


Μ 
έχρι τώρα, όλοι μας έχουμε επηρεαστεί κα-

τά κάποιο τρόπο από την οικονομική κρίση. 

Είτε είμαστε φοιτητές, εργαζόμενοι ή ακόμα 

και απλοί μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου, η κρίση που 

επικράτησε και ακόμα επικρατεί, μας ταλαιπώρησε και 

μας ταλαιπωρεί. Αν όμως δεν έχετε ασχοληθεί με τα 

οικονομικά του τόπου μας ή των άλλων χωρών γενικά, 

πιθανόν να έχετε την εξής απορία: Πώς και πότε ακρι-

βώς ξεκίνησε αυτή η οικονομική κρίση; 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση ξεκίνησε το 2007 από 

τις Η.Π.Α., με το λεγόμενο «μεγάλο Κραχ». Το μεγάλο 

Κραχ ήταν στην ουσία μία απότομη οικονομική ύφεση 

των Η.Π.Α., που παρέσυρε άλλες γειτονικές χώρες σε 

οικονομική κρίση. Το γεγονός προκλήθηκε από την 

απορρύθμιση της αγοράς των στεγαστικών δανείων 

στις Η.Π.Α. Συγκεκριμένα, όταν κάποιος ήθελε να  κάνει 

ένα στεγαστικό  δάνειο, οι τράπεζες εκείνου του καιρού, 

θα του έδιναν τα λεφτά, δίχως να σκεφτούν ότι η αξία 

εκείνου του σπιτιού μπορούσε να μειωθεί. Όπως μπο-

ρείτε να καταλάβετε, η αξία των κτηρίων που είχαν χτι-

στεί με δάνεια από τις τράπεζες, πράγματι έχασε την 

αξία της (για διάφορους λόγους) πριν ξεπληρωθούν, 

δημιουργώντας έτσι μία τεράστια τρύπα στην οικονομία 

πολλών τραπεζών. Μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες 

των Η.Π.Α., η Lehman Brothers, αναγκάστηκε να κηρύ-

ξει πτώχευση και μετέπειτα ακολούθησαν πολλές αλυ-

σιδωτές αντιδράσεις, που οδήγησαν στη μεγαλύτερη 

οικονομική κρίση στην ιστορία της Αμερικής. Σιγά σιγά, 

αυτή η κρίση που επικρατούσε στην Αμερική, εξαπλώ-

θηκε σε μέρη της Ευρώπης, φτάνοντας και στην Ελλά-

δα το 2008. Λίγα χρόνια αργότερα (2013), ακολούθησε 

και η Κύπρος. 

Το πότε άρχισε η οικονομική κρίση όμως, είναι λιγότερο 

σημαντικό. Αν θέλουμε να την αντιμετωπίσουμε σωστά 

και αποτελεσματικά, θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε 

τι είναι ακριβώς η οικονομική κρίση και ποια τα αίτια 

που την προκάλεσαν. Σύμφωνα με τον οικονομικό ανα-

λυτή Μax Keiser, η οικονομική κρίση μπορεί να οριστεί 

ως «το φαινόμενο κατά το οποίο μια οικονομία χαρα-

κτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της οικο-

νομικής της δραστηριότητας». Με απλά λόγια, υπάρχει 

οικονομική κρίση σε μια χώρα όταν η οικονομία της 

καταρρέει για διάφορους λόγους. 

Στην Ελλάδα, η οικονομική κρίση άρχισε εξαιτίας της 

απόλυτης οικονομικής εξάρτησης σε τομείς όπως είναι 

ο τουρισμός. Βέβαια, δεν είναι κακό για μία χώρα να 

εκμεταλλεύεται πόρους όπως είναι ο τουρισμός. Το 

πρόβλημα έγκειται στο ότι ολόκληρη η οικονομία, βασι-

ζόταν κατά μεγάλο ποσοστό σ’ έναν τομέα μόνον.  

Προφανώς, αυτός ο τομέας μπορεί να χάσει την             

κερδοφορία του για κάποιον λόγο, παρασύροντας έτσι 

το κράτος σε οικονομικές περιπέτειες.  

Ένας άλλος λόγος είναι και το γεγονός ότι οι πολίτες 

της Ελλάδας (και της Κύπρου) προτιμούν τα προϊόντα 

εξωτερικής παραγωγής, καθιστώντας το εμπορικό ισο-

ζύγιο της χώρας, μονίμως ελλειμματικό. Αυτό σημαίνει 

ότι μεγάλο μέρος από τα λεφτά που εισπράττονται από 

την πώληση αυτών των προϊόντων, «φεύγουν» από τη 

χώρα. Όπως είπε και ο μεγάλος επενδυτής Dr Marc 

Faber αναφερόμενος στην οικονομία της Αμερικής, «αν 

ξοδεύουμε τα χρήματά μας στο Wal-Mart, αυτά καταλή-

γουν στην Κίνα. Αν τα ξοδέψουμε σε βενζίνη, πάνε 

στους Άραβες. Αν αγοράσουμε PC, πάνε στην Ινδία. 

Αν αγοράσουμε φρούτα και λαχανικά, πάνε στο Μεξικό, 

την Ονδούρα και τη Γουατεμάλα. Αν αγοράσουμε καλό 

αυτοκίνητο, πάνε στη Γερμανία. Τίποτε απ' αυτά δε 

βοηθάει την αμερικανική οικονομία».  

Περαιτέρω, ενώ η Ελλάδα είχε χρέη σε άλλα κράτη από 

την περίοδο της Μικρασιατικής καταστροφής, άρχισε να 

τυπώνει περισσότερα λεφτά. Το να τυπώνει ένα κράτος 

λεφτά όμως, δεν σημαίνει αυτό που μπορεί να νομίζετε. 

Αν και το κράτος αποκτάει περισσότερα νομίσματα και 

χαρτονομίσματα, αυτά χάνουν σε χρόνο ρεκόρ την αξία 

τους. Τα λεφτά είναι όπως τους πολύτιμους λίθους. Αν 

είχαμε όλοι μας από ένα συρτάρι γεμάτο με πολύτιμους 

λίθους, δεν θα ήταν πλέον πολύτιμοι. Κάτι τέτοιο έγινε 

και με τη δραχμή, που είχε χάσει την αξία της τόσο πο-

λύ, έτσι ώστε ένα σημερινό ευρώ να αντιστοιχεί με 

375,65 ελληνικές δραχμές. 

Μερίδιο ευθύνης φέρουν βέβαια και οι πολιτικοί, οι  

εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας και της Κύπρου, η καθοδική πορεία ξεκίνησε 

από την κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας, όχι από τη 

βάση. Ξεκίνησε δηλαδή από αυτούς που κάνουν κη-

ρύγματα και αγορεύουν περί ηθικής και δημοκρατίας 

και μας λένε να σοβαρευτούμε. Τι θέλω να πω; Αναφέ-

ρομαι στις καταστροφικές αποφάσεις που έχουν πάρει 

κάποια πολιτικά πρόσωπα, στις πολυάριθμες κλεψιές 

και στον κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους. Δεν θέλω να  

επεκταθώ σε αυτό, ούτε να αναφέρω ονόματα και κόμ-

ματα. Θεωρώ ότι διεφθαρμένα και κερδοσκοπικά άτομα 

υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους.  

Η μεγαλύτερη οικονομική κρίση που γνώρισε ποτέ η 

Κυπριακή Δημοκρατία, ξεκίνησε το 2013, με κύριο αίτιο 

το γνωστό «κούρεμα» της Λαϊκής Τράπεζας (Marfin 

Laiki). Όλα ξεκίνησαν όταν Ελλαδίτες εφοπλιστές, στε-

νοί συνεργάτες και συνδεδεμένες εταιρείες του επιχει-

ρηματικού ομίλου του πρώην Προέδρου του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Marfin Laiki,  Ανδρέα 

Βγενόπουλου, δανείστηκαν €2 δις, χωρίς 

να βάλουν αντίστοιχα ακίνητα σε υποθήκη 

(χωρίς εξασφαλίσεις δηλαδή), με αποτέλε-

σμα η ρευστότητα της τράπεζας να μειωθεί. 

Γι’ αυτό, η Marfin Laiki δανειζόταν μετρητά 

από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 

αφού έφτασε στα €7 δις, η Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα σταμάτησε να δανείζει. 

Αφού δεν απαιτήθηκε εξαρχής κάποια υπο-

θήκη (δεν ήταν ασφαλισμένη) και οι οφειλέ-

τες δεν είχαν λόγο να επιστρέψουν τα λε-

φτά, η Λαϊκή Τράπεζα πτώχευσε και ανα-

γκάστηκε να κλείσει. Προφανώς, δεν μπό-

ρεσε να επιστρέψει τα λεφτά που είχαν 

καταθέσει οι καταθέτες, εκτός από 100 000 

ευρώ ανά καταθέτη, τα οποία ήταν        

ασφαλισμένα με το σύστημα τραπεζικών εγγυήσεων. 

Δηλαδή, αν κάποιος είχε καταθέσεις πάνω από        

100 000 ευρώ στη Λαϊκή, τις έχανε. Υπολογίζεται να 

έχουν χαθεί πολλά δισεκατομμύρια ευρώ από αυτήν 

την κίνηση. Βέβαια, η πτώση της Λαϊκής, ήταν μόνο η 

αρχή μίας τεράστιας αλυσιδωτής αντίδρασης. Πρώτα 

απ' όλα, οι μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές και οι μεγαλύ-

τερες ξένες εταιρείες, φοβήθηκαν ότι η οικονομική κατά-

σταση της Κύπρου θα χειροτερέψει και μετακίνησαν τις 

έδρες τους από την Κύπρο σε άλλες χώρες. Αυτό ση-

μαίνει ότι ακόμα περισσότερα λεφτά «έφυγαν» από τη 

χώρα μας. Ο κόσμος έπαψε να καταθέτει στις υπόλοι-

πες τράπεζες, μη έχοντας πλέον εμπιστοσύνη σ’ αυτές, 

άρα και οι άλλες τράπεζες άρχισαν να παίρνουν τον 

κατήφορο. Ως συνήθως, τις συνέπειες πλήρωσε κυρίως 

ο απλός λαός: Μειωμένοι μισθοί, απώλεια θέσεων ερ-

γασίας, απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων, ένας φαύ-

λος κύκλος στην οικονομία, όπου το ένα κακό τροφοδο-

τούσε το άλλο. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι το 

κούρεμα, που ήταν αποτέλεσμα επιβολής από την Ε.Ε. 

(κλείσιμο τραπεζών), αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία! 

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι το κούρεμα δεν 

αφορούσε μόνο τους καταθέτες, αλλά και επενδυτές 

(σε αξιόγραφα ή μέτοχοι των τραπεζών) ή ακόμη και 

«αθώους» καταθέτες, όπως φιλανθρωπικά ταμεία,  

ασφαλιστικά ταμεία, ταμεία προνοίας κτλ.  

Για να καταφέρουμε, Ελλάδα και Κύπρος, να βγούμε 

από αυτήν τη μαύρη κατάσταση στην οποία βρισκόμα-

στε, θα πρέπει να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα, άμεσα. Η 

κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τους πολίτες, αλλά και 

οι πολίτες πρέπει να βοηθήσουν τον εαυτόν τους. Δεν 

πρέπει να σταματήσουν τον αγώνα, να παραδώσουν 

τα όπλα. Όσο δύσκολο κι αν ακούγεται, μπορούμε να 

αλλάξουμε τις ζωές μας προς το καλύτερο. Ο ελληνικός 

λαός έχει περάσει πολύ χειρότερα, σε δυσκολότερους 

καιρούς. Και πάντα κατάφερνε να επιβιώσει…Θα τα 

καταφέρει ξανά…  

Πηγές 

 http://prowthisi.blogspot.com.cy/2010/05/blog-

post.html 

 http://okeanis.lib.teipir.gr/xmlui/bitstream/

handle/123456789/2030/de_00166b.pdf?sequence=2 

 https://el.wikipedia.org/wiki/

Κυπριακή_οικονομική_κρίση_2012-2013 

 https://www.infobeto.com/forum/showthread.php 

 Παναγιώτης Περδίος, Οικονομολόγος, τον οποίο ευ-

χαριστούμε πολύ για τις υποδείξεις και τις διορθώσεις! 

Bratu Andrei 
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Οι εισροές που είναι διαθέσιμες σε μια οικονομία, επι-

τρέπουν την παραγωγή οικονομικών αγαθών. Το πο-

σό των διαφόρων αγαθών που παράγονται σε μια 

δεδομένη χρονική περίοδο (συνήθως ένα χρόνο),  

είναι ένα καλό οικονομικό μέτρο που αυξάνει το βιοτι-

κό επίπεδο μιας χώρας. Η ποικιλία των προϊόντων 

που παράγονται από τα πιο απλά, όπως τα τρόφιμα 

και τα είδη ένδυσης, μέχρι τα πιο σύνθετα, όπως οι 

συνθετικές ίνες, τα εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογι-

στών κτλ, δεν επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ της παρα-

γωγικής ικανότητας μιας οικονομίας από τη μια περίο-

δο στην άλλη, εάν τα ετερογενή προϊόντα δεν εκφρά-

ζονται προηγουμένως σε κοινή μονάδα μέτρησης. Η 

μετατροπή των περιουσιακών στοιχείων σε μετρήσι-

μες μονάδες, πραγματοποιείται 

με την εκτίμησή τους σε νομι-

σματικές μονάδες. Το ΑΕΠ 

είναι η συνολική αξία των νομι-

σματικών μονάδων των εγχώ-

ριων αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια 

χώρα, σε ένα δεδομένο έτος. Η χρήση του όρου 

«εγχώριο», είναι σημαντική, επειδή η παραγωγή πρέ-

πει να πραγματοποιείται εντός της χώρας, ανεξάρτητα 

από το αν ο παραγωγός μπορεί να κατοικεί σε άλλη 

χώρα. Για παράδειγμα, εάν μια μονάδα ψύξης ανήκει 

σε Ιταλούς επιχειρηματίες, αλλά παράγει στη χώρα 

μας, η παραγωγή της είναι μέρος του εγχώριου προϊό-

ντος της  Κύπρου. Το ΑΕΠ μας ενημερώνει για την 

οικονομική ευημερία μιας χώρας. Το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, μετρά το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας.  

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο ρυθμός ανάπτυξης της 

οικονομίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, είναι θετι-

κός και υπολογίζεται σε +3.8% σε σύγκριση με το  

αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Μετά τη διόρθωση του 

ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργά-

σιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 

+3.9%. Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται 

κατά κύριο λόγο στους τομείς: «Ξενοδοχεία και Εστια-

τόρια», «Λιανικό και Χονδρικό Εμπόριο», 

«Κατασκευές και Μεταποίηση». Τέλος, αξίζει να ση-

μειωθεί ότι ο τομέας «Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλι-

στικές Δραστηριότητες» κατέγραψε αρνητικό ρυθμό 

ανάπτυξης.  

Πηγές 
 http://users.teilam.gr/~emastrogianni/aep.htm 
 http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/  
  economy_finance_11main_gr 

Μαυροκορδάτος Ευτύχιος 

 

Τα κόκκινα δάνεια αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προ-

βλήματα του τόπου μας. Εξαιτίας των κόκκινων δανείων, 

άνθρωποι μένουν χωρίς στέγη. Πώς όμως φτάσαμε στα 

κόκκινα δάνεια; 

Πέραν της σύναψης δανείων για την ανέγερση ή την αγορά 

κατοικίας, αλλά και των φοιτητικών δανείων, ο Κύπριος πο-

λίτης ζητούσε κι άλλα δάνεια, για προσωπικούς  σκοπούς. Η 

κοινωνία στην οποία ζούμε είναι καταναλωτική και γι’ αυτό 

ωθούμαστε πολλές φορές στην υπερκατανάλωση, αγοράζο-

ντας πράγματα που δεν έχουμε πραγματικά ανάγκη και ξο-

δεύουμε άσκοπα χρήματα, χωρίς να σκεφτούμε τι θα μας 

ξημερώσει το αύριο. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές, οι Κύπριοι 

κατέληγαν να παίρνουν δάνειο για ψώνια, διακοπές, αγορά 

αυτοκινήτου κλπ.  

Με την υπογραφή της συμφωνίας δανεισμού, η τράπεζα 

παραχωρεί τα χρήματα και ο παραλήπτης/οφειλέτης έχει την 

υποχρέωση να πληρώνει με δόσεις την αποπληρωμή του 

δανείου του.  Όταν ο οφειλέτης δεν 

πληρώνει το δάνειό του και γίνεται 

κακοπληρωτής, τότε το δάνειο 

μετατρέπεται σε μη εξυπηρετούμε-

νο δάνειο, δηλαδή σε κόκκινο  

δάνειο.  Οι τράπεζες, δεν εξετάζουν φυσικά εάν κάποιος 

οφειλέτης πριν την οικονομική κρίση ήταν συνεπής στις υ-

ποχρεώσεις του και δεν παρέλειπε δόσεις. Άσχετα με το αν 

έχουν γίνει αποκοπές στον   μισθό κάποιου ή αν έχασε την 

εργασία του, οι τράπεζες θέλουν και ζητούν τα χρήματά 

τους.  

Ιδιαίτερα ευάλωτη χαρακτηρίζει την  κυπριακή           

οικονομία ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody`s, λόγω 

των «κόκκινων δανείων». Το πρόβλημα των κόκκινων 

δανείων είναι πολύ μεγάλο για την οικονομία του τόπου, τις 

τράπεζες και τα νοικοκυριά. Τα στεγαστικά δάνεια απειλούν 

εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, αλλά και ολόκληρο το τραπε-

ζικό σύστημα. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλή-

ματος με την αναδιάρθρωση των δανείων φαίνεται ότι δεν 

έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και πώς να δούμε 

επιθυμητό αποτέλεσμα άλλωστε; Αφού οι μισθοί έχουν 

μειωθεί και η ανεργία είναι ακόμη σε πολύ ψηλά επίπεδα. 

Σύντομα, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις ώστε να μη δούμε 

συνανθρώπους  μας στον δρόμο, χωρίς στέγη, χωρίς τα 

απαραίτητα, χωρίς αξιοπρέπεια.  

Πηγή 
Capital.gr   

Τσιάκκας Ανδρέας 

 

Το όνομα «Τρόικα» προέρχεται από τη ρωσική λέξη που 

δηλώνει την άμαξα ή το έλκηθρο που σύρεται από τρία 

άλογα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγρά-

ψει κάθε είδους τριμερή συνεργασία. Στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής κρίσης, η Τρόικα αποτελείται από τρία θε-

σμικά όργανα: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νο-

μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). 

Ο ρόλος της Τρόικας είναι να επιβλέπει χώρες με σοβα-

ρά οικονομικά προβλήματα που λαμβάνουν δάνεια από 

την Ε.Ε. και το ΔΝΤ. Τα εν λόγω δάνεια, αν και έχουν 

επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο των κεφαλαιαγορών, 

έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις οικονομίες των χω-

ρών που πλήττονται.  

Τα μέτρα, οι μεταρρυθμίσεις και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι χώρες για να 

συνεχίσουν να λαμβάνουν χρήματα, έχουν οριστεί σε ένα είδος σύμβασης που ονομάζεται 

Μνημόνιο Συμφωνίας (ΜΣ). Η Τρόικα διοργανώνει αποστολές επιθεώρησης στις χώρες με τις 

οποίες έχει συνάψει μνημόνιο συμφωνίας. Εάν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια χώρα δεν 

έχει κάνει αρκετά σε αντάλλαγμα για την παρεχόμενη οικονομική βοήθεια, μπορεί να αποφα-

σίσει να αναβάλει την καταβολή της επόμενης δόσης. Ως αποτέλεσμα, η Τρόικα ασκεί εξαιρε-

τικά ισχυρή επιρροή στις εθνικές οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές των χωρών που 

υπάγονται στο καθεστώς της. 

Η Τρόικα ενήργησε για πρώτη φορά το 2010 στην Ελλάδα. Όπως αποκαλύφθηκε, η οικονο-

μική και χρηματοπιστωτική κατάσταση στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο φωτεινή όπως ήταν τα 

προηγούμενα χρόνια και στην τελική προσπάθεια επίλυσης, η χώρα ζήτησε οικονομική βοή-

θεια από διεθνείς οργανισμούς τον Μάιο του 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και το 

ΔΝΤ έστειλαν κοινή αντιπροσωπεία στην Αθήνα και λίγες μέρες αργότερα, συνέταξαν ένα 

χρηματοδοτικό πακέτο και το πρώτο ΜΣ. Αυτή ήταν και η αρχή της μείωσης των συντάξεων, 

περικοπών μισθών, υψηλότερων φόρων, απολύσεων και ιδιωτικοποιήσεων. 

Μετά την Ελλάδα, τρεις άλλες ευρωπαϊκές χώρες εποπτεύονταν από την Τρόικα: Η Ιρλανδία 

τον Δεκέμβριο του 2010, η Πορτογαλία τον Μάιο του 2011 και η Κύπρος τον Απρίλιο του 

2013. Μετά την αίτηση της Λευκωσίας για παροχή βοή-

θειας με σκοπό την επανακεφαλαιοποίηση του τραπεζι-

κού συστήματος και την αναχρηματοδότηση του δημό-

σιου χρέους, τα βασικότερα θέματα που απασχόλησαν 

τις συναντήσεις της Τρόικα στο νησί μας, ήταν το θέμα 

της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας της Κύπρου στην 

εποχή μετά το μνημόνιο και οι ενδεχόμενες καθυστερή-

σεις, το θέμα των εκποιήσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις, το 

ΓΕΣΥ, τα δημόσια οικονομικά, καθώς και το θέμα των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, που συνεχίζουν να βαραί-

νουν τις κυπριακές τράπεζες. Ο συγκεκριμένος έλεγχος 

συνεχίζει να γίνεται ανά εξάμηνο, μέχρι να αποπληρωθεί 

το 75% του ποσού του δανείου που έχει συνάψει η Κυ-

πριακή Δημοκρατία από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στα-

θερότητας και το ΔΝΤ. Η τελευταία επίσκεψη της Τρόικα 

πραγματοποιήθηκε στις 25 - 28 Σεπτεμβρίου 2017 (για 

τον 3ο μεταμνημονιακό έλεγχο μετά την έξοδο της Κύ-

πρου από το μνημόνιο, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος εποπτείας 

post-program surveillance). Η επόμενη θα είναι στο τέλος Μαρτίου 2018 (για τον καθιερωμέ-

νο εξαμηνιαίο έλεγχο των τεχνικών κλιμακίων της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας). 

