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Σ
το χαμηλότερο επίπεδο από τον 
Οκτώβριο 2011 «έπεσε» ο αριθ-
μός των ανέργων που είναι εγγε-
γραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, 

καθώς μειώθηκε στους 859.626, σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία. . 
Παράλληλα, μειώθηκε και ο αριθμός των 
μακροχρόνια ανέργων στους 492.200, 
που αποτελεί τον μικρότερο αριθμό από 
τον Ιανουάριο 2014.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης:
«Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει στις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για 
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
για ανέργους, την απόκτηση επαγγελ-
ματικής εμπειρίας για νέους, τη στήριξη 
της νέας επιχειρηματικότητας, καθώς και 
την απόκτηση και αναβάθμιση των δεξι-
οτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της 
χώρας».

Θετικό το ισοζύγιο ροών μισθωτής 
απασχόλησης τον Απρίλιο
Θετικό ήταν κατά τον Απρίλιο 2021 το 
ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλη-
σης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», 
αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το 
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοί-
νωση, τον Απρίλιο οι αναγγελίες πρό-
σληψης ανήλθαν σε 126.362, ενώ οι 
αποχωρήσεις σε 93.152 (49.433 οικει-
οθελείς αποχωρήσεις και 43.719 καταγ-

γελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή 
λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). 
Συνεπώς το ισοζύγιο του Απριλίου ήταν 
θετικό κατά 33.210 θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο τετρά-
μηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 οι 
αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 
425.960 και οι αποχωρήσεις έφτασαν 
τις 344.018 (176.426 καταγγελίες συμ-
βάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμ-
βάσεων ορισμένου χρόνου και 167.592 
οικειοθελείς αποχωρήσεις).
Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής 
απασχόλησης του πρώτου τετραμή-
νου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 
81.942 θέσεις εργασίας.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με μελέτη 
για την Απασχόληση και την Ανεργία 
στην Ελλάδα, που πραγματοποίησε η 
ICAP CRIF,
«Η αγορά εργασίας εμφάνισε αύξηση της 
απασχόλησης το 2022, συνεχίζοντας 
την ανοδική της πορεία από το 2021, 
και μάλιστα με υψηλότερο ρυθμό. Συ-
γκεκριμένα, η μέση ετήσια απασχόληση 
ενισχύθηκε κατά 5,4% το 2022 έναντι 
ποσοστού 1,4% το προηγούμενο έτος.
Η ελληνική οικονομία κατά το 2022 
κινήθηκε σε αναπτυξιακή τροχιά, κατα-
γράφοντας θετικό ρυθμό μεταβολής, με 
το ΑΕΠ (σε όρους όγκου) να σημειώ-
νει αύξηση 5,9%, ποσοστό ωστόσο χα-
μηλότερο από το αντίστοιχο του 2021 
(+8,4%)».

Θετικό ήταν 
κατά τον Απρί-
λιο 2021 το 
ισοζύγιο ροών 
μισθωτής 
απασχόλησης, 
σύμφωνα με 
τα στοιχεία του 
Πληροφορι-
ακού Συστή-
ματος «ΕΡΓΑ-
ΝΗ», αναφέρει 
ανακοίνωση 
που εξέδωσε 
το υπουργείο 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

«Βουτιά» 12ετίας στον αριθμό 
των εγγεγραμμένων ανέργων

Ιστορική απόφαση: Ένοχος 
ο τέως Μητροπολίτης 
Κιτίου για σεξουαλική 
παρενόχληση ανήλικης

Ι
στορική για τα κυπριακά χρονικά χαρα-
κτηρίζεται η απόφαση του επαρχιακού 
δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο έκρινε 
ένοχο έπειτα από την εξέταση συγκεκρι-

μένης υπόθεσης Ανώτατο Ιεράρχη της Εκ-
κλησίας της Κύπρου.
Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δικα-
στικές αρχές έκριναν ένοχο τον τέως Μη-
τροπολίτη Κιτίου, Χρυσόστομο για σεξουα-
λική επίθεση σε γυναίκα το 1981, όταν η εν 
λόγω 58χρονη σήμερα, ήταν τότε 16 ετών.
Όπως κατέθεσε η γυναίκα πριν από λί-
γους μήνες, είχε επισκεφθεί πέντε φορές 
στο γραφείο του τον Μητροπολίτη Κιτίου, 
προκειμένου να λάβει επίδομα ως ορφανή, 
εξαιτίας του θανάτου του πατέρα της. Κατά 
τα λεγόμενά της, την πέμπτη φορά, ο ιερέας 
την κλείδωσε στο γραφείο του και της επι-
τέθηκε άσεμνα.
Το δικαστήριο έκρινε ως αξιόπιστους μάρ-
τυρες την γυναίκα, την μητέρα της, την 
αδελφή της και τον γιατρό της.
Όσον αφορά την γυναίκα, όπως αναφέρθη-
κε, ακλόνητη είναι η πεποίθηση του δικα-
στηρίου πως είχε έντονη βιωματική εμπει-
ρία που την στιγμάτισε γι αυτο και έκανε 
απόλυτα αποδεκτή της θέση της.

