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«Η δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας της Περιφέρειας 
Κρήτης στις Βρυξέλλες είναι ο βασικότερος στόχος της 
Περιφέρειας όχι μόνο την καλύτερη ενημέρωση για τις 
εξελίξεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την 
συνδιαμόρφωση των θέσεων και των πολιτικών που μας 
αφορούν και μας επηρεάζουν. Παράλληλα πρέπει να 
συνεχίσουμε να προβάλουμε την πλέον αναγνωρισμένη 
Κρητική διατροφή καθώς και το δυνατό πλεονεκτημά μας που 
είναι το όνομα Κρήτη.» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-
Ων» ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.  
Ερ.  Ποια προβλήματα είναι σε άμεση προτεραιότητα για την 
ανάπτυξη της Κρήτης;
Απ. Σημασία δεν έχει να πούμε ότι θα κάνουμε δρόμους, 
φράγματα αεροδρόμια ή λιμάνια. Σημασία έχει ότι υπάρχει 
ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που μπορεί να 
υλοποιηθεί.  Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι όλες εκείνες 
οι παρεμβάσεις που θα βάζουν τις βάσεις για ισόρροπη, 
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, 
που θα συνδυάζει πολιτικές και δράσεις σε όλα τα επίπεδα. 
Τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα λιγότερο παρά την  
Κρήτη των υποδομών, των παραγωγικών δυνατοτήτων 
και της επιχειρηματικότητας.Την Κρήτη της κοινωνικής 
αλληλεγγύης, της παιδείας και της δια βίου γνώσης, της 
εξωστρέφειας, των ανθρώπινων και πολιτικών δικτύων. Την 
Κρήτη της ψηφιακής  εποχής, του χωροταξικού σχεδιασμού, 
του Πολιτισμού και της δημιουργίας.  Θέλουμε και μπορούμε 
όλοι μαζί, όλοι οι Κρητικοί να καταφέρουμε να κάνουμε την 
Κρήτη μία περιφέρεια πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης όχι μόνο 
για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη και την 
Μεσόγειο.   
Ερ.  Θα προχωρήσει η προβολή της Κρήτης στο εξωτερικό;
Απ. Η Κρήτη καλείται σήμερα να μετατρέψει την κρίση 
σε ευκαιρία ανάπτυξης. Να οργανωθεί, να σχεδιάσει, να 
προγραμματίσει, να λειτουργήσει σωστά, ώστε πάνω από 
όλα να δημιουργήσει στους πολίτες της, στους εργαζόμενους 
και στους νέους, συνθήκες βεβαιότητας και ασφάλειας, 

οικονομικής και κοινωνικής προοπτικής.   Αυτό μπορεί να 
το καταφέρει μόνο με εξωστρέφεια και αξιοποιώντας  τη 
στρατηγικής σημασίας γεωγραφική της θέση, τις πολυποίκιλες 
κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, τον 
μακραίωνο πολιτισμό της, την ιστορία της, την παγκόσμια 
πλέον αναγνώριση της Κρητικής διατροφής, τη συσσωρεμένη 
εμπειρία της,  Το δυνατό πλεονέκτημα μας είναι το όνομα  
Κρήτη.  Αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσουμε άμεσα και να 
το συνθέσουμε με την πιστοποιημένη ποιότητα για την 
προώθηση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας, τόσο 
σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Προς αυτή 
την κατεύθυνση άμεσα και σε συνεργασία με τους φορείς του 
τουριστικού τομέα  προωθούμε τον  επαναπροσδιορισμό της 
τουριστικής προβολής  με έμφαση σε στοχευμένες αγορές και 
ομάδες ενδιαφέροντος καθώς και την προβολή της Κρήτης ως 
ενιαίου τουριστικού προορισμού.   
Επίσης στις άμεσες προτεραιότητες μας είναι και η δημιουργία 
Γραφείου Αντιπροσωπείας της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες με 
στόχο όχι μόνο την καλύτερη ενημέρωση για τις εξελίξεις σε 
επίπεδο ΕΕ αλλά και την συνδιαμόρφωση των θέσεων και των 
πολιτικών που μας αφορούν και μας επηρεάζουν. 
Βιογραφικό
Ο Σταύρος Αρναουτάκης είναι από της 7 Νοεμβρίου  2010 
ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Γεννήθηκε το1956 και μεγάλωσε 
στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης. Είναι Οικονομολόγος. Από 
το 1981 έως το 1991 ήταν στέλεχος ιδιωτικής επιχείρησης.
Στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1990  εκλέγεται 
σε ηλικία 34 χρονών Δήμαρχος Αρχανών. Διετέλεσε Δήμαρχος 
Αρχανών έως και το 2004 και αφού οι συνδημότες του τον 
είχαν επανεκλέξει για τέσσερις συνεχόμενες θητείες. 
Ως Δήμαρχος Αρχανών ξεκίνησε την εφαρμογή ενός 
σχεδίου ανάπτυξης, η φιλοσοφία του οποίου βασίζονταν 
στην στενή συνεργασία των τοπικών αρχών και φορέων και 
στην αποτελεσματική χρήση του ανθρώπινου δυναμικού της 
περιοχής. 
Στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου καταλυτικό ρόλο είχαν: 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης 

η αξιοποίηση στο μέγιστο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 
η συνεργασία του δήμου με επιστημονικούς φορείς και 
πανεπιστημιακά ιδρύματα και η πρακτική αξιοποίηση 
της διαθέσιμης τεχνογνωσίας για τη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. 
Στη διάρκεια της θητείας του οι Αρχάνες κατακτούν το:
-2ο Βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “Integrated and 
Sustainable Development of Exceptional Quality” το 2000, 
και
-1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Τοπική ανάπτυξη με σεβασμό 
στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο» το 2002.
 Από το 1991 έως το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος της 
Αναπτυξιακής  Εταιρείας Ηρακλείου Α.Ε.. Από τη θέση 
αυτή διαχειρίστηκε την εφαρμογή πολλών Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων τα αποτελέσματα των οποίων είναι ιδιαιτέρως 
εμφανή τόσο στο Δήμο Αρχανών όσο και στους υπόλοιπους 
Περιφερειακούς Δήμους του Νομού Ηρακλείου. Με δική 

του πρωτοβουλία η Αναπτυξιακή Ηρακλείου γίνεται η πρώτη 
αναπτυξιακή εταιρεία στην Ελλάδα που απέκτησε δικό της 
γραφείο στις Βρυξέλλες με στόχο την καλύτερη διεκδίκηση 
και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων.
Μετά από απόφαση του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γιώργου Α. 
Παπανδρέου τοποθετείται στην 4η θέση του ευρωψηφοδελτίου 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 
2004. 
Από το 2004 μέχρι το 2009 ως μέλος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ήταν μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, της Επιτροπή Αλιείας καθώς και της 
Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας.
 Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 εξελέγη Βουλευτής 
Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ανέλαβε Υφυπουργός 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
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«Πρόγραμμα - επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ - για την υγιεινή 
και την ασφάλεια στον αλιευτικό μας στόλο και τους ψαρά-
δες προωθεί το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας ενώ ενισχύει και επιδοτεί την αντικατάσταση του 
εξοπλισμού των αλιευτικών σκαφών» τονίζει σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων» ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας κ. Γιάννης Διαμαντίδης.
Όσον αφορά την υδροδότηση των νησιών του Αιγαίου και 
την Κρήτη -συνέχισε- θα ομαλοποιηθεί με έργα αφαλάτωσης 
και σύντομα θα προχωρήσει σχετικός διαγωνισμός σε 15 νη-
σιά  ενώ σε άλλα πέντε (5) θα εξεταστεί η δυνατότητα συ-
νεργασίας  της χώρας μας με άλλη μεσογειακή που έχει την 
τεχνογνωσία με στόχο φθηνό (σε κόστος) και ποιοτικό νερό.
Ερ. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας για την αλιεία και πως θα 
βοηθηθούν οι αλιείς της Κρήτης;
Απ. Με το νέο πρόγραμμα το οποίο εξειδικεύεται στην ασφά-
λεια του αλιευτικού και του πληρώματος καθώς και σε θέματα 
υγιεινής των αλιέων όπως πρόληψη ασθενειών που προωθεί 
το Υπουργείο μπορούν οι αλιείς της Κρήτης να προχωρήσουν 
σε ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους. Παράλληλα μέσα στον 
Ιανουάριο του 2011 μέσω του ΕΣΠΑ υπάρχει επιδοτούμενο 
πρόγραμμα για την ανανέωση των αλιευτικών σκαφών ενώ 
από τον Φεβρουάριο του 2011 εφαρμόζεται νέα επιδότηση 
για την αντικατάσταση του εξοπλισμού των σκαφών αλιείας. 
Στόχος μας είναι να διατηρηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του 
κλάδου και δεύτερον να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά του με 
στόχο την οικονομική ευρωστία του.
Γι αυτό προχωράμε στη χάραξη της εθνικής πολιτικής για την 
ανάπτυξη του τομέα της αλιείας. Τμήμα της πολιτικής αυτής 
είναι και ο εκσυγχρονισμός και η απλοποίηση της εθνικής 
νομοθεσίας σε συνδυασμό με την κωδικοποίησή της. Πρέπει 
να γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή από τα πρώτα προ-
βλήματα που κλήθηκα να χειριστώ, ήταν αυτό το θέμα της 
αλιείας και ειδικότερα τα προβλήματα που δημιούργησε σε 
σημαντικό αριθμό αλιειών, η λήξη των παρεκκλίσεων και η 
κοινοτική  εφαρμογή της απαγόρευσης αλιείας με βενζινό-
τρατα.
Ο σεβασμός μας όμως στις αρχές τήρησης της βιώσιμης δια-
χείρισης των πόρων φαίνεται μέσα από τις παράλληλες δρά-
σεις μας, όπως η απαγόρευση της αλιείας με γρι – γρι στο 
Μαλιακό Κόλπο, η θέσπιση ελάχιστου μεγέθους στην αλιεία 
ξιφία και η αύξηση για τη χώρα μας του ελάχιστου μεγέθους 
ματιού στα απλά δίχτυα στα 20 χιλιοστά, για το οποίο θα ενι-
σχυθούν οικονομικά οι αλιείς.

Η βασική αλιευτική νομοθεσία της χώρας είναι από το 1966 
ενώ η κωδικοποίηση έγινε το 1970. Μπορεί να ήταν πρωτο-
ποριακή τότε, αλλά σήμερα είναι ξεπερασμένη. Ήδη η ομά-
δα εργασίας που σύστησα για τον καθορισμό των κριτηρίων 
επαγγελματικότητας αλιείας, έδωσε το πόρισμά της, το οποίο 
είναι μια νομική επεξεργασία.
Επίσης προχώρησε η νομοθετική πρωτοβουλία που θα επι-
τρέπει τον αλιευτικό τουρισμό από επαγγελματικά αλιευτι-
κά σκάφη. Στόχος είναι αφ’ ενός να ενισχυθεί το εισόδημα 
των αλιέων, αφού τα έσοδα θα θεωρούνται τα έσοδα από 
την αλιεία και αφ’ ετέρου την επομένη τουριστική περίοδο 
να προσφέρονται στους ενδιάμεσους ενδιαφερόμενους του-
ρίστες και  πρακτορεία περισσότερες μορφές εναλλακτικού 
τουρισμού.
Ο τομέας των υδατοκαλλιεργειών και ειδικότερα των θαλάσ-
σιων ιχθυοκαλλιεργειών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το 
Υπουργείο μας καθώς είναι ένας καθαρά εξαγωγικός τομέας. 
Πρέπει να σας πω ότι ο τζίρος είναι περίπου 600 εκ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 450 εκ. είναι εξαγωγές.
Θα αποτελέσει λοιπόν ένα σημαντικό κομμάτι της νέας κοι-
νής αλιευτικής πολιτικής. Και γι’ αυτό βρισκόμαστε σε συνε-
χή επαφή με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τις υδατοκαλ-
λιέργειες. 
Βασικό εργαλείο για να γίνουν όλα αυτά είναι το Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Αλιεία 2007 – 2013» το ΕΠΑΛ. Μετά την 
ολοκλήρωση της πλήρους μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων 
στο Υπουργείο μας, προωθούμε την επιτάχυνση της απορρό-
φησης των πόρων, που προβλέπονται από το ΕΠΑΛ, το οποίο 
είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, εκτός του ΕΣΠΑ, με πόρους 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου που ανέρχονται στα 274.105.000.
Ερ. Ποιος είναι ο νέος σχεδιασμός  για την προσέλκυση επεν-
δυτών στην Ελλάδα στον κλάδο της ναυτιλίας;
Απ. Η Ελλάδα είναι μία πολυνησιακή χώρα η οποία έχει περί-
που 900 λιμάνια και μέχρι σήμερα λειτουργούν με ένα άναρ-
χο τρόπο, με αποτέλεσμα κανείς να μην είναι ευχαριστημένος 
και το κράτος να χάνει τεράστια έσοδα. Είμαστε σε σημείο 
μηδενικό, για να μην πω χειρότερο και αδικήσω ακόμα και 
κάποιες θετικές ενδεχομένως προσπάθειες που έγιναν. 
Στόχος μας είναι να ενισχυθούν τα έσοδα του Δημοσίου με τη 
σωστή λειτουργία των λιμανιών. Να λειτουργήσουν τα λιμά-
νια αποτελεσματικά και με διαφάνεια και να ενισχυθεί η του-
ριστική εικόνα της χώρας. Να γίνουν νέα έργα σε υποδομές 
και σωστή λειτουργία και να υπάρχει επιτέλους ένα ενιαίο 

Συνέντευξη Συνέντευξη

σύστημα λιμενικής πολιτικής. 
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και θα γίνουν άμεσα, γιατί τα 
νομικά ζητήματα έχουν ήδη λυθεί με τις εταιρείες που είναι 
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ΟΛΠ και ΟΛΘ. Μία πρώτη 
πιλοτική εφαρμογή μπορεί να γίνει με το Αττικό Λιμενικό Σύ-
στημα μέσα στην άνοιξη.
 Το Αττικό Λιμενικό Σύστημα θα περιλαμβάνει τέσσερα(4) 
λιμάνια, τον ΟΛΠ, τη Ραφήνα, το Λαύριο και την Ελευσίνα. 

Θα είναι σαν μία εταιρεία χόλντινγκ(holding). Θα είναι δηλα-
δή υπό την ομπρέλα του ΟΛΠ. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να 
ανέβει το ποσοστό από 74,24% που έχει σήμερα ο ΟΛΠ στο 
Χρηματιστήριο σε ένα περίπου 94%. 
Επίσης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης τον κ. Πάγκαλο 
και τον κ. Γερουλάνο και τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε για 
την Πολιτιστική Ακτή του Πειραιά, όπου πρόκειται για ένα 
μεγάλο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΟΛΠ, το οποίο προ-

Επιδοτήσεις για ανανέωση αλιευτικού στόλου

ΣυΣΣυνένένέντντεευξηξη

 Γιάννης Διαμαντίδης, 
Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
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Νέα Επιχειρήσεων

Τα προβλήματα υγείας των μελισ-
σών καθώς και η βιώσιμη διαχείρι-
ση των φυσικών πόρων σε συνδυ-
ασμό με τις δράσεις αντιμετώπισης 
των κλιματικών αλλαγών, και πως 
μπορούν αυτά να χρηματοδοτη-
θούν από την ΚΑΠ μετά το 2013, 
συζήτησαν οι  υπουργοί Γεωργίας 
και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ε.Ε) στις Βρυξέλλες υπό την 
προεδρία του Ούγγρου υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Sándor 
Fazekas.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
νέας προεδρίας ο πληθυσμός των 
μελισσών (Apis mellifera) της Ε.Ε. 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο 
τόσο για την επικονίαση και για 
την παραγωγή μελιού και άλλων 
μελισσοκομικών προϊόντων. Η ΕΕ 
έχει θεσπίσει ορισμένους εναρμο-
νισμένους κανόνες για την προστα-
σία και τη διατήρηση της υγείας 
τους, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν 
να ρυθμίζουν τις άλλες πτυχές της 
μελισσοκομίας και των συναφών 
δραστηριοτήτων. Η υγεία των με-
λισσών είναι ένα σημαντικό θέμα 
που πρέπει να προστατεύεται μέσω 
των πλέον κατάλληλων δράσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερό-
τητες της μελισσοκομίας, των δια-
φόρων φορέων που εμπλέκονται, 
καθώς και τις αρχές της αναλογι-
κότητας, αλλά και τις πτυχές της 
επικουρικότητας.
Πρόσφατα, ωστόσο, η αύξηση της 
θνησιμότητας των μελισσών έχει 
αναφερθεί σε αρκετές χώρες εντός 
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η Σλοβενία εξέφρασε την άποψη 
ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για 
περαιτέρω έρευνα στον τομέα της 
υγείας των μελισσών, συμπερι-
λαμβανομένης της επίδρασης των 
κλιματικών αλλαγών, καθώς και 
σχετικά με τις επιπτώσεις των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων στις 
μέλισσες.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Ευρωπαϊκή προστασία 
της μελισσοκομίας 

 

Έκθεση νανοτεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη
Η έκθεση νανοτεχνολογίας «NANOTEX 2011» πραγματοποιείται 11-15 
Ιουλίου 2011 στην Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελίδης. 
Θα συμμετέχουν συνδεδεμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των 
νανοτεχνολογιών, στα  οργανικά ηλεκτρονικά και στις εφαρμογές, τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. 
Οι επισκέπτες θα δουν ολόκληρο το φάσμα της αναδυόμενης τεχνολογίας  καθώς 
και  τεχνολογίες που βασίζονται στις τελευταίες break-through προϊόντων 
μέσω εμπορευματοποίησή του. Θα παρουσιασθούν επίσης οι ευκαιρίες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και στην περιοχή των Βαλκανίων στον τομέα 
των νανοτεχνολογιών.  Ειδικότερα ορισμένα εκθέματα θα περιέχουν: νανοϊατρική, 
Βιοτεχνολογία Nano & Φαρμακευτικής,  Νανοτεχνολογία στην Ενέργεια & 
Περιβάλλον,  νανοκατασκευή & Nano-Κατασκευές,  Νανοτεχνολογία στη Γεωργία 
και τρόφιμα και Nanotextile - Ένδυση & Μόδα.