Πηγές 

 www.riknews.com.cy/index.php/.../10025-erxetai-stin-kypro-i-troik...  
 www.protothema.gr/.../stin-kupro-i-troika-axiologei-oikonomia-kai...   
 http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/432987/xanapianei-doyleia-i-troika-stin-

kypro 
 http://www.iefimerida.gr/news/ 
 http://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/360294/telos-martioy-erchetai-kypro-i-
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 http://www.troikawatch.net/ 
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Οικονομική κρίση  Πόσο μας έχει επηρεάσει; 

Η 
 οικονομική κρίση δεν 

έχει επηρεάσει μόνο 

τους ενήλικες, αλλά και 

τους μαθητές. Από τη μια, οι μαθη-

τές αντιμετωπίζουν πιέσεις από 

την κοινωνία για την επιλογή     

επαγγέλματος, γιατί πρέπει να επι-

λέξουν ένα επάγγελμα που θα 

φέρνει χρηματικά κέρδη. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να μην επιλέγουν 

κάτι που τους ενδιαφέρει, αλλά 

κάτι που είναι σταθερά οικονομικό. 

Η πίεση όμως, φέρνει κι άλλα 

προβλήματα. Το κυριότερο πρό-

βλημα είναι το ψυχολογικό. Οι μα-

θητές, αντί να επικεντρώνονται 

στο παρόν, σκέφτονται το μέλλον 

και αγχώνονται για την επιλογή 

τους. Το γεγονός αυτό, πολλές 

φορές οδηγεί σε κατάθλιψη και 

αποξένωση από την οικογένεια και 

τους φίλους. 

Από την άλλη, οι ενήλικες, επηρε-

άζονται και αυτοί σε μέγιστο βαθ-

μό γιατί σκέφτονται τα παιδιά και 

την επιβίωσή τους, αγωνιούν για 

το πώς θα ζήσουν, τι θα φάνε και 

πώς θα εξελιχτούν όταν μεγαλώ-

σουν. Λόγω της οικονομικής κρί-

σης, ο ενήλικας πρέπει να δουλέ-

ψει πολλές ώρες για να μπορεί να 

συντηρήσει την οικογένειά του, 

αφού οι μισθοί μειώθηκαν. Τα παι-

διά, λόγω του ότι δεν βλέπουν αρ-

κετές ώρες τους γονείς τους, κατα-

λήγουν με προβλήματα συμπερι-

φοράς, διότι δεν έχουν την ψυχο-

λογική υποστήριξη από τους γο-

νείς, ούτε συζητούν μαζί τους, έτσι 

ώστε να επιτευχθεί μια εποικοδο-

μητική ανταλλαγή γνωμών και συ-

ναισθημάτων. Επιπρόσθετα, η οι-

κονομική κρίση επηρέασε και τη 

διατροφή του ατόμου. Μια οικοκυ-

ρά, λόγω των οικονομικών πιέσε-

ων, οδηγείται στο να επιλέξει τα 

φτηνά ζυμαρικά που είναι γεμάτα 

υδατάνθρακες και προσθέτουν 

λίπος στον οργανισμό ή ακόμα και 

κατεψυγμένα φαγητά, που είναι 

ανθυγιεινά και καταστρέφουν την 

υγεία του. 

Η οικονομική κρίση που κτύπησε 

την Κύπρο, δεν διαφέρει και πολύ 

από την κρίση που έζησε η Ελλά-

δα, λίγα χρόνια πριν. Σύμφωνα με 

την έρευνα που έγινε το 2010 από 

την οργάνωση  «Νέοι Οργανωμέ-

νοι, Ευρωπαίοι Ικανοί»  σχετικά με 

τις επιπτώσεις της κρίσης στους 

νέους, εκτός από τα ψυχολογικά 

προβλήματα που τους δημιουρ-

γούνται, καλούνται να αντιμετωπί-

σουν και κοινωνικά προβλήματα, 

εξίσου σοβαρά. Η έρευνα καταρτί-

στηκε υπό την επιστημονική επί-

βλεψη της Αναπληρώτριας Καθη-

γήτριας Εφαρμοσμένων Στατιστι-

κών και Εκπαιδευτικής Έρευνας 

στο Τμήμα Εκπαίδευσης του Πα-

νεπιστήμιου 

Δυτικής      

Μακεδονίας,          

κ. Ελένη Τσα-

κύνου και 

συμμετείχαν 

σ’ αυτήν 

1.570 νεαροί, 

άντρες και 

γυναίκες, ηλι-

κίας 22 έως 

30 ετών, από 

τη Θεσσαλο-

νίκη. Οι πε-

ρισσότεροι 

εργάζονται 

στον ιδιωτικό τομέα με   μηνιαίο 

εισόδημα 600 - 1200 ευρώ. Το  

αξιοσημείωτο γεγονός που παρα-

τηρήθηκε, είναι ότι οι νέοι έχουν 

μειώσει σημαντικά το κόστος που 

αφιέρωναν παλιά για την ψυχαγω-

γία τους. Συγκεκριμένα, το 26% 

των νέων, δήλωσε ότι έχει μειώσει 

σε μεγάλο βαθμό τον προϋπολογι-

σμό για μια έξοδο. Επιπλέον, οι 

προσωπικές αγορές δεν έχουν 

μείνει ανεπηρέαστες από τη χρη-

ματοπιστωτική κρίση. Το 62% των 

νέων δήλωσε ότι ξοδεύει λιγότερα 

χρήματα για προσωπικές αγορές. 

Ταυτόχρονα, η κρίση έπληξε τις 

καλοκαιρινές τους διακοπές ως 

προς τη διάρκεια, τον τόπο, και τη 

διάθεση των χρημάτων, σε ποσο-

στό 52%.   

Υπάρχουν όμως και αυτοί οι 

άνθρωποι που κατά την οικονομι-

κή κρίση, ήταν πιο τυχεροί από 

τους άλλους και βρήκαν εργασία, 

έστω για ένα μεροκάματο, έστω 

για τα καθημερινά έξοδα. Η κρίση 

όμως, δεν άφησε ούτε αυτούς ανε-

πηρέαστους, καθώς πολλοί από 

αυτούς δεν ασχολούνται με το  

αντικείμενο που έχουν εξειδικευτεί 

κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους. Και πραγματικά είναι πολύ 

δύσκολο και οδυνηρό να περνούν 

τον χρόνο τους καθημερινά με κάτι 

που δεν τους αρέσει, που μάλλον 

τους κάνει δυστυχισμένους. Έτσι, 

σιγά σιγά, «παγώνουν» τα σχέδιά 

τους. Πολλοί, με πτυχία και μετα-

πτυχιακά, βλέπουν τη σταδιοδρο-

μία και τα όνειρά τους να τερματί-

ζονται πριν καν αρχίσουν. Η ζωή 

χωρίς όνειρα καταντά ανούσια και 

ανώφελη… 

Μερικοί, ίσως καταφέρουν να ξε-

περάσουν τις δυσκολίες και τα  

εμπόδια που θα βρεθούν στον 

δρόμο τους, με τη βοήθεια όσων 

βρίσκονται κοντά τους. Είναι όμως 

και κάποιοι άλλοι, που δεν θα κα-

ταφέρουν να ανταπεξέλθουν, θα 

καταρρεύσουν. Το κράτος, πρέπει 

και οφείλει να στηρίξει όλες τις ευ-

άλωτες ομάδες. Διότι, στηρίζοντας 

το άτομο, στηρίζει την κοινωνία, 

στηρίζει την ίδια την Πολιτεία.                         

Πηγές 

 https://sites.google.com/a/uom.edu.gr/

oikonomiki-krisi-kai-neoi-simera/home/

oikonomiki-krisi-kai-neoi 

 http://www.tovima.gr/society/article/?

aid=352133 
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Ανεργία 

Α 
νεργία ονομάζουμε την κατάστα-

ση ενός  ατόμου, το οποίο δεν 

έχει βρει μία θέση εργασίας σύμ-

φωνα με την επαγγελματική του κατάρτι-

ση, όχι γιατί δεν υπάρχει θέληση για δου-

λειά, αλλά γιατί δεν υπάρχουν θέσεις ερ-

γασίας. Η ανεργία επηρεάζει κυρίως τους 

νέους πτυχιούχους, χωρίς όμως να εξαιρεί 

και τους πιο μεγάλους. 

Το φαινόμενο της ανεργίας δημιουργείται  

λόγω πολλών παραγόντων. Θα έλεγα 

όμως ότι η οικονομική κρίση που μαστίζει 

τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, είναι 

ένας από τους κυριότερους παράγοντες. 

Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι εταιρεί-

ες αναγκάστηκαν να επιλέξουν ανάμεσα 

στο να μειώσουν τους μισθούς των εργα-

ζομένων και στο να απολύσουν προσωπι-

κό. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, απολύ-

θηκε προσωπικό και ταυτόχρονα μειώθη-

κε ο μισθός των εργαζομένων που δεν 

απολύθηκαν. Στη συνέχεια, η κατάσταση 

χειροτέρεψε: Ο κόσμος σταμάτησε να αγο-

ράζει ορισμένα μη απαραίτητα προϊόντα, 

άρα οι  εταιρείες άρχισαν να χάνουν μεγά-

λο μέρος από τα κέρδη τους. Για να κατα-

πολεμήσουν την κατάσταση αυτή, αναγκά-

στηκαν να μειώσουν τους μισθούς ακόμα 

περισσότερο και να απολύσουν επιπλέον 

προσωπικό.  

Έπειτα, η ανάγκη για νέους εργαζόμενους 

είχε σχεδόν εξαλειφθεί, αφού και η παρα-

γωγή προϊόντων είχε μειωθεί κατά πολύ. 

Προφανώς, αυτή η κατάσταση είχε ως 

σοβαρή συνέπεια την αύξηση του ποσο-

στού ανεργίας, διότι εκτός του ότι η  αγορά 

εργασίας έχει μειωθεί κατά πολύ, οι πλεί-

στοι άνεργοι αρνούνται να δουλέψουν με 

τους  χαμηλούς μισθούς που προσφέρουν 

οι εταιρείες, προτιμώντας να ζήσουν από 

τα λεφτά που τους παρέχει η κυβέρνηση 

(επιδόματα ανέργων). Αυτό το εκμεταλλεύ-

ονται ιδιαίτερα οι ξένοι, που εδώ και αρκε-

τά χρόνια, άρχισαν να εγκαταλείπουν τις 

χώρες τους και να καταφθάνουν στην  

Κύπρο. Έχουν λιγότερες απαιτήσεις από 

τους εργοδότες και ικανοποιούνται εύκο-

λα, με πιο χαμηλό μισθό και περισσότερες 

ώρες εργασίας. Έτσι, οι ξένοι διεκδικούν 

και αποκτούν πιο εύκολα εργασία στη 

χώρα μας, σε αντίθεση με τους Ελληνοκύ-

πριους, που δυσκολεύονται να το         

πετύχουν αυτό. 

Εκτός από τα πιο πάνω, πολλά από τα 

άτομα που δεν βρίσκουν δουλειά στον 

τομέα εξειδίκευσής τους, δεν είναι πρόθυ-

μα να αλλάξουν ειδικότητα, για διάφορους 

λόγους, γεγονός το οποίο δυσκολεύει ακό-

μη περισσότερο την κατάσταση. Επιπρό-

σθετα, οι  νέοι επιλέγουν να στραφούν στα 

επαγγέλματα που δεν θεωρούνται υποτι-

μητικά από την κοινωνία στην οποία ζουν, 

αγνοώντας το γεγονός ότι θα πρέπει να 

παραμείνουν άνεργοι για πολλά χρόνια 

μέχρι να προσφερθούν θέσεις για τα συ-

γκεκριμένα επαγγέλματα (στην             

πλειοψηφία τους πρόκειται για επαγγέλμα-

τα που εργοδοτούνται από την κυβέρνη-

ση, π.χ. δάσκαλοι, καθηγητές, υπάλληλοι 

σε υπουργεία ή κυβερνητικούς οργανι-

σμούς).  

Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που 

προκαλεί την αύξηση των ποσοστών   

ανεργίας, είναι η επικράτηση των μονοπω-

λίων. Οι «γίγαντες» του οικονομικού    

κόσμου (μεγάλες επιχειρήσεις, καταστήμα-

τα, εργοστάσια κτλ), «πνίγουν» τις μικρές 

εταιρείες, προσελκύοντας τους πελάτες με 

προσφορές που δεν μπορούν να αρνη-

θούν, με ποικιλία δώρων και προπαντός 

με την αξιοπιστία που προσδίδει το όνομα 

της εταιρείας. Με αυτόν τον τρόπο, οι πω-

λήσεις των μικρών εταιρειών μειώνονται, 

μετά χρεοκοπούν και τελικά αναγκάζονται 

να κλείσουν. Αρκετές φορές, ακόμα και αν 

οι μικροί επιχειρηματίες κατορθώσουν να 

παραμείνουν στην αγορά, απορροφούνται 

από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες, 

στην προσπάθειά τους να εξαλείψoυν τον 

ανταγωνισμό. Αυτό όμως επηρεάζει όχι 

μόνο τους εργοδότες που πολλές φορές 

μένουν με τεράστια χρέη, αλλά και όλους 

όσοι εργάζονταν γι' αυτούς, που τώρα 

είναι πλέον άνεργοι. Αν και οι πλείστοι 

από αυτούς είναι πρόθυμοι να εργοδοτη-

θούν αλλού, δεν τους είναι καθόλου εύκο-

λο να βρουν δουλειά. 

Η τεχνολογία έχει γνωρίσει ραγδαία ανά-

πτυξη τα τελευταία χρόνια σε όλους τους 

τομείς. Η πιο σημαντική ήταν ίσως η ανά-

πτυξη της μηχανής, που παρόλο ότι διευ-

κόλυνε πολύ τη ζωή του ανθρώπου, έχει 

και αρκετές αρνητικές επιδράσεις. Η πιο 

φανερή, είναι η αυτοματοποίηση πολλών 

εργασιών, γεγονός το οποίο, μπορεί να 

είναι καλό (και είναι μέχρι ενός σημείου), 

αν και ταυτοχρόνως έχει αντικαταστήσει 

πολλούς εργάτες. Για παράδειγμα, τα ρού-

χα που φοράμε σήμερα, δεν κατασκευάζο-

νται πλέον από έμπειρους ράφτες, αλλά 

από μηχανήματα. Οι τσαγκάρηδες δεν 

κατασκευάζουν πλέον τα παπούτσια μας,  

διότι αυτά κατασκευάζονται σε μεγάλα 

εργοστάσια με εξειδικευμένες μηχανές. Οι 

σιδεράδες έχουν επίσης εξαφανιστεί, αφού 

τα εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων 

είναι πολύ πιο αποτελεσματικά. Παρόμοια, 

η αστικοποίηση επηρεάζει την αγορά ερ-

γασίας σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ίσως το 

πιο απειλούμενο επάγγελμα λόγω αστικο-

ποίησης, είναι η γεωργία. Το πανάρχαιο 

επάγγελμα του γεωργού, έχει παραμερι-

στεί, ιδίως από τους νέους και σχεδόν έχει 

εξαλειφθεί. Οι  νέοι  θεωρούν ότι η πόλη 

έχει να τους προσφέρει καλύτερη ζωή και 

μέλλον κι έτσι αποφασίζουν να εγκαταλεί-

ψουν τα χωριά τους. Ως επακόλουθο, κα-

νείς δε θεωρεί το επάγγελμα του γεωργού 

ως σοβαρό επάγγελμα, με προοπτικές και 

περιθώρια  ανάπτυξης. Έτσι, συνωστίζο-

νται ακόμα περισσότεροι άνεργοι στις πό-

λεις.  

Μερικά από τα σύγχρονα επαγγέλματα 

έχουν επίσης αρχίσει να απειλούνται από 

την ανάπτυξη των μηχανών και προβλέ-

πεται να εξαφανιστούν εντελώς σε μερικά 

χρόνια. Ήδη, σε πολλά καταστήματα του 

εξωτερικού, έχουν εμφανιστεί τα λεγόμενα 

«SIY» (Scan - It - Yourself) συστήματα, τα 

οποία επιτρέπουν στον πελάτη να σαρώ-

σει τα προϊόντα που πρόκειται να αγορά-

σει. Αυτό σημαίνει ότι πριν το 2020, οι 

υπάλληλοι που δουλεύουν κυρίως σε  

περίπτερα, δεν θα είναι απαραίτητοι. Επι-

πλέον, το διαδίκτυο είναι ένας παράγοντας 

που αναιρεί κάποια επαγγέλματα. Λόγου 

χάρη, η ανάπτυξη του email και των social 

media, βάζει σε μεγάλο κίνδυνο το επάγ-

γελμα του ταχυδρόμου, αφού κανένας μας 

δεν στέλνει πλέον τα παραδοσιακά γράμ-

ματα.  

Εν κατακλείδι, θα έλεγα ότι η κοινωνία 

στην οποία ζούμε και η εξέλιξη της τεχνο-

λογίας, παράγουν όλο και περισσότερους 

ανέργους. Εκεί όμως που κάποιες εργασί-

ες παύουν να υπάρχουν, κάποιες άλλες   

κάνουν την εμφάνισή τους. Η Πολιτεία 

οφείλει να δώσει κίνητρα γι’  αυτές τις νέες 

εργασίες, να στηρίξει τον λαό και ιδιαίτερα 

τους νέους. Πρέπει να ληφθούν μέτρα και 

να αλλάξουν κάποιες νομοθεσίες, έτσι 

ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα 

και των εργοδοτών (για να μπορούν να 

αυξήσουν τους μισθούς), αλλά και των 

εργαζόμενων πολιτών. Μπορούμε και 

πρέπει να βρούμε λύσεις για την ανεργία, 

διαφορετικά η κατάσταση θα χειροτερεύει 

και τα αποτελέσματα θα είναι ακόμα πιο 

τραγικά,  για όλους ανεξαιρέτως...  

Πηγές 
 http://www.vlioras.gr/Philologia/

CompositionAnergia.html 
 http://latistor.blogspot.com.cy/2015/01/

blog-  post_9.html 

Bratu Andrei 

Τι ονομάζουμε ανεργία και 

ποια τα αίτια που την  

προκαλούν; 
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Δ 
υστυχώς βρισκόμαστε σε μια 

εποχή όπου η ανάπτυξη και γενι-

κότερα η εξέλιξη μιας χώρας, 

βασίζεται κατά κύριο λόγο στην οικονομία 

της. Ο πλούτος και η οικονομική της ευη-

μερία, μπορούν να την κατατάξουν αναμ-

φισβήτητα σε μια αναπτυγμένη χώρα, η 

οποία εξασφαλίζει στο άτομο ένα ανώτερο 

βιοτικό επίπεδο, ικανοποιώντας τις προ-

σωπικές του ανάγκες. Πολλοί θεωρούν 

δεδομένο ότι μια αναπτυγμένη οικονομία, 

συντελεί στη δίκαιη κατανομή του εθνικού 

εισοδήματος, στην καταπολέμηση της 

φτώχιας, στην προσφορά εργασίας στο 

εργατικό δυναμικό της χώρας και στην 

ενίσχυση των εργαζομένων, με την εκτέλε-

ση παραγωγικών έργων. Επίσης, ανοικο-

δομούνται έργα (σχολεία, νοσοκομεία, 

δρόμοι, εργοστάσια), από τα οποία ωφε-

λείται το κοινωνικό σύνολο και καταπολε-

μείται η ανεργία. 

Τι γίνεται όμως όταν αυτή η οικονομική 

ευμάρεια δεν θεωρείται, γιατί στην πραγ-

ματικότητα δεν είναι, δεδομένη; Στην αντί-

θετη περίπτωση δηλαδή, όπου μια χώρα 

υποφέρει από τη φτώχια λόγω οικονομι-

κής κρίσης; Δυστυχώς, είναι τότε που τα 

πράγματα δυσχεραίνουν. Ο άνθρωπος 

αρχίζει να αποκτά χαμηλό βιοτικό επίπε-

δο, αναστέλλεται η κοι-

νωνική πρόοδος, υπάρ-

χει πολιτική αστάθεια, ο 

κόσμος  καταφεύγει στη 

μετανάστευση, επικρα-

τεί στασιμότητα στον 

πολιτισμό και η εξάρτη-

ση από το ξένο κεφά-

λαιο γίνεται πλέον γεγο-

νός. Όλα αυτά, οδηγούν 

το άτομο και την κοινω-

νία σε παρακμή, με 

έντονα τα αισθήματα 

της ανασφάλειας, της 

δυσαρέσκειας, της αγα-

νάκτησης και της αβεβαιότητας. Ο 

άνθρωπος ζει καθημερινά ένα εφιάλτη, 

που τον κάνει μίζερο, μεμψίμοιρο και εσω-

στρεφή.      

Για του λόγου το αληθές, φτάνει να ρίξει    

κανείς μια ματιά στις οδυνηρές συνέπειες 

της παγκόσμιας οικονομίας, που έχει πλή-

ξει πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια. Η 

Ελλάδα και η Κύπρος, αποτελούν ζωντα-

νό παράδειγμα των συνεπειών της ανεργί-

ας. Φέρνοντας στον νου μου εικόνες από 

την καθημερινότητά μας, οφείλω να ομο-

λογήσω πως πράγματι είναι οδυνηρό αυτό 

το φαινόμενο: Άνεργες μητέρες, μόνες και 

άστεγες με μικρά αθώα παιδάκια στην 

αγκαλιά τους και άστεγοι μ’ ένα τσαλακω-

μένο χαρτόνι που γράφει επάνω τις λέξεις 

«ΘΕΛΩ ΦΑΙ». Αμέσως συνειδητοποιώ 

πόσο τυχερός είμαι που δεν βρίσκομαι 

στη θέση τους, αλλά ταυτόχρονα και πόσο 

άτυχος είμαι, επειδή δεν μπορώ να κάνω 

κάτι για να βοηθήσω.  

Είναι αλήθεια πως στα πρώτα στάδια της 

συνειδητοποίησης της ανεργίας, ξεκινά ο 

φόβος και η απομόνωση, αφού τα άτομο 

αντιλαμβάνεται πως η ζωή του αλλάζει και 

χάνει το νόημά της. Δεν συναναστρέφεται 

και δεν συνεργάζεται με άλλα άτομα, γίνε-

ται απαθής και αδιάφορος άνθρωπος. 

Επίσης, αρχίζουν να παρουσιάζονται και 

τα πρώτα σημάδια χαμηλής αυτοπεποίθη-

σης. Νιώθει ότι δεν είναι αρκετά καλός, ότι 

δεν είναι πουθενά χρήσιμος, αλλά είναι 

άχρηστος, ένας «άχθος αρούρης».  

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα εργα-

σίας για μια αξιοπρεπή επιβίωση. Το κρά-

τος είναι υπόχρεο να κάνει το αύριο του 

κάθε πολίτη καλύτερο από το σήμερα. 

