ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2013
Ταχύτητα: 60 λ. τ. λ.
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 4΄ / 40

Αισιόδοξα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα σχετικά με τη βιωσιμότητα του Ταμείου
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το πραγματικό αποθεματικό του Ταμείου Κοινωνικών
Ασφαλίσεων είναι επαρκές μέχρι και το 2060 και δεν απαιτούνται επιπρόσθετα μέτρα.
Τα καλά αυτά νέα, που προκύπτουν από την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, που
διενήργησε το Υπουργείο Εργασίας και ενέκρινε η Τρόικα, έρχονται να
καθησυχάσουν ανησυχίες σχετικά με τις αντοχές του Ταμείου καθώς οι πιέσεις σε αυτό
διογκώνονται συνεπεία της αυξανόμενης ανεργίας.
Η Υπουργός Εργασίας, εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της μελέτης, η
oποία αξιολογήθηκε από την Ομάδα Εργασίας για τη Γήρανση της Επιτροπής
Οικονομικής Πολιτικής της Ε.Ε..
Επίσης, η μελέτη αξιολογήθηκε από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και τα ευρήματά
της επικυρώθηκαν.
Σε συνάντηση που είχε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με
συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις, τους ενημέρωσε για τα ευρήματα της
έκθεσης. Τους ενημέρωσε επίσης για σχέδια τα οποία σύντομα θα ανακοινωθούν από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα σταλούν σ΄ όλους, ώστε
να ακουσθούν τα δικά τους σχόλια και θέσεις. Θα καταβληθεί προσπάθεια ανέφερε
να ολοκληρωθούν σχέδια προς όφελος των ανέργων ή ακόμα και να επιδοτηθούν
κάποιοι εργαζόμενοι που σήμερα βρίσκονται σε θέσεις εργασίας έτσι ώστε να μην
απολυθούν.
Στόχος, είπε,  είναι η επιδότηση της εργασίας και όχι η επιδότηση της ανεργίας.
Τέλος, ανέφερε, ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για απεξάρτηση απ’
οποιαδήποτε επιδόματα και για επανένταξη στην εργασία. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 13 Noεμβρίου 2013
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 80΄
Κείμενο ( β΄) 2΄
Εγκρίθηκε επίσημα, μετά την αποδοχή του Συμβουλίου Υπουργών, η πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγγυάται στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα πρόσβασης
σε δικηγόρο όταν αντιμετωπίζουν ποινικές διαδικασίες.
Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι κάθε ύποπτος,  σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ κι’ αν
βρίσκεται, θα έχει στο μέλλον το δικαίωμα να λαμβάνει νομικές συμβουλές από τα
πρώτα στάδια της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όταν ένας ύποπτος συλλαμβάνεται θα έχει το
δικαίωμα να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, ενώ αν βρίσκεται εκτός της
χώρας του, θα έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την προξενική αρχή της χώρας
του.
O νόμος αυτός αποτελεί νίκη τόσο για τη δικαιοσύνη όσο και για τα δικαιώματα των
πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένεται τώρα από τα κράτη μέλη να
μεταφέρουν τη νέα νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο και να την εφαρμόσουν το
ταχύτερο δυνατό.
Το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο είναι καθοριστικό στοιχείο για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης μέσα στον Ενιαίο Χώρο Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 13 Noεμβρίου 2013
Ταχύτητα: 80 λ.τ.λ.
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 80΄
Κείμενο ( α΄) 3΄
Στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι να καταστεί η Κύπρος διεθνές
περιφερειακό εκπαιδευτικό κέντρο, το οποίο θα προσελκύει ποιοτικούς αλλοδαπούς
φοιτητές. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού σε χαιρετισμό του. Τόνισε,
επίσης, ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστούν και θα δημιουργηθούν θέσεις
εργασίας στο χώρο της κυπριακής Ανώτερης Εκπαίδευσης, αλλά και θα βοηθηθεί η
οικονομική βιωσιμότητα των κυπριακών ιδρυμάτων. Η εκπαίδευση ανέφερε έχει να
διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση μιας εθνικά βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης.
Ανακοίνωσε στη συνέχεια, ότι η Κύπρος, με βάση τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του
2012,  κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, με ποσοστό 49,9%, στο ποσοστό αποφοίτων
Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε στη
συνέχεια τα κυπριακά ιδρύματα Ανώτερης
Εκπαίδευσης να αξιολογήσουν και να αναδιοργανώσουν, όπου χρειάζεται, τα
προγράμματα σπουδών που προσφέρουν, με βάση τις ανάγκες της αγοράς, και, κατά
συνέπεια, τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων τους.