Την προδημοσίευση του Οδηγού 
Εφαρμογής για την Πράξη Εναλλακτικός 
Τουρισμός που εμπίπτει στο πεδίο 
των Κρατικών Ενισχύσεων του Τομέα 
Τουρισμού μέσω ΕΣΠΑ ανακοίνωσε το 
υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. 
Μέσω της Πράξης ενισχύονται επενδυτικά 
σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι 
οποίες λειτουργούν πριν από την 01 
Ιανουαρίου 2010, σε όλη τη Χώρα και οι 
οποίες δραστηριοποιούνται ή πρόκειται 
να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους 
στην παροχή υπηρεσιών Εναλλακτικού 
Τουρισμού και ειδικότερα στα πεδία του 
αθλητικού τουρισμού, του πολιτιστικού 
τουρισμού, του θαλάσσιου τουρισμού, του 
τουρισμού υπαίθρου, του γαστρονομικού 
τουρισμού και του τουρισμού υγείας και 
ευεξίας.
Οι επιλέξιμες κατηγορίες δραστηριοτήτων 
που προβλέπονται από τον Οδηγό 
Εφαρμογής είναι οι ακόλουθες: α) πλωτές 

μεταφορές, β) καταλύματα, γ) υπηρεσίες 
εστίασης, δ) δραστηριότητες ενοικίασης 
και εκμίσθωσης, ε) δραστηριότητες 
ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων, 
οργανωμένων ταξιδιών και στ) υπηρεσίες 
εκμίσθωσης εξοπλισμού θαλασσίων σπορ 
κ.λπ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανά 
επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 15.000 
ευρώ - 400.000 ευρώ, ενώ η Δημόσια 
Χρηματοδότηση θα αποτελεί ποσοστό 
40% του σχεδίου, με ειδική προσαύξηση 
επιπλέον 5% στις περιπτώσεις των μικρών 
νησιών (με πληθυσμό κάτω των 3.100 
κατοίκων). 
Σημειώνεται, ότι  μέσα στο α’ εξάμηνο 
του 2011 προγραμματίζεται και η 
Προκήρυξη της συμπληρωματικής 
Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός για 
νέες επιχειρήσεις», με εθνική εμβέλεια, 
προϋπολογισμού επιπλέον 8.000.000 
ευρώ.

Εναλλακτικός Τουρισμός

βλέπει και υποθαλάσσια σύνδεση του λιμανιού, με την έξοδο 
από το λιμάνι. 
Έτσι θα υπάρξει αποσυμφόρεσει στο κέντρο του Πειραιά και 
θα γίνεται πιο εύκολη και πιο γρήγορη η μετακίνηση των του-
ριστών στην Αθήνα, στα Μουσεία ή όπου αλλού θέλουν να 
πάνε. 
Ένας άλλος από τους στρατηγικούς μας στόχους είναι να 
έχουμε πολύ σύντομα όλα εκείνα τα αναγκαία εργαλεία τα 
οποία θα κάνουν τη ναυτιλία μας πιο ισχυρή και ένα από αυτά 
είναι η ναυτική εκπαίδευση. 
Γι’ αυτό ακριβώς θα προχωρήσουμε στην καλύτερη δυνατή 
ναυτική εκπαίδευση και να έχουμε τα καλύτερα στελέχη και 
τις καλύτερες αμοιβές, γιατί εδώ προέχει για μας ο Έλληνας 
ναυτικός σε κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τη θά-
λασσα και παράλληλα να έχουμε τις υποδομές εκείνες και τη 
φήμη σε παγκόσμιο επίπεδο ούτως ώστε να έρχονται και για 
μετεκπαίδευση ακόμα εδώ οι ξένοι ναυτικοί.
Ερ. Ποια είναι τα σχέδια για τις άγονες γραμμές;
Απ. Με τη δημιουργία του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος 
εξετάζουμε από την αρχή το καθεστώς των λεγόμενων «Άγο-
νων Γραμμών» που αποτελεί αιμορραγία για τον προϋπολογι-
σμό με αναμφίβολα αποτελέσματα και δεύτερον, τη λειτουρ-
γία των ακτοπλοϊκών μας συγκοινωνιών στο σύνολο της. 
Έχει συσταθεί από την κα Υφυπουργό μία Επιτροπή συμ-
βουλευτική με ανθρώπους έμπειρους, ικανούς, γνώστες του 
αντικειμένου, να συζητήσουν, να επεξεργαστούν ούτως ώστε 
όταν θα είμαστε έτοιμοι απόλυτα, θα γίνει μία ευρύτατη ομά-
δα στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι παράγοντες που μπο-
ρούν να συμβάλουν στην καλύτερη και σωστότερη λύση του 
προβλήματος. 
Ερ. Ποιες είναι οι εξελίξεις στην κρουαζιέρα;
Με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης για την κρου-
αζιέρα ξεκινάμε ένα νέο κλάδο ή αν θέλετε επαναδραστηρι-
οποιούμε ένα νέο κλάδο, την κρουαζιέρα, και πρέπει να σας 
πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον από όλες τις μεγάλες 
ναυτιλιακές εταιρείες που ασχολούνται με την κρουαζιέρα, 
για τον Πειραιά και για πολλά άλλα λιμάνια της πατρίδας 
μας.  
Ήδη  έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πάρα πολλά λιμάνια στην 
πατρίδα μας, το Ηράκλειο, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, η Κέρ-
κυρα, να κάνουν επενδύσεις.
Δηλαδή έχει ωριμάσει στη νησιωτική και στην τοπική κοινω-
νία, ότι το θέμα της κρουαζιέρας θα τονώσει την οικονομική 
ζωή τους.  Και γι’ αυτό ακριβώς και ο  νέος Δήμαρχο Χανίων 
ο κ. Σκουλάκης, ζήτησε να γίνουν και τα Χανιά ένας τόπος 
προορισμού κρουαζιέρας εκτός από το Ηράκλειο.
Γι’ αυτό λοιπόν εμείς με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρι-
σμού υπογράψαμε αυτές τις αποφάσεις και τη σύμβαση και 
είμαστε έτοιμοι και από 1η Ιανουαρίου 2011. Η κρουαζιέρα 
λειτουργεί στις θάλασσές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
και με στόχο, όπως λένε και οι ίδιες οι εταιρείες, την αύξηση 
των τουριστών σε αυτή την κατηγορία γι’ αυτή τη χρονιά, 
όπου  ο νόμος όπως ξέρετε ψηφίστηκε το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα, (μέσα στο Νοέμβριο του 2010). Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Υπουργείου θα έχουμε αύξηση από κάποιες 
εταιρείες πάνω από 50%. 
Πολύ σύντομα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, για το 

θαλάσσιο τουρισμό δηλαδή για τα σκάφη που δεν χαρακτη-
ρίζονται ως πλοία.
Η θαλάσσια αναψυχή με το κάθε λογής σκάφος και yacht, o 
εναλλακτικός θαλάσσιος τουρισμός, η ανάδειξη του θαλάσσι-
ου και ναυτικού μας πολιτισμού, ο καταδυτικός τουρισμός, τα 
θαλάσσια πάρκα και τα Μουσεία, μπορούν να προσελκύσουν 
πολύ σημαντικές επενδύσεις και ανθρώπινο δυναμικό σε όλη 
τη ραχοκοκαλιά της πατρίδας μας, δίνοντας σημαντική ώθη-
ση στην αναπτυξιακή μας προσπάθεια, πολύ περισσότερο 
που το σημερινό στρεβλό και άναρχο καθεστώς, λειτουργεί 
αποτρεπτικά σε όλα αυτά. 
Ερ. Υπάρχει σχεδιασμός για έργα αφαλάτωσης;
Απ. Το 2010 εξακολουθούν να υπάρχουν νησιά που καλύ-
πτουν τις ανάγκες τους με νερό με υδροφόρες. Πρέπει να σας 
πω ότι οι αρμόδιοι του Υπουργείου υπογράφουν καθημερινά 
πάρα πολλά εντάλματα για να πηγαίνει νερό στα νησιά. 
Ήδη έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την υδροδότηση 
των νησιών μας, γιατί η πρόθεσή μας είναι να βρούμε μόνιμες 
λύσεις, συμφέρουσες για τα νησιά μας.
Γι’ αυτό λοιπόν  η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής προχώρησε σε μελέτες για να γίνουν έργα 
αφαλάτωσης σε πάρα πολλά νησιά. Θα γίνουν διαγωνισμοί 
και έχει επιδειχθεί και μεγάλο ενδιαφέρον και από ξένους 
επενδυτές, από ξένη χώρα που έχει και την τεχνογνωσία, να 
υλοποίηση μεγάλα έργα αφαλάτωσης. Πρόκειται για τα νη-
σιά του Αιγαίου ενώ εξετάζεται και η Κρήτη. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία το κόστος που πληρώνουμε για τις υδροφόρες 
ξεπερνάει τα επτά (7) εκατομμύρια ευρώ ενώ με την με την 
αφαλάτωση θα κατέβει στο 1-1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Βιογραφικό 
Ο Γιάννης Διαμαντίδης είναι Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσε-
ων, Νήσων και Αλιείας και είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος 
του τμήματος Οικονομικών Επιστημόνων του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. 
Εκλέγεται από το 1989 βουλευτής στην Β’ Πειραιώς και έχει 
διατελέσει:
- Εισηγητής του Κοινοβουλευτικού Τομέα για τον τομέα της 
Εμπορικής Ναυτιλίας. 
- Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής.
- Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας    
   – Βραζιλίας.
- Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας με τις 
χώρες της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβι-
κής και της Κούβας.
- Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής. 
- Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής επί του Απολογισμού 
και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους.
- Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας με 
τον Καναδά και την Αυστραλία.
- Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Φιλίας με την 
Βραζιλία.
Συμμετείχε σε διακομματικές αντιπροσωπείες στα Ορθόδοξα 
Πατριαρχεία και σε διεθνή συνέδρια στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση για τον περιβάλλον και την οικονομία. Επίσης ομιλέι την 
αγγλική γλώσσα.



ΕΔΡΑ: Γεδεών 2-4 & Μεσογείων 185, 115 25  ΑΘΗΝΑ
              Τ : 210 33 22 700,  F : 210 33 22 799,  Ε : prosvasis@prosvasis.com

ΥΠΟΚ/ΜΑ: Μιχαήλ Καλού 6, 546 29  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
                       Τ: 2310 533 737,  F: 2310 533 793,  Ε: salonika@prosvasis.com

υπάρχουν  και . . . 

έξυπνοι  τρόποι  για  

να  διαχειρίζεστε 

τις  επιχειρήσεις  σας

ΙNPUT
πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης

Γνωρίστε τώρα το INPUT, το πιο εύχρηστο πρόγραμμα εμπορικής 

διαχείρισης για όλες τις απαιτήσεις της σημερινής επιχείρησης.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν επίδειξη στον χώρο σας 

από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της PROSVASIS 

και... επωφεληθείτε: 

άμεση ενημέρωση, πρωτοπορία στις αλλαγές και 

σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε !
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Προβολή Προβολή

Προβολή

«Νέο Πρόγραμμα Στρατηγικής Προώθησης και 
Εξωστρέφειας προωθούν τα μέλη του Συνδέσμου 
Ελληνικού Οίνου για την ανάπτυξη του ελληνικού κρασιού. 
Παράλληλα ανάλογη δράση πραγματώνουν και τα ελληνικά 
οινοποιεία ξεχωριστά το καθένα αλλά και περιφερειακές 
ενώσεις οινοποιών όπως η καινούργια γενιά οινοποιών και 
οινοποιείων Κρήτης» υπογράμμισε στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου κ. Άγγελος Ρούβαλης.
Ερ. Ποιες είναι οι νέες προτάσεις του Συνδέσμου για την 
προστασία και ανάπτυξη του κλάδου στην εγχώρια αγορά;
Απ. Με ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Στρατηγικής Προώθησης 
προχωρούμε στην προβολή του επώνυμου κρασιού  με 
απόφαση των  μελών του διοικητικού συμβουλίου του 
Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου το 2011. Τα κυριότερα  
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι: τα τιμολογιακά 
εμπόδια που ορθώνονται ανάμεσα στον Έλληνα καταναλωτή 
και το επώνυμο ελληνικό κρασί καθώς και η έλλειψη οινικής 
κουλτούρας που παρατηρείται στους συγγενείς κλάδους της 
εστίασης, της φιλοξενίας κ.α. Το πρώτο πρόβλημα τρέφεται 
από την παραοικονομία της χύδην διακίνησης και την 
παντελή απουσία ελέγχων ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με 
την εκπαίδευση των ανθρώπων της εστίασης, του τουρισμού 
και πολλών επαγγελμάτων που εμπλέκονται με τον έναν 
ή τον άλλο τρόπο όπως στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αναπτυξιακών εταιριών, τουριστικών γραφείων, ξεναγών κ.α. 
Οι λύσεις για τα μέλη του Συνδέσμου είναι το Πρόγραμμα 
Στρατηγικής Προώθησης το οποίο είναι:
- Η δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου (Portal) του 
επώνυμου ελληνικού κρασιού, όπου ο καταναλωτής και ο 
επαγγελματίας θα έχουν μια πλήρη εικόνα του σύγχρονου 
ελληνικού κρασιού και των δράσεων του, της ιστορίας του 
καθώς και την δυνατότητα του διαλόγου.
- Η δημιουργία νέου οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού 
που συμβαδίζει με την νέα υψηλή ποιότητα του επώνυμου 
ελληνικού κρασιού.
- Προτάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για θεσμικές δομές που θα βοηθήσουν στον 
αυτοέλεγχο του κλάδου, στην πάταξη του αθέμιτου 
ανταγωνισμού, στην επιβολή προστίμου σε όσους εξαπατούν 
τον καταναλωτή.
- Να αναπτυχθεί οινική κουλτούρα στους συγγενείς κλάδους 
της εστίασης, του τουρισμού, της φιλοξενίας κ.α
- Χρηματοδότηση προγραμμάτων προβολής, προώθησης 

στην ελληνική αγορά   
Ερ. Ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία πωλήσεων  το 2010 
(στατιστικά στοιχεία για κάθε περιφέρεια όπως της Κρήτης);
Απ. Μείωση της κατανάλωσης κρασιού κατά 10% περίπου 
παρατηρήθηκε το 2010 σύμφωνα με τα πρώτα στατιστικά 
στοιχεία τα οποία ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι 
διαφορές  μεταξύ των κατηγοριών των κρασιών  και των 
οινοποιών είναι μεγάλες στο θέμα της κατανάλωσης. Στην 
Κρήτη, παρ΄ όλο  που επεισέρχεται ο παράγων Τουρισμός 
υπήρξε αντίστοιχη μείωση.  
Ερ. Ποια είναι τα σχέδια ανάπτυξης των εξαγωγών;
Απ. Τα σχέδια για την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών 
είναι σε εφαρμογή γιατί με την οικονομική βοήθεια 
της Κοινότητας (και του εθνικού προϋπολογισμού) 
αναπτύσσονται πολλές δράσεις εξωστρέφειας όπως: 
λειτουργία Γραφείων Οίνου στην Βόρεια Αμερική, 
αξιοποίηση Παγκοσμίων Προσωπικοτήτων ως Πρεσβευτών 
των «New Wines of Greece» (Νέων Κρασιών της Ελλάδας), 
δημιουργία δικτυακών τόπων (Portal)σε πολλές γλώσσες κ.α.  
Με τις παραπάνω ενέργειες γίνεται προσπάθεια αλλαγής της 
εικόνας του ελληνικού κρασιού στοχεύοντας στοχεύοντας 
σε συγκεκριμένες αγορές  και πρώτα απ’ όλες τις ΗΠΑ όπου 
πλέον το κρασί θεωρείται «καλό» προϊόν με συνεχή αύξηση 
της κατανάλωσής του. Αντίστοιχη δράση πραγματώνουν και 
τα ελληνικά οινοποιεία ξεχωριστά το καθένα αλλά και από τις 
περιφερειακές ενώσεις οινοποιών όπως η καινούργια γενιά 
οινοποιών και οινοποιείων της Κρήτης.  
Βιογραφικό
Ο  Άγγελος Ρούβαλης είναι πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικού Οίνου από το 2008. Γεννήθηκε το 1952 και 
σπούδασε Οινολογία στο Bordeaux. Αφού εργάσθηκε 
στο Συνεταιρισμό της Σαντορίνης και στην εταιρία Αχάϊα 
Claus δημιούργησε το κρασί «Ασπρολίθι» το 1990 και 
το οινοποιείο «Οινοφόρος» το 1994. Θεωρείται από τους 
οινολόγους που συνέβαλαν στην ανανέωση του ελληνικού 
κρασιού τις δύο τελευταίες δεκαετίες.   
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ ιδρύθηκε το 1995, 
μετά τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων του ιστορικού 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Οίνων και Ποτών 
(ΣΕΒΟΠ από το 1949) σε δύο τομείς: της Οινοποιίας και 
της Ποτοποιίας. Οι εταιρείες μέλη του διακινούν το 75% της 
παραγωγής κρασιού στην Ελλάδα και εξάγουν το 95% του 
ελληνικού εξαγόμενου εμφιαλωμένου κρασιού.

