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 6   Περισκόπιο 
Χαιρετισμός του Προέδρου της ΔΕΘ ΑΕ κ. Ιωάννη Κωνστα-
ντίνου για το περιοδικό «Ην-Ων».
8   Προβολή
l «Design Greece» - Πρόγραμμα ελληνικού επιχειρείν του 
ΟΠΕ. 
l Πρώτος διαγωνισμός με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηρια-
σμού. 
11  Νέα Επιχειρήσεων
l Ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων σε αραβικά κράτη. 
l 1ο Διεθνές Σαλόνι Ενέργειας στην Αλγερία.
l Αστάθεια στις τιμές στην αγορά των δημητριακών.
14  Συνέντευξη
Αναμνηστική έκδοση γραμματοσήμων της Λατινικής Αμερι-
κής. 
16   Ειδικό ρεπορτάζ
Περιφέρεια Κρήτης: Έργα περιβάλλοντος στην Κρήτη. Συ-
νέντευξη του Γενικού Γραμματέα κ. Θανάση Καρούντζου. 
22   Οι Πρώτες Κυρίες
Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, μια κιβωτός μνήμης και γνώ-
σης. Συνέντευξη της Εφόρου του Μουσείου κ. Βαρβάρας 
Τσάκα. 
24   Ομογένεια
Υποδομές για αερομεταφορές  νωπών  εμπορευμάτων 
(Cargo) στην Κρήτη. Συνέντευξη του Μανώλη Κουγιου-
μουτζή αντιπροέδρου της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Κρητών, γενικού γραμματέα του Παγκόσμιου Συμβούλιου 
Κρητών και προέδρου του Συλλόγου Κρητών Μονάχου.
28   Η Ενημέρωση
Το δημόσιο υπερ-χρέος. Του Δρ.  Γιώργου Σ. Ατσαλάκη Δι-
δάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ιωάννας Γ. Ατσαλάκη 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 
32   Τουρισμός
Νέες ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων. «Τουριστική 
εκπαίδευση και κατάρτιση του Λουκή Α. Αθανάσιου». 
34   Γνώμη
Νέα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις. Συνέντευξη 
του Αλέξανδρου Παπαρσένου Προέδρου του ΔΣ της ΤΕ-
ΜΠΜΕ ΑΕ, Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Docteur es 
Sciences Economiques, του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, 
Paris I.
36   Παραδοσιακές επιχειρήσεις
Παραδοσιακό Γαστρονομικό Κέντρο Κρητικής Διατροφής 
«ΝΤΟΥΝΙΑΣ» στο Δρακώνα Δήμου Κεραμειών, Χανιά 
Κρήτης.
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38  Αφιέρωμα
Αθρόες αιτήσεις από αγρότες για φωτοβολταϊκούς σταθμούς. 
42  Προσωπικότητες της Κρήτης
Χρήστος Λεοντής. Ο Κρητικός μουσικοσυνθέτης.
44  Η Ενημέρωση
Επενδυτικά προγράμματα και έργα αστικής ανάπτυξης.
46  Βιβλία
Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Τεχνικές Χρηματιστηρια-
κών Προβλέψεων» των εκδόσεων «Κλειδάριθμος».
48  Πρόσωπα
Πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των Κρη-
τών.
50  Σκάκι
l 3o Μεσογειακό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Γυναικών (μέ  
χρι 20 ετών). 
l Ασκήσεις.
l Αμυντικές Δυνατότητες - Σχόλια του Μετρ Fide Στάθη Γαζή.
52  Παρουσίαση
Επιχειρηματικά δώρα.
53  Κρητική Κουζίνα
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματίας κ. Σοφία Κανάκη.
54  Γιατρός
«Εξωμήτρια κύηση» από τον Δρ. Αντώνη Μαραγκουδάκη, 
Διαάκτωρ Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών, Ειδική εκπαί-
δευση Υπογονιμότης – Ενδοσκοπική χειρουργική - st. Joseph 
Hospital – Spring Branch M.C. Houston TX USA..
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Museum Nikos Kazantzakis
an Ark of memory and knowledge

Manolis Kugiumutzis

Παραδοσιακό Γαστρονομικό Κέντρο Κρητικής 
Διατροφής «ΝΤΟΥΝΙΑΣ» στα Χανιά της Κρήτης
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Περισκόπιο

Μετά τη «δικαιολογημένη» απουσία μιας χρονιάς, η ΔΕΘ ΑΕ 
επανέρχεται στο νησί σας με την «Κρήτη 2010». Επανέρχεται 
ως παλιός γνώριμος, έχοντας από καιρό αναπτύξει στενούς 
δεσμούς με τα Επιμελητήρια και όλους τους τοπικούς φορείς 
του επιχειρείν. 
Η προσπάθεια μας εστιάζεται στην ανάδειξη μιας 
επιχειρηματικότητας που δεν διστάζει να βγει μπροστά με 
νέες ιδέες, εφαρμογές και λύσεις, προβάλλοντας την πλούσια 
παραγωγή της και τα ποιοτικά της πλεονεκτήματα. Στόχος 
μας είναι να παράσχουμε εργαλεία εξωστρέφειας, να φέρουμε 
σε επαφή τις επιχειρήσεις της περιφέρειας με τις διεθνείς 
εξελίξεις και να στρέψουμε το βλέμμα όλης της χώρας στην 
«Κρήτη», διασφαλίζοντας της έναν πραγματικά πανελλήνιο 
χαρακτήρα. 
Η 9η διοργάνωση της Πανελλήνιας Γενικής Έκθεσης 
«Κρήτη» κοιτά το μέλλον χωρίς να παραγνωρίζει τη δύσκολη 
συγκυρία. Γνωρίζουμε ότι οι δυσκολίες θα ξεπεραστούν 
αν όλοι μαζί κερδίσουμε το στοίχημα της καινοτομίας 
και της ανάδειξης της νεανικής επιχειρηματικότητας. 
Στο πλαίσιο αυτό ο εκθεσιακός μας θεσμός στην Κρήτη 
διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Το κέντρο βάρους 
στη φετινή διοργάνωση δεν είναι η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων που συναντιούνται εδώ από κάθε γωνιά της 
χώρας, αλλά η αντικειμενική συνέργια που προκύπτει από 
αλληλοσυμπληρούμενες επιχειρηματικές δράσεις και από 
την από κοινού προώθηση συμπληρωματικών μεταξύ τους 
προϊόντων και υπηρεσιών. 
Η «Κρήτη» άλλωστε έχει αποτελέσει όλα τα τελευταία 
χρόνια δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασιών μεταξύ 
των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, ενώ η παρουσία 
εκπροσώπων των επιχειρηματικών κοινοτήτων από όλη την 

Ελλάδα ενισχύει τον διευρυμένο πανελλαδικό της χαρακτήρα 
και συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της. Η προετοιμασία 
που έχει γίνει φέτος αποτελεί εχέγγυο για την επιτυχία της 
διοργάνωσης, η οποία ευελπιστούμε πως θα αποτελέσει και 
πάλι μία από τις σημαντικότερες εκθεσιακές δράσεις στην 
Κρήτη. 
Στο στόχο αυτό φανερό ρόλο παίζει η αμοιβαία κατανόηση 
και η βαθιά φιλία που συνδέει τη γενέτειρα της ΔΕΘ με τον 
κρητικό λαό. 
Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου στο Διεθνές 
Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης στις Γούρνες Ηρακλείου θα χτυπά 
ο παλμός μιας επιχειρηματικής κοινότητας που ανθίσταται 
και επιχειρεί. 
Η νέα διοίκηση της ΔΕΘ ΑΕ θέτει ψηλά τον πήχη της 
περιφερειακής ανάπτυξης. Άλλωστε, ο περιφερειακός 
προσανατολισμός χαρακτηρίζει τη στρατηγική του εθνικού 
εκθεσιακού φορέα. Εμπλουτίζουμε το εκθεσιακό μας 
χαρτοφυλάκιο εντός και εκτός συνόρων, αξιοποιώντας και 
πολλαπλασιάζοντας την εκθεσιακή μας τεχνογνωσία. Η 
περιφέρεια θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην στρατηγική 
μας, στόχευση που θα διαφανεί και στη διοργάνωση της 
9ης Πανελλήνιας Γενικής Έκθεσης «Κρήτη». Παράλληλα 
συνεχίζουμε και επιμένουμε στη συνεργασία με τοπικούς 
φορείς, αναπτύσσοντας ένα πλέγμα δεσμών που θα γίνει 
φυτώριο και για νέες δράσεις. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους που συνέβαλαν 
στην προετοιμασία του άρτιου εκθεσιακού προϊόντος και 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις ώστε η φετινή «Κρήτη» να 
αποτελέσει απαρχή για νέες συνεργασίες και δημιουργικές 
επαφές και να δώσει τροφή για νέες δράσεις στις επιχειρήσεις 
που θα συμμετέχουν.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ ΔΕΘ ΑΕ 

κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΗΝ-ΩΝ
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Προβολή

Προβολή

Ο  σχεδιασμός  των προϊόντων του βιομηχανικού κλάδου, 
της γραφιστικής και της επικοινωνίας (industrial και graphic 
& communication design) είναι η νέα πρωτοβουλία του 
Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου(ΟΠΕ) με την 
επωνυμία «Design Greece» στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
εξωστρέφειας, της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και του 
εκσυγχρονισμού του ελληνικού επιχειρείν.
«Η πρωτοβουλία αυτή, ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα 
στους σχεδιαστές και τις επιχειρήσεις, μία διαδικασία που 
υπαγορεύεται από την ανάγκη προσαρμογής των προϊόντων 
μας στις παγκόσμιες απαιτήσεις και έχει στόχο: Τη βελτίωση 
της εικόνας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, την 
ενσωμάτωση του design στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, 
την ανάδειξη των Ελλήνων δημιουργών-σχεδιαστών και 
τη προβολή και προώθηση μιας δυνητικά εξαγώγιμης 
υπηρεσίας» υπογράμμισε στο «Ην-Ων» ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Προβολής Εκθέσεων του ΟΠΕ  κ. Μένος 
Αγγελάκης.  
Το design -ανέφερε- ως επιχειρηματική επιλογή αλλά και ως 
πρακτική, βρίσκεται στην χρυσή τομή ανάμεσα στην ιδέα, 
την εκτέλεση και την επιτυχία. Έτσι λοιπόν, η ευρύτερη 
διασύνδεση του με την ελληνική παραγωγή αποτελεί ένα 
από τα στοιχεία εκείνα που θα διαφοροποιήσουν δυναμικά 
την τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια 
αγορά αφού το ίδιο το design αποτελεί οργανικό μέρος κάθε 
επιτυχημένης επιχειρηματικής δράσης.
Ακόμη διευκρίνισε ότι «Ο διάλογος μεταξύ των επιχειρήσεων 
και του design, θα αναδείξει τις αξίες που μπορεί να φέρει το 
design στην επιχειρηματικότητα αλλά και το αντίστροφο. Με 
την συζήτηση θα προκύψουν τα κριτήρια και οι διαδικασίες 
για τον σχεδιασμό των προϊόντων. Οι πέντε βασικές έννοιες 
είναι οι εξής:
-Local and Global: Το ελληνικό design είναι τοπικό, γεννιέται 
στην Ελλάδα ή δημιουργείται από Έλληνες σε όλο τον κόσμο, 
είναι όμως και διεθνές κάνοντας πολλές φορές την Ελλάδα 
επίκεντρο παγκόσμιας προσοχής.
-Innovation: Η καινοτομία και η πρωτοτυπία, αποτελούν 

τον στόχο κάθε επιτυχημένου επιχειρηματικού σχεδίου στις 
διεθνείς αγορές. Το design μπορεί να δημιουργήσει νέα 
brands, να καθορίσει την εμπειρία του καταναλωτή και να 
καταλάβει τις ανάγκες του, να δημιουργήσει τελικά νέες 
επιχειρηματικές πρακτικές.
 -On Strategy: Κάθε επιχειρηματική ιδέα μετουσιώνεται σε 
επιτυχία όταν το αρχικό όραμα υποστηρίζεται από στρατηγική 
και δημιουργικό σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός, ως εργαλείο 
μετασχηματισμού των ιδεών σε μεθοδολογίες και πρακτικές, 
καλείται πάντα να συνδέσει το προιόν με το χρήστη του.
-Growth: Ο σχεδιασμός προϊόντων και η στρατηγική 
επικοινωνία τους αποτελούν απαραίτητα συστατικά της 
βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαβατήριο για την 
επιτυχημένη παρουσία στην παγκόσμια αγορά.
-Culture in Business: Το επιχειρηματικό ήθος είναι 
πολιτισμός. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, το άνοιγμα σε 
παραγωγικές συνέργιες και η βιωσιμότητα, αποτελούν τις 
βάσεις του επιχειρηματικού πολιτισμού και το design μπορεί 
να γίνει εκφραστής τους. Όταν ο στόχος είναι η πρόοδος, τότε 
οφείλουμε να σχεδιάζουμε το παγκόσμιο μας μέλλον».
Η πρώτη πιλοτική δράση αυτής της πρωτοβουλίας, 
παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Κύπρου 2010 με την 
συμμετοχή περισσότερων από 35 Ελλήνων σχεδιαστών από 
τους κλάδους του βιομηχανικού σχεδιασμού, της γραφιστικής 
και της επικοινωνίας (industrial και graphic & communication 
design). Στο ελληνικό περίπτερο παρουσιάστηκαν 
συγκεκριμένες επιλογές έργων, του βιομηχανικού και 
καταναλωτικού κλάδου που ανταποκρίνονταν στους στόχους 
της πρωτοβουλίας του ΟΠΕ, «Design Greece».
Το ελληνικό περίπτερο συνολικά αποτέλεσε ένα «design 
item», αποσπώντας έτσι σχόλια θαυμασμού και έκπληξης από 
τους επισκέπτες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανταποκρίθηκαν 
στην πρόσκληση και επισκέφθηκαν το ελληνικό περίπτερο 
φοιτητές των Τμημάτων Interior design, γραφιστικής και 
multimedia από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(κρατικό), και τα ιδιωτικά: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
Frederic University και European University Cyprus.

ελληνικού επιχειρείν του ΟΠΕ
Πρόγραμμα  

«Design Greece»

κ. Βασίλειος Παπαΰωάννου, Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο, 
          κ. Μένος Αγγελάκης Διευθυντής ΟΠΕ, 

κ. Μάριος Καρογιάν Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου 
και κ. Κωνσταντίνος Λοΐζος, Πρόεδρος Αρχής Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου
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Προβολή

Νέα Επιχειρήσεων

Οι χαμηλές ασταθείς τιμές παραγωγού, 
σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος 
παραγωγής, δημιουργούν αυξανόμενο 
ρίσκο στην αγορά την δημητριακών 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, προειδοποι-
ούν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστι-
κές οργανώσεις Copa και Cogeca και 
καλούν τους παράγοντες της εφοδι-
αστικής αλυσίδας τροφίμων να ανα-
γνωρίσουν τη δυσχερή κατάσταση της 
αγοράς. 
Το θέμα συζητήθηκε επειγόντως, στις 
24 Ιουνίου, από την ομάδα εργασίας 
των δύο οργανώσεων για τα δημητρι-
ακά, όπου υποστηρίχθηκε πως οι ση-
μερινές τιμές είναι χαμηλότερες από 
το κόστος παραγωγής. Την ίδια στιγμή 
οι παραγωγοί σιτηρών της Ε.Ε. υπολο-
γίζουν το κόστος παραγωγής για την 
επόμενη καλλιεργητική περίοδο στο 
πλαίσιο του συστήματος της σημερι-
νής ενιαίας ενίσχυσης ανά γεωργική 
εκμετάλλευση. Η πίεση του αυξανόμε-
νου κόστους και των πιστώσεων μπο-
ρεί να οδηγήσει σε μείωση της παρα-
γωγής δημητριακών το επόμενο έτος, 
οδηγώντας έτσι σε αυξημένη αστάθεια 
των τιμών. Ήδη, φέτος, πάνω από ένα 
εκατομμύριο εκτάρια δεν καλλιερ-
γήθηκαν με αροτραίες καλλιέργειες. 
Συνεπώς, οι Copa και Cogeca παρο-
τρύνουν το σύνολο της αλυσίδας εφο-
διασμού τροφίμων να αναγνωρίσουν 
το υψηλό κόστος παραγωγής και τον 
αυξανόμενο κίνδυνο από την αστάθεια 
των τιμών. 
Εν τω μεταξύ, οι Copa - Cogeca έδω-
σαν στην δημοσιότητα και τις νέες 
προβλέψεις για την παραγωγή σιτη-
ρών, στην ΕΕ των 27 κρατών μελών, 
για την περίοδο εμπορίας 2010/11, οι 
οποίες παρουσιάζουν σταθερή παρα-
γωγή, με μικρή πτώση της τάξης του 
1,3%, σε σύγκριση με την καλή σο-
δειά του 2009/10. Μεγαλύτερη πτώση 
του 7,4% προβλέπεται για την παρα-
γωγής κριθαριού, ενώ πιθανολογείται 
και και μία ελαφρά αύξηση του 3,3% 
στην παραγωγή μαλακού σίτου για το 
2010/11.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Αστάθεια στις τιμές 
στην αγορά των δημητριακών

1ο Διεθνές Σαλόνι Ενέργειας στην Αλγερία
Στις 11-15 Οκτωβρίου 2010 πραγματοποιείται στο Αλγέρι το 1ο Διεθνές Σαλόνι 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ελέγχου χρησιμοποίησης της Ενέργειας (1er 
Salon International des Energies Renouvelables et de la Maitrise d’Energie, Palais 
des Expositions, Pins Maritimes, Alger) ανακοινώνει η Πρεσβεία της Ελλάδας 
στην Αλγερία (Γραφείο ΟΕΥ). 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η Αλγερία αποτελεί μία από τις κυριότερες, διεθνώς, 
χώρες στην παραγωγή φυσικού αερίου, ενδιαφέρεται εξαιρετικά για την εξεύρεση 
και εκμετάλλευση και άλλων πηγών ενέργειας. Ιδιαίτερα μάλιστα της ηλιακής 
που η ευρεία χρήση της στο νότιο ιδιαίτερα μέρος της Χώρας (Σαχάρα),είναι 
εφικτή λόγω της εκεί ύπαρξης ηλιοφάνειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.Ακόμη 
η Αλγερινή κυβέρνηση ενέκρινε, πρόσφατα, πενταετές πρόγραμμα επενδύσεων 
(2010-2014) χρηματοδοτούμενο με το ποσό των 286 δις $.