Τόνισε,  ότι ο ρόλος των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι πολύ
σημαντικός για την καλλιέργεια πολύτιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους νέους
που αναζητούν εργασία, ούτως ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να έχουν ενεργό ρόλο
στις κοινωνίες τους. Αυτοί είναι και οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η Ευρωπαϊκή
Στρατηγική 2020 έχει καθορίσει τον φιλόδοξο στόχο του
40% για απόφοιτους
Ανώτερης Εκπαίδευσης.
Τέλος, διαβεβαίωσε ότι η πολιτεία θα στηρίξει κάθε ενέργεια των ιδρυμάτων εκείνων που
θα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 12 Νοεμβρίουου 2013
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( β) 2΄
Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση οδηγεί σε
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Επίσης, πολλοί πιστεύουν ότι με την αφυπηρέτηση να
γίνεται καθυστερημένα, τότε ο θάνατος θα επέλθει συντομότερα.
Όμως πόσο αυτό αντιστοιχεί στην πραγματικότητα;
Μια ενδιαφέρουσα έρευνα από την Αμερική έρχεται να ρίξει περισσότερο φως στις
επιδράσεις της πρόωρης αφυπηρέτησης στον άνθρωπο. Διαπιστώνεται ότι η πρόωρη
συνταξιοδότηση δεν αυξάνει τη διάρκεια ζωής των ανθρώπων.
Είναι βέβαιο, ότι η εργασία προσφέρει πολλά στον άνθρωπο: Αυτοεκτίμηση, κοινωνικές
επαφές, ψυχική ικανοποίηση, εισόδημα, πνευματική δραστηριοποίηση και συχνά
σωματική άσκηση.
Το πέρασμα σε μια κατάσταση σχετικής αδράνειας που προκαλείται από μια πρόωρη
αφυπηρέτηση, μπορεί να μην είναι η ιδανική κατάσταση που πολλοί ονειρεύονται ότι θα
είναι.
Το προσδόκιμο επιβίωσης αυξάνεται και αναμένεται ακόμη να αυξηθεί. Είναι πολύ
σημαντικό να υπάρχουν επιλογές για δραστηριοποίηση και απασχόληση στο μέτρο του
δυνατού των ηλικιωμένων.
Τελικά, η απασχόληση των συνταξιούχων, η ενεργός συμμετοχή τους και η ανάπτυξη
νέων δεξιοτήτων, μπορεί να προσφέρει πολλά τόσο στους ίδιους όσο και στην κοινωνία
γενικότερα. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ταχύτητα: 90 λ.τ.λ.
Ημερομηνία: 12 Νοεμβρίου 2013
Ώρα: 4.15 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 90΄
Κείμενο ( α) 3΄
Ο σχεδιασμός της αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας για την επόμενη προγραμματική
περίοδο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα όλων μας, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Για την Κυβέρνηση, πρόσθεσε, σημαντικό
συστατικό στοιχείο των διαδικασιών σχεδιασμού αποτελεί η ενεργός συνεργασία του
συνόλου των αρμόδιων φορέων χάραξης της αγροτικής πολιτικής, με στόχο τη
διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες
των
αγροτών
και
γενικότερα
των
κατοίκων
της
υπαίθρου.
Ανέφερε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης που βιώνει η χώρα μας απαιτούν να
δημιουργήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές ώστε να τεθεί σε τροχιά ανάπτυξης ο
αγροτικός τομέας.
Η Κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού
αγροτικού τομέα, προσανατολισμένου στην αγορά, που θα βελτιώνει τις συνθήκες
διαβίωσης και
επομένως την ποιότητα ζωής του αγροτικού πληθυσμού.
Θα
ανταποκρίνεται δε σε γεωργικές πρακτικές που θα σέβονται και θα προστατεύουν το
περιβάλλον.