Νέος διαδικτυακός τόπος επώνυμου κρασιού

Ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου 

κ. Άγγελος Ρούβαλης



«Λευκές μέρες στ’ Ανώγεια Κρήτης»
Ειδικό ρεπορτάζ
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Ειδικό ρεπορτάζ

«Οι στοχεύσεις μας για την ανάπτυξη του χειμερινού 
τουρισμού αφορούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δρα-
στηριοτήτων στο χιόνι με τίτλο «Λευκές μέρες στ’ Ανώ-
γεια». Επίκεντρο των δραστηριοτήτων αυτών θα αποτε-
λέσουν  το οροπέδιο της Νίδας και οι εγκαταστάσεις του 
εγκαταλειμμένου χιονοδρομικού κέντρου το οποίο θα 
μετεξελιχθεί σε χιονοδρομικό ορειβατικό καταφύγιο και 
κέντρο εκμάθησης σκι. Εκεί προγραμματίζονται δράσεις 
οικογενειακής αναψυχής, καθώς και εκπαιδευτικές δρά-
σεις στο χιόνι για τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση του 
σχεδιασμού μας, σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους 
και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, για την γεωτουριστι-
κή ανάπτυξη του Ψηλορείτη στα πλαίσια του «Φυσικού 
Πάρκου Ψηλορείτη», όπου είναι ενταγμένο στο δίκτυο 
των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρκων της 
UNESCO επισήμανε στο «Ην-Ων» ο Δήμαρχος Ανωγείων 
Σωκράτης Κεφαλογιάννης. 
Ερ. Ποιος είναι ο νέος σχεδιασμός ανάπτυξης του Δήμου 
Ανωγείων;

Απ. Ο Δήμος Ανωγείων και στις νέες συνθήκες του 
Καλλικράτη θα συνεχίσει να υλοποιεί το μακρόπνοο 
πρόγραμμά του για έναν Δήμο-Πρότυπο, όπου αφετηρία 
και κατάληξη είναι ο άνθρωπος. Θέλουμε οι νέοι μας να 
βλέπουν μπροστά τους τη δυνατότητα να ζήσουν και να 
προκόψουν στον τόπο που γεννήθηκαν και αγαπούν.
Οι κυριότεροι αναπτυξιακοί άξονες που προωθούν μια 
τέτοια πρόοδο είναι:
• Πρώτον η ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού της παρα-
γωγής του πρωτογενούς τομέα των ονομαστών παραδοσι-
ακών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.
• Δεύτερον η εξέλιξη ενός καινοτόμου σύνθετου και 
μακροχρόνιου προγράμματος ήπιας ανάπτυξης  του Ψη-
λορείτη, που θα συνδέει τον επισκέπτη με αφετηρία τ’ 
Ανώγεια με τους αρχαιολογικούς δρυμούς του Ιδαίου 
Άνδρου και της Ζωμίνθου και θα έχει ως κατάληξη πάλι 
τ’ Ανώγεια, και
• Τρίτος άξονας με ιδιαίτερη σημασία, είναι η αξιοποίηση 
νέων πηγών πλούτου με την αναγέννηση παραδοσιακών 
μορφών οικοτεχνίας όπως για παράδειγμα είναι η Ανω-

Ειδικό ρεπορτάζ

γειανή Υφαντική Τέχνη για την οποία έχουμε υποβάλλει 
ήδη σχετική πρόταση σε διακρατικό πρόγραμμα με τη 
Λίνδο, τη Μυτιλήνη και τα Λεύκαρα της Κύπρου. 
Για την προώθηση αυτών των στόχων δημιουργούμε 
μέσα στον οικισμό νέες πολιτιστικές δομές και συνθήκες 
που θα τον καθιστούν πιο φιλικό στον άνθρωπο και θα 
προκαλεί περισσότερη ανθρώπινη κινητικότητα. Έτσι οι 
επισκέπτες του βουνού που θα καταλήγουν στ΄ Ανώγεια 
θα μπορούν να επισκέπτονται το Αρχαιολογικό Μουσείο, 
το οποίο ετοιμάζεται, το Ανωγειανό Σπίτι, το Εργαστήρι 
Ανάδειξης της Υφαντικής Τέχνης, το Σπίτι του Νίκου 
Ξυλούρη, το Μουσείο του Γρυλλιού, την πύλη του Ψηλο-
ρείτη, το Μουσείο του Βοσκού κ.α. 
Αυτή η οραματική δραστηριότητα δημιουργεί νέες θέσεις 
εργασίας, αναπτύσσει κοινωνικές επιχειρήσεις κοινού 

σκοπού και δυναμώνει τ’ Ανώγεια ως διοικητικό κέντρο.
Ερ. Υπάρχουν σχέδια ανάπτυξης του χειμερινού τουρι-
σμού;
Απ. Ήδη χιλιάδες Έλληνες και ξένοι επισκέπτες έχουν 
κάνει τ’ Ανώγεια προορισμό τους. Άλλοι για να γνω-
ρίσουν την πανάρχαια ιστορία του Ψηλορείτη και να 
ζήσουν στην υπέροχη φύση του, άλλοι για να γνωρίσουν 
τα ήθη και τους ανθρώπους, κι άλλοι για να γευθούν τα 
φαγητά της φημισμένης Ανωγειανής κουζίνας.
Οι μέχρι σήμερα δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, έχουν 
δρομολογηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης, τόσο 
μέσα στον οικισμό όσο και στο βουνό, επιδιώκουν να 
κάνουν τ’ Ανώγεια έναν πιο λειτουργικό και ελκυστικό 
προορισμό για όλο το χρόνο.
Οι στοχεύσεις μας για την ανάπτυξη του χειμερινού 

για εκμάθηση σκί στα Ανώγεια
ορειβατικό
Χιονοδρομικό

καταφύγιο

Ο Δήμαρχος Ανωγείων 
Σωκράτης Κεφαλογιάννης
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Ειδικό ρεπορτάζ

τουρισμού αφορούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δρα-
στηριοτήτων στο χιόνι με τίτλο «Λευκές μέρες στ’ Ανώ-
γεια». Επίκεντρο των δραστηριοτήτων αυτών θα αποτε-
λέσουν το οροπέδιο της Νίδας και οι εγκαταστάσεις του 
εγκαταλειμμένου χιονοδρομικού κέντρου το οποίο θα 
μετεξελιχθεί σε χιονοδρομικό ορειβατικό καταφύγιο και 
κέντρο εκμάθησης σκι. Εκεί προγραμματίζονται δράσεις 
οικογενειακής αναψυχής, καθώς και εκπαιδευτικές δρά-
σεις στο χιόνι για τους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών 
βαθμίδων.
Ο χιονισμένος Ψηλορείτης λόγω της βατότητάς του, 
είναι ήδη στη συνείδηση των Κρητικών ο Παρνασσός 
της Κρήτης. Η ανάπτυξη ενός σύγχρονου χιονοδρομικού 
κέντρου θα πρέπει να γίνει σε μια νέα βάση και σίγουρα 
θα πρέπει να αποτελέσει μέρος του Περιφερειακού σχε-
διασμού. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις προσδίδουν σε ένα 
κατεξοχήν καλοκαιρινό προορισμό, όπως είναι η Κρήτη, 
την δυνατότητα επιμήκυνσης της Τουριστικής Περιόδου. 
Παράλληλα με όλα τα παραπάνω είναι σε εξέλιξη η υλο-
ποίηση του σχεδιασμού μας, σε συνεργασία με τους όμο-
ρους Δήμους και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, για την 
γεωτουριστική ανάπτυξη του Ψηλορείτη στα πλαίσια του 
«Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη», όπου είναι ενταγμένο 
στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Γεωπάρ-
κων της UNESCO. 
Ερ. Θα δημιουργηθεί νέο οδικό δίκτυο με την πόλη του 
Ρεθύμνου;
Απ. Ήδη κατασκευάζεται ο νέος δρόμος που ξεκινά από 
τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, από τον Κόμβο 
Γαζίου διατρέχει την Τύλισσο, τ’ Ανώγεια  και το Πέραμα 
και καταλήγει πάλι στο Βόρειο οδικό Άξονα της Κρήτης 
στον Κόμβο Πανόρμου. Σύντομα επίσης δημοπρατείται 
και ένα άλλο τμήμα, αυτό της παράκαμψης της Αξού 
Αυτό είναι ένα θεμελιώδες αναπτυξιακό έργο όχι μόνο 
για τ’ Ανώγεια αλλά για όλο το Μυλοπόταμο. Θα μεγα-
λώσει την επισκεψιμότητα  στο Δήμο μας.  Θα είναι ωφέ-
λιμη αυτή η εξέλιξη για την οικονομία των Ανωγείων, 
την πληθυσμιακή αύξηση, την αύξηση των παιδιών στα 
σχολεία, αλλά και για το σύνολο της Ανωγειανής κοινω-
νίας.
Ερ. Ποια τα νέα σχέδια πολιτιστικής δραστηριότητας για 
το 2011;
Απ. Η παραγωγή ιδεών και πολιτιστικών αγαθών είναι 
παραδοσιακό συστατικό της υπόστασης της Ανωγειανής 
κοινωνίας. Τα ευρύτερα πολιτισμικά θέματα της υγείας, 
της κοινωνικής μέριμνας, της παιδείας, των τεχνών, του 
αθλητισμού και του περιβάλλοντος είναι μέσα στην κα-
θημερινή φροντίδα μας.
Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος  απόκτησε  για πρώτη φορά 
ετήσιο πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Θέλουμε τ’ Ανώγεια έναν ελκυστικό πολιτιστικό τόπο 
για την καλλιέργεια του πνεύματος και των αισθημάτων 
όλων των δημοτών και για τις ποιοτικότερες εμπειρίες 
των επισκεπτών, για να δυναμώσει η φήμη της πολιτιστι-
κής παράδοσης.
Φέτος δρομολογούνται μελέτες νέων πολιτιστικών δο-

μών, ολοκληρώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο, προω-
θούνται οι μελέτες που θα υλοποιήσουν τις πολιτιστικές 
διαδρομές, Ανώγεια, Αρχαιολογικοί Δρυμοί Ιδαίου Άν-
δρου, Ζωμίνθου, Ανώγεια.
Στο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων εκτός από τις 
πολιτιστικές δραστηριότητες του Αυγούστου, των Υακιν-
θείων και της Ντελίνας, περιλαμβάνονται  ένα διήμερο 
επιστημονικό ιστορικό συμπόσιο, Γιορτή Νεολαίας, εκ-
δηλώσεις στη μνήμη του μεγάλου φίλου των Ανωγειανών 
αρχαιολόγου Γιάννη Σακελλαράκη, κινηματογραφικές 
προβολές  βιβλιοπαρουσιάσεις, επιστημονικές βραδιές, 
κ.α. 
Σημαντικό μερίδιο φέτος θα έχει και η πραγματοποίηση 
Πολιτιστικών Εικαστικών δραστηριοτήτων με σκοπό την 
μύηση των νέων σε τεχνοτροπίες όπως η Υφαντική, η 
πέτρα ή ψηφίδα κ.α. με σκοπό την αξιοποίηση του πρω-
τογενούς πλούτου.
Ερ. Το ιστορικό του Δήμου και γιατί παρέμεινε με τον 
Καλλικράτη;
Απ. Για πάρα πολλούς λόγους ο Δήμος Ανωγείων παρα-
μένει στα σημερινά γεωγραφικά και διοικητικά του όρια. 
Οι ιδιαίτεροι ιστορικοί και πολιτιστικοί λόγοι του Δήμου 
τους, ήθελαν πάντα οι  Ανωγειανοί να γίνονται σεβαστοί. 
Έτσι και στην νέα διοικητική αναδιάρθρωση που έφερε 
ο Καλλικράτης η Ανωγειανή κοινωνία υποστήριξε με 
πειστικά επιχειρήματα  την επιθυμία της αυτής την οποία 
σεβάστηκε και ο νομοθέτης.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Σωκράτης Σ. Κεφαλογιάννης είναι ο Δήμαρχος Ανω-
γείων. Γεννήθηκε στα Ανώγεια Κρήτης στις 28 Ιουλίου 
του 1975. Μεγάλωσε στην πόλη των Ανωγείων και τε-
λείωσε το Λύκειο το 1993. Παράλληλα βοηθούσε στην 
οικογενειακή επιχείρηση(Μπακάλικο). Το 2001 τελείω-
σε το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα 
εργάσθηκε  στην εταιρεία ALPHA COPY S.A. εμπορίας 
μηχανών γραφείου και ψηφιακής οργάνωσης. Αποκορύ-
φωμα της εργασίας του ήταν η βράβευση του στο TOP 
100 CLUB της MIINOLTA GbmH το 2000. 
Το καλοκαίρι του 2002 τελείωσε τις Στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις. 
Τον Σεπτέμβριο του 2003 ορκίστηκε ως Εκπαιδευτικός 
Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μετά 
από έναν επιτυχή γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. 
Το ίδιο έτος με μετάταξη παρείχε υπηρεσίες γραφείου 
σε Βουλευτή του Νομού, ενώ το 2004 μετατάχθηκε ως 
Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας 
σε θέματα Ψηφιακής οργάνωσης του Υπουργείου και σε 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
Τον Οκτώβριο του 2006 εκλέχθηκε Δήμαρχος Ανωγείων 
και επανεκλέχθηκε τον Νοέμβριο του 2010. 
Είναι Πρόεδρος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΚΟΜ-Μ 
Α.Ε., Πρόεδρος στην Επιτροπή Διαχείρισης του «Φυ-
σικού Πάρκου Ψηλορείτης», Πρόεδρος του Δικτύου 
Ορεινών Δήμων «Το κοινό των Ορεινών» και μέλος του 
Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και χωριών της Ελλάδας. 

Φ
ω
το
γρ
αφ

ία
 Δ
ήμ
ου

 Α
νω

γε
ίω
ν



Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2010 Ην-Ων   23

«Η ανθρώπινη διαχείριση ακολουθεί 
πρακτικές που εξαντλούν τους φυσικούς 
πόρους και καταστρέφουν το περιβάλλον. 
Στη διαδικασία της ενδογενούς 
τοπικής-τουριστικής ανάπτυξης γίνεται 
φανερό ότι ο τουρισμός είναι στενά 
συνδεδεμένος με το περιβάλλον. Η 
ύπαρξη, η σωστή χρήση και αξιοποίηση 
του φυσικού αλλά και του πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις και πόρους 
της ενδογενούς τουριστικής ανάπτυξης» 
υπογραμμίζει στο  «Ην-Ων» η  κ. Στέλλα 
Παπαδάκη-Τζεδάκη  Προϊσταμένη 
της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
& Οικονομικών  Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Ακόμη  διευκρίνισε ότι «το κράτος επιδίδεται σε μια 
προσπάθεια διάχυσης της ανάπτυξης προς την Περιφέρεια. 
Οι σημαντικότεροι αναπτυξιακοί νόμοι που ίσχυσαν την 
τελευταία 20ετία και οι οποίοι αφορούν στην ανάπτυξη 
του τουρισμού αλλά και στην ευρύτερη αναπτυξιακή 
πολιτική της χώρας επηρέασαν αποτελεσματικά αλλά 
και με διαφορετικό τρόπο το μέχρι τότε αναπτυξιακό 
μοντέλο». 
Επίσης τόνισε «η τουριστική ανάπτυξη στο Ρέθυμνο 
επέφερε μια οικοδομική έκρηξη, η οποία οδήγησε 
σε μια ραγδαία αύξηση των τιμών της γής. Επιπλέον 
παρατηρούνται αλλαγές στη χρήση της γής σε τουριστικές 
περιοχές κυρίως στις ευρισκόμενες εκτός του σχεδίου 
πόλεως. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι: Πρώτον σε 
ποιο βαθμό οι εκτάσεις που άλλαξαν χρήση είναι εύφορες 
και δεύτερον σε ποιο βαθμό η γρήγορη αύξηση των τιμών  
της γής επηρέασαν τη διαμόρφωση του μοντέλου των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην περιοχή».  
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κ. Τζεδάκη-Παπαδάκη έχει 
συγγράψει βιβλίο το 1998 με θέμα  «Ενδογενής Τουριστική 
Ανάπτυξη» και δίνει μια ζωντανή και συγχρόνως σφαιρική 
εικόνα σχετικά με την τοπική οικονομική ανάπτυξη. 
Ακόμη η κ. Τζσεδάκη-Παπαδάκη έχει πραγματοποιήσει 
μια σειρά επιστημονικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές 
δεν αφορούν άμεσα, ζητήματα και προβλήματα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Οπωσδήποτε, όμως, σχετίζονται 
έμμεσα, δεδομένου ότι αφορούν σε ζητήματα ανάπτυξης, 
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, και απασχόλησης - 
αγοράς εργασίας. 

Επίσης  έχει πραγματοποιήσει μελέτες 
για την δημόσια οργάνωση (2007), όπου 
αναφέρεται «για το ταξίδι της ποιότητας 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βελτιώνοντας 
την δημόσια οργάνωση». 
Παράλληλα έχει προτείνει την άμεση 
λειτουργία του Τμήματος Δημοσίων 
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης 
το 2004, ενώ το 2001 υποβλήθηκε στην 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 
ο Στρατηγικός Προγραμματισμός και το 
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γραμματείας 
του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 
το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό και 
υλοποιήθηκε σε σημαντικό βαθμό. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Η κ. Στέλλα Παπαδάκη -Τζεδάκη σπούδασε  Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά (1975-1980). 
Στη συνέχεια πραγματοποίησε Mεταπτυχιακές σπουδές 
(Master΄s) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (1981-1983), 
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών 
Επιστημών, και ειδικεύτηκε σε Θέματα Προγραμματισμού 
και Οργάνωσης, και σε Οικονομοτεχνικές Μελέτες. 
Απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κοινωνιολογία-
Περιφερειακή Ανάπτυξη, με Υποτροφία, ως Ειδική 
Μεταπτυχιακή Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.), από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, το 1997. 
Εργάζεται στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο 
Ρέθυμνο, από το 1983 μέχρι σήμερα. Από το 1998 μέχρι 
σήμερα, εργάστηκε ως Γενική Διευθύντρια Διοικητικών 
& Οικονομικών Υπηρεσιών (2005-2010), Διευθύντρια 
Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων (2000-2005), Διευθύντρια 
Εκπαίδευσης και Έρευνας (1999-2000), Προϊσταμένη 
της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και Γραμματέας της Επιτροπής 
Ερευνών (1998-2001). Συμμετείχε ενεργά στα Όργανα 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Επίσης, εργάστηκε στη 
Διοίκηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (1979-80), και 
στη Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 
(1980-1983), στην Αθήνα. 
Τα ενδιαφέροντα της στρέφονται σε θέματα ανάπτυξης, 
στην τοπική - περιφερειακή  ανάπτυξη, με έμφαση 
στις στρατηγικές-πολιτικές ανάπτυξης, και σε θέματα 
της αγοράς εργασίας και διοίκησης - οργάνωσης των 
επιχειρήσεων.