Το 3ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό 
Φόρουμ που διοργανώνουν από 
κοινού ο ΣΕΒ με το Αραβο-
Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως, στις 23 και 25 
Σεπτεμβρίου 2010, σε γνωστό 
ξενοδοχείο στο Καβούρι στοχεύει 
στην ενίσχυση της ελληνικής 
επιχειρηματικής παρουσίας στις 
ανεξάντλητες αγορές των αραβικών 
κρατών και στην προσέγγιση αραβικών 
επενδυτικών κεφαλαίων. 
Στο Οικονομικό αυτό Φόρουμ 
αναμένεται να παραστούν  ηγέτες και 
κρατικοί Αξιωματούχοι από πολλές 
αραβικές καθώς και περισσότεροι 
από 300 Αραβες επιχειρηματίες και 
υψηλόβαθμοι οικονομικοί παράγοντες.
Στόχος του Φόρουμ είναι να 
αναδείξει ευκαιρίες συμμετοχής 
ελληνικών εταιριών σε επενδυτικά 

και αναπτυξιακά έργα που 
υλοποιούνται από τη δυτική 
Μεσόγειο μέχρι τον αραβικό κόλπο 
σε τομείς όπως περιβάλλον και 
πράσινη οικονομία, ενέργεια και 
ανανεώσιμες πηγές, κατασκευές και 
δομικά υλικά, μεταφορές, τουρισμός, 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. 
Παράλληλα να προσελκύσει 
επενδύσεις αραβικών σχημάτων στην 
Ελλάδα για συνεργασίες με δυναμικές 
ελληνικές εταιρίες στην ευρύτερη 
περιοχή μας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου 
οι αραβικές αγορές, παρά τη 
δυσμενή διεθνή συγκυρία, διατηρούν 
αναπτυξιακή δυναμική λόγω των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών, των 
διαφόρων έργων υποδομής και των 
διαθεσίμων κεφαλαίων.

Ανάπτυξη ελληνικών επιχειρήσεων 
σε αραβικά κράτη

O πρώτος διαγωνισμός με τη χρήση ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού για χρήση χαρτί φωτοαντιγραφικής 
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, στη 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνισμού και Ναυτιλίας.
«Στον διαγωνισμό πήραν μέρος τέσσερεις εταιρίες και τον 
κέρδισε η «RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΑΒΕΕ» η οποία έδωσε 
την χαμηλότερη τιμή» διευκρίνισε στο «Ην-Ων» η διευθύντρια 
Διοικητικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κ. Ευγενία 
Αλεξοπούλου.
Σύμφωνα με τον νέο ηλεκτρονικό τρόπο θα διεξαχθούν 
άλλοι 11 διαγωνισμοί από την Γενική Διεύθυνση Κρατικών 
Προμηθειών αλλά θα είναι μεγαλύτερης αξίας. 
Η διαδικασία ξεκίνησε -τόνισε η κ. Αλεξοπούλου- στη 1 το 
μεσημέρι και στις εταιρίες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό 
τους δόθηκε ο χρόνος των 40 λεπτών για  να μειώσουν τις 
τιμές τους ενώ στον πλειστηριασμό παραβρέθηκε και ο Γενικός 
Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνημός.
Κατά την διάρκεια της διαδικασίας όσοι παρακολουθούσαν 
απαγορεύθηκε η χρήση κινητών, οι κάμερες και οι 
φωτογραφικές μηχανές ενώ δήλωσαν τα ονόματα στην 
Διεύθυνση Διοικητικού ενώ όσοι είχαν εισέλθει δεν μπορούσαν 
να εξέλθουν πριν το πέρας της διαδικασίας για λόγους 
διαφάνειας του διαγωνισμού.
Όσοι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν την διαδικασία 
από την αρχή μπορούσαν να παραβρεθούν στον διαγωνισμό τα 
τελευταία 15 λεπτά (Δεν ήταν απαγορευτική η συμμετοχή του 
οποιουδήποτε στην διαδικασία από την έναρξη της αλλά επειδή 
ακριβώς απαγορεύεται να εξέλθει κάποιος από την αίθουσα 
κατά τη διάρκεια του πλειστηριασμού και ο διαγωνισμός 
μπορεί να διαρκέσει έως μιάμιση ώρα, προτιμήθηκαν τα 
τελευταία 15 λεπτά για την παρουσία μη συμμετεχόντων στην 
αίθουσα που θα διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός). 

Πρώτος διαγωνισμός 
με χρήση 

ηλεκτρονικού 
πλειστηριασμού
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Συνέντευξη Συνέντευξη

Την Ειδική Συλλεκτική Σειρά Γραμματοσήμων που εξέδω-
σαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με την ευκαιρία του εορτα-
σμού της συμπλήρωσης 200 ετών από την ανεξαρτησία των 
χωρών της Λατινικής Αμερικής.
Με την ειδική αυτή έκθεση -ανέφερε κατά την διάρκεια 
της παρουσίασης την 1η Ιουλίου 2010 ο πρόεδρος του δι-
οικητικού συμβουλίου ΕΛΤΑ κ. Παναγιώτης Βουρνάς-
απεικονίζονται οι σημαίες και τα εθνόσημα πέντε χωρών 
της Λατινικής Αμερικής και συγκεκριμένα της Αργεντινής, 
της Βενεζουέλας, της Κολομβίας, του Μεξικού και της Χι-
λής, η χώρα μας και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τιμούν τους 
αγώνες των χωρών αυτών για ελευθερία και ανεξαρτησία 
και παράλληλα επιβεβαιώνουν τις πολύ καλές διπλωματικές 
σχέσεις των χωρών αυτών με την Ελλάδα.
Ακόμη διευκρίνισε «τιμούμε τους Έλληνες ομογενείς που 
ζούν στη Λατινική Αμερική, πολλοί από τους οποίους έχουν 
αναπτύξει σημαντική πολιτιστική και επιχειρηματική δρα-
στηριότητα.
Το γραμματόσημο είναι στοιχείο κοινωνικών δραστηριοτή-
των, καθώς λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα και εμπεριέχει 
την ιστορική καταγραφή, την πολιτική απεικόνιση και την 
αισθητική καλλιέργεια. Δεν αποτελεί απλά και μόνο ένα 
ένσημο ταχυδρομικών τελών. Αποτελεί ένα έργο τέχνης σε 
μικρογραφία που με το εύρος της θεματολογίας του ανα-
δεικνύει και προβάλλει τον πολιτισμό, τις αξίες και την πα-
ράδοση του τόπου μας  σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της 
γής».
Από την πλευρά του ο  Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερι-
κών κ. Δ. Δρούτσας διευκρίνισε «Πριν από 200 χρόνια περί-
που, οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης εξαπλώθηκαν και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Βρήκαν γόνιμο έδαφος 
στη συλλογική συνείδηση των λαών μας και ενέπνευσαν το 
δίκαιο αγώνα για ανεξαρτησία και ελευθερία. 
Οι παριστάμενοι Πρέσβεις είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζουν, 
ίσως όμως πρέπει να το θυμίσουμε και στην ελληνική κοινή 
γνώμη: υπήρξαν Έλληνες μαχητές που συμμετείχαν στους 
αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής. Σήμερα τιμούμε 
τη μνήμη του Νικόλαου Κολμανιάτη, αλλά και του Σαμουήλ 
Σπύρου, το όνομα του οποίου φέρει και μία ιστορική φρεγά-
τα του Πολεμικού Ναυτικού της Αργεντινής. Μια λεπτομέ-
ρεια της ιστορίας που όμως λέει πολλά για τις σχέσεις μας, 
όπως είπα, για τα κοινά αισθήματα του ελληνικού λαού και 

των λαών της Λατινικής Αμερικής. Οι αγώνες των λαών μας 
ανέδειξαν και ηγετικές φυσιογνωμίες, που με το έργο τους 
και την προσωπικότητά τους έθεσαν τα θεμέλια για τη δη-
μιουργία σύγχρονων δημοκρατικών κρατών. Θα αναφέρω 
μερικά μόνο ονόματα που είμαι σίγουρος ότι το σημερινό 
ακροατήριο γνωρίζει: José de San Martín, Simón Bolívar, 
Francisco de Paula Santander, Bernardo O’Higgins, Miguel 
Hidalgo y Costilla και, φυσικά, Francisco de Miranda. Και 
εδώ στην Ελλάδα, Κολοκοτρώνης, Υψηλάντης, Καποδί-
στριας και φυσικά κι άλλες σημαντικές προσωπικότητες της 
ιστορίας μας.
Πάνω σε αυτό το στέρεο ιστορικό υπόβαθρο αναπτύσσο-
νται σήμερα οι σχέσεις μας. Σχέσεις που καλλιεργούνται 
τόσο διμερώς όσο και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και 
σε πολιτικό επίπεδο, θα ήθελα εκ νέου να σας διαβεβαιώσω 
ότι για τις χώρες σας, τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η 
Ελλάδα θα είναι πάντα στο πλευρό σας ως ένας αξιόπιστος 
και αφοσιωμένος υποστηρικτής της ανάπτυξης και της βελ-
τίωσης και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  και των χωρών της Λατινικής Αμερικής.
Στη Μαδρίτη έλαβε χώρα η Σύνοδος Κορυφής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και 
πρέπει να πω, σε προσωπικό επίπεδο, ότι οι συζητήσεις που 
είχαμε με όλες τις προσωπικότητες, τους ηγέτες των χωρών 
σας διεξήχθησαν σε εξαιρετικό κλίμα και αυτή η ανταλλα-
γή απόψεων ήταν πολύ πολύτιμη για εμάς. Και πιστεύω ότι 
αυτό δείχνει ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των χωρών της Λατινικής Αμερικής είναι πολύ σημαντι-
κές και ότι θα πρέπει να εργαστούμε σθεναρά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Για ακόμη μια φορά, η Ελλάδα θα είναι πάντα 
ένας αξιόπιστος και πολύτιμος υποστηρικτής και σύμμαχος 
όλων των προσπαθειών σας. 
Οι σχέσεις μας, όμως, βασίζονται και στις γέφυρες φιλίας 
που έχουν δημιουργήσει οι διαδοχικές γενεές Ελλήνων με-
ταναστών που έχουν ενταχθεί στις τοπικές κοινωνίες στις 
χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η ελληνική ομογένεια αριθ-
μεί σήμερα πάνω από 100.000 άτομα σε ολόκληρη την πε-
ριοχή. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί θα υποδεχθούν αυτή τη 
συλλεκτική έκδοση με ενθουσιασμό. Και το στοιχείο της ελ-
ληνικής διασποράς στις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι 
σημαντικό για εμάς και, όπως είπα, αποτελεί μια πραγματι-
κή γέφυρα μεταξύ των χωρών μας».

Αναμνηστική έκδοση γραμματοσήμων 
της Λατινικής Αμερικής

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ΕΛΤΑ κ. Παναγιώτης Βουρνάς



Περιφέρεια Κρήτης: 
Έργα περιβάλλοντος στην Κρήτη

Ειδικό ρεπορτάζ
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Ειδικό ρεπορτάζ

«Στην Κρήτη, από το 1,5 εκ ευρώ που αφορά στην τουριστική 
προβολή, τις επόμενες ημέρες θα διατεθούν γύρω στις 400.000 
ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα εκταμιευθεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
του ΕΣΠΑ» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Πε-
ριφερειάρχης της Κρήτη,  Αθανάσιος Καρούντζος.  
Ερ. Ποιά σχέδια ανάπτυξης ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί στην 
Κρήτη;
Απ. Τα έργα ανάπτυξης που δεν έχουν υλοποιηθεί εντάσσο-
νται στον προγραμματισμό του επόμενου τριμήνου. Πρόκειται 
για τα έργα: διαχείριση οικιακών βιομηχανικών αποβλήτων, 
διαχείριση και διανομή ύδατος, επεξεργασία υδάτων - λήμ-
ματα, προστασία και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, 
ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών και πέρα από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού, σχολεία, κλπ.. Μια πολύ σημαντική δουλειά 
που δεν προλάβαμε να την ολοκληρώσουμε είναι τα ολοκλη-
ρωμένα Αστικά Προγράμματα. Όλα αυτά είναι ένα σύνολο 
120.000.000 ευρώ περίπου. 
Θα δώσουμε την μάχη για το υπόλοιπο του Ιουνίου, του Ιου-

λίου, και το πολύ μέχρι αρχές Σεπτέμβρη να κλείσουμε τα 
120 εκ. συν τα 60 εκ. δηλ σύνολο 180 εκ. ευρώ με αποφάσεις 
ένταξης επίσημες μέσα στο ΕΣΠΑ. Εάν αυτά τα προσθέσουμε 
στα 240 εκ. ευρώ φθάνουμε κατά 75% με 80%, μια πληρό-
τητα όσον αφορά διαδικασίες ένταξης έργων. Στις επόμενες 
ημέρες, θα μπούμε στην διαδικασία νέων προκηρύξεων γιατί 
έχει γίνει μια τεράστια προεργασία κυρίως στα έργα περιβάλ-
λοντος όπου έχουμε πλήρη εικόνα και στα έργα της αστικής 
ανάπλασης. 
Ακόμη το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙ-
ΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με Περιοχή εφαρμογής 331 ορεινά και μειο-
νεκτικά δημοτικά διαμερίσματα 62 Δήμους των τέσσερεις Νο-
μούς της Περιφέρειας και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πέντε  
ετών. Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η βιώσιμη 
και πράσινη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης, μέσω στο-
χευμένων παρεμβάσεων προκειμένου να καταστεί η περιοχή 
ένας ελκυστικός τόπος διαβίωσης για τους κατοίκους και για 
τους επισκέπτες της.

Ειδικό ρεπορτάζ

Το πρόγραμμα αποτελείται από πέντε (5) άξονες: Άξονας 1: 
Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος - Άξονας 
2: Ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής 
κληρονομιάς - Άξονας 3: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων - Άξονας 4: Δράσεις ενίσχυσης τοπικής οικονομίας 
-  Άξονας 5: Τεχνική Βοήθεια.
Οι προτάσεις κατανομής των διαθέσιμων πόρων είναι:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜ. ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   
Π/Υ
1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 83,33 % 100.000.000
2. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ    8,67 % 10.400.000
3.ΜΕΛΕΤΕΣ 1,80 % 2.160.000
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 6,20 % 7.440.000
ΣΥΝΟΛΟ 100,00 % 120.000.000
Παραλάβαμε το ΕΣΠΑ με μηδενική απορρόφηση περίπου στο 
1% και σήμερα η απορρόφηση έχει φτάσει στο 12%. 
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 40 συνεδριάσεις της 
Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης και έχουν οριστι-
κά ενταχθεί/υλοποιούνται 1.278 έργα/μελέτες/ενέργειες. 
Το ποσοστό ένταξης έργων ανέρχεται σε 91,85 % του συνολι-
κού ποσού κατανομής των 193 εκατ. που αναλογεί στην Περι-
φέρεια Κρήτης.
Το ποσοστό απορρόφησης ανέρχεται σε 69,46 % του συνολι-
κού ποσού κατανομής των 193 εκατ. που αναλογεί στην Περι-
φέρεια Κρήτης.
Το Πρόγραμμα «Θησέας» συνεχίζεται, με καταληκτική ημε-
ρομηνία υπογραφής συμβάσεων την 31η Αυγούστου 2010.
Για ότι αφορά το ΕΣΠΑ πρέπει να συγχαρούμε όλους τους τε-
λικούς δικαιούχους, Νομαρχίες, Δήμους και οποιονδήποτε έχει 
καταθέσει πρόταση και έχει εγκριθεί γιατί έγινε μια τεράστια 
προσπάθεια έγκρισης μελετών και ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ. 
Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα πολύ καλό επίπεδο ένταξης, αυτή 
τη στιγμή έχουμε 238 περίπου εκ ευρώ ενταγμένα και το επό-
μενο τρίμηνο θα ενταχθούν τουλάχιστον 170 εκ. ευρώ. Είναι 
σημαντικό έργο, και θέλω να ευχαριστήσω την Διαχειριστική 
Αρχή. Θα είμαστε σε εγρήγορση με προκηρύξεις και με μελ-

λοντικές εντάξεις έργων να προσπαθήσουμε έτσι ώστε μέχρι 
το τέλος Σεπτεμβρίου το 75%-80% του Προγράμματος να εί-
ναι ενταγμένο.
Ωστόσο, ανησυχούμε για τη μελλοντική απορρόφηση, γιατί 
έχει σχέση με μια σειρά από διαδικασίες που όλοι οφείλουμε 
να τις αξιοποιήσουμε. Θα αναφερθώ στους πέντε βασικούς το-
μείς που πρέπει να λυθούν ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια:
Είναι το θέμα της αλλαγής του Νομικού Πλαισίου των απαλ-
λοτριώσεων που το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων ήδη ετοιμάζει. Το ζήτημα μιας ακόμη μεγαλύτερης 
απλοποίησης της διαδικασίας επικαιροποίησης των μελετών. 
Το θέμα των έργων που υλοποιούνται για λογαριασμό της 
ΔΕΗ όσον αφορά την κοστολόγησή τους και τις καθυστερή-
σεις που γίνονται είτε από την ΔΕΗ αλλά και εν μέρει από τον 
ΟΤΕ και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά έργα που αφορούν 
Δήμους με έργα ανάπλασης και αλλάζουν την εικόνα της κάθε 
πόλης. Επίσης, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς όσον αφορά τις 
εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων καθώς τα περισσότερα 
έργα ζητούν εγκρίσεις κεντρικά  από το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος. Ήδη το υπουργείο σκέπτεται να αποκεντρώσει όλη αυτή 
την διαδικασία στα σχέδια του Καλλικράτη.
Στο θέμα των απορριμμάτων, το Νομικό Πλαίσιο δεν καθο-
ρίζεται από εμένα. Είναι συγκεκριμένο. Προϋπόθεση για να 
ξεκινήσει οποιαδήποτε διαδικασία είναι η πρώτη απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία μιλάει για τροποποίηση 
του ΠΕΣΔΑ. Από κει και πέρα, έχουμε συμφωνήσει στην εκπό-
νηση μελέτης από πλευράς του ΕΣΔΑΚ, η οποία ήδη προετοι-
μάζεται και θα παρουσιαστεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο. Δεν υπάρχουν διαφωνίες προς αυτήν την κατεύθυνση, 
απλώς επειδή πάρα πολλές φορές και χρόνια τώρα στον τόπο 
μας συζητούνται και γίνονται μελέτες για τις μελέτες. Αυτές 
οι μελέτες τελικά θα πρέπει να βασίζονται στο υπάρχον νομι-
κό καθεστώς. Όποια μελέτη δεν «κουμπώσει» με το υπάρχον 
νομικό καθεστώς, θα εκπέσει και θα γίνουν προσφυγές για τον 
ένα ή τον άλλο λόγο. Αυτά θα πρέπει να τα αποφύγουμε και 
θα πρέπει ο ΕΣΔΑΚ και οι υπόλοιποι ΦΟΣΔΑ να σχεδιάζουν Νέα έργα ανάπτυξης