Είμαστε αποφασισμένοι, πρόσθεσε, και δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά μόνο να
δώσουμε νέα πνοή στον αγροτικό μας κόσμο και να χαράξουμε νέα στρατηγική που
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και να αντιμετωπίζει τα πραγματικά του
προβλήματα.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας, η αύξηση του κόστους παραγωγής των
αγροτικών προϊόντων, η μείωση των τιμών παραγωγού και η συρρίκνωση του
αγροτικού εισοδήματος καθώς και οι δυσμενείς κλιματικές αλλαγές στον τόπο μας
είναι στοιχεία ιδιαίτερα κρίσιμα που θα πρέπει να μας προβληματίσουν όλους. Για να
διαμορφώσουμε το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης δεν πρέπει να σκεφτόμαστε
με τους όρους του παρελθόντος. Πρέπει να κινηθούμε στη λογική της μεγαλύτερης
δυνατής αποτελεσματικότητας ανά επενδυόμενο ευρώ κοινοτικής και εθνικής
συμμετοχής.
Προσβλέπει ανέφερε τέλος στη συνεργασία όλων για μια συλλογική σχεδιασμένη
στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2013
Ταχύτητα: 100 λ. τ. λ.
Ώρα: 4. 00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο: β΄ ( 2΄)
Η αδήλωτη εργασία είναι ένα φαινόμενο που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις
στον τόπο μας με πολλές αρνητικές επιπτώσεις. Ως παράνομη, η αδήλωτη εργασία
πλήττει τους εργαζόμενους, τα ταμεία του κράτους αλλά και τους συνεπείς και
νομοταγείς εργοδότες. Δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού εναντίον τους.
Η εισαγωγή της << Βεβαίωσης Έναρξης Απασχόλησης Μισθωτού >>, είναι ένα
νέο μέτρο το οποίο εισήχθηκε για καταπολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης και
το οποίο συμπληρώνει τα όποια κενά επέτρεπαν καταχρήσεις. Πρόκειται για ένα
μικρό στη συμπλήρωση έντυπο το οποίο εκδίδεται με βάση τη νομοθεσία περί
κοινωνικών ασφαλίσεων. Συγκεκριμένα, το έντυπο αυτό συμπληρώνεται και
υπογράφεται από τον εργοδότη και το μισθωτό πριν την έναρξη της
απασχόλησης του μισθωτού. Το πρώτο μέρος του παραδίδεται στο μισθωτό ο
οποίος οφείλει να το παρουσιάζει σε όποιο επιθεωρητή των Υπηρεσιών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων το ζητήσει. Το δεύτερο μέρος φυλάσσεται από τον
εργοδότη σε ξεχωριστό φάκελο. Τέλος, το τρίτο μέρος αποστέλλεται στα
Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι το τέλος του μήνα από την
ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του μισθωτού.
Τυχόν παράλειψη ή αμέλεια εξασφάλισης <<Βεβαίωσης Έναρξης
Απασχόλησης>> από κάθε μισθωτό αποτελεί αδίκημα που υπόκειται σε εξώδικη
ρύθμιση.
Το μέτρο αυτό επίσης, αναδεικνύει σωστά και το ύψος της ανεργίας.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 11 Νοεμβρίου 2013
Ταχύτητα:
100 λ. τ. λ.
Ώρα: 4. 00 μ.μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 100΄
Κείμενο ( α΄) 3΄
Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως η επιβολή υψηλών φορολογιών, σε
καιρούς που η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, είναι λάθος. Η εξήγηση που δίδεται
έχει να κάνει φυσικά και με τις δαπάνες του κράτους μια και πολλοί διερωτούνται
από που διαφορετικά θα πληρωθούν τα διάφορα αναγκαία έξοδα. Σαν πρώτη λύση
θα πρέπει να είναι η μείωση των κυβερνητικών δαπανών, ή τουλάχιστο η μείωση
των δαπανών που δεν χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Στην ουσία συνήθως είναι το δημόσιο που έχει το πρόβλημα και όχι ο ιδιωτικός
τομέας. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που πληρώνει τόσα χρόνια για να
συντηρείται το κράτος. Οι άνεργοι δε, προέρχονται και πάλιν από τον ιδιωτικό
τομέα. Ακόμα καιαυτοί οι τυχεροί που εργάζονται με μειωμένα εισοδήματα θα
πληρώσουν τις υψηλές φορολογίες. Επιπρόσθετα χιλιάδες εταιρείες που αυτή τη
στιγμή έχουν πολύ χαμηλά κέρδη θα κληθούν και αυτές να πληρώσουν υψηλή
φορολογία.
Γενικά όλες οι ομάδες του πληθυσμού θα πληρώσουν τις υψηλές φορολογίες.
