδιάρθρωση των δανείων σας
καθώς επέρχονται κατασχέσεις και εκποιήσεις

Ό

λοι οι δανειολήπτες μη εξυπηρετουμένων δανείων (ΜΕΔ) θα
πρέπει να σπεύσουν το ταχύτερο
δυνατόν να τα αναδιαρθρώσουν,
για να μην αντιμετωπίσουν τις
αποφασιστικές λύσεις που επέρχονται, ανέφερε ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, υποδεικνύοντας πως το πρόσφατο κάλεσμα της Διοικήτριας
της Κεντρικής Τράπεζας προς τις
τράπεζες για "ριζοσπαστικές
λύσεις", δεν αφορά τίποτε άλλο
από κατασχέσεις και εκποιήσεις.
Ο κ. Ιωάννου, ο οποίος που μιλούσε την περσμένη εβδομάδα σε σεμινάριο του Συνδέσμου Προστασίας
Δανειοληπτών Τραπεζών, στο
ΤΕΠΑΚ, με θέμα "Μη εξυπηρετούμενα δάνεια - Αναδιαρθρώσεις", είπε
πως η αναφορά της Χρυστάλλας
Γιωρκάτζη, στη Βουλή, σε πτωτική
τάση του ρυθμού αναδιαρθρώσεων
"αποτελεί μια ένδειξη ότι το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων που δεν έχει αναδιαρθρωθεί μέχρι στιγμής, δεν
μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο
μέσα από τις αναδιαρθρώσεις".
Έκκληση προς τους δανειολήπτες
Ο κ. Ιωάννου έκανε έκκληση προς
κάθε πολίτη με μη εξυπηρετούμενο
δάνειο, όπως σπεύσει στην τράπεζα του και απαιτήσει αναδιάρθρωση του δανείου του, στη βάση
της σχετικής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας που, όπως τόνισε,
οφείλουν να εφαρμόζουν οι τράπεζες.

Ο

ι Υπουργοί Οικονομικών
της ΕΕ (ECOFIN) ενέκριναν
τον πρώτο ευρωπαϊκό κατάλογο φορολογικών παραδείσων και μη συνεργαζόμενων
δικαιοδοσιών, μετά από δύο
χρόνια αγώνα ερευνών, επαφών και εσωτερικών διεργασιών. Ο κατάλογος περιέχει
τρεις διαφορετικές διαβαθμίσεις.
Η βασική μαύρη λίστα της ΕΕ
περιλαμβάνει τελικά 17 τρίτες
χώρες, οι δεσμεύσεις των
οποίων παραμένουν ανεπαρκείς. Μια δεύτερη "γκρίζα
λίστα" δεσμεύσεων περιλαμβάνει 47 τρίτες χώρες, οι
οποίες ανέλαβαν την υποχρέωση να αλλάξουν τη φορολογική τους νομοθεσία υπό την
πίεση της Ευρώπης. Τέλος,
καταγράφονται και οι περιπτώσεις 8 χωρών που πλήττονται από τυφώνες θα αξιολογηθούν καλύτερα τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
Η «μαύρη λίστα» περιέχει τις
κάτωθι 17 χώρες:
1. Αμερικανική Σαμόα
2. Μπαχρέιν
3. Μπαρμπάντος
4. Γρενάδα

πλήττει, μεταξύ άλλων, τα ακίνητα
και τις κατασκευές", σημειώνοντας
πως έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος.

Αλλοίωση του κοινωνικού
ιστού

Ανέφερε ακόμη ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια "καθίστανται
μεταδοτικά" αφού, όπως εξήγησε,
όταν οι υποχρεώσεις του πρωτο-

Πέραν της οικονομικής πτυχής του
προβλήματος, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρθηκε και
στον κίνδυνο αλλοίωσης του κοινωνικού ιστού και των παραδοσιακών οικογενειακών δεσμών των
Κυπρίων, ως αποτέλεσμα των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, στα
οποία εγγυητές συνηθίζεται να
είναι συγγενικά πρόσωπα του

• Ευθείες βολές κατά των Τραπεζών
και της Κεντρικής Τράπεζας
• Για αλαζονικές συμπεριφορές τραπεζών μιλά ο Σύνδεσμος Δανειοληπτών
φειλέτη μεταφερθούν σε εγγυητές,
που είναι πρωτοφειλέτες σε δικά
τους δάνεια, τότε αυτά κινδυνεύουν να καταστούν επίσης μη εξυπηρετούμενα, εάν οι ίδιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες
υποχρεώσεις τους.
"Αλλά και σε περίπτωση που συνεχίζουν να εξυπηρετούν τα δάνεια
τους, τα προστατευτικά μέτρα που
λαμβάνουν οι τράπεζες επί της
ακίνητης περιουσίας των εγγυητών, δημιουργούν νέους περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα και

δανειολήπτη.
Σε
μεγάλο
βαθμό,
η
κυπριακή κοινωνία επιβίωσε
τους πρώτους
μήνες της κρίσης
λόγω των ιδιαίτερων οικογενειακών δεσμών που
ήθελε τον ένα συγγενή να βοηθάει
τον άλλο, είπε ο κ. Ιωάννου, προειδοποιώντας πως αυτό το χαρακτηριστικό θα εκλείψει εάν συνεχιστεί η κατάσταση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Α

Σύνδεσμος Προστασίας
Δανειοληπτών Τραπεζών

πό την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών, Κώστας
Μελάς, υπογράμμισε την ανάγκη για εφαρμογή της
σχετικής οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας από τα τραπεζικά ιδρύματα και έκανε λόγο για "κακές τραπεζικές
νοοτροπίες που συνεχίζονται". Το κύριο πρόβλημα στη
διαχείριση των αναδιαρθρώσεων, τόνισε, είναι η νοοτροπία των τραπεζών "που, δυστυχώς, συνεχίζει να
είναι η ίδια που επιδείκνυαν τα χρυσά χρόνια, 20042008, και που αυτή η αλαζονική και ετσιθελική νοοτροπία μας οδήγησε στο χείλος του γκρεμού".
Τόνισε, παράλληλα, πως η οδηγία και ο κώδικας της
Κεντρικής Τράπεζας αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, που
αν γίνει σωστή χρήση τους, θα μειωθούν σημαντικά τα
ΜΕΔ, ενώ σημαντικό εργαλείο, κατά τον ίδιο, αποτελούν επίσης οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Όπως υπέδειξε, σε όλες τις συμφωνίες δανείων υπάρχει ο όρος ότι οι τράπεζες θα εφαρμόζουν τις οδηγίες
των Εποπτικών Αρχών και μέσα στα πλαίσια των
αποδεκτών τραπεζικών πρακτικών, η μη εφαρμογή των οδηγιών
μπορεί να θεωρηθεί
παράβαση
σύμβασης και οι
δανειολήπτες
έχουν δικαίωμα να
προσφύγουν στο
δικαστήριο
με
σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων τους.

"Πέραν τούτου, η
παράβαση των πιο πάνω οδηγιών, αποτελεί πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα με αρκετά ψηλές ποινές, και
επομένως οι τράπεζες πρέπει να αντιμετωπίσουν
σοβαρά τις οδηγίες και τις καλούμε να προβούν άμεσα
στα δέοντα μέτρα για την εφαρμογή τους", ανέφερε και
σημείωσε ότι αυτό που χρειάζεται είναι η ύπαρξη
καλοπιστίας, εντιμότητας και ρεαλισμού.

Ε.Ε: Πρώτο πλήγμα στην παγκόσμια
φοροδιαφυγή
ο πρώτος κατάλογος της
ΕΕ, "παραμένει ανεπαρκής
απάντηση στην κλίμακα
φοροδιαφυγής παγκοσμίως".

5. Γκουάμ
6. Κορέα (Δημοκρατία)
7. ΕΔΠ Μακάο
8. Νησιά Μάρσαλ
9. Μογγολία

Ο Πιέρ Μοσκοβισί, σε
δηλώσεις του μετά το
ECOFIN τόνισε:

10. Ναμίμπια
11. Palau
12. Παναμάς
13. Αγία Λουκία
14. Σαμόα
15. Τρίνινταντ και Τομπάγκο
16. Τυνησία

• H πρώτη «μαύρη λίστα» για φορολογικούς
παραδείσους περιλαμβάνει 17 χώρες
• Δεύτερη "γκρίζα λίστα" δεσμεύσεων περιλαμβάνει
47 τρίτες χώρες

17. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
O κατάλογος των 47 περιέχει
τις ακόλουθες χώρες:
Κουρασάο, Χονγκ Κονγκ, Νέα
Καληδονία, Ομάν, Κατάρ,Ταϊβάν, Τουρκία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Καβορδέλ, Φίτζι, Ιορδανία, Μαυροβούνιο, Σερβία,
Σουαζιλάνδη, Βιετνάμ, Μποτσουάνα, Κάβο Βέρντε, Φίτζι,
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Τζαμάικα, Ιορδανία, Μαλδίβες,
Μαρόκο, Περού, Σερβία, Σουαζιλάνδη, Ταϊλάνδη, Ανδόρα,
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Αρμενία, Αρούμπα, Μπελίζε,
Καβορντ, Νήσοι Κουκ, Λιχτενστάιν, Μαυρίκιος, Μαρόκο,
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες,
Σαν Μαρίνο, Σεϊχέλες, Ελβετία,το νησί Λαμπουάν, Βερμούδες, Νήσοι Κέιμαν, Γκέρνσεϊ, Νήσος Μαν, Τζέρσεϋ,
Βανουάτου, Νήσοι Φερόε, Γροιλανδία, Ναουρού, Νιούε.

"Η Ευρώπη έχει κάνει ένα βήμα
μπροστά, αλλά η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων πρέπει να συνεχιστεί
αμείωτη. Οι φορολογικοί
παράδεισοι δεν πρέπει να γλιστρήσουν από την οθόνη των
ραντάρ της Ευρώπης.»

Κατά την Κομισιόν, η ίδια η
ύπαρξή του καταλόγου αποτελεί σημαντικό βήμα προς τα
εμπρός, ωστόσο, επειδή είναι

Αντιδράσεις σε επηρεαζόμενες
χώρες προκάλεσε η απόφαση
της ΕΕ να δημοσιεύει λίστα

Αντιδράσεις των επηρεαζομένων χωρών

φορολογικών παραδείσων και
μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών.
Κάποιες χώρες χαρακτήρισαν
την κίνηση ως άδικη και άλλες
κατηγόρησαν τις Βρυξέλλες
για παρέμβαση στην δημοσιονομική τους πολιτική. Ο Παναμάς αντέδρασε ανακαλώντας
τον Μόνιμο του Αντιπρόσωπο
στην ΕΕ για διαβουλεύσεις,
θεωρώντας ότι απόφαση είναι
αυθαίρετη και δημιουργεί διακρίσεις.
Το Υπουργείο Οικονομικών της
Κορέας αντέδρασε, λέγοντας η
απόφαση της ΕΕ «όχι μόνο
αντιβαίνει στα διεθνή πρότυπα, περιλαμβανομένων των
προτύπων του ΟΟΣΑ καθώς
και τη διεθνή συμφωνία, αλλά
ενδεχομένως να παραβιάζει
την φορολογική κυριαρχία».
Σημειώνεται ότι η λίστα αυτή
δεν προνοεί την επιβολή
κυρώσεων για τις χώρες που
έχουν περιληφθεί, παρόλο που
κάποια κράτη-μέλη, όπως η
Γαλλία, επιθυμούν τη λήψη
σκληρών μέτρων, περιλαμβανομένης της πιθανότητας
αποκλεισμού των χωρών
αυτών από χρηματοδοτήσεις
της Παγκόσμιας Τράπεζας.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπάρχει Άγιος Βασίλης; Τι λέμε στα παιδιά;
Της Τώνιας Κάσινου
Σχολική/Εκπαιδευτική Ψυχολόγος
(Αρ. μητρώου 302)
Website: www.psychology4you.eu
facebook: psychology4you

Ο

ι πιο γιορτινές ημέρες του χρόνου
είναι αναμφίβολα τα Χριστούγεννα
και η Πρωτοχρονιά. Η φιγούρα του
Άγιου Βασίλη δεν λείπει από κανένα
χριστουγεννιάτικο στολισμό και φυσικά
τον λατρεύουν αν όχι όλα, τα περισσότερα παιδιά σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Τί λέμε στα παιδιά για τον Άγιο Βασίλη;
Υπάρχει τελικά ή όχι; Είναι σωστό να
λέμε ψέματα στα παιδιά μας;
Καταρχάς εάν μεταφέρουμε στο παιδί
ότι υπάρχει κάπου μακριά ένας Άγιος ο
οποίος κάθε χρόνο φέρνει δώρα σε όλα
τα παιδιά του κόσμου κλπ δεν πρόκειται για ψέμα αλλά για ένα παραμύθι ή
μια μαγική ιστορία η οποία φαίνεται
ότι την λατρεύουν τα παιδιά γιατί
ουσιαστικά μεταφέρεται στο σπίτι μια
μαγική και φανταστική εικόνα την
οποία τα παιδιά έχουν ανάγκη και τα
κάνει ιδιαίτερα χαρούμενα.
Τα μικρά παιδιά (2-6 χρονών) σύμφωνα
με τα στάδια ανάπτυξης του Piaget βρίσκονται στο στάδιο της προσυλλογιστικής νοημοσύνης όπου το παιδί χρησιμοποιεί σύμβολα και έχει κάποια
μορφή σκέψης χωρίς όμως να μπορεί
να αποκεντρωθεί από τις αντιληπτικές
εικόνες και να προβεί σε λογική σκέψη,
δηλαδή δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το
φανταστικό από το πραγματικό. Γι'
αυτό και κάθε φορά που βλέπουν έναν
Άγιο Βασίλη στο δρόμο, στη τηλεόραση
ή σε ένα εμπορικό κέντρο δεν μπορούν
να καταλάβουν ότι πίσω από την στολή
βρίσκεται άλλος άνθρωπος κάθε φορά
και ότι είναι αδύνατον σε μια βραδιά να
ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να μοιράζει δώρα σε κάθε σπίτι. Όλη αυτή η
φανταστική ιστορία όχι μόνο δεν κάνει
κακό στο παιδί μας αλλά το βοηθάει να
αναπτύξει την φαντασία του να ονειροπολήσει να μαγευτεί και να παίξει.
Μεγαλώνοντας και φεύγοντας από το
στάδιο της προσυλλογιστικής νοημοσύνης, γύρω στα 6-7 του χρόνια, η
ιστορία αυτή το βοηθάει να αναπτύξει
την κριτική του σκέψη και να αρχίσει
την αμφισβήτηση.
Σε αυτή τη περίπτωση, δεν φανερώνουμε στο παιδί ότι δεν υπάρχει Άγιος
Βασίλης και να επικεντρωθούμε στο
''ψέμα'' απογοητεύοντας το, αλλά μπορούμε να αφήσουμε το παιδί να κάνει τη
δική του αναζήτηση και να ενδιαφερθούμε να μάθουμε τη δική του άποψη,
ρωτώντας το για παράδειγμα ''γιατί
ρωτάς;'' ή ''εσύ τι πιστεύεις;''. Αυτές οι
ερωτήσεις μπορούν να αποτελέσουν
τροφή για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις ανάμεσα στα παιδιά και στους
γονείς.
Άλλωστε η ιστορία του Άγιου Βασίλη θα
μπορούσε να αποτελέσει και μια πολύ
όμορφη πρόφαση στην προσπάθειά
των γονιών να διδάξουν στα παιδιά
τους αξίες και αρχές, να τους καλλιεργήσουν την επιθυμία να βελτιώνουν τη
συμπεριφορά τους, να τα ενθαρρύνουν
να ονειρεύονται ένα καλύτερο μέλλον,
να προσδοκούν πράγματα και να προσπαθούν γι' αυτά καθώς και να αναπτύξουν την αίσθηση και την ανάγκη