Ο Γενικός Γραμματέας 
Περιφέρειας Κρήτης 
Θανάσης Καρούντζος
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σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος και η μελέτη 
προκειμένου να μην γίνουν προσφυγές και δεν μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε.
Η μελέτη του ΕΣΔΑΚ θα γίνει σεβαστή, θα αξιολογηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος όσον 
αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων, όπως  και οποια-
δήποτε άλλη ολοκληρωμένη μελέτη. Οι συνεργασίες θα ξεκι-
νήσουν από τη στιγμή που θα βγει η απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου για τροποποίηση ΠΕΣΔΑ. 
Η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη δεν μπορεί να καταθέσει τον τε-
λικό της λογαριασμό επί των 29 εκ. ευρώ. πού έχουν διατεθεί 
από το Πρόγραμμα -προς το παρόν- των Δημοσίων Επενδύ-
σεων. Προκειμένου να κλείσει ο λογαριασμός με το Ταμείο 
Συνοχής θα πρέπει αν είναι δυνατόν ο ΧΑΔΑ Ιεράπετρας να 
μεταφέρει τα απορρίμματα στον ΧΥΤΑ Αγ. Νικολάου έτσι 
ώστε αυτό που έχουμε δεσμευτεί απέναντι στην Κοινότητα να 
γίνει πραγματικότητα.
Ερ. Ποιες ανάγκες έχουν καλυφθεί για την φετινή τουριστική 
περίοδο;
Απ. Η Περιφέρεια της Κρήτης αποτελεί ένα από τους σπου-
δαιότερους τουριστικούς προορισμούς με ιδιαίτερα και χαρα-
κτηριστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και προβλήματα.  
Στα πλαίσια ενός συνολικότερου σχεδιασμού για τον Τουρι-
σμό, στηρίζουμε την τουριστική ανάπτυξη και τα νέα επενδυ-
τικά σχέδια με βάση την «πράσινη ανάπτυξη», την αειφορία 
των πόρων, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων και νέων θέσεων εργασίας. Στις δύσκολες στιγμές που 
αντιμετωπίζει η οικονομία, είμαστε αποφασισμένοι να μην 
αφήσουμε αναξιοποίητους τους πόρους που μας αναλογούν 
και προορίζονται για την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης.
Έχουμε θέσει, λοιπόν, κάποιους στόχους για τον Τουρισμό. Ο 
πρώτος στόχος είναι επικοινωνιακός, για την αποκατάσταση της 
εικόνας της Μεγαλονήσου, τόσο εντός Κρήτης όσο και εκτός 
που σημαίνει ότι θα παρθούν πολλές πρωτοβουλίες. Ο δεύτε-
ρος στόχος είναι να υπάρξει συντονισμός της Αυτοδιοίκησης, 
των επαγγελματιών και όλων των φορέων που ασχολούνται με 
τον τουρισμό. Ο τρίτος στόχος είναι μακροπρόθεσμος για την 
καλύτερη λειτουργία όλων που εμπλέκονται γύρω από το του-
ριστικό προϊόν που πουλάει η Κρήτη - γιατί είναι η βαριά της 
βιομηχανία - και αφορά την επόμενη τουριστική περίοδο και 
όχι τη σημερινή. Πρέπει να διαμορφωθεί μια άλλη σχέση με-
ταξύ της  παραγωγικής βάσης, του πρωτογενούς τομέα που πα-
ράγει κρητικά προϊόντα και της τουριστικής βιομηχανίας και 
των ανθρώπους που επενδύουν στον τουρισμό. Εκεί πρέπει να 
επανακαθορίσουμε σχέσεις, να γίνουμε καλύτεροι διαπραγμα-
τευτές και να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Δεν πρέπει το 
τουριστικό προϊόν να κλείνεται σε συγκεκριμένες μονάδες και 
από κει και πέρα να μην γυρίζει ως κοινωνικό πλεόνασμα και 
οικονομικό προϊόν στην τοπική οικονομία. 
Ερ. Ποιες οι προετοιμασίες εν όψει των περιφερειακών εκλο-
γών και ποια τα προβλήματα που έχουν προκύψει;
Απ. Ενόψει του Καλλικράτη, η Περιφέρεια Κρήτης ενεργεί 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες εγκυκλίους - οδηγίες του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών. Στη συγκεκριμένη στιγμή, έχει ξεκινήσει 
η διαδικασία εθελούσιων μετατάξεων των υπαλλήλων της 
Νομαρχίας προς την Περιφέρεια ή τους Δήμους. Κάτι αντί-

στοιχο συμβαίνει και με το προσωπικό της Περιφέρειας Κρή-
της. Έτσι, πανελλαδικά θα υπάρξει η ίδια οργανωτική δομή. Η 
Περιφέρεια Κρήτης λειτουργεί, σε σχέση με τον Καλλικράτη, 
όπως όλες οι Περιφέρειες της χώρας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης Θανάσης Καρού-
ντζος γεννήθηκε το 1956 στην Αθήνα. Είναι φαρμακοποιός, 
πτυχιούχος της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Urbino στην Ιταλία και πτυχιούχος Δημοσιογραφίας της Ανω-
τέρας Σχολής του Urbino.
Κατά την περίοδο της παραμονής του στην Ιταλία, είχε ενεργή 
παρουσία στο φοιτητικό κίνημα ενώ από το 1979 έως το 1981 
ήταν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Φοιτητικών Συλλόγων 
Ιταλίας.
Από το 1975 είναι μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Διετέλεσε μέλος Κα-
θοδηγητικών Οργάνων  και Τομέων του Κινήματος ενώ από το 
1991 έως το 1994 ήταν Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτρο-
πής Β6 Αθήνας. Από το 2007 έως το 2008 διετέλεσε μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Όσον αφορά στη δράση του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, διε-
τέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Περιστερίου, ενώ από 
το 1993 έως το 1994 ήταν Αντιδήμαρχος Περιστερίου. Το ίδιο 
διάστημα διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Διαδημοτικού 
Ραδιοφωνικού Σταθμού «Δίαυλος 10» ενώ από το 1995 έως 
το 1999 ήταν Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και 
Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.).
Από το 1999 έως το 2000 ήταν Γενικός Γραμματέας Περιφέ-
ρειας Βορείου Αιγαίου ενώ από το 2000 έως το 2004 ήταν Γε-
νικός Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης.
Έχει τιμηθεί με τον Σταυρό του Αγίου Τίτου από την Ιερά 
Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη συμβολή του στην 
αναστήλωση και ανάδειξη Μνημείων του Χριστιανικού Πολι-
τισμού στην Κρήτη και με τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα από 
τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο 
για τη συμβολή του στο έργο του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
στην Περιφέρεια Κρήτης. 
Σχετικά με τη διεθνή του δραστηριότητα, διετέλεσε Αντιπρό-
εδρος Διεθνούς Συμβουλίου για στερεά απόβλητα (ISWA), ως 
εκπρόσωπος της Ελλάδας από το 1996 έως το 1998, μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου της «Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφε-
ρειών της Ευρώπης» (CRPM) από το 2002 έως το 2004 καθώς 
και Αντιπρόεδρος της «Επιτροπής των Νησιωτικών Περιφε-
ρειών» της CRPM και του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσο-
γειακής Επιτροπής της CRPM από το 2001 έως το 2004. 
Ήταν ο μόνος Περιφερειάρχης που συμμετείχε στην «Ομάδα 
Μελέτης προοπτικών για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής, 
στα πλαίσια μιας Διευρυμένης Ε.Ε.», που είχε συσταθεί από 
την Ε.Ε. και στην οποία ηγείτο ο τότε Επίτροπος Περιφερει-
ακής Πολιτικής κ. Μπαρνιέ. Το 2001, βραβεύτηκε με το πρώ-
το βραβείο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την καλύτερη 
σύμπραξη σε Πανευρωπαϊκό Περιφερειακό Επίπεδο για την 
ανάπτυξη και την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου έντα-
ξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Από το 2000 έως το 2003, εκπροσώπησε την Κρήτη στη Διε-
θνή Αθλητική Διοργάνωση «Παιχνίδια των Νησιών (COJI). 
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«Το Μουσείο Καζαντζάκη εισέρχεται 
σε μια νέα εποχή. Δεν στέκεται απλά 
ως μια κιβωτός μνήμης για τον Νίκο 
Καζαντζάκη, αλλά -έχοντας θέσει ως 
απώτερο σκοπό να συγκεράσει την αξία 
της μνήμης με αυτήν της γνώσης και της 
γόνιμης μελέτης, και να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις του μέλλοντος- 
καταβάλλει προσπάθειες να κτίσει ένα 
νέο προφίλ, ικανό να δημιουργήσει νέες 
γενιές μελετητών και ερευνητών του 
πολυσχιδούς έργου του» αναφέρει στο 
«Ην-Ων» η Έφορος του Μουσείου κ. 
Βαρβάρα Τσάκα.
Η μόνιμη  εκσυγχρονισμένη Έκθεση του 
Μουσείου -επισήμανε- στο πατρογονικό του χωριό -τους 
Βαρβάρους σημερινή Μυρτιά- στεγάστηκε σε χώρο όπου 
παλαιότερα υπήρχε σπίτι της οικογένειας Ανεμογιάννη. 
Πριν από 27 χρόνια, το 1983, η τότε Υπουργός Πολιτισμού 
Μελίνα Μερκούρη, παρουσία των Οδυσσέα Ελύτη και 
Αντώνη Σαμαράκη, εγκαινίασε στον ίδιο τόπο την πρώτη 
στέγη του Μουσείου, που δημιουργήθηκε χάρη στη δωρεά, 
την προσπάθεια και τη φροντίδα του γνωστού πνευματικού 
ανθρώπου Γιώργου Ανεμογιάννη.
Το Σάββατο 3 Ιουλίου 2010 -συνέχισε- με προσκεκλημένους 
πνευματικούς δημιουργούς, εκπροσώπους του πολιτικού 
και δημοσιογραφικού κόσμου, φίλους και μελετητές του 
έργου του Νίκου Καζαντζάκη, εγκαινιάστηκε στη Μυρτιά 
Ηρακλείου Κρήτης το νέο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη. 
Ακόμη τόνισε «Η συγκρότηση του Αρχείου του Μουσείου 
οφείλεται στις άοκνες αναζητήσεις του ιδρυτή του και 
παθιασμένου συλλέκτη Γιώργου Ανεμογιάννη. Σημαντική 
υπήρξε, επίσης, η συνδρομή της δεύτερης συζύγου του 
Καζαντζάκη, Ελένης, με τις πολλές και διαρκείς δωρεές 
της, αλλά και πολλών επωνύμων και ανωνύμων, που με 
καλή διάθεση πάντα βοήθησαν στον εμπλουτισμό του. 
Σήμερα το Μουσείο, διανύοντας την τρίτη δεκαετία 
παρουσίας του στο χώρο, εξακολουθεί να εμπλουτίζει τις 
συλλογές του, να συντηρεί και να αξιοποιεί κάθε είδος 
«καζαντζακικού» υλικού». 
Παράλληλα, όμως η Έφορος μαζί με τους συνεργάτες της 
αναπτύσσει δράσεις όπως η επιστημονική τεκμηρίωση και 
ψηφιοποίηση του Αρχείου του, η παραγωγή και υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η παραγωγή έντυπων και 
ηλεκτρονικών εκδόσεων κ.ά., μέσα σε μια προσπάθεια 
βελτίωσης των υπηρεσιών.
Απώτερος στόχο τους είναι να δημιουργηθούν οι 

προϋποθέσεις για το μελλοντικό 
Μουσείο παρουσιάζοντας και μια νέα 
πρόταση έκθεσης των συλλογών του. Η 
συνολική προσπάθεια φέρει τη σφραγίδα 
καταξιωμένων επαγγελματιών του χώρου, 
και συγκεκριμένα των αρχιτεκτόνων 
Γιώργου Ψωμαδάκη και Μαρίας Μαρίνου, 
στους οποίους ανήκει ο σχεδιασμός της 
νέας Μόνιμης Έκθεσης, του συγγραφέα 
και γραφίστα Δημήτρη Καλοκύρη, ο οποίος 
ανέλαβε την καλλιτεχνική επιμέλεια 
και της Δρος Λίτσας Χατζοπούλου, που 
έγραψε και επιμελήθηκε τα κείμενα. 
Ο επόμενος, άμεσα επιδιωκόμενος στόχος 
του επιτελείου του Μουσείου είναι η 

ενίσχυση και η ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας 
πάνω στο έργο του Καζαντζάκη και η γενικότερη ανάδειξη 
του γνωστικού και του εκπαιδευτικού του ρόλου, με την 
υλοποίηση τέτοιων δράσεων που θα του επιτρέπουν να 
ικανοποιεί τους στόχους ύπαρξής του. 
Με την ελκυστική επανέκθεση, τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, τις ηλεκτρονικές παραγωγές και τα 
ψηφιοποιημένα αρχεία που είναι στη διάθεση των 
μελετητών, το Μουσειο Καζαντζάκη φιλοδοξεί, στο νέο του 
ξεκίνημα, να συμβάλει ακόμα περισσότερο στη διατήρηση, 
προβολή και διάδοση του έργου του κρητικού συγγραφέα, 
του μεγάλου στοχαστή.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Βαρβάρα Τσάκα είναι Έφορος στο Μουσείο Νίκου 
Καζαντζάκη από το 2001. Εκτός από τη φροντίδα της για την 
καθημερινή λειτουργία του Μουσείου και την ευθύνη της 
για τη διαχείριση του πολύτιμου «καζαντζακικού» υλικού, 
συντονίζει και οργανώνει με τους συνεργάτες της όλες τις 
δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί το Μουσείο. 
Οι δράσεις είναι η οικονομική διαχείριση, ο συντονισμός 
και η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η οργάνωση και η 
λειτουργία της Μόνιμης Έκθεσης, η διαχείριση μουσειακού 
και αρχικού υλικού, η διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραμμάτων, ο 
συντονισμός και η επιμέλεια έργων αναβάθμισης υποδομών 
και υπηρεσιών, ο συντονισμός και η οργάνωση πρακτικής 
άσκησης φοιτητών, η εκπροσώπηση του Φορέα στα ΜΜΕ και 
οι επιτροπές, η οργάνωση και ο συντονισμός παρουσίασης 
του φορέα και των δράσεων του και η συμμετοχή στην 
οργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων (συνεδρίων, ημερίδων, 
εκθέσεων, διαγωνισμών κ.α). 

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, 
μια κιβωτός μνήμης και γνώσης.
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«Νέες υποδομές για  αερομεταφορές νωπών εμπορευμάτων 
(Cargo)  πρέπει να δημιουργηθούν για να μπορούν τα φρέσκα 
προϊόντα να φθάνουν στις χώρες του εξωτερικού μέσα σε 
μία ημέρα» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο 
«Ην-Ων» ο κ.  Μανώλης Κουγιουμουτζής  αντιπρόεδρος της 
Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κρητών, γενικός γραμματέας 
του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών και πρόεδρος του 
Συλλόγου Κρητών Μονάχου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κρητικά προϊόντα -τόνισε- είναι 
ήδη γνωστά για την ποιότητά τους αλλά και την συμβολή 
τους στην υγιεινή διατροφή. Όμως χρειάζονται υποστήριξη 
για την ανάπτυξη τους.
Σύμφωνα με τους στόχους του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Κρητών «είναι απαραίτητο να εστιασθούν οι εξαγωγικές  
προσπάθειες των κρητικών προϊόντων και σε αναδυόμενες 
αγορές όπως είναι η Κίνα (ήδη υπεγράφησαν σημαντικές 
συμφωνίες για εξαγωγές ελαιολάδου στην Κίνα) και η Ινδία 
που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στην πρωτοκαθεδρία των 
εξελίξεων στην Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και χωρών από 
την Λατινική Αμερική όπως είναι κατά κύριο λόγο η Βραζιλία 
και μετέπειτα η Αργεντινή και η Ουρουγουάη που διατηρούν 
μακρόχρονους δεσμούς με την Ελλάδα».
Ακόμη είπε «Για την ανάπτυξη αυτών των πλεονεκτημάτων 
ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών  και 
όλο το συμβούλιο δουλεύουμε για ένα μεσοπρόθεσμο και 
ευέλικτο πλάνο. Αυτό θα μπορεί να φέρει κοντά τις Κρητικές 
Οργανώσεις ανά την Υφήλιο, την Κεντρική Κυβέρνηση 
στην Ελλάδα, τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στην Κρήτη και το κοινό που θέλουμε να απευθυνθούμε. 
Ωστόσο, απαραίτητη είναι η διοργάνωση εκδηλώσεων 
σε παγκόσμιες μητροπόλεις όπως είναι το Λονδίνο, το 

Παρίσι, οι Βρυξέλλες, η Ρώμη, η Φρανκφούρτη, η Νέα 
Υόρκη, η Μελβούρνη, το Τορόντο αλλά και αναδυόμενα 
κέντρα όπως η Μόσχα, η Βαρσοβία, το Μπουένος Άιρες, το 
Πεκίνο. Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από 
την προβολή οπτικοαουστικού υλικού για την Κρήτη, από 
έντυπο υλικό (ίσως με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
όσο και σύντομου οδηγού για την Κρήτη), από συζητήσεις 
συνεδριακής μορφής με την συμμετοχή επιφανών 
ακαδημαϊκών, πολιτικών αλλά και φορέων. Επίσης δεν 
πρέπει να λείπουν οι αναφορές στις πολλές και διαφορετικές 
επιλογές που προσφέρει η Κρήτη ως τουριστικός προορισμός, 
ξεκινώντας από την πολυμορφία  που εμφανίζει το φυσικό 
της περιβάλλον, καταλήγοντας στην αξία της Κρητικής 
Διατροφής, και τις εναλλακτικές προτάσεις που υπάρχουν και 
διαφοροποιούν την Κρήτη από κάθε άλλο προορισμό».
Ερ. Ποιο είναι το πρόγραμμα των κρητικών οργανώσεων 
για την στήριξη των επιχειρήσεων του νησιού λόγω της 
οικονομικής κρίσης;
Απ. Οι κρητικές οργανώσεις μπορούν να συμβάλλουν στην 
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού 
μας τόσο στον εντοπισμό τους όσο και στην ανάδειξη και 
αξιοποίησή τους.
Ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα θα χρησιμοποιήσω την 
«Κρητική Διατροφή».
Με την προώθηση της Κρητικής Διατροφικής συνήθειας  
και των προϊόντων του νησιού εκπληρώνουν οι κρητικές 
οργανώσεις τους καταστατικούς τους σκοπούς  γιατί 
προβάλλουν την Κρήτη και τον κρητικό πολιτισμό.
Είναι γεγονός ότι οι καταναλωτές που προτιμούν τα κρητικά 
προϊόντα έρχονται πιο κοντά στις κρητικές συνήθειες, ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργούνται προϋποθέσεις  για να γίνουν 

Υποδομές για αερομεταφορές  νωπών  
εμπορευμάτων (Cargo) στην Κρήτη

σταθεροί πελάτες τόσο του τουριστικού προϊόντος όσο και 
των αγροτικών προϊόντων της Κρήτης.
Είναι βέβαια πολύ σημαντικό να αποκτήσουν τα αγροτικά 
κρητικά προϊόντα σταθερούς πελάτες, γιατί μετά την 
κατάργηση των επιδοτήσεων το 2013, θα είναι εκτεθειμένα 
στον σκληρό ανταγωνισμό από αντίστοιχα προϊόντα τρίτων 
χωρών με χαμηλό κόστος παραγωγής. 
Ερ. Οι εξαγωγές των κρητικών προϊόντων με ποιο τρόπο θα 
μπορούν να φθάνουν γρήγορα χωρίς να χάνουν την ποιότητά 
τους στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης;
Απ. Η Κρήτη σήμερα ακούγεται στην Ευρώπη για τα νωπά 
προϊόντα της, για τα κρασιά της  και γενικότερα για την 
διατροφή των κατοίκων της.
Οι μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ζητούν προϊόντα τα 
οποία να συντελούν στην υγιεινή διατροφή των πελατών 
τους.
Οι μεγάλες οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 
έχουν πια επιβάλλει στην συνείδηση του κόσμου την 
χρήση βιολογικής ή οικολογικής προέλευσης προϊόντα . Η 
πρόταση που κάνω στους παραγωγούς είναι: να παράγουν 
αγνά προϊόντα απαλλαγμένα από κάθε χημικό συστατικό. 
Προϊόντα που να προέρχονται από οικολογική καλλιέργεια 
με σταθερή διαχρονική ποιότητα, συσκευασμένα σε μικρές 
ποσότητες μέσα σε φιλικές στο περιβάλλον συσκευασίες.
Πρέπει να διατηρήσουμε τις πανάρχαιες ποικιλίες των 
κρητικών κρασιών όπως «Δάφνι», Βιντιάνο, Plyto κ.α  και 
όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα να καλλιεργούμε σχεδόν 