Είναι σαφές πως η ανεργία πρέπει να 

αντιμετωπιστεί, πως πρέπει να βρεθούν οι 

κατάλληλοι μηχανισμοί που θα βοηθήσουν 

τη χώρα να βγει από το οικονομικό αδιέξο-

δο. Μόνο τότε θα υπάρξει ελπίδα και αι-

σιοδοξία, που θα οδηγήσουν το άτομο 

μακριά από τον φόβο της ανεργίας. 

Σταύρου Πέτρος 

Μπροστά στον φόβο 

της ανεργίας… 

«Μάθε παιδί μου γράμματα, για να βρεις εύκολα 

δουλειά», έλεγαν πριν από μερικές δεκαετίες οι γονείς στα 

παιδιά τους. Το πτυχίο πανεπιστημίου ήταν το «χρυσό» 

βραχιόλι, το καλύτερο διαβατήριο για να εισέλθουν οι νέοι 

στην αγορά εργασίας, σε θέσεις ελκυστικές με καλούς μι-

σθούς. Σήμερα, τα εμπόδια στην οικονομική ένταξη των 

νέων πτυχιούχων και οι δυσκολίες πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας είναι πολλές και αξεπέραστες σε τέτοιο βαθμό, 

ώστε να μπορούμε να πούμε ότι η πιο πάνω προτροπή  

έχασε πλέον την ισχύ και την αξιοπιστία της. 

Η ανεργία χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται δραματικά, με  

αποτέλεσμα πολλοί νέοι να  απογοητεύονται για το δυσοίω-

νο μέλλον που τους περιμένει. Κάποιοι νέοι αμφιταλαντεύο-

νται για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν και τελικά επι-

λέγουν το επάγγελμα των γονιών τους, έτσι ώστε να βρουν 

μια έτοιμη εργασία, χωρίς να φοβούνται πως θα καταλήξουν 

άνεργοι. Πολλές φορές, αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο,    

αφού ασκούν ένα επάγγελμα που δεν τους εκφράζει, που 

τους οδηγεί στη μιζέρια. Από την άλλη, υπάρχουν και περι-

πτώσεις που οι γονείς  δεν έχουν κάποια επιχείρηση, έτσι τα 

παιδιά θα πρέπει να αρχίσουν από την αρχή, χωρίς βοή-

θεια. Τα παιδιά αυτά, συνήθως, έχουν στον νου τους ως 

κύρια κριτήρια για την επιλογή του επαγγέλματός τους, το 

εισόδημα που θα βγάζουν, αλλά και το πόσο κορεσμένο 

είναι το επάγγελμα αυτό που σκέφτονται να ακολουθήσουν. 

Η ανεργία επιδρά διαφορετικά στην ψυχολογία του κάθε 

ατόμου, παρόλο ότι οι κυριότερες συνέπειες είναι το υπερ-

βολικό άγχος και η κατάθλιψη. Κάποια άτομα μπορεί να      

παραιτηθούν εντελώς από τον αγώνα για επιβίωση, να χά-

σουν την αυτοεκτίμησή τους ή να στραφούν σε διάφορες 

ουσίες, οι οποίες θολώνουν το μυαλό και σε ακραίες περι-

πτώσεις, οδηγούν σε τάσεις 

αυτοκτονίας.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, 

ο καθένας μπορεί να καταλάβει 

πόσο οδυνηρή και ψυχοφθόρα 

είναι η κατάσταση που περνά 

ένας άνεργος. Συνεπώς, χρειά-

ζεται βοήθεια, συμπαράσταση 

και στήριξη από οικεία άτομα. 

Μέσα από τη συζήτηση με φί-

λους, οικογένεια και άλλους 

που βρίσκονται στην ίδια κατά-

σταση, θα βοηθηθεί στο να 

εκτονώσει το άγχος και να εκ-

φράσει τις σκέψεις και τις αγωνίες του. Θα κρατηθεί  ζωντα-

νός, αφού θα νιώθει ένα στήριγμα δίπλα του. Στη συνέχεια, 

αν δει πως τίποτα και κανένας δεν τον βοηθά, η επίσκεψη 

σε ψυχολόγο, όχι μόνο δεν είναι ντροπή, αλλά  αντίθετα, 

δείχνει πως πήρε στα σοβαρά την κατάσταση και αναζητά 

άμεση λύση. 

Ο άνεργος πρέπει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του. 

Μπορεί αυτό να ακούγεται παράλογο, γιατί οι άνεργοι έχουν 

άφθονο χρόνο για τους εαυτούς τους. Κι όμως, τον περισσό-

τερο χρόνο ασχολούνται με την εύρεση εργασίας, ενώ    

παράλληλα το άγχος τους κατατρώει. Καλό θα ήταν να αφιε-

ρώνουν χρόνο στην οικογένεια, σε φίλους, ακόμα και σε 

πράγματα που τους κάνουν να ξεχνούν την κατάσταση που 

βρίσκονται. Έτσι, θα εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες  

ψυχικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πραγματικότητας 

που ζουν και θα ενεργοποιηθούν ακόμη περισσότερο στην 

εύρεση εργασίας.  

Τέλος, ο νέος πρέπει να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση και την 

αυτοπεποίθησή του. Χωρίς αυτά, διαταράσσει την αντίληψη 

που έχει για τη ζωή και τον εαυτό του και χάνει τον προσω-

πικό του προσανατολισμό. Ακόμα και τα πιο μικρά και ασή-

μαντα, που όμως φέρνει εις πέρας, είναι σημαντικά για την 

αναζωογόνηση και την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής 

του. Με το να βάζει στόχους και να προσπαθεί να τους υλο-

ποιήσει, διατηρείται σε εγρήγορση και ετοιμότητα.  

Πηγή 
http://www.sigmalive.com/archive/simerini/  
news/social/303126 

Ανδρέου Λυσιμάχη 

Ανεργία και νεανική ψυχολογία… 

Τι μέλλει γενέσθαι; 

Ανεργία 6 
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      -Κύριε Αγαθαγγέλου καλη-

μέρα! Ως μέλος της Συντακτικής 

Επιτροπής της Σχολής μας, 

σας καλωσορίζω στη Β΄ Τεχνι-

κή Σχολή Λεμεσού «Γρηγόρης 

Αυξεντίου» και σας ευχαριστώ 

για την αποδοχή της πρόσκλη-

σής μας για την παραχώρηση 

συνέντευξης με θέμα «Το βίωμα 

της ανεργίας». 

      -Γεια σου! Ευχαριστώ για την 

πρόσκληση. Μέσα από την εφη-

μερίδα σας,  μου δίνεται η        

ευκαιρία να μιλήσω για τα καθημε-

ρινά μου βιώματα, τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζω εγώ, αλλά και ο 

κάθε άνεργος.  

     -Κύριε Αγαθαγγέλου, μιλήστε 

μας πρώτα πρώτα για τον εαυ-

τό και τις σπουδές σας.     

     -Ονομάζομαι Παναγιώτης Αγα-

θαγγέλου και είμαι 33 χρονών. 

Έχω δύο παιδιά, ένα κοριτσάκι 4 

ετών και ένα αγοράκι 6 ετών. Από 

μικρός μου άρεσε η τέχνη γενικά 

και απολάμβανα να ζωγραφίζω με 

τις ώρες και να φτιάχνω κατασκευ-

ές. Γι’ αυτό, επέλεξα να εγγραφώ 

σε Τεχνική Σχολή, όπου υπάρχει 

κλάδος Αρχιτεκτονικής. Τα σχολι-

κά μου χρόνια ήταν αρκετά ευχά-

ριστα, με επιτυχίες σε διαγωνι-

σμούς, με καλούς βαθμούς και 

άριστες σχέσεις με συμμαθητές 

και καθηγητές. Αποφοίτησα με 

βαθμό 18,5 και κατάφερα να πε-

ράσω στο Αριστοτέλειο Πανεπι-

στήμιο. Στα 25 μου χρόνια ολο-

κλήρωσα τις σπουδές και μπο-

ρούσα πλέον να λέω με καμάρι ότι 

«είμαι Αρχιτέκτονας». Η χαρά μου 

ήταν πολύ μεγάλη, αλλά ακόμη 

μεγαλύτερη ήταν η χαρά και η πε-

ρηφάνια που ένιωθε η οικογένειά 

μου, ιδιαίτερα η μητέρα, που πρό-

βλεπε ένα λαμπρό μέλλον για τον 

πρωτότοκό της! …Πού να ‘ξερε 

όμως, πως κάθε άλλο παρά λα-

μπρό θα ‘ταν το μέλλον μου… 

     -Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι 

μετανιώσατε για τις σπουδές 

σας; Διότι διακρίνεται πικρία 

και δόση ειρωνείας στα λεγόμε-

νά σας. 

     -Όχι, σε καμία περίπτωση η 

μόρφωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

λάθος. Απεναντίας, η παιδεία που 

κουβαλά ο καθένας μέσα του,  

είναι κάτι το ανεκτίμητο, το οποίο 

δεν μπορεί να του κλέψει κανένας. 

Επίσης, μπορώ να πω ότι οι    

εμπειρίες και οι γνώσεις που     

απέκτησα κατά τη διάρκεια της 

φοιτητικής μου ζωής, μου διαμόρ-

φωσαν τον χαρακτήρα, με βοήθη-

σαν να ωριμάσω και να δω τη ζωή 

από άλλη οπτική γωνία. Η πικρία 

και η απογοήτευσή μου έγκειται 

στο γεγονός ότι ενώ είχα τόσο  

πάθος και αγάπη για τη δουλειά 

μου, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία να 

τα διοχετεύσω σ’ αυτήν, να ζήσω 

τη χαρά της δημιουργίας. Γι’ αυ-

τούς τους λόγους νιώθω αδικημέ-

νος κι απελπισμένος.   

      -Πιστεύετε πως η ανεργία 

σας έχει αλλάξει ως άνθρωπο; 

       -Ναι, θα έλεγα μάλιστα ότι με 

έχει αλλάξει σε αρκετά μεγάλο 

βαθμό. Δεν 

είμαι πλέον ο 

ανέμελος και 

χαρούμενος 

άνθρωπος 

που  ήμουν 

κάποτε. Η 

ψυχολογία 

μου επηρεά-

στηκε πάρα 

πολύ, σε ση-

μείο που έγινα απόμακρος, εσω-

στρεφής, απότομος και αντικοινω-

νικός. Κλείστηκα στον εαυτό μου, 

αποφεύγω τις εξόδους και την κοι-

νωνική συναναστροφή, διότι βαρέ-

θηκα να ακούω συνεχώς τις ερω-

τήσεις «Τι γίνεται; Βρήκες δου-

λειά;» Στην αλλαγή αυτή συντέλε-

σε και το γεγονός ότι νιώθω ανή-

μπορος να συντηρήσω την οικο-

γένειά μου. Τα παιδιά μου μεγα-

λώνουν με πολλές στερήσεις και 

περιορισμούς και για το μέλλον 

τους δεν μπορώ να υποσχεθώ 

τίποτε. Προς το παρόν, στηρίζομαι 

στην οικονομική βοήθεια των πε-

θερικών μου, στο επίδομα        

ανεργίας (αν και δεν καλύπτει   

αρκετές ανάγκες) και στις μηδαμι-

νές ευκαιρίες που πετυχαίνω    

κάποτε ως βοηθός σε αρχιτεκτονι-

κό γραφείο.  

 

 -Πώς περνάτε τον χρόνο σας 

καθημερνώς;  

   -Συνεχίζω τις προσπάθειες για 

εύρεση εργασίας, αν και συνεχίζω 

να πέφτω σε κλειστές πόρτες. 

Πολλοί εργοδότες ζητούν πείρα, 

γεγονός πολύ δύσκολο, αφού  

κανένας μέχρι στιγμής δεν μου 

έδωσε την ευκαιρία να εργαστώ 

για κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι 

ώστε να την αποκτήσω. Σκέφτηκα 

ότι αν πήγαινα στο εξωτερικό, 

ίσως να ήταν ευκολότερο να βρω 

δουλειά, αλλά αυτό πιθανό να  

δημιουργού-

σε προβλή-

ματα στα 

παιδιά μου. 

Επιπλέον, τα 

απογεύματα 

ασχολούμαι 

με τον εθελο-

ντισμό. Πη-

γαίνω ως 

εθελοντής        

σ’ έναν Μη Κερδοσκοπικό Οργανι-

σμό που φιλοξενεί ενήλικες με  

ειδικές ικανότητες και τους βοηθώ 

να φτιάχνουν κατασκευές ή τους 

συνοδεύω σε διάφορες εκδηλώ-

σεις στα σχολεία, όταν τους προ-

σκαλούν, ή σε εκδρομές που διορ-

γανώνει ο οργανισμός. Τουλάχι-

στον, με αυτόν τον τρόπο βιώνω 

τη χαρά της προσφοράς προς τον 

συνάνθρωπο και νιώθω πως αντι-

σταθμίζουν μέσα μου οι τύψεις για 

την οικογένειά μου.  

    -Ποιοι παράγοντες πιστεύετε 

ότι οδήγησαν τη χώρα μας 

στην οικονομική κρίση και στην 

ανεργία;  

     -Το σύστημα και η τακτική που 

χρησιμοποίησαν οι πολιτικοί μας 

για τη διακυβέρνηση της χώρας. 

Πιστεύω πως επικεντρώθηκαν 

περισσότερο σε θέματα ασήμαντα 

σε σχέση με την κοινωνική       

ανάπτυξη της χώρας, όπως για 

παράδειγμα στην προσπάθεια για 

επίλυση των κομματικών αντιπα-

λοτήτων και διαφωνιών, καθώς 

επίσης και στη στήριξη των προ-

σωπικών συμφερόντων. Το ωφέ-

λιμο και χρήσιμο θα ήταν να 

έδιναν έμφαση στην ενίσχυση της 

επικοινωνίας με ξένες χώρες, έτσι 

ώστε να σχηματιστούν συνδέσεις 

και συνεργασίες με το εξωτερικό. 

Με αυτόν τον τρόπο, θα άνοιγαν 

νέες επιχειρήσεις και θα δημιουρ-

γούνταν θέσεις εργασίας.  

     -Κύριε Αγαθαγγέλου, τι νομί-

ζετε ότι πρέπει να γίνει για να 

αντιμετωπιστεί η μάστιγα της 

ανεργίας;  

      -Ξεκινώντας από τους νέους, 

θα τους συμβούλευα να σπουδά-

ζουν αυτό που τους αρέσει και 

που έχουν κλίση. Ο κάθε νέος, να 

επενδύσει στον εαυτό του και στα 

προσόντα του. Να μη συμβιβαστεί 

εις βάρος των ονείρων του! Όσον 

αφορά την Πολιτεία, θα ήταν    

σωστό να μειώσει το όριο ηλικίας  

αφυπηρέτησης, για να ανοιχτούν 

θέσεις για τους νέους, να μειώσει 

τους φόρους και να δίνει περισσό-

τερες υποτροφίες στα παιδιά των 

άπορων οικογενειών. 

    -Σας ευχαριστούμε για τον 

χρόνο σας. Ευχόμαστε ότι     

σύντομα θα γίνουν καλύτερα τα 

πράγματα για σας και την οικο-

γένειά σας, αλλά και για όλον 

τον κόσμο που υποφέρει από 

την ανεργία.  

     -Σ’ ευχαριστώ πολύ και εύχο-

μαι ένα καλύτερο μέλλον σε σένα 

και τη νεολαία μας γενικότερα. 

Σταύρου Πέτρος 

Το βίωμα της ανεργίας:  

Συνέντευξη από έναν άνεργο… 

Ο κάθε νέος, να επενδύσει 

στον εαυτό του και στα       

προσόντα του. Να μη          

συμβιβαστεί εις βάρος των   

ονείρων του!  
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Οικονομική κρίση,  
Κυπριακό Πρόβλημα και Νεολαία 

Α 
πό την τραγική εκείνη ημέρα της εισβολής του 

1974, οι Ελληνοκύπριοι περιμένουν πως το Κυ-

πριακό θα λυθεί, πως οι πρόσφυγες θα επιστρέ-

ψουν. Ακόμη ηχούν στα αυτιά μου τα λόγια του παππού 

που περιγράφει με        νοσταλγία και αγάπη τα μέρη του, 

επαναλαμβάνοντας πως «του χρόνου θα είμαστε εκεί». 

Πέρασαν όμως τα χρόνια, ο παππούς «έφυγε» κι εμείς 

είμαστε ακόμα εδώ… 

Οι ξεριζωμένοι άνθρωποι, αρχίζουν σιγά σιγά να φεύγουν, 

να σβήνουν, αφήνοντας πίσω, το όνειρο και τον καημό 

τους. Το όνειρο και ο καημός των προγόνων όμως, δεν 

μας  αγγίζει, δεν φτάνει στην καρδιά. Η νέα γενιά, όσο κι 

αν πονά για τα γεγονότα της εισβολής, τα κατεχόμενα 

μέρη, τους αγνοουμένους και τις μαυροφορεμένες μάνες, 

ασχολείται με τα δικά της σοβαρά προβλήματα, που κρί-

νουν το μέλλον και αδιαφορεί για το παρελθόν. 

Σήμερα οι νέοι, μια γενιά που κληροδότησε τα λάθη και τις 

ατασθαλίες της προηγούμενης, επωμίζεται την οικονομική 

κρίση με όλες τις συνέπειες και τον αντίκτυπο στην κοινω-

νία. Τους ενδιαφέρει και προβληματίζονται για τα δικά 

τους όνειρα, τα δικά τους σχέδια. Στην πραγματικότητα, 

αναρωτιούνται αν έχουν το δικαίωμα να ονειρευτούν και 

να κάνουν σχέδια και πρόγραμμα για το μέλλον. Η ανεργία 

με τη διάψευση των οραμάτων, οι σπουδές που αποδει-

κνύονται χάσιμο χρόνου, κόπου και χρημάτων, δεν αφή-

νουν περιθώριο για προβληματισμό και εμβάθυνση στα 

λάθη των παλιών.   

Εγώ προσωπικά, δικαιολογώ τη γενιά μου γι’ αυτήν την 

έλλειψη ενδιαφέροντος. Σίγουρα αγαπώ την Πατρίδα μου 

και με ενδιαφέρει η επίλυση του Κυπριακού Προβλήματος, 

όμως οι συνθήκες και τα σημερινά δεδομένα, δεν αφήνουν 

χρόνο για αγώνα για την επίλυσή του, διότι έχουμε άλλον 

αγώνα μπροστά μας που πρέπει να δώσουμε και να νική-

σουμε, αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Ναι, υπάρχουν πρό-

σφυγες, αλλά βρισκόμαστε κι εμείς μπροστά στον ίδιο 

κίνδυνο. Η λύση να καταφύγουμε στο εξωτερικό για ένα 

καλύτερο αύριο, φαντάζει ως μια πολύ πιθανή επιλογή. Οι 

πρόσφυγες του 1974 έφυγαν καταδιωκόμενοι από τους 

Τούρκους εισβολείς, εμείς μάλλον θα αναγκαστούμε να 

φύγουμε καταδιωκόμενοι από την οικονομική κρίση και 

την ανεργία, που μας φαίνονται εξίσου τρομακτικές και 

καταστροφικές.  

Το αβέβαιο μέλλον, τα δικά μας πάθη, η φτώχια, η έλλειψη 

ηθικών αξιών, η εκμετάλλευση που υπάρχει παντού, το 

συμφέρον και η γραφειοκρατία, εμποδίζουν τον αγώνα για 

τα ωραία και τα μεγάλα, απομακρύνουν το άτομο από τις 

υπέρτατες αξίες. Μακάρι να  υπάρξει λύση του Κυπριακού 

Προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα, μακάρι και οι πολιτικοί 

μας, αυτοί που μας αντιπροσωπεύουν «για το καλό μας», 

να προλάβουν και να εμποδίσουν την προσφυγοποίηση 

και τον ξεριζωμό των νέων. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς ας 

φροντίσουν να καταπολεμηθεί η οικονομική κρίση, ας        

πάρουν τα σωστά μέτρα κι ας δώσουν πραγματικές υπο-

σχέσεις αυτήν τη φορά. Τότε, οι νέοι, αφού θα έχουν ελπί-

δες για το μέλλον, θα είναι σε θέση να δώσουν με τη σειρά 

τους την υπόσχεση ότι θα παλέψουν για όσα χάθηκαν στο 

παρελθόν... 

Σταύρου Πέτρος 

Οι απόψεις διίστανται.  
Τα συμπεράσματα δικά σας... 

Μέσα στο πλαίσιο του 3ου στόχου της 

σχολικής χρονιάς 2017 – 2018: Δεν ξε-

χνώ, Αγωνίζομαι, Διεκδικώ, διεξήχθη   

ενδοσχολική έρευνα με στόχο να διερευ-

νηθεί κατά πόσο οι μαθητές γνωρίζουν 

τα  ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με 

την τουρκική εισβολή και την κατοχή της 

σκλαβωμένης γης μας, αλλά και να διε-

ρευνηθούν οι γνώσεις τους για τα κατεχό-

μενα μέρη μας. Στην ερώτηση 

«Παρακολουθείτε τις εξελίξεις γύρω από 

το Κυπριακό Πρόβλημα;», οι μαθητές   

απάντησαν ως εξής: Δεν παρακολουθεί 

τις εξελίξεις στο Κυπριακό Πρόβλημα το 

70% των μαθητών της Α΄ τάξης, το 64% 

της Β΄ τάξης και το 53% της Γ΄ τάξης. Συ-

μπερασματικά, το εθνικό μας θέμα είναι 

παραγκωνισμένο από τη νεολαία. Η 

πλειοψηφία των μαθητών, αδιαφορεί και 

απαξιώνει να ασχοληθεί ή έστω να ενημε-

ρωθεί.  

Πέρασαν κιόλας 44 χρόνια από την τουρκική εισβολή στο 

πολύπαθο νησί μας… Τότε που η Τουρκία σκόρπησε τον 

όλεθρο και τον θάνατο… Και συνεχίζει να κατέχει παράνο-

μα το 37% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μέ-

χρι σήμερα, στερεί από τους Ελληνοκύπριους το δικαίωμα 

να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να πάρουν πίσω τις 

περιουσίες τους. Πρόσφυγες, γυναίκες ηρώων και αγνοού-

μενων, τα μικρά παιδιά του τότε, λαχταρούν να γυρίσουν 

ξανά στον τόπο τους. 

