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ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ - ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Είναι πια σίγουρο πως ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας των πολλών
και ποικίλων προβλημάτων που μαστίζουν την ανθρωπότητα. Ένα
πολύ σοβαρό πρόβλημα που βασανίζει τη σημερινή κυρίως νεολαία,
είναι τα ναρκωτικά, που η πολλαπλή χρήση τους από την καλύτερη
και χρησιμότερη μερίδα της ανθρωπότητας – τους νέους – που θα
αποτελέσει τους αυριανούς πολίτες, έχει καταντήσει ένα από τα
σοβαρότερα προβλήματα που απασχολούν τις κυβερνήσεις όλου του
κόσμου, αλλά και τον ίδιο τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.
Ειδικά για τον τόπο μας, που δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε
σοβαρότατο εθνικό πρόβλημα και που η πατρίδα μας χρειάζεται
και τον τελευταίο πολίτη, η χρήση των ναρκωτικών, ειδικά από
τους νέους τους οποίους έχει τόση ανάγκη η πατρίδα μας,
γίνεται πια εθνικό πρόβλημα, κοινωνικό, αλλά και πρόβλημα
επιβίωσης.
Ναρκωτικά, εννοούμε τις διάφορες φυσικές ή τεχνικές ουσίες που
έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν την όλη συμπεριφορά του ατόμου
και να το οδηγούν στην καταστροφή ή ακόμη και στο θάνατο. Το
πρόβλημα των ναρκωτικών, δεν είναι κάτι σύγχρονο. Ο άνθρωπος
από τα πολύ παλιά χρόνια χρησιμοποιούσε τα ναρκωτικά για
θεραπευτικούς κυρίως λόγους και σε περιορισμένη έκταση.
Σήμερα, όμως, η σοβαρότητα του προβλήματος έγκειται στο
γεγονός ότι η χρήση των ναρκωτικών έχει πάρει τεράστιες
διαστάσεις και κάθε άλλο παρά για θεραπευτικούς λόγους
γίνεται. Βασική αιτία που οδηγεί σήμερα τη νεολαία μας στα
ναρκωτικά είναι το ρεύμα της εποχής. Το να δοκιμάσει κάποιος
σήμερα ναρκωτικά θεωρείται «μαγκιά» και έξω από «μικροαστικές
αντιλήψεις». Οι νέοι βιάζονται να μιμηθούν, να δοκιμάσουν για
να πάρουν κι αυτοί ίσως τα «έπαθλα» από αυτήν τη «μοντέρνα»
πράξη, που τελικά είναι η καταστροφή χωρίς επιστροφή, είναι ο
θάνατος.
Μια δεύτερη αιτία μπορεί να θεωρηθεί το κενό που δημιουργεί η
κοινωνία μας στους νέους. Τα κοινωνικά και ψυχικά κενά στα
οποία οδηγεί τη νεολαία η σημερινή κοινωνία. Αυτή που έχει
στερήσει τον άνθρωπο από αξίες και ιδανικά. Η κοινωνία που
έφερε την πείνα και την αθλιότητα, που μόλυνε το φυσικό
περιβάλλον και που οδήγησε τον άνθρωπο στη σκληρή εμπειρία δύο
παγκοσμίων πολέμων. Ο νέος έχει μείνει χωρίς πρότυπα και
ιδανικά. Σαν μόνο καταφύγιο βρίσκει έτσι τα ναρκωτικά, που με
τη φευγαλέα ηδονή που του προσφέρουν, πιστεύει πως θα τον
οδηγήσουν σ’ ένα κόσμο καλύτερο, τέλειο και άψογο όπου θα βρει
όσα στερήθηκε από την κοινωνία που ζει. Μια τρίτη αιτία είναι
η φθορά των ηθικών και κοινωνικών θεσμών όπως, το καθημερινό
περιβάλλον, η οικογένεια και ο γάμος που μέχρι τώρα
συντηρούσαν τους λαούς και διαμόρφωναν τη συμπεριφορά του
ανθρώπου. Τα ναρκωτικά έχουν χαρακτηριστεί σαν η επιδημική
μάστιγα της ανθρωπότητας. Οδηγούν τον άνθρωπο, κυρίως τους
νέους, σε κάθε λογής ανωμαλίες και τάσεις μηδενιστικές,
ανατρέποντας έτσι τους αιώνιους θεσμούς της κοινωνίας.
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ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ
Στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός ατόμου, η

κληρονομικότητα «παίζει» μεγάλο ρόλο. Κάθε άτομο μεγαλώνει και
ανατρέφεται σ’ ένα περιβάλλον το οποίο επηρεάζει, διαμορφώνει
τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Αναφερόμαστε στην

οικογένεια, η οποία διαδραματίζει τον κύριο λόγο.