√ Κανένα ακριβό δώρο
δεν μπορεί να είναι καλύτερο
από μια ζεστή αγκαλιά
για κοινωνική προσφορά!
Στον δυτικό κόσμο η ιστορία του Άγιου
Βασίλη είναι βασισμένη στη ζωή του
Αγίου Νικολάου ο οποίος δώρισε την
περιουσία του για την προστασία των
φτωχών και των απόρων ιδρύοντας
νοσοκομεία και διάφορα φιλανθρωπικά
ιδρύματα, ενώ στη χώρα μας ταυτίζεται
με την ιστορία του Μέγα Βασίλειου από
την Καισαρεία, που ίδρυσε και λειτούργησε ένα κοινωνικό φιλανθρωπικό
σύστημα. Έτσι θα ήταν καλό να επικεντρωθούμε περισσότερο στην
''έννοια'' του Άγιου Βασίλη παρά στο να απαντήσουμε με ένα ''ναι'' ή
ένα ''όχι''. Δηλαδή, αναφέρουμε στο παιδί μας
την ιστορία του Μέγα
Βασίλειου μεταφέροντας του την σημασία
της προσφοράς και
της αλληλεγγύης στη
ζωή μας ειδικά αυτές
τις γιορτινές ημέρες και εν
καιρώ οικονομικής κρίσης.
Παράλληλα, καλό θα ήταν να του
μεταφέρουμε ότι αυτό που έχει
σημασία είναι να το θυμηθεί ο Άγιος
Βασίλης και όχι η αξία ή το μέγεθος του
δώρου που θα του φέρει. Αν παρόλα
αυτά το παιδί μας ζητήσει ένα αρκετά
ακριβό δώρο, μπορούμε να του εξηγήσουμε ότι αν ο Άγιος Βασίλης ξοδεύει
τόσα χρήματα μόνο για ένα παιδί, δεν
θα του μείνουν αρκετά χρήματα και για
τα υπόλοιπα παιδιά του κόσμου και
έτσι κάποια παιδιά δεν θα πάρουν
δώρο φέτος.
Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι αποθαρρύνουμε το παιδί μας από το να
πιστεύει στον Άγιο Βασίλη ή στο να του
γράψει ένα γράμμα ζητώντας του ένα
δώρο. Χρειάζεται να το ενθαρρύνουμε
και εάν το θέλει και αυτό να καθίσουμε
μαζί του να γράψουμε ένα γράμμα.
Ίσως τελικά εκπλαγούμε από αυτά που
θα ζητήσει τελικά το παιδί. Πολλές
φορές τα παιδιά κάθε άλλο παρά υλικά
πράγματα ζητούν από τον Άγιο Βασίλη.
Μπορεί η ιδέα ότι υπάρχει Άγιος Βασί-

λης να κάνει καλό στα μικρά παιδιά
όμως μπορεί σε κάποια να προκαλέσει
φόβο ή τρόμο. Η σκέψη ότι ένας ηλικιωμένος σωματώδης άντρας έρχεται το
βράδυ από την καμινάδα, τρώει τα μπισκότα και τις λιχουδιές που έχει στο
σπίτι και αφήνει το δώρο κάτω από το
δέντρο την ώρα που αυτό κοιμάται
μπορεί να προκαλέσει άγχος, φόβο ή
και τρόμο σε ένα μικρό παιδί. Μπορεί η
ιστορία αυτή να ακούγεται όπως όλα
τα παραμύθια και να φαίνεται χαριτωμένο με την μαγεία που έχει, όμως επειδή τα μικρά παιδιά έχουν αρκετή
φαντασία μπορεί κάτι τέτοιο να φέρει
άλλα αποτελέσματα. Οπόταν για να
αποφύγουμε κάτι τέτοιο θα ήταν καλό
να σκεφτούμε μια παραλλαγή της ιστορίας όπως για παράδειγμα, ότι ο Άγιος
περνάει πάνω από κάθε σπίτι το βράδυ
με το έλκηθρο και δια μαγείας αφήνει τα
δώρα στο σπίτι του κάθε παιδιού. Έτσι
ενισχύουμε την φαντασία του χωρίς το
ενδεχόμενο να το φοβίσουμε.

Μια συμβουλή για τα φετινά
Χριστούγεννα!!!
Φέτος αντί για ακριβά δώρα, λόγω
κυρίως της οικονομικής κρίσης, και αντί
να αισθάνεστε άγχος πως θα
καταφέρετε να αγοράσετε στο
παιδί σας το ακριβό δώρο που
ζήτησε, μπορείτε
να
αφιερώσετε
''ποιοτικό'' χρόνο
μαζί του στολίζοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο με
στολίδια που θα
φτιάξετε μαζί και
φτιάχνοντας μαζί
του γλυκά, μοσχοβολώντας όλο το σπίτι. Με
αυτό τον τρόπο θα
περάσετε περισσότερο
χρόνο μαζί του (ποιοτικό χρόνο) κάτι
που τα παιδιά στις μέρες μας έχουν
πραγματικά ανάγκη και δυστυχώς εμείς
οι ''μεγάλοι'' συχνά το ξεχνάμε λόγω
κυρίως των πολλών υποχρεώσεων που
έχουμε κάθε μέρα.
Μεγαλώνοντας τα παιδιά φαίνεται ότι
αυτό που μένει στη μνήμη τους για τις
γιορτές δεν είναι τόσο τα δώρα που
πήραν, όσο η ατμόσφαιρα που υπήρχε
μέσα στο σπίτι, οι όμορφες εικόνες με
την οικογένεια τους, τα συναισθήματα
της οικογένειας, οι μυρωδιές από τα
γλυκά, οι σχολικές Χριστουγεννιάτικες
γιορτές με τα τραγουδάκια κλπ.
Κανένα ακριβό δώρο δεν μπορεί να είναι
καλύτερο από μια ζεστή αγκαλιά, από
τις όμορφες εικόνες και μυρωδιές και
φυσικά από την αίσθηση ασφάλειας
και προσοχής που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς στα παιδιά τους.
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Ο Άγιος Βασίλης
του Ελληνισμού
και της Ορθοδοξίας

Σ

την Ελλάδα, την Κύπρο και την
Ορθόδοξη παράδοση, η πρώτη ημέρα
του χρόνου ταυτίστηκε με τον Μέγα
Βασίλειο, το μεγάλο ιεράρχη από την
Καισαρεία της Καππαδοκίας, του 4ου
αιώνα. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν ένας
από τους τρεις ιεράρχες, γεννήθηκε το
330 μ.χ στη Νεοκαισάρεια του Πόντου.
Χειροτονήθηκε επίσκοπος Καισάρεια
της Καππαδοκίας το 370 μ.χ
Έγινε γνωστός κυρίως για τη φιλανθρωπία του και γιατί φρόντιζε πάντα
όσους είχαν την ανάγκη του. Σύμφωνα
με την παράδοση αμέσως μετά τα Χριστούγεννα ξεκινούσε πεζός μ' ένα
ραβδί στο χέρι και έφερνε συμβολικά
δώρα στους ανθρώπους δώρα: ευλογία του και η καλή τύχη. Από τον Μέγα
Βασίλειο ξεκίνησε και η παράδοση της
βασιλόπιτας της Πρωτοχρονιάς. Όλα
άρχισαν όταν ο Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε στην πόλη για να εισπράξει φόρους, οι κάτοικοι ζήτησαν τη
βοήθεια του Μεγάλου Βασιλείου για να
μην χάσουν τα πολύτιμα αντικείμενα
τους, αφού ήταν και τα μόνα που
είχαν του. Αφού τα συγκέντρωσαν και
τα είδε ο Έπαρχος, ο Μέγας Βασίλειος
τον έπεισε να μην τα πάρει. Ενθουσιασμένοι οι κάτοικοι ευχαριστούν τον
Μέγα Βασίλειο που τους βοήθησε,
ωστόσο τότε προέκυψε το ζήτημα της
επιστροφές των αντικειμένων στους
ιδιοκτήτες τους. Τότε για να μην
υπάρξει διχόνοια και προστριβές τους
διέταξε τους πιστούς να φτιάξουν το
απόγευμα του Σαββάτου πίτες και να
βάλουν μέσα σε κάθε μία από ένα
αντικείμενο. Την επομένη τους τις μοίρασε και, σαν από θαύμα, κάθε ένας
βρήκε μέσα στην πίτα αυτό που είχε
προσφέρει.
Ο δικός μας Αη Βασίλης σύμφωνα με
την λαογραφία, ήταν πρόσωπο συμβολικό που ξεκινούσε από τα βάθη της
Ελληνικής Ασίας, όργωνε τον Πόντο,
τα Επτάνησα και την Ήπειρο καταλήγοντας στην Κύπρο.Ήταν αδύνατος,
γελαστός με μαύρα γένια και καμαρωτά φρύδια. Συμβολικά του δώρα, η
καλή τύχη και η ιερατική ευλογία του.
Ντυμένος σαν βυζαντινός πεζοπόρος
με σκουφί, πέδιλα και ραβδί. Ήταν
γραμματισμένος κρατούσε κόλλα,
χαρτί και καλαμάρι προσφέροντας τη
χαρά της γνώσης σε μικρούς και μεγάλους.
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• Η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας κορυφαία προτεραιότητα της ΣΕΚ

Στην πρώτη γραμμή της τιτάνειας προσπάθειας
για να ευοδοθεί ο μέγας στόχος του ΓεΣΥ
√ ΣΕΚ και υπουργός Υγείας μαζί μέχρι τέλους για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η μεταρρύθμιση
στον τομέα της Υγείας και να εφαρμοσθεί το μονοασφαλιστικό Γενικό Σχέδιο Υγείας

Η

εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας θα είναι η
μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση στην Κύπρο μετά
την εισαγωγή του Αναλογικού Συστήματος Κοινωνικής
Ασφάλισης και αν χρειαστεί, η ΣΕΚ θα το επιβάλει.
Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα έστειλε ο γενικός γραμματέας της ΣΕΚ Ανδρέας Φ. Μάτσας προλογίζοντας την
πρόσφατη εκδήλωση της ΠΕΣΥΣ - ΣΕΚ με τίτλο «Η
εισαγωγή του ΓεΣΥ και η Κοινωνική Πολιτική του Κράτους». Αναλύοντας τις θέσεις της ΣΕΚ στα καίρια
εργατικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, ο κ.
Μάτσας διαβεβαίωσε τους συνταξιούχους ότι η υπεύθυνη, τεκμηριωμένη και διεκδικητική πολιτική της ΣΕΚ
θα συνεχισθεί στοχεύοντας στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην ουσιαστική αύξηση
των χαμηλών συντάξεων, την εισαγωγή του ΓεΣΥ στα
τεθέντα χρονοδιαγράμματα και την ομαλοποίηση της
αγοράς εργασίας που δέχθηκε σοβαρά πλήγματα
απορρύθμισης μεσούσης της οικονμικής κρίσης.
Παρουσιάζοντας τους κύριους άξονες του μονοασφαλιστικού Γενικού Σχεδίου Υγείας ο υπουργός Υγείας
Γιώργος Παμπορίδης διατράνωσε την αταλάντευτη
θέληση του να αγωνισθεί από οποιανδήποτε έπαλξη
μαζί με τη ΣΕΚ και την Κοινωνική Συμμαχία για την
μεταρρύθμιση της Υγείας. Δεσμεύομαι ενώπιον σας να
κάνω ότι είναι δυνατόν ώστε να ξεπλύνουμε την
ντροπή της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στον
τομέα της δημόσια υγείας δοκιμάζοντας σκληρά τους
συνταξιούχους μας και το σύνολο του λαού.