Οι αφηγήσεις αυτών που πολέμησαν, οι αναμνήσεις των 

προσφύγων και όσων έζησαν στα κατεχόμενα, συγκινούν 

και αναζωπυρώνουν την ελπίδα για επιστροφή. Δυστυχώς 

όμως, μεγάλη μερίδα της νέας γενιάς, θεωρεί πως έχει πιο 

σημαντικά προβλήματα για να ασχοληθεί και βάζει το Κυ-

πριακό Πρόβλημα σε δεύτερη μοίρα. Και η ζωή συνεχίζε-

ται και οι μεγαλύτεροι σιγά σιγά φεύγουν... Ποιοι  θα πολε-

μήσουν λοιπόν για τα όνειρα και τον αγιάτρευτο καημό 

τους; Πώς μπορούμε εμείς οι νέοι να μένουμε απαθείς ή 

να αδιαφορούμε, τη στιγμή που μετά από τόσα χρόνια, το 

νησί μας είναι ακόμα μοιρασμένο; Ποιος μας έδωσε αυτό 

το δικαίωμα; 

Δεν πρέπει να χαρίσουμε και πόσο μάλλον να πουλήσου-

με σε κανέναν, ούτε τα σπίτια μας, ούτε τη γη μας που 

είναι ποτισμένη με τον ιδρώτα των πατεράδων και των 

παππούδων μας. Πρέπει να νιώσουμε αυτήν τη γη, να 

γίνουμε ένα μαζί της! Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το 

αδιαίρετο ολόκληρης της Κύπρου, να καταλάβουμε επιτέ-

λους πως η βόρεια Κύπρος αποτελεί αναπόσπαστο κομ-

μάτι από το δικό μας παρελθόν, παρόν και μέλλον. Το 

χρωστάμε σ’ αυτούς που έφυγαν αδικαίωτοι, αλλά και σε 

αυτούς που θα γεννηθούν αύριο, που θα τους είναι ακόμα 

πιο απόμακρο το «θέλω να επιστρέψω». Εμείς οι νέοι, 

πρέπει να στέλνουμε καθημερινά το διαχρονικό μήνυμα 

«Δεν ξεχνώ, Αγωνίζομαι, Διεκδικώ», που πολύ σωστά 

θέτει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

της χώρας μας ως στόχο της σχολικής χρονιάς. Οφείλου-

με να αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα με τον δικό μας ειρηνι-

κό τρόπο για την απελευθέρωση. Έχουμε χρέος απέναντι 

σ' όσους ακόμα καρτερούν τη μέρα της επιστροφής, είμα-

στε υπόχρεοι να αγωνιστούμε για τη διασφάλιση των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων που καταπατήθηκαν βάναυσα και 

καταπατούνται ακόμα. 

Συμφωνώ πως η οικονομική κρίση, η ανεργία και το αβέ-

βαιο μέλλον που μας περιμένει είναι κάτι που μας προβλη-

ματίζει και μας ανησυχεί αφάνταστα. Κι εγώ ως νέα που 

είμαι, συμμερίζομαι αυτά τα προβλήματα και βασανίζομαι 

καθημερινά στη σκέψη ότι μπορεί αύριο να μη βρω δου-

λειά, όπως τόσοι άλλοι. Εντούτοις, έχω μεγαλώσει σε μια 

οικογένεια προσφύγων, που με γαλούχησε με διαχρονικές 

αξίες όπως αγάπη για την πατρίδα, την ελευθερία, τη δι-

καιοσύνη. Πιστεύω ακράδαντα πως αυτές οι αξίες, βρίσκο-

νται πάνω από τις υλικές, αφού αφορούν την πνευματική, 

την πολιτιστική και την εθνική μας επιβίωση. Κατά την 

άποψή μου, για να πάει μπροστά αυτός ο ματωμένος τό-

πος, όλοι πρέπει να έχουμε μέσα μας τέτοιες αξίες, αναλ-

λοίωτες στον χρόνο.,.  

Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε 

αυτούς που έδωσαν σώμα και ψυχή για την πατρίδα, για 

να αναπνέουμε ελεύθεροι εμείς σήμερα. Ο τόπος μας είναι 

φορτωμένος με μεγάλο πόνο. Γι’ αυτό, ας μας γίνει βίωμα 

το «Δεν ξεχνώ, Αγωνίζομαι, Διεκδικώ». Την ώρα που  

κάποιος αμφιταλαντεύεται αν θα πωλήσει ή όχι την πε-

ριουσία του στα κατεχόμενα, ας θυμηθεί τις 

«Θερμοπύλες» του παραινετικού μεγάλου ποιητή Κων-

σταντίνου Καβάφη:  

Τιμή σ’ εκείνους όπου στην ζωή των 

ώρισαν και φυλάγουν Θερμοπύλες. 

Ποτέ από το χρέος μη κινούντες· 

δίκαιοι κ’ ίσιοι σ’ όλες των τες πράξεις, 

αλλά με λύπη κιόλας κ’ ευσπλαχνία· 

γενναίοι οσάκις είναι πλούσιοι, κι όταν 

είναι πτωχοί, πάλ’ εις μικρόν γενναίοι, 

πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε· 

πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, 

πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. 

 

Και περισσότερη τιμή τούς πρέπει 

όταν προβλέπουν (και πολλοί προβλέπουν) 

πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος, 

κ’ οι Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε.                                                  

Πηγές 
 http://www.sigmalive.com/news/local/478353/erevna-oi-

neoi-tis-kyprou-gyrnoun-tin-plati-stin-politiki 
 http://www.lambousa.eu/Refugees.html 
 http://akmefen.blogspot.com.cy/ 

Ανδρέου Λυσιμάχη  

8 

http://www.sigmalive.com/news/local/478353/erevna-oi-neoi-tis-kyprou-gyrnoun-tin-plati-stin-politiki
http://www.sigmalive.com/news/local/478353/erevna-oi-neoi-tis-kyprou-gyrnoun-tin-plati-stin-politiki
http://www.lambousa.eu/Refugees.html
http://akmefen.blogspot.com.cy/


Σκέψεις γύρω από την πώληση των  
ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα,  

λόγω οικονομικής κρίσης 

Ό 
πως όλοι γνωρίζουμε, μετά  
την τουρκική εισβολή του 
1974, ο  Τούρκος εισβολέας,   

κατάκτησε και έδιωξε  από  τον τόπο 
τους χιλιάδες Κύπριους πολίτες, οι 
οποίοι κατέφυγαν, ως επί το πλεί-
στον, στις ελεύθερες περιοχές της 

Κύπρου. Το 2003, με το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων, η Τουρκία έδωσε 
«άδεια» στους πρόσφυγες να επι-
σκεφθούν την πατρώα γη, μόνο ως 
τουρίστες και μόνο εφόσον πραγματο-
ποιηθεί έλεγχος του διαβατηρίου ή 
της ταυτότητάς τους. 

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία, αγο-
ράζει  τις κατεχόμενες περιουσίες από 
το «Ψευδοκράτος», με σχέδιο να τις 
μεταπωλήσει  σε Τούρκους κατοίκους  
ή  σε   ξένους  τουρίστες, αγνοώντας 
εντελώς τον σεβασμό στο ανθρώπινο 

δικαίωμα κατοχής περιουσίας, αλλά 
και τον ανθρώπινο πόνο των Ελληνο-

κυπρίων.  

Η εφημερίδα «Χαβαντίς», στο άρθρο 
της με τίτλο «Τρελάθηκε η Αγο-
ρά» (δημοσίευση 6/6/2017), αναφέρε-
ται στην αύξηση της πώλησης ακινή-
των στα κατεχόμενα και γράφει ότι οι 
αγοραστές είναι κυρίως Τούρκοι και 
Ρώσοι, οι οποίοι προτιμούν τα κατε-
χόμενα, διότι οι τιμές είναι πιο χαμη-
λές σε σύγκριση με τις ελεύθερες πε-
ριοχές. Ερωτηθείς για το θέμα, ο   
Ευρωβουλευτής κ. Συλικιώτης, είπε 
ότι «υπερασπιζόμαστε και πρέπει να 
υπερασπιστούμε μέχρι τέλους το δι-
καίωμα και την κατοχύρωση του    
δικαιώματος ιδιοκτησίας που αφορά 
τους Ε/κ, των οποίων οι περιουσίες 
βρίσκονται στα κατεχόμενα». Επίσης, 
ο κ. Συλικιώτης ανέφερε ότι «οι απο-
φάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),   
αποτελούν σημαντικά εργαλεία στην 
προσπάθεια που κάνουμε για να κα-

ταγγείλουμε τον σφετερισμό ε/κ πε-
ριουσιών, αλλά και να υπερασπιστού-
με την κατοχύρωση των νόμιμων δι-
καιωμάτων των ιδιοκτητών». Είναι 
σημαντικό ότι, όταν συζητείται το πε-
ριουσιακό στο πλαίσιο του Κυπριακού 
Προβλήματος, επαναλαμβάνουμε αυ-
τήν τη θέση που είναι θέση αρχής, 
δηλαδή την κατοχύρωση των δικαιω-
μάτων των νόμιμων ιδιοκτητών και 
είναι αυτό που προτάσσουμε μάλιστα 
στο περιουσιακό. Περαιτέρω, ο κ. Συ-
λικιώτης    ξεκαθάρισε  ότι  οποιαδή-

ποτε  πράξη που αφορά την πώληση 
κατεχομένων περιοχών,  θα παρε-
μποδίζεται και θα  διώκεται ποινικά 
από την κυπριακή κυβέρνηση 

(sigmalive, 24/10/08).  

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που 
αυτοί που πουλούν τις περιουσίες 
τους είναι οι ίδιοι οι Ελληνοκύπριοι; 
Υπάρχουν ελαφρυντικά; Μπορούμε οι 
υπόλοιποι που δεν είμαστε πρόσφυ-
γες, αλλά πονούμε τον τόπο μας, να 

τους δικαιολογήσουμε; Το 2006, συ-
στάθηκε η «Επιτροπή Αποζημιώσε-
ων» σε Ελληνοκύπριους για ακίνητα 
στα κατεχόμενα, σύμφωνα με την  
απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση 
της Μύριας Ξενίδη - Αρέστη εναντίον 
της Τουρκίας. Ο σκοπός της ήταν να 
θεσπιστεί ένα εσωτερικό ένδικο μέσο 
για τις υποθέσεις ακίνητης περιουσίας 
στα κατεχόμενα. Μέχρι τώρα, στην 
«επιτροπή» έχουν καταχωρηθεί περί-
που 6000 - 6500 υποθέσεις, εκ των    
οποίων, όπως δήλωσε στο Κυπριακό 

Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) ο δικη-
γόρος Αχιλλέας Δημητριάδης              
-ο οποίος χειρίστηκε πολλές υποθέ-
σεις στο ΕΔΑΔ- 800 περίπου έχουν 
συμβιβαστεί, πολύ λίγες από αυτές 
έχουν τύχει ακρόασης και έχουν πλη-
ρωθεί 270 - 280 εκ. ευρώ. Τον Δεκέμ-
βριο του 2017 έληξε η θητεία της λε-
γόμενης «επιτροπής», αλλά οι προθέ-
σεις της Τουρκίας ως προς την ανανέ-

ωσή της παραμένουν άγνωστες. 

Στην επιτροπή κατέφυγαν οι πρόσφυ-
γες, που με την οικονομική κρίση βρί-

σκονταν σε οικονομικό αδιέξοδο. 
Ένας Ελληνοκύπριος,  ο οποίος  δεν 
είναι πρόσφυγας, στα χρόνια της   
οικονομικής ευρωστίας, κατάφερε  να  

αποκατασταθεί τόσο οικονομικά  όσο  
και περιουσιακά. Με  αυτόν τον  τρό-
πο  έχει την ευκαιρία,  όποτε  το θελή-
σει, να  πουλήσει κάποια  περιουσια-

κά  του στοιχεία για να  
ανταπεξέλθει οικονομικά. 
Αυτό  μπορεί  να  το κάνει  
οποιαδήποτε στιγμή, χω-
ρίς περιορισμούς. Δεν 
μπορεί να πράξει το ίδιο 
όμως ένας πρόσφυγας 
από τη Βόρεια Κύπρο, 
που μπορεί και αυτός να 

αποκαταστάθηκε  οικονο-
μικά, δεν είναι εύκολο 
όμως να πωλήσει την πε-
ριουσία του, γιατί απλά, η 
περιουσία του βρίσκεται 
υπό  τουρκική  κατοχή. 
Σίγουρα, οι πρόσφυγες 
που προχωρούν σε πώ-
ληση των περιουσιών 
τους, πριν καταλήξουν να 
το πράξουν αυτό, αμφιτα-
λαντεύονται πολύ και δεν 

το κάνουν ελαφρά τη καρδία. Αναγκά-
ζονται να πωλήσουν τις περιουσίες 
τους, διότι θεωρούν ότι αυτή είναι η 
μόνη  λύση για να αναπνεύσουν, για 
να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Ταυτό-
χρονα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέ-
λουν την περιουσία τους ή ότι δεν 
επιθυμούν να επιστρέψουν. Πρόσφα-
τα, ο τέως Υπουργός Εσωτερικών, 
Σωκράτης Χάσικος δικαιολόγησε την 
πώληση περιουσιών, υποστηρίζοντας 
ότι «είναι κατανοητές οι αδήριτες ανά-

γκες των Ε/κ να σπουδάσουν ή να 
αποκαταστήσουν τα παιδιά τους σε 

ένα δύσκολο περι-
βάλλον, με την ανερ-
γία να καλπάζει και 
χωρίς να υπάρχουν 

εργασίες». 

Εντούτοις, θεωρώ 
ότι, παρά τις οικονο-
μικές δυσκολίες που 
καλείται να αντιμετω-
πίσει σήμερα ο Ελλη-
νισμός της Κύπρου, η 

πώληση των κατεχό-
μενων περιουσιών, 
δεν αποτελεί λύση. 
Κατ’ ακρίβεια, ούτε 
καν να περνά από 
τον νου του πρόσφυ-
γα είναι σωστό. Πρό-
κειται για  μεγάλο 
σφάλμα, σε προσω-

πικό, εθνικό και πολιτισμικό επίπεδο. 
«Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και 
να αντικρίζουμε τα πράγματα στις 
πραγματικές τους διαστάσεις, θα πρέ-

πει να διερωτηθούμε τι σημαίνει αυτό 
στην πράξη. Σημαίνει ότι  δεσμοί χι-
λιάδων χρόνων με τον τόπο μας και 
την Ιστορία μας καταλύονται και χάνο-
νται μέρα με τη μέρα», έγραψε πολύ 
σωστά στην εφημερίδα «Πολίτης», ο 
Δημοσιογράφος  Γιώργος Διονύσιου 
(24/7/2017). Την άποψη αυτή συμμε-
ρίζεται και ο     Δημοσιογράφος Βά-
σος Βασιλείου της    εφημερίδας «Ο 
Φιλελεύθερος»  (9/8/2017), αναφέρο-
ντας επιπλέον ότι  «η πώληση πε-
ριουσιών στα κατεχόμενα είναι κάτι το 

οποίο ευνοεί μόνο την Τουρκία, χωρίς 
να στηρίζει τους πρόσφυγες, αφού οι 
κατεχόμενες περιουσίες πωλούνται 

στο 10%  - 15% της αξίας τους».  

Καταλήγοντας, θα έλεγα ότι δεν πρέ-
πει να πωλείται ούτε ένα δράμι ελλη-
νικής γης, ούτε ένας κόκκος ελληνι-
κός. Αν το πράξουν όλοι οι πρόσφυ-
γες αυτό, τότε  η Βόρεια Κύπρος δεν 
θα θεωρείται ελληνική. Αν και όταν το 
Κυπριακό Πρόβλημα λυθεί, οι πρό-
σφυγες σε ποιο σπίτι θα επιστρέ-

ψουν; Ποια περιουσία θα κληροδοτή-
σουν στα παιδιά και στα εγγόνια τους; 
Οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των περιουσιών 
της Βόρειας Κύπρου πρέπει να παρα-
μείνουν οι Ελληνοκύπριοι. Το οικονο-
μικό πρόβλημα δεν πρέπει να πλήττει 
το πατριωτικό πνεύμα, την ελληνική 
αξιοπρέπεια και τιμή. Είναι εθνική 
επιταγή. 

Πηγές 
 http://www.sigmalive.com//news/

local/420010/protimoun_katexomena-gia
-agora-gis-quottrelathike-i-agoraquot 

 http://www.sigmalive.com/archive/news/
local/122408 

 http://politis.com.cy/article/i-apoxenosi-
apo-tin-katechomeni-gi 

 http:/www.newsbomb.gr/kypros/
story/317846/agorapolisies-perioysion-
sta-katehomena-horis-teli 

 http://www.philenews.com/eidiseis/
politiki/article/413833/xafnika-plironoyn-
foro-klironomias 

Γιαννακού Ιάκωβος 
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Οι ευθύνες του Επαγγελματικού  

Προσανατολισμού 

Ο 
ι αιτίες της ανεργίας είναι 

πολλές. Κυριότερη είναι  

ασφαλώς η οικονομική κρί-

ση που μειώνει τις θέσεις εργασίας. 

Για να βοηθηθούν οι μαθητές στην 

απόφασή τους για το επάγγελμα που 

θα ακολουθήσουν, έτσι ώστε να ελπί-

ζουν σε μια θέση εργασίας, πρέπει να 

τους παρέχεται έγκυρη και έγκαιρη 

ενημέρωση από τον Καθηγητή Σ.Ε.Α. 

(Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής 

Αγωγής) του Σχολείου τους, μέσα στο 

πλαίσιο του Επαγγελματικού Προσα-

νατολισμού (Ε.Π.). Ο Ε.Π. είναι η επι-

στημονική βοήθεια που λαμβάνει το 

άτομο από τον Καθηγητή Σ.Ε.Α. κάθε 

Σχολείου για να επιλέξει το επάγγελμα 

που ταιριάζει στην προσωπικότητά 

του. Μέσω του Ε.Π., οι μαθητές μα-

θαίνουν για τις προοπτικές των νέων 

επαγγελμάτων και για τον κορεσμό 

κάποιων άλλων, πριν πάρουν την 

κατάλληλη απόφαση (περαιτέρω λε-

πτομέρειες και καθοδήγηση για τη 

ζήτηση ή μη των διαφόρων επαγγελ-

μάτων, μπορεί να προσφέρει επίσης 

και το Υπουργείο Εργασίας). Έτσι, 

όταν οι νέοι γνωρίζουν την κατάσταση 

που επικρατεί, θα σκεφτούν πιο συ-

νειδητοποιημένα για το επάγγελμα 

που θα ακολουθήσουν.  

Υπό κανονικές συνθήκες, η επιλογή 

επαγγέλματος πρέπει να γίνεται με 

βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά, 

τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις/ταλέντα, 

τις δεξιότητες και τις προσωπικές και 

επαγγελματικές αξίες του ατόμου. Στις 

μέρες μας, ο νέος, αντί να ψάξει μέσα 

του, να διερευνήσει την προσωπικό-

τητα, τις ικανότητες και τα ενδιαφέρο-

ντά του, προτιμά να ακολουθήσει ένα 

επάγγελμα που θα του προσφέρει 

εργασία και χρήμα, αγνοώντας τα αι-

σθήματα και τη μετέπειτα προσωπική 

του ευτυχία. Εδώ λοιπόν έγκειται και η 

μεγάλη ευθύνη του Καθηγητή Σ.Ε.Α.: 

Να διαφωτίσει εποικοδομητικά, να 

ενημερώσει για τις επαγγελματικές 

επιλογές και προοπτικές, για τα προ-

γράμματα σπουδών σε διάφορα    

πανεπιστήμια, καθώς και τις εναλλα-

κτικές λύσεις, να εξηγήσει πόσο αντα-

γωνιστική είναι η αγορά εργασίας, να 

πληροφορήσει για τα επαγγελματικά 

αδιέξοδα που μπορεί να προκύψουν 

και να βοηθήσει τους μαθητές να κα-

τανοήσουν την αξία της κατάλληλης 

επιλογής σπουδών και κατάρτισης. 

Περαιτέρω, ο Καθηγητής Σ.Ε.Α. οφεί-

λει να κάνει τους μαθητές να αντιληφ-

θούν την ανάγκη της συνεχούς επι-

μόρφωσης για το κάθε επάγγελμα, 

ώστε να μπορούν να υιοθετούν τις 

νέες μεθόδους, οι οποίες θα τους 

προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 

για εργασία.  

Πέραν τούτων, ο Καθηγητής Σ.Ε.Α.  

μπορεί να τους μάθει να αντιμετωπί-

ζουν με υπευθυνότητα τη διαδικασία 

λήψης απόφασης για την επιλογή  

επαγγέλματος, να τους κινήσει το εν-

διαφέρον και να τους παρακινήσει 

στην αναζήτηση περισσότερων πλη-

ροφοριών, με αποτέλεσμα να οδηγη-

θούν σταδιακά κι όχι αβίαστα στην 

τελική τους απόφαση. 

Ο Καθηγητής Σ.Ε.Α. μπορεί να συμ-

βουλεύσει ακόμα και για τις διαθέσι-

μες υποτροφίες και τις κρατικές χορη-

γίες, ούτως ώστε κανένας μαθητής να 

μην παραιτήσει το όνειρο της πανεπι-

στημιακής μόρφωσης λόγω οικονομι-

κής κρίσης. Επίσης, μπορεί να μεσο-

λαβήσει για επιπλέον οικονομική βοή-

θεια για τις πολύτεκνες και φτωχές 

οικογένειες, αφού παρουσιάσει βέβαια 

τα κατάλληλα πιστοποιητικά και     

βεβαιώσεις.  

Μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων 

ενός Καθηγητή Σ.Ε.Α., εμπίπτει και η 

ενημέρωση για τα Μεταλυκειακά Ινστι-

τούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.). Τα 

Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. προσφέρουν υψηλής ποιό-

τητας προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, σε αναπτυσσόμενους 

τομείς, παρέχοντας την ευκαιρία από-

κτησης, βελτίωσης ή αναβάθμισης 

των επαγγελματικών προσόντων και 

δεξιοτήτων των 

νέων, ώστε να κα-

ταστούν ικανότεροι 

και αποτελεσματι-

κότεροι για απα-

σχόληση και συμ-

μετοχή στην αγορά 

εργασίας. Προσφέ-

ρουν σύγχρονα 

προγράμματα 

σπουδών που πα-

ρέχουν επιστημονι-

κές, τεχνικές και 

επαγγελματικές 

γνώσεις σχετικά με 

τα νέα δεδομένα 

που αφορούν την 

απασχόληση, την 

οικονομία και τα 

επαγγέλματα. 