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Το κράτος επιδίδεται σε μια 
προσπάθεια διάχυσης της 

ανάπτυξης προς την Περιφέρεια
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Η Ενημέρωση

Όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση σας τόσο πιο ευέλικτη είναι 
στη λήψη αποφάσεων και τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει 
να ανταπεξέλθει σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Ο λόγος 
είναι ότι οι μικρές εταιρίες μπορούν να καινοτομήσουν. Κάθε 
καινοτομία απαιτεί πειραματισμό και όλα τα πειράματα 
προϋποθέτουν αποτυχίες. Οι μεγάλες εταιρίες και κυρίως 
τα διευθυντικά τους στελέχη αποφεύγουν τον ρίσκο για να 
μην αποτύχουν. Κανένας διευθυντής μεγάλης εταιρίας δεν 
θα ήθελε να χάσει την δουλειά του επειδή ανέλαβε ρίσκο 
και χρεώθηκε μια αποτυχία. Παρόλο που επιθυμούν να 
αποφύγουν την αποτυχία τελικά τους βρίσκει εκείνη.
Οι μικρές όμως επιχειρήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή από το  
να αναλάβουν ρίσκο για να επιτύχουν. Και για να επιτύχουν 
πρέπει να καινοτομήσουν. Και για να καινοτομήσουν θα 
πρέπει να αναλάβουν τον ρίσκο της καινοτομίας.  Όσο πιο 
πολύ εκτίθενται στο ρίσκο (παρόλο τις αποτυχίες που θα έχουν) 
τόσο πιο εξυπνότερες, καινοτόμες, αποτελεσματικότερες 
και επιδέξιες θα γίνουν με το πέρασμα του χρόνου και τόσο 
περισσότερο θα εξελιχθούν.
Η οικονομική κρίση προσφέρει ευκαιρίες και συνθήκες που 
θα πρέπει να εκμεταλλευτούν έξυπνα οι μικρές επιχειρήσεις. 
Αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να ρισκάρουν εισάγοντας 
νέες καινοτομίες στα προϊόντα που παράγουν ή τις υπηρεσίες 
που παρέχουν, να δημιουργήσουν καινοτόμες στρατηγικές 
προώθησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, να 
σχεδιάσουν καινοτόμες στρατηγικές τιμολόγησης, και να 
αναπτύξουν καινοτόμες στρατηγικές διανομής των προϊόντων 
που παράγουν ή των υπηρεσιών που προσφέρουν.
Καινοτομήσετε στην επιχείρηση σας ακλουθώντας τις 
παρακάτω συμβουλές: 
1) Προσλάβετε το κατάλληλο προσωπικό με χαμηλότερο 
κόστος. Η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την 

άφθονη προσφορά υπηρεσιών από ικανούς εργαζόμενους 
με αξιόλογα προσόντα οι οποίοι στο παρελθόν ήταν πολύ 
«ακριβοί» για να τους προσλάβετε. Είναι πολύ σημαντικό να 
προσελκύσετε σπουδαίους ανθρώπους να εργαστούν στην 
επιχείρηση σας. Αυτοί θα την οδηγήσουν στην επιτυχία. Ένα 
σπουδαίος εργαζόμενος  είναι κάποιος που η συνεισφορά 
του αποτιμώμενη σε χρήμα ξεπερνά κατά πολύ τις συνολικές 
αποδοχές που λαμβάνει από την επιχείρηση σας. Στην 
περίπτωση αυτή ένας σπουδαίος άνθρωπος σας έρχεται 
«δωρεάν» και επί πλέον σας φέρνει σημαντικά κέρδη στην 
επιχείρηση σας.
2) Οργανώστε μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ 
πολύ φθηνότερα. Λόγω της οικονομικής κρίσης οι εταιρίες που 
προσφέρουν υπηρεσίες μάρκετινγκ (διαφήμιση, προώθηση 
πωλήσεων, κλπ.) μειώνουν συνεχώς τις τιμές. Οπότε μπορείτε 
να διαπραγματευτείτε πραγματικά χαμηλές τιμές για την 
διαφήμιση σας. Ενώ οι μεγάλοι ανταγωνιστές προσπαθούν 
να μειώσουν τις δαπάνες μάρκετινγκ για να μειώσουν τα 
έξοδα τους ώστε να ανταπεξέλθουν στη οικονομική κρίση, 
εσείς θα διαφημιστείτε πολύ φθηνά και πιο συχνά, πράγμα το 
οποίο δεν μπορούσατε να κάνετε στο παρελθόν. 
3) Προμηθευτείτε φθηνότερα κάθε είδος υποδομή και  
εξοπλισμό. Λόγω της οικονομικής κρίσης θα μπορείτε 
να ενοικιάσετε φθηνότερα γραφεία, βιομηχανικούς ή 
αποθηκευτικούς χώρους, ακόμα και πάγιο εξοπλισμό 
(υπολογιστές, μηχανήματα, όργανα, αυτοκίνητα κλπ.). 
Επίσης θα υπάρχει υπερπροσφορά καινούργια υποδομής 
και εξοπλισμού, οπότε λόγω της μειωμένης ζήτησης θα 
είναι αρκετά φθηνότερα σε σχέση με το παρελθόν. Ακόμα 
φθηνότερος θα είναι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός ο οποίος 
θα προσφέρεται από επιχειρήσεις που τον εκποιούν λόγω 
οικονομικών δυσκολιών.

4) Αξιοποιήστε κατάλληλα τον μειωμένο ανταγωνισμό. 
Λόγω του ότι αρκετές επιχειρήσεις σε κάθε κλάδο κλείνουν, 
θα έχετε να αντιμετωπίσετε μειωμένο και πιο ασθενή 
ανταγωνισμό διότι οι περισσότερες επιχειρήσεις μειώνουν 
τα έξοδα προβολής και προώθησης. Επίσης ο ανταγωνισμός 
θα είναι πιο αργός και θα καθυστερήσει  να αντιδράσει στην 
δικιά σας καμπάνια διαφήμισης.
5) Αποκτήσετε μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Λόγω της 
οικονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις - ανταγωνιστές μειώνουν 
τα έξοδα τους και κατά συνέπεια μειώνουν τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν προς τους πελάτες. Αποτέλεσμα είναι η 
δυσαρέσκεια των πελατών τους λόγω της υπό-εξυπηρέτησης. 
Έτσι οι πελάτες δεν είναι πλέον τόσο πιστοί στην πρώην 
αγαπημένη τους εταιρία και πολλές στρέφονται κατά 
της εταιρίας. Γίνονται ευάλωτοι και είναι έτοιμοι  να την 

εγκαταλείψουν και να γίνουν δικοί σας πελάτες. Προσεγγίστε 
τους με την παραπάνω στρατηγική μάρκετινγκ και θα γίνουν 
δικοί σας πιστοί πελάτες. 
Ρισκάρετε και αλλάξετε τα πάντα στην επιχείρηση σας, 
τον τρόπο που σκέπτεστε, τις διαδικασίες διοίκησης που 
εφαρμόζεται, τον τρόπο που εξυπηρετείτε τους πελάτες σας, 
προσεγγίστε έξυπνα  νέους πελάτες κλπ. Μην κάθεστε χωρίς 
να κάνετε τίποτα. Προσαρμοστείτε άμεσα στο νέο οικονομικό 
περιβάλλον που φέρνει η οικονομική κρίση. Όσο πιο 
γρήγορα προσαρμοστείτε τόσο πιο αποτελεσματικά θα την 
ξεπεράσετε. Αν καταφέρετε να καινοτομήστε, να αλλάξετε και 
να επιβιώσετε στην υπάρχουσα οικονομική κρίση, θα έχετε 
την πολύτιμη εμπειρία της αποτελεσματικής διαχείρισης της, 
και  σχεδόν σίγουρα δεν θα σας ξανά-απειλήσει καμιά άλλη 
κρίση στο μέλλον.

Νικήσετε την οικονομική κρίση

Δρ.  Γιώργος Σ. Ατσαλάκης
Διδάσκων Πολυτεχνείου 

Κρήτης

Ιωάννα Γ. Ατσαλάκη 
Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

Η Ενημέρωση

Φ
Ω
ΤΟ

 IG
D



www.delina.gr      l     info@delina.gr

Tηλ.: 28340 3170      l    Fax: 28340 31121  

IG
D

ΑΝΩΓΕΙΑ - ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΚΡΗΤΗ

m o u n t a i n   r e s o r t



28   Ην-Ων Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2010 Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2010 Ην-Ων   29

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή

«Κλειδιά» ανάπτυξης των περιφερειών
οι μικρές-μικρομεσαίες επιχειρήσεις

«Δύο ειδών περιφερειακά προγράμματα έχουν σχεδιασθεί για 
τις διαφορετικές Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.  
Ειδικότερα απευθύνονται: 
-Βάση γεωγραφικών κριτηρίων, κανονικά βάση του ΑΕΠ μιας 
συγκεκριμένης περιοχής σε σύγκριση με το Ευρωπαϊκό μέσο 
όρο
-Εκτός γεωγραφικών κριτηρίων όπως η προστασία του 
περιβάλλοντος, η προώθηση της κοινωνίας της καινοτομίας και 
της γνώσης, της επιχειρηματικότητας και άλλων» υπογράμμισε 
σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο κ. Πάνος Καρβούνης 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην  Ελλάδα.     
1) Ποια είναι τα ποσά των ευρωπαϊκών κονδυλίων ξεχωριστά 
για τις 13 ελληνικές περιφέρειες της Ελλάδας;
Ας αρχίσω δίνοντας μια ευρύτερη εικόνα: για την περίοδο 
2007-2013 η Ελλάδα χρηματοδοτήθηκε με € 20.4 δις συνολικά 
από το Ταμείο Συνοχής. Αυτό το ποσό χρηματοδότησης είναι 
πολύ σημαντικό και αποφασιστική πηγή ανάπτυξης, ειδικά στο 
πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας. Στην 
προηγούμενη περίοδο των ετών 2000-2006, το Ταμείο Συνοχής 
συνείσφερε στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
της Ελλάδας έως 2.8%. Δίνοντας μερικά παραδείγματα, κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, αυτά τα κονδύλια βοήθησαν πάνω 
από 257.000 ανθρώπους να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους σε 
καινούργια εκπαιδευτικά προγράμματα, υποβοήθησαν 23.000 
εταιρίες που αναζητούσαν αναβάθμιση σε επίπεδο τεχνολογίας 
και βοήθησαν 7.000 νεοσύστατες επιχειρήσεις, βελτίωσαν τις 
υποδομές στις μεταφορές συμπεριλαμβανομένων νέων οδικών 
αξόνων, και χρηματοδότησαν πάνω από 500 σχέδια εργασίας 
για την ενέργεια και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Και τώρα ας ξαναπάμε στην αρχική σας ερώτηση: πως 
διανέμονται τα κονδύλια αυτά στις διαφορετικές περιφέρειες. 
Η Πολιτική Συνοχής εφαρμόζεται μέσα από διαφορετικούς 
στόχους, κονδύλια και προγράμματα. Αλλά σε γενικές γραμμές, 
μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δυο ειδών προγράμματα: τα 
περιφερειακά και αυτά που απευθύνονται σε κάποιους τομείς. Τα 
περιφερειακά προγράμματα έχουν σχεδιαστεί βάση γεωγραφικών 
κριτήριων, κανονικά βάση του ΑΕΠ μιας συγκεκριμένης 
περιοχής σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα 
κονδύλια των περιφερειακών  προγραμμάτων πάνε επίσης στις 
περιοχές, αλλά όχι βάση γεωγραφικών κριτήριων. Σε αυτή την 
περίπτωση, τα προγράμματα σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη 

άλλες παραμέτρους όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η 
προώθηση της κοινωνίας της καινοτομίας και της γνώσης, της 
επιχειρηματικότητας και άλλων. Όλες οι περιοχές της Ελλάδος 
επωφελούνται από την Πολιτική Συνοχής καθ’ ολοκληρία, 
αλλά αν λάβουμε υπόψη μας μόνο τα γεωγραφικά  κριτήρια, 
τα οποία αφορούν σχεδόν € 14.7 δις από το σύνολο των € 20.4 
δις, η διανομή είναι η ακόλουθη: Αττική € 3.07 δις, Κεντρική 
Μακεδονία € 2.23 δις, Δυτική Ελλάδα € 1.84 δις, Θεσσαλία 
€ 1.59 δις, Ανατολική Μακεδονία-Θρακη € 1.50 δις, Κρήτη € 
0.96 δις, Πελοπόννησος € 0.92 δις, Ήπειρος  € 0.80 δις, Δυτική 
Μακεδονία € 0.47 δις, Στερεά Ελλάδα  € 0.45 δις, Ιόνια Νησιά € 
0.43 δις, Βόρειο Αιγαίο € 0.30 δις, Νότιο Αιγαίο  € 0.13 δις. 
2) Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια 
για την περιφέρεια σε προγράμματα επιχειρηματικότητας και 
ανάπτυξης;
Πράγματι, υποστηρίζοντας τη δημιουργία και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, πιο συγκεκριμένα τις μικρές και μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις, είναι τρόποι-κλειδια με τις οποίες η Πολιτική 
Συνοχής βοηθά την ενίσχυση  των οικονομιών της περιφέρειας. 
Οι μικρές και μικρομεσαίες  επιχειρήσεις είναι οι πραγματικοί 
γίγαντες της Ευρωπαϊκής οικονομίας, υπολογίζοντας ότι 
αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων καθώς επίσης και πάνω 
από τα δυο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, οι μικρές και μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις συχνά έχουν  δυσκολία στην πρόσβαση κεφαλαίων 
και γνώσης και συχνά έχουν έλλειψη εμπειρίας. Η Ευρωπαϊκή  
Πολιτική Συνοχής σκοπεύει στην αντιμετώπιση αυτών των 
δυσκολιών μέσω ενός συνδυασμού  «σκληρών» μέτρων όπως 
η άμεση υποστήριξη των επενδύσεων, καθώς επίσης και «πιο 
ήπια» μέτρα, ιδιαιτέρως την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης 
των επιχειρήσεων, επαγγελματική κατάρτιση, ένα καινοτόμο 
περιβάλλον, χρηματοοικονομική τεχνική και μεταφορά 
τεχνολογίας, καθώς επίσης την υποστήριξη δικτύων και 
συνεργατικών σχηματισμών. Κατά την περίοδο 2007-2013, τα 
προγράμματα Πολιτικής Συνοχής υποστηρίζουν: α) τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
που συνδέονται ιδιαίτερα με την επιχειρηματικότητα, πρόσβαση 
στην χρηματοδότηση, έρευνα και καινοτομία, μεταφορά 
τεχνολογίας, πρόσβαση στην πληροφορία και στις τεχνολογίες 
της επικοινωνίας η τη φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή 
β) άλλου είδους  υποστήριξη και στις μεγάλες και στις μικρές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων  παραγωγικών επενδύσεων 

και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των επιχειρήσεων στις 
προαναφερόμενες περιοχές
γ) δράσεις που στοχεύουν στην πρόβλεψη και στην διαχείριση 
οικονομικών και διαθρωτικών αλλαγών για τη διασφάλιση 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας  για την Ευρώπη. 
Στην Ελλάδα, σχεδόν το 14% των διαθέσιμων πόρων (€ 2.8 
δις) έχουν στόχο όλα αυτά τα προγράμματα υποστήριξης των 
επιχειρήσεων.
3)Σε ποιες περιφέρειες θα δοθεί βάρος στην κατασκευή νέων 
δρόμων;
Ας ξεκαθαρίσω αρχικά ότι οι αποφάσεις για τις επενδύσεις 
παίρνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και όχι 
στις Βρυξέλλες. Και αφού είμαστε ακόμη στο μέσο μιας 
περιόδου αναφοράς, πρέπει ακόμη να περιμένουμε να δούμε 
την παρουσίαση των συγκεκριμένων προγραμμάτων για να 
αποκτήσουμε σαφή εικόνα του αριθμού και της τοποθεσίας 
κατασκευής των νέων δρόμων. Αυτό που μπορούμε ήδη να 
πούμε είναι ότι η μετακίνηση γενικά και όχι μόνο η οδική  αλλά 
επίσης μέσω αέρα, σιδηροδρόμου, θαλάσσιας οδού και αστικών 
συγκοινωνιών, είναι προτεραιότητα. Πράγματι, η βελτίωση 
της προσβασιμότητας είναι βαρύνουσας σημασίας στην 
ενδυνάμωση των περιφερειακών οικονομιών και στην  επίτευξη 

της συνοχής της ανταγωνιστικότητας. Αυτό συμβαίνει πράγματι 
στην Ελλάδα, όπου € 6 δις διατίθενται προς επενδύσεις στην 
συγκοινωνία για την περίοδο 2007-2013. Αυτό σημαίνει ότι 30% 
των συνολικά διαθέσιμων κονδυλίων για τη χώρα προορίζονται 
ειδικά για σχέδια εργασίας σε σχέση με τις  συγκοινωνίες , το 
υψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Σλοβενία σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (EU27 μέσος όρος  24%). 
4)Υπάρχουν κονδύλια για την ενεργειακή ανάπτυξη;
Οι τρεις πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ασφάλεια εφοδιασμού, προσιτή ενέργεια 
για ανταγωνιστικές οικονομίες και περιβαλλοντική αειφορία. 
Οι κύριοι στόχοι αυτής της πολιτικής είναι η διασφάλιση 20% 
της κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με τις προβολές για 
το 2020 και φτάνοντας σε ένα μερίδιο  20% των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας  μέχρι το 2020. Η Πολιτική Συνοχής 
συνεισφέρει σε αυτούς τους στόχους με το να απευθύνεται  
στην εντατική χρήση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, 
την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες ενέργειες  έτσι 
ώστε οι περιφέρειες να γίνουν ελκυστικές  ενώ προωθούνται 
ανανεώσιμες ενέργειες σαν κινητήρια δύναμη για καινοτομία 
και ανάπτυξη. Έμφαση δίνεται στις ανανεώσιμες  ενέργειες, 
μια πηγή πολλών δυνατοτήτων για την Ελλάδα. Πράγματι, οι 

Ο κ. Πάνος Καρβούνης 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή

επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες ενέργειες στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση  για την περίοδο 2007-13 είναι πέντε φορές υψηλότερες 
από αυτές που διατέθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 
περιόδου 2000-2006. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα συνολικό ποσό 
€ 625 δις για επενδύσεις σε προγράμματα ενέργειας, τα μισά 
από αυτά για τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτό αντιπροσωπεύει το 
3.1% όλων των διαθέσιμων κονδυλίων της Πολιτική Συνοχής, 
το ίδιο ποσοστό που διατέθηκε για την ενέργεια σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
Επομένως μπορείτε να δείτε ότι αναμφίβολα δεν υπάρχει 
έλλειψη  πηγών  κάτω από το πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής. 
Αλλά θα πρόσθετα επίσης ότι αυτή η διαθεσιμότητα των 
κονδυλίων αποτελεί την ίδια στιγμή ευκαιρία και πρόκληση για 
όλα τα μέλη, καθώς πρέπει να διαθέσουν  τους κατάλληλους 
μηχανισμούς και το ανθρώπινο δυναμικό για να μεγιστοποιήσουν 
τη χρήση αυτών των επενδυτικών ευκαιριών. Έως τώρα, το 
επίπεδο πληρωμών από την Επιτροπή στην Ελλάδα στην 
παρούσα περίοδο 2007-2013 έχει φτάσει το 21% του συνολικού 
ποσού, συμπεριλαμβανομένων όλων των κονδυλιών. Αυτό 
αναλογεί πάνω από το μέσο όρο του Ευρωπαϊκού επιπέδου, το 
οποίο είναι γύρω στο 16%, αλλά ταυτόχρονα αυτό σημαίνει 
ότι σημαντικά επενδυτικά ποσά είναι ακόμα διαθέσιμα και 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Για να βοηθήσουμε την Ελλάδα 
να χρηματοδοτήσει μέρος της συμβολής της στον εθνικό 
προϋπολογισμό  σε αυτές τις επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων επιχορήγησε αυτή τη χώρα τον Ιούλιο με δάνειο 
ύψους € 2 δις, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ανέκαθεν δάνειο από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ελλάδα.  Δεν έχω 
μόνο την ελπίδα  αλλά επίσης και την πεποίθηση ότι η Ελλάδα 
θα συνεχίσει να κάνει το καλύτερη δυνατή μέγιστη αξιοποίηση  
αυτής της σημαντικής πηγής ανάπτυξης προς όφελος της χώρας, 
της περιφέρειας και των πολιτών της.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Παναγιώτης ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ γεννήθηκε στην Πάτρα.
Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές  στο Πανεπιστήμιο Paris-Pantheon/
Sorbonne όπου το 1982 αναγορεύθηκε διδάκτορας (Docteur 
d’Etat).  
Μιλάει γαλλικά και αγγλικά.
Από το 1982 εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Νοέμβριος 2010 – σήμερα: Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Απρίλιος 2006 – Οκτώβριος 2010: Αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής Τύπου και Επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Υπεύθυνος για τις μεγάλες εκστρατείες ενημέρωσης 
(Ευρωπαϊκές εκλογές το 2009, Διεθνής Έκθεση της Σαραγόσα 
το 2008 κ.ά.), ανέπτυξε την επικοινωνιακή στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντονίζοντάς την με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. Έχει ειδική αρμοδιότητα για 
τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη 
τις οποίες επιβλέπει, καθώς και για τα πολυμέσα επικοινωνίας. 
1η Απριλίου 2005 - Ιανουάριος 2006: Ασκών καθήκοντα Γενικού 
Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τύπου και Επικοινωνίας.  
Προετοίμασε το «Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της 
επικοινωνιακής προβολής των ευρωπαϊκών θεμάτων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή» καθώς και το «Σχέδιο Δ για Δημοκρατία, 
Διάλογο και Δημόσια συζήτηση».  Δημιούργησε μια νέα μορφή 