Αποφασισμένοι να
εργασθούμε με όλες
μας τις δυνάμεις
για να σπάζουν
τα κυκλώματα που
εμπορεύονται το
υπέρτατο αγαθό
της υγείας

Στυλοβάτες για να ευοδοθεί η τιτάνεια προσπάθεια
για εισαγωγή του μονοασφαλιστικου ΓεΣΥ, κόντρα
στα κολοσσιαία διαπλεκόμενα συμφέροντα που το
υπονομεύουν, είστε εσείς τα στελέχη και τα μέλη της
ΣΕΚ που χάρις στην δική σας αποφασιστικότητα
καταφέραμε να ψηφισθούν οι νόμοι που το διέπουν.
Τώρα που φθάνουμε στην τελική ευθεία, με αιχμή την
αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, απαιτείται εντατικοοποίηση της προσπάθειας και μεγιστοποίηση των αποτελεσματικών δράσεων εκ μέρους των
δυνάμεων που εργάζονατι συνειδητά για να υλοποιηθεί το μέγα όραμα του ΓεΣΥ.
Προτού δώσει τον λόγο στους παρευρεθέντες για ερωτήσεις, ο συντονιστής της εκδήλωσης Χρίστος Καρύδης, διευθυντής του τμήματος Οικονομικών Μελετών
ΣΕΚ, ανέφερε ότι η κατάσταση στον τομέα της Υγείας
δεν μας τιμά ως κοινωνία, ως λαό και ως Ευρωπαική
χώρα, τονίζοντας πως ήρθε η ώρα με πρωτεργάτες τη
ΣΕΚ και τον θαρραλέο υπουργό Υγείας Γιώργο
Παμπορίδη να διαδραματίσουμε καταλυτικό ρόλο για
να σπάσουν τα κυκλώματα της διαπλοκής και των
κάθε λογής κερδοσκόπων, προσφέροντας ποιοτικό
σύστημα ιατροφαρμακευτικής περιθαλψης σε όλους
τους πολίτες χωρίς διακρίσεις μέσα σε συνθήκες αξιποπρέπειας και διαφάνειας.
Στις παρεμβάσεις τους οι συνταξιούχοι, έδωσαν τα
εύσημα στον κ. Παμπορίδη για τη σθεναρή στάση του
στο θέμα του ΓεΣΥ, τονίζοντας ότι η δική του σφραγίδα θα μείνει ανεξίτηλα γραμμένη στην ιστορική
πορεία του ζωτικού τομέα της Υγείας. Διαμήνυσαν
επίσης ότι δεν πρόκειται να συγχωρέσουν οποιονδήποτε για τυχόν πισωγύρισμα στην ιερή υπόθεση του
ΓεΣΥ.

• Μεγιστοποιείται η προσπάθεια σ’ όλα τα μέτωπα ώστε να προωθηθούν
όλα τα προαπαιτούμενα για υλοποίηση του Γενικού Σχεδίου Υγείας
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• Επίσκεψη Εργατικής Φωνής σε εργαζόμενους που βρίσκονται επί ποδός για το αυτονόητο: Να έχουμε πρόσβαση σε νερό

Οι στρόφιγγες δεν ανοίγουν από μόνες τους...
Ρεπορτάζ: Δέσποινα Ησαϊα

Η

επίσκεψη της Εργατικής Φωνής στα
διυλιστήρια Τερσεφάνου και Χοιροκοιτίας και στο Τμήμα Υδάτων στη
Βυζακιά στην παρουσία του γγ της
ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ Γιώργου Κωνσταντίνου και των οργανωτικών γραμματέων Ανδρέα Νεοφύτου και
Χριστόφορου Κίντ μας έφερε
κοντά στην καθημερινότητα των
ανθρώπων που βρίσκονται σε
συνεχή επιφυλακή για να μπορέσουν να διαχειριστούν άμεσα και
αποτελεσματικά προβλήματα τα
οποία τυχόν παρουσιαστούν στο
σύστημα υδροδότησης.

του νερού, είναι άξια θαυμασμού αφού
το νερό αποτελεί πηγή ζωής και πως
αυτοί οι άνθρωποι με κόπο και ιδρώτα
διασφαλίζουν στον καθένα από εμάς
αυτό το πολύτιμο αγαθό.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης οι
εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να
ανταλλάξουν απόψεις με τον γγ της
Ομοσπονδίας για διάφορα εργασιακά
ζητήματα που προκύπτουν, αλλά και να
προβούν σε εισηγήσεις, ώστε να μπορούν, σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας,
να παράγουν καλύτερα προς όφελος
πάντα του κοινωνικού συνόλου. Τα διάφορα Τμήματα Υδάτων, καθώς και τα
διυλιστήρια νερού, στελεχώνουν ωρομίσθιοι κυβερνητικοί εργάτες οι οποίοι
αρκετές φορές σε εθελοντική βάση, σε
χρόνο μη εργάσιμο ανταποκρίνονται
άμεσα στο κάλεσμα της υπηρεσίας τους
όταν προκύψει σοβαρό πρόβλημα στους
διάφορους αγωγούς νερού.

• Κάποια πράγματα
στη ζωή μας όσο αυτονόητα
και αν ακούγονται δεν είναι
σίγουρα δεδομένα. Και για
να γίνουν δεδομένα
θα πρέπει κάποιοι
συνάνθρωποι μας
να εργάζονται νυχθημερόν
ώστε σε χιλιάδες σπίτια
να υπάρχει συνεχής ροή
πόσιμου νερού

«Η συνείδηση μας, τόνισαν οι εργαζόμενοι, δεν μας επιτρέπει ούτε μια στιγμή
να εφησυχάσουμε αφού γνωρίζουμε
πολύ καλά πως η δική μας απουσία θα
δημιουργήσει αλυσιδωτές επιπτώσεις
στην παροχή νερού. Δεν απαιτούμε
περισσότερα από αυτά που δικαιούμαστε» ήταν η σαφής τοποθέτηση των
εργαζομένων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησης και του δικτύου ώστε να
μεταφέρεται ποιοτικό νερό σε ολόκληρη
την Κύπρο για σκοπούς ύδρευσης και
άρδευσης. Παράλληλα, έχουν ευθύνες
μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και
υδραυλικές.
«Απλά, επιθυμούμε το κράτος να αναγνωρίζει τη δουλειά μας και να επιλύει
ζητήματα που προκύπτουν για να την
καθιστά πιο ασφαλής και αποδοτικότερη».

Άξια θαυμασμού η δουλειά
που επιτελούν οι εργαζόμενοι
στις υπηρεσίες υδάτων

Διυλιστήριο Τερσεφάνου

Ένα πολύτιμο αγαθό το οποίο θα πρέπει να τυγχάνει
προσεκτικής διαχείρισης αφού η χώρα μας πολύ
συχνά μαστίζεται από έντονη λειψυδρία

Στο διυλιστήριο Τερσεφάνου που είναι
το μεγαλύτερο στην Κύπρο, μεταφέρονται από τα φράγματα και τις μονάδες
αφαλάτωσης 60000 τόνοι νερού την
ημέρα. Το ακατέργαστο νερό, επεξεργάζεται με τη μέθοδο της φυσικής και
της χημείας μέχρις ’ότου φθάσει σε
υψηλά επίπεδα ποιότητας πριν προωθηθεί σε σταθμό στο Δάλι και από
εκεί, λόγω βαρύτητας, στα διάφορα
συμβούλια υδατοπρομήθειας.

Ο γενικός γραμματέας της ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ
προέβη σε ευρεία ενημέρωση των εργαζομένων για τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας και της ΣΕΚ ώστε σταδιακά
και σε βάθος χρόνου να επανέλθουν οι
μισθοί και τα ωφελήματα των εργαζομένων που αποκόπηκαν λόγω κρίσης.

Γίνονται συνεχείς ενδιάμεσοι έλεγχοι
και αναλύσεις προτού το νερό φθάσει
στον τελικό προορισμό του.

Τόνισε, πως η Ομοσπονδία βρίσκεται
συνεχώς επι ποδός για να εξασφαλίζει
συνθήκες ασφάλειας και υγείας για
τους ωρομίσθιους εργαζόμενους, που
αν και οι πιο χαμηλόμισθοι, επιτελούν
σημαντικότατο έργο.

Το ίδιο ισχύει και στο διυλιστήριο Χοιροκοιτίας που λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός.

Όλες οι εισηγήσεις των εργαζομένων θα
εξεταστούν για λήψη περαιτέρω ενέργειών. Ο κ. Κωνσταντίνου επεσήμανε,
παράλληλα, πως η δουλειά που επιτελούν οι ωρομίσθιοι στα διάφορα τμήματα υδάτων που έχουν τη διαχείριση
των υδάτινων πόρων και της ποιότητας

Το διυλιστήριο στην Τερσεφάνου στελεχώνεται με 24 εργαζόμενους οι
οποίοι βρίσκονται επί ποδός για να
υπάρχει απρόσκοπτη παροχή νερού.

Τι ποιεί το διυλιστήριο νερού
Στα διυλιστήρια νερού γίνεται η επεξεργασία του νερού προερχόμενου
κυρίως από επιφανειακά ύδατα ή και
γεωτρήσεις. Το ακατέργαστο νερό
όταν φτάνει στις εγκαταστάσεις των
διυλιστηρίων περιέχει όλες τις συνηθισμένες ουσίες ενός επιφανειακού
νερού. Και τότε αρχίζει η φυσική και
χημική επεξεργασία.
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Οργανωθείτε σωστά και θα ανταμοιφθείτε
γενναιόδωρα στην καθημερινότητα σας

Ε

ίναι γεγονός πως η πολυπλοκότητα
του νέου τρόπου ζωής κάνει την καθημερινότητα μας δύσκολη. Αν οι καταστάσεις σας υποχρεώνουν, χωρίς ίσως να τα
καταλάβετε, να ξεφεύγετε από τους στόχους που είχατε θέσει στη ζωή σας, καλό
είναι να διαβάστε τις πιο κάτω δέκα
πολύτιμες συμβουλές. Και Για καλά αποτελέσματα υιοθετείστε συνήθειες που θα
σας βοηθήσουν να οργανώσετε τον χρόνο,
τον χώρο και βέβαια τη ζωή σας.
Βρείτε τι σας σπαταλά τον χρόνο
Είναι τα κοινωνικά δικτυα; Είναι τα
πολύωρα τηλεφωνήματα με τους κολλη-

√ Ο δεκάλογος που πρέπει
να υιοθετήσετε ώστε να κάνετε
πιο εύκολη τη ζωή σας
τούς; Είναι η αδυναμία να πείτε "όχι";
Βρείτε τι σας "τρώει" τον περισσότερο
πολύτιμο χρόνο μέσα στην ημέρα σας και
φροντίστε να μειώσετε τη "χασούρα".
Κρατήστε σημειώσεις: Κανείς, όσο καλή
μνήμη κι αν έχει, δεν μπορεί να βασιστεί
σε αυτή: Όλο και κάτι σημαντικό θα του
ξεφύγει. Μία ατζέντα, ένα ημερολόγιο ή
ένα σχετικό app στο κινητό είναι απαραίτητα εργαλεία για να θυμάστε για παράδειγμα πότε πρέπει να πληρώσετε το
ενοίκιο, πότε λήγουν οι λογαριασμοί, πότε
έχετε ραντεβού στον γιατρό, τι ώρα πρέπει να πάρετε το παιδί από το φροντιστήριο κ.ο.κ.
Κάντε πρόγραμμα: Με άλλα λόγια, βάλτε
στόχους, αλλά όχι "ασαφείς". Σκεφτείτε τι
θέλετε να πετύχετε, "σπάστε" το σε βήματα και βάλτε διορία για κάθε βήμα, ώστε
να προχωρήσετε προς την επίτευξη του
στόχου. Και πάλι, το να το γράψετε, και
όχι απλώς να το έχετε στο μυαλό σας,
βοηθά πολύ.
Μην χαζεύετε: Αναβολή… μήτηρ πάσης
αποτυχίας. Το ξέρουμε ότι το μεσημέρι θα
προτιμούσατε να σκρολάρετε επ’ άπειρον
στο διαδίκτυο ή να κάνετε εκείνο το κουιζάκι για το ποιος χαρακτήρας είστε,
όπως ξέρουμε όμως και ότι παράλληλα οι
διορίες τρέχουν και οι υποχρεώσεις συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα να τρέχετε
και να μη φτάνετε το απόγευμα. Το ίδιο
ισχύει σε μεγαλύτερη χρονική κλίμακα:
Μην αφήνετε το εξάμηνο project της δουλειάς για τον τελευταίο μήνα, την διπλωματική σας για την τελευταία εβδομάδα
πριν την παράδοση κ.ο.κ.
Δώστε βάση στους βιολογικούς σας
ρυθμούς: Πότε είστε πιο δημιουργικοί και
αποτελεσματικοί; Αν είστε νωρίς το πρωί,
τότε σηκωθείτε νωρίς και ριχτείτε στη
δουλειά. Αν είστε πιο αποδοτικοί το
βράδυ, μην σπαταλάτε άδικα τις πρωινές
σας ώρες ξεκούρασης για κάτι που μπορείτε με μεγαλύτερη ευκολία να πετύχετε
στο μισό χρόνο αργότερα μέσα στη μέρα.
Και μην ξεχνάτε να ακούτε τον οργανισμό