Η ελλιπής εκπαίδευση των μαθητών 

στην Επαγγελματική Αγωγή, δυσχε-

ραίνει ακόμα περισσότερο την κατά-

σταση για την κατάλληλη επιλογή ε-

παγγέλματος,  καθότι τα τελευταία 

τρία χρόνια, το μάθημα της Επαγγελ-

ματικής Αγωγής, αφαιρέθηκε από το 

αναλυτικό πρόγραμμα των Γυμνασί-

ων. Δε διδάσκεται πλέον σε ένα οργα-

νωμένο πλαίσιο με καθορισμένες και 

αρκετές ώρες, ώστε να γίνεται ικανο-

ποιητική και ποιοτική δουλειά με τους 

μαθητές. Έχει υποβαθμιστεί αντί να 

αναβαθμιστεί, με αποτέλεσμα οι μα-

θητές να μην έχουν πρόσβαση σε 

ποιοτική συμβουλευτική όσον αφορά 

τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και 

που προσφέρουν ένα σίγουρο μέλ-

λον. Αυτή η θέση υποστηρίζεται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλούς 

άλλους διεθνείς οργανισμούς παγκο-

σμίως. Μάλιστα, η Ε.Ε. τονίζει σε πολ-

λά επίσημα άρθρα της τη σημασία της 

Επαγγελματικής Αγωγής, υποστηρίζο-

ντας ότι «η αποτελεσματική επένδυση 

σε υψηλής ποιότητας συστημάτων 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης, θα μπορούσε να θέσει τα 

θεμέλια τόσο για την ταχύτερη έξοδο 

από την οικονομική κρίση, όσο και την 

επίτευξη της μακροπρόθεσμης βιώσι-

μης οικονομικής  ανάπτυξης στην Ευ-

ρώπη».  

Το γεγονός αυτό, καταδεικνύει τον 

πολυσήμαντο ρόλο που πρέπει να 

διαδραματίσει ο Ε.Π. στις μέρες μας. 

Οι γνώσεις του Καθηγητή Σ.Ε.Α., τον 

καθιστούν ικανό για τις σοφότερες 

επιλογές, με σκοπό να μειωθούν μελ-

λοντικές απογοητεύσεις και να απο-

φευχθούν σημαντικά λάθη κατά την 

επαγγελματική σταδιοδρομία. Με την 

κατάλληλη επιλογή επαγγέλματος, οι 

νέοι θα έχουν την ευκαιρία να εξελι-

χθούν στο μέλλον σε ενήλικες που θα 

είναι ικανοποιημένοι από την εργασία 

τους, θα αισθάνονται ολοκληρωμένοι 

και σίγουροι γι’ αυτό που κάνουν. Τα 

συναισθήματά τους, θα επηρεάσουν 

τόσο την ποιότητα της δουλειάς τους, 

όσο και τις διαπροσωπικές τους σχέ-

σεις. Αντιθέτως, όταν ο άνθρωπος δεν 

είναι ικανοποιημένος με την επιλογή 

του, αδυνατεί να αποδώσει το μέγιστο 

των δυνατοτήτων του κι έχει αρνητική 

στάση απέναντι στους συνανθρώ-

πους και συνεργάτες του. Άρα, το  

επάγγελμα, κατέχει πολύ σημαντική 

θέση στη ζωή του ανθρώπου και μπο-

ρεί να επηρεάσει σε τεράστιο βαθμό 

τη συμπεριφορά και την ψυχολογία 

του, επομένως η σωστή καθοδήγηση, 

καθορίζει τη ζωή του. 

Γι’ αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού, πρέπει να αναβαθμίσει το 

μάθημα του Ε.Π. με καθηγητές ενημε-

ρωμένους για τα σημερινά δεδομένα, 

που θα βοηθούν τους νέους να γνωρί-

σουν καλύτερα τον εαυτό τους μέσα 

από ειδικά τεστ, συνεντεύξεις και ερω-

τηματολόγια ή ακόμα με επισκέψεις 

σε επαγγελματικούς χώρους, ή διαλέ-

ξεις από διάφορους επαγγελματίες. 

Συμπερασματικά, θα έλεγα ότι          

σ’ αυτήν τη δύσκολη περίοδο που 

περνά ο τόπος μας, ο Καθηγητής 

Σ.Ε.Α.  μπορεί να βοηθήσει και να 

σταθεί δίπλα στον κάθε νέο που τον 

έχει ανάγκη. Μπορεί να τον προστατέ-

ψει και να τον βοηθήσει να πάρει την 

κατάλληλη  απόφαση, ξεκινώντας από 

τη διαπίστωση ότι η ανεργία δεν πρέ-

πει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο 

επιλογής επαγγέλματος. Παράλληλα, 

πρέπει να ωθεί τους νέους προς τα 

κατάλληλα γι’ αυτούς επαγγέλματα, 

που έχουν προοπτικές εύρεσης εργα-

σίας και ταυτόχρονα συνδυάζονται με 

τα όνειρα και τις ικανότητές τους, ακό-

μη κι αν υπάρχουν θέσεις γι’ αυτά τα  

επαγγέλματα στο εξωτερικό.                                                                   

Πηγές 

 Η Σύμβουλος της Σχολής μας, κ. Κων-

σταντίνα Παναγή Χρυσάνθου, την οποία 

ευχαριστούμε θερμά! 

 Πρακτικά 33ου Επαρχιακού Μαθητικού 

Συνεδρίου Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 

Λεμεσού, με θέμα «Βελτίωση των μαθη-

σιακών αποτελεσμάτων και της επαγγελ-

ματικής καθοδήγησης σε περιόδους οι-

κονομικής κρίσης» (14/1/2015) 

 Κύρου Κυριάκος 
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Εμφάνιση νέων επαγγελμάτων! 

Κατασκευαστές μελών του αν-
θρώπινου σώματος 

Η τεχνολογία θα προχωρήσει αρ-
κετά ώστε να δημιουργούνται ζω-
ντανά ανθρώπινα μέλη, με αποτέ-
λεσμα να υπάρξει ανάγκη κατα-
σκευαστών μελών του σώματος, 
αλλά και  καταστημάτων που θα 
τα πωλούν και θα τα επισκευά-
ζουν. 

Νανο-γιατροί 
Η πρόοδος στον τομέα της νανο-
τεχνολογίας για τη δημιουργία υπο
-ατομικών συσκευών και θερα-
πειών, είναι πολύ πιθανόν να φέ-
ρει αλλαγές στην προσωπική περί-
θαλψη. Έτσι, θα χρειαστεί μια νέα 
γενιά νανο-ειδικών ιατρικής, που 
θα διαχειρίζονται τις νέες            
θεραπείες. 

Αγρότες γενετικά τροποποιημέ-
νων τροφίμων 

Οι αγρότες νέας γενιάς θα καλλιερ-
γούν φυτά και θα εκτρέφουν ζώα 
που θα είναι γενετικά τροποποιη-
μένα, έτσι ώστε να παράγουν πε-
ρισσότερη τροφή, που θα περιέχει 
θρεπτικές πρωτεΐνες. 

Χειρουργοί αύξησης της μνήμης 

Χειρουργοί θα μπορούν να προ-
σθέτουν επιπλέον μνήμη σε αν-
θρώπους και να βοηθήσουν αυ-
τούς που είναι υπερβολικά εκτεθει-
μένοι σε πληροφορίες και χρειάζο-
νται περισσότερη μνήμη για να 
αποθηκεύουν την ενέργεια. 

Ηθικιστές της Νέας Επιστήμης 

Καθώς η επιστημονική πρόοδος 
επιταχύνεται σε τομείς όπως η 
κλωνοποίηση, ενδέχεται να χρεια-
στεί μια νέα γενιά ανθρώπων που 
θα καταλαβαίνει την επιστήμη και 
θα βοηθά την κοινωνία να κάνει 
ηθικές επιλογές εξέλιξης. Δεν θα 
είναι πια ζήτημα το αν μπορούμε 
να κάνουμε κάτι, αλλά το αν πρέ-
πει να το κάνουμε. 
 

Διαστημικοί Πιλότοι, Τουριστι-
κοί Ξεναγοί και Αρχιτέκτονες 

Με εταιρείες ήδη πολύ υποσχόμε-
νες στον τουριστικό χώρο, θα 
χρειαστούμε πιλότους και ξενα-
γούς του διαστήματος, καθώς και 
αρχιτέκτονες που θα σχεδιάζουν 
που θα ζούμε και θα εργαζόμαστε. 
Τρέχοντα έργα στο SICSA 
(Πανεπιστήμιο του Χιούστον), πε-
ριλαμβάνουν ένα θερμοκήπιο στον 
Άρη, σεληνιακά φυλάκια και οχή-
ματα εξερεύνησης του διαστήμα-
τος. 
 
Αστυνομία καιρικών μετατρο-
πών 

Η κλοπή συννέφων για να δη-
μιουργηθεί βροχή, είναι κάτι που 
ήδη συμβαίνει σε κάποιες γωνιές 
του πλανήτη και στο μέλλον θα 
χρειάζονται ειδικά σώματα που θα 
προστατεύουν τα σύννεφα και θα 
ελέγχουν ποιος έχει δικαίωμα να 
ψεκάσει με ιωδίδια αργύρου  για 
να προκαλέσει βροχή από τα πε-
ραστικά σύννεφα (τα ιωδίδια με 
την πάροδο του χρόνου υφίστα-
νται σε περιορισμένη διάσπαση, 
κατά την οποία ελευθερώνεται ιώ-
διο). 
 

Εικονικοί δικηγόροι 
Όσο περισσότερο επικοινωνούμε 
online, τόσο θα αυξάνεται η ανά-
γκη για ειδικούς δικηγόρους που 
θα επιλύουν νομικές διαφορές με-
ταξύ ατόμων που ζουν σε διαφο-
ρετικές χώρες, με διαφορετικά νο-
μικά συστήματα. 
 

Σχεδιαστές και Κατασκευαστές 
εναλλακτικών οχημάτων 

Οι Σχεδιαστές και οι Κατασκευα-
στές της επόμενης γενιάς μέσων 
μεταφοράς, χρησιμοποιώντας   
εναλλακτικά υλικά και καύσιμα, θα 
είναι χρήσιμοι για κάθε οικογένεια! 
 
Διαχειριστές/Σύμβουλοι           
ηλικιωμένων 
Οι Διαχειριστές/Σύμβουλοι ηλικιω-
μένων, θα διαχειρίζονται την υγεία 
και τις ανάγκες των ηλικιωμένων. 
Θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
μια σειρά από νέες θεραπείες 
φαρμάκων, ψυχικής υγείας και εκ-
γύμνασης. 
 
Ειδικοί αντιστροφής της κλιμα-
τικής αλλαγής 
Όσο αυξάνονται οι συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής, θα χρειαστούν 
μηχανικοί – επιστήμονες για να 
συμβάλουν στη μείωση ή ανατρο-
πή των αποτελεσμάτων. Το φά-
σμα των επιστημών και τεχνολο-
γιών που χρησιμοποιούν, θα περι-
λαμβάνει τη συμπλήρωση των   
ωκεανών με ρινίσματα σιδήρου και 
την τοποθέτηση γιγαντιαίων      
ομπρελών που θα εκτρέπουν τις 
ακτίνες του ήλιου. 

Εφαρμοστές καραντίνας 
Εάν ένας θανατηφόρος ιός αρχίσει 
να εξαπλώνεται ταχέως, λίγες χώ-
ρες και λίγοι άνθρωποι, θα είναι 
έτοιμοι. Οι νοσοκόμες δεν θα     
επαρκούν. Εφόσον τα ποσοστά 
θνησιμότητας αυξάνονται και οι 
πόλεις θα κλείνουν, κάποιος θα 
αναλαμβάνει τη φύλαξη των πυ-
λών. 
 

Προσωπικοί παρουσιαστές   
ειδήσεων 
Καθώς το τηλεοπτικό, ραδιοφωνι-
κό και διαδικτυακό περιεχόμενο 
γίνεται όλο και περισσότερο εξατο-
μικευμένο, θα υπάρχουν θέσεις 
εργασίας για ανθρώπους που θα 
εργάζονται με παραγωγούς και 
διαφημιστές, ώστε να δημιουργούν 
ειδήσεις και θέματα ανάλογα με τα 
προσωπικά ενδιαφέροντα του κα-
θενός. Η εξατομίκευση θα γίνεται 
από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
ενώ η παρουσίαση των ειδήσεων 
θα γίνεται από ανθρώπους. 

Χρηματιστές χρόνου 
Ο χρόνος πάντα ήταν χρήμα και 
υπάρχουν ήδη κάποιοι άνθρωποι 
που αναλαμβάνουν τη διαχείριση 
χρόνου. Στο μέλλον, ενδεχομένως 
να προκύψουν και αγορές όπου ο 
χρόνος θα διαπραγματεύεται ως 
εναλλακτική νομισματική μονάδα. 
 
Υπάλληλοι κοινωνικής δικτύω-
σης 
Μελλοντικά, πολύ πιθανόν να 
χρειαστούμε εργαζόμενους που θα 
αναλάβουν ανθρώπους που έχουν 
υποστεί τραύματα ή έχουν μπει 
στο περιθώριο της κοινωνικής δι-
κτύωσης. 
 
Πηγή 
http://www.tanea.gr/news/world/
article/4558353/?iid=2  

Ανδρέου Λυσιμάχη 

Οι αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία στις μέρες 

μας, είναι ραγδαίες. Στα επόμενα χρόνια, η εικόνα που 

έχουμε για τα  επαγγέλματα που υπάρχουν, θα αλλάξει. 

Μπορεί κάποια επαγγέλματα να έχουν εξαλειφθεί λόγω 

οικονομικής κρίσης, κάποια άλλα όμως εμφανίζονται στον 

ορίζοντα. Στο εξής, οι νέοι, θα έχουν κι άλλες επιλογές  

κατά την αναζήτηση του επαγγέλματος που θα ακολουθή-

σουν. Η σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο, ανέδειξε τα πιο 

κάτω ενδιαφέροντα και συναρπαστικά επαγγέλματα, που 

μπορεί να μας παραπέμπουν σε ταινία επιστημονικής φα-

ντασίας, στο μέλλον όμως θα είναι κάτι το συνηθισμένο: 
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Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, οι Τεχνικές 

Σχολές μπορούν να αποτελέσουν σανίδα σωτη-

ρίας για τους νέους και τις οικογένειές τους, διό-

τι προετοιμάζουν κατάλληλα τους μαθητές, έτσι 

ώστε, όταν έρθει η στιγμή, να μπορούν να 

βγουν στην κοινωνία και να είναι έτοιμοι να πά-

ρουν τη ζωή στα χέρια τους, ακόμα και αν δεν 

ενταχθούν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν 

πολλοί κλάδοι και ειδικότητες στις Τεχνικές Σχο-

λές που προετοιμάζουν τους μαθητές για επαγ-

γέλματα τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη ζήτη-

ση και ικανοποιητική απορρόφηση στην αγορά 

εργασίας. Στην παρούσα έκδοση, θα παρουσιά-

σουμε τις ειδικότητες της Ψηφιακής Τεχνολογίας 

και Προγραμματισμού (ΘΗΨ), των Ηλεκτρικών 

Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών (ΗΕ), των 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΗΥ) Δικτύων και 

Επικοινωνιών, του κλάδου Ηλεκτρολογίας  και  

Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, καθώς και την ειδι-

κότητα της Κομμωτικής (ΚΟ), του κλάδου Αισθη-

τικής - Κομμωτικής. Πιστεύουμε πως οι ειδικότη-

τες αυτές, όχι μόνο μπορούν να κοιτάξουν την 

κρίση κατάματα, αλλά μπορούν και να τη νική-

σουν!  

Ο 
ι Τεχνικές Σχολές προσφέρουν στους 

μαθητές ποικίλες κατευθύνσεις και εν-

διαφέροντα μαθήματα, θεωρητικά και 

πρακτικά που βασίζονται στους ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, στον προγραμματισμό, στην τεχνο-

λογία και στην πρακτική άσκηση, τα οποία βοη-

θούν τους νέους να αποκτήσουν εμπειρίες και 

γνώσεις που θα τους δώσουν τα εφόδια για μια 

σοβαρή διεκδίκηση θέσης εργασίας.  

Μια πρόσφατη ειδικότητα που  λειτουργεί εδώ 

και δύο χρόνια, είναι η ειδικότητα της Ψηφιακής    

Τεχνολογίας και Προγραμματισμού. Η συγκεκρι-

μένη ειδικότητα, όχι μόνο θεωρείται η ειδικότητα 

του μέλλοντος, αλλά, σύμφωνα με τις προβλέ-

ψεις απασχόλησης στην κυπριακή οικονομία, 

συγκαταλέγεται στις ειδικότητες που προετοιμά-

ζουν  απόφοιτους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν 

ένα επάγγελμα που συγκαταλέγεται στα 10 πρώ-

τα επαγγέλματα ανώτερου επιπέδου, με τις με-

γαλύτερες ανάγκες απασχόλησης. Μάλιστα, 

σύμφωνα με το άρθρο του κ. Γεώργιου Χατζημι-

χαήλ, Διευθυντή της Τεχνικής Σχολής Μακάριος 

Γ΄ Λευκωσίας, σε άρθρο του στο paideia-news, 

τα επόμενα χρόνια, η ειδικότητα της Ψηφιακής 

Τεχνολογίας και Προγραμματισμού θα διαδρα-

ματίσει πολύ  σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

της βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και των    

υπηρεσιών.  

Αυτή η ειδικότητα είχε μεγάλη απήχηση στους 

μαθητές, οι οποίοι τη θεωρούν ελκυστική και   

πολύ ενδιαφέρουσα, γεγονός το οποίο συνέβαλε 

στις ψηλές τους επιδόσεις. Τα μαθήματα που 

προσφέρονται, βοηθούν στην ανάπτυξη της κρι-

τικής ικανότητας και του τρόπου σκέψης των 

μαθητών, κάτι που θα τους βοηθήσει να ακολου-

θήσουν πιο κατάλληλες επιλογές. Καθώς η επο-

χή που ζούμε είναι εποχή όπου η τεχνολογία  

αναπτύσσεται απίστευτα γρήγορα (με τα tablet, 

τα smartphones και άλλα ψηφιακά αντικείμενα 

που εισέβαλαν στην καθημερινότητά μας), οι  

μαθητές εκπαιδεύονται για να ακολουθήσουν 

αντίστοιχα επαγγέλματα, ώστε να μπορέσουν να 

επιβιώσουν και να προοδεύσουν στη ζωή τους.  

Οι Τεχνικές Σχολές λοιπόν, οφείλουν να συνεχί-

σουν το εποικοδομητικό τους έργο. Με αυτόν τον 

τρόπο, θα βοηθήσουν τους μαθητές να ανταπε-

ξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών. 

Πηγή 
www.paideia-news.com           

Τσιάκκας Ανδρέας 

Ειδικότητα Ψηφιακής Τεχνολογίας και  

Προγραμματισμού, η ειδικότητα του          

μέλλοντος! 

Σε μία εποχή όπου τα ποσοστά ανεργίας έχουν ανεβεί τόσο ψηλά, είναι πολύ ση-

μαντικό για έναν μαθητή να προσανατολιστεί κατάλληλα. Πρέπει δηλαδή να στρα-

φεί προς τα επαγγέλματα του μέλλοντος, που δεν θα χαθούν στον χρόνο, τουλά-

χιστον όχι στο κοντινό μέλλον. Αυτά τα επαγγέλματα είναι αυτά που ασχολούνται 

με την τεχνολογία. Θεωρώ ότι η ειδικότητα που ασχολείται περισσότερο με την 

τεχνολογία, είναι η ειδικότητα ΘΗΨ, γι’ αυτό και επέλεξα να εγγραφώ σε αυτήν, 

υπολογίζοντας βέβαια και τα υπόλοιπα θετικά στοιχεία που παρέχει η συγκεκριμέ-

νη ειδικότητα. 

Καταρχήν, πρέπει να εξηγήσω με τι ασχολείται η ειδικότητα ΘΗΨ και ποια επαγ-

γέλματα μπορούμε να ασκήσουμε ως απόφοιτοι από αυτήν. Πρόκειται για θεωρη-

τική κατεύθυνση, που δίνει τη δυνατότητα διεκδίκησης θέσης στα Ανώτερα και 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού. Οι μαθητές μα-

θαίνουν τα πάντα περί υπολογιστών και ψηφιακών κυκλωμάτων, κάτι το οποίο 

ανοίγει νέους ορίζοντες στα επαγγέλματα του μέλλοντος. Μερικά από αυτά είναι: 

Προγραμματιστές, Game Developers, Αναλυτές και Σχεδιαστές Προγραμμάτων, 

Τεχνικοί Η/Υ, Τεχνικοί Δικτύων, Προγραμματιστές Λογισμικών Συστημάτων για 

διάφορες πλατφόρμες, Σχεδιαστές Γραφικού Περιβάλλοντος (GUI) κτλ. Όπως 

βλέπετε, οι επιλογές είναι πάρα πολλές και τα επαγγέλματα αυτά έχουν ακόμα 

ζήτηση σε όλες τις χώρες του κόσμου. Επιπλέον, προσφέρονται καλοί μισθοί σ’ 

αυτές τις δουλειές, ακόμα και για αρχάριους.  

Αν και τα πιο πάνω επαγγέλματα μπορούμε να τα ακολουθήσουμε και με το απο-

λυτήριο του Λυκείου, υπάρχει κάτι που δεν προσφέρεται εκεί, γι’ αυτό οι μαθητές 

της Τεχνικής Σχολής βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τους μαθητές 

των Λυκείων. Τι είναι αυτό; Η ειδικότητα ΘΗΨ και η Τεχνική Εκπαίδευση  γενικά, 

έχουν το τεράστιο πλεονέκτημα της πρακτικής εξάσκησης σε κατάλληλα εξοπλι-

σμένα εργαστήρια, κάτι το οποίο θεωρείται απαραίτητο και αναγκαίο για την ολο-

κλήρωση των σπουδών. Ο καθένας μπορεί να εκπλαγεί από το πόσο γρήγορα 

μπορεί να μάθει όταν έχει την ευκαιρία να εφαρμόσει τη θεωρία σε πράξη! Επί-

σης, οι μαθητές έχουν το πλεονέκτημα να διδάσκονται 14 ώρες την εβδομάδα τα 

μαθήματα των Ψηφιακών, Προγραμματισμού, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Ιστοσελί-

δας και Βάσεις Δεδομένων (μαθήματα κλάδου), σε αντίθεση με τους μαθητές των 

Λυκείων, που διδάσκονται Πληροφορική μόνο 4 ώρες την εβδομάδα. 

Εν κατακλείδι, αν κάποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει σε πανεπιστή-

μιο, θα βοηθηθεί αφάνταστα από το σοβαρό υπόβαθρο και τις γνώσεις που απο-

κόμισε από την Τεχνική Εκπαίδευση…Στην περίπτωση όμως που δεν μπορεί να 

πάει σε πανεπιστήμιο, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να βρει εργασία, μόνο με το 

Απολυτήριό του, αφού οι μαθητές των Τεχνικών Σχολών ξεκινούν την εξειδίκευσή 

τους από το πρώτο κιόλας έτος της  φοίτησής τους.  