μόνο Cabernet i Chardonay.  
Οι ευρωπαίοι καταναλωτές είναι διαθέσιμοι να πληρώσουν 
και κάτι παραπάνω, αρκεί να τους πείσουμε ότι αυτό το 
προϊόν που μεγάλωσε, καλλιεργήθηκε στην Κρήτη, είναι 
αγνό με φυσικά συστατικά που θα βοηθήσουν στη διατήρηση 
της υγείας τους.  
Βεβαίως τα προϊόντα αυτά από την φύση τους νωπά, πρέπει 
να παραδοθούν όσο γίνεται γρηγορότερα στους καταναλωτές. 
Φρέσκα λοιπόν με όλη την σημασία της λέξεως και όχι όπως 
δυστυχώς συνηθίζεται «τα κρητικά προϊόντα να φθάνουν στο 
εξωτερικό αλλά μίας βδομάδας» 
Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να οργανωθούν οι 
αερομεταφορές των φρέσκων προϊόντων. Οι αποστάσεις από 
την Κρήτη στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Αγορά είναι μεγάλες 
(2.500 km και πλέον). Την οργάνωση των αερομεταφορών 
πρέπει να την σχεδιάσουμε και να συνεργασθούμε  με 
χώρες που το έχουν πετύχει προκειμένου να αντλήσουμε τα 
απαραίτητα στοιχεία για το καλύτερο αποτέλεσμα.     
Ερ. Τι υποδομές χρειάζονται στην Κρήτη για τις εξαγωγές 
των προϊόντων;
Απ. Οι υποδομές για αερομεταφορές (Cargo) πρέπει να 
γίνουν κοντά στους τόπους παραγωγής και συσκευασίας 
των κρητικών προϊόντων μας. Πρέπει να υπάρχουν ειδικές 
διαμορφωμένες μονάδες για την παραλαβή των προϊόντων 
και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα της ίδιας ημέρας να 
φεύγουν  αεροπορικώς στις Ευρωπαϊκές χώρες. 
Από στοιχεία που παρέλαβα από την Στατιστική Υπηρεσία 

Ο Μανώλης Κουγιουμουτζής  είναι 
αντιπρόεδρος της Πανευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας Κρητών,  γενικός 
γραμματέας του Παγκόσμιου 
Συμβούλιου Κρητών και πρόεδρος 
του Συλλόγου Κρητών Μονάχου.
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Εξαγωγών φαίνεται ότι την πρώτη θέση στις εξαγωγές έχει 
καταλάβει ο κλάδος των τροφίμων κατά 65%.  
Δεύτερη θέση κατέχει ο κλάδος των χημικών και 
πλαστικών κατά 15,5% με προϊόντα τα οποία μονοπωλούν 
το περιβάλλον και είναι εξαρτημένα από την εκάστοτε 
τιμή του πετρελαίου. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κλάδος 
της Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης με ποσοστό 6%, 
με περιθώρια ανάπτυξης εξαιρετικά ελάχιστα λόγω της 
παγκοσμιοποίησης της αγοράς και έχοντας των ανταγωνισμό 
των κινέζικων προϊόντων. 
Τα τρόφιμα λοιπόν μας έχουν κάνει ήδη γνωστούς ενώ 
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 50% των Ελλήνων της 
Γερμανίας αλλά και όπως στα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης 
ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον χώρο της γαστρονομίας.  
Οι Κρήτες εστιάτορες και γενικά οι έμποροι τροφίμων στη 
Γερμανία ξεπερνούν τους 800 οι περισσότεροι οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στα κρατίδια της Rinanias, Bedis 
Bitemvergis και Babarias.
Αυτοί είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές και διαφημιστές των 
κρητικών προϊόντων και της Κρήτης γενικότερα.
Θέλουμε να βεβαιώσουμε ότι οι Ομογενειακές Οργανώσεις 
στην Ευρώπη νοιάζονται και κάνουν πολλές προσπάθειες 
διαφήμισης. Επιδιώκουμε στις εκδηλώσεις μας να 
προσφέρονται κρητικά κρασιά. 
Ακόμη επηρεάζουμε εισαγωγείς και προμηθευτές όσο 
μπορούμε να συμπεριλάβουν στην γκάμα των προϊόντων τους 
και τα κρητικά. 
Ερ. Η Ελλάδα χρειάζεται τουριστική στήριξη από τους 
απόδημους Έλληνες και στο κάλεσμα του υπουργού 
τουρισμού υπάρχει ανταπόκριση;
Απ. Όσο για το πρόσφατο κάλεσμα του υπουργού για 
τουριστική στήριξη από τους απόδημους δεν έχω παρά να 
συμπληρώσω ότι «εμείς δεν κάνουμε ποτέ τίποτα άλλο παρά 
να σκεφθόμαστε, να διαφημίζουμε και να παροτρύνουμε 
τους φίλους μας Γερμανούς να έρθουν στην Ελλάδα. Την 
στηρίζουμε λοιπόν απεριόριστα».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Μανώλη Κουγιουμουτζής είναι αντιπρόεδρος της 
Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κρητών, γενικός γραμματέας 
του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών και πρόεδρος του 
Συλλόγου Κρητών Μονάχου.
Γεννήθηκε το 1956 στα Λειβάδεια του Μυλοποτάμου 
του νομού Ρεθύμνου-Κρήτης και σπούδασε στην Σχολή 
Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Ηράκλειο. Στην Γερμανία 
πήρε πτυχίο από την σχολή Ξενοδοχοϋπαλλήλων με 
ειδίκευση στην τροφογνωσία.
Εργάσθηκε για 10 χρόνια στην εταιρία SERATON ο οποίος 
είχε την διεύθυνση του εστιατορίου στο Μόναχο.
Το 1990 άνοιξε εστιατόριο στο Μόναχο και έχει την εταιρία 
«Alpha Guibh» η οποία είναι σύμβουλος σε τουριστικές 
επιχειρήσεις στο θέμα της γαστρονομίας ενώ αναλαμβάνει 
δεξιώσεις αλλά και κάνει εμπόριο ελαιόλαδου.    
Σήμερα έχει δύο εστιατόρια στο Μόναχο  και είναι κάτοικος  
του Μονάχου Γερμανίας  από το 1980.
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Ψηφιακή εφημερίδα

www.desmevsi.gr
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Η Ενημέρωση

   Ο προϋπολογισμός του 2010 πρόκειται να παρουσιάσει με 
έλλειμμα 22,17 δις €  που αντιστοιχεί στο 9,1% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Το ΑΕΠ υπολογίστηκε στα 240,15 δις 
€ για το 2009.  Κάτω από την υπάρχουσα συγκυρία είναι αμφίβολο 
εάν θα μπορέσει η κυβέρνηση να επιτύχει την συγκράτηση του 
ελλείμματος κάτω από το προϋπολογισθέν έλλειμμα.

Το συσσωρευμένο χρέος την 31/12/2009 έφτασε στο ποσό των 
298,5 δις €. Η εξέλιξη του χρέους από το 2000 παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα:
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Δημόσιο χρέος σε δις ευρώ

Το συνολικό χρέος των 298,50 δις €, αντιστοιχεί περίπου στο 
124% του ΑΕΠ.
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το ποσό αύξησης του 
δημοσίου χρέους κατά έτος από 2000 έως το 2009 σε απόλυτους 
αριθμούς:
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το ποσοστό αύξησης του 
δημοσίου χρέους κατά έτος από 2000 έως το 2009:
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 Την επόμενη τετραετία 2011-2014 το δημόσιο θα πρέπει να 
δανειστεί για να πληρώσει παλιά ομολογιακά δάνεια  120 δις € 
περίπου, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 50% του ΑΕΠ, συμφώνα 
με τον επόμενο πίνακα:
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Στο ποσό των 120 δις € θα πρέπει να προστεθούν περίπου και 10 
δις €  εντόκων γραμματίων του δημοσίου που λήγουν κάθε έτος. 
Δηλαδή σύνολο 160 δις €.
Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το έλλειμμα κάθε έτους 
το οποίο αν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο την τετραετία θα είναι 
10 δις €, αυτό σημαίνει ότι θα απαιτηθεί 40 δις επιπλέον δανεισμός 
για κάλυψη των ελλειμμάτων. Άρα οι συνολικές δανειακές ανάγκες 
της χώρας την επόμενη τετραετία θα ανέλθουν στο ποσό των 200 
δις €, δηλαδή σχεδόν όσο το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας.
Η Ελλάδα αυτή την στιγμή λόγω του ευρώ έχει απωλέσει 
το όπλο της δημιουργίας ανταγωνιστικότητας με την χρήση 
της διολίσθησης του εγχώριου νομίσματος. Η έλλειψη 
ανταγωνιστικότητας αποτυπώνεται στην μείωση του τουρισμού 
το 2009 κατά -15% (ενώ στη Τουρκία αυξήθηκε κατά 19%) και 
στον παρακάτω  πίνακα εισαγωγών–εξαγωγών. Οι εισαγωγές της  
Ελλάδας το 2009 και το 2008 ήταν τριπλάσιες από τις εξαγωγές 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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Μόνο το 2009, πλούτος 33,69 δις € (48,08-14,39=33,69) έφυγε 
από την Ελλάδα για εισαγωγές προϊόντων. Αυτό σημαινει με 
απλά λόγια ότι δεν εισρέει πλούτος στην Ελλάδα, ο οποίος θα 
μπορούσε να ξεπληρώσει ένα μέρος από τα δάνεια των 200 δις € 
της επόμενης τετραετίας
Άραγε θα μπορέσει το δημόσιο να καλύψει τα επόμενα χρόνια τα 
ελλείμματα των προϋπολογισμών και επιπλέον να δημιουργήσει 
πλεονάσματα για να ξεκινήσει να πληρώνει τα τεράστια χρέη του; 
ή θα συνεχίσει με νέα δάνεια να πληρώνει τα παλιά δάνεια με 

αποτέλεσμα το συνολικό συσωρευμένο χρέος των 298,5 δις € (την 
31/12/2009) το οποίο το πρώτο τρίμηνο του 2010 εφθασε τα 312 
δις €, θα συνεχίζει να αυξάνεται κάθε έτος;    
Το δημόσιο το 2010 θα έχει  έσοδα περίπου 57 δις €, και έξοδα 80 
δις € παρουσιάζονατας ένα έλλειμμα 23 δις €, δηλαδή ένα δημόσιο 
που ξοδεύει περίπου 2 δις € το μήνα παραπάνω από ότι εισπράτει. 
Πόσο καιρό ακόμα θα μπορέσει να αντέξει να ξοδεύει περισσότερα 
από όσα εισπράτει;
Όταν μια οικονομία παράγει αγαθά και υπηρεσίες με υψηλή 
προστιθέμενη αξία είναι αποδεκτό να έχει σχετικά χαμηλά 
ελλείμματα και χρέη, όταν οι δαπάνες είναι παραγωγικές. Δεν 
κινδυνεύει από τη στιγμή που έχει εισοδήματα από παραγωγικές 
διαδικασίες. 
Η ελληνική οικονομία ούτε ανταγωνιστική είναι αλλά ούτε και 
οι δαπάνες της είναι παραγωγικές. Επίσης απουσιάζουν βασικοί 
παραγωγικοί κλάδοι.
Ακόμα και κλάδοι που ενισχύθηκαν στο παρελθόν από επιδοτήσεις 
έχουν συρρικνωθεί, π.χ. με βάση την διάρθρωση του ΑΕΠ το 2008:
Α) Η συνεισφορά της αλιείας στο ΑΕΠ συρρικνώθηκε από 0,48% 
το 2001 στο 0,39% το 2008 παρόλο που ο κλάδος στο διάστημα 
αυτό έλαβε επιδοτήσεις 175 εκ. €. 
Β) Η πληροφορική η οποία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά 
στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, συμμετέχει 
μόνο κατά 0,41% στην δημιουργία του ΑΕΠ.
Την τελευταία δεκαετία εισέρευσαν από την Ευρωπαϊκή κοινότητα 
περίπου 40 δις € σε επιδοτήσεις. Τα χρήματα αυτά έπρεπε να 
διατεθούν για να αυξηθούν οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. 
Δυστυχώς μεγάλο μέρος διατέθηκαν για καταναλωτικές δαπάνες. 
Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της συμμετοχής των επενδύσεων σε 
πάγια κεφάλαια στο ΑΕΠ, από 23% που ήταν το 2003 σε 16.2% το 
2009. 
Η Ελλάδα είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί τις χώρες με βαριά 
βιομηχανία. Μπορεί όμως να επικεντρωθεί σε κλάδους που 
μπορούν να παράγουν εισροές συναλλάγματος όπως είναι:
1) Η πληροφορική και κυρίως το λογισμικό
2) Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ώστε να εισάγουμε φοιτητές 
και όχι να εξάγουμε
3) Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών
4) και διάφορες άλλες δραστηριότητες όπως τρόφιμα με ονομασία 
προέλευσης κλπ.
5) Πακέτο για την  προώθηση της Κρητικής διατροφής 
(βιολογικής διατροφής) στον τομέα των τροφίμων σε συνδυασμό 
με το τουρισμό, την εξοχική κατοικία, μπορούν να αποφέρουν 
σημαντικές εισροές κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια.
Εδώ καλείτε το κράτος να παίξει τον κρίσιμο ρόλο του. Αρχικά 
να εκσυγχρονιστεί το ίδιο με την κατάρτιση μακροχρόνιων 
εικοσαετών προγραμμάτων, με την ευρεία χρήση της 
πληροφορικής και την συνεχή εκπαίδευση των δημοσίων 
υπαλλήλων, ώστε να υπηρετούν και όχι να καταδυναστεύουν 
τον πολίτη και τον επιχειρηματία. Κατά δεύτερον, να σχεδιάσει 
και να δημιουργήσει κίνητρα ώστε να στρέψει την οικονομία 
να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία αποφέρουν εισροή 
συναλλάγματος από το εξωτερικό. Μονό έτσι θα μπορέσει να 
δημιουργηθεί πλούτος και παράλληλα θα αυξηθούν τα έσοδα 
του κράτους για να μπορέσει να μειωθεί το υπέρογκο χρέος του 
δημοσίου.

Το δημόσιο υπερ-χρέος

Δρ.  Γιώργος Σ. Ατσαλάκης
Διδάσκων Πολυτεχνείου 

Κρήτης

Ιωάννα Γ. Ατσαλάκη 
Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

Η Ενημέρωση

Προϋπολογισμός 
σε δις €

2010

Έσοδα 57,56
Έξοδα 79,73
Έλλειμμα -22,17
Έλλειμμα ποσοστό επί του 
ΑΕΠ

-9,1
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«Οι ανάγκες για νέες ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων 
προκύπτουν είτε από την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, 
με απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό διαφορετικές 
από τον παραδοσιακό μαζικό τουρισμό είτε από τις μεταβο-
λές στη σύνθεση του παραδοσιακού προϊόντος του μαζικού 
τουρισμού. Εκφράζεται από πολλές πλευρές η επιθυμία ή 
διαπιστώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης νέων, εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού τόσο για να μπορεί ο ελληνικός τουριστι-
κός τομέας να ανταποκριθεί έγκαιρα στις μεταβαλλόμενες 
τάσεις και εξελίξεις στη διεθνή τουριστική αγορά όσο και για 
τη διείσδυση σε τομείς της υφιστάμενης τουριστικής αγοράς 
και θα μπορούσε να βελτιώσει τα δομικά χαρακτηριστικά της 
τουριστικής ζήτησης στη χώρα μας» αναφέρεται σε έρευνα 
του Λουκή Α. Αθανασίου  με θέμα «Τουριστική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση» που εκπόνησε το Ινστιτούτου Τουριστικών 
Ερευνών και Προβλέψεων.
Επίσης αναφέρεται «Σε σχέση με τις επιθυμίες ή τις δυνατό-
τητες προτείνεται η επέκταση της προσφοράς του κατάλληλα 
εξειδικευμένου προσωπικού με την ανάπτυξη αντίστοιχων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτίμηση των ποσο-
τικών αναγκών αλλιώς είναι ορατός ο κίνδυνος δημιουργίας 
υπερπροσφοράς, ιδίως κατά τα αρχικά στάδια, οπότε η ενερ-
γός ζήτηση, σε νέες ειδικότητες θα είναι εκ των πραγμάτων 
περιορισμένη. 
Αποτελεί σοβαρό σφάλμα, κατά τον σχεδιασμό της πολιτι-
κής για την τουριστική εκπαίδευση να συγχέεται η ενεργός 
ζήτηση εργατικού δυναμικού με την εν δυνάμει μελλοντική 
ζήτηση.
Σε βαθμό ίσως μεγαλύτερο απ’ ότι αυτό συμβαίνει σε άλλες 
χώρες, ο ελληνικός τουριστικός τομέας -όπως άλλωστε και 
ολόκληρη σχεδόν η ελληνική οικονομία- απαρτίζεται από 
μικρομεσαίες μονάδες. Η πρώτη γενεά μικρών και μεσαίων 
μεγέθους επιχειρηματιών που αναπτύχθηκε στα χρόνια της 
γρήγορης ανόδου του τομέα έμαθε ασκώντας το επάγγελμα. 
Και αν ακόμη το σύστημα τουριστικής εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης παρείχε τότε τα κατάλληλα προγράμματα σπουδών 
για την κατηγορία αυτή απασχολουμένων στον τουριστικό 
τομέα, δεν είναι πολύ πιθανόν ότι πολλοί από αυτούς θα είχαν 
τις δυνατότητες ή το ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουν. Ο 

ρόλος όμως των νεοτέρων ανθρώπων για την ανταγωνιστικό-
τητα και την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών είναι 
μεγάλης σημασίας.
Σκόπιμο θα ήταν να εξετασθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ειδικών προγραμμάτων σπουδών τα οποία προσφέρουν ένα 
μίγμα γνώσεων διοίκησης αλλά και ορισμένων τεχνικών γνώ-
σεων για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, που να προορί-
ζεται για την εκπαίδευση των επικεφαλής μικρών και μεσαίων 
μεγέθους τουριστικών επιχειρήσεων.
Τέτοια προγράμματα ελλείπουν, αφού όπως φαίνεται η προ-
σοχή στρέφεται στη δημιουργία ειδικών που να προσφέρουν 
εξαρτημένη εργασία σε διάφορα επίπεδα.
Στην ίδια λογική, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και για τους 
διαχειριστές μονάδων ενοικιαζομένων δωματίων, ο αριθμός 
των οποίων υπερβαίνει τις 40.000. Η στάση και η συμπεριφο-
ρά αυτού του δυναμικού επηρεάζει αποφασιστικά την ποιό-
τητα των προσφερομένων υπηρεσιών διανομής. Προτείνεται 
η προσφορά στο δυναμικό αυτό ευκαιριών κατάρτισης ή επα-
νακατάρτισης με προγράμματα μικρής διαρκείας, κατάλληλα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες του.
Σε ένα τομέα που οι απασχολούμενοι εξακολουθούν να απο-
τελούν σχετικά υψηλό ποσοστό ο σχεδιασμός και η λειτουρ-
γία του συστήματος τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
με προσανατολισμό την εξαρτημένη εργασία δεν συνιστά 
επαρκή πολιτική.
Ο ανασχεδιασμός των προγραμμάτων σπουδών και η υιοθέ-
τηση παραλλαγών στον τίτλο των προγραμμάτων είναι ως ένα 
σημείο θεμιτές τόσο με την έννοια της καινοτομίας όσο με 
την έννοια την καλώς νοούμενης προβολής των προγραμμά-
των που προσφέρονται. Από την άλλη μεριά σε ένα πολύ νέο 
εκπαιδευτικό κλάδο, στον οποίον δεν έχουν ακόμη προκύψει 
πρότυπα και παράδοση ποιότητας, οι συχνές αλλαγές στο 
περιεχόμενο και τους τίτλους των σπουδών μπορεί να αποβαί-
νουν αντιπαραγωγικές. Όπως αναφέρεται, αποτελεί έναν από 
τους ρόλους των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρονται 
από δημόσια ιδρύματα και θα εξαρτώνται άμεσα από τις κυ-
μάνσεις της αγοράς, να ακολουθήσουν εν προκειμένω μια πιο 
στιβαρή πολιτική και να επιδιώξουν τη δημιουργία προτύπων 
και παράδοσης σε ειδικότητες που αντιστοιχούν στη μεγάλη 
μάζα των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα.»