σας όταν σας λέει πως χρειάζεται ξεκούραση. Ο ύπνος και οι διακοπές δεν είναι
ποτέ χαμένος χρόνος.
Βάλτε τάξη γύρω σας: Με άλλα λόγια, για
να βάλετε τάξη στον χρόνο σας, πρέπει να
βάλετε και στον χώρο σας. Μπορεί να
χρειαστείτε λίγο χρόνο για να οργανώσετε
τα ντουλάπια, το γραφείο, τα ρούχα, τα
έγγραφα, τους φακέλους του υπολογιστή
σας, αλλά σίγουρα στη συνέχεια γλιτώνετε από πολύ κόπο και χρόνο, καθώς θα
γνωρίζετε πού έχετε το κάθε τι και θα το
βρίσκετε ευκολότερα την στιγμή που χρειάζεται.
Οργανωθείτε (ξανά):
Δεν αρκεί να οργανώσετε ένα σχέδιο, έναν
στόχο, έναν χώρο.
Ανά
διαστήματα,
πρέπει να βρίσκετε
λίγο χρόνο για να
μελετήσετε τα δεδομένα, να δείτε αν όλα
πάνε καλά και αντίστοιχα να αναπροσαρμοστείτε: Μπορεί
τελικά οι φάκελοι στον υπολογιστή σας
να μην είναι αποτελεσματικά ταξινομημένοι. Μπορεί ένα σημαντικό εμπόδιο να
απαιτεί να αλλάξετε τις διορίες σας.
Μπορεί οικονομικές αναποδιές να πρέπει
να ληφθούν υπ’ όψη στο προσεχές διάστημα. Βάλτε κάτω τα δεδομένα και ανα οργανωθείτε.
Κρατήστε μόνο όσα χρειάζεστε - ειδικά
όταν μαζεύονται πολλά: Σε αυτά τα
"όσα" δεν περιλαμβάνονται μόνο αντικείμενα, αλλά και υποχρεώσεις. Μάθετε να
λέτε "όχι" ή να αναθέτετε κάποιες από τις
αρμοδιότητες και τις ευθύνες όσων βρίσκονται στο πρόγραμμά σας σε άλλους.
Φίλοι μπορούν να βοηθήσουν κρατώντας
τα παιδιά, συνεργάτες που έχουν χρόνο
αυτή την εβδομάδα να αναλάβουν κάποιες από τις δουλειές σας, η οικογένειά σας
να βοηθήσει στις δουλειές του σπιτιού
κ.ο.κ. Κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει
όλα. Και κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του.
Βάλτε τάξη στα οικονομικά σας: Το
μεγαλύτερο μέρος του άγχους που σας
αποδιοργανώνει προέρχεται κατά πάσα
πιθανότητα από το "βάρος" των οικονομικών υποχρεώσεων, που συσσωρεύεται
στους ώμους σας και φαντάζει μεγαλύτερο όταν δεν ξέρετε τι ακριβώς έχετε ακόμη
να πληρώσετε αυτόν τον μήνα, γιατί έχετε
μόνο 20€ στο πορτοφόλι ενώ νομίζετε ότι
δεν ξοδέψατε πολλά, πώς στο καλό ξοδέψατε 100€ στην τελευταία επίσκεψή σας
στην υπεραγορά… Μια καλή ιδέα είναι να
καταγράφετε τα έξοδά σας για έναν μήνα,
στην συνέχεια να μελετήσετε την κατανομή αυτών των εξόδων και πλέον να προσέχετε τις πιο "επικίνδυνες οικονομικές
νάρκες".
Μην περιμένετε την "τελειότητα": Κι
αυτό γιατί πιθανότατα αυτή δεν υπάρχει.
Όσο για παράδειγμα αναβάλετε την ολοκλήρωση μιας δουλειάς ή την εφαρμογή
ενός σχεδίου επειδή περιμένετε τη στιγμή
που θα πετύχετε το «τέλειο», είναι βέβαιο
πως ήδη σπαταλάτε τόσο χρόνο, που η
τελειότητα ήδη έχει χαθεί – γιατί και η
ταχύτητα είναι μέρος της αποτελεσματικότητας. Ξεχάστε το τέλειο: Αναζητήστε
το αποτελεσματικό και μην το υπεραναλύετε.
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Εποχική γρίπη:
Τρόποι προφύλαξης και αντιμετώπισης

Η

περίοδος έξαρσης του ιού της
γρίπης πλησιάζει απειλητικά,
όσο φθάνουμε κοντά στην καρδιά του
χειμώνα. Ωστόσο, για να μην περάσουμε τους επόμενους μήνες άρρωστοι, καλό είναι να γνωρίζουμε πώς
μπορούμε να προστατευθούμε αλλά
και να θεραπεύσουμε την ενοχλητική
ίωση της εποχής.
Η γρίπη, αν και είναι βαριά ίωση,
σπάνια εμφανίζει επιπλοκές σε υγιή
άτομα. Μπορεί, όμως, να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε ασθενείς
με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά

χώρους, ιδιαίτερα με άτομα που
έχουν συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού.
Επίσης, σημαντική είναι η τόνωση
του αμυντικού συστήματος με την
υγιεινή διατροφή, την άσκηση, την
αποφυγή παθητικού και ενεργητικού
καπνίσματος, τη διατήρηση φυσιολογικού βάρους, τον επαρκή ύπνο και
την αποφυγή ψυχολογικών επιβαρύνσεων.
Αναφορικά με τη θεραπεία της γρίπης, ιδιαίτερα σε άτομα υψηλού κιν-

√ Συμβουλές για να προστατευθούμε αλλά και να θεραπεύσουμε
την ενοχλητική ίωση της εποχής
προβλήματα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή
χρειάζονται και οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη ή τα άτομα με
εξασθενημένο ανοσοποιητικό.
Μερικές από τις πιο συνηθισμένες
επιπλοκές της γρίπης είναι η πνευμονία από τον ίδιο τον ιό ή από
μικρόβια, κυρίως από πνευμονιόκοκκο, οι κρίσεις άσθματος, η παρόξυνση της χρόνιας βρογχίτιδας, η επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας και
του διαβήτη.
Ο Αθανάσιος Τσάκρης, καθηγητής
μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, προτείνει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου.
Όπως αναφέρει, για την πρόληψη
της γρίπης είναι σημαντικό το συχνό
και καλό πλύσιμο των χεριών και η
αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς

δύνου, μεγάλη σημασία έχει η έγκαιρη
χορήγηση αντιγριπικών φαρμάκων,
αφού μειώνει τη διάρκεια της λοίμωξης και την πιθανότητα εμφάνισης
σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη
και ανάγκης για νοσηλεία. Τα αντιβιοτικά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη γρίπη, οπότε η λήψη τους δεν
συνιστάται.
Ωστόσο, επειδή η αποφυγή μετάδοσης της γρίπης δεν επαρκεί για να
εξαλείψει το πρόβλημα, είναι επιτακτικός ο εμβολιασμός με το εποχικό
αντιγριπικό εμβόλιο, που αποτελεί
τον σημαντικότερο τρόπο πρόληψης
της γρίπης διεθνώς, ειδικά για τις
ευπαθείς ομάδες.

Κρίση ηλικίας: Συμβαίνει για πρώτη
φορά γύρω στα 25 μας χρόνια

N

έα έρευνα του LinkedIn, ανακάλυψε ότι το 72% των νέων εργαζόμενων στη Βρετανία έχει περάσει
κρίση ηλικίας στο πρώτο τέταρτο της
ζωής του, με τους δύο κορυφαίους
παράγοντες άγχους να είναι η από-

√ Διαρκεί λίγους μήνες
αλλά σημαδιακούς
κτηση της δικής του κατοικίας (75%)
και η εύρεση μιας ικανοποιητικής
δουλειάς (75%).
Η απόκτηση ενός σταθερού συντρόφου ήρθε τρίτη στους παράγοντες

πίεσης με ποσοστό 46%. Ο ψυχολόγος
Dr. Alex Fowke ορίζει την «κρίση των
25 ετών» ως μια περίοδο άγχους,
ανασφάλειας και απογοήτευσης σε
σχέση με τη δουλειά, τις σχέσεις και
την οικονομική σου κατάσταση».
Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό προκύπτει
μετά από μια περίοδο μεγάλων αλλαγών, όπως είναι η εφηβεία, όταν το
άτομο έρχεται αντιμέτωπο με τις
ευθύνες της ενήλικης ζωής.
Το καλό νέο; Η έρευνα έδειξε ότι η
κρίση διαρκεί μόνο 11 μήνες και ότι
συνήθως οδηγεί σε αποφάσεις και
αλλαγές προς το καλύτερο.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
Δώστε χαρά στα παιδιά επιλέγοντας το κατάλληλο
αλλά και ασφαλές παιχνίδι
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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ

ια τις πιό κάτω θέσεις εργασίας,
παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνούν με τα αναγραφόμενα τηλέφωνα των οργανωτικών αξιωματούχων της ΣΕΚ.
• Ζητείται για πρόσληψη:
- ΠΩΛΗΤΗΣ: Εταιρείες εισαγωγής
αυτοκινήτων ζητούν στην Πάφο:
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
στη Λεμεσό:
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SERVICE
ADVISOR) στο Τμήμα Συνεργείου
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (PDI TECHNICIAN)
στη Λευκωσία:
- ΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (SERVICE ADVISOR)
στο Τμήμα Συνεργείου
- JUNIOR SERVICE ENGINΕER
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ ΓΙΑ
ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΔΙΑΓΝΩΣΤΗ
Γιώργο Κασιούρη 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΣ
Χριστόδουλο Βασιλείου 22849849
• Zητούνται για πρόσληψη:
ΔΙΑΝΟΜΕIΣ με άδεια φορτηγού
Φάνο Θεοφάνους 22849849
• Ζητούνται για άμεση πρόσληψη:
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ- οδηγός
περονοφόρου ανυψωτικού (Forklift)
- ΠΗΛΗΤΗΣ με εμπειρία σε προϊόντα ειδών υγιεινής ή κεραμικά ή
ξυλεία ή DIY
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΗΣ απόφοιτος
Τεχνικής Σχολής με γνώσεις Σχεδίου
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ με γνώσεις κοπής
μετάλλου με οξυγόνο
Ζάχο Φυσεντζίδη 99518097
• Zητούνται για πρόσληψη:
- ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ/H RECEPTIONIST
- TEXNIKOΣ με γνώσεις στα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά
- PORTER
- ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ (νυκτερινή
βάρδια)
- ΨΗΣΤΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ/ΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
Ανδρέα Παναγή 22849849
• Ζητούνται για πρόσληψη:
- ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ
- ΕΠΙΚΟΛΛΗΤΗΣ ΚΑΠΛΑΜΑ
- ΣΚΑΛΙΣΤΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
- ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΑ (DIGGER)
- ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (EXCAVATOR)
- ΓΕΡΑΝΟΔΗΓΟΣ
- ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
- ΚΑΛΟΥΨΗΔΕΣ
Μιχάλη Παντελή 99641048

Ε

νόψει της Χριστουγεννιάτικης περιόδου,
(κατά την οποία πραγματοποιείται
γύρω στο 53% των αγορών σε παιχνίδια,
για όλο το χρόνο,) επισημαίνεται ότι
υπάρχουν στην αγορά παιχνίδια που δεν
τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας και είναι επικίνδυνα για την υγεία
και την ασφάλεια των παιδιών.
Γιαυτό συμβουλεύονται οι καταναλωτές να
προσέξουν ιδιαιτέρως τις προυποθέσεις
ασφάλειας αλλά και καταλληλότητας για
το κάθε παιδί, που πρέπει να πληρούν τα
παιχνίδια.

• Τα παιχνίδια πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία του παιδιού και
να βοηθούν στην απελευθέρωση της φαντασίας του.
• Το σήμα CE στα παιχνίδια, διασφαλίζει τουλάχιστον θεωρητικά τον αγοραστή, για τον έλεγχο για την τήρηση των προδιαγραφών που είναι η
προϋπόθεση του σήματος
χωριού ή ενός πύργου).

ζουν την αγορά.

• Το παιχνίδι χρειάζεται να έχει σχέση με
τη φαντασία του παιδιού, Γι αυτό πρέπει
να αποφεύγονται τα πολύ ουδέτερα παιχνίδια. Αντίθετα οι εικόνες και οι ιστορίες
μπορούν να εξοικειώσουν το παιδί με
καταστάσεις άγνωστες σε αυτό.

• Οι διαστάσεις του παιχνιδιού πρέπει να
είναι προσαρμοσμένες στην ηλικία του
νεαρού κατόχου του. Τα μωρά και τα
μικρότερα παιδιά προτιμούν τα μεγαλύτερα, αναλογικά, παιχνίδια. Ας έχουμε
πάντως υπόψη μας ότι το παιδί πρέπει να
μπορεί να μεταφέρει μόνο το παιχνίδι του

• Ένα παιδί είναι πάντα περίεργο να μάθει
πώς είναι φτιαγμένο το παιχνίδι του. Γι'
αυτό πρέπει να μπορεί να το συναρμολογήσει κάθε φορά που το επιθυμεί.
• Το παιχνίδι χρειάζεται να προσφέρει στο
παιδί μια ποικιλία χρήσεων. Αυτό της μιας
χρήσης δεν επιτρέπει στο παιδί, παρά το
ρόλο του παθητικού θεατή και γι' αυτό
γρήγορα ξεχνιέται και εγκαταλείπεται σε
μια γωνιά.

• Τα παιχνίδια πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην ηλικία του παιδιού. Πρέπει,
όμως, να υπολογίζονται και ο ατομικός
ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού και η προσωπικότητα του.

• Το χρώμα και η μορφή παίζουν ένα
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της
αισθητικής του. Τα μικρά παιδιά
προτιμούν πάντα τα έντονα χρώματα. Τα μεγαλύτερα προτιμούν τα
φυσικά χρώματα και τα πιο σύνθετα
σχήματα

• Τα παιχνίδια πρέπει να βοηθούν στην
απελευθέρωση της φαντασίας του παιδιού. Ένα απλό παιχνίδι όπως οι κύβοι,
μπορεί να πάρει πιο σύνθετες μορφές (το
«κτίσιμο» για παράδειγμα, ενός ολόκληρου

• Το υλικό με το οποίο είναι κατασκευασμένο το παιχνίδι, έχει επίσης
μεγάλη σημασία. Καλύτερα να προτιμάται το ξύλο και το ύφασμα από τα
διάφορα άλλα υλικά που κατακλύ-

Βασικές επισημάνσεις

• Η ποσότητα χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένη στη λειτουργία του παιχνιδιού
Αρκεί μια κούκλα για ένα ολοκληρωμένο
παιχνίδι. Για να κτιστεί όμως μια πόλη
χρειάζονται πολλοί κύβοι.
• Η τιμή πρέπει να σχετίζεται άμεσα με την
αντοχή και την ποιότητα του παιχνιδιού.
Μερικές φορές είναι καλύτερο ένα πιο
ακριβό παιχνίδι που καλύπτει τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρά ένα φτηνότερο
που θα αχρηστευθεί μετά την πρώτη κιόλας χρήση του.