Bratu Andrei 

Κατασκευή προγραμματιζόμενου ρο-
μπότ από μαθητές της ειδικότητας 
ΘΗΨ. Ο στόχος της κατασκευής ήταν  
η ασφάλεια κατοικίας από διαρρήκτες. 
Με τη βοήθεια ενός λογισμικού προ-
γράμματος, το προγραμματιζόμενο 
ρομπότ, κινείται σε εσωτερικούς χώ-
ρους και εάν ακούσει θόρυβο, κατευ-
θύνεται προς συγκεκριμένα σημεία 

και ενεργοποιεί ένα διακόπτη. Στη 
συνέχεια, ο διακόπτης ανάβει τα φώτα 
του σπιτιού, αιφνιδιάζοντας τον εισβο-
λέα. 

Οι μαθητές της ειδικότητας 
ΘΗΨ2  

(Θεωρητική Κατεύθυνση,  
Ειδικότητα Ψηφιακής Τεχνο-

λογίας και Προγραμματι-
σμού),  

 

Μαυροκορδάτος Ευτύχιος,  

Γιαννακού Ιάκωβος και  

Bratu Andrei 

Γιατί επέλεξα την ειδικότητα ΘΗΨ; 

Οικονομική κρίση και  

Τεχνική Εκπαίδευση 
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Οικονομική κρίση και  

Τεχνική Εκπαίδευση 
13 

Ο κλάδος της Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, 

προσφέρει προγράμματα σπουδών, τα οποία προσαρμόζο-

νται και αναβαθμίζονται συνεχώς από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού, έτσι ώστε να συνάδουν με τις σύγχρονες ανά-

γκες της κοινωνίας και πιο συγκεκριμένα της αγοράς        

εργασίας. Οι «σύγχρονοι» Ηλεκτρολόγοι που θα αποφοιτή-

σουν από Τεχνική Σχολή, θα μπορούν να δουλέψουν σε  

οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε κτηριακές υπη-

ρεσίες, σε συστήματα αυτοματισμού, σε συστήματα της μη-

χανικής των Υπολογιστών, καθώς και σε συστήματα σύγχρο-

νων τηλεπικοινωνιών. 

Η ειδικότητα των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματι-

σμών, προσφέρει γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες στη σχε-

δίαση, κατασκευή και συντήρηση των Ηλεκτρικών Εγκατα-

στάσεων, σε οικιστικό αλλά και σε βιομηχανικό επίπεδο. Επι-

πλέον, προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, δε-

ξιοτήτων και εμπειριών σε συστήματα Αυτοματισμών, κάτι το 

οποίο θεωρείται απαραίτητο για ένα σημερινό μοντέρνο σπίτι. 

Για να καταλάβετε την αναγκαιότητα ενός Ηλεκτρολόγου, 

φτάνει να αναρωτηθείτε πόσες φορές έχετε υποστεί ταλαιπω-

ρία επειδή χρειαστήκατε τις τεχνικές του δεξιότητες και υπη-

ρεσίες.    

Η ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και 

Επικοινωνιών συνδέεται άμεσα με θέματα τεχνολογίας, τα 

οποία είναι στενά συνυφασμένα με την καθημερινότητά μας. 

Οι Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες ασχολούνται με τις ενσύρματες 

και ασύρματες επικοινωνίες, όπως τη σταθερή και την κινητή 

τηλεφωνία, τα ραδιοτηλεοπτικά συστήματα και τις καλωδιώ-

σεις τέτοιων εγκαταστάσεων. Επίσης, καλύπτει ένα τεράστιο 

φάσμα εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αφού 

καταπιάνεται με τους τρόπους δικτύωσης και τη λειτουργία 

τους. Αλήθεια, ποιος από εμάς σήμερα δεν διεκπεραιώνει 

πληρωμές και αγορές μέσω διαδικτύου και δεν ενημερώνεται 

με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (περισσότερες 

πληροφορίες για την ειδικότητα αυτή, βλέπε σελ. 12);  

Οι ειδικότητες αυτές έχουν διάρκεια σπουδών τρία χρόνια και 

για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, ο μαθητής πρέπει να επι-

τύχει τόσο στο ακαδημαϊκό μέρος όσο και στο πρακτικό, το 

οποίο διεξάγεται σε κάποια βιομηχανία κατά τους θερινούς 

μήνες. Οι απόφοιτοι αυτών των κλάδων βρίσκονται στην πλε-

ονεκτική θέση, πριν αποφοιτήσουν επίσημα, να εξασφαλί-

ζουν εργασία με μηνιαίες απολαβές, συχνά μεγαλύτερες των 

€840. Οπόταν, ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι η Τεχνική Εκπαί-

δευση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της οικονομι-

κής κρίσης. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως δεν προσπαθώ να  

απαξιώσω την πανεπιστημιακή μόρφωση σε καμιά περίπτω-

ση, αλλά να αναφέρω πως στη μικρή κοινωνία που ζούμε, 

υπάρχει αρκετός χώρος για κάποιον που θέλει να δραστηριο-

ποιηθεί επαγγελματικά ως Ηλεκτρολόγος, να εξασφαλίζει ένα 

αξιόλογο εισόδημα και να κάνει μια καλή αρχή στην επαγγελ-

ματική του σταδιοδρομία.   

Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου,                               
 Καθηγητής Ηλεκτρολογίας 

Ρωτήσαμε τους καθηγητές μας:  

Όντως η Τεχνική Εκπαίδευση αποτελεί            

απάντηση στην οικονομική κρίση; 

  Η αναβάθμιση της Τεχνικής  

Εκπαίδευσης αποτελεί ύψιστη 

προτεραιότητα του ΥΥΠ 

(απόσπασμα από ομιλία του Δρ Κώστα  

Καδή, Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού) 

 
«Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανταπο-
κρίνεται άμεσα και στηρίζει πρωτοβουλίες για τον 
εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις 
Τεχνικές Σχολές». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Παι-
δείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Καδής, μιλώντας 
το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017 στην έναρξη των 
εργασιών του Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα 
«Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Ρόλος, Προ-
κλήσεις και Προοπτικές», που διοργάνωσαν από 
κοινού, το  Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΤΕΚ και η 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων 
Μέσης Εκπαίδευσης, στην Αίθουσα Τελετών της 
ΠΟΕΔ. 
  

Ο Δρ Καδής ανέφερε ότι η αναβάθμιση της 
Δημόσιας Τεχνικής και Επαγγελματικής     
Εκπαίδευσης, αποτελεί ύψιστη προτεραι-
ότητα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-

σμού, αλλά και της Πολιτείας γενικότερα, 
αφού αναμένεται να οδηγήσει σε πιο απο-
τελεσματική κάλυψη των αναγκών της  
αγοράς εργασίας, συμβάλλοντας ταυτό-
χρονα στη μείωση της ανεργίας και την 
ανάπτυξη της οικονομίας.  
 

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο», συνέχισε, «έχουμε 
προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό των Προγραμ-
μάτων Σπουδών και στην ανάπτυξη νέων Αναλυτι-
κών Προγραμμάτων  Μέσης Τεχνικής και Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίσουμε ότι 
οι μαθητές μας θα κατακτούν τις απαραίτητες γνώ-
σεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτείται να 
κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα και με 
τη σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. Επιπρόσθετα, προ-
ωθείται η ανέγερση νέων Τεχνικών Σχολών, καθώς 
και νέων εργαστηρίων σε υφιστάμενες Τεχνικές 
Σχολές, αφού η επαρκής και κατάλληλη υλικοτεχνι-
κή υποδομή αποτελεί προϋπόθεση για την ικανο-
ποίηση της αυξανόμενης ζήτησης θέσεων για φοί-
τηση στην Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευ-
ση».  
  

Ακολούθως, υποστήριξε ότι «ανάμεσα στις πολιτι-
κές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που 
έχουν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί με μεγάλη       
επιτυχία είναι η πιστοποίηση των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. από 
τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της 
Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ως Δημό-
σιας Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης, διετούς διάρ-
κειας, με καθαρά επαγγελματική κατεύθυνση. Με 
αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται και επίσημα πλέον 
η ποιότητα και το υψηλό επίπεδο των προγραμμά-
των σπουδών που προσφέρουν τα         
Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.» (για τον ρόλο των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. στην αγο-
ρά εργασίας, βλέπε σελ. 10). 
 
Πηγή 
www.paideia-news.com  

Η κομμωτική τέχνη ως επάγγελμα αναβιώνει από τα παλιά 
χρόνια. Η ζήτησή του, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο στις 
μέρες μας και απορροφάται ικανοποιητικά στην αγορά εργα-
σίας, αφού είναι ένα επάγγελμα το οποίο δεν μπορεί να βιο-
μηχανοποιηθεί, είναι πάντα επίκαιρο και έχει τη δυνατότητα 
να επιβιώσει σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Γιατί αυτό; Γιατί 
πρόκειται για ένα επάγγελμα που ακολουθεί τη μόδα που 
αλλάζει συνεχώς και ασχολείται με την ατομική εμφάνιση, η 
οποία καθορίζει την ταυτότητα του ατόμου. Όλα αυτά τυγχά-
νουν ιδιαίτερης προσοχής από όλους και σπάνια παραγκωνί-
ζονται από τον κόσμο, ακόμα και στις δύσκολες μέρες που 
ζούμε σήμερα.    

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης σε Τεχνική Σχολή, οι μαθητές 
του Γ΄ έτους, είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται μία μέρα τη 
βδομάδα σε κομμωτήριο, για να συμπληρώσουν 180 ώρες 
πρακτικής εξάσκησης. Έτσι, εκτός από την πείρα και τις επι-
πλέον γνώσεις που αποκτούν, οι μαθητές πληρώνονται και 
μπορούν να συνεχίσουν να δουλεύουν στο ίδιο κομμωτήριο 
και μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Σχολή. Η 
νομοθεσία, δεν υποχρεώνει βέβαια τους εργοδότες να πλη-

ρώνουν τους μαθητές/-
τριες, αλλά μπορώ να 
πω ότι μέχρι στιγμής 
ήταν όλοι γενναιόδω-
ροι: Κάποιοι προσφέ-
ρουν μέχρι και 40 ευρώ 
τη μέρα και επιτρέπουν 
επιπλέον στους μαθη-
τές να παίρνουν φιλο-
δώρημα. Περαιτέρω, 
είτε αποφασίσουν να 
φοιτήσουν σε πανεπι-
στήμιο, είτε θελήσουν 
να συνεχίσουν να δου-
λεύουν στο κομμωτήριο 
όπου ολοκλήρωσαν 
την ειδίκευσή τους ή σε 
κάποιο άλλο κομμωτή-
ριο, οι απόφοιτοι της 
ειδικότητας της Κομμω-

τικής, μπορούν να εργαστούν σε διάφορους χώρους εργασί-
ας όπως: Ξενοδοχεία, πλοία,  εμπορικά κέντρα, θέατρο, τηλε-
όραση, εκπαίδευση, ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα προώθη-
σης μόδας (όπου γίνεται πασαρέλα και φωτογραφίσεις), ως 
τεχνικοί ή σύμβουλοι σε εταιρείες εισαγωγής εξοπλισμού και 
ειδών κομμωτικής και ως τεχνικοί ή σύμβουλοι σε              
βιομηχανίες παραγωγής και προώθησης εξοπλισμού και  
ειδών κομμωτικής. Να αναφέρω ακόμα ότι, με το Απολυτήριο 
της Σχολής μας, οι μαθητές, αφού δουλέψουν 2 χρόνια μετά 
την αποφοίτησή τους, έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ανοίξουν 
το δικό τους κομμωτήριο, ενώ οι απόφοιτοι Λυκείων, πρέπει 
να εργαστούν τουλάχιστον 5 χρόνια για να μπορούν να ανοί-
ξουν το δικό τους κομμωτήριο.   

Αν και τα κομμωτήρια είναι αγαπητά και από τα δύο φύλα, η 
γυναίκα ιδιαίτερα, θεωρεί την επίσκεψη σε κομμωτήριο απα-
ραίτητο κομμάτι της ζωής της. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ 
στα λόγια του διάσημου κομμωτή Eric Pfalzgraf: «Το κομμω-
τήριο αποτελεί για όλες σχεδόν τις γυναίκες έναν ναό ομορ-
φιάς. Τα μαλλιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της θηλυκότητας 
και έκφραση γοητείας. Ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρί-
σης, η γυναίκα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώσει σιγουριά 
για τον εαυτό της. Για να το νιώσει αυτό θέλει να περιποιηθεί 
τα μαλλιά της. Επομένως, όταν περνάει δυσκολίες, τότε είναι 
που έχει περισσότερη ανάγκη να πάει στο κομμωτήριο. Νιώ-
θει πιο δυνατή!» (jenny.gr/omorfia/malia/397734/i-luxury-
pleura-tou-kommwtirioou). 

Θεωρώ ότι το επάγγελμα της κομμωτικής, ένα επάγγελμα το 
οποίο έχει σχέση με την καλαισθησία, την ομορφιά, την περι-
ποίηση και τη φροντίδα της κεφαλής, θα υπάρχει πάντοτε. 
Άρα, ναι, πιστεύω ότι η Τεχνική Εκπαίδευση και ιδιαίτερα η 
ειδικότητα της Κομμωτικής, αποτελεί απάντηση στην οικονο-
μική κρίση, φτάνει οι ενδιαφερόμενοι να εκμεταλλεύονται τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν στη Σχολή και να 
υπάρχει επίσης όρεξη και διάθεση για δουλειά.   

Σούλλα Γεωργίου,  
Καθηγήτρια Κομμωτικής 



Παιδεία:  

Το αντίδοτο στην οικονομική κρίση 

Γ 
ια την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, σημα-

ντικό ρόλο πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει η 

παιδεία. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και στα 

επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναφέ-

ρεται πως «η αποτελεσματική επένδυση σε υψηλής ποιό-

τητας συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα μπορού-

σε να θέσει τα θεμέλια τόσο για την ταχύτερη έξοδο από 

την οικονομική κρίση, όσο και για την επίτευξη της μακρο-

πρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώ-

πη». Ένας άλλος σημαντικός διεθνής οργανισμός, ο Οργα-

νισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), 

ενστερνίζεται την πιο πάνω άποψη, αφού στην έκθεσή 

του, η οποία τιτλοφορείται «Η εκπαίδευση με μια ματιά», 

υπογραμμίζεται ότι η επένδυση στην εκπαίδευση θα οδη-

γήσει στη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση στην 

Ε.Ε., αλλά και στη μείωση των κοινωνικών αποκλεισμών. 

Εύλογα λοιπόν, ο καθένας θα μπορούσε να διερωτηθεί τι 

μπορούν να κάνουν τα σχολεία και το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα γενικότερα για να βοηθήσουν τους νέους. Για το 

πώς μπορεί να βοηθηθεί ο μαθητής στο Σχολείο από τον 

Καθηγητή Σ.Ε.Α., έχει αναλυθεί στη σελίδα 10. Αυτό που 

πρέπει να εφαρμόζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί βέβαια για να 

βοηθήσουν τους μαθητές να ανταπεξέλθουν στα αδιέξοδα 

του καιρού μας, είναι να τους βοηθήσουν να καλλιεργή-

σουν τις δεξιότητες και τις αρετές τους, που θα τους κατα-

στήσουν ικανούς να αποκατασταθούν επαγγελματικά 

στους πλέον παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Το 

σχολείο, πρέπει να επικεντρώνεται στο να εντοπίζει τα 

προσόντα του κάθε μαθητή και στη συνέχεια να τον οδη-

γήσει στο να τα αξιοποιήσει σωστά, αντί να τον κατακρίνει 

για την επίδοσή του στα Μαθηματικά ή στη Φυσική. 

Αλλά το πρώτιστο που θα εφοδιάσει τους μαθητές με ψυ-

χικά αγαθά και δύναμη για τον αγώνα που τους περιμένει, 

είναι η ανθρωπιστική παιδεία και οι αρχές που τη διέπουν. 

Ανθρωπιστική παιδεία ονομάζουμε τις γνώσεις που βοη-

θούν στην καλλιέργεια της ευαισθησίας, της φαντασίας, 

της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, την παιδεία 

που βοηθά τον άνθρωπο να βελτιώσει τον εαυτό του και 

να αναπτύξει τις ανθρώπινες ιδιότητές του. Αυτές οι αρχές, 

αποκτούνται με τη μελέτη της γλώσσας, της λογοτεχνίας, 

της φιλοσοφίας, της θεολογίας και γενικά των ανθρωπιστι-

κών επιστημών και των καλών τεχνών. Ίσως, το μεγαλύτε-

ρο όφελος που προσφέρει η ανθρωπιστική παιδεία είναι 

ότι οξύνει την κριτική ικανότητα του ανθρώπου, ώστε να 

δίνει ο ίδιος κάποια λογική εξήγηση για όσα συμβαίνουν 

γύρω του, να στοχάζεται, να παίρνει σωστές κι ελεύθερες 

αποφάσεις και προπαντός να μην επιτρέπει σε κανένα να 

τον χρησιμοποιήσει για την επίτευξη ανείπωτων σκοπιμο-

τήτων.   

Γιατί είναι τόσο σημαντικό όμως, να έχει κανείς αυτές τις 

ικανότητες στις μέρες μας; Γιατί, αυτές οι γνώσεις βοηθούν 

το άτομο να εξωτερικεύσει την ικανότητα επικοινωνίας, τη 

λεπτότητα, τη διακριτικότητα και την ευγένεια που το δια-

κατέχει, προσόντα τα οποία αυξάνουν τις πιθανότητες για 

εύρεση εργασίας, διότι διαφορετικά θα δει ο εργοδότης 

κάποιον που ξέρει να μιλά, να συμπεριφέρεται και να εκ-

φράζεται σωστά. Ακόμα, το άτομο μπορεί να βοηθηθεί σε 

ψυχολογικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσα 

από την ανθρωπιστική παιδεία, το άτομο μαθαίνει να λύνει 

τις διαφορές του με δημοκρατικό τρόπο μέσα από τον διά-

λογο, γνωρίζει τις έννοιες αλληλεγγύη, συμπαράσταση, 

ισότητα, αδελφοσύνη, ηθική, κατανόηση, αξιοπρέπεια, 

σεβασμός, γίνεται υπεύθυνος πολίτης κι αναλαμβάνει τις 

ευθύνες του, θέτει υψηλούς στόχους, δημιουργεί ακέραιο 

χαρακτήρα και απαλλάσσεται από ένστικτα και πάθη. 

Με όλα τα πιο πάνω εφόδια, ο άνθρωπος εξοπλίζεται για 

να αγωνιστεί και ν’ αντέξει τον Γολγοθά που τον περιμένει 

μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο. Μπορεί να αντιμετω-

πίσει το άγχος, την εκμετάλλευση, την ταπείνωση, την 

αδικία, την ποδοπάτηση των αξιών, την ίδια την οικονομι-

κή κρίση…  

Πηγές 

 Λεξικό Αναπτυγμένων εννοιών, Φώτης Π. Χατζηθωμάς & 
Παντελής Αλέφαντος, Εκδόσεις «Φίλιππος», τόμος Α΄, 
Θεσσαλονίκη, 1993 

 http://1lykkaisar.wikispaces.com/ 
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Τον ρόλο της εκπαίδευσης στην εφαρ-

μογή της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και την αποτελεσματική έξοδο 
από την κρίση, εξέτασε στην παρουσί-
ασή του κατά την Άτυπη Σύνοδο των 
Υπουργών Παιδείας, ο νομπελίστας, 
Χριστόφορος Πισσαρίδης. Σε συνέ-
ντευξη που παραχώρησε για σκοπούς 
ενημέρωσης της επίσημης ιστοσελί-
δας της Κυπριακής Προεδρίας 
(www.cy2012.eu), δήλωσε τα εξής: 

Σύμφωνα με τη δουλειά και 
την έρευνά σας, μπορείτε να 
μας αναπτύξετε τη σύνδεση 
μεταξύ της εκπαίδευσης και 
της οικονομίας και αν αυτή η 
σύνδεση λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη στον σχηματισμό πο-
λιτικών στα κράτη μέλη και 

την Ε.Ε.; 

Το βασικό εργαλείο στρατηγικής, η 
στρατηγική «Ευρώπη 2020», δίνει 
πολλή και στοχευόμενη σημασία στην 
εκπαίδευση. Η Γενική Διεύθυνση Απα-
σχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής έχει διακρίνει ότι η ζήτηση για 
εξειδικευμένες θέσεις εργασίας, οι  
οποίες απαιτούν περισσότερα εκπαι-
δευτικά προσόντα, ανεβαίνει σε σχέση 
με την ανειδίκευτη εργασία. Ωστόσο, 
είναι οι επιμέρους χώρες που καλού-
νται να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτι-
κές και σε καιρό ύφεσης, όπου τα κε-
φάλαια είναι περιορισμένα, δυσκολεύ-
ονται να το πράξουν. Συνεπώς, ένα 
από τα πράγματα στα οποία δίνω 
έμφαση, είναι ότι η παιδεία αποτελεί 
επένδυση και δεν πρέπει να της επι-

τρέψουν να υποφέρει, διότι η τρέχου-
σα ύφεση θα τελειώσει αργά ή γρήγο-
ρα. Αν αναγκάσουμε την παιδεία να 
υποφέρει, θα προκληθεί μόνιμη πληγή 
στην παρούσα γενιά για πάρα πολλά 
χρόνια. Για να το πω καθαρά, είναι 
αυτό που κάποιοι άνθρωποι αποκα-
λούν «η χαμένη γενιά» λόγω των νομι-
σματικών προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι χώρες και αισθάνομαι 

πως δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. 

Μπορεί η εκπαιδευτική πολι-
τική να βοηθήσει στην επιτά-
χυνση της εξόδου από την 

οικονομική κρίση; 

Δεν πρέπει να είμαστε υπεραισιόδοξοι 
γι’ αυτό, η παιδεία από μόνη της, δεν 
αποτελεί πανάκεια, δεν είναι η λύση 

σε όλα. Όμως, αυτό που μπορεί να 
κάνει είναι να εξασφαλίσει ότι, όταν 
εξέλθουμε της κρίσης, θα έχουμε 
άρτια εκπαιδευμένο εργατικό δυναμι-
κό, το οποίο θα εκμεταλλευτεί τις νέες 
συνθήκες που έρχονται και θα βοηθή-
σει επίσης στη μείωση των επιπτώσε-
ων της ύφεσης στους νέους ανθρώ-
πους, όσο αυτή διαρκεί. Παρ’ όλα   
αυτά, δεν μπορεί να επιταχύνει την 
έξοδο από την κρίση. Ο τρόπος εξό-
δου από την κρίση είναι να βάλουμε 
σε τάξη τα προβλήματα χρέους, τα 

νομισματικά προβλήματα, τον χρημα-
τοπιστωτικό τομέα και την αγορά ακι-
νήτων. Εκεί θα έλθει το τέλος της 
ύφεσης. 