Τουρισμός

Νέες ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΛΟΥΚΗ Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»

Τουρισμός
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Η Γνώμη

Η Γνώμη

«Το πρόγραμμα «κάλυψη δαπανών ασφαλιστικών και φορο-
λογικών υποχρεώσεων» με ανώτατο δάνειο τις 100.000 ευρώ 
λήγει 31.12.2010, ενώ το πρόγραμμα «κάλυψης δαπανών 
αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» με 
ανώτατο δάνειο τις 300.000 ευρώ λήγει την 31.12.2011» υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος της εταιρίας ΤΕΜΠΜΕ κ. Αλέξανδρος 
Παπασέρνος.
Είναι πρόγραμμα -συνέχισε- έκτακτου χαρακτήρα για να 
στηρίξει λόγω της κρίσης τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Ένα 
πρόγραμμα, το οποίο ανταποκρίνεται στο αίτημα όλων των 
παραγωγικών φορέων, όπως τα επιμελητήρια, η ΓΣΕΒΕΕ 
και η ΕΣΕΕ, και το οποίο συνδυάζει ταυτόχρονα τη στήριξη 
επιχειρήσεων και την ταμειακή ενίσχυση του δημοσίου και 
των ασφαλιστικών ταμείων.
Επιχειρήσεις για τις οποίες σήμερα έχει σταματήσει η ροή 
πιστώσεων -ανέφερε- επειδή δεν διαθέτουν ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα, μπορούν με χαμηλότοκο δάνειο 
μέσω του ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώσουν μέχρι και το 100% των 
υποχρεώσεών τους προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς 
φορείς. Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να αποκτήσουν και 
πάλι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και να συ-
νεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους και λειτουργική 
τους δραστηριότητα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εταιρίες που έχουν κάτω από 10 
άτομα υπαλλήλους μπορούν να προχωρήσουν να καλύψουν 
ταυτόχρονα τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές τους υπο-
χρεώσεις. 
Ερ. Το πρόγραμμα για το κεφάλαιο κίνησης πότε λήγει (χρο-
νική λειτουργίας) και πόσα χρόνια είναι η αποπληρωμή του;
Απ. Tο πρόγραμμα για το κεφάλαιο κίνησης που έχει το 
χαμηλότερο σήμερα επιτόκιο στην ελληνική αγορά (3%) 
αφορά δάνεια εγγυημένα κατά 80% από το ΤΕΜΠΜΕ, με 
ανώτατο ύψος δανείου τις 125.000 ευρώ και με διάρκεια 3 
έτη. Το πρόγραμμα σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς λήγει 
την 31.12.2010.
Ερ.: Το πρόγραμμα για το ασφαλιστικό, φορολογικές υποχρε-
ώσεις και πληρωμής τιμολογίων πόσα χρόνια είναι η απο-
πληρωμή του, η διάρκεια του μέχρι πότε (χρονική περίοδο 
λειτουργίας) και τι δικαιολογητικά χρειάζονται; 

Απ. Το πρόγραμμα «κάλυψη δαπανών ασφαλιστικών και 
φορολογικών υποχρεώσεων» με ανώτατο δάνειο τις 100.000 
ευρώ λήγει 31.12.2010, ενώ το πρόγραμμα «κάλυψης δαπα-
νών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών» 
με ανώτατο δάνειο τις 300.000 ευρώ λήγει την 31.12.2011. 
Τα δάνεια και των δύο προγραμμάτων έχουν 6ετή διάρκεια 
με περίοδο χάριτος 2 ετών, όπου θα καταβάλλεται μόνο ο 
τόκος. Για να μπορέσει η επιχείρηση να αξιολογηθεί από μια 
Τράπεζα με σκοπό να συνάψει δάνειο εγγυημένο από την ΤΕ-
ΜΠΜΕ ΑΕ απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά, όπως Ε3 της 
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης, Ε7 που αφορά 
την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση, ή έγγραφο 
ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας, Βεβαιώσεις οφειλών κατά 
την ημερομηνία προσφυγής στις ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά 
Ταμεία.
Ερ.  Τι πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη συνεργα-
σία τους με τις τράπεζες;
Απ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει όταν υπογράψουν σύμβα-
ση δανείου με τις Τράπεζες να προσέξουν ότι σε δάνειο έως 
40.000 ευρώ δεν οφείλουν να δώσουν εξασφαλίσεις, δηλαδή 
οι εξασφαλίσεις είναι μηδενικές. Αν το δάνειο είναι υψηλό-
τερο από τις 40.000 ευρώ τότε η Τράπεζα δύναται να ζητήσει 
εξασφαλίσεις οιασδήποτε μορφής, αλλά αν είναι εμπράγμα-
τες αυτές δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 10% του δανείου. 
Επίσης δεν μπορεί το spread του δανείου να είναι υψηλότερο 
από 6%.
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:
Προϋπολογισμός του Προγράμματος
Ο αρχικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 
700 εκ. € εγγυήσεις, καλύπτοντας δάνεια συνολικού ύψους 
875 εκ.€ Οι παρεχόμενες εγγυήσεις χορηγούνται δυνάμει των 
υφισταμένων ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Ο τελικός 
Προϋπολογισμός του Προγράμματος προβλέπεται με νεότερη 
απόφαση να ανέλθει στο ποσό του 1 δις.€ εγγυήσεων καλύ-
πτοντας δάνεια συνολικού ύψους 1,25 δις.€.
Επίσης αποκλείονται από την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ:
− Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου
βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι 

Οργανισμοί.
− Οι ΜΕ/ΠΜΕ του Χρηματοπιστωτικού και Χρηματοοικο-
νομικού Τομέα (Τράπεζες, Εταιρείες Venture Capital, ΕΚΕΣ, 
Εταιρείες Leasing, Eταιρείες Factoring, Ασφαλιστικές Εται-
ρείες, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ, ΕΛΔΕ κ.λπ.).
− Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι 
κ.λπ.).
− Οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες νοούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις του 
άρθρου 48 του Ν.2238/94 (Φορολογία Εισοδήματος)
Επιλέξιμες Μορφές Δανείων
Το Πρόγραμμα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανεί-
ων, τακτής λήξης με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων 
ΜΕ/ΠΜΕ σε ΔΟΥ και σε Ασφαλιστικά Ταμεία. κατά την 
ημερομηνία προσφυγής τους για βεβαίωση οφειλών μετά την 
έγκριση του Προγράμματος.
Επισημαίνεται ότι για την υπογραφή δανειακής σύμβασης 
και για την εκταμίευση του δανείου δεν είναι προαπαιτούμε-
νη στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος η προσκόμιση 
φορολογικής και/ή ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα 
με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (παρ.2 του αρ.63 του 
Ν.2084/92 – ΦΕΚ 165 Α’ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 
του αρ.90 του Ν.3842/2010 ΦΕΚ 58 Α΄ & ΠΟΛ 1051/3.5.10 
ΦΕΚ 675/18.5.2010/Β περί συμπλήρωσης της 1109793/6134- 
11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134/Β/99).
Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση είναι 
5.000,00€. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση 
είναι 100.000,00€. Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΕ/
ΠΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό απασχολούμε-
νων στην επιχείρηση.
Χρόνος Ενεργοποίησης Δανειακών Συμβάσεων
Οι δανειακές συμβάσεις ενεργοποιούνται, δηλαδή γίνεται η 
εφάπαξ εκταμίευση του δανείου και καταβολή του ποσού με 
δίγραμμη επιταγή στις ΔΟΥ ή/και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, 
το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της 
εγγύησης από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και με καταληκτική ημερο-
μηνία την 31-12-2010.
Τρόπος Καταβολής του ποσού του Δανείου απευθείας στις 
ΔΟΥ και στα Ασφαλιστικά Ταμεία
Η καταβολή των υποχρεώσεων προς τις ΔΟΥ ή/και τα Ασφα-
λιστικά Ταμεία πραγματοποιείται μέσω της έκδοσης δίγραμ-
μης/ων επιταγής/ων υπέρ των ΔOY ή/και των Ασφαλιστικών 
Ταμείων. Η ΜΕ/ΠΜΕ οφείλει να προσκομίσει στην τράπεζα, 
εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της δίγραμμης 
επιταγής, ενημερότητα ή σχετική ρύθμιση για την κάλυψη 
των υποχρεώσεών της τόσο από τη ΔΟΥ όσο και από τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία υπέρ των οποίων έγινε η καταβολή του 
δανείου σύμφωνα με τον σκοπό του δανείου και η τράπεζα να 
την τηρεί στον δανειακό φάκελο.
Διαδικασίες παροχής εγγυήσεων
Η Τράπεζα δέχεται αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ για χορήγηση 
δανείων με σκοπό την κάλυψη υποχρεώσεων προς ΔΟΥ ή/
και Ασφαλιστικά Ταμεία. Τα αιτήματα συνοδεύονται από την 
Υπεύθυνη Δήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ (Υπόδειγμα 2, Παράρτη-
μα ΙΙΙ Οδηγού), νομίμως υπογεγραμμένης, καθώς και με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί 

τα αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ και βαθμολογεί την πιστοληπτική 
τους ικανότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή και δεσμεύεται 
να εφαρμόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς της 
και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζει, ελέγ-
χει εάν η ΜΕ/ΠΜΕ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης της στο 
Πρόγραμμα και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι 
οικονομικά βιώσιμη και καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξής 
της στο Πρόγραμμα, τότε συμπληρώνει στην ηλεκτρονική 
φόρμα της «Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότη-
σης Επιχείρησης» (Υπόδειγμα 1, Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού) τα 
στοιχεία που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η τράπεζα 
αποστέλλει, μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας της, (και όχι από 
τα Υποκαταστήματα) στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ηλεκτρονικά την 
Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης της Επιχεί-
ρησης, σε αρχείο μορφής XML.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Αλέξανδρος Παπαρσένος, Πρόεδρος του ΔΣ της ΤΕΜΠΜΕ 
ΑΕ, είναι Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, Docteur es 
Sciences Economiques,  του Πανεπιστημίου της Σορβόν-
νης, Paris I. Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στην 
διοίκηση και διαχείριση ανωνύμων εταιρειών, οργανισμών 
και φορέων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα  ιδιαίτερα δε 
στο χρηματοπιστωτικό και χρηματοοικονομικό χώρο. Επί-
σης, διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην 
ίδρυση και λειτουργία νέων εταιρειών  στη χώρα μας. Στην 
ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, κατείχε την θέση του Γενικού Διευθυντή από 
την ίδρυσή της και για πέντε συνεχή έτη (2004-2008).
Διετέλεσε μέλος, εκτελεστικό ή μη, σε Διοικητικά Συμβούλια 
Οργανισμών,  Φορέων και  εταιρειών στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, ήτοι: μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της 
ΩΜΕΓΑ ΑΕΔΑΚ, Πρόεδρος του Δ.Σ. της FIST A.E., μέλος 
του Δ.Σ. του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας / 
ΚΑΠΕ, μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυ-
λακίου ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ.
Ήταν επικεφαλής (Project Manager και Program Manager) 
πολλών σημαντικών έργων ελληνικής και διεθνούς εμβέλει-
ας. Ενδεικτικά αναφέρονται: Project Manager του Επιχειρη-
σιακού Σχεδίου της Παρευξείνιας Τράπεζας για λογαριασμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.), Program Manager του Με-
σογειακού Ολοκληρωμένου Προγράμματος της Περιφέρειας 
Αττικής για λογαριασμό της Ε.Ε., Project Manager του έργου 
«Strategies, Policies and Risk Management of Guarantee 
Organizations» που χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε., Project 
Manager του έργου «Gap Analysis of SME financing needs in 
Greece” στο πλαίσιο της  Κοινοτικής Πρωτοβουλίας  Jeremie 
για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων καθώς 
και project manager του έργου «χρηματοδοτικές υποδομές 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις» για λογαριασμό της ΓΣΕΒΕΕ 
(Μάιος 2009). Επίσης, έχει υλοποιήσει περισσότερα από 100 
επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, συμμετείχε και συμμετέχει ως εισηγητής σε πολυ-
άριθμα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, εκπαιδευτικά 
προγράμματα και σεμινάρια, ενώ αρθρογραφεί στον ημερή-
σιο - εβδομαδιαίο και περιοδικό τύπο.

Νέα προγράμματα για μικρές επιχειρήσεις 

Ο Αλέξανδρος Παπαρσένος, 
Πρόεδρος του ΔΣ της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, 
Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών, 

Docteur es Sciences Economiques, 
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Paris I.
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

Η ιδέα του Γαστρονομικού Κέντρου Κρητικής Διατροφής 
«ΝΤΟΥΝΙΑΣ» γεννήθηκε οκτώ χρόνια πριν όταν ο ιδιοκτήτης, 
κ. Στέλιος Τριλυράκης επαγγελματίας μάγειρας τότε στα Χανιά, 
αποφάσισε να ζήσει στο χωριό και να δημιουργήσει ένα δικό του 
χώρο, στον οποίο θα αναβίωνε τις γεύσεις που γνώριζε από την 
γιαγιά και την μητέρα του, στο μέρος όπου εκείνες έζησαν.
Για να πραγματοποιηθεί η ιδέα ήταν απαραίτητες δύο προϋποθέσεις: 
οι πρώτες ύλες να αποτελούν προϊόντα της περιοχής (ότι είναι 
δυνατόν να παραχθεί) και τα εδέσματα να παρασκευάζονται με 
τον παραδοσιακό τρόπο. Οπότε δημιουργήθηκε το εργαστήριο-
κουζίνα με παρασιές, ξυλόσομπες, ξυλόφουρνο και τους 
απαραίτητους χώρους προετοιμασίας, σύμφωνα πάντα με τους 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
Έτσι οργανώθηκε μια οικογενειακή επιχείρηση με μια μικρή 
φάρμα και λαχανόκηπους, στα χωράφια που μέχρι τότε ήταν 
εγκαταλειμμένα. Επίσης, αξιοποιήθηκε η παραδοσιακή παραγωγή 
της οικογένειας σε κρασί, λάδι και μέλι. Επιπλέον οργανώθηκε η 
συνεργασία με γείτονες, οι οποίοι θα προμήθευαν ότι ο ιδιοκτήτης 
δεν είχε τη δυνατότητα να παράγει, κυρίως όσον αφορά το κρέας 
και το γάλα.
Το Παραδοσιακό Γαστρονομικό Κέντρο Κρητικής Διατροφής 
«ΝΤΟΥΝΙΑΣ» δημιουργήθηκε στη Δρακώνα Κεραμειών. 
Πρόκειται για ένα χωριό στις ρίζες των Λευκών Ορέων, σε 600μ. 
υψόμετρο, με θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον και μακρόχρονη 
ιστορία. Στη θέση της επιχείρησης ήταν το σπίτι του Ντουνιά 
(Ντουνιαδάκη Δημήτρη, παππού του ιδιοκτήτη), στο οποίο 
γευόταν το θαυμαστό κρασί του και το «βρισκούμενο» κέρασμα 
κάθε περαστικός.
Η επιχείρηση χρησιμοποιεί αποκλειστικά παρθένο ελαιόλαδο, σε 
όλο το φάσμα της κουζίνας, το παράγεται από την οικογένεια. 
Οι ελιές συντηρούνται με πολλούς τρόπους (τσακιστές, ξιδάτες, 
παστές, κολυμπάδες) και κάποια είδη διατηρούνται όλο το 
χρόνο.
Τα βότανα που χρησιμοποιούνται για τα φαγητά (ρίγανη για 
τις σαλάτες, θυμάρι για τα ψητά, φασκόμηλο για το αρνί με 
μέλι, δάφνη για το κουνέλι στιφάδο), αλλά και η μαλοτήρα, το 
δίκταμο, η μαντζουράνα, το φλισκούνι, το χαμομήλι τα οποία 
χρησιμοποιούνται για τα ροφήματα, μαζεύονται από το χωριό 
έως τις κοντινές πλαγιές των Λευκών Ορέων.
Τα ζώα εκτρέφονται από τον ιδιοκτήτη και την οικογένειά του 

και δίνουν το γάλα από το οποίο παράγεται στάκα, τυρί μυζήθρα 
και γιαούρτι. 
Επίσης, με το κρέας των ζώων αυτών παρασκευάζεται το 
παραδοσιακό πιλάφι, το τσιγαριαστό, το κατσίκι με σταμναγκάθι, 
οι κρεατότουρτες κλπ.
Παραγωγής της οικογένειας είναι και το μέλι, το οποίο 
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία πιάτων και για το θαυμάσιο 
ρακόμελο.
Είδη που προσφέρονται, αλλά δεν παράγονται στο χωριό (όπως 
το αλεύρι, τα όσπρια, το ρύζι) αγοράζονται από συνεταιριστικό 
κατάστημα βιολογικών προϊόντων, στο οποίο ο ιδιοκτήτης είναι 
μέλος.
Η εκτίμηση για το παρόν και το μέλλον σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη 
κ. Στέλλιο Τριλυράκη  είναι «Μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας, 
διαπιστώνουμε από πολλές πλευρές, ότι η επιλογή δημιουργίας 
του Παραδοσιακού Γαστρονομικού Κέντρου Κρητικής Διατροφής 
με τον τρόπο που έγινε είναι σωστός. Κρατώντας ζωντανή την 
παράδοση αλλά και το χωριό, αποτελεί οικονομική, πολιτισμική 
και κοινωνική προσφορά για τον τόπο. Δίνει τη χαρά της γεύσης, 
της γνώσης και της υγείας στους πελάτες του αλλά και τη χαρά 
της δημιουργίας, σε ένα υγιές περιβάλλον με σεβασμό στη ζωή, 
για εμάς τους ίδιους. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά που πρέπει 
να γίνουν ακόμη, όσον αφορά κυρίως  την παρουσίαση αλλά και 
τις δραστηριότητες που κάποιος μπορεί να συνδυάσει μαζί με την 
έξοδό του αυτή για φαγητό».
Το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» απονέμεται σε 
εστιατόρια που προσφέρουν Κρητική Κουζίνα και χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά παρθένο κρητικό ελαιόλαδο και τοπικά προϊόντα. 
Αποτελεί αναγνωριστικό της ποιότητας  των παρεχόμενων 
υπηρεσιών εστίασης Κρητικής Κουζίνας, αποδίδεται από την 
διανομαρχιακή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Κρητικό 
Σύμφωνο Ποιότητας» και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
και ένα ισχυρό εργαλείο προβολής για όλες τις επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης που θα το αποκτήσουν.
Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» απένειμε το πρώτο «Σήμα 
Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» στην επιχείρηση μαζικής 
εστίασης «ΝΤΟΥΝΙΑΣ», στην Δρακώνα Κεραμειών, στο Νομό 
Χανίων, αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς την διαδικασία πιστοποίησης 
(επιθεώρηση, διορθωτικές ενέργειες, πλήρης συμμόρφωση προς 
τις Προδιαγραφές Πιστοποίησης).