Για αυτό το λόγο οι περικοπές ή η μείωση των δαπανών, θεωρούνται ως
σίγουρες εξοικονομήσεις και οι πιθανότητες επιτυχίας για ανάκαμψη της οικονομίας
αυξημένες.
Κάποιοι θα μπορούσαν να προβάλουν και το επιχείρημα πως ο ιδιωτικός τομέας
είναι αυτός που τόσα χρόνια θα μπορούσε να κρύβει τα πραγματικά του κέρδη και
να μην πληρώνει τους φόρους του. Το επιχείρημα είναι ορθό. Αλλά από την άλλη
μήπως θα μπορούσε τώρα να πληρώσει αυτά που ίσως χρωστά; Μπορεί μια
αδικία να αντικατασταθεί από μια άλλη αδικία; Και που θα οδηγήσει αυτό; Σίγουρα
και πάλι σε μια συνεχή έλλειψη χρημάτων στα ταμεία του κράτους.
Ακόμα θα μπορούσαν και κάποιοι να ισχυριστούν πως και οι πλείστοι όσοι
εργάζονται στο δημόσιο τομέα θα έχουν πρόβλημα με τις υψηλές φορολογίες. Δεν
πληρώνονται όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι τόσο αδρά. Αυτό είναι αλήθεια. Οι
πλείστοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ένα μισθό που μπορεί και να μην
ανταποκρίνεται στα καθημερινά τους έξοδα. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν να
αποπληρώσουν ένα χρέος, ή να συντηρούν φοιτητές. Ακόμα μπορεί ο σύζυγος, ή η
σύζυγος να είναι άνεργοι και να πρέπει να συντηρηθεί το σπίτι με ένα μισθό.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ημερομηνία: 13 Νοεμβρίου 2013
Ταχύτητα: 110 λ. τ. λ.
Ώρα: 4.00 μ. μ.
Διάρκεια Υπαγόρευσης/Αποστενογράφησης: 3΄ + 2΄ / 110΄
Κείμενο β΄ ( 2΄)
Με αφορμή την τραγική υπόθεση βιασμού 13χρονης μαθήτριας, επανήλθε στην
επικαιρότητα ο γνωστός όρος του σχολικού εκφοβισμού. Στο άκουσμα του όρου
αυτού είναι φυσιολογικό να προκαλείται ένα είδος αναστάτωσης και ανησυχίας,
τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς. Και αυτό επειδή ο σχολικός εκφοβισμός
σημαίνει θελημένη, συνεχή και επαναλαμβανόμενη άσκηση βίας μεταξύ των
παιδιών. Τα αποτελέσματα δε αυτής της βίας είναι η αναστάτωση, η επιβολή και ο
σωματικός, αλλά και ψυχικός πόνος μέσα στο σχολείο.
Τις περισσότερες φορές τα παιδιά κρύβουν τη βία που δέχονται, είτε επειδή
ντρέπονται, είτε επειδή φοβούνται αντίποινα από τους θύτες, με αποτέλεσμα να
υποφέρουν σιωπηλά. Καθήκον των γονιών και των εκπαιδευτικών είναι να
εντοπίσουν τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού, ώστε να βοηθήσουν
το παιδί να μιλήσει. Κάποιες αλλαγές στο παιδί μπορεί να είναι το ότι απουσιάζει
συχνά από το σχολείο, ότι χάνει συχνά τα πράγματά του, ή ότι πέφτει η σχολική του
επίδοση.
Από την άλλη, τα παιδιά θύτες, δηλαδή αυτοί που ασκούν το σχολικό εκφοβισμό,
μπορεί να παρουσιάσουν επίσης κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά τους. Μπορεί
για παράδειγμα να φεύγουν από το σχολείο χωρίς άδεια, ή ακόμα και από το σπίτι
χωρίς να το γνωρίζουν οι γονείς τους.
Και στις δύο πιο πάνω περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσπαθήσουν να έλθουν
πιο κοντά στo παιδί τους. Να δουν πως νιώθει, να το ακούσουν, να μάθουν τι
έγινε.
Σημαντικό είναι να βρίσκονται και οι δύο γονείς σε αυτή τη συνομιλία και ακόμα
στην περίπτωση που υπάρχει διαζύγιο. Σε αυτή τη φάση το παιδί χρειάζεται τη
γονική ενότητα.