Χρήσιμες συμβουλές
• Προσέξτε ιδιαίτερα τα στολίδια των χριστουγεννιάτικων
δέντρων. Παρόλο που η εμφάνιση τους είναι παιχνιδίστικη δεν
θεωρούνται παιχνίδια και έτσι δεν υπάρχει καμία διάταξη διεθνώς που να υποχρεώνει τους κατασκευαστές να ακολουθούν
τις προδιαγραφές για τα παιχνίδια.
• Προσέξτε τις σωστές ηλικίες. Είναι επικίνδυνο να αγνοούμε
τις υποδείξεις ηλικίας των κατασκευαστών. Οι υποδείξεις δίνονται ακριβώς για λόγους ασφαλείας. Για παράδειγμα, όταν ένα
παιχνίδι προειδοποιεί ότι «δεν είναι για παιδιά κάτω των 3
ετών», μπορεί να περιέχει μικρά κομμάτια, που εύκολα μπορούν
να τα καταπιούν.
• Καλό είναι να ελέγχετε την ποιότητα. Κοιτάξτε καλά για
μυτερές ή κοφτερές άκρες, σκλήθρες ή καρφιά που εξέχουν,
εύθραυστο πλαστικά που μπορούν να σπάσουν σε κοφτερά κομμάτια και εξαρτήματα που μπορούν να ξεκολλήσουν ή να
λυθούν.
• Σκεφτείτε ότι το παιχνίδι μπορεί να υποστεί κακομεταχείριση. Εξετάστε αν σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να δημιουργήσει οποιονδήποτε κίνδυνο Τα μικρά παιδιά μπορούν να
χώσουν τα κεφάλια, τα χέρια ή τα δάκτυλα τους μέσα σε πιθανά ανοίγματα, να χώσουν μικρά αντικείμενα στο στόμα τους, τα
αφτιά ή τη μύτη τους, να ισορροπήσουν ή να πηδήξουν πάνω σε
οποιαδήποτε επιφάνεια. Ορισμένα είδη παιχνιδιών έχουν ιδιαίτερα προβλήματα
• Πτυσσόμενα παιχνίδια.
Ελέγξτε
παγίδες δαχτύλων
σε παιχνίδια όπως:
μικρές σιδερώστρες,
καροτσάκια
για
κούκλες, πτυσσόμενα
καρεκλάκια.
Χώστε ένα μολύβι
στα πιθανά επικίνδυνα σημεία, την
ώρα που τα κλείνετε, για να βεβαιωθείτε ότι δεν διατρέχουν κίνδυνο τα
δαχτυλάκια
των
παιδιών.

• Κουδουνίστρες και μουσικά παιχνίδια για το κρεβατάκι.
Προσέξτε τα διάφορα κορδόνια με τα οποία μπορεί να τυλιχτεί
ένα παιδί Καμιά άκρη κορδονιού δεν πρέπει να ξεπερνάει τους
30 πόντους. Κοιτάξτε τις κουδουνίστρες και τα μουσικά παιχνίδια για αιχμηρές γωνίες. Παρακολουθήστε τα και αργότερα στη
ζωή του παιδιού. Τα σφαιρίδια μέσα στην κουδουνίστρα μπορούν να έχουν ακριβώς το κατάλληλο μέγεθος για να σφηνωθούν
στο λάρυγγα ενός βρέφους και οι μηχανισμοί από τα μουσικά
παιχνίδια μπορούν να έχουν κοφτερά εξαρτήματα.
• Παιχνίδια με μηχανικά κινητά μέρη. Αυτά μπορούν να έχουν
εξωτερικά περιστρεφόμενα μέρη. Ελέγξτε αν ο μηχανισμός είναι
καλά προφυλαγμένος. Επίσης τι μπορεί να συμβεί αν πιαστεί
ένα δακτυλάκι ή τα μαλλιά του παιδιού στο μηχανισμό.
• Παιδικά όπλα. Πιστόλια και άλλα παιχνίδια που εκτοξεύουν
ένα βλήμα δεν μπορούν ποτέ να είναι σίγουρα. Πρέπει να διδάξετε καλά τα παιδιά σας να μην τα χρησιμοποιούν ποτέ, σημαδεύοντας ένα άτομο ή ένα ζώο. Πάντοτε να το κρατούν μακριά
από το σώμα τους και να μη ρίχνουν σε κάποιο σημείο που μπορεί το βλήμα να εξοστρακιστεί.
• Αυτοκινητάκια: Ελέγξτε για κοφτερές γωνίες ή άκρες και αν τα
αγοράζετε για μικρό παιδί βεβαιωθείτε ότι οι ρόδες ή άλλα
μικροεξαρτήματα δεν βγαίνουν εύκολα.
• Κούκλες: Κουνήστε τις δυνατά για να ακούσετε μήπως έχουν
μέσα τους κανένα ελεύθερο εξάρτημα που περίσσεψε κατά τη
σειρά μαζικής παραγωγής.
• Σφυρίχτρες και τρομπέτες: Βεβαιωθείτε ότι δεν διαλύονται
εύκολα και ότι μικρά κομμάτια, όπως επιστόμια ή σφαιρίδια,
δεν αποσπώνται με τρόπο που να μπορεί ένα παιδάκι να τα
καταπιεί.
• Μπαλόνια και βόλοι. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να φουσκώνουν μπαλόνια με το στόμα τους. Αν θέλετε αγοράστε τους
μια μικρή τρόμπα ή φουσκώστε τα εσείς.
Πολύ εύκολα μπορεί ένα μπαλόνι να αναρροφηθεί και να αποφράξει το λάρυγγα. Θυμίζετε πάντως στα παιδιά ότι οι βόλοι
δεν είναι για να μπαίνουν στο στόμα, αλλά ούτε να αφήνονται
οπουδήποτε στο πάτωμα.
• Παιχνίδια με μπαταρίες. Βεβαιωθείτε ότι το κουτί για τις
μπαταρίες είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε τα μικρά παιδιά να μην
έρχονται σε επαφή με τις μπαταρίες ή τους ακροδέκτες που
ίσως έχουν μυτερές άκρες.

ERG_12-12_inn_4 12/12/17 11:16 AM Page 1

12

ΣΤΗΛΗ... ΑΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Εξοικονομήστε χρήματα
στην υπεραγορά

ίναι γνωστές οι προσπάθειες που γίνονται
τα τελευταία χρόνια σε
μεμονωμένα κράτη της
Ευρώπης προκειμένου να
αποσυρθεί το φυσικό χρήμα
και να επιλεγεί άμεση και
οικολογική χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

μέχρι το τέλος της ερχόμενης
δεκαετίας (2030!), οδηγώντας
στην ραγδαία μείωση του φυσικού χρήματος (νόμιμου ή μη) από
την αγορά. Το χειρότερο είναι

Χώρες όπως η Σουηδία, η
Δανία και η Νορβηγία,
έχουν ήδη οριοθετήσει στο
περίπου το διάστημα κατά
το οποίο θα εξαφανίζονται
σταδιακά όλα τα μετρητά
από την αγορά.

Τι θα γινόταν ωστόσο αν σας
λέγαμε πως αυτό ακριβώς -και
μάλιστα με την συγκατάθεση των
πολιτών- γίνεται και σε πολύ
μεγαλύτερες
οικονομίες
της
Ευρωζώνης;Το παράδειγμα δίνει
η Γαλλία, τράπεζες της οποίας
έχουν ήδη προαναγγείλει το κλείσιμο υποκαταστημάτων τους

πως δεν παρατηρείται καμία
απολύτως αντίδραση!
Πιο συγκεκριμένα η Société
Générale είναι αυτή που δίνει
πρώτη το πράσινο φως για «λουκέτα» στο 15% των υποκαταστημάτων της σε όλη τη Γαλλία. Ήδη
έχουν δρομολογηθεί τα πρώτα
ξηλώματα ΑΤΜ στην γαλλική επι-

κράτεια, αρχής γενομένης από τις
μεγαλουπόλεις. «Είμαι πεπεισμένος ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός
τομέας διέρχεται ένα είδος βιομηχανικής επανάστασης, το οποίο
πιθανότατα θα μας
απασχολήσει για τα
επόμενα 10 χρόνια»,
υπογράμμισε
στους
Financial Times ο διευθύνων σύμβουλος της
Société
Générale,
Frédéric Oudéa.
Η αιτιολόγηση που αναφέρεται
στους
FT
είναι…απλή (και πολύ
«λογική»). Πρόκειται τόσο για την
ραγδαία άνοδο των ψηφιακών
συναλλαγών στον δυτικό κόσμο,
όσο και για την…περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση των
πολιτών, που επιλέγουν να συνδράμουν στην μείωση του φυσικού χρήματος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
(εδώ γελάμε).

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Από το περιβόλι του διαδυχτίου

Εξαφανίζουν το φυσικό χρήμα από την Ευρώπη

Ε
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• Χρησιμοποιείστε ένα κατάλογο για να αγοράσετε αποκλειστικά τα υλικά που θα χρειαστείτε για τα γεύματα της εβδομάδος. Παρ’
όλ’ αυτά μην κάνετε μακροπρόθεσμα σχέδια
καθώς είναι πολύ πιθανό να πέσετε έξω, και
τα τρόφιμα να παραπέσουν στον κάδο των
απορριμμάτων!
• Ψωνίστε λιγότερο, αλλά πηγαίνετε περισσότερες φορές στην υπεραγορά
• Διαβάζετε πάντα με προσοχή την ημερομηνία λήξης.
• Πριν φύγετε από το σπίτι μην ξεχάσετε να
ελέγξετε τι αποθέματα έχετε.

• Μην αγοράζετε μόνο τα «τέλεια» σε χρώμα
και μέγεθος λαχανικά και φρούτα. Μην κρίνετε τα ζαρζαβατικά από την εμφάνισή τους! Οι
πιθανότητες δείχνουν πως τα «άσχημα» λαχανικά
έχουν μεγαλώσει με λιγότερα χημικά.

Πόσο χρόνο ζωής χάνουμε σε κάθε τσιγάρο, ποτό, δόση ναρκωτικών

Η

γνωστή φράση που λένε
όλοι οι καπνιστές «ένα
τσιγάρο δεν βλάπτει», δεν
ισχύει.
Η ιατρική κοινότητα έχει
προειδοποιήσει, τα τελευταία
χρόνια εντονότερα, ότι οι συνέπειες από το τσιγάρο είναι
δολοφονικές. Με ακριβή νούμερα
που θα διαβάσετε παρακάτω, οι
γιατροί ενημερώνουν το κόσμο,
και τον φέρνουν προ των ευθυνών
του.

Ο

Πόσο χρόνο ζωής χάνει
ένας εθισμένος με μία μόνο
δόση:
Τσιγάρο
λεπτά

13,8

Μεθαδόνη 12,6 ώρες
Ηρωίνη 22,8 ώρες
Πόσο χρόνο ζωής χάνει ένας εθισμένος την ημέρα (υπολογισμοί με
βάση τη μέση ημερήσια δόση):
Ενα πακέτο 4,6 ώρες

ι λάτρεις του βιβλίου θα ζηλέψουν σίγουρα
αυτή την υπέροχη χριστουγεννιάτικη παράδοση
στην Ισλανδία, καθώς αυτή τη μέρα του χρόνου οι
οικογένειες και οι φίλοι συνηθίζουν να κάνουν
δώρα βιβλία ο ένας στον άλλον και να περνούν τη
νύχτα με διάβασμα.

Κοκαΐνη 33,7 ώρες
Μεθαδόνη 50,4 ώρες
Μεθαμφεταμίνες 58,8 ώρες

Αλκοόλ (ένα ποτό) 6,6 ώρες

Ηρωίνη 68,4 ώρες

Μεθαμφεταμίνες 11,1 ώρες

Ενάμισυ ζευγάρι κάλτσες εως
ότου να γίνη ο γάμος έχη καιρόν
να πλέξη και την άλλη για να
γίνουν δύο ζευγάρια.

Το έθιμο αυτό είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στην
κουλτούρα τους, που κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα
σπίτια πλημμυρίζουν βιβλία. Μία ξεχωριστή αναφορά αξίζει να γίνει στο μικρό νησί με μόλις
329.000 κατοίκους το όποιο έχει μία ιδιαίτερη
λογοτεχνική αύρα. Σύμφωνα με άρθρο του BBC, η
χώρα έχεις τους περισσότερους συγγραφείς, τα
περισσότερα βιβλία που έχουν εκδοθεί και περισσότερα βιβλία διαβάζονται από ότι οπουδήποτε
αλλού στον κόσμο. Ένας στους 10 Ισλανδούς θα
δημοσιεύσει κάποια στιγμή στη ζωή του ένα βιβλίο.

Ενα φουστάνι
από
τσίτι
ριγωτό, άλλο
ένα
από
σακονέτα της
μακαρίτισσας
της γιαγιάς
μου.

Ένα ακόμα ιδιαίτερο γνώρισμα της σχέσης των
ισλανδών με το βιβλίο, είναι η αξία που αποδίδεται
στο χαρτί, αφού τα e – books δεν είναι ιδιαίτερα
δημοφιλή. Ένας ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου ανέφερε
ότι το βιβλίο είναι ένα τεράστιο δώρο για τη χώρα.
Ο συνδυασμός των γιορτών με ένα καλό βιβλίο είναι
σίγουρα μία πολύ ελκυστική πρόταση για αυτούς
που το αγαπάνε πολύ.

Ένα σπάνιο προικοσύμφωνο του 1671

πατέρας πρόκειται να αποκαταστήσει την κόρη του και
φτιάχνει ένα προικοσύμφωνο με
όλα τα υπάρχοντα που θα της
δώσει… Η προίκα ήταν ένα στοιχείο χαρακτηριστικό των γάμων
παλαιότερα, αφού η νύφη έπρεπε
να έχει το κατιτίς της και να μην
την πάρει ο γαμπρός χωρίς τίποτα. Από κινητά και ακίνητα, κάθε
πατέρας φρόντιζε να προικίσει
αναλόγως τα κορίτσια του… Δείτε
λοιπόν ένα προικοσύμφωνο του
1671 και… απολαύστε τι περιλάμβαναν τα προικιά της κόρης.