στενής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 
και των κρατών μελών («εταιρική σύμπραξη»). Αναδιοργάνωσε 
τη Γενική Διεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, τόσο σε επίπεδο 
κεντρικών υπηρεσιών,  όσο και σε επίπεδο Αντιπροσωπειών στα 
κράτη μέλη.
Οκτώβριος 2002 - Μάρτιος 2005: Διευθυντής της Διεύθυνσης 
«Στρατηγικές και πολιτικές ενημέρωσης και επικοινωνίας» στη 
Γενική Διεύθυνση Τύπου.  Υπεύθυνος για τη μετατροπή των 
10 «Πρεσβειών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα νέα κράτη 
μέλη σε Αντιπροσωπείες και τη δημιουργία νέου δικτύου 400 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης («Europe Direct») 
σε όλα τα κράτη μέλη. Συνέβαλε στη βέλτιστη χρήση των 
εργαλείων επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  από τους  
Εκπροσώπους Τύπου.
Απρίλιος 2001 - Σεπτέμβριος 2002:  Διευθυντής στη Διεύθυνση 
«Ανθρώπινοι πόροι» και παράλληλα ασκών καθήκοντα Διευθυντή 
στη Διεύθυνση «Διοργανικές σχέσεις, Πολιτική Ενημέρωσης, 
Αντιπροσωπείες» στη ΓΔ Τύπου και Επικοινωνίας που μόλις 
είχε συσταθεί. Προετοίμασε και εφάρμοσε τις στρατηγικές 
επικοινωνίας. Εφάρμοσε επίσης τη διοικητική μεταρρύθμιση 
της Επιτροπής στη ΓΔ Τύπου. Ενίσχυσε τη συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη στον τομέα της 
επικοινωνίας σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
Ιούνιος 2000 - Μάρτιος 2001: Κύριος Σύμβουλος στην υπηρεσία 
Τύπου και Επικοινωνίας. Ανέπτυξε και διηύθυνε τη νεοσύστατη 
υπηρεσία. Τομείς δραστηριότητας: Συντονιστής των 23 
Αντιπροσωπειών της Επιτροπής στα κράτη μέλη, ανθρώπινοι 
και δημοσιονομικοί πόροι της υπηρεσίας, δικτυακός τόπος 
EUROPA και Μονάδα Οπτικοακουστικών Μέσων (Europe by 
Satellite).
Μάρτιος 1999–Μάιος 2000: Διευθυντής στη Διεύθυνση 
«Μικρές επιχειρήσεις, Εμπόριο και Διανομή, Συνεταιρισμοί, 
Ταμεία Αλληλασφάλισης, Ενώσεις και Ιδρύματα» της Γενικής 
Διεύθυνσης «Πολιτική Επιχειρήσεων» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
1993-1999: Προϊστάμενος της Μονάδας «Ενεργειακή 
συνεργασία με μη Ευρωπαϊκές χώρες» της Γενικής Διεύθυνσης 
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1988-1993: Βοηθός Γενικού Διευθυντή Ενέργειας, τόσο για 
θέματα ενεργειακής πολιτικής όσο και για διοικητικά και 
δημοσιονομικά θέματα.
1987-1988: Υπεύθυνος Προσωπικού, Διοίκησης και 
Προϋπολογισμού του Γραφείου Τύπου της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Παρίσι για τη Γαλλία, τον ΟΟΣΑ 
και την UNESCO.
1985 - 1987: Ήταν αποσπασμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ως Σύμβουλος στο γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών, για θέματα 
απελευθέρωσης της γαλλικής αγοράς μεταφορών.
1982 -1985: Εργάστηκε στη μονάδα «Δημοσιονομική Διαχείριση 
και Συμβάσεις χρηματοδότησης» στη Γενική Διεύθυνση 
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πριν εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργάστηκε 5 έτη 
(1977-1982) στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Παρισιού 
(RATP) όπου ήταν υπεύθυνος για νομικές/χρηματοοικονομικές 
μελέτες σχετικά με τα αστικά δίκτυα μεταφορών σε άλλες χώρες 
(π.χ. μετρό της Αθήνας, Σαντιάγο της Χιλής, Μπογκοτά, Λάγος 
κ.λπ.).
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Λουκέτων παντός τύπου
Μηχανές Κοπής Κλειδιών

Ζ. Παπαντωνίου 19 Αθήνα Τ.Κ. 111 45
Τηλέφωνο: 210 8313800  Fax: 210 8327477
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Τουρισμός

Το επιχειρηματικό πεδίο (ξενοδοχειακές μονάδες) έχει αλλά-
ξει δραστικά με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών που διαθέ-
τουν καινοτόμες λειτουργίες οι οποίες αναμένεται να ανταπο-
κριθούν στις απαιτήσεις των πελατών για απλά, φιλικά στον 
χρήστη εργαλεία που παρέχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύ-
ρος περιεχομένου και υπηρεσιών. Πλέον η τεχνολογία του δι-
αδικτύου επιτρέπει την άμεση και εύκολη επικοινωνία μεταξύ 
επιχειρήσεων ανά τον κόσμο ενώ το κόστος ανεύρεσης νέων 
προμηθειών ή πελατών έχει μειωθεί σημαντικά» υπογραμμί-
ζουν οι συγγραφείς Κυριάκος Ρερρές – Ελεάνα Καφέζα του 
βιβλίου «Ο Τουρισμός στην Ψηφιακή Οικονομία» (έκδοση 
Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων). 
Παράλληλα διευκρινίζουν «Παραδοσιακά, το βίντεο, το ρά-
διο, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες ήταν προσβάσιμες μέσω 
διαφορετικών υποδομών δικτύων και τερματικών συσκευών 
όπως υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο, κινητές συ-
σκευές συνδεδεμένες σε ασύρματα δίκτυα. Αυτά τα περιβάλ-
λοντα δίκτυα και οι τεχνολογίες αναπτύχθηκαν για να εξυ-
πηρετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία σήμερα είναι 
παρωχημένα.
Η σημερινή ανάγκη για τεχνολογική σύγκλιση αλλάζει το τε-
χνολογικό πεδίο με αποτέλεσμα σταδιακά να υπάρχει διαφο-
ροποίηση και αποχωρισμός από την διαδικτυακή υποδομή και 
τις εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χρήστης στο 
σπίτι, στη δουλειά, στις διακοπές. Η τεχνολογική σύγκλιση 
αποφέρει πλεονεκτήματα στον χρήστη πελάτη εύκολη πρό-
σβαση στα περιεχόμενα, ποιότητα στα εργαλεία επικοινωνί-
ας, δυνατότητα να δημιουργήσει και να μοιραστεί περιεχόμε-
νο που έχει δημιουργηθεί από τους χρήστες. 
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις  προκειμένου να παρέχουν σύ-
γκλιση υπηρεσιών πρέπει καταρχήν να αποκτήσουν μία συμ-
βατή πλατφόρμα, ένα τελικό σημείο στο δωμάτιο του πελάτη 
που να λειτουργεί σαν πλατφόρμα του δωματίου που συνδέει 
όλες τις συσκευές όπως διασκέδασης, επικοινωνίας και εσω-
τερικές λειτουργίες του δωματίου.
Σημαντικό είναι σε αυτή την διαδικασία εκτός από την το-
ποθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών και η συμμόρφωση σε 
διατάξεις παρέχουν νομική βεβαιότητα σε σχέση με αυτές τις 

εφαρμογές. Η χρήση των δικτύων επόμενης γενιάς σηματοδο-
τούν την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες παρα-
δίδονται. Αποτελούν ταχεία πρόσβαση κυρίως μέσω οπτικών 
ινών, σε εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη.
Παρόλο που από τεχνολογική άποψη η ενοποίηση έχει ένα 
βαθμό πολυπλοκότητας, δυναμώνει τις απαντήσεις για διαμε-
σολάβηση στο επίπεδο των δικτύων, συσκευών, περιεχομένου 
και υπηρεσιών. Για να είναι επιτυχής η εμπειρία του πελάτη 
και να επιτύχουμε την αποδοχή του, πρέπει τα χαρακτηριστι-
κά των συσκευών καθώς και το λειτουργικό σύστημα και τα 
εργαλεία λογισμικού να λειτουργούν ταυτόχρονα. Η διαμεσο-
λάβηση βασίζεται στην υιοθέτηση των στάνταρτς, που είναι 
σημαντική αλλά όχι επαρκής για να πετύχει την σύνδεση και 
διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
Για ξενοδοχεία που έχουν ήδη πολλές και διαφορετικές τεχνο-
λογίες ή ολοκλήρωση αυτών επανασχεδιασμός και υλοποίη-
ση με την βοήθεια μιας νέας εταιρίας ή με την  ολοκλήρωση 
των υπαρχουσών τεχνολογιών δύναται να φέρει μείωση του 
κόστους λειτουργίας, καλύτερη επεκτασιμότητα, μεγαλύτερη 
ευκολία στην υιοθέτηση νέων πρωτοπόρων λύσεων. Στη συ-
νέχεια αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μάρ-
κετινγκ. Μια άλλη βοήθεια της ολοκλήρωσης της πληροφο-
ρίας είναι ότι ο ξενοδόχος μπορεί να αλλάζει σε πραγματικό 
χρόνο τις τιμές, να πουλά στο διαδίκτυο  μέχρι και το τελευ-
ταίο δωμάτιο. Ενώ σε προηγούμενες τεχνολογίες ο ξενοδόχος 
χρειαζόταν να τα καθαρίσει ξεχωριστά σε κάθε κανάλι τις τι-
μές τώρα μπορεί να τα διαχειρισθεί όλα από ένα σημείο.
Η καινοτομία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν είναι πλέον 
θέμα επιλογής αλλά αναγκαιότητας. Τόσο οι απαιτήσεις των 
πελατών όσο και ο ανταγωνισμός σε εγχώριο αλλά και σε πα-
γκόσμιο επίπεδο, αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εσωτερικές λειτουργίες της ξε-
νοδοχειακής μονάδας να αυξάνονται καθημερινά, δυσκολεύ-
οντας το συντονισμό όλων των εργασιών.
Τα συστήματα αυτά οργανώνουν την εσωτερική αλυσίδα ερ-
γασιών ενός ξενοδοχείου, μέσω της διαχείρισης των επιμέ-
ρους λειτουργιών(κρατήσεις, αφίξεις, αναχωρήσεις, σημεία 
πωλήσεων, αποθέματα κ.α)».

Τουρισμός

Νέες Επιχειρηματικές Ξενοδοχειακές Συνεργασίες

ΙΤΕΠ: «Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
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Η Γνώμη

Η Γνώμη

«Η επέκταση των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
μέσω του Υπουργείου Τουρισμού είναι η μοναδική ανάπτυξης 
των χιονοδρομικών κέντρων σε όλη την Ελλάδα» υπογράμ-
μισε σε συνέντευξη του «Ην-Ων» η πρόεδρος του Ελληνικού 
Συλλόγου Τουριστικής Χιονοδρομίας κ. Όλγα Κοτσίνα. 
Η συμμετοχή του ευρύτερου δημόσιου τομέα -συνέχισε- στα 
μελλοντικά συγχρηματοδοτούμενα αυτά έργα θα εξαρτηθεί 
από τους τοπικούς ή πανελλαδικής εμβέλειας φορείς όπως 
Περιφέρειες, Οργανισμοί, Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, Ομοσπον-
δίες κ.α 
Η χαώδης γραφειοκρατία -διευκρίνισε- η έλλειψη απόκτησης 
του σήματος του ΕΟΤ λόγω εμπλοκής σε θέματα γης και 
χωροταξικού και ο ισχυρός ανταγωνισμός από τις γειτονικές 
βαλκανικές χώρες αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα 
του ελληνικού χιονοδρομικού τουρισμού. 
Ερ: Υπάρχουν χιονοδρομικά κέντρα στην Κρήτη;
Απ: Υπάρχει ένα baby lift στον Ψηλορείτη, στο οροπέδιο της 
Νίδας αλλά δεν είναι σε λειτουργία τα τελευταία χρόνια.
Ερ: Υπάρχει προοπτική  ανάπτυξης νέων χιονοδρομικών 
κέντρων στην Κρήτη;
Απ: Ένα μικρό χιονοδρομικό κέντρο στην Κρήτη θα μπορού-
σε να δουλέψει λόγω του υψομέτρου των κορυφών και λόγω 
επαρκούς χιόνωσης και καταλληλότερη τοποθέτηση αυτού θα 
είναι κάπου στα Λευκά Όρη μιας και έχουν 20 κορυφές πάνω 
από τα 2.000 μετρα. Τα ακόλουθα κριτήρια είναι:
Υψόμετρο: από 1.700 έως 2.400 μέτρα. Το υψόμετρο είναι 
ένας καθοριστικός παράγοντας για τα ελληνικά χιονοδρομικά 
κέντρα που το χειμώνα δεν λαμβάνουν ευκαταφρόνητες ποσό-
τητες χιονιού κάτω από τα 1.700μέτρα.

β) Χιόνωση: θα πρέπει το 60% των πιστών να έχουν ικανοποι-
ητική χιονοκάλυψη περί τους 4 μήνες το χρόνο (ιδανικός είναι 
ο βόρειος προσανατολισμός).
γ) Μεγάλο χιονοδρομικό πεδίο: για επέκταση των πιστών (θα 
πρέπει το συνολικό μήκος παλαιών και νέων πιστών να έχει 
σαν ελάχιστο τα 35 χλμ).
δ) Πρόσβαση: να βρίσκεται κοντά σε εθνικά δίκτυα ή σε 
μεγάλα αστικά κέντρα.
Ερ: Θα υπάρξει συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης για 
σχεδιασμό νέων χιονοδρομικών κέντρων;
Απ: Η υπάρχουσα νομοθεσία δεν προβλέπει σχεδιασμός νέων 
χιονοδρομικών κέντρων στην Ελλάδα, παρά μόνο (και αυτό 
υπό προϋποθέσεις) επέκταση των υφισταμένων.
Ερ: Πόσα χιονοδρομικά κέντρα υπάρχουν σήμερα στην Ελλά-
δα;
Απ: Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα 18 Χιονοδρομικά 
Κέντρα ενώ υπάρχουν 190 χλμ. χιονοδρομικές πίστες και 110 
τουριστικοί αναβατήρες, από τους οποίους 30 εναέριοι, με 
συνολική μεταφορική ικανότητα περίπου 70.000 άτομα/ώρα.
Το άθροισμα των μέσων όρων των εισιτηρίων (χιονοδρόμων 
και επισκεπτών) όλων των ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων 
ανά χιονοδρομική περίοδο υπολογίζεται περίπου στις 500.000 
προσελεύσεις. Πρέπει να σημειώσουμε ότι αν θεωρήσουμε 
έναν τζίρο 100 ευρώ ανά προσέλευση για εξοπλισμό, μεταφο-
ρά, διατροφή, διανυκτέρευση κ.λπ., μπορούμε να υπολογίσου-
με σε μια πρώτη προσέγγιση, ότι τα ελληνικά χιονοδρομικά 
κέντρα  πραγματοποιούν ένα τζίρο περίπου 50 εκατ. ευρώ 
ετησίως, χωρίς τα λαμβάνουμε υπόψη οικονομικά μεγέθη που 
σχετίζονται με την αξία γης και ακινήτων.

Ερ: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα των χιονοδρο-
μικών κέντρων;
Απ: Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι:
•    Ζημιές στους ισολογισμούς των Χ.Κ.
•    Υπερκορεσμός τα Σαββατοκύριακα και υπολειτουργία τις 
καθημερινές.
•    Ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού και ελλιπής εκπαί-
δευση εργαζομένων στα Χ.Κ.
•    Απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις.
•    Ανυπαρξία σημαντικών επενδύσεων για την ανακαίνιση ή 
και επέκταση των υφισταμένων εγκαταστάσεων.
•    Επιτυχίες του συναγωνισμού η διαρκώς αυξανόμενη προ-
σέλευση ελληνικής χιονοδρομικής πελατείας, τόσο από παρα-
δοσιακά (Ελβετικά, Γαλλικά, Ιταλικά, και Αυστριακά) όσο και 
από γειτονικά (Βουλγαρικά, Τουρκικά, Σκοπιανά) Χ.Κ.
•    Ελλιπές προϊόν, το οποίο οδηγεί σε κακή χιονοδρομική 
εμπειρία για τους πελάτες.
6) Ποιες είναι οι προτάσεις για ανάπτυξη του χειμερινού 
τουρισμού;
- Επέκταση, εκσυγχρονισμός και καλή λειτουργία των χιονο-
δρομικών κέντρων
- Δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης των χιονοδρομικών 
κέντρων από τις τοπικές κοινωνίες (αυτοδιοίκηση και τοπικές 
επιχειρήσεις).
- Ανάπτυξη τουρισμού τεσσάρων (4) εποχών και τουρισμού 
εβδομάδος στην ευρύτερη περιοχή.
Ερ: Ποιες είναι οι προτάσεις για την λύση ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος;
Απ. Για να προχωρήσουμε σε λύση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
των χιονοδρομικών κέντρων και παραχώρηση σε αυτό της 
χρήσης γής προτείνουμε τα συναρμόδια υπουργεία με πρω-
τοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού να ακολουθήσουν τα 
παρακάτω βήματα:
-Να ζητήσει την υποβολή ενός τοπογραφικού χάρτη από την 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού στο οποίο κάθε χιονοδρομικό 
κέντρο θα αιτείται την περιοχή στην οποία για τα επόμενα 
50 χρόνια θα υπολογίζεται ότι θα μπορούν να αναπτυχθούν 
ορεινές τουριστικές εγκαταστάσεις.
-Θα πρέπει να εξετασθούν πέραν του ιδιοκτησιακού, θέματα 
περιβάλλοντος, δυνατότητες κάθε είδους παρέμβασης, να 
προστατευθούν περιοχές ιδιαίτερης αξίας και θα πρέπει να 
υπάρξει χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός.
-Από τα 21 χιονοδρομικά κέντρα που έχουμε στην Ελλάδα  
όπου τα πέντε με έξη θα πρέπει να χαρακτηρισθούν εθνικής 
σημασίας και τα υπόλοιπα να ελέγχονται από τις Περιφέρειες 
και τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η κ. Όλγα Κοτσίνα είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου 
Ελληνικής Χιονοδρομίας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. 
Είναι πολιτικός μηχανικός- συγκοινωνιολόγος στο επάγγελμα 
και ασχολείται από τα παιδικά της  χρόνια με τη χιονοδρομία, 
αν και η αγάπη της για το άθλημα εκδηλώθηκε την τελευταία 
δεκαετία. Έχει ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα ski resorts των 
Άλπεων,  Ελβετίας, στην Αυστρίας, Ιταλίας και Γαλλίας. Στον 
Καναδά, στο Whistler/British Columbia τόπος διεξαγωγής των 
τελευταίων χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων πήρε πτυχίο ski 
instructor.

Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 
για ανάπτυξη χιονοδρομικών κέντρων

Όλγα Κοτσίνα, Πρόεδρος 
του Ελληνικού Συλλόγου Τουριστικής Χιονοδρομίας

Το χιονοδρομικό κέντρο 
baby lift στον Ψηλορείτη (Ανώγεια Ρεθύμνου)
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Αγαπάμε τον τόπο μας…επιλέγουμε κρητικά προϊόντα» είναι 
η  φιλοσοφία της Χανιώτικης ταβέρνας του «Βοτανικού Πάρκου 
Κρήτης» η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία 
πιστοποίησης της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Κρητικό 
Σύμφωνο Ποιότητας» και βρίσκεται στις Φούρνες, του Δήμου 
Κυδωνίας στο νομό Χανίων. 
Με το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» το νέο έκτο 
μέλος του Δικτύου Πιστοποιημένων Επιχειρήσεων συνεχίζει 
την αναβίωση παραδοσιακών γεύσεων, με την χρήση τοπικά 
παραγόμενων προϊόντων, σε συνδυασμό με παραδοσιακούς 
τρόπους μαγειρέματος, όπως πυρομάχι, σάτσι και ξυλόφουρνο, 
αλλά και νέες γαστρονομικές προτάσεις.
Το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» στοχεύει στην 
προστασία και ανάδειξη της Κρητικής Διατροφής, απονέμεται 
σε εστιατόρια που προσφέρουν Κρητική Κουζίνα και 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά παρθένο κρητικό ελαιόλαδο και 
τοπικά προϊόντα και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και 
ένα ισχυρό εργαλείο προβολής για όλα τα εστιατόρια που θα 
το αποκτήσουν.
Στο «Βοτανικό Πάρκο Κρήτης» διοργανώνονται γευσιγνωσίες 
και μαθήματα μαγειρικής, κατά τα οποία γίνεται προώθηση 
πολλών ενδημικών κρητικών προϊόντων: ενδημικά βότανα της 
Κρήτης, κρασιά από παλιές κρητικές ποικιλίες (όπως ρωμεϊκο, 
βηλάνα), τυριά (όπως γραβιέρα και μυζήθρα), αγριόχορτα 
και πολλά τοπικά προϊόντα. Δίνεται έμφαση όχι τόσο πολύ 
στην συνταγή, αλλά στην φιλοσοφία και την φαντασία που 
μαγειρεύουν ακόμα και σήμερα οι νοικοκυρές της Κρήτης. Οι 
γευσιγνωσίες πραγματοποιούνται τις περισσότερες φορές σε 
γκρουπ που επισκέπτονται το Πάρκο σε καθημερινή βάση κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο. 
Το «βοτανικό πάρκο» είναι περιπατητικό, εκπαιδευτικό και 
ψυχαγωγικό μοναδικό στο είδος του στην Κρήτη και περιέχει 
περισσότερα από 150 είδη φρουτόδεντρων μαζί με τα δεκάδες 
βότανα, φαρμακευτικά και καλλωπιστικά φυτά που φιλοξενεί, 

απολαμβάνοντας τον περίπατό τους σε ένα καταπράσινο 
φυσικό περιβάλλον. 
Η σωστή σήμανση των μονοπατιών οδηγεί τα βήματα του 
επισκέπτη στα διάφορα τμήματα του Βοτανικού Πάρκου 
(τροπικά δέντρα, οπωροφόρα δέντρα, εσπεριδοειδή, βότανα 
και τα αμπέλια).
Το καταπράσινο τοπίο συμπληρώνει η λίμνη στο κάτω μέρος του 
πάρκου που προσφέρει στέγη και προστασία σε πάπιες, χήνες και 
άλλα υδρόβια πουλιά (και σπάνια είδη) ενώ ακόμη και γεράκια 
πετούν στην περιοχή. Επίσης, το παρκο διαθέτει ένα υπαίθριο, 
πέτρινο και ατμοσφαιρικό αμφιθέατρο που προσφέρεται για 
μικρές (έως 250 ατόμων περίπου) εκδηλώσεις.
Η ιδέα στα τέλη Οκτωβρίου 2003 όπου μετά από πολύ 
δυνατούς νότιους ανέμους ένα καλώδιο της ΔΕΗ έγινε η αιτία 
να ξεσπάσει πυρκαγιά.
 Καταστράφηκαν 60.000 ελαιόδεντρα ηλικίας πάνω από 400 
χρονών σε όλη την περιοχή χωριό Σκορδαλού 20 χιλιόμετρα 
έξω από την πόλη των Χανίων).
Η οικογένεια του κ.Πέτρου Μαρινάκη είχε πολλές πορτοκαλιές 
και ελιές σε μια έκταση περίπου 150-200 στρεμμάτων η οποία 
κάηκε και αυτή.
Μετά από αυτή την καταστροφή δημιουργήθηκε η ιδέα «στην 
καμένη έκταση θα μπορούσε να γίνει ένα βοτανικό πάρκο 
περιπατητικό - εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό». Στην ιδέα αυτή 
συμφώνησαν και τα άλλα τρία αδέλφια του συνιδιοκτήτη.  
Βιογραφικό
Ο υπεύθυνος - συνιδιοκτήτης  και εμπνευστής  του «Βοτανικού 
Πάρκου Κρήτης» κ. Πέτρος Μαρινάκης, γεννήθηκε στα Χανιά 
το 1969. Σπούδασε διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ η εμπειρία του είναι μεγάλη τα 
τελευταία 20 χρόνια στην τουριστική βιομηχανία της Κρήτης, 
ο οποίος ξεκίνησε από απλός σερβιτόρος τα πρώτα χρόνια και 
έφθασε εισηγητής σεμιναρίων και διευθυντής ξενοδοχείου τα 
τελευταία χρόνια.

Μαθήματα μαγειρικής στο «Βοτανικό πάρκο Κρήτης»



38   Ην-Ων Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2010 Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2010 Ην-Ων   39

Αφιέρωμα Αφιέρωμα

Α. Γενικές Διαπιστώσεις
Η οικονομική πρόοδος είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. 
Σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη άποψη, η δημιουργία του 
πλούτου των εθνών εξαρτάται από την ομαλή και ανταγωνι-
στική λειτουργία των αγορών, την επίδοση του «τριγώνου της 
γνώσης» (Παιδεία-Έρευνα-Καινοτομία), την ομαλή λειτουρ-
γία των θεσμών και την ποιότητα της δημοκρατίας. 
Η επίδοση του τριγώνου της γνώσης καθορίζει, σε σημαντικό 
βαθμό, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική επίδοση 
των οικονομικών συστημάτων μακροχρονίως. Διότι η ανταγω-
νιστικότητα στις αναπτυγμένες οικονομίες εξαρτάται μεν από 
τα σχετικά κόστη και τις σχετικές τιμές, εξαρτάται όμως και 
από το τεχνολογικό περιεχόμενο, τη διαφοροποίηση και την 
ποιότητα των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών.
Στη χώρα μας η επίδοση του ‘τριγώνου της γνώσης’ είναι πολύ 
φτωχή. Η σειρά κατάταξης των επιδόσεων της μέσης εκπαί-
δευσης στο αξιολογικό πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ είναι τρί-
τη από το τέλος. Η επίδοση της ανώτατης εκπαίδευσης είναι 
επίσης σχετικά φτωχή (το καλύτερο στις κατατάξεις ελληνικό 
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το ΕΚΠΑ -Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- κατατάσσεται κάτω από τη 
θέση 175 στην παγκόσμια κατάταξη) αν και δεν υπολείπεται 
της κατάταξης άλλων χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η 
Πορτογαλία. Τέλος, οι επιδόσεις μας σε καινοτομική δραστη-
ριότητα είναι επίσης φτωχές σύμφωνα με όλους τους διαθέσι-
μους δείκτες του ΟΟΣΑ.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις δεν εκπλήσσει το γεγο-

νός ότι ο βαθμός κάλυψης των εισαγωγών προϊόντων μέσης 
και υψηλής τεχνολογίας από τις αντίστοιχες εξαγωγές στην 
Ελλάδα είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ-27, ούτε και η χαμηλή 
επίδοση της χώρας μας στη λεγόμενη «διαρθρωτική» αντα-
γωνιστικότητα. Η ελληνική οικονομία πάσχει, μεταξύ άλλων, 
τόσο στο γενικό επίπεδο της Παιδείας αλλά και στο ότι δεν 
επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη και δεν καινοτομεί. Επο-
μένως, μια από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές αλλά και κοινω-
νικές προκλήσεις στην Ελλάδα σήμερα είναι η βελτίωση του 
τριγώνου της γνώσης. Το νέο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρό-
τυπο της Ελλάδας πρέπει να στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό στην 
οικονομία της γνώσης.
Η καινοτομία είναι βεβαίως τόσο επιστημονική όσο και επι-
χειρηματική δραστηριότητα. Αλλά και το επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον στην Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαμηλά σε όλους 
τους διεθνείς δείκτες. Τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα 
είναι και εμπόδια στην καινοτομία. Το ίδιο συμβαίνει και με 
την ένταση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπη-
ρεσιών. Ο ΟΟΣΑ κατατάσσει την ελληνική οικονομία πολύ 
χαμηλά στην ένταση του ανταγωνισμού. Όμως κλάδοι που 
προστατεύονται δεν καινοτομούν.
Β. Παιδεία
Όπως ήδη αναφέρθηκε, το πρόβλημα του τριγώνου της γνώ-
σης  ξεκινά από τα φτωχά αποτελέσματα της Παιδείας στο 
Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στην έλλειψη κριτικής ικανότητας των μαθητών, στην έλλει-
ψη διαδικασιών αξιολόγησης σχολείων και καθηγητών, στην 

«Ιδέες γύρω από το δίπολο: 
Καινοτομία-Ανταγωνιστικότητα»

Των Γιάννη Στουρνάρα, 
Καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

- Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ 
και Σπύρου Τραυλού, Συμβούλου Επιχειρήσεων

Γιάννης Στουρνάρας, 
Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ 
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έλλειψη, άμιλλας και αριστείας.  Λιγότερα μαθήματα αλλά σε 
μεγαλύτερο βάθος, ριζική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός 
των προγραμμάτων σπουδών αλλά και επαναφορά του θεσμού 
του δημόσιου πρότυπου σχολείου, ειδικά σε υποβαθμισμένες 
περιοχές, είναι τρεις κατευθύνσεις εκπαιδευτικής μεταρρύθμι-
σης που μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα. 
Το καλύτερο σύστημα μέσης (και λυκειακής) εκπαίδευσης 
στον κόσμο είναι το Φινλανδικό, το οποίο είναι κατά βάση δη-
μόσιο, αλλά συνδυάζει αξιολόγηση, άμιλλα, αριστεία, επιλο-
γή σχολείου και συνεχή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στη 
χώρα μας λειτουργούν ιδιωτικά σχολεία τα οποία προσφέρουν 
εδώ και χρόνια το διεθνές απολυτήριο (ΙΒ), το οποίο θεωρεί-
ται από τα πλέον πιστοποιημένα, έγκυρα και αποτελεσματικά 
απολυτήρια παγκοσμίως, και προσφέρουν σε πολλούς έλλη-
νες μαθητές την ευκαιρία να εισαχθούν στα καλύτερα πανε-
πιστήμια του κόσμου για προπτυχιακές σπουδές. Το ΙΒ έχει 
πολλά κοινά στοιχεία με το Φινλανδικό σύστημα μέσης και 
λυκειακής εκπαίδευσης. Η υιοθέτηση ενός απολυτηρίου τύπου 
ΙΒ από το ελληνικό δημόσιο λύκειο και η εισαγωγή μαθητών 
στην ανώτατη εκπαίδευση με μία αντίστοιχη διαδικασία είναι 
εφικτή και δοκιμασμένη διεθνώς.
Στην ανώτατη εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια χρειάζονται κυ-
ρίως αυτοτέλεια, διαδικασίες αξιολόγησης και ευελιξία. Ο 
έλεγχος του Κράτους παραμένει ακόμα ασφυκτικός. Το τετρά-
πτυχο ‘Αυτοτέλεια, Αριστεία, Ποιότητα, Ευελιξία’ πρέπει να 
χαρακτηρίζει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Σήμερα στην Ελλά-
δα «απλώσαμε» πολλούς πόρους σε πάρα πολλά περιφερειακά 
Πανεπιστήμια, Σχολές και Τμήματα. Χρειάζονται συγχωνεύ-
σεις για να δημιουργηθούν «κρίσιμες μάζες».
Γ. Έρευνα - Καινοτομία
α. Βασικά προβλήματα
Περνώντας στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, πρέπει 
να τονιστεί κατ’ αρχήν ότι οι επενδύσεις στην καινοτομία, στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο και στις υποδομές, σε συνδυασμό με ένα 
αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι γνωστό 
ότι στηρίζουν την ευημερία μιας οικονομίας. Η Ελλάδα όμως 
επενδύει μονομερώς τη τελευταία 25ετία στις βασικές υποδο-
μές (συγκοινωνιακοί άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια, ύδρευση, 
αποχέτευση, κτηριακές εγκαταστάσεις) οι οποίες στηρίζουν 
την ανάπτυξη των ήδη εδραιωμένων οικονομικών δραστηρι-
οτήτων, ορισμένες εκ των οποίων έχουν εισέλθει σε φθίνουσα 
πορεία λόγω του διεθνούς ανταγωνισμού και της αδυναμίας 
προσαρμογής τους. Βεβαίως, οι οικονομικές επιπτώσεις από 
την στρατηγική αυτή είναι θετικές τόσο βραχυπρόθεσμα -ει-
δικά στις τρέχουσες συνθήκες ύφεσης- λόγω του υψηλού πολ-
λαπλασιαστή των κατασκευών, όσο και μεσοπρόθεσμα, λόγω 
των βελτιώσεων στην συνολική παραγωγικότητα της οικονο-
μίας. Όμως, η αποδοτικότητα αυτών των επενδύσεων μακρο-
πρόθεσμα  βαίνει μειούμενη, καθώς οι κλάδοι που στηρίζουν 
δεν είναι σε θέση να ανταγωνιστούν επαρκώς στις διεθνείς 
αγορές με δεδομένο ότι η εισαγωγή καινοτομιών κινείται σε 
χαμηλούς ρυθμούς στο σύνολο της οικονομίας σε σχέση με 
τους κύριους ανταγωνιστές της.  
Η επένδυση στην καινοτομία έχει παραμεληθεί στην Ελλάδα.  
Τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη συνεκτι-
κότητας του εθνικού συστήματος καινοτομίας με την απουσία 
ολοκληρωμένων διασυνδέσεων μεταξύ ερευνητικών δομών 

και παραγωγικής διαδικασίας αφενός, και τη χαμηλή ζήτηση 
από τις επιχειρήσεις για ενδιάμεσα προϊόντα έρευνας αφετέ-
ρου.  
Από τη δεκαετία του ’80 οι ενισχύσεις για την ανάπτυξη στην 
καινοτομία στο πλαίσιο των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων δεν αξιοποιήθηκαν. Πραγματοποιήθηκαν μεν 
επενδύσεις σε κτηριακές υποδομές, όμως τα προβλεπόμενα 
κέντρα καινοτομίας ουδέποτε λειτούργησαν. Δεν υπήρχαν οι 
κατάλληλες δομές σε τοπικό επίπεδο για να τα υποστηρίξουν 
ενώ οι διασυνδέσεις με τις παραγωγικές δυνάμεις ήταν ανύ-
παρκτες.  Γενικότερα το περιβάλλον για την ανάπτυξη καινο-
τομιών στη χώρα μας δεν ήταν, και δεν είναι, ευνοϊκό. 
Η αντίληψη που επικρατεί σε ευρύτερα κοινωνικά στρώμα-
τα στην Ελλάδα για το ρόλο των επιστημών της τεχνολογίας 
και της καινοτομίας είναι γενικά θετική και δεν απέχει από το 
μέσο όρο της ΕΕ. Όμως υπάρχει μεγαλύτερος σκεπτικισμός 
για τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των επιστημονικών 
και τεχνολογικών εξελίξεων  καθώς και για το αν η ανάπτυξη 
νέων προϊόντων από τη βιομηχανία θα έχει θετική επίδραση 
στην κοινωνία. Εμφανώς συντηρητικότερη εικόνα εμφανίζεται 
σε έρευνα για την αναπτυξιακή παρέμβαση του κράτους.   
Παράλληλα, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι και 
αυτή περιορισμένη σε σχέση με τις απαιτήσεις του ανταγωνι-
στικού περιβάλλοντος και υπολείπεται κατά πολύ από το μέσο 
όρο των χωρών της ΕΕ.
β. Η καινοτομική διαδικασία
Η ανάπτυξη των καινοτομιών δεν είναι μια απλή γραμμική 
διαδικασία όπου η γνώση (βασική έρευνα) ως πρώτη ύλη με-
τατρέπεται σε ενδιάμεσα αγαθά (E&A) τα οποία χρησιμοποι-
ούνται για τη δημιουργία τελικών προϊόντων (αποτελέσματα) 
που είναι εμπορεύσιμα.   
Ο ισχυρός ανταγωνισμός λειτουργεί, σε γενικές γραμμές, ως 
κίνητρο για την δημιουργία καινοτομιών με στόχο την επι-
κράτηση και την επιβίωση των επιχειρήσεων. Όμως, μελέτες 
έχουν δείξει ότι ο υπερβολικός ανταγωνισμός λειτουργεί ως 
αντικίνητρο αποθαρρύνοντας την καινοτομία γιατί οι επιχει-
ρήσεις δεν είναι σε θέση να φθάσουν σε υψηλή κερδοφορία 
και να αποσβέσουν την αρχική τους επένδυση . 
Οι καινοτομίες φέρνουν νέες καινοτομίες, ενώ οι κανόνες, 
οι θεσμοί, ο τρόπος οργάνωσης του οικονομικού συστήμα-
τος επηρεάζουν σημαντικά την αναπτυξιακή διαδικασία. Το 
κοινωνικό κεφάλαιο (δικτυώσεις/συνεργασίες) και ο βαθμός 
εμπιστοσύνης, διαμορφώνουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
ανάπτυξης και διευκολύνουν τη δημιουργία καινοτομιών. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί η αλληλεπίδραση κοινωνικού 
κεφαλαίου και τεχνολογικής εξέλιξης: Η εξέλιξη της τεχνολο-
γίας διευκολύνει την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου. Οι 
δικτυώσεις διευρύνονται ενώ τα νέα εργαλεία πληροφορικής 
και επικοινωνιών ενισχύουν τη δυνατότητα διοίκησης και δια-
χείρισης του οικονομικού συστήματος.   
γ. Η κατάσταση της καινοτομίας στην Ελλάδα
Η Ελλάδα εντάσσεται σε μια ομάδα χωρών που θεωρητικά 
συγκλίνουν με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον 
αφορά την καινοτομία, αλλά με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. 
Όμως, στην πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα 
αποκλίνει.  Ακόμα και στην περίπτωση που επανέλθει στην 
προγενέστερη πορεία, εκτιμάται ότι η χώρα μας θα συγκλίνει 