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Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ μειώθηκε ταχύτερα από όσον αναμενόταν το
Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του
2010. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός της ευρωζώνης το Σεπτέμβριο ήταν και
χαμηλότερος από τον Αύγουστο της τρέχουσας χρονιάς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
που έγιναν από οικονομολόγους αναλυτές, το γεγονός αυτό είναι πολύ αισιόδοξο
παρά τις πολύ ανεπιθύμητες καταστάσεις που επικρατούν σήμερα στην ευρωζώνη.
Αυτό οφείλεται κατά πρώτον στις τιμές του κλάδου της ενέργειας που από τις αρχές
του έτους σημείωσαν πτώση. Κατά δεύτερο λόγο οφείλεται στις τιμές των
τροφίμων, των ποτών και του καπνού των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν με πολύ αργό
ρυθμό.
Οι πιο αδύναμες οικονομίες μάλιστα της ευρωζώνης έχουν δει σημαντική
πτώση του πληθωρισμού τους αυτό το έτος, ενώ η Ελλάδα είναι αντιμέτωπη με
αποπληθωρισμό.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο πληθωρισμός είναι μια επικίνδυνη κατάσταση στην
οικονομία, κυρίως όταν παρουσιάζει ψηλά ποσοστά. Εκδηλώνεται με πολύ ψηλές
τιμές σε μια μεγάλη ομάδα αγαθών και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Δίνει όμως
και μια ένδειξη, όταν εμφανίζεται σε φυσιολογικά επίπεδα, πως η οικονομία
βρίσκεται σε ανάκαμψη ή ανάπτυξη. Η εκδήλωση ενός πληθωρισμού ο οποίος
συνεχώς μειώνεται κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα δείχνει το αντίθετο. Δείχνει
οικονομίες που βρίσκονται σε συνεχή ύφεση και κρίση. Αυτό εκδηλώνεται με
μεγάλη μείωση των τιμών.
Το παράδοξο είναι ότι οι καταναλωτές νιώθουν ικανοποιημένοι από τη μείωση
των τιμών. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν ότι αυτό το φαινόμενο κρύβει μια
παραγωγή που συνεχώς φθίνει και μια οικονομία που υποφέρει. Αυτό είναι κάτι που
θα έπρεπε να γνωρίζουν πολύ καλά κυρίως όσοι εμπλέκονται σε οικονομικούς
χειρισμούς. Τα μέτρα λιτότητας τα οποία έχουν επιβληθεί στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από τη μια ορθά για την ανακεφαλαίωση των τραπεζών,
αλλά από την άλλη δρουν και ενάντια στην οικονομική ανάπτυξη.
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης θα πρέπει πάντα να αναζητείται μια χρυσή τομή.
Τα μέτρα λιτότητας θα πρέπει παράλληλα να συνοδεύονται και από σειρά μέτρων
για ανάπτυξη της οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η μεγάλη πτώση
των τιμών σε πολλά αγαθά, η μεγάλη μείωση του πληθωρισμού και η έλλειψη
χρημάτων στην αγορά.
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Η Κύπρος σύμφωνα με ευρήματα τα οποία έφερε σε φως μια αρχαιολογική έρευνα,
αποτελεί τη γενέτειρα του κρασιού. Το κρασί αποτελεί εδώ και 5.500 χρόνια ένα
μέρος της ζωής των κυπρίων.Με άλλα λόγια είναι μέρος της παράδοσής τους.
Παρά την πιο πάνω σημασία του όμως, έχασε στις μέρες μας τη δεσπόζουσα θέση
που είχε στις προτιμήσεις των κυπρίων καταναλωτών, ιδιαίτερα ως συνοδευτικό
του φαγητού τους. Επηρεασμένοι οι κύπριοι καταναλωτές από ξένες συνήθειες,
στράφηκαν σε ξένα προς την παράδοσή τους προϊόντα.
Το κρασί εκτός του ότι είναι κοινά παραδεκτό ότι αποτελεί ένα άριστο συνδυασμό
με το φαγητό, συμβάλλει τα μέγιστα στην καλή υγεία όλων όσοι το
καταναλώνουν. Ο σωστός μάλιστα συνδυασμός φαγητού και κρασιού δημιουργεί
τη μέγιστη απόλαυση και στα δύο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια
φυσική ευφορία και μια θετική διάθεση. Είναι το κατ’ εξοχήν ποτό της
παρέας. Το κρασί και κυρίως το κόκκινο κρασί, μειώνει σημαντικά επίσης τους
κινδύνους που σχετίζονται με την καρδία και τα αγγεία της καθώς και τις
πιθανότητες ανάπτυξης καρκίνου. Λειτουργεί ακόμα ως φυσικό ήπιο αγχολυτικό.