πάρη η κόρη μας Κατή, νόμιμον
σύζυγον και να τον έχη να τον
νέμεται μέρα νύκτα, τον Ντεμογιαννάκη Μανωλάκην του Κωνσταντάκη και της Πιπινίτσας
Πηνελόπης Βαρβαρίτσας.

Δύο μισοφόρια
μπουγαδιασμένα.

Και εγώ και η μακαρίτισσα η
γυναίκα μου Πιπινίτσα δίδομεν
την συγκατάθεσίν μας εις το να

ολόγερα

και

Ενα μανδύλι
του
λαγιού
και δύο μαν-

«Εν έτι 1671 μηνί Ιανουαρίω
ημέρα δεκάτη εν Σύρω.
Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος και
της Κοκκίνης προστάτιδος της
νήσου Σύρου Προικοσύμφωνον
της πρώτης μας κόρης και της
θυγατρός του Κωστάκη και της
Σμαράγδας και της μακαρίτισσας
της γυναικός μου Πιπινίτσας ήτις
θα πάρη νόμιμον σύζυγον τον
Ντεμογιαννάκη του Κωνσταντάκη
της Πιπινίτσας Πηνελόπης Βαρβαρίτσας.

Εν πρώτοις δίδομεν από τα φύλλα
της καρδιάς μας την ευχήν να τρισευτυχήσουν και να πολυχρονίσουν.
Δεύτερον δε τέσσαρα εικονίσματα
το πρώτον εις ξύλον δυνατόν και
χονδρόν δύο δάκτυλα και τα άλλα
εις αχιβάδα.
Τρία υποκάμισα τα δύο μικρά και
το ένα μεγάλο, δύο μικρά αποκατινά (εσώβρακα) παστρικά, ατρύπητα και ολόγερα.

Στην Ισλανδία τα Χριστούγεννα
κάνουν δώρα μόνο βιβλία

O

Δύο ποτά 14,1 ώρες

Κοκαΐνη 5,1 ώρες

Yπέροχο έθιμο

δοσαλάμια.
Μια φασκιά για τα καλορίζικα.
Δύο ζεύγη παπούτσια το ένα
μπαλωμένο.
Ένα κλειδί.
Μια ψυράγγα (χωράφι) ίθα με μιά
παλέστρα του γαϊδάρου.
Τρία ρεάλια, πέντε παράδες και
επτά άσπρα.
Ο πενθερός
Κωνσταντάκης της Σμαράγδας
Εν Σύρω τη 10 Ιανουαρίου 1671».

Σοβαρά … αστειάκια
ΑΙΩΝΟΒΙΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Ήταν ένας δημοσιογράφος και πήγε σε ένα
ορεινό χωριό. Mόλις έφτασε στο χωριό ρωτάει
έναν περαστικό :
- "Έχω ακούσει ότι ζει εδώ ένας γέρος 120
χρονών. Είναι αλήθεια;"
- "Ναι αλλά σπάνια μπορείς να τον βρεις."
- "Γιατί; Επειδή μήπως ζει στο βουνό;"
- "Όχι επειδή δεν τον αφήνει να βγει έξω ο
πατέρας του."
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Τι να προσέχουμε όταν νηστεύουμε;

Η

νηστεία της είναι βασισμένη
κυρίως σε τρόφιμα φυτικής
προέλευσης, όπως φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, όσπρια και
θαλασσινά. Τι προσέχουμε για τον
σίδηρο και το ασβέστιο;

τροφή μας πρέπει να υπάρχει ποικιλία, έτσι ώστε να καλύψουμε την
ανάγκη σε αυτά τα αμινοξέα. Έτσι,
όταν τα όσπρια συνδυάζονται με
δημητριακά (ψωμί, ρύζι, πλιγούρι
κτλ.) τότε ο οργανισμός προσλαμ-

Η Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Σελανικλή Μαίρη δίνει
χρυσές συμβουλές προκειμένου να
αποφύγουν δυσάρεστες καταστάσεις όσοι θέλουν να νηστέψουν
λίγες ή περισσότερες μέρες.
Αυτό που παρατηρείται κατά την
περίοδο της νηστείας, είναι μια
αύξηση της κατανάλωσης των
υδατανθράκων,
όπως
ψωμί,
όσπρια, ζυμαρικά, ρύζι, πατάτες,
φρούτα και λαχανικά. Αντίθετα, τα
γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα,
γιαούρτι, τυρί), όπως και τα ζωικά
(κρέας, ψάρια, κοτόπουλο) απουσιάζουν από το διαιτολόγιο μας.
Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να
προσέχουμε κατά τη διάρκεια της
νηστείας είναι να καλύπτουμε τις
ανάγκες μας σε διάφορα θρεπτικά
συστατικά, όπως είναι η πρωτεΐνη,
ο σίδηρος και το ασβέστιο.
Η καλύτερη πηγή πρωτεΐνης είναι
το κρέας, τα ψάρια, τα θαλασσινά,
τα αυγά και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα. Ωστόσο, κατά την
περίοδο της νηστείας η πρόσληψη
πρωτεΐνης πρέπει να γίνει από
διαφορετικά τρόφιμα. Για παράδειγμα, τα όσπρια είναι μια πολύ
καλή πηγή πρωτεΐνης. Από τα
φυτικά τρόφιμα όμως λείπουν
κάποια αμινοξέα και έτσι στη δια-

βάνει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής
αξίας, αντίστοιχη με αυτή του κρέατος. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τα θαλασσινά τα οποία έχουν
και αυτά την τιμητική τους αυτή
την περίοδο και μας εφοδιάζουν με
πρωτεΐνη.
Ένα ακόμα θέμα τις ημέρες τις
νηστείας είναι και η πρόσληψη του
σιδήρου. Η καλύτερη πηγή σιδήρου
είναι ο αιμικός σίδηρος ο οποίος
προέρχεται κυρίως από τα κρεατικά. Στη διάρκεια της Σαρακοστής
όμως, προσλαμβάνουμε μη αιμικό
σίδηρο μέσω των φρούτων, των
λαχανικών, των οσπρίων και των
ξηρών καρπών. Αυτός ο σίδηρος
δεν απορροφάται το ίδιο εύκολα

Έτσι λοιπόν, αν υπάρχει ποικιλία
στη διατροφή τότε η νηστεία μόνο
καλό μπορεί να κάνει στον οργανισμό μας, αφού μπορούμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο λιπιδαιμικό
προφίλ, καθώς επίσης μπορούμε
να βελτιώσουμε και την αρτηριακή
μας πίεση λόγω της αυξημένης
πρόσληψης των φρούτων και των
λαχανικών.

ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ
Κριός: Η μέρα σου χαρίζει δύναμη, θετική σκέψη και κέφι για ζωή. Είναι καλή
ημέρα για να βρεθείς με φίλους, να
ανοίξεις το σπίτι σου για αγαπημένα
πρόσωπα, να περάσεις όμορφα, να
πεις αστεία και γενικότερα να διασκεδάσεις με απλά πράγματα και καλή
παρέα. Αν είσαι και το επίκεντρό της
ακόμη καλύτερα για εσένα!
Ταύρος: Η ημέρα θα είναι πολύ ικανοποιητική για την εξέλιξη των σχεδίων
σου. Όσο έρχεσαι σε επαφή με τους
κατάλληλους συνεργάτες θα μπορείς να
βλέπεις τις υποθέσεις σου να προχωρούν με γοργά βήματα. Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις δέχονται θετική επιρροή, επομένως κάνε σημαντικές συναντήσεις σήμερα που είσαι σε θέση να
διαπραγματευτείς και να επηρεάσεις
προς όφελος των συμφερόντων σου.
Δίδυμοι: Η ημέρα σε καλεί να διασκεδάσεις, να χαλαρώσεις, να αφήσεις στην
άκρη ο,τιδήποτε σε κάνει να αγχώνεσαι
ή να παραλογίζεσαι. Χαίρεσαι τις στιγμές σου σαν μικρό παιδί θέλεις να απολαύσεις τις χαρές με πάθος και αγνότητα. Μπορείς να εκφράσεις την γενναιοδωρία και τα ζεστά σου συναισθήματα
στα δικά σου άτομα, αφιερώνοντάς
τους χρόνο για να ασχοληθείς μαζί
τους. Πιείτε έναν καφέ παρέα, μοιραστείτε σκέψεις, γελάστε με κάτι αστείο.
Καρκίνος: Η διάθεσή σου γίνεται πιο
ανάλαφρη και χαρούμενη. Δεν έχεις
τάσεις εσωστρέφειας. Απεναντίας,
θέλεις να βρεθείς με κόσμο, να διασκεδάσεις, να δώσεις χαρά και να γίνεις το
πρόσωπο που θα μοιράσει χαμόγελα. Ο
συναισθηματικός σου κόσμος αποκτάει
ένταση, για αυτό θα νιώσεις την ανάγκη
να πεις το «σ’ αγαπώ» στον σύντροφό
σου, στους γονείς σου, στα παιδιά σου.
Δύο απλές λέξεις που μπορούν να προσφέρουν τόση χαρά!
Λέων: Η ψυχολογία σου συνεχίζει να

είναι ανεβασμένη και τίποτα δεν φαίνεται ότι μπορεί να ανακόψει την εξέλιξή
σου. Ο μόνος που μπορεί να σταθεί
εμπόδιο είναι ο ίδιος σου ο εαυτός.
Φρόντισε μόνο να μην φανείς αλαζόνας,
καθώς η Σελήνη σε τετράγωνο με τον
Δία μπορεί να σε κάνει να φαίνεσαι ότι
τα ξέρεις όλα. Ή μήπως το επιδιώκεις;
Όπως και να έχει κράτα τις ισορροπίες
με τα άτομα που σε περιβάλλουν και
μην δοκιμάζεις την υπομονή τους.
Παρθένος: Νιώθεις μια πιο παιχνιδιάρικη διάθεση και αισθάνεσαι την απόλυτη λογική και πειθαρχία να υποχωρεί
μπροστά στην ανάγκη σου για διασκέδαση. Με τη Σελήνη σε τρίγωνο με την
Αφροδίτη, νιώθεις κατανόηση προς τις
ανάγκες των γύρω σου και δικαιολογείς
την στάση πολλών. Απόλαυσε την
ημέρα με καλή παρέα, φίλους και οικογενειακά πρόσωπα.
Ζυγός: Η σημερινή ημέρα σου χαρίζει
ενέργεια, κέφι και καλή διάθεση σαν να
ήταν Σαββατοκύριακο. Η Σελήνη στον
Λέοντα σε κάνει να αναζητάς τη διασκέδαση, το χαμόγελο και το πείραγμα.
Είσαι αρκετά υπερήφανος για να ασχοληθείς με μικροπρέπειες και ασήμαντες
συμπεριφορές. Προτιμάς να περάσεις
τον χρόνο σου με ανθρώπους που δεν
είναι τοξικοί και ξέρουν να εκτιμούν τα
καλά αστεία.
Σκορπιός: Στρέφεσαι με περισσότερο
ενδιαφέρον και φροντίδα στη σχέση
σου. Μπορείς να κάνεις πράγματα που
θα ξαναζωντανέψουν το ξεχασμένο
συναίσθημα και θα δώσουν φρεσκάδα.
Την ίδια διάθεση θα έχεις και για τις
σχέσεις σου με τα πρόσωπα που σε
περιβάλλουν επαγγελματικά και κοινωνικά. Με λίγα λόγια η ημέρα σου δίνει τη
δυνατότητα να διορθώσεις λάθη και να
βελτιώσεις τις επαφές που έχεις με
κάποια άτομα.
Τοξότης: Το πλανητικό σκηνικό δημι-

SUDOKU

και για αυτό πρέπει να καταναλώνουμε και να επιλέγουμε τρόφιμα
που είναι πλούσια σε σίδηρο και
να τα συνοδεύουμε πάντα με τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C, όπως
είναι οι πιπεριές, τα πορτοκάλια,
τα λεμόνια και η ντομάτα.
Ένα ακόμα βασικό
ιχνοστοιχείο
το
οποίο πρέπει να
προσέξουμε κατά τη
διάρκεια της νηστείας είναι το ασβέστιο.
Η έλλειψη των γαλακτοκομικών από τη
διατροφή οδηγεί σε
μειωμένη κάλυψη του
οργανισμού σε ασβέστιο. Έτσι, καλό
είναι να καταναλώνονται τρόφιμα που είναι καλές
πηγές ασβεστίου, όπως είναι το
γάλα σόγιας και αμυγδάλου, τα
αμύγδαλα, το ταχίνι, το μπρόκολο
και το κουνουπίδι. Μια άλλη εναλλακτική είναι η κατανάλωση δημητριακών που είναι ενισχυμένα σε
ασβέστιο.