σε πάνω από 55 έτη. 
Το υφιστάμενο παραγωγικό σύστημα της χώρας βρίσκεται έτσι 
σήμερα σε διαρθρωτική κόπωση, με την κρίση να αναδεικνύει 
τις συστημικές αδυναμίες του. Πολλές μικρές και λίγες μεγά-
λες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία, ρηχή 
επιχειρηματικότητα, περιορισμένη εμπορικοποίηση αποτελε-
σμάτων έρευνας, κ.α δυσκολεύουν την ευρεία διεθνοποίηση, 
ενώ ταυτόχρονα εμποδίζεται η διείσδυση της καινοτομίας και 
της τεχνολογίας στην παραγωγή. Ταυτόχρονα έχουν παγιωθεί 
εμπόδια εισόδου σε πολλές αγορές προϊόντος και συντελε-
στών παραγωγής και στρεβλώσεις που δεν επιτρέπουν να λει-
τουργήσουν ανταγωνιστικά επιχειρήσεις και δημόσιος τομέ-
ας. Αποτέλεσμα είναι η απώλεια θέσεων ανταγωνιστικότητας 
στα διεθνή υποδείγματα συγκριτικής αξιολόγησης, ο σχετικά 
μικρός αριθμός επώνυμων ελληνικών προϊόντων στη διεθνή 
αγορά, οι φτωχές εξαγωγές επικεντρωμένες σε χαμηλής προ-
στιθέμενης αξίας αγαθά και η διαρκής επιδείνωση του εμπο-
ρικού ισοζυγίου Οι ανισότητες σε επίπεδο περιφέρειας είναι 
ακόμα πιο έντονες. Μόνο η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε 
στάδιο ενίσχυσης της καινοτομίας, στην κατεύθυνση σύζευξης 
της γνώσης με την επιχειρηματικότητα.  Οι υπόλοιπες περι-
φέρειες της χώρας είναι σε μια εξαιρετικά πρώιμη διαδικασία 
εισόδου στην οικονομία της γνώσης.
δ. Βασικές αιτίες καθυστέρησης
Διερευνώντας τη σχέση καινοτομικότητας με το επίπεδο 
(ένταση) ανταγωνισμού και την κατάσταση του κοινωνικού 
κεφαλαίου για 24 χώρες μέλη της ΕΕ, το αποτέλεσμα της στα-
τιστικής έρευνας συνοψίζεται στην ακόλουθη εξίσωση:
 Κ= -0,044073719 + 0,058799332 Α + 0,381667002 ΚΚ
(2,742910944)     (2,491971296)
    R2 = 0,726566807
    R2 = 0,70052555
    F= 27,90060481
Η στατιστική διερεύνηση ενισχύει την υπόθεση ότι τόσο το 
επίπεδο ανταγωνισμού όσο και η κατάσταση του κοινωνικού 
κεφαλαίου έχουν θετική επίπτωση στο επίπεδο καινοτομίας.
Μια κοινωνία που ανθίσταται στην ανάπτυξη της υγιούς επι-
χειρηματικότητας, στη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας με την αγορά εργασίας, και της ερευνητικής διαδικασίας 
με την παραγωγική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, δεν 
έχει πολλά περιθώρια ανάπτυξης καινοτομιών.
Ο σχεδιασμός της πολιτικής καινοτομίας εμφανίζει σημαντικές 
ατέλειες. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται δεν είναι επαρκώς 
προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα. Στην ουσία 
δεν υπάρχει επαρκής στόχευση και κίνητρα για εξειδίκευση. 
Η εμπορική αξιοποίηση των καινοτομιών προσκρούει στις 
συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην οικονομία, στα 
εμπόδια ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας κα-
θώς και στην εδραιωμένη πεποίθηση περί μη ισονομίας και 
ευνοϊκής μεταχείρισης επιμέρους επιχειρήσεων.
Η απουσία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην οικονομία 
αποτυπώνεται σε όλους τους διεθνείς δείκτες αξιολόγησης. Το 
έλλειμμα ανταγωνισμού έχει σοβαρές συνέπειες στις επενδύ-
σεις, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και στην και-
νοτομία. Τα πραγματικά εμπόδια εισόδου στην αγορά νέων 
επιχειρήσεων παραμένουν υψηλά. Η ολιγοπωλιακή δομή ορι-
σμένων αγορών, που προκαλείται ως ένα βαθμό από κρατικές 

ρυθμιστικές παρεμβάσεις, οδηγεί σε εναρμονισμένες πρακτι-
κές που αποθαρρύνουν την ανάληψη νέων επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών αλλά και την φυσική διαδικασία μεγέθυνσης 
υφισταμένων καινοτόμων επιχειρήσεων. 
Η υπερβάλλουσα επιλεκτική στήριξη επιχειρήσεων σε ορι-
σμένους τομείς και η απουσία παρέμβασης από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού όταν υπάρχουν υπόνοιες για κατάχρηση δε-
σπόζουσας θέσης επιδεινώνουν το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον. Η κατάσταση αυτή καλύπτεται και από τη θεωρία περί 
«εθνικών πρωταθλητών» που βρίσκει ακόμα πρόσφορο έδα-
φος στη χώρα μας. Με αφετηρία την υπόθεση περί διαμόρ-
φωσης διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από τις 
επιχειρήσεις, προβάλλεται η άποψη για ενίσχυση επιλεγμένων 
ισχυρών επιχειρηματικών μονάδων έτσι ώστε να αποκτήσουν 
κρίσιμο μέγεθος και να ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές 
πιέσεις της παγκόσμιας αγοράς. 
Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα στο πλαίσιο αυτό 
είναι (α) ποιος επιλέγει και με ποια κριτήρια τους εθνικούς 
πρωταθλητές (β) πώς αξιολογούνται οι λύσεις και η τεχνο-
λογία που μας επιβάλλουν όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός 
(γ) πως θα αναπτυχθούν νέες επιχειρήσεις όταν δεν υπάρχει 
η προοπτική επικράτησης τους μέσα από τη λειτουργία της 
αγοράς και (δ) ποιο είναι το κόστος που επωμίζεται ο φορολο-
γούμενος πολίτης από αυτές τις πρακτικές; Η διεθνής εμπειρία 
διαψεύδει καταρχήν αυτή την υπόθεση περί «εξαιρετικών επι-
χειρήσεων» . Είναι άλλωστε εμφανής η τάση στον ευρωπαϊκό 
χώρο για σταδιακή εξαφάνιση των «εθνικών πρωταθλητών». 
Άλλωστε, η καινοτομία δεν είναι προνόμιο μιας ισχυρής επι-
χείρησης αλλά ευδοκιμεί σε δυναμικές αγορές που λειτουρ-
γούν αποτελεσματικά .
Το σύστημα ρύθμισης που συνόδευσε τις απελευθερώσεις 
ορισμένων αγορών προϊόντων και υπηρεσιών στη χώρα μας  
παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις και αδυναμίες. Όμως, ακόμα 
πιο επικίνδυνη είναι η γενικευμένη αντίληψη για το επίπεδο 
ανταγωνισμού στην Ελλάδα γιατί καθορίζει επενδυτικές συ-
μπεριφορές και επιχειρηματικές αποφάσεις. 
Το κοινωνικό κεφάλαιο στη χώρα μας είναι εξασθενημένο. Η 
κοινωνία των πολιτών είναι αδύναμη. Η συμμετοχή σε εθελο-
ντικές ενώσεις, δίκτυα και κοινωνικούς φορείς παραμένει πε-
ριορισμένη και από τις χαμηλότερες στη ΕΕ. Η μεταβλητή που 
συμπυκνώνει και απεικονίζει καλύτερα, σύμφωνα με έρευνες, 
την κατάσταση του κοινωνικού κεφαλαίου είναι το «επίπεδο 
γενικής εμπιστοσύνης του πληθυσμού». Αλλά και αυτός ο δεί-
κτης είναι ιδιαίτερα χαμηλός στη χώρα μας. Μόλις το 18% 
των πολιτών πιστεύει ότι μπορεί να εμπιστευθεί τους άλλους, 
κατατάσσοντας τη χώρα μας στην 20η θέση μεταξύ των 27 
χωρών της ΕΕ το 2005. Απουσιάζει ο πολιτισμός της συνεργα-
σίας όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία αλλά και στην εκ-
παίδευση και αυτό είναι ίσως ο καθοριστικός παράγοντας που 
διαμορφώνει συνειδήσεις και συμπεριφορές μακροπρόθεσμα.  
Η στρεβλή αντίληψη για τη συνεργασία στη χώρα μας επιβε-
βαιώνεται και από ειδικές έρευνες με αντικείμενο τη λεγόμενη 
αντικοινωνική τιμωρία (antisocial punishment).  Η Ελλάδα όχι 
μόνο καταγράφει το χαμηλότερο επίπεδο συνεργασίας αλλά 
και τον υψηλότερο δείκτη αντικοινωνικής τιμωρίας, με τους 
συμμετέχοντες στο πείραμα να επιβάλουν ποινές σε όσους 
έδειχναν τάσεις συνεργασίας και συμμετοχής. 
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Απόρροια αυτής της κοινωνικής πραγματικότητας είναι και 
το γεγονός ότι μετά από πολυετή αναπτυξιακά προγράμματα 
στήριξης της οργάνωσης δικτύων και συπλεγμάτων (clusters) 
στην οικονομία, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.
ε. Ορισμένες προτάσεις θεραπείας
Η προώθηση της καινοτομικής δραστηριότητας στο προϊόν ή 
τις διαδικασίες είναι δυνατή στη χώρα μας, σε αντίθεση  με το 
σημερινό υπόδειγμα  όπου οι ελληνικές επιχειρήσεις κυρίως 
μεταφέρουν τεχνογνωσία αντί να την παράγουν. Βασικές προ-
ϋποθέσεις γι’ αυτό είναι:
α) Η εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη στα Πανεπιστήμια 
και τα Ερευνητικά Κέντρα πρέπει να είναι γενικώς συνεπής με 
το νέο, επιθυμητό αναπτυξιακό πρότυπο και τα δυναμικά συ-
γκριτικά μας πλεονεκτήματα: π.χ. έρευνα στον πρωτογενή το-
μέα (γεωπονική, βιολογικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες, 
μεσογειακή διατροφή, κ.λ.π.), στον τριτογενή τομέα (τουριστι-
κό προϊόν σε συνδυασμό με την πολιτιστική μας κληρονομιά, 
προστασία δημόσιας υγείας, κέντρα αποκατάστασης υγείας), 
στον δευτερογενή τομέα (ανάπτυξη «πράσινης» τεχνολογίας, 
τεχνολογία αφαλάτωσης, διαχείρισης απορριμμάτων, υδάτι-
νων πόρων, κ.λ.π.) ενώ πρέπει να διερευνηθούν οι αιτίες (και 
να θεραπευθούν) που εμποδίζουν μεγάλες πολυεθνικές επιχει-
ρήσεις (που καινοτομούν, επιδίδονται σε ενδοκλαδικό εμπό-
ριο και μπορούν να προωθήσουν τα εγχώρια προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας μέσω των δικτύων τους) να επενδύουν στην 
Ελλάδα.
β) Θεσμοί: Απαιτείται συντονισμός τόσο των ιδιωτικών όσο 
και των  δημοσίων επιχειρήσεων με τα Πανεπιστήμια, Πολυ-
τεχνεία, Ερευνητικά Κέντρα καθώς και αποτελεσματική ορ-
γάνωση και διοίκηση (management). Μια αποτελεσματική 
πολιτική έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης, ενώ προϋποθέτει μακρο-
χρόνιο προγραμματισμό, αίσθηση των αναγκών αλλά και των 
δυναμικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, αίσθηση 
των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών 
ιδρυμάτων, επιχειρήσεων (εγχώριων και ξένων) και  τοπικών 
φορέων, δημιουργία «πόλων καινοτομίας», επαρκή χρηματο-
δότηση καθώς και αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση 
που να μπορεί να μετουσιώσει τους στόχους σε αποτελέσμα-
τα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης συντονισμού 
και διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγική διαδικασία 
είναι η «πράσινη» ενέργεια:  Στην Ελλάδα, η εγχώρια προστι-
θέμενη αξία  στην παραγωγή φωτοβολταϊκών συστημάτων και 
ανεμογεννητριών είναι πολύ μικρή. Εάν αυτό δεν ανατραπεί, 
η επίτευξη των στόχων της ενεργειακής πολιτικής μέχρι το 
2020 (το γνωστό 20-20-20) είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει 
μεγάλη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών, σε μια κρίσιμη περίοδο που κάτι τέτοιο θα ανέ-
τρεπε βασικές επιδιώξεις της οικονομικής πολιτικής. Τέλος, η 
έρευνα και ανάπτυξη είναι δραστηριότητα αιχμής και πρέπει 
να στηρίζεται στην Αριστεία. Στη χώρα μας, δυστυχώς, η Αρι-
στεία πολλές φορές δαιμονοποιείται.
Στην Ελλάδα πρέπει να καλύψουμε σημαντική απόσταση σε 
όλα τα προαναφερόμενα για να φτάσουμε στο επίπεδο των 
εταίρων μας στην Ευρωζώνη. Καταρχήν, όπως ήδη αναφέρ-
θηκε εκτενώς, υπάρχει πρόβλημα νοοτροπίας και θεσμικού 
πλαισίου. Στη Φινλανδία, για παράδειγμα, μεγάλες εταιρείες 

χρηματοδοτούν ερευνητικά  δημόσια προγράμματα, ακόμα και 
πανεπιστημιακές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια. Στη χώρα 
μας υπάρχει αρνητική προδιάθεση, ακόμα και απαγόρευση για 
παρόμοιες δραστηριότητες. Στα πανεπιστημιακά τμήματα που 
έχουν σχέση με έρευνα και ανάπτυξη, οι συμβάσεις με ιδιωτι-
κές επιχειρήσεις και φορείς δεν είναι εύκολη υπόθεση και το 
θεσμικό πλαίσιο ασαφές, ενώ υπάρχει ο διάχυτος φόβος ότι 
η εμπλοκή με το δημόσιο οδηγεί σε εισαγγελικές παρεμβά-
σεις. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εσωστρέφειας που χα-
ρακτήριζε την έρευνα στα ελληνικά πανεπιστήμια  μέχρι και 
πριν από λίγους μήνες ήταν η απαγόρευση συμμετοχής ξένων 
καθηγητών στις επταμελείς επιτροπές αξιολόγησης διδακτο-
ρικών διατριβών (ενώ επιτρεπόταν στις τριμελείς συμβουλευ-
τικές επιτροπές!).
Τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα από ένα υπερβολικά γρα-
φειοκρατικό κράτος δεν βοηθούν τη δημιουργία επιχειρήσεων, 
και ειδικά επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να καινοτομήσουν. 
Επίσης η δομή και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην 
Ελλάδα δεν ευνοεί δραστηριότητες που απαιτούν μακροχρόνιο 
προγραμματισμό και η απόδοσή τους είναι μακροπρόθεσμη. Ο 
υπηρεσιακός μηχανισμός στερείται, σε αρκετές περιπτώσεις, 
των απαραίτητων γνώσεων και της ευελιξίας που απαιτούνται 
στα θέματα αυτά. Σε νέες τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι για 
παράδειγμα η γονιδιωματική (ένας στόχος της οποίας είναι η 
αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος), η δημόσια 
διοίκηση δεν είναι έτοιμη να υιοθετήσει τη γνώση που συσ-
σωρεύεται από αυτές τις τεχνολογίες και να την εφαρμόσει 
για τη προαγωγή της δημόσιας υγείας, για παράδειγμα στην 
«εξατομικευμένη ιατρική» (personalized medicine), παρά το 
γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί Έλληνες επιστήμονες με αυτή 
την ειδικότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο σημείο 
αυτό μπορεί να τονιστεί ότι οι ανώτατες σχολές στην Ελλάδα, 
ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται στην έρευνα με με-
ταπτυχιακά τμήματα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από 
τη δημόσια διοίκηση ως σύμβουλοι σε μεγάλο εύρος θεμάτων, 
επιστημονικών, τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτι-
στικών κλπ. 
Όπως σε τόσους άλλους τομείς και δραστηριότητες στη χώρα 
μας, έτσι και στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας, οι 
δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες. Επιστημονικό δυναμικό 
υπάρχει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και είναι 
αρκετά υψηλού επιπέδου. Αυτό που χρειάζεται είναι όραμα, 
ένα καλά επεξεργασμένο και ρεαλιστικό σχέδιο, αντίληψη του 
νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας, προσανατολισμός 
της έρευνας προς αυτό, επαγγελματική οργάνωση και διοίκη-
ση και μια επιτελική και ευέλικτη γραφειοκρατία που να μπο-
ρεί να μετουσιώσει τους στόχους σε αποτελέσματα. Τέλος, δεν 
πρέπει να λησμονείται αυτό που κατά κόρον αναφέρθηκε προ-
ηγουμένως, δηλαδή ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου και 
της κοινωνικής εμπιστοσύνης-που μπορούν να αναβαθμιστούν 
μέσα από τη θωράκιση των βασικών θεσμών του πολιτεύμα-
τος και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών- καθώς 
και της ομαλής λειτουργίας αποτελεσματικών και ανταγωνι-
στικών αγορών.
Η πρόσφατη οικονομική κρίση είναι ευκαιρία αναθεώρησης 
πολλών κακώς κείμενων πραγμάτων. Στο χώρο του «τριγώνου 
της γνώσης» η πρόκληση είναι ίσως ακόμα μεγαλύτερη.
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