ΕΛΛΑΔΑ
Διονύσης Σαββόπουλος: Ελπίζω σε μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας

εξέφρασε την άποψη ότι «η συντριπτική 
πλειοψηφία του κόσμου έχει πάρει την 
απόφαση του», ενώ τάχθηκε ξεκάθαρα 
υπέρ της Νέας Δημοκρατίας: «Ελπίζω σε 
μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας», 
είπε χαρακτηριστικά.  
Ξεκαθάρισε ότι σέβεται «όλα τα κόμματα 
του δημοκρατικού τόξου», όμως επεσήμα-
νε ότι παρατηρεί «ότι κάποια από αυτά τα 
κόμματα της υποτιθέμενης προοδευτικής 
συνεργασίας διατηρούν ένα παλαιό είδος 
φοιτητικής ξεγνοιασιάς και μιας υπερβο-

Σ
υνέντευξη στο ραδιόφωνο του 
ΣΚΑΪ και στον Παύλο Τσίμα πα-
ραχώρησε ο μουσικοσυνθέτης Δι-
ονύσης Σαββόπουλος, στη διάρ-

κεια της οποίας μίλησε για την πρόσφατη 
περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε, τα 
καλλιτεχνικά του σχέδια αλλά και τις επι-
κείμενες εκλογές της 21ης Μαΐου. 
«Λύσσαξε το διαδίκτυο, με παίρνανε τη-
λέφωνο άνθρωποι που είχαν να μου μι-
λήσουν για δεκαετίες», ανέφερε για την 
περιπέτεια της υγείας του. «Αυτή τη φορά 
ήταν βαρύς ο κορωνοϊός, με πυρετό και 
δύσπνοια» αποκάλυψε, περιγράφοντας 
την επίπονη εμπειρία του από τη νοση-
λεία. «Είναι μια παράξενη εμπειρία αυτή 
η οποία έζησα», κατέληξε. 
«Παρακολουθώ με ενδιαφέρον το χιπ-
χοπ και το ραπ γιατί εκεί υπάρχει ταύτι-
ση λέξεων και ήχου» ανέφερε ο Διονύσης 
Σαββόπουλος σε άλλο σημείο της συνέ-
ντευξης του εκτιμώντας ότι μελλοντικά «το 
ραπ θα γίνει κάτι πολύ ποιητικό». 
Σε σχέση με την εκλογική αναμέτρηση της 
21ης Μαΐου, ο Διονύσης Σαββόπουλος 
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λικής και αδικαιολόγητης αυτοπεποίθη-
σης που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη». 
Σύμφωνα με τον ίδιο, βρισκόμαστε σε μια 
εποχή που «μας χρειάζεται μια ωριμότη-
τα» και μια ικανότητα «διαχείρισης», ενώ 
τόνισε ότι «δεν γνωρίζει καλύτερο από τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη» για τα παραπάνω.
«Ο κόσμος έχει περάσει κρίση, επιδημίες, 
μετακινήσεις πληθυσμών, ελληνοτουρκι-
κά, πόλεμο στην Ουκρανία», συμπλήρω-
σε υπογραμμίζοντας ότι μέσα σε αυτές τις 
συνθήκες «φεύγουν ορισμένες ψευδαι-
σθήσεις και σε αναγκάζουν να σκεφτείς 
περισσότερο τι είναι το βασικό, το κανο-
νικό, το πιο επείγον». 
Σχολιάζοντας το ντιμπέιτ των πολιτικών 
αρχηγών, ο Διονύσης Σαββόπουλος 
αναφερόμενος σε όλους τους αρχηγούς 
– εκτός του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως 
είπε, – παρατήρησε «μέσα στην ευφυία 
τους και την αγάπη τους για την πατρί-
δα, μια φοιτητική ξεγνοιασιά», ενώ έκα-
νε λόγο για «μη κατασταλλαγμένα» πρό-
σωπα. 