Οι ουσίες που περιέχει μειώνουν το οξειδωτικό στρες.
Μέσα από διάφορες επιστημονικές έρευνες έχει καταδειχθεί ότι η κατανάλωση
κρασιού με μέτρο βοηθά στην προάσπιση της υγείας μας. Έρευνες επίσης
κατέδειξαν ότι οι Γάλλοι διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο σε νοσήματα καρδιάς σε
σχέση με άλλους ευρωπαίους αν και καταναλώνουν περισσότερο κρέας. Το
γεγονός αυτό οφείλεται στην ήπια αλλά συχνή κατανάλωση κρασιού.
Όσον αφορά δε την Κύπρο, είναι γενικά παραδεκτό, ότι η μεσογειακή διατροφή
των κυπρίων, αποτελεί ένα υγιεινό πρότυπο.
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Μεγάλη ανάσα στην οικονομία μας δίνει εν μέσω κρίσης, στις μέρες μας, η
τουριστική βιομηχανία. Την τελευταία τριετία 2010-2013, οι επιδόσεις είναι
αναλυτικά αυξητικές τόσο σε αφίξεις όσο και σε έσοδα, που την περσινή χρονιά
προσέγγισαν τα δυο δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο τουρισμός στην Κύπρο δίκαια χαρακτηρίζεται ως το πιο δυναμικό εργαλείο που
βοηθά για να βγει η οικονομία μας από τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται.
Μέχρι σήμερα η τουριστική βιομηχανία συνέβαλλε στην διεύρυνση της ανάπτυξης
της οικονομίας, στην αύξηση των εισοδημάτων, στην ενίσχυση της απασχόλησης
και στην άμεση βελτίωση των χρηματοοικονομικών της χώρας μας. Θετικό είναι
και το γεγονός ότι και τα οφέλη της είναι ευρέως και γενικά δικαίως κατανεμημένα.
Χρειάζεται βέβαια ακόμα πολλή δουλειά. Απαιτείται καλύτερος σχεδιασμός για
στοχευμένες τουριστικές αγορές, για έργα τουριστικής υποδομής, για βελτίωση της
τουριστικής εμπειρίας και διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Για αυτό το λόγο
έχει ήδη ετοιμαστεί και ειδικό σχέδιο το οποίο αναμένεται σύντομα να
υλοποιηθεί.
Παρά τη θετική συνεισφορά της τουριστικής βιομηχανίας όμως στην οικονομία μας,
είναι αλήθεια ότι ο τουρισμός μας αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και
δυσκολίες. Η τουριστική βιομηχανία, όπως και όλες οι άλλες βιομηχανίες στον τόπο
μας, καλείται να πληρώσει αυξημένους φόρους για τις τουριστικές επιχειρήσεις της.
Παρά τη σχετικά χαμηλή κερδοφορία,την περιορισμένη ρευστότητα και τη
χαμηλή εισροή ξένων κεφαλαίων, καθώς και τη μείωση των πιστώσεων που
διατίθενται για τον τουρισμό καλείται να πληρώσει υψηλή φορολογία. Εδώ θα
πρέπει να σημειωθεί καιη απώλεια σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς.
Το ίδιο και οι περιορισμοί όσον αφορά τα επίπεδα υποδομής, καθώς και το υψηλό
κόστος στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Είναι γεγονός πως παρατηρείται τουριστική ανάπτυξη σε γειτονικούς
προορισμούς, σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δεν υπήρχε
προηγουμένως. Οι λόγοι είναι πολλοί. Κάποιοι από αυτούς έχουν να κάνουν και με
την οικονομική κρίση που υπάρχει σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Κύπρος είναι μια χώρα από αυτές. Όσον αφορά δε το υψηλό κόστος στις
προσφερόμενες υπηρεσίες, παρατηρείται ακρίβεια στα τουριστικά προϊόντα μας σε
σχέση με άλλες,πολύ γειτονικές χώρες. Αυτό το διαπιστώνουν και οι Κύπριοι όταν
επισκέπτονται τις παραλιακές μας πόλεις. Από την άλλη είναι φανερή η αμέλεια
που παρατηρείται όσον αφορά τη συντήρηση των ξενοδοχείων μας.