ουργεί μια πολύ εύθυμη διάθεση όπως
εκείνη που έχει κανείς το Σαββατοκύριακο. Για αυτό μην διστάσεις να βγεις
για ένα ποτό με καλούς φίλους έτσι
ώστε να διασκεδάσεις, να γελάσεις και
να χαλαρώσεις. Ασχολήσου με τα παιδιά, γίνε «ένα» μαζί τους, αφήνοντας το
«παιδί» που κρύβεται μέσα σου να βγει
στην επιφάνεια.
Αιγόκερως: Είναι μια καλή ημέρα η
σημερινή για να περάσεις καλά. Δεν
είναι από αυτές που θα σε απασχολούν
οι καθημερινές έγνοιες. Απεναντίας, θα
προσπαθήσεις να κάνεις γρήγορα ό,τι
απαιτείται για να τις διευθετήσεις, έτσι
ώστε να έχεις μπόλικο χρόνο να περάσεις όμορφα. Με ποιον θα βρίσκεσαι
είναι στο δικό σου χέρι. Θέλεις να βγεις
με έναν καλό φίλο; Θέλεις να μείνεις
σπίτι να παίξεις με τα παιδιά; Θέλεις
να βρεις χρόνο για να κάνεις το χόμπι
σου; Εσύ διαλέγεις.
Υδροχόος: Η Σελήνη σε τετράγωνο με
τον Δία σε οδηγεί σε μια συμπεριφορά
κάπως υπερβολική. Τί σημαίνει αυτό;
Θα υπάρξουν στιγμές που στην προσπάθειά σου να πείσεις τους άλλους
για τις ιδέες σου θα φανείς υπερβολικός
ή ξερόλας. Δεν είναι ότι υπάρχει κακή
πρόθεση, αλλά τα πράγματα μεγεθύνονται λίγο. Οπότε, περιόρισε την τάση
σου αυτή και κατά τα άλλα η ημέρα θα
είναι πολύ διασκεδαστική. Η καλή διάθεση θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις ό,τι
χρειαστεί.
Ιχθείς: Και αυτή η ημέρα θα είναι πολύ
φωτεινή και χαρούμενη. Έχεις καλή διάθεση και από το πρωί κιόλας τα πράγματα θα είναι πολύ αισιόδοξα. Είναι η
διάθεσή σου τέτοια που δεν σου επιτρέπει να ασχοληθείς με μικροπρέπειες και
ασήμαντες λεπτομέρειες. Απόλαυσε την
αγάπη, την καλή παρέα, την οικογένεια,
όλα αυτά τα απλά πράγματα που
δίνουν νόημα στη ζωή και σε κάνουν να
νιώθεις ζωντανός.
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Η ΝΗΣΤΗΣΙΜΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ
Καλαμάρι με ρύζι
Υλικά:
2 καλαμάρια μέτρια φρέσκα καθαρισμένα (σύνολο 700
γραμ. περίπου)
2 ½ φλ. ρύζι μακρύκοκκο
1/4 φλ. ελαιολαδο
2 κρεμμύδια ξερά κόκκινα ψιλοκομμένα
1 σκ. σκόρδο σπασμένη
1 κ.σ πελτέ ντομάτας
1/4 φλ. ούζο ή κρασί λευκό
1 φλ. ντομάτες τριμμένες
5 φλ. ζεστό νερό
αλάτι, πιπέρι
λίγο άνηθο (ή μάραθο ή μαϊντανό)
λεμόνι για το σερβίρισμα
Εκτέλεση:
Για τη νησίσιμη συνταγή, καλαμάρι με ρύζι κοκκινιστό,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ολόκληρα μικρά
καλαμαράκια (γόνο). Σε περίπτωση που βάλουμε τα μεγάλα καλαμάρια, τα καθαρίζουμε αφαιρώντας το κόκαλο και
το μελάνι. Τρυπάμε κάτω κάτω και ρίχνουμε μπόλικο τρεχούμενο νερό, πλένοντάς τα πολύ καλά, να φύγει η άμμος
από το εσωτερικό.
Τα κόβουμε σε φέτες (ροδέλες) και ψιλοκόβουμε τα πλοκάμια. Τα στραγγίζουμε καλά σε σουρωτήρι. Ζεσταίνουμε
μια μέτρια σε μέγεθος πλασοτέ κατσαρόλα (ρηχή και φαρδιά ) και ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Σε μέτρια προς δυνατή
φωτιά, αφήνουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι με το σκόρδο,
να γίνει διάφανο ανακατεύοντας το για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε το καλαμάρι (καλά στεγνωμένο) και σοτάρουμε
για 1-2 λεπτά να αλλάξει χρώμα. Αφαιρούμε το σκόρδο.
Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε να λαδωθεί καλά
και να γίνει διάφανο για 2 λεπτά. Ρίχνουμε τον πελτέ και
τον τρίβουμε με κουτάλα στη βάση της κατσαρόλας να
ψηθεί για 1 λεπτό. Σβήνουμε με το ούζο και αφήνουμε να
εξατμιστεί τελείως το αλκοόλ. Προσθέτουμε τις τριμμένες
ντομάτες, καθώς και 5 φ. βραστό νερό. Αλατοπιπερώνουμε και μισοσκεπάζουμε το φαγητό. Σιγοβράζουμε (σε
χαμηλή φωτιά) για περίπου 15 λεπτά μέχρι να σκάσει το
ρύζι. Προς το τέλος του βρασμού αν θέλουμε πασπαλίζουμε άνηθο, μαϊντανό η μάραθο. Σε αυτή τη φάση στην
επιφάνεια του ρυζιού, θα έχουν σχηματιστεί τρυπούλες
εδώ κι εκεί. Δεν ανακατεύουμε. Αποσύρουμε από την
φωτιά. Βάζουμε καθαρή πετσέτα πάνω στην κατσαρόλα
και σκεπάζουμε με το καπάκι. Αφήνουμε να σταθεί το ρύζι
για 5-10 λεπτά και να τραβήξει τα υγρά του.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
Κηδεία της
αγωνίστριας

Γυρίζοντας το χρόνο πίσω

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 789 - 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1964

Γεωργίας
Σουρουκλή
Τελέσθηκε χθές Τρίτη
από τον ιερό ναό Αγίου
Μάμαντος στους
Τρούλλους η κηδεία της
αγωνίστριας της Ε.Ο.Κ.Α.
Γεωργίας Σουρουκλή,
σύζυγος του ήρωα της
Ε.Ο.Κ.Α. Ανδρέα
Σουρουκλή, η οποία
απεβίωσε προχθές
Δευτέρα σε ηλικία
82 ετών.
Ο Ανδρέας Σουρουκλής
σκοτώθηκε στην μάχη
των Τρούλων την πρώτη
Αυγούστου 1958.
Το ζεύγος Σουρουκλή
διατηρούσαν στο σπίτι
τους κρησφύγετο, στο
οποίο διέμενε ο τομεάρχης Λάρνακας Ανδρέας
Παρίδης, απ’ όπου διηύθυνε τον τομέα του.
Οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών
Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59
εκφράζουν προς
την οικογένεια της
εκλιπούσης τα ειλικρινή
τους συλλυπητήρια.
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ΓΕΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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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
Λευκωσία
Αμμόχωστος
Λάρνακα
Λεμεσός
Πάφος

90901402
90901403
90901404
90901405
90901406

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

ΛΥΣΗ SUDOCOU

ΤΟ ΓΝΩΜΙΚΟ
"Όταν ο λαός δεν
θα ‘χει τίποτα πια
να φάει, θα φάει
τους πλούσιους"
Ζαν-Ζακ Ρουσσώ

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

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΑΟΚ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γερμασόγειας - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών 4-2
Κ & Ε Τραχωνίο - ΕΚ Πολεμιδιών
2-0
Λ Ε Ν Α Σ Λεμεσού - ΑΝΟΡΘΩΣΗ Μουταγιακας
0-4
Θ.Ο.Ι Πισσουρίου - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΤΣΗΣ
0-5
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΝΟΥΡΟΣ Απεσιάς - ΧΡ. ΜΗΝΑ ΚΟΡΦΗΣ
1-3
Π.Α.Ε Λόφου - ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Ερήμης
1-1
ΑΤΕ-ΠΕΚ Αγίου Μάμα - Α[ΠΟΛΛΩΝ Αγριδιών
0-0
ΠΑΡΘΕΝΩΝ - Θ.Ο.Ι Πύργου
2-3
Για την επόμενη αγωνιστική θα γίνου αγώνες για προκρι-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ματική φάση του Κυπέλλου, ως ακολούθως.
Πέμπτη 14.12.2017 και ώρα 7.30
ΑΕΚ Πολεμιδιών - Α.Ε.Τραχωνίου
Παρασκευή 15.12.2017 και ώρα 7.30 μ.μ.
ΑΝΟΡΘΩΣΗ Πολεμιδιών - ΣΕΚ Αγίου Αθανασίου
Κ. & Ε Τραχωνίου - Θ.Ο.Ι. Πύργου
Σάββατυ 16.12.2017 και ώρα 2.00 μ.μ.
ΛΕΝΑΣ Λεμεσού - Α.&Ν. ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΛ
Τα
αποτελέσματα
των
συναντήσεων
του
Πρωταθλήματος Επίλεκτης και Ενιαίας Κατηγορίας
ΕΠΟΠΛ, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου
2017, έχoυν ως ακολούθως:
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΛΕΝΑΣ Χανδριών – ΚΕΔΡΟΣ Αγ. Μαρίνας Σκυλλούρας 3 -2
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Αγίου Δομετίου – Ο ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ
0-0
ΑΤΕ/ΠΕΚ Εργατών – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ Κλήρου
5-3

ΠΑΟ Κάτω Μονής – ΘΟΙ Καπέδων
ΕΥΑΓ.ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ Αγίων Τριμιθιάς –
ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου

1-1
2-0

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ Ξυλιάτου – ΑΡΗΣ Πέρα Ορεινής
5-1
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Πλατανιστάσας – ΟΧΕΝ Περιστερώνας 1 - 3
Κ.Ν.ΤΣΕΡΙ F.C. – ΑΡΑΚΑΣ Λαγουδερών, Σαράντι
5-1
ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΗ) Χάρτζιας – ΑΠΟΑ ΄Αλωνας 3 - 0

Το Σαββατοκυρίακο 16 – 17 Δεκεμβρίου 2017, συνεχίζεται το Λεοντιάδειο Πρωτάθλημα της Ο.Π.Ν. ΣΕΚ
Λάρνακας με τους πιο κάτω αγώνες:
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16 – 17/12/17
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ - ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ
Παρασκευή
ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ – ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ
Παρασκευή
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ – ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ
Παρασκευή
Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ – ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC
Σάββατο
ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ - ΚΕΝΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΕΚ ΚΕΛΙΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
4-1
ΑΣΕΝ/ΕΘΝΙΚΟΣ Κ. ΧΩΡΙΟΥ – ΘΟΙ/ΑΕΚ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ
2-1
ΑΕΜ ΜΑΡΩΝΙΟΥ – Ε.Σ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
1-8
ΤΡΟΥΛΛΟΙ FC – ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ Τετάρτη 20/12/17
ΑΕΚ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ – ΚΕΝΗ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η ΒΙΑ ΞΑΝΑΚΤΥΠΗΣΕ
ΕΥΤΥΧΩΣ ΧΩΡΙΣ ΘΥΜΑΤΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ

Α

ναλλοίωτο παραμένει το τοπίο
στα ψηλά δώματα. Ο Ονήσιλλος
οδηγεί σταθερά την κούρσα, ακολουθούμενος από την ΜΕΑΠ με 9 βαθμούς
λιγότερους. Στην 3η θέση ο Διγενής
Ύψωνας τον οποίον απειλούν από
απόσταση αναπνοής οι, Ακρίτας και
ΑΠΕΑ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Σκηνές ντροπής, ρεζιλλίκια αλλά και τρόμου
στο «Τσίρειο»

• Δύσκολες αλλά στρατηγικές νίκες για ΑΕΚ
και ΑΝΟ

• Συμβιβασμός χωρίς τέρμα στο ντέρμπι
ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ

• Ερυθρόλευκη ανάσα με καίριο πλήγμα κατά ΑΡΗ

• Χωρίς καλή απόδοση ο Απόλλωνας λύγισε
στην εκπνοή την Ομόνοια

Α

πίστευτα ρεζιλίκια με προσωρινή
διακοπή του ντέρμπι ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
συνέβησαν στο «Τσίρειο». Ο τραυματισμός παιδιού από κροτίδα, η επακόλουθη ρίψη βεγγαλικών και το άγριο ξύλο
μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων,
αμαύρωσαν τον αγώνα. Η πολιτεία
οφείλει πλέον να πάρει ριζικά μέτρα για
εξυγίανση του σαθρού οικοδομήματος
που λέγεται «Κυπριακό ποδόσφαιρο» το
οποίο αποτελεί όνειδος για την κοινωνία μας.
Δυσκολεύθηκε πολύ αλλά στο τέλος τα
κατάφερε η ΑΕΚ να αποδράσει με το τρίποντο από το «Μακάρειο». Ξάφνιασε με
την απόδοση του ο Ολυμπιακός στο Α’
ημίχρονο, απειλώντας σοβαρά την
πρωτοπόρο η οποία ωστόσο αφυπνίσθηκε στην επανάληψη, κατακτώντας
τη νίκη που την κρατάει στην κορυφή.
Έβγαλε την ψυχή των φίλων της η
Ανόρθωση μεχρι να κερδισει την σκλη-

• Βαθμός - βάλσαμο για τον Εθνικό Άχνας
στην Πάφο
• Σπουδαίο διπλό Δόξας με θύμα τον Ερμή

Το πρόσωπο
Η ΒΙΑ
Άλλη μια
μαχαιριά
δέχθηκε το
δύσμοιρο
ποδόσφαιρο
στον αγώνα
ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
αναδεικνύοντας τη βία
ως πρωταγωνιστή της αγωνιστικής. Ενόσω η πολιτεία κάνει τα
στραβά μάτια και δεν προχωρεί στη
ριζική εξυγίανση της μαύρης οικονομικής δραστηριότητας που λέγεται «Κυπριακό Ποδόσφαιρο» ουδέποτε θα έλθουν άσπρες μέρες.

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ
ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΚ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ

Π

αρά τις απώλειες τους, Ομόνοια
Ψευδά και Κούρρης παραμένουν
στα ψηλά αφήνοντας το τοπίο αναλλοίτο. Αξιοσημείωτο εκτός έδρας τρίποντο για την Ελιά που έπιασε την
Αμαθούντα στην 3η θέση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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1

Η ΑΕΚ εδραιώθηκε πλέον ως ομάδα με νοοτροπία νικητή, γεγονός
που τη βοηθά να αντικρύζει με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία την
πορεία της προς τον τίτλο.

2

Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ μπορεί να απόκτησε αγωνιστικό μέταλλο αλλά η επιθετική της αδυναμία είναι εμφανέστατη και αν δεν καλυφθεί
σύντομα θα τις φέρει απώλειες.