Παραδοσιακό Γαστρονομικό Κέντρο Κρητικής Διατροφής «ΝΤΟΥΝΙΑΣ» 
Δρακώνα Δήμου Κεραμειών, Χανιά Κρήτης

Ο κ. Στέλιος Τριλυδάκης 
ιδιοκτήτης του Γαστρονομικού Κέντρου  
Κρητικής Διατροφής «ΝΤΟΥΝΙΑΣ»
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Αφιέρωμα Αφιέρωμα

Μεγάλος  όγκος  των αιτήσεων από επαγγελματίες αγρότες 
που επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς 
στα αγροτεμάχιά τους, βρίσκονται στις  Ενώσεις Αγροτικών 
Συνεταιρισμών της χώρας, υπό τον συντονισμό της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ. 
Σύμφωνα με το πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτο Καρα-
μίχα, με το συντονισμό της ΠΑΣΕΓΕΣ προχώρησαν ομαλά 
οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε οι Ενώσεις Αγροτικών 
Συνεταιρισμών της χώρας  υποδέχθηκαν  τις  αιτήσεις των 
επαγγελματιών αγροτών.
Παλέψαμε και πετύχαμε οι αγρότες να έχουν τη δυνατότητα 
συμμετοχής στις ΑΠΕ τόνισε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, 
ανοίγοντας έτσι ένα «παράθυρο» συμπληρωματικού εισοδή-
ματος για να παραμείνουν στην ύπαιθρο.
Τα φωτοβολταϊκά και οι ΑΠΕ δεν λύνουν το καθολικό πρό-
βλημα του αγροτικού τομέα, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της 
ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλα συνιστούν απαραίτητα ευκαιρία, η οποία 
συμπληρώνει το διατροφικό μοντέλο γεωργίας που προωθού-
με.
«Πρέπει να κινηθούμε οργανωμένα και ομαδικά», είπε ο κ. 
Καραμίχας, ώστε να διεκδικήσουμε τα επόμενα χρόνια το 
«κομμάτι» από την ενέργεια που μας αντιστοιχεί, ως αγρότες.
Από την πλευρά της, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, κα Κατερίνα Μπατζελή, κατά την διάρκεια 
ημερίδας για τα φωτοβολταϊκά  αναφέρθηκε στο «τρίγωνο», 
Ενέργεια - Νερό - Διατροφή, βάσει του οποίου πρέπει να προ-
χωρήσουν οι αγρότες και χαρακτήρισε ευκαιρία για συμπλη-
ρωματικό εισόδημα στους αγρότες τις ΑΠΕ.
«Δεν πρέπει να μας πιάνει ούτε φόβος, ούτε πανικός για το 

αν θα προλάβουμε», τόνισε η κα Μπατζελή, που διευκρίνισε 
ότι δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να ενταχτούν στις ΑΠΕ 
260.000 αγρότες.
Ακόμη τόνισε «τα πλαίσια του Αλέξανδρου Μπαλτατζή, 
υπογράφτηκε συνολικό κονδύλι 758 εκατομμυρίων ευρώ για 
όλα τα αρδευτικά έργα στην περιφέρεια, περιλαμβανομένων 
μεγάλων αρδευτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, εγγειοβελτιώ-
σεων και μικρών φραγμάτων.
Φυσικά εφόσον υπάρχει μία καλή εξέλιξη τόσο της συνο-
λικής οικονομίας όσο και της σωστής απορροφητικότητας, 
αυτά τα μεγάλα έργα θα συμπληρωθούν και θα επεκταθούν. 
Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα νερά, η διαχείριση των 
νερών, δε συνδέεται μόνο με την παραγωγή αλλά και με την 
ίδια την ενέργεια. 
Νερό - ενέργεια - διατροφή, είναι ένα διαδραστικό τρίγωνο 
που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στο σχεδιασμό της 
πολιτικής μας. 
Είναι το τρίγωνο βάσει του οποίου στηρίζουμε κάθε μέρα τα 
νέα μέτρα που εξαγγέλλουμε. 
Περνάμε άμεσα στην υλοποίησή της οριοθετημένης πλέον 
στρατηγική μας. 
Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικών Αλλαγών, με την κυρία Μπιρμπίλη και 
τους συνεργάτες της, προωθήσαμε ένα μεγάλο πακέτο πολιτι-
κών που αφορούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 
μεταξύ αυτών είναι και τα φωτοβολταϊκά.
Και εδώ θέλω να επισημάνω  ότι τα φωτοβολταϊκά είναι ένα 
κομμάτι των ΑΠΕ, όχι η πιο εύκολη επένδυση για τους αγρό-
τες, είναι όμως η πιο άμεση και εύκολα προσβάσιμη. 

Αθρόες αιτήσεις από αγρότες για 
φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Τζανέτος Καραμίχας 
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Αφιέρωμα Αφιέρωμα

Πιστεύω ότι αν θέλουμε να συνδυάσουμε πολύ πιο στενά τη 
γεωργία με τις ΑΠΕ, θα πρέπει να προετοιμαστούμε Υπουρ-
γείο, Οργανώσεις, παραγωγοί, εκπρόσωποι φορέων, για να 
περάσουμε δυναμικά στη βιομάζα, που από πλευράς Υπουρ-
γείου θα προωθηθεί διότι ανακυκλώνει τα αγροτικά υπολείμ-
ματα, είναι φιλική δραστηριότητα προς το περιβάλλον και 
συμβάλλει στη σωστή διαχείριση του νερού.
Νομίζω όμως ότι θα μας δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία για να 
προχωρήσουμε πραγματικά με οργανωμένο τρόπο στην εξέ-
ταση των ζητημάτων της βιομάζας. 
Καμία ενέργεια πλέον στα ζητήματα της αγροτικής οικονο-
μίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να περνάει μεμονωμένα μέσα 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Κι αυτό το είχαμε 
τονίσει. Ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων πρέπει να αποκτήσει «συμμαχίες» σε άλλα Υπουργεία 
και άλλες πολιτικές. 
Και τώρα σε αυτή την προσπάθειά μας, έχουμε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών, αλλά έχουμε και 
μία καινούργια προσέγγιση. Οι αγρότες μπορεί να διαχειρί-
ζονται και να είναι ιδιοκτήτες οι περισσότεροι αγροτικής γης. 
Στόχος όλων όμως είναι να αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό 
εισόδημα το οποίο θα κάνει πιο ανταγωνιστική την αγροτική 
δραστηριότητα. 
Εδώ όμως θα ήθελα να κρατήσω και μια επιφύλαξη που έχει 
να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο συνήθως χειριζόμαστε τις 
νέες πολιτικές. 
Δεν πρέπει να μας πιάσει ούτε πανικός ποιος θα προλάβει, 
ούτε φόβος εάν θα το καταφέρουμε, ούτε αδιαφορία ότι δεν 
μας ενδιαφέρει και δεν μας απασχολεί.
Θα πρέπει να βρούμε ένα σωστό μείγμα της προσπάθειάς 
μας, της εργασίας, της προοπτικής, έτσι ώστε αυτή η μορφή 
ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά, πραγματικά να δημιουργήσουν 
πρόσοδο και επιπλέον εισόδημα, χωρίς να φέρουν σε ανισορ-
ροπία το διατροφικό μοντέλο και τις διατροφικές ανάγκες της 
χώρας μας.
Ο νόμος που ψηφίστηκε εξασφαλίζει σημαντικές επενδυτικές 
ευκαιρίες για χιλιάδες αγρότες, που με βάση το ισχύον μη-
τρώο αγροτών μιλάμε για περίπου 260.000 αγρότες. Επιλέξι-
μοι όμως δεν μπορεί να είναι όλοι. Θα κριθούν και από άλλα 
κριτήρια, όπως τη μορφολογία του εδάφους, το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Μία εξέταση 
που θα γίνει μετά από τις αιτήσεις τις οποίες θα καταθέσουν.
Δηλαδή, όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζε-
ται στο μητρώο τώρα, δεν θα μπορούν να είναι δικαιούχοι της 
εγκατάστασης με τα φωτοβολταϊκά. 
Είναι γεγονός ότι περίμεναν πάρα πολλοί αυτή τη δράση, 
όμως θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, έτσι ώστε να 
είναι αποτελεσματικό το μέτρο. 
Οι επαγγελματίες αγρότες μπορούν να προχωρήσουν σε μία 
εγκατάσταση ΑΠΕ μέχρι ισχύος 100 κιλοβατώρες εύκολα και 
γρήγορα. 
Ο αγρότης επιλέγει την έκταση που θα χρησιμοποιήσει, την 
τεχνολογία που θα αξιοποιήσει, το κεφάλαιο που θα διαθέσει 
και τον τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης.
Αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης με 
βάση τα στοιχεία που έχουμε, δεν είναι μία φτηνή επένδυση. 
Εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους αγρότες σε 

οποιοδήποτε επενδυτικό κεφάλαιο ή σχήμα μπουν, ώστε να 
μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα, τα κεφάλαια και 
την επιστροφή του κεφαλαίου μετά απ’ το χρόνο της επένδυ-
σης. 
Αυτό σημαίνει ότι κι εμείς ως Υπουργείο θέλουμε να συνομι-
λούμε με συλλογικά σχήματα, ομάδες παραγωγών που έχουν 
κάνει επενδυτικά προγράμματα. 
Η ΠΑΣΕΓΕΣ προτείνει κάποιο άλλο σχήμα. Εμείς δεν μπο-
ρούμε να επιλέξουμε. Εσείς επιλέγετε τους συνεταίρους σας 
σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Εμείς απλά και μόνο θέλουμε 
να παρακολουθούμε τον τρόπο εφαρμογής.
Σε ότι αφορά την εγκατάσταση, εδώ πρέπει να σας πω μία 
ιδιαιτερότητα: Με την αναθεώρηση του προγράμματος «Αλέ-
ξανδρος Μπαλτατζής», όπως ήδη γνωρίζετε, προβλέπονται 
μέτρα για τις ΑΠΕ υπέρ των καπνοπαραγωγών, ως ένα μέρος 
των αντισταθμίσεων για τις μειώσεις του εισοδήματος. 
Οι καπνοπαραγωγοί είναι θα έλεγα οι μόνοι παραγωγοί, που 
εφόσον ενταχθούν στο σχέδιο βελτίωσης, έχουν τη δυνατότη-
τα εφόσον το επιθυμούν, να έχουν ένα μέρος του κόστους της 
εγκατάστασης. 
Φυσικά δημιουργούνται «επενδυτές» παραγωγοί πολλαπλών 
ταχυτήτων. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Όμως είναι 
ένας τρόπος βάσει του οποίου και οι καπνοκαλλιεργητές θα 
μπορούν να εξισορροπήσουν την απώλεια εισοδήματος μετά 
τη μείωση των κοινοτικών επιδοτήσεων κατά 50%.
Έχουμε τους καπνοπαραγωγούς όπου συμμετέχουμε στο 
επενδυτικό τους κεφάλαιο και εδώ θέλω να σας πω ότι τα 
προγράμματα των σχεδίων βελτίωσης των καπνοπαραγωγών 
λάβαμε χθες απόφαση να προκηρυχθούν τις επόμενες 20 
μέρες. 
Στις ιδιωτικές επενδύσεις του Προγράμματος «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής» στον Άξονα 3, που αφορά την ποιότητα ζωής 
για την οικονομική διαφοροποίηση των αγροτικών οικονομι-
ών, έχουν επίσης συμπεριληφθεί οι ΑΠΕ. 
Στο πλαίσιο αυτό επιδοτούνται οι δαπάνες βελτίωσης της 
υποδομής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για χρήση 
ΑΠΕ με σκοπό την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των 
επιχειρήσεων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό και για τον ίδιο λόγο 
επιδοτούνται οι συλλογικές δράσεις των καπνοπαραγωγών». 
Σύμφωνα με την απόφαση των εκπροσώπων του Υπουργείου  
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  προβλέπεται   ποιοι ορί-
ζονται  και όσοι έχουν κριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ , ειδικά για 
το 2010 ως επαγγελματίες αγρότες  με βάση τα στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών και του ΟΓΑ, δηλαδή ασκούν ως 
κύρια δραστηριότητα την αγροτική. Παράλληλα, η Απόφαση 
προβλέπει ότι το εισόδημα από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος 
από ΑΠΕ δεν προσμετράται στο αγροτικό.
Οι διαδικασίες του ορισμού των επαγγελματιών αγροτών 
για την υποβολή αιτήσεων για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι:
-Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο, 
άνδρας ή γυναίκα που πληροί τις προϋποθέσεις
-Ειδικά για το έτος 2010, ως επαγγελματίες αγρότες ορίζονται 
όσοι έχουν κριθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τα στοιχεία 
του Υπουργείου Οικονομικών και του ΟΓΑ, ότι ασκούν ότι 
ασκούν ως κύρια δραστηριότητα την αγροτική. Για τον διορι-
σμό του αγροτικού εισοδήματος. 
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Χρήστος Λεοντής
Ο Κρητικός μουσικοσυνθέτης

«Τα μουσικά μονοπάτια που έχω ακολουθήσει βασίζονται σε 
στοιχεία της κρητικής και της βυζαντινής μουσικής ενώ πα-
ράλληλα χρησιμοποιώ στίχους ποιότητας» τόνισε σε συνέ-
ντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Κρητικός μουσικοσυνθέτης 
Χρήστος Λεοντής.
Μέσα από την δισκογραφία μου αλλά τις μελοποιήσεις θεατρι-
κών αρχαίων αλλά και νεοτέρων έργων -συνέχισε- προσπαθώ 
να αναλύσω τον πολιτισμό και να πλησιάσω την ανάσα του 
ανθρώπου.  
Ακόμη αναφέρει «ήμουν πάντα κοινωνός της αγωνίας του κό-
σμου αλλά και των προβλημάτων του ενώ δεν με αφήνουν αδι-
άφορο τα προβλήματα των οικονομικών μεταναστών. Η σημε-
ρινή οικονομική κρίση μου φέρνει στο νού ένα στίχο από την 
συλλογή του ποιητή μας Κ. Βάρναλη ο οποίος γράφει «Λαφρή 
στομάχι ξάπλα στο σανό του, δυό φαγιά την μέρα και πολύ, 
ξυπνούσε τα χαράματα πουλί με τα φτερά των 20 ετών».  Με 
τον στίχο αυτό ο εθνικός ποιητής μας λέει ότι είναι ένα παιδί 
το οποίο ξυπνούσε με όνειρα αλλά γέρασε το σώμα του και η 
ψυχή του και έμεινε δούλος όπως στην αρχή». 
Ο Χρήστος Λεοντής γεννήθηκε  στο Ηράκλειο Κρήτης ενώ ο 
πατέρας του ήταν πρόσφυγας από το Αϊβαλή. Άρχισε η μύη-
ση του στη μουσική από παιδί ξεκινώντας από ψάλτης στην 
εκκλησία της γειτονιάς του ενώ συμμετείχε και στις τοπικές 
γιορτές της περιοχής του. Τελειώνοντας το γυμνάσιο ανέβη-
κε  στην Αθήνα για να φοιτήσει στο Ωδείο Αθηνών. Το 1963 
βραβεύθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ενώ την ίδια χρο-
νολογία προσλήφθηκε στο ραδιόφωνο του ΕΙΡ ως υπεύθυνος 
ορχήστρας και τα χρήματα που έπαιρνε ήταν 1.800 δραχμές 
(5,2 ευρώ) τον μήνα, τα οποία του εξασφάλιζαν μια ανθρώπινη 
διαβίωση εκείνη την εποχή.  
Το 1963-1964 αρχίζει την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με 
τον τίτλο «Καταχνιά» σε στίχους Κώστα Βίργου με ερμηνευ-
τές τον Στέλιο Καζαντζίδη και την Μαρινέλα και με αφηγητή 
τον Δ. Μυράτ.
Ακόμη το 1965 η κυβέρνηση των αποστατών απαγόρευσε την 
μετάδοση τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη από το ραδιόφω-
νο και σε ένδειξη διαμαρτυρίας ο Χρήστος Λεοντής παραιτή-

θηκε από την διεύθυνση της ελαφράς ορχήστρας του ΕΙΡ. Για 
την συγκεκριμένη αντίδρασή του αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Θα παραιτιόμουν όποιος και να ήταν ο συνθέτης που σε βά-
ρος του θα γινόταν μια τέτοια ενέργεια πόσο μάλιστα πού ήταν 
ο Μίκης».  
Ήταν η πρώτη διαμαρτυρία του και η συμπεριφορά του αυτή 
για όσους τον γνωρίζουν χαρακτηρίζει τον βίο του έως και σή-
μερα. 
Το 1966 βραβεύεται στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσ-
σαλονίκης για την μουσική του στην ταινία του Πάνου Γλυκο-
φρύδη «Με την λάμψη στα μάτια». 
Το 1968 πήγε για σπουδές στο Παρίσι και αφού επέστρεψε έως 
και σήμερα έχει διαγράφει μια διακριτική μουσική διαδρομή 
που μετράει 13 δίσκους, 30 μουσικές επενδύσεις αρχαίων έρ-
γων σε συνεργασία με το θέατρο του Κάρολου Κούν, πάνω 
απο 100 μουσικές επενδύσεις για παραστάσεις Ελλήνων και 
ξένων θεατρικών συγγραφέων, 500 συναυλίες σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, 20 μουσικές επενδύσεις σε κινηματογραφικές ται-
νίες  και δύο μουσικές επενδύσεις για τα σήριαλ «Η ζωή του 
Γεωργίου Παπανδρέου» και «Σφαγείο».
Από τους ποιο γνωστούς δίσκους πλήν την «Καταχνιά» είναι 
και το Καπνισμένο Τσουκάλι (1975) του Γιάννη Ρίτσου.    
Πρίν από λίγες ημέρες (τέλη Μαϊου 2010) κυκλοφόρησαν δύο 
ακόμη δισκογραφικές του δουλειές σε CD «Χελιδών Ηδομέ-
νη…» και « Έρωτας Αρχάγγελος» από τον Μετρονόμο.
Ο «Έρωτας αρχάγγελος» είναι μία καινούργια σειρά τραγου-
διών με στίχους Δ. Λέντζου, με τραγουδιστές: τον Δ. Μητροπά-
νο, Ν. Δημητράτο, την Μαρία Σουλτάτου και Ιωάννα Φόρτη.
Ετοιμάζει την μουσική για τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη που 
θα παρουσιάσει το θέατρο Τέχνης τον Αύγουστο στην Επίδαυ-
ρο με σκηνοθεσία Διαγόρα Χρονόπουλου.      
Ακόμη πρόκειται να παρουσιάσει με ορχήστρα το έργο του 
Γιάννη Νεγρεπόντη (ποίημα) με τον τίτλο «Φυλάττε Θερμοπύ-
λας». Το έργο αυτό το έγραψε ο Γιάννης Νεγραπόντης το 1970 
φυλακισμένος στην νήσο Λέρο όπου μέσα από την φυλακή 
σκεφτόταν τις συνθήκες της ελευθερίας αλλά και ονειρευόταν 
τον ελληνικό λαό ελεύθερο.