Σύνοψη συμπερασμάτων της συζήτη-
σης: Συνοψίζοντας το μέρος της συζή-

τησης με τον νο-
μπελίστα καθη-
γητή Πισσαρίδη 
και τους υπόλοι-
πους Ευρωπαί-
ους Υπουργούς, 
ο Γιώργος Δημο-
σθένους, ο τότε 
Υπουργός Παι-
δείας και Πολιτι-
σμού της Κύ-
πρου, ανέφερε 
επιγραμματικά τα 
εξής σημαντικά 
συμπεράσματα: 

 Η βελτίωση 

της ποιότητας 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης θα 
πρέπει να είναι η πιο βασική μας 

επιδίωξη. 

 Η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει 

στην εξάλειψη των συνεπειών της 

οικονομικής κρίσης, μειώνοντας τη 
μακροπρόθεσμη επίδραση της κρί-
σης στην ανάπτυξη, βοηθώντας 
στην επίτευξη μιας πιο εύρωστης 

ανάπτυξης μετά την κρίση. 

 Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης δεν 
θα πρέπει να επηρεάζουν ουσιώ-
δεις πτυχές του εκπαιδευτικού συ-
στήματος, γιατί μπορούν να αφή-

σουν μόνιμα τραύματα στην πα-
ρούσα γενιά. Γι’ αυτό είναι σημαντι-
κό να δοθεί προτεραιότητα στη 
διατήρηση της ποιότητας της παρε-
χόμενης εκπαίδευσης με κάθε   

δυνατό τρόπο. 

 Σ’ έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο 

κόσμο, στον οποίο η δια βίου μά-
θηση θεωρείται πλέον ως το κλειδί 
για εργοδότηση, για οικονομική 

επιτυχία και για ολοκληρωμένη 
συμμετοχή στην κοινωνία, η απου-
σία των βασικών γνώσεων γραφής 
και ανάγνωσης μπορεί να αποδει-
χθεί ως εξαιρετικά προβληματική. 
Ως εκ τούτου, πρέπει να αποτελέ-
σει βασική επιδίωξη όλων των κρα-
τών η αποτελεσματική αντιμετώπι-
ση του αναλφαβητισμού, μέσω της 
παροχής πιο ποιοτικής εκπαίδευ-

σης και κατάρτισης. 

Πηγή  

«Φιλελεύθερος», 06/10/2012, σελ. 23 

Χριστόφορος Πισσαρίδης (Κύπριος Νομπελίστας Οικονομικών):  

Η παιδεία αποτελεί επένδυση που δεν πρέπει να υποφέρει 

http://www.cy2012.eu/


Πνευματικοί άνθρωποι:  

Αναγκαίοι όσο ποτέ άλλοτε 
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Π 
νευματικός άνθρωπος είναι 

αυτός που ασχολείται με τα 

κοινωνικά, πολιτιστικά και 

ηθικά προβλήματα, με την εύρεση της 

αλήθειας, τη γνώση και το πνεύμα του 

ανθρώπου. Με τον όρο «πνευματικός 

άνθρωπος», αναφερόμαστε σε επι-

στήμονες, λογοτέχνες, καθηγητές πα-

νεπιστημίου, καλλιτέχνες, φιλόσοφους 

και άτομα από τον χώρο της εκκλησί-

ας, οι οποίοι τυγχάνουν εκτίμησης και 

κύρους από την κοινωνία, με αποτέλε-

σμα η άποψή τους να εισακούεται και 

να επιδρά σε μεγάλο αριθμό ατόμων.  

Συνεπώς, στην εποχή μας, στην    

εποχή της οικονομικής κρίσης, η    

παρουσία και η χρησιμότητα των 

πνευματικών ανθρώπων είναι         

αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε, αφού τα 

προβλήματα γίνονται ολοένα και    

περισσότερα, μα προπαντός σοβαρό-

τερα. Ως συνειδητοποιημένοι πολίτες,                   

είναι  ενημερωμένοι για τα καθημερινά 

προβλήματα που μαστίζουν τον κό-

σμο. Καθήκον τους είναι λοιπόν να 

προσδιορίζουν και να τονίζουν τα αίτιά 

τους, να καταγγέλλουν τους υπαίτιους 

γι’ αυτά και να προτείνουν τρόπους 

για την άμεση αντιμετώπισή τους, έτσι 

ώστε, αν δεν λυθούν, τουλάχιστον να 

περιοριστούν σε μεγάλο βαθμό. Με 

την ευρύτητα του πνεύματός τους, 

μπορούν να εντοπίσουν και να πα-

ρουσιάσουν εναλλακτικές λύσεις και 

οπτικές, καθώς και τις ελπιδοφόρες 

προοπτικές που υπάρχουν στον οικο-

νομικό τομέα, αλλά και να επισημά-

νουν ταυτόχρονα τις πιθανές αρνητι-

κές συνέπειες σε κάποια εγχειρήματα, 

έτσι ώστε να γίνει προσπάθεια να  

αποφευχθούν. Με την κριτική ικανότη-

τα και τη διορατικότητα που τους δια-

κατέχει, μπορούν να κατευθύνουν και 

να οδηγήσουν τον λαό στην έξοδο 

από το αδιέξοδο.    

Οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να 

μάθουν τον κόσμο να αντιστέκεται σε 

κάθε είδος εξουσίας, όταν αυτή γίνεται 

διεφθαρμένη και αποτελεί εμπόδιο 

στην επίλυση των προβλημάτων, να 

μην αφήνουν δηλαδή τον κόσμο να 

παρασύρεται από τη συσκότιση που 

προκαλούν οι πολιτικοί. Το ενδιαφέ-

ρον και ο προβληματισμός τους για τις 

πολιτικές αποφάσεις που αφορούν 

την οικονομία, πρέπει να είναι έντονος 

και συνεχής, ιδιαίτερα όταν βλέπουν 

ότι πλήττεται η δικαιοσύνη, όταν πα-

ραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα, όταν κυριαρχεί η αδικία και η αυ-

θαιρεσία. Οι ίδιοι βέβαια, πρέπει να 

παραμένουν αντικειμενικοί και ανεπη-

ρέαστοι από τα οικονομικο-κοινωνικά 

συμφέροντα, έτσι ώστε η παρεμβολή 

τους να γίνεται αποδεκτή από όλους 

τους πολιτικούς χώρους.   

Οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει 

να επιδιώκουν την παρουσία τους στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ώστε 

να μεταλαμπαδεύουν αποτελεσματικά 

τις γνώσεις τους στους δέκτες. Μέσα 

από διαλέξεις, δημοσιεύσεις και συμ-

μετοχές σε δημόσιες συζητήσεις, θα 

έχουν την ευκαιρία να ευαισθητοποιή-

σουν τον κόσμο σε θέματα οικονομί-

ας, να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να 

συμπαρασταθούν, να ενημερώσουν 

και να διαπαιδαγωγήσουν. Μέσα από 

την προσωπική τους ζωή, τη συνέπεια 

των λόγων και των έργων τους και την 

αφοσίωση σε κοινωνικά θέματα, οφεί-

λουν να αποτελέσουν πρότυπα κοινω-

νικής συμπεριφοράς, πρότυπα εντιμό-

τητας και αξιοπρέπειας, έναντι στην 

κοινωνία του υλισμού και του τυχοδιω-

κτισμού. Πρέπει να προωθούν τις αξί-

ες, τα ιδανικά και τον διάλογο και να 

συμβάλλουν έτσι στη δημιουργία κοι-

νωνικής συνείδησης, στην πρόταξη 

του κοινωνικού έναντι του ατομικού 

συμφέροντος, αλλά και στην πνευμα-

τική  ολοκλήρωση των ανθρώπων.  

Οι πνευματικοί άνθρωποι, πτυχιούχοι 

στα Οικονομικά ειδικότερα, έχουν την 

ευθύνη να προειδοποιούν τον κόσμο 

για τους ενδεχόμενους κινδύνους που 

ελλοχεύουν (π.χ. σε επενδύσεις, δά-

νεια ή συναλλαγές) και με τις ειδικές 

τους γνώσεις μπορούν να βοηθήσουν 

ως σύμβουλοι σε εταιρείες και οικονο-

μικούς ή πολιτικούς οργανισμούς.  

Ιδιαίτερα προσεχτικοί πρέπει να στα-

θούν απέναντι στους νέους, που προ-

σπαθούν απεγνωσμένα να επιβιώ-

σουν. Η συμμετοχή τους στην ανα-

βάθμιση του εκπαιδευτικού συστήμα-

τος, στη συγκρότηση προσωπικοτή-

των με κριτική ικανότητα και λογική, 

που δεν θα αφήνει περιθώρια στους 

επίδοξους χειραγωγούς, θα ήταν εξί-

σου εποικοδομητική. Η καταδίκη της 

ανεργίας, της φτώχιας και της εξαθλί-

ωσης, είναι ακόμα κάτι το οποίο θα 

έχει απήχηση στην κοινωνία και στις 

κυβερνήσεις της Κύπρου, της Ελλά-

δας και του εξωτερικού.   

Δυστυχώς, η οικονομικό-κοινωνική 

κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο 

και την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, 

επιβεβαιώνει την έλλειψη των πνευμα-

τικών ανθρώπων. Οι καιροί όπου οι 

παρεμβάσεις του Ελύτη, του Σεφέρη, 

του Θεοδωράκη, του Κωστή Παλαμά, 

της Μελίνας Μερκούρη και τόσων 

άλλων, άλλαζε τον ρου της ιστορίας, 

πέρασε ανεπιστρεπτί. Γι’ αυτό, οι ση-

μερινοί πνευματικοί άνθρωποι πρέπει 

να θεωρούν τον εαυτό τους υπεύθυνο 

για την αδράνεια των πολιτών και τη 

μη επίλυση πολλών προβλημάτων. 

Οφείλουν να συνειδητοποιήσουν και 

να ασπαστούν τα λόγια του Νίκου Κα-

ζαντζάκη: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να 

λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω το 

χρέος να σώσω τη γης. Αν δεν σωθεί, 

εγώ φταίω.»  

Με κάθε ευκαιρία, να ευαισθητοποιούν 

και να προβληματίζουν τον λαό, να 

του κρατούν τα μάτια πάντα ανοι-

κτά… Η ανεξάντλητη πνευματική τους 

δύναμη πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά 

από τους ίδιους πρώτα, ώστε να απο-

τελέσει εφαλτήριο για την κοινωνική 

αναβάθμιση και πρόοδο. Αναμφίβολα, 

ένας τέτοιος αγώνας θα είναι δύσκο-

λος και επίπονος. Από αυτόν 

όμως εξαρτάται η επιβίωση του αν-

θρώπου ως ελεύθερου,  πνευματικού 

και υπεύθυνου όντος, αλλά και της 

κοινωνίας γενικότερα.  

Πηγές 

 http://sygxrono-

karditsa.blogspot.com.cy/2011/01/blog-

post_8328.html 

 http://thesecretrealtruth.blogspot.html 

 www.mariakappou.gr/.../triti.../

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ.pdf 

 https://agonigrammi.wordpress.com/.../η-
ευθύνη-του-πνευματικού-... 

Ανδρέου Λυσιμάχη 
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Θεωρήσαμε απαραίτητο να παρου-

σιάσουμε στην εφημερίδα μας τη 

φιλανθρωπική προσφορά της Ιεράς 

Μητρόπολης Λεμεσού, για δύο λό-

γους: Για να ενημερωθούν κι άλλα 

άτομα που έχουν ανάγκη, για το 

πού μπορούν να αποταθούν για 

βοήθεια και για να ευαισθητοποιη-

θούν ακόμα περισσότεροι συντοπί-

τες μας και να προσφέρουν χρήμα-

τα, τρόφιμα και άλλα απαραίτητα 

στη Μητρόπολη, με σκοπό να δια-

νεμηθούν στους φτωχούς και ανα-

ξιοπαθούντες συνανθρώπους μας, 

μέσα στο πλαίσιο της έμπρακτης 

ενάσκησης της χριστιανικής αγά-

πης. Για το έργο της Μητρόπολης 

στον τομέα αυτό, μας μίλησε ο    

Δρ Δημήτριος Καππαής,  

Θεολόγος – Εκπαιδευτικός, τον 

οποίο ευχαριστούμε θερμά!  

Το χρέος της Πολιτείας  

στην κρισιμότητα των καιρών 
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Ο 
 πρώτιστος λόγος για την αντιμε-

τώπιση της οικονομικής κρίσης, 

ανήκει στην Πολιτεία. Αυτή καλεί-

ται να βρει και να εφαρμόσει τα κατάλληλα 

μέτρα, να προγραμματίσει και να οργανώ-

σει σχέδια, να προωθήσει την παραγωγή 

(δημιουργία αγαθών) και την παραγωγικό-

τητα (ικανότητα παραγωγής) και να κατευ-

θύνει την παιδεία (για τον ρόλο της παιδεί-

ας στην αντιμετώπιση της κρίσης, βλέπε 

σελ.14). Εισηγήσεις για μέτρα που μπορεί 

να πάρει η Πολιτεία υπάρχουν πολλές, 

αλλά είναι αδύνατο να παρουσιαστούν 

όλες σ’ αυτό το άρθρο. Θα εστιάσω όμως 

σ’ αυτές που θεωρώ πιο σημαντικές και 

επείγουσες προς υλοποίηση.   

Νομίζω πως πρώτιστα, πρέπει να αντιμε-

τωπιστεί η ανεργία. Η Πολιτεία, να βοηθή-

σει στο άνοιγμα νέων επιχειρήσεων και 

κατ’ επέκταση πολλών θέσεων εργασίας. 

Η δημιουργία θέσεων εργασίας μπορεί να 

επιτευχθεί με την ανάπτυξη της γεωργίας, 

της κτηνοτροφίας και του τουρισμού, προ-

σφέροντας τη δυνατότητα σ’ αυτούς τους 

τομείς να επενδύσουν, να δημιουργήσουν 

και να αναπτυχθούν. Η Κυβέρνηση, να 

δώσει κίνητρα (π.χ. χορηγίες κι επιδόματα, 

αλλά και μειωμένα φορολογικά βάρη σ’ 

αυτούς τους παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας), να προωθήσει τις κυπριακές 

καλλιέργειες και την κτηνοτροφική παρα-

γωγή, να τις διαφυλάξει από τον ανταγωνι-

σμό των ξένων επιχειρήσεων και να ενδυ-

ναμώσει τους Κύπριους γεωργούς και 

κτηνοτρόφους, προωθώντας τα κυπριακά 

προϊόντα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Εκτός από την ενδυνάμωση του εμπορίου, 

στόχος πρέπει να αποτελεί και η καταπο-

λέμηση του παράνομου εμπορίου αγροτι-

κών προϊόντων και φυτοφαρμάκων που 

προέρχονται από τα κατεχόμενα, το οποίο, 

όχι μόνο δεν βοηθά την κυπριακή οικονο-

μία, αλλά επενδύει στην οικονομία της 

Τουρκίας. 

Για το πολύ μεγάλο κεφάλαιο του τουρι-

σμού, θα έλεγα ότι χρειάζεται ένας εθνικός 

σχεδιασμός που να περιλαμβάνει την 

πρόσληψη προσωπικού για την            

προστασία και ανάδειξη του περιβάλλο-

ντος, τη βελτίω-

ση των τουριστι-

κών μας υποδο-

μών (π.χ. τουρι-

στικοί χώροι, 

μουσεία και 

ξενοδοχεία) και 

την προώθηση 

της τουριστικής 

εκπαίδευσης 

(πρόσφατα το 

Πανεπιστήμιο 

Κύπρου εξήγ-

γειλε τη δη-

μιουργία του κλάδου σπουδών με τίτλο 

Casino       Management, Spa and Well-

ness         Management). Ασφαλώς, θα 

πρέπει να προστατευτούν και οι υφιστάμε-

νες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να παραμεί-

νουν ενεργοί, τόσο οι μικροί, όσο και οι 

μεγάλοι επιχειρηματίες, για να μπορούν να 

εξασφαλίσουν ένα σίγουρο μέλλον εργασί-

ας στους υπαλλήλους της επιχείρησής 

τους. Η Πολιτεία πρέπει να βοηθήσει ακό-

μα και τις επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να 

κηρύξουν πτώχευση και να κλείσουν, ού-

τως ώστε να μην αυξηθεί ακόμα περισσό-

τερο ο αριθμός των ανέργων. Με το να τις 

βοηθήσει να ορθοποδήσουν, βοηθά ταυτό-

χρονα και τις οικογένειες όλων των υπαλ-

λήλων που δουλεύουν σε αυτές. Επιπλέ-

ον, το κράτος θα μπορούσε να βοηθήσει 

τους άνεργους με ένα μηνιαίο επίδομα, το 

οποίο θα παίρνουν τουλάχιστον για 1 χρό-

νο κι όχι για 6 μήνες μόνον. Συγχρόνως, 

θα εισηγούμουν να καταργηθούν οι φόροι 

για τους ανθρώπους που δεν έχουν δου-

λειά, να μειωθούν για τις πολύτεκνες οικο-

γένειες και να 

αυξηθούν οι 

φόροι των εκα-

τομμυριούχων 

και των φοροφυ-

γάδων.  

Ένα άλλο σημα-

ντικό μέτρο που 

πρέπει να παρ-

θεί για να απο-

κατασταθεί το 

αίσθημα της 

δικαιοσύνης στις 

καρδιές πολλών 

Κυπρίων, είναι η δημιουργία ειδικού ταμεί-

ου, με σκοπό την αποζημίωση των 

«κουρεμένων καταθετών». Ιδιαίτερα θλιβε-

ρό ήταν το γεγονός ότι «κουρεύτηκαν» τα 

χρήματα που μαζεύτηκαν για παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, με σοβαρά προβλήματα 

υγείας και για τα παιδιά που οι γονείς τους 

πέθαναν στο αεροπορικό δυστύχημα των 

Αερογραμμών «Ήλιος», στον Γραμματικό, 

στις 14/8/2005. Εκτός από τα παιδιά, θα 

ήταν σωστό να αποζημιωθούν επίσης οι 

καταθέτες, οι κάτοχοι αξιογράφων και τα 

ταμεία προνοίας και συντάξεων.   

Πιστεύω πως μια μεταρρύθμιση του συ-

νταξιοδοτικού συστήματος, που να έχει ως 

στόχους την ενίσχυση των χαμηλών συ-

ντάξεων και την ανακούφιση των συντα-

ξιούχων από τη μίζερη σύνταξη και την 

καταπολέμηση της ανασφάλειας, είναι 

επιτακτική ανάγκη. Επιπροσθέτως, θα 

ήταν μεγάλη λύτρωση για κάθε οικογένεια, 

αν δινόταν ξανά η φοιτητική χορηγία, το 

επίδομα μάνας, ένδειας και απροστάτευ-

των τέκνων, καθώς και το επίδομα για 

νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.     

Ο πιο καλός τρόπος να λύσεις ένα πρό-

βλημα, είναι να το προβλέψεις πριν  εμφα-

νιστεί. Αυτό ακριβώς πρέπει να επιδιώ-

ξουν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί μας: Να 

συνεργαστούν και να προχωρήσουν στην 

εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της σημερινής οικονομικής 

κρίσης, αλλά και να προσπαθήσουν πα-

ράλληλα να μην αφήσουν τις συνέπειές 

της να αγγίξουν τις επόμενες γενιές. Αν τα 

καταφέρουν, θα εξασφαλιστεί ένα ανώτερο 

βιοτικό επίπεδο, ομαλή οικογενειακή συμ-

βίωση, σεβασμός προς το κράτος, με απο-

τέλεσμα την πολιτική σταθερότητα, τη σω-

στή κοινωνική πολιτική χωρίς ανεργία και 

φτώχια και θα κυριαρχήσει η πρόοδος και 

η ευημερία. Επιβάλλεται, να μην ξανακού-

σουμε στις ειδήσεις (Νοέμβριος 2017, 21ος 

αιώνας, στη χώρα Κύπρος), ότι παππούς 

συνελήφθη σε μεγαλο-υπεραγορά στη 

Λάρνακα και αναγκάστηκε να πληρώσει 

€250, επειδή έκλεψε ένα κομμάτι κοτόπου-

λο (αξίας €6.40) για να σιτίσει τον μικρό 

εγγονό του…    

Σταύρου Πέτρος 

Το έργο της Εκκλησίας δεν περιορίζεται μόνο στα πνευματικά 

ζητήματα, αλλά καλύπτει κι ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 

που έχουν άμεση σχέση με τις ανάγκες και τις συνθήκες διαβί-

ωσης του ανθρώπου. Η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού, υπό την 

καθοδήγηση του σεπτού ποιμενάρχη Πανιερωτάτου Μητροπο-

λίτη Λεμεσού κ.κ. Αθανασίου, ανέλαβε ένα επιπρόσθετο μεγα-

λεπήβολο έργο προς ανακούφιση των εμπερίστατων αδελφών 

μας. Οργάνωσε σε μεγαλύτερη έκταση τα Γεύματα Αγάπης 

προς τους άπορους και δυσπραγούντες συμπολίτες μας. Στα 

γεύματα αυτά άρχισαν να συρρέουν καθημερινά εκατοντάδες 

συνάνθρωποί μας για ένα ζεστό πιάτο φαγητό που ετοιμάζουν 

οι εθελοντές και συνεργάτες της Μητρόπολης. Σιγά σιγά, ο 

αριθμός των ανθρώπων που σιτίζονται καθημερινά ξεπέρασε 

τα1500 άτομα. Ανάμεσα σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται και 

φοιτητές των τοπικών πανεπιστημίων. Επιπρόσθετα, ανέλαβε 

τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες που 

αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.  

Εκτός από το καθημερινό συσσίτιο, στον χώρο των εγκατα-

στάσεων της Μητρόπολης, ομάδα εθελοντών, ετοίμαζε, κυρί-

ως κατά τις πρώτες μέρες αφότου ξέσπασε η οικονομική κρί-

ση, εκατοντάδες σάντουιτς για τους άπορους μαθητές της Δη-

μοτικής και Μέσης εκπαίδευσης Λεμεσού, έτσι ώστε κανένας 

μαθητής να μη μένει χωρίς φαγητό. Ακόμη, η Μητρόπολη ανέ-

λαβε την ένδυση και την υπόδηση των ατόμων που δεν έχουν 

τη δυνατότητα να αγοράσουν ρούχα και παπούτσια. Όλο αυτό 

το έργο που αφορά τη διαβίωση των συνανθρώπων μας, το 

ανέλαβε η Κεντρική Επιτροπή της Φιλόπτωχου  της Μητρόπο-

λης, της οποίας προΐσταται ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς     

Μητρόπολης, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ Μαχαιριώτης, αλλά και οι 

κατά τόπους ενοριακές Φιλόπτωχες Αδελφότητες.  