3

Το πρόβλημα στην Ομόνοια δεν είναι το κεφάλαιο «προπονητής».
Αυτό που χρειάζεται είναι η εκ βάθρων ανασυγκροτήση του συλλόγου με μακρόπνοο σχεδιασμό.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ροτράχηλη Αλκή. Το τέρμα του
Αμπτουλάγιεφ στις καθυστερήσεις ήταν
το 7ο που σημείωσε η «Κυρία» στα
τελευταία δέκα λεπτά.
Η ΔΟΞΑ συνεχίζει την εντυπωσιακή της
πορεία έχοντας στραμμένο το βλέμμα
της στην πρώτη εξάδα. Τουναντίον σε
επικίνδυνα μονοπάτια εισήλθε ο Ερμής
υποχρεώνοντας τον Λ. Φανιέρο να προχωρήσει στην αποδέσμευση παικτών,
προφανώς ως πρώτο αυστηρό μέτρο
επιβολής αγωνιστικής πειθαρχίας.
Η ΑΛΚΗ παρά την ήττα από την ΑΝΟ
έδειξε ότι διαθέτει αξιόμαχο σύνολο που
μπορεί να σταθεί στα μεγάλα σαλόνια.
Βαθιά ανάσα πήρε ο Εθνικός Άχνας με το
ισόπαλο αποτέλεσμα στην Πάφο, γεγονός που του δίνει κουράγιο για καλύτερη
συνέχεια.
Κτύπησε καίρια τον Άρη στις καθυστερήσεις η Νέα Σαλαμίνα κερδίζοντας ένα
υπερπολύτιμο τρίποντο σε μια καθοριστική καμπή της φετινής άσχημης
πορείας τους. Δεν ήταν δίκαιο που
χάσαμε μονολόγησε ο τεχνικός του Άρη
Γιάννης Χριστόπουλος που είδε την
ομάδα του να βυθίζεται.
Ο Απόλλωνας αν και δεν απέδωσε τα
αναμενόμενα κατάφερε να αποδράσει με
το τρίποντο από το ΓΣΠ με δράστη τον
Ισπανό Σαρδινέρο που κτύπησε στην
εκπνοή. Καλή η παρουσία της Ομόνοιας
με τον Άκη Ιωακείμ στον πάγκο.
• Στον πίνακα των δεινών εκτελεστών
προηγείται ο Φλοριάν της ΑΕΚ με 15 τέρματα και τον ακολουθούν, ο Φαμπρίτσιο
της ΑΛΚΗ με 9 και ο Σαντίκ της ΔΟΞΑΣ με
7 τέρματα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο

ΡΕΤΙΡΕ ΓΙΑ ΔΥΟ

μόνοια και Αναγέννηση πέτυχαν νέες νίκες
μοιραζόμενες το βαθμολογικό ρετιρέ.

Η ομάδα της Αραδίππου απόδρασε από τη
Λακατάμια με το διπλό ενώ οι Δερυνειώτες
συνέτριψαν τον Διγενή Ορόκλινης. Από απόσταση βολής τις κυνηγούν, η Ένωση, η
Καρμιώτισσα και ο Οθέλλος. Αξιοσημείωτη
νίκη της ΠΑΑΕΚ επί της φιλόδοξης Αγίας
Νάπας. Χωρίς βαθμό ο Χαλκάνορας και δίχως
νίκη η Άσσια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ…

ΜυστικάγιαναΑπολαύσετε
πραγματικάΦέτοςτιςΓιορτές
με τη ψυχολόγο- συγγραφέα ΛίζαΒάρβογλη

1

Αφήστεστηνάκρητοκινητόκαιταμέσακοινωνικήςδικτύωσης.Σταματήστε να προσπαθείτε να οργανώσετε την επόμενη ώρα ή μέρα, ή να δείτε
πώς θα περάσετε καλύτερα στη συνέχεια! Επίσης,
σταματήστε να ανεβάζετε φωτογραφίες και να προσπαθείτε να συγκρίνετε αν περνάτε καλύτερα εσείς ή
οι φίλοι σας. Οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι
οι άνθρωποι είναι πιο ευτυχισμένοι όταν επικεντρώνονται στο παρόν τους, δίνουν την προσοχή τους στο
τι συμβαίνει εδώ-και-τώρα και γεύονται και εκτιμούν αυτό το όμορφο που είναι η παρούσα στιγμή.
Απολαύστε τη στιγμή, με τους ανθρώπους που είστε
μαζί.

2

Επενδύστε σε θετικές σχέσεις. Τις γιορτινές
μέρες επιλέξτε να περάσετε χρόνο με αγαπητά
σας πρόσωπα. Βρεθείτε με θετικούς ανθρώπους,
αποφύγετε τους αρνητικούς ή τοξικούς συγγενείς και
φίλους και αξιοποιείστε τον χρόνο σας κάνοντας
ωραίες συζητήσεις με ωραίους ανθρώπους! Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι ζεστές
φιλικές σχέσεις είναι αυτές που μετράνε και κάνουν
τη ζωή όμορφη και χαρούμενη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ενημερωτικήεκστρατείαγιακαταβολήτου13ουμισθού

Τ

ο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πραγματοποιεί ενημερωτική
εκστρατεία διαφώτισης για την
παραχώρηση 13ου μισθού εκεί
όπου καταβάλλεται. Η ενημερωτική εκστρατεία αρχίζει σήμερα 13
Δεκεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει
μία εβδομάδα.

√ ΑνακοίνωσηΥπουργείου
Εργασίας,Πρόνοιαςκαι
ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων
λή 13ου μισθού.
Σημειώνεται ότι ο 13ος μισθός,
όπου αυτός καταβάλλεται, στο
πλαίσιο συλλογικής σύμβασης ή
προσωπικού συμβολαίου ή ως
πρακτική της επιχείρησης, συνιστά μέρος του μισθού του εργαζόμενου και συνεπώς η μη καταβολή
του ισοδυναμεί με παράβαση των
διατάξεων περί Προστασίας των

Η εκστρατεία αυτή πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις με τις
εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και
ΚΕΒΕ και τις συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ
και ΔΕΟΚ. Στο πλαίσιο της εκστρατείας θα μεταδοθούν διαφημιστικά
μηνύματα μέσω ραδιοφωνικών
σταθμών και θα γίνουν
καταχωρήσεις σε ιστοσεΣΕΒΑΣΜΟΣ
λίδες. Η εκστρατεία έχει
ως στόχο να πληροφορηΣΤΑΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
θούν εργοδότες και εργαΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!
ζόμενοι κατά πόσο είναι
νόμιμη ή όχι η μη καταβο-

Μισθών Νομοθεσίας. Αυτό, πέραν
των δικαιωμάτων που ο Νόμος
παρέχει στον εργαζόμενο για διεκδίκηση αστικώς την καταβολή του,
συνιστά και ποινικό αδίκημα και
έχει ως συνέπεια την ποινική
δίωξη του εργοδότη. Σύμφωνα με
τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου,
σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή πρόστιμο μέχρι
€15.000 ή και οι δυο ποινές μαζί.
Επιπλέον, το δικαστήριο μπορεί να
επιδικάσει στους εργαζόμενους τα
οφειλόμενα σ΄ αυτούς ποσά που
αντιστοιχούν στον 13ο μισθό.

ΚΑΝΕΝΑΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
ΑΠΛΗΡΩΤΟΣ!

ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΣΤΟΝΚΟΙΝΟΣΤΟΧΟ

ΕΚΕΙΟΠΟΥΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ13οςΜΙΣΘΟΣ

ΥπουργείοΕργασίαςΠρόνοιας
&ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων

ΘΑΠΡΕΠΕΙΝΑΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΟΕΒΚΕΒΕΣΕΚΠΕΟΔΕΟΚ

Συνάντησηγ.γ.ΣΕΚΑνδρέαΦ.Μάτσα
μεαντιπροσωπείατηςΠαιδοβουλής

3

Επικεντρωθείτε στους άλλους, αντί για τον
εαυτό σας. Όταν οι άνθρωποι επικεντρώνονται
υπερβολικά στον εαυτό τους, χάνουν την ικανότητά
τους να προσεγγίσουν συναισθηματικά τους άλλους,
να καλλιεργήσουν φιλίες και σχέσεις που τρέφουν
την ψυχή και το πνεύμα. Έτσι, φέτος μπορείτε να
κάνετε κάτι διαφορετικό για να αλλάξετε τη διάθεσή
σας: αντί να επικεντρώνεστε και να αναλύετε το πώς
αισθάνεστε, τι αδικίες σας έγιναν, κλπ., διοχετεύστε
την ψυχική σας ενέργεια και προσοχή σε άλλα άτομα.

4

Μετρήστεταδώρασας.Και φυσικά δεν εννοώ να
μετρήσετε τα δώρα που σας πρόσφεραν φέτος!
Με αυτό εννοώ να μετρήσετε και να εκτιμήσετε το
κάθε είδους ‘δώρου’ που υπάρχει στη ζωή σας, και
που πιθανότατα το θεωρείτε δεδομένο. Έτσι, αντί να
σπαταλάτε ενέργεια στο να δείτε ποιος σας αγόρασε
τι, πόσο έκανε, τι σημαίνει αυτό το δώρο, και αντί να
χαλάτε τη διάθεσή σας με σκέψεις τύπου «η κουνιάδα μου μου χάρισε κατσαρόλες μάλλον γιατί θεωρεί
ότι είμαι άσχετη μαγείρισσα» κοκ, επικεντρωθείτε
στα υλικά, αλλά κυρίως στα μη υλικά αγαθά που
έχετε -πχ., αγάπη, υγεία, φιλίες, κλπ.- και είναι τα
αληθινά και σημαντικά δώρα, επειδή αυτά καθορίζουν την ποιότητα της ζωής σας.

Κ

άθε σύγχρονη κοινωνία οφείλει
να δώσει ρόλο και λόγο στους
νέους που αποτελούν το παρόν και
προδιαγράφουν το μέλλον.
Προς την κατεύθυνση αυτή η ΣΕΚ
θα στηρίξει έμπρακτα τη δράση
παιδοβουλευτών και θα ενισχύει με
εμπράκτως τις προσπάθειες τους
να έχουν άποψη σε καίρια κοινωνικοοικονομικά ζητήματα που
απασχολούν καθημερινά την κοινωνία.
Αντιπροσωπεία της Παιδοβουλής
συνοδευόμενη από τη συντονίστρια Γεωργία Επιστηθίου επισκέφθηκε προχθές Δευτέρα τον γγ

της ΣΕΚ Ανδρέα Φ. Μάτσα στην
παρουσία του γενικού οργανωτικού Πανίκου Αργυρίδη και της
γραμματέως του Τμήματος Γυναικών ΔέσποιναςΗσαϊας.
Ο κ. Μάτσας αφού ενημερώθηκε
για τη δράση της Παιδοβουλής
τόνισε πως τα μέλη της μέσα από
τη δραστηριοποίηση τους αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες οι
οποίες θα αποτελέσουν χρήσιμα
εργαλεία στη μελλοντική τους
πορεία από όποια θέση και αν
κατέχουν. Πρόσθεσε δε πως η ΣΕΚ
δίδει τεράστια έμφαση στη Νεολαία. Επενδύοντας σε αυτή,τόνισε
επενδύουμε στο μέλλον μας.

Τα μέλη της Παιδοβουλής ευχαρίστησαν τη ΣΕΚ και τον γενικό της
γραμματέα για τη διαχρονική στήριξη αλλά και για την πρόθεση του
Κινήματος να συμβάλει στην προώθηση των αιτημάτων τους για
ποικίλα ζητήματα που αφορούν
τόσο τους νέους όσο και την κοινωνία ευρύτερα.
Η ΣΕΚ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
δίδει ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των παιδιών και διεκδικεί
από την πολιτεία να δώσει θεσμοθετημένο βήμα έκφρασης και
εφαρμογής των απόψεων και
θέσεων τους.

Πολυετής η συνεργασία ΣΕΚ και Στατιστικής

Η

ΣΕΚ λαμβάνει σοβαρά υπόψη
τα στατιστικά στοιχεία που
παράγει η Στατιστική Υπηρεσία
και στη βάση αυτών τεκμηριώνει
τις εκάστοτες διεκδικήσεις της,
δήλωσε ο γενικός γραμματέας
Ανδρέας Φ. Μάτσας στη διάρκεια
συνάντησης του με τον αναπληρωτή διευθυντή της Υπηρεσίας ΣταύροΚαραγιώργη.
Ανάμεσα στη ΣΕΚ και στη Στατιστική Υπηρεσία υπάρχει πολυετής
συνεργασία που λειτουργεί προς
αμοιβαίο όφελος, ενώ από την
ανταλλαγή απόψεων προέκυψε το

ΙΣΤΟΧΩΡΟΣΣΕΚ:

www.sek.org.cy,

√ Υπάρχουνπροοπτικές
διεύρυνσης
συμπέρασμα
πως
υπάρχουν
ευκαιρίες και προοπτικές για
ακόμα καλύτερη συνεργασία.
Ο κ. Καραγιώργης ενημέρωσε την
αντιπροσωπεία της ΣΕΚ, (τον γενικό γραμματέα συνόδευαν ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας
Μιχάλης Μιχαήλ και ο υπεύθυνος
του τμήματος Οικονομικών Μελετών Χρίστος Καρύδης) για τον

ΟΗΟ-ΣΕΚ:

τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας
η οποια με διαφάνεια παράγει
ψηλού επιπέδου στατιστικές έρευνες που είναι απόλυτα χρήσιμες
τόσο για τις εξουσίες που καθορίζουν και εγκρίνουν πολιτικές (π.χ.
εκτελεστική και νομοθετική εξουσία) όσο και για τους χρήστες των
στατιστικών δεδομένων όπως
είναι π.χ. οι Κοινωνικοί εταίροι και
άλλο φορείς.
ΣΕΚ και Στατιστική Υπηρεσία συμφώνησαν να διευρύνουν τη μεταξύ
τους δράση μέσα από συγκεκριμένες συνεργασίες.

www.oho-sek.org.cy