«ΦΥΛΑΤΤΕ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΣ»
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Η Ενημέρωση

Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA, 
υπέγραψαν η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Τ. Κατσέλη και ο Αντιπρόεδρος της 
ΕΤΕπ, κ. Πλ. Σακελλάρης, παρουσία της Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Τ. Μπιρμπίλη, του Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Π. Γερουλάνου και του 
υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
κ. Στ. Αρναουτάκη.
Το παράρτημα της σύμβασης συνυπέγραψαν, επίσης, ο Γ.Γ. 
Περιβάλλοντος, κ. Α. Ανδρεόπουλος και οι Γενικοί Γραμ-
ματείς Περιφερειών, Σ. Θεολογίτου (Βορείου Αιγαίου), Τ. 
Αποστολόπουλος (Δυτικής Ελλάδας), Μ. Λιόνη (Κεντρικής 
Μακεδονίας), Π. Γερακούδη (Θεσσαλίας), Φ. Χατζημιχάλης 
(Πελοποννήσου), Γ. Κίρκος (Δυτικής Μακεδονίας), Θ. Κόκλα 
(Ανατολικής Μακεδονίας), Ηλ. Λιακόπουλος (Αττικής), Κ. 
Γεωργαλίδης (Ιονίων Νήσων), Θ. Καρούντζος (Κρήτης) και ο 
κ. Ευ. Κόρκος, Προϊστάμενος Διαχειριστικής Αρχής Στερεάς 
Ελλάδας (αντικαθιστώντας την Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, Αικ. Διαμαντοπούλου).
Με το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA (Κοινή ευρωπαϊ-
κή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) θα 
επιδιωχθεί η στήριξη επενδυτικών προγραμμάτων και έργων 
αστικής ανάπτυξης με παράλληλη κινητοποίηση κεφαλαίων 
για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής 
ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται βάσει ενός Ολο-
κληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης, το οποίο θα διαμορ-
φώνει το πλαίσιο υλοποίησης των έργων (δίκτυα ενέργειας, 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλπ).
Στόχος της πρωτοβουλίας JESSICA είναι η αξιοποίηση χρη-
ματοοικονομικών μηχανισμών και εργαλείων, όπως τα Τα-
μεία Αστικής Ανάπτυξης. Οι μηχανισμοί αυτοί υποστηρίζουν 
επενδύσεις στον τομέα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο 
πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μο-
χλεύοντας τους δημόσιους πόρους των συγχρηματοδοτούμε-
νων επιχειρησιακών προγραμμάτων με πόρους του ιδιωτικού 
τομέα. 
Mε τη σύναψη της Σύμβασης Χρηματοδότησης για την σύ-
σταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA, εγκαινιάζεται μια 
νέα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
ως συνδιαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου. Το Ταμείο 
Χαρτοφυλακίου θα αποτελέσει το όχημα διαμόρφωσης του 
σχεδιασμού εφαρμογής της πρωτοβουλίας JESSICA και συ-
γκέντρωσης των απαραίτητων πόρων από τα επιχειρησιακά 
προγράμματα για την πραγματοποίηση δράσεων αστικής ανά-
πτυξης. Ήδη σήμερα, οι πόροι αυτοί ανέρχονται σε 258 εκατ. 
Ευρώ και κατανέμονται ως εξής:

     

 Όπως φαίνεται από τον πίνακα οι πόροι προέρχονται από τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά και από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
ξη.  Σε αυτούς τους πόρους θα προστεθούν στο άμεσο μέλλον 
και άλλοι για τον τομέα πολιτισμού και τουρισμού.
Οι απαραίτητες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σύστασης του 
Ταμείου Χαρτοφυλακίου και του Επενδυτικού Συμβουλίου, 

θα εκδοθούν και  θα διαμορφωθεί το απαιτούμενο από  τους 
κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων Σύστημα Διαχείρι-
σης και Ελέγχου και θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προκειμένου να 
ενταχθούν οι πράξεις JESSICA στα συμμετέχοντα επιχειρη-
σιακά προγράμματα και να ολοκληρωθεί η διαθεσιμότητα των 
πόρων. Στόχος είναι η έκδοση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος για σύσταση Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης έως το 
τέλος του έτους (ή το αργότερο έως τις αρχές του 2011). 
Από την πλευρά του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων ο κ. Πλούταρχος Σακελλάρης διευκρίνισε «Εί-
μαι πολύ ευτυχής που υπογράφω τη χρηματοδοτική σύμβαση 
ύψους 258 εκατομμυρίων ευρώ για τη σύσταση Ταμείου Χαρ-
τοφυλακίου JESSICA. Όπως είπε και ο κ. Υπουργός προηγου-
μένως νομίζω ότι η παρουσία τόσων πολλών Υπουργείων και 
τόσο πολλών φορέων σήμερα σε αυτή την υπογραφή δείχνει 
πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία.
Η δημιουργία του Ταμείου αυτού θα επιτρέψει τη χρησιμοποί-
ηση των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης για τη στήριξη 
ολοκληρωμένων και βιώσιμων έργων αστικής ανάπτυξης. 
Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη μέλη που πρωτοπορούν προ-
σχωρώντας στην πρωτοβουλία JESSICA. Οι πόλεις διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ζωή 
της Ελλάδας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περίπου 800.000.000 πολίτες, σχεδόν το 80% του πληθυσμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν και εργάζονται σε αστικές πε-
ριοχές. Οι πόλεις συχνά αποτελούν μοχλούς της καινοτομίας 
και της οικονομικής ανάπτυξης. Ενίοτε επίσης είναι χώροι που 
συγκεντρώνουν σοβαρά προβλήματα όπως η οικονομική πα-
ρακμή και η υποβάθμιση. 
Ακόμη και πλούσιες πόλεις μπορούν να περιέχουν εστίες ανέ-
χειας που θέτουν σε κίνδυνο τις οικονομικές τους επιδόσεις 
και αποτελούν απειλή για την κοινωνική συνοχή. 
Ως συμβολή στην προαγωγή της ευρωπαϊκής κοινωνικής ατζέ-
ντας η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναπτύξει μια 
σειρά από ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα και πρακτικές που 
μας επιτρέπουν να υποστηρίζουμε στρατηγικές και επενδυτικά 
προγράμματα με σκοπό τη βιώσιμη ανάπλαση αστικών περι-
οχών. 
Μέσα στην τελευταία 5ετία οι χορηγήσεις μας στον τομέα αυ-
τόν φτάνουν τα 30 δις ευρώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Πρόκειται για έργα κοινωνικής στέγασης ανάπτυξης, ανάπλα-

σης, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης αστικών περιοχών, 
κτηρίων και υποδομών καθώς και δημόσιες αστικές μεταφο-
ρές. 
Μεταξύ αυτών και πολλά εδώ στην Ελλάδα. Ως παράδειγμα 
θα αναφέρω το μετρό της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης, 
για το οποίο στο μετρό της Αθήνας πριν από δύο βδομάδες 
υπέγραψα χρηματοδότηση 150 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνο-
ντας τη συνολική μας δανειακή στήριξη για το Αττικό μετρό 
τα τελευταία 15 χρόνια σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Η πρωτοβουλία JESSICA έχει σκοπό να βοηθήσει τις δημόσι-
ες αρχές των περιοχών που καλύπτονται από τα διαρθρωτικά 
ταμεία κατά την περίοδο 2007 – 2013 να αξιοποιήσουν χρημα-
τοπιστωτικούς μηχανισμούς για να προωθήσουν αποτελεσμα-
τικότερα βιώσιμα σχέδια αστικής ανάπτυξης. 
Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA που δημιουργείται με 
τη σημερινή υπογραφή μπορεί να δημιουργεί Ταμεία Αστικής 
Ανάπτυξης. Μέσω των Ταμείων αυτών, θα μπορούν να χορη-
γούνται χρηματοδοτήσεις για έργα με τη μορφή δανείων ή και 
ιδίων κεφαλαίων. 
Το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συ-
νεργαστούν με τους ελληνικούς δήμους και τις τράπεζες για 
τον προσδιορισμό τέτοιων έργων. 
Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι μόνο τα έργα που αποτε-
λούν μέρος ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής ανάπτυ-
ξης. Τα έργα αυτά εγγυώνται τη συνάφεια μεταξύ των έργων 
και την περιβαλλοντική ποιότητά τους. Μπορούν να υποβάλ-
λονται από αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή και να υπάγονται 
σε δομές συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα.
Στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκπόνησε 
ήδη το 2009 μια γενική μελέτη αξιολόγησης της ζήτησης για 
τα χρηματοπιστωτικά μέσα που υφίστανται στην αγορά, για τη 
στήριξη βιώσιμων επενδύσεων αστικής ανάπτυξης. 
Εκπονήθηκαν επίσης δύο ειδικές μελέτες σχετικά με την ενερ-
γειακή απόδοση σε όλη την επικράτεια και τη διαχείριση στε-
ρεών αποβλήτων κυρίως για την Αττική και την ευρύτερη πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης. Και οι δύο μελέτες έχουν υποβληθεί 
στις ελληνικές αρχές αλλά βέβαια χωρίς να είναι δεσμευτικές. 
Είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι ελ-
ληνικές αρχές, η ελληνική περιφέρεια, οι Τράπεζες αλλά και 
ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να αναπτύξουν ακόμη στενότερη 
συνεργασία μεταξύ τους τα επόμενα χρόνια». 

ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ ΠΟ-
ΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟ-
ΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟ-
ΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ JESSICA

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ 50.000.000
ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ

10.000.000

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 10.000.000

ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20.000.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
- ΗΠΕΙΡΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΣ 15.000.000

ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΘΡΑΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 15.000.000

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ – 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10.000.000

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ – 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 15.000.000

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ – 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 28.000.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
- ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20.000.000

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΡΗΤΗ 15.000.000

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
- ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 40.000.000

ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
& ΘΡΑΚΗ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, 
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΙΟΝΙΑ 
ΝΗΣΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΚΡΗΤΗ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

10.000.000

ΣΥΝΟΛΟ: 258.000.000

Επενδυτικά προγράμματα και έργα αστικής ανάπτυξης
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Βιβλία

Ένα μοντέλο πρόβλεψης της τάσης της τιμής μιας μετοχής την 
επόμενη συνεδρίαση το οποίο δημιουργήθηκε  με το συνδυα-
σμό ασαφούς λογικής, νευρωνικών δικτύων και της τεχνικής 
του ανάστροφου ελέγχου (inverse control) σε ένα προσαρμο-
στικό νεύρο-ασαφές σύστημα ελέγχου, το οποίο αποτελείται 
από το μοντέλο του ελεγκτή και το μοντέλο της διαδικασίας 
(μοντέλο χρηματιστηρίου), τα οποία εκπαιδεύονται ταυτόχρο-
να να εκτελούν διαφορετικές εργασίες παρουσιάζει το βιβλίο 
των: Ατσαλάκη Γιώργο-Βαλαβάνη Κίμων-Ζοπουνίδη Κων-
σταντίνο. Το σύστημα πρόβλεψης ονομάζεται PATSOS.
O ελεγκτής αναπαριστάνεται από ένα νεύρο-ασαφές μοντέ-
λο, το οποίο αναπτύσσεται με βάση την αρχιτεκτονική του 
ανάστροφου ελέγχου (inverse control) και εκπαιδεύεται, ώστε 
να παράγει ενέργειες ελέγχου που οδηγούν τη διαδικασία 
(το μοντέλο του χρηματιστηρίου) σε μία επιθυμητή τροχιά. 
Ως επιθυμητή τροχιά ορίζεται η κατεύθυνση της τιμής της 
μετοχής. Η διαδικασία (το χρηματιστήριο) αναπαριστάνεται 
από ένα νεύρο-ασαφές μοντέλο, το οποίο εκπαιδεύεται, για 
να προβλέπει την έξοδο της διαδικασίας ένα βήμα μπροστά, 
δηλαδή να προβλέπει την κατεύθυνση της τιμής της μετοχής 
στην επόμενη συνεδρίαση. 
Στο βιβλίο αυτό επιλέχθηκε το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
(ΧΑΑ), το οποίο κατατάσσεται στις αναπτυσσόμενες αγορές.  
Περαιτέρω δοκιμές της προτεινόμενης μεθοδολογίας πραγμα-
τοποιήθηκαν για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Τα αποτελέσματα του προτεινόμενου συστήματος είναι από τα 
υψηλότερα που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία, 
όσον αφορά την πρόβλεψη της τάσης μιας μετοχής κατά την 
επόμενη συνεδρίαση, καθώς προβλέπει την κατεύθυνση της 
μετοχής της ΕΤΕ με ποσοστό ακρίβειας 68,33%, έναντι 59% 
του αμέσως επόμενου ποσοστού που αναφέρεται στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Το ποσοστό αυτό δίνει 215%  (68.33/31,77) 
περισσότερες πιθανότητες για επικερδείς συναλλαγές σε σχέ-
ση με συναλλαγές που δημιουργούν απώλειες. Ο μέσος όρος 
όλων των δοκιμών δίνει ποσοστό ακρίβειας 63.33%.
Το προτεινόμενο σύστημα δίνει πολύ ικανοποιητική απόδοση 
του κεφαλαίου, καθώς  αυξάνει το ποσοστό απόδοσης του 
επενδυμένου κεφαλαίου στη μετοχή της ΕΤΕ περισσότερο 
από 8 φορές (κατά 867,44%) σε σχέση με τη στρατηγική αγο-
ράς και διακράτησης της μετοχής.
Επίσης το σύστημα δοκιμάστηκε κατά την περίοδο της 
χρηματιστηριακής κρίσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Οι 
προβλέψεις αφορούν την περίοδο 12/9/2001 έως 28/9/2001. 
Το ποσοστό ακρίβειας της πρόβλεψης της τάσης της μετοχής 
της ΕΤΕ ανήλθε στο 69.23%.  Η απόδοση του επενδυμένου 

κεφαλαίου ανέρχεται στο 3,07% έναντι απωλειών 19,58% που 
καταγράφει η στρατηγική αγορά και διακράτηση της μετοχής 
το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Διάρθρωση του βιβλίου
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια εισαγωγή στη θεω-
ρία της αποτελεσματικής αγοράς και στην τεχνική ανάλυση. 
Ακολουθεί εκτενής  αναφορά σε έρευνες που έχουν γίνει μέχρι 
σήμερα για πρόβλεψη στο χρηματιστήριο τόσο με συμβατικές 
τεχνικές όσο και με μη γραμμικές τεχνικές από το χώρο της 
εύκαμπτης υπολογιστικής. Συνολικά παρουσιάζονται περίπου 
270 σημαντικά άρθρα, τα οποία έχουν επεξεργαστεί σε μορφή 
πινάκων.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρητική ανάλυση της 
εύκαμπτης υπολογιστικής των νευρωνικών δικτύων, της ασα-
φούς λογικής και των νευρο-ασαφών συστημάτων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια θεωρητική προ-
σέγγιση των συστημάτων ελέγχου και των αρχιτεκτονικών 
ελέγχου. Αναλύονται τα συμβατικά συστήματα ελέγχου, τα 
νευρωνικά, τα ασαφή και τα νεύρο-ασαφή συστήματα ελέγ-
χου. Έμφαση δίνεται στα νεύρο-ασαφή επανατροφοδοτούμενα 
(closed loop) συστήματα ελέγχου. Ακολουθεί η παράθεση 
των μεθόδων μάθησης των ελεγκτών και των αρχιτεκτονικών 
ελέγχου.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προτεινόμενο προ-
σαρμοστικό νεύρο-ασαφές σύστημα ελέγχου που αναπτύχθη-
κε  για την πρόβλεψη της τάσης μιας μετοχής στην επόμενη 
συνεδρίαση. Περιγράφεται μαθηματικά η ανάστροφη μάθηση 
(inverse learning) του νεύρο-ασαφούς ελεγκτή και η δομή 
του. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι κανόνες του ελεγκτή, οι 
συναρτήσεις συμμετοχής των εισόδων και τα λοιπά χαρακτη-
ριστικά τους. Επίσης, αναλύονται οι μαθηματικοί υπολογισμοί 
που λαμβάνουν μέρος σε κάθε επίπεδο της αρχιτεκτονικής  
του ελεγκτή και η μέθοδος μάθησης που χρησιμοποιείται. 
Ομοίως αναλύεται και το νεύρο-ασαφές σύστημα που μοντε-
λοποιεί τη διαδικασία (το μοντέλο του χρηματιστηρίου).
 Στο κεφάλαιο έξι πραγματοποιείται η αξιολόγηση του συστή-
ματος και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρ-
μογή του προτεινόμενου συστήματος πρόβλεψης στο Χρημα-
τιστήριο Αξιών Αθηνών με δεδομένα της ΕΤΕ και τεσσάρων 
άλλων μετοχών, καθώς και πέντε μετοχών του χρηματιστηρί-
ου της Νέας Υόρκης. 
Στο κεφάλαιο επτά παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της 
έρευνας  και οι μελλοντικές κατευθύνσεις της έρευνας.
Τέλος, στο κεφάλαιο οκτώ παρουσιάζονται 400 περίπου βιβλι-
ογραφικές αναφορές και ακολουθούν τα παραρτήματα.