Στο όλο φιλανθρωπικό έργο συμβάλλουν θετικά και οι Ορθό-

δοξοι Ενοριακοί Σύνδεσμοι Γυναικών, που λειτουργούν στις 

περισσότερες ενορίες της πόλης και κοινότητες της υπαίθρου. 

Αυτοί αποτελούνται από τις γυναίκες που ανταποκρίθηκαν στο 

κάλεσμα της Εκκλησίας, για να εργαστούν στο πνευματικό, 

φιλανθρωπικό και πολιτιστικό έργο της ενορίας τους.  Βλέπου-

με ότι πέρα από το έργο που προσφέρει η Μητρόπολη και η 

κάθε ενορία ξεχωριστά βοηθά τους ενορίτες της και ταυτόχρο-

να ενισχύει σε μεγάλο βαθμό το έργο της Μητρόπολης με διά-

φορα μέσα.  

Πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά που αναφέρθηκαν, δεν 

πραγματοποιούνται από μόνα τους. Οι χριστιανοί συμπολίτες 

μας, ακολουθώντας την εντολή του Κυρίου «αγαπάτε αλλή-

λους», προσφέρουν σε τακτική βάση, άλλοι από το περίσσευ-

μά τους και άλλοι από το υστέρημά τους, κάποια βοήθεια για 

την ενίσχυση του θεάρεστου αυτού έργου, με στόχο να μην 

υπάρχουν συνάνθρωποί μας που να υποφέρουν από την οι-

κονομική κρίση και τις συνέπειές της.  

Τα όσα περιγράψαμε πολύ γενικά είναι ελάχιστα από το μεγά-

λο φιλανθρωπικό έργο που λαμβάνει χώρα στην πόλη μας, 

από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και τις κατά τόπους ενορί-

ες. Σίγουρα και άλλοι οργανωμένοι φορείς, όπως οι Δήμοι και 

οι Κοινότητες, καθώς επίσης και το ίδιο το κράτος, έχουν συμ-

βάλει στον αγώνα ενίσχυσης των άπορων συνανθρώπων μας. 

Το έργο όμως της Εκκλησίας είναι αναμφίβολα σημαντικό και 

παραδειγματικό. Είναι το έργο που έκανε πάντα σε δύσκολους 

καιρούς, αλλά και διαχρονικά σε όσους το είχαν ανάγκη.  

Η φιλανθρωπική προσφορά  

της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού 



Α 
πευθυνθήκαμε πρώτα στην κ. Βικτώρια Παναγιώ-

του, η   οποία εργάζεται στο τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού της εταιρείας Invertiscape Holdings Ltd. 

Η αρμοδιότητα της κ. Παναγιώτου είναι η πρόσληψη προσω-

πικού για την εταιρεία της και για τους πελάτες τους οποίους 

εκπροσωπεί η εν λόγω εταιρεία. Θεωρήσαμε λοιπόν σημα-

ντικό να τη ρωτήσουμε με ποιους τρόπους μπορεί ένας 

άνεργος να βρει εργασία. Η κ. Παναγιώτου, εισηγήθηκε τους 

ακόλουθους χώρους, όπου μπορεί κάποιος να αποταθεί: 

Γραφείο Εργασίας: Οι εργοδότες ενημερώνουν το Γρα-

φείο Εργασίας για τις κενές θέσεις που διαθέτουν, τις οποίες, 

το Γραφείο γνωστοποιεί στην ιστοσελίδα του. Ακόμη, όταν  

κάποιος δηλώσει ότι είναι άνεργος, τα στοιχεία και τα προσό-

ντα του καταγράφονται στο σύστημα του Γραφείου και όταν 

προκύψει κάποια θέση, ενημερώνεται.  

Social Media - Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Τα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά κυριότερα τα Μέσα Κοινω-

νικής Δικτύωσης, αποτελούν έναν ευρύ χώρο, όπου οι υπο-

ψήφιοι μπορούν να ψάξουν για εργασία. Κάποια από αυτά 

είναι: 

LinkedIn: Ο υποψήφιος μπορεί να δημιουργήσει ένα διαδι-

κτυακό βιογραφικό στο LinkedIn, όπου θα παρουσιάσει την 

εμπειρία και τα προσόντα του. Με αυτόν τον τρόπο θα προ-

σελκύσει διάφορους πράκτορες, οι οποίοι, αν ενδιαφέρονται, 

θα επικοινωνήσουν μαζί του για να του προσφέρουν        

εργασία. Το ίδιο μπορεί να κάνει και ένας εργοδότης, ο οποί-

ος θα διαφημίσει την εταιρεία του και τις κενές θέσεις που 

υπάρχουν σ’ αυτήν.   

Facebook: Υπάρχουν διάφορες σελίδες όπου εργοδότες 

διαφημίζουν τις κενές θέσεις που διαθέτουν. Οι υποψήφιοι, 

αφού τις μελετήσουν μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 

τους. Κάποιες από αυτές τις σελίδες είναι: Jobs in Limassol-

Nicosia-Cyprus, Aggeliesergasias.com κτλ. 

Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας: Κάποιες εται-

ρείες συνεργάζονται με Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης         

Εργασίας. Οι υπάλληλοι των γραφείων αυτών αναλαμβάνουν 

την πρόσληψη των υπαλλήλων των πελατών τους. Οι υπο-

ψήφιοι στέλλουν το βιογραφικό τους και γίνεται αντιστοιχία 

των προσόντων του υποψηφίου με τις διαθέσιμες θέσεις. Με 

αυτόν τον τρόπο, το Γραφείο βοηθά τις εταιρείες να βρουν 

προσωπικό και ταυτόχρονα βοηθά έναν άνεργο να εργοδο-

τηθεί. Μερικά Γραφεία που μπορεί κάποιος να αποταθεί είναι 

το GRS Recruitment, το Golden Careers κτλ. 

Websites: Υπάρχουν διάφορα Websites όπου οι εργοδό-

τες διαφημίζουν τις κενές τους θέσεις. Συνήθως, είναι ανοι-

κτά για όλους και μπορεί ο καθένας να εξερευνήσει την αγο-

ρά εργασίας και αν ενδιαφέρεται για κάποια συγκεκριμένη 

δουλειά, να στείλει το βιογραφικό του. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να ξεκινήσουν την έρευνά τους στο Google με τις 

λέξεις Άνεργος, Εργοδότης, Καριέρα κτλ. 

Πανεπιστήμια: Σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια έχουν το δικό 

τους Career Department, το οποίο βρίσκεται σε επικοινωνία 

με διάφορες εταιρείες πρόσληψης υπαλλήλων. Όταν το Ca-

reer Department, ενημερωθεί για διαθέσιμες κενές θέσεις, θα 

πληροφορήσει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές/απόφοιτους. 

Καταλήγοντας, η κ. Παναγιώτου ήθελε να στείλει το δικό της 

μήνυμα προς τους άνεργους: Να επιδιώκουν την παρακο-

λούθηση σεμιναρίων και συνεδρίων ή να γράφονται σε Asso-

ciations (networking). Αυτό θα τους βοηθήσει να μάθουν και-

νούρια πράγματα, με τα οποία θα εμπλουτίσουν το βιογραφι-

κό τους. Ακόμα, θα γνωρίσουν άτομα τα οποία μπορούν να 

τους βοηθήσουν στη συνέχεια στην επαγγελματική τους κα-

ριέρα. Επιπλέον, η κ. Παναγιώτου, πρότεινε να αρχίσουν να 

προβληματίζονται και να είναι πιο δεκτικοί στο να ακούσουν 

για θέσεις εργασίας εκτός του αντικειμένου των σπουδών 

τους. 

Η Συντακτική Επιτροπή προτείνει… 17 

Η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας, έκανε τη δική 

της έρευνα για να βρει τρόπους αντιμετώπισης της οικονο-

μικής κρίσης. Ρωτήσαμε, ψάξαμε, ερευνήσαμε και σας   

παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας… 

ΑνΑΔ 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Κύπρου (ΑνΑΔ), εί-
ναι οργανισμός δημοσίου         δικαί-
ου, που έχει ως στόχο τη δημιουργία 
των προϋποθέσεων για προγραμματι-
σμένη και συστηματική κατάρτιση και 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, 
σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους 
τομείς, για την ικανοποίηση των ανα-
γκών της οικονομίας, μέσα στο πλαίσιο 
της κοινωνικής και της οικονομικής 
πολιτικής του κράτους. 

Το στρατηγικό πλαίσιο της ΑνΑΔ για 
την περίοδο 2017 - 2019 προσδιορίζε-
ται από την αποστολή της και από 
τις στρατηγικές επιδιώξεις της αναβάθ-
μισης του ανθρώπινου δυναμικού, τη 

βελτίωσης της 
παραγωγικό-
τητας και της 
ενίσχυσης της 
ανταγωνιστι-
κότητας των 
κυπριακών 
επιχειρήσεων 
και της ενί-
σχυσης της 
διασφάλισης 
ποιότητας και 
αποτελεσματι-
κότητας του 

συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης 
του ανθρώπινου δυναμικού.  Οι στόχοι 
για την περίοδο 2017 - 2019, οι οποίοι 
καταλήγουν σε κατηγορίες δράσεων 
και δραστηριότητες, είναι οι ακόλουθοι: 

 Συμβολή στην ένταξη των ανέργων 
και του αδρανούς δυναμικού στην 
απασχόληση. Δίνεται προτεραιότητα 
σε δράσεις κατάρτισης για στήριξη 
της απασχόλησης και στην αντιμε-
τώπιση των ψηλών ποσοστών α-
νεργίας, με έμφαση στη στελέχωση 
επιχειρήσεων. 

  Προώθηση της δια βίου μάθησης 
των απασχολουμένων. Δίνεται 
έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση και 
στον εμπλουτισμό των γνώσεων και 
των δεξιοτήτων των απασχολουμέ-
νων για προσαρμογή στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες συνθήκες, με στόχο 
την αύξηση της παραγωγικότητας 
και τη  βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

  Ενίσχυση των συστημάτων διασφά-
λισης ποιότητας. Τίθεται ως    προ-
τεραιότητα η αποτελεσματική λει-
τουργία του συστήματος επαγγελ-
ματικών προσόντων και 
του συστήματος αξιολόγησης και 
πιστοποίησης των συντελεστών 
παροχής κατάρτισης. 

 Προώθηση της έρευνας και της ανά-
πτυξης. Η προώθηση της  έρευνας 
και της ανάπτυξης σε καίριας σημα-
σίας θέματα για την κατάρτιση και 
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, θα επιτευχθεί με 
τις προβλέψεις της απασχόλησης 
και της προσφοράς ανθρώπινου 
δυναμικού στην κυπριακή οικονομί-
α, τις  εκτιμήσεις των αναγκών απα-
σχόλησης και κατάρτισης, την  πα-
ρακολούθηση των τάσεων στην 
αγορά εργασίας, καθώς και 
την  αξιολόγηση των επιδράσεων 
των δραστηριοτήτων της ΑνΑΔ στην 
κυπριακή οικονομία. 

 Αποτελεσματική διακυβέρνηση. 
Αφορά την ενίσχυση των συστημά-
των και των μηχανισμών διακυβέρ-
νησης της ΑνΑΔ και των εταίρων 
της, με βασικές επιδιώξεις τη μέγι-
στη δυνατή αξιοποίηση των τεχνο-
λογιών πληροφορίας και επικοινωνί-
ας μέσα από την αποτελεσματική 
υλοποίηση του ολοκληρωμένου 
πληροφοριακού συστήματος και τη 
βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση 
των διαθέσιμων οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων. 

Πηγή 
www.hrdauth.org.cy/ 

Μετά από έρευνα στο     

διαδίκτυο, ανακαλύψαμε 

την ΑνΑΔ, την ΕΔΥ  

και την ΕΕΥ 

ΕΔΥ 

Αν θέλετε μια θέση στη δημόσια 

υπηρεσία 

H Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), αποτε-

λεί συνταγματικό, ανεξάρτητο, συλλογικό όργανο 

και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κατ’ 

αποκλειστικότητα ανατίθενται σ’ αυτήν από το 

Σύνταγμα, τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νό-

μους και τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για 

Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους, καθώς 

και τους σχετικούς κανονισμούς. Κυριότερες αρ-

μοδιότητες της ΕΔΥ είναι οι ακόλουθες: Διορι-

σμοί, Προαγωγές, Μεταθέσεις, Επικυρώσεις Διο-

ρισμών, Παραιτήσεις, Αφυπηρετήσεις, Αποσπά-

σεις, Αναπληρωματικοί Διορισμοί, Αφυπηρετή-

σεις, Πειθαρχικές Υποθέσεις. 

Ενημερωτικά να αναφέρουμε ότι, κατά τη διάρ-

κεια του 2016, η επιτροπή προέβη στην πλήρω-

ση 407 συνολικά κενών θέσεων, δέχθηκε 579 

υποψηφίους σε προφορική εξέταση, πήρε απο-

φάσεις για αναπληρωματικό διορισμό 67 υπαλλή-

λων, για απόσπαση 214, για μετάθεση 215 και 

για αφυπηρέτηση 196.  

Στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ, ο πολίτης μπορεί να 

ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με τις αποφάσεις για 

πλήρωση θέσεων, τις προκηρύξεις θέσεων και τις 

ανακοινώσεις για τον προγραμματισμό γραπτών 

και προφορικών εξετάσεων. Η νέα ιστοσελίδα της 

ΕΔΥ, σύντομα θα είναι συμβατή με έξυπνα τηλέ-

φωνα και συσκευές και θα αποτελεί σημείο εισό-

δου για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για 

διεκδίκηση θέσεων στη δημόσια υπηρεσία. Στό-

χος της ΕΔΥ, η δημιουργία κατάλληλων συνθη-

κών, όπου το προσωπικό να αναπτύσσεται και 

να προσφέρει με βάση τις ικανότητες και τις δυ-

νατότητές του.      

Πηγή 
www.psc.gov.cy/ 

ΕΕΥ 

Αν είστε εκπαιδευτικός 

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), 
είναι αρμόδια για τον διορισμό, την τοποθέτηση 
μετά από αυτόν, την 
επικύρωση διορι-
σμού, την κατάταξη, 
τη μονιμοποίηση, 
την προαγωγή, τη 
μετάθεση, την από-
σπαση, την παρα-
χώρηση υπηρεσιών 
και την αφυπηρέτη-
ση εκπαιδευτικών 
λειτουργών και η επ’ 
αυτών άσκηση πει-
θαρχικού ελέγχου, 
περιλαμβανομένης 
της απόλυσης ή της 
απαλλαγής από τα 
καθήκοντά τους.  

Πηγή 
www.eey.gov.cy/ 



Οριζόντια: 

1. Η οργανωμένη πολιτική οντότητα που έχει εξουσία σε μία περιοχή ονομάζεται ____________ . 

2. Η κατάσταση ενός ατόμου που δεν βρίσκει εργασία, ονομάζεται ____________ . 

3. Το 2013 έγινε το λεγόμενο και οδυνηρό ____________ . 

4. Το ____________ της Αγγλίας είναι η αγγλική λίρα. 

5.  Με την οικονομική κρίση, πολλές εταιρείες κήρυξαν  ____________ . 

6. Οι ____________ των εργαζομένων μειώθηκαν μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης. 

7. Οι ____________ δεν δίνουν δάνεια τόσο εύκολα πλέον. 

8. Ένας σημαντικός πόρος που πρέπει να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της οικονομίας της Κύπρου και 
της Ελλάδας είναι η ____________ . 

9. Λόγω της τεχνολογίας, πολλές εργασίες χάθηκαν από την ____________ . 

10. Κάθε άνεργος παίρνει  ____________ ανέργων από την κυβέρνηση για ένα χρονικό διάστημα. 

11. Η ____________ τράπεζα ήταν η πρώτη που κατέρρευσε στην Κύπρο. 

12. Πριν από το ευρώ, το νόμισμα της Ελλάδας ήταν η ____________ . 

Κάθετα: 

1. ____________  είναι η οποιαδήποτε ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων προς επίτευξη κάποιου 
κοινού σκοπού, με κερδοσκοπικό, θρησκευτικό, πολιτικό, ή φιλανθρωπικό χαρακτήρα. 

2. Ένας άλλος σημαντικός πόρος που πρέπει να αξιοποιηθεί για τη βελτίωση της οικονομίας της  Κύ-
πρου και της Ελλάδας είναι ο ____________ . 

3. Πριν από το ευρώ, νόμισμα της Κύπρου ήταν η κυπριακή ____________ . 

4. H εύρεση ____________ είναι δύσκολη στις μέρες μας, ειδικά για νέους πτυχιούχους. 

5.  ____________ είναι η  ειδική διμερής σύμβαση, όπου κατά τη συνομολόγησή της μεταβιβάζεται η 
κυριότητα χρημάτων, με την υποχρέωση της μετέπειτα επιστροφής τους. 

6. H παγκόσμια οικονομική ____________ ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. 

7.  ____________ είναι η διάθεση χρηματικών ποσών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων με σκοπό να 
δημιουργηθεί νέο κεφάλαιο. 

8. Μερικά επαγγέλματα έχασαν τη  ____________ τους τον τελευταίο καιρό. 

9. To νόμισμα της Ελλάδας και της Κύπρου είναι το ____________ . 

10.Οικονομική κρίση έχουμε όταν η ____________ μιας χώρας καταρρέει. 

11.Ο ____________ είναι αυτός που παρέχει μία θέση εργασίας σε κάποιον. 

12.To ____________ αυξήθηκε κατά 2% από το 2013 μέχρι σήμερα. 

   Σπαζοκεφαλιές 

Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Η Κ Ρ Α Χ Λ Β 

Λ Ξ Φ Β Ψ Ε Ε Π Η Ο Τ Ε Α Χ 

Ω Μ Α Σ Η Κ Λ Ζ Γ Ι Υ Π Σ Τ 

Φ Τ Ω Χ Ι Α Λ Χ Λ Κ Χ Α Ζ Ξ 

Β Ν Λ Σ Δ Γ Α Σ Φ Ο Ι Γ Χ Ε 

Ν Β Ω Α Ω Η Δ Γ Ξ Ν Ο Γ Β Υ 

Κ Υ Π Ρ Ο Σ Α Σ Α Ο Ι Ε Ν Ρ 

Γ Ρ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Η Μ Ο Λ Η Ω 

Κ Φ Υ Ν Κ Ξ Β Α Μ Ι Κ Μ Ρ Ε 

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Α Α Γ Υ 

Β Ψ Ι Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Μ Π Ψ Β 

Α Δ Ο Ξ Β Π Υ Ρ Τ Ρ Ο Ι Κ Α 

Ε Σ Ρ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ξ Μ Ν Ζ 

Π Ξ Λ Α Π Ο Γ Ο Η Τ Ε Υ Σ Η 

Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Η Κ Ρ Α Χ Λ Β 

Λ Ξ Φ Β Ψ Ε Ε Π Η Ο Τ Ε Α Χ 

Ω Μ Α Σ Η Κ Λ Ζ Γ Ι Υ Π Σ Τ 

Φ Τ Ω Χ Ι Α Λ Χ Λ Κ Χ Α Ζ Ξ 

Β Ν Λ Σ Δ Γ Α Σ Φ Ο Ι Γ Χ Ε 

Ν Β Ω Α Ω Η Δ Γ Ξ Ν Ο Γ Β Υ 

Κ Υ Π Ρ Ο Σ Α Σ Α Ο Ι Ε Ν Ρ 

Γ Ρ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Η Μ Ο Λ Η Ω 

Κ Φ Υ Ν Κ Ξ Β Α Μ Ι Κ Μ Ρ Ε 

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Α Α Γ Υ 

Β Ψ Ι Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Μ Π Ψ Β 

Α Δ Ο Ξ Β Π Υ Ρ Τ Ρ Ο Ι Κ Α 

Ε Σ Ρ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ξ Μ Ν Ζ 

Π Ξ Λ Α Π Ο Γ Ο Η Τ Ε Υ Σ Η 

Λ Υ Σ Ε Ι Σ 

 

1. Ο    ……..    ……..    ……..    ……..   ……..   ……..    …….. 

2.  Ι     ……..    ……..    ……..    ……..   ……..   ……..    ……..    ……... 

3. Κ     ……..    ……..    ……..    ……..   ……..   ……..     

4. Ο    ……..    ……..    ……..    ……..   ……..   ……..     

5. Ν    ……..    ……..    ……..     

6. Ο    ……..    ……..    ……..    ……..   ……..    

7. Μ   ……..    ……..    ……..    ……..   ……..   ……..    

8.  Ι   ……..    ……..    ……..    ……..   ……..   ……..     

9. Α    ……..    ……..    ……..    ……..   ……..   ……..     

 

1. Με την οικονομική κρίση, οι πωλήσεις τους διακόπηκαν (ονομαστική 

πληθυντικού). 

2. Οι ................. υπάλληλοι, βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε 

σύγκριση με τους κυβερνητικούς, με το ξέσπασμα της οικονομικής 

κρίσης. 

3. Το τρομο-σενάριο για …………………. καταθέσεων επανέρχεται από 

τους δανειστές, με αφορμή τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. 

4. Η οικονομική κρίση είναι πραγματικός …………… για την ψυχολογία 

των νέων. 

5. Η ανεργία τους  κτύπησε περισσότερο (ονομαστική πληθυντικού). 

6. Πολλά από αυτά έσβησαν με την έλευση της οικονομικής κρίσης. 

7. Μετά το 2013, οι απολύσεις ήταν ………………. 

8. Δεν υπάρχει  …. λύση για την οικονομική κρίση. 

9. Οδυνηρό αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. 
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Bratu Andrei 

Μαυροκορδάτος Ευτύχιος 

Κύρου Κυριάκος 

1. Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Α 

2. Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Ι  

3. Κ Ο Υ Ρ Ε Μ Α 

4. Ο Λ Ε Θ Ρ Ο Σ 

5. Ν Ε Ο Ι 

6. Ο Ν Ε Ι Ρ Α 

7. Μ Α Ζ Ι Κ Ε Σ 

8. Ι Δ Α Ν Ι Κ Η 

9. Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α 
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Η οικονομική κρίση στην Κύπρο και  

στην Ελλάδα μέσα από γελοιογραφίες 
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