Είναι παρατηρημένο ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες
με γερούς συναισθηματικούς δεσμούς και κατανόηση, δύσκολα
καταφεύγουν στα ναρκωτικά.

Γερές βάσεις δίνουν η αγάπη και η

τρυφερότητα στις σχέσεις τους, καθώς και μεταξύ όλων των μελών
της οικογένειας και η ολόψυχη και ομόθυμη συμπαράσταση στα

προβλήματα – ιδίως των νεότερων – και ο περισσότερος σεβασμός
προς το δικαίωμα της ελευθερίας τους, όσο αυτά μεγαλώνουν.

Από τους γονείς που αισθάνονται άνετα στο δρόμο που χάραξαν

στη ζωή τους, χωρίς ταλαντεύσεις, με πεποιθήσεις, με αρχές και
πίστη στο Θεό, τα παιδιά – σχεδόν κατά κανόνα – δεν
ξεστρατίζουν.

Όταν όμως λείπουν αυτά, και το παιδί ανατρέφεται σ’ ένα
οικογενειακό περιβάλλον όπου οι γονείς δεν μπορούν να

συνεννοηθούν, όπου οι μεταξύ τους διαπληκτισμοί είναι συχνοί
και ο καθένας «τραβά το δρόμο του»…
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ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΕ/ΣΡ/13-04
4 Ιουνίου 2010
Κύριο Ανδρέα Όμορφο
Μεγάλου Αλεξάνδρου 92
3201 ΛΕΜΕΣΟ
Αγαπητέ κ Όμορφε
Αναφερόμενος στην πρόσφατη αίτησή σας και τη χθεσινή
συνέντευξή σας, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρω τη
θέση του αντιπροσώπου μας στη Λεμεσό από την 1η Ιουλίου 2010.
Οι όροι της πρόσληψής σας είναι οι εξής:
1. Δε θα αντιπροσωπεύετε άλλη εταιρεία εκτός από τη δική μας χωρίς
την άδειά μας.
2. Οι υπηρεσίες σας θα μπορούν να τερματιστούν με προειδοποίηση
ενός μηνός εκατέρωθεν. Ο αρχικός μισθός θα είναι €10.000
ετησίως, συν το εκάστοτε ισχύον τιμαριθμικό επίδομα, συν 2 τοις
εκατόν πάνω στις πωλήσεις σας.
3. Θα έχετε αυτοκίνητο στη διάθεσή σας, τόσο για επαγγελματική όσο
και για ιδιωτική χρήση.
4. Οι αντιπρόσωποί μας πρέπει να παρευρίσκονται στις συνεδρίες της
εταιρείας κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο.
Θα ευχαριστηθώ πολύ αν μου αποστείλετε το συντομότερο δυνατό
την αποδοχή του διορισμού σας.
Με εκτίμηση
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ «ΚΑΠΑ ΛΤΔ»

Α Στυλιανού
Προσωπάρχης
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ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΠΙΝΑΚΑΣ

Πίνακας Αγορών κατά μήνα για τα έτη 2007 – 2010 (σε €)

ΜΗΝΑΣ

2007

2008

2009

2010

Ιανουάριος

35.220

37.230

37.740

44.670

Φεβρουάριος

31.920

33.660

35.130

41.400

Μάρτιος

25.950

29.220

29.760

36.540

Απρίλιος

20.340

20.430

21.330

27.960

Μάιος

16.860

16.560

16.230

17.580

Ιούνιος

12.330

14.160

13.860

14.730

Ιούλιος

11.580

11.940

12.300

13.140

Αύγουστος

10.860

10.890

11.010

12.510

Σεπτέμβριος

15.630

19.140

19.740

25.890

Οκτώβριος

23.490

24.570

25.590

32.160

Νοέμβριος

27.630

31.020

32.220

41.970

Δεκέμβριος

37.890

44.310

45.540

55.410

269.700

293.130

Σύνολο

300.450 363.960
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