Σύστημα πρόβλεψης της τάσης της τιμής της μετοχής 
στην επόμενη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου
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Πρόσωπα

Στο μέσον ο Πρόεδρος του ΣΕΚ και μέλος του Δ.Σ. του ΟΠΕ, κ. Αλκιβιάδης 
Καλαμπόκης στην έκθεση «SUMMER FANCY FOOD 2010» στη Νέα Υόρκη

Eκδήλωση «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» 
στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της Νομαρχίας και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Μουσείου Νίκος Καζαντζάκης, του ΣΕΚ και της Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρνης - Αυστραλίας

Η Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει μελοποιημένο Καζαντζάκη, κάτω 
από το μεγαλοπρεπές σκηνικό «το Δέντρο των Χειρόγραφων».

Ο εορτασμός της Μάχης της Κρήτης στην Μελβούρνη

Τον μεταφραστή του Νίκου Καζαντζάκη στην κινεζική γλώσσα 
κ. Li Chenggui, τίμησε η κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη – Ηλιάκη

Μέρος από την εκδήλωση των     εγκαινίων του νέου Μου-
σείου Νίκος Καζαντάκης στην Μυρτιά Ηρακλείου Κρήτης

Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Μεζεδοπωλείο

ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ

IG
D
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Σκάκι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ

Σκάκι

ΑσκήσειςΜατ σε 1 κίνηση

Ματ σε 2 κινήσεις

Παίζουν τα λευκά
λύση............................................

Παίζουν τα λευκά
λύση............................................

Παίζουν τα μαύρα
λύση............................................

Παίζουν τα μαύρα
λύση............................................

Παίζουν τα λευκά
λύση............................................

Παίζουν τα λευκά
λύση............................................

3o Μεσογειακό Πρωτάθλημα 
Νέων Ανδρών - Γυναικών (μέχρι 20 ετών)

Το 3ο Μεσογειακό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών - Γυναικών, 
κάτω των 20 ετών, θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά(Κρήτη)  
από 31 Αυγούστου  έως 8 Σεπτεμβρίου 2010. 
Διοργανωτής των αγώνων θα είναι ο Α.Ο. Κύδων Χανίων 
με συνδιοργανωτές το Δήμο Πλατανιά και τα Ξενοδοχεία 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης Χανίων.
Οι σκακιστές που θα συμμετάσχουν πρέπει να έχουν γεννη-
θεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 1990. 
Δικαιούται να συμμετάσχει με πλήρη φιλοξενία από τον 
διοργανωτή ένας σκακιστής και μία σκακίστρια από κάθε 
Σκακιστική Ομοσπονδία της Ένωσης Μεσογειακών Χω-
ρών MCA (Mediterranean Chess Association). 
Οι έλληνες σκακιστές που επιθυμούν να πάρουν μέρος 
στους αγώνες πρέπει να το δηλώσουν στην ΕΣΟ και την 
οργανωτική επιτροπή των αγώνων. Οι επιπλέον σκακιστές 
θα πληρώσουν παράβολο συμμετοχής 70€. Το ίδιο παρά-
βολο θα πληρώσουν και οι συνοδοί που θα διαμείνουν στο 
ξενοδοχείο των αγώνων με τις ειδικές τιμές που προσφέρο-
νται.
Οι δηλώσεις συμμετοχής, για όσους επιθυμούν διαμονή 
στο ξενοδοχείο των αγώνων, πρέπει να υποβληθούν το αρ-
γότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 στην οργανωτική επιτρο-
πή. Όσοι δηλώσουν μετά τις 30 Ιουνίου, δεν θα μπορέσουν 
να εξασφαλίσουν τις ειδικές τιμές του ξενοδοχείου των 
αγώνων και το κόστος διαμονής τους, σε περίπτωση που το 
ξενοδοχείο έχει ακόμα ελεύθερα δωμάτια, θα είναι τουλά-
χιστον διπλάσιο της ειδικής προσφοράς. Τελευταία ημέρα 
δηλώσεων συμμετοχής είναι η Παρασκευή 20 Αυγούστου 
2010.
Τα έξοδα μετακίνησης για τους δυο σκακιστές που θα  εκ-
προσωπήσουν κάθε χώρα, θα καλυφθούν από τις αντίστοι-
χες ομοσπονδίες. Οι επιπλέον σκακιστές και συνοδοί από 
όλη την Ελλάδα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους 
αγώνες μπορούν να έχουν έκπτωση σε πλοίο της BLUE 
STAR FERRIES μετά από συνεννόηση με τους διοργανω-
τές.
Κανονισμοί αγώνων.
Οι νέοι άνδρες και γυναίκες θα συμμετάσχουν σε ένα 
ενιαίο τουρνουά. Αυτό δίνει καλύτερες πιθανότητες για 
νόρμες. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κα-
νονισμούς της FIDE. 

Οι αγώνες θα γίνουν με ελβετικό σύστημα 9 γύρων. Ο χρό-
νος σκέψης είναι 90 λεπτά συν 30 δευτερόλεπτα για κάθε 
κίνηση. Οι αγώνες θα παιχθούν με ηλεκτρονικά ρολόγια.
Οι κληρώσεις θα γίνουν με το πρόγραμμα Swiss Manager. 
Οι κληρώσεις θα ανακοινώνονται το συντομότερο μετά 
από κάθε γύρο, στην αίθουσα των αγώνων και σε άλλους 
χώρους του ξενοδοχείου.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας 
είναι κατά σειρά τα εξής.
(α) Μέντιαν – Μπούχολζ
(β) Μπούχολζ
(γ) Προοδευτική βαθμολογία
(δ) Τα αποτελέσματα μεταξύ ισοβάθμων
Στους νικητές του τουρνουά θα απονεμηθούν κύπελλα 
και  χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα. Θα 
βραβευτούν επίσης με κύπελλα, χρυσό, αργυρό και χάλκινο 
μετάλλιο οι ειδικές κατηγορίες σκακιστών για τις ηλικίες 8, 
10, 12, 14, 16 και 18 ετών σε αγόρια και κορίτσια. 
Θα δοθούν επίσης τα ακόλουθα χρηματικά έπαθλα:
Νέοι Άνδρες έως 20 ετών:1ος 300€, 2ος 200€, 3ος 100€
Νέες Γυναίκες έως 20 ετών:1η 250€, 2η, 100€, 3η 50€
Τα χρηματικά έπαθλα σε περίπτωση ισοβαθμίας θα μοιρα-
στούν εξ ίσου. Αν στις πρώτες τρεις θέσεις του τουρνουά 
βρεθεί κορίτσι μπορεί να επιλέξει ποιο κύπελλο και χρημα-
τικό έπαθλο επιθυμεί να πάρει. Δεν μπορεί κανείς να πάρει 
πλέον του ενός χρηματικό έπαθλο ή κύπελλο.

Πρόγραμμα αγώνων
Τρίτη 31 Αυγούστου 2010 - 19.00  
Ημέρα αφίξεων - Τεχνική Επιτροπή 
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010 
10.00 1ος γύρος - 17.00 2ος γύρος
Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010 
16.00 3ος γύρος
Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010 
10.00 4ος γύρος - 16.00 5ος γύρος 
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010 16.00 6ος γύρος  
Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2010 16.00 7ος γύρος 
Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010 16.00 8ος γύρος 
Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2010 
10.00 9ος γύρος - 17:30 Τελετή λήξης
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 Αναχώρηση 

Σχόλια: Μετρ Fide Στάθης ΓαζήςΑμυντικές Δυνατότητες
Σε μια παρτίδα σκάκι δυστυχώς δεν θα 
έχουμε πάντοτε την ευχαρίστηση της επίθε-
σης. Όταν βρεθούμε λοιπόν αμυνόμενοι θα 
πρέπει με μεγάλη ψυχραιμία να εντοπίσου-
με και να εργαστούμε σ’ εκείνες τις δυνατό-
τητες που θα μας βγάλουν από το τέλμα......
Μιχαηλίδης Δημήτρης -Δερμιτζάκης Παύλος 
106ο τουρνουά Αμπελοκήπων 
5 Ιουνίου 2010
Γκαμπί της Βασίλισσας 
[D60]

Παίζει ο μαύρος 
Καταστρώστε αμυντικό σχέδιο
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Η κασετίνα με τα πολυτελή σετ κρα-
σιού μπορεί να φανεί χρήσιμη ιδιαίτε-
ρα κατά την διάρκεια επιχειρηματικής 
συνάντησης. 
Το παραπάνω σετ μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ανοίγοντας ένα μπουκάλι κρα-
σί προκειμένου να κλείσει η συμφωνία 
μεταξύ των στελεχών των επιχειρήσε-
ων για να υπάρξει καλή διάθεση ώστε 
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για 
μια νέα συνάντηση. Πρόκειται για ένα 
ανοιχτήρι και μία τάπα φιάλης πρώτης 
ποιότητας.   
Οι διαστάσεις τους είναι μικρές και 
μπορείτε να τα έχετε επάνω στο γρα-
φείο σας.

Χρήσιμα «εργαλεία» για το γραφείο στον 
επαγγελματικό μας χώρο είναι το σέϊκερ 
με το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε 
δροσερά και ευχάριστά ποτά για τους 
συνεργάτες μας. Επίσης τοποθετείται 
σε μία πολυτελή ξύλινη θήκη η οποία 
περιέχει και εξαρτήματα.
Μέσα όμως σε ορισμένους  χώρους 
εργασίας είναι απαραίτητη μία συσκευή 
ραδιοφώνου, η οποία μπορεί να παίξει 
πολλούς ρόλους. Περιέχει ρολόϊ για να 
μην ξεχνούν οι αρμόδιοι τα ραντεβού 

τους, ημερομηνίες καθώς και υποδοχές 
για MP3 +4.  
 Όμως από το  γραφείο μας δε μπορεί να 
λείπει το στυλό για να υπογράφουμε τις 
συμφωνίες καθώς και για να κρατάμε 
σημειώσεις κατά την διάρκεια των 
συνεδριάσεων.
Απαραίτητη είναι και η μεταλλική 
καρτοθήκη για τις επαγγελματικές κάρτες 
οι οποίες  στα επιχειρηματικά  ταξίδια 
κατά την διάρκεια γνωριμίας διανέμονται 
στους  νέους συνεργάτες.

Ράδιο σε σχέδιο με το όνομα«νοσταλγία» 
με ρολόϊ-ξυπνητήρι-ημερομηνία-
θερμόμετρο με υποδοχές για MP3+4  με  
διαστάσεις 26χ15χ14 εκατοστά 

Κοκτέϊλ - σέϊκερ με εξαρτήματα σε ξύλινη  
θήκη  σε διαστάσεις 28χ21χ10 εκατοστά

Κασετίνα σε διαστάσεις 13,3χ9,6χ5,2 
εκατοστά 

Σετ με στυλό και καρτοθήκη σε κουτί με διαστάσεις 16χ8χ6 εκατοστά 

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Ζυγούρι με μελιτζάνες και ξυνόχοντρο

-1 κιλό ζυγούρι (πρόβατο)
-2 κιλά μελιτζάνες
-100 γρ. ξυνόχοντρο 
-3 ντομάτες 
-2 κρεμμύδια
-2 σκελίδες σκόρδο
-1 φλυτζάνι ελαιόλαδο
-1 ποτήρι του κρασιού κόκκινο κρασί

Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Στην συνέχεια   
στην κατσαρόλα τσιγαρίζουμε στο ελαιόλαδο το κρέας 
και μετά αφού ροδοκοκκινίσει ρίχνουμε τα κρεμμύδια και 
το σκόρδο ενώ τα σβήνουμε με το κόκκινο κρασί. Στην 
συνέχεια προσθέτουμε  τις ντομάτες ψιλοκομμένες το 
αλάτι και το πιπέρι και αφού βράσουν για δύο ώρες και 
το κρέας είναι σχεδόν έτοιμο τοποθετούμε τις μελιτζάνες 
σε μεγάλα κομμάτια.
Όλα τα υλικά βράζουν για 20 λεπτά και όταν  
μαλακώσουν τότε ρίχνουμε το ξυνόχοντρο και τα 
αφήνουμε να σιγοψηθούν. 
Πρέπει να προσέξουμε από την στιγμή που θα 
τοποθετηθεί το ξυνόχοντρο επειδή απορροφάει τα υγρά 
πρέπει να προστεθεί λίγο νερό.
Τέλος σιγοβράζουν όλα τα υλικά μαζί και μετά σβήνουμε 
την ηλεκτρική κουζίνα.

Συνταγές

Ήπειρος- Κρήτη 1828-2010

Εκδήλωση μνήμης τιμής και πολιτισμού, με τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ, 
ΚΡΗΤΗ 1828-2010», ήταν αφιερωμένη στη θυσία των 
τριακοσίων οκτώ ηρώων Ηπειρωτών που έπεσαν στο 
Φραγκοκάστελο των Χανίων στις 18 Μαΐου του 1828 με 
επικεφαλής τον Ηπειρώτη ήρωα Χατζημιχάλη Νταλιάνη την 
οποία διοργάνωσε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος 
και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρητικών Σωματείων με την 
συμμετοχή των σωματείων ηπειρωτών Κρήτης, της Ένωσης 
Απανταχού Σφακιανών και το Δήμο Σφακίων. 
Η εκδήλωση ξεκίνησε με εντυπωσιακή, κοινή πομπή Ηπειρωτών 
και Κρητών με επικεφαλής τα λάβαρα της Πανηπειρωτικής 
Συνομοσπονδίας και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών 
Σωματείων. Με τη συνοδεία της ηπειρώτικης κομπανίας 
ακολούθησε η είσοδος στον κατάμεστο χώρο του Κάστρου 
και απευθύνθηκαν χαιρετισμοί από το Δήμαρχο Σφακίων κ. 
Σήφη Λύκο και  τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Κρητικών Σωματείων κ. Μανώλη Πατεράκη Ο κ. Πατεράκης 
τόνισε «Πριν πέντε χρόνια πήραμε την πρωτοβουλία και 
πήγαμε στο Γιάννενα όπου μαζί με τους εκεί συμπατριώτες 
μας πραγματοποιήσαμε εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη 
του Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη. Ξεκινώντας από αυτή την ιδέα, 
προτείναμε στην Πανηπειρωτική να πραγματοποιήσουμε 
ανάλογη εκδήλωση στο Φραγκοκάστελο το χώρο θυσίας των 
Ηπειρωτών».

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ
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Γιατρός

Δρ. Αντώνης Μαραγκουδάκης l Διδάκτωρ Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών l Ειδική εκπαίδευση Υπογονιμότης – Ενδοσκοπική χειρουργική
l st. Joseph Hospital – Spring Branch M.C. Houston TX USA

Εξωμήτρια κύηση

Αποτελεί το 1-2% στο σύνολο των κυήσεων.
Εξωμήτρια κύηση είναι η εμφύτευση του γονιμοποιημένου 
ωαρίου έξω από τη μήτρα.
Σε μια φυσιολογική κύηση η γονιμοποίηση του ωαρίου από 
το σπερματοζωάριο γίνεται στη σάλπιγγα και εντός 4 ημερών 
το γονιμοποιημένο ωάριο (έμβρυο) εμφυτεύεται στο ενδομή-
τριο – εντός της μήτρας.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο το γονιμοποιημένο ωάριο εμποδί-
ζεται να προχωρήση στη μήτρα τότε η εγκυμοσύνη εξελίσσε-
ται εκτός αυτής σαν εξωμήτρια κύηση.
Η εξωμήτρια κύηση μπορεί να αναπτυχθεί στη σάλπιγγα 
(95%) όπως επίσης στον τράχηλο της μήτρας στην ωοθήκη ή 
και στην κοιλιά (κοιλιακή κύηση).
Η κοιλιακή κύηση είναι σπανιότατη και το κύημα  αναπτύ-
σεται εκτός των γεννητικών οργάνων σε άλλη περιοχή της 
κοιλιάς.
Εάν δεν διαγνωσθεί και αφαιρεθεί έγκαιρα γίνεται λαπαροτο-
μία και αφαίρεση του εμβρύου.
Τα αίτια της εξωμήτριας κύησης είναι σε ποσοστό 50% των 
περιπτώσεων η αλλαγή της αρχιτεκτονικής στο εσωτερικό 
της σάλπιγγας λόγω παλαιών ή νέων φλεγμονών και παλαιό-
τερης εξωμητρίου κύησης.
Οι φλεγμονές οφείλονται σε μικρόβια από τον κόλπο όπως 
γονόκοκκος  – χλαμύδια ή άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 
νοσήματα.
Επίσης νοσήματα των σαλπίγγων και αλλαγή στη λειτουρ-
γία τους οφείλονται στην ενδομητρίωση, σε φλεγμονές της 
σκωληκοειδούς απόφυσης ή σε προηγούμενο χειρουργείο 
στην πύελο.
Τα συμπτώματα της εξωμητρίου κύησης είναι  κολπική αι-
μόρροια, υπογάστριο άλγος με υφέσεις και εξάρσεις ή βύθιο 
συνεχές άλγος.
Εάν  το τέστ κυήσεως  ή η B - χοριακή (Β- HCG)  είναι θετι-
κά υπάρχει βασική υποψία της νόσου.

Χρειάζεται δηλαδή ιδιαίτερη προσοχή στη διάγνωση διότι 
η εξωμήτριος κύηση εάν δεν διαγνωσθεί έγκαιρα μπορεί να 
ραγή και το τραύμα να δημιουργήσει αιμορραγία μέσα στη 
κοιλιά συμπτώματα οξείας κοιλίας και κίνδυνο ακόμη και της  
ζωής της ασθενούς 
Το υπερηχογράφημα των  έσω γεννητικών οργάνων δείχνει 
μήτρα αδειανή η  β – χοριακή στο αίμα έχει τιμές υψηλές όχι 
όμως ανάλογες με την ηλικία της εγκυμοσύνης.
Η θεραπεία είναι χειρουργική ή καμμιά φορά και συντηρητι-
κή.
Η χειρουργική θεραπεία συνιστά  λαπαροσκόπηση και αφαί-
ρεση της πάσχουσας σάλπιγγας.
Ανάλογα με το πόσο νωρίς γίνεται η διάγνωση και ανάλογα 
με την προύπαρξη ή όχι εξωμητρίου κύησης αποφασίζεται 
εάν είναι δυνατόν να γίνει σαλπιγγοτομή και αφαίρεση του 
κυήματος ή σαλπιγγεκτομή.
Η συντηρητική θεραπεία είναι η χορήγηση ενός κυτταροστα-
τικού που καλείται μεθοτρεξάτη.  
Αρκετές φορές σε πρώιμη διάγνωση σε αρχόμενη εγκυμοσύ-
νη έχει καλά αποτελέσματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η εξωμήτριος κύηση είναι κύηση αναπτυσσόμενη εκτός της 
μήτρας και πολλές φορές επικίνδυνη για τη ζωή της γυναίκας.
Η σημερινή ιατρική με τον υπερηχογραφικό έλεγχο και λαπα-
ροσκόπηση αντιμετωπίζει το 95% των περιπτώσεων ανώδυ-
να, γρήγορα και έγκαιρα.

Διεύθυνση ιατρείου:Μασσαλίας 12  
Κολωνάκι - Τ.Κ. 106 80 Αθήνα

Τηλ.: 2103639447 – 2103601057
Κινητό τηλ.: 6944332599 - Fax: 2103610477