∆ρ. ∆ημήτρης Ξενάκης 
Διευθυντής του Τομέα Ευρω-Μεσογειακής Πολιτικής 
του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

«Πόλο έλξης για φοιτητές και ακαδημαϊκούς ολόκληρης 
της Μεσογείου με εξειδίκευση στον τομέα της Ευρωπαϊκής 
και Μεσογειακής Πολιτικής μπορεί να αποτελέσει το Πανε-
πιστήμιο Κρήτης» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε 
στο «Ην-Ων» ο Διευθυντής του Τομέα Ευρω-Μεσογειακής 
Πολιτικής του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών, 
Δρ. Δημήτρης Ξενάκης.
Τον Σεπτέμβριο του 2011 θα πραγματοποιηθεί η Θερινή 
Ακαδημία του European Consortium for Political Research 
με θέμα:  «Η Ευρώπη και ο Κόσμος», στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο όπου θα συμ-
μετέχουν από όλο τον κόσμο Ακαδημαϊκοί και φοιτητές 
διδακτορικού επιπέδου. Ειδικότερα ανέφερε ότι «σκοπός 
μας είναι από το 2013 να αναλάβουμε μόνιμα τη διεξαγω-
γή της στο Πανεπιστήμιό μας, καθώς το Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης διαθέτει διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό 
διεθνούς ακτινοβολίας». Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
εκπαιδεύει πολιτικούς επιστήμονες, ικανούς να αντεπε-
ξέλθουν στις σύνθετες απαιτήσεις γνώσης και διαχείρισης 
των πολιτικών φαινομένων και της σύγχρονης πολιτικής σε 
εθνικό, υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε συνδυασμό με 
τη συνεχή επιστημονική και ερευνητική ενασχόληση και 
παρουσία των μελών του, το Τμήμα συμβάλει ουσιαστι-
κά στην ανάπτυξη της Πολιτικής Επιστήμης στην Ελλάδα 
καθώς και στην αναβάθμιση του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος και της ελληνικής πολιτικής στην Ευρώπη και τη 
Μεσόγειο.
Ο Δημήτρης Ξενάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 
1973 και σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Πο-
λιτικές στη Μ. Βρετανία. Για τη διδακτορική του διατρι-
βή βραβεύτηκε από την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένω-

ση Ευρωπαϊκών Σπουδών το 2002. Σήμερα διδάσκει στο 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
στο οποίο εξελέγη ομόφωνα Λέκτορας Διεθνούς Πολιτικής 
τον Οκτώβριο του 2006. Πριν από αυτό είχε διδάξει στην 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στο Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, 
στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στη Σχολή 
Εθνικής Ασφάλειας.
Από το Μάρτιο του 2010 ανέλαβε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη, και παράλληλα Μέλος του Επιστημονι-
κού Συμβουλίου στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο παρελθόν έχει διατε-
λέσει, μεταξύ άλλων, Επικεφαλής Έρευνας του Τμήματος 
Μεσογειακών και Μεσανατολικών Μελετών στο Ινστιτού-
το Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Γενικός Γραμματέας 
του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής, Επιστη-
μονικός Συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων, Ειδικός 
Επιστήμονας Διεθνών Σχέσεων και Διεθνών Οργανισμών 
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Στρατηγικός Αναλυτής 
στο Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων και Επιστημονικός 
Συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής. 
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών συνεδρίων και επι-
τροπών και σε διασκέψεις των Υπουργών Εξωτερικών και 
Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις επιτρο-
πές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής 
και Άμυνας του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι μέλος 
σε διάφορα διεθνή επιστημονικά δίκτυα και ενώσεις και 
κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, όπως, Mediterranean 

Politics, Regional and Federal Studies, Études Hellénique/
Hellenic Studies και τα Τετράδια Πολιτικής Επιστήμης.
Το συγγραφικό του έργο απολαμβάνει διεθνούς αναγνώ-
ρισης με περισσότερες από 200 ετεροαναφορές σε σημα-
ντικές διεθνείς εκδόσεις, και χρησιμοποιείται ευρέως στη 
διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμ-
μάτων σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Σε αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα The emerging 
Euro-Mediterranean system (MUP, 2001), The Politics of 
Order-Building in Europe and the Mediterranean (DAI, 
2004), Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της ΕE 
(ΕΠΕΕΣ – Ι. Σιδέρης, 2006), Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης 

και Πρόληψη των Συγκρούσεων στη Μεσόγειο (ΕΛΙΑ-
ΜΕΠ, 2008), Κατευθύνσεις Προοδευτικής Διακυβέρνησης 
(ΚΕΠΠ, Παπαζήσης, 2009), Παρεμβάσεις για την Ευρώπη 
(ΚΕΠΠ–ΚΕΘΕΜ, Παπαζήσης, 2009), Ευρωπαϊκή Πολι-
τεία: Η Τέχνη της Συνδιάθεσης (Σαββάλας, 2009), Union 
pour la Méditerranée: Perspectives Nationales et Régionales 
(Études Hellénique, 2009), Greece in a Changing Euro-
Mediterranean Setting: Guidelines for Future Action 
(EKEM, 2009), Νοτιοανατολική Ευρώπη: Κρίση και Προ-
οπτικές, εκδόσεις (Παπαζήσης, 2010),  κεφαλαία σε συλ-
λογικούς τόμους και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιο-
δικά. (www.dimitrisxenakis.gr)
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Βιβλία

Ψήγματα σοφίας, μυστικά και το απόσταγμα γνώσης κρύ-
βονται στο βιβλίο για μάνατζμεντ με τίτλο «Τα μυστικά 
της επιτυχίας».
Στο βιβλίο ο συγγραφέας Andrew Leigh (επικεφαλής 
βρετανικής αναπτυξιακής εταιρίας) αναφέρεται στα τρία 
βασικά πεδία όπου πρέπει να αριστεύσει ένας μάνατζερ 
δηλαδή στην διαχείριση της δικής του δουλειάς, στην 
διαχείριση άλλων προσώπων, στην διαχείριση του οργανι-
σμού καθώς και σε άλλες ιδιότητες που πρέπει να διαπρέ-
ψει ένα επιτυχημένο στέλεχος ή επαγγελματίας.
Ο ρόλος του επαγγελματία είναι: Να κρατά ενήμερους 
τους συνεργάτες του, διερευνά, λέει στους συνεργάτες του 
τι να κάνουν και θέτει όρια, επικοινωνεί με σαφήνεια, κα-
τανοεί θέματα που αφορούν το κλίμα και την κουλτούρα, 
παρέχει επιχειρήματα, τηρεί θετική στάση απέναντι στην 
ομάδα, βελτιώνει την απόδοση, εξηγεί.
Από την πλευρά του ο μάνατζερ: Αναλαμβάνει ηγετική 
θέση, διεξάγει έρευνα, απαιτεί υψηλές επιδόσεις, βελτιώ-
νει τα πράγματα μέσω της δράσης του, κατανοεί θέματα 
πολιτικής, παρέχει ανατροφοδότηση, επιδιώκει να εκταμι-
εύσει δεδομένα, θέτει δυσεπίτευκτους στόχους, δεσμεύε-
ται.
Τα δέκα σημαντικότερα σημεία για να μπορέσει ένας νέος 
μάνατζερ να επιτύχει είναι:
-Ακούστε αποτελεσματικά για να αντλήσετε πληροφορίες 
σχετικά με τον συνομιλητή σας. Ανακαλύψτε τις επιθυμί-
ες, τις ελπίδες και τα όνειρά του. Δεν μπορείτε να το πε-
τύχετε, αν μιλάτε διαρκώς για εσάς. Αφήστε έξω από την 
συζήτηση το «εμένα» και το «δικό μου» και επικεντρωθεί-
τε στο «εσύ» και το «δικό σας».
-Να είσαστε αξιόπιστος. Αυτό σημαίνει ότι η δράση σας 
οφείλει να είναι ηθική και όχι αξιόμεμπτη. Καλλιεργείστε 
την εμπιστοσύνη μέσω μιας γνήσιας και φερέγγυας στά-
σης με διάθεση να αναγνωρίσετε τα λάθη σας και να αντι-
μετωπίσετε τις εσφαλμένες ενέργειες τρίτων.
-Επιδείξτε αξιοπιστία. Να τηρείτε τις υποσχέσεις σας και 
μάλιστα άμεσα. Ακολουθήστε την τακτική του «υπόσχο-
μαι λιγότερα και παρέχω περισσότερα.
-Εκτιμήστε τη διαφορετικά. Αποδεχτείτε το γεγονός ότι ο 

κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό ύφος, γούστο και προ-
τιμήσεις. Παρά την ενδεχόμενη διαφωνία σας σε θέματα 
ήσσονος σημασίας, να διατηρείτε μια σχέση στενή και 
υγιή, η οποία θα βαδίζετε σε συμβατές αξίες.
-Εξοικειωθείτε με τις ομάδες. Εξασκηθείτε στη διείσδυση 
σε κάθε μορφής ομάδα, μέχρι να νιώσετε άνετα. Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι φοβούνται εξίσου και δεν χρειάζεται 
παρά ένα γενικό σχόλιο για να αρχίσετε να μιλάτε.
-Νοιασθείτε. Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας για τα επι-
τεύγματα τα προβλήματα και τη ζωή των συνεργατών σας.
-Ζητήστε βοήθεια. Αναζητήστε βοήθεια για τους δυσεπί-
τευκτους στόχους ή έργα. Αποφύγετε τη μοναχική στάση 
του ανθρώπου που τα κάνει όλα μόνος του. Αποδεχτείτε 
το σχεδόν βέβαιο γεγονός ότι αποδίδετε καλύτερα όταν 
αξιοποιείται ένα ευρύ φάσμα ταλέντων.
-Συστηθείτε. Να είσαστε ευθύς και ανοιχτός όταν κάνετε 
νέες γνωριμίες. Εξηγήστε πρόθυμα ποιος είσαστε και τι 
αντιπροσωπεύετε.
- Εμμένετε. Να καλλιεργείτε διαρκώς και ακαταπόνητα 
κοινωνικές επαφές και σχέσεις υπερβαίνοντας εμπόδια 
που ορθώνουν ο χρόνος και ο τόπος. Αναπτύξτε επίμονα 
το κοινωνικό σας δίκτυο και αξιοποιήστε ποικίλα επικοι-
νωνιακά κανάλια, για να ενισχύσετε το στόχο σας.
-Να παρέχετε ανατροφοδότηση. Να προσφέρετε πληρο-
φορίες για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήσατε τις υπο-
δείξεις, τις παρουσιάσεις και τη βοήθεια ή το υλικό που 
σας προσέφεραν άλλο άτομο από τις ομάδες κοινωνικής 
δικτύωσης. Αξιοποιήστε την ανατροφοδότηση για να καλ-
λιεργήσετε μια ποιοτικότερη και πιο βαθιά σχέση.
Ακόμη ένα καλός μάνατζερ πριν να προχωρήσει σε δια-
πραγματεύσεις  θα πρέπει να προετοιμάζετε και να έχει 
απαντήσει στις συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως:
-Τι επιζητούμε από τη διαπραγμάτευση αυτή;
-Ποιο θα ήταν το ιδανικό αποτέλεσμα για μας;
-Ποιο αποτέλεσμα θα ήταν αποδεκτό;
-Ποιο αποτέλεσμα θα ήταν αποδεκτό-σε ποια περίπτωση 
θα αποχωρήσουμε από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων;
-Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα διαπραγματευ-
τικά μας σημεία; Ποια είναι τα δικά τους;               

Τρία είναι τα βασικά πεδία που πρέπει να αριστεύσει ένας 
μάνατζερ: διαχείριση της δικής του δουλειάς, διαχείριση 

άλλων προσώπων και διαχείριση του οργανισμού
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Πρόσωπα

Φεστιβάλ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2010» 
της Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρνης-Αυστραλίας

31ο Συνέδριο της Κρητικής Ομοσπονδίας  Αυστραλίας 
και Νέας Ζηλανδίας στο Χόμπαρτ της Τασμανίας

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της Περιφέρειας Κρήτης, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, της Κ. Ο. Α. Ν. Ζ. και της Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρνης - Αυστραλίας.

Το χορευτικό του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών - Αττικής σε παραδοσιακούς 
χορούς κατά την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Υπογραφή μνημόνιου συνεργασίας 
των Επιμελητηρίων Ηρακλείου-Κρήτης και Τυνησίας

Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον 
Πρέσβη του Μαρόκου στην Ελλάδα Abdelkader EL ANSARI

Ο Υπουργός Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κ. Γ. Διαμαντίδης 
στη κοπή της πίτας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων

«Την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών 
μεταξύ εταιριών της Αυστραλίας και της Ελλάδας 
σχεδιάζει το Ελληνο-Αυστραλέζικό Επιμελητήριο 
ενώ οι εξαγωγές των κρητικών προϊόντων κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος στην Αυστραλία» τόνισε συνέντευξη 
που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Πρόεδρος της Κρητικής 
Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κ. Γιάννης 
Νιικολακάκης.
Ερ. Πόσα μέλη έχει η Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας.
Απ. Υπάρχουν 30.000 Κρήτες που ζουν στην Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία και εννέα (9) οργανώσεις που είναι 
μέλη της Ομοσπονδίας.
Ερ. Υπάρχει στο πρόγραμμα της μέσης εκπαίδευσης η 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας; 
Απ. Υπάρχουν πάνω από 60 ελληνικά σχολεία στην 
Αυστραλία όπου διδάσκεται μόνον η ελληνική γλώσσα. 
Τα τελευταία 15 χρόνια τα σχολεία έχουν βάλει την 
ελληνική γλώσσα επίσημα στο  αναλυτικό πρόγραμμα 
ως δεύτερη γλώσσα. 
Ερ. Εάν υπάρχει σχεδιασμός για επενδύσεις στην 
Ελλάδα ή για συνεργασία των Κρητών που ζούν στην 
Αυστραλία με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Απ. Ο οργανισμός που υπάρχει ήδη στην Αυστραλία που 
ο σκοπός είναι η δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων 
με εταιρίες της Αυστραλίας καθώς να συνεργαστούν 
στενότερα, είναι το Ελληνο-Αυστραλέζικο Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (HAACCI). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
Νομάρχη Ρεθύμνου-Κρήτης κ. Γιώργου Παπαδάκη στη 
Μελβούρνη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα μέλη 
του Επιμελητηρίου HAACCI για να συζητηθεί  κάθε 
δυνατότητα των επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες 
να αρχίσουν να εργάζονται πιο κοντά. Ήδη πολλά είδη 
διατροφής που εισάγονται στην Αυστραλία από την 
Ελλάδα, καθώς και η ποσότητα των τροφίμων, όπως 
τυριά, ελαιόλαδο, μέλι, ελιές και ξερά παξιμάδια που 
εξάγονται από την Κρήτη στην Αυστραλία αυξάνονται 
σε ετήσια βάση.
Ερ. Ποιες οι προετοιμασίες για την 70η επέτειο της 
μάχης της Κρήτης;
Απ. Για την 70ή επέτειο της Μάχης της Κρήτης  θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011 στην 
Τασμανία ετήσιο συνέδριο όπου θα συμμετέχουν πολλοί 
απόγονοι των Βετεράνων. 
Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχει ιστορική 
συμμαχία με την Ελλάδα. Την ιστορική περίοδο τον 
Μάιο του 1941 κατά τη διάρκεια της Μάχης της 
Κρήτης πάνω από 3.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί 
στρατιώτες τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν και 
5.100 συνελήφθησαν. Την 70η επέτειο υποστηρίζει η 
αυστραλιανή κυβέρνηση και οι τελετές θα διεξαχθούν 
όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στην Κρήτη με 
Έλληνες και Αυστραλούς βετεράνους. 
Ερ. Ποιες πολιτιστικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν 
για το 2011.
Απ. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι:
-Η συνάντηση PSK (Οργανωτική επιτροπή που 

συστάθηκε για να συντονίζει την 70η επέτειο της Μάχης 
της Κρήτης) τον Αύγουστο του 2011 στην Κρήτη.
-Κρητική θεατρική παράσταση στην Αυστραλία.
-Δύο ομάδες των κρητικών μουσικών θα επισκεφθούν 
την Αυστραλία, τον Μάιο και το Νοέμβριο 2011.
-Φιλανθρωπική εκδήλωση των Κρητών της Μελβούρνης 
για να συγκεντρωθούν χρήματα για το Νοσοκομείο 
Royal Παιδιών στη Μελβούρνη και πρέπει να σημειωθεί 
ότι κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε δωρίσει 
πάνω από $ 250.000.
Ερ. Εάν υπάρχουν προτάσεις από την Ομοσπονδία 
προκειμένου να φύγει από την οικονομική κρίση η 
Ελλάδα.
Απ. Οι Έλληνες και η Ελλάδα οφείλει να παραδεχθεί 
ότι αν είναι να αναδειχθεί σε παγκόσμιο παίκτη 
στην επιχείρηση και το εμπόριο, πρέπει να γίνει πιο 
ανταγωνιστική.  Αν η ελληνική οικονομία δεν γίνει 
ανταγωνιστική ποτέ δεν θα βελτιωθεί. Κατά τη διάρκεια 
του Παγκόσμιου Συνέδριου Κρητών στον Άγιο Νικόλαο 
για την επιχειρηματικότητα, τον Ιούλιο 2010 γίναμε 
μάρτυρες μιας έξοχης οργανωμένης διάσκεψης ανάλογης 
του διεθνούς προτύπου. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα 
μπορεί να χαράξει μια οργανωμένη οικονομική πορεία 
αρκεί οι Έλληνες να το θέλουν.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιάννης Νικολακάκης είναι Πρόεδρος της Κρητικής 
Ομοσπονδίας της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας 
και είναι μέλος του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών. 
Γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 
1969 . Οι γονείς του και οι δύο γεννήθηκαν στην 
Κρήτη και μετανάστευσαν στην Αυστραλία το 1962. 
Αφού τελείωσε το σχολείο, άρχισε να δουλεύει στην 
οικογενειακή επιχείρηση που οι γονείς του είχαν 
δημιουργήσει 34 χρόνια πριν. Σήμερα, με τον αδελφό 
του Σπύρο διευθύνουν την εταιρεία με γραφεία και 
αποθήκες σε κάθε κράτος της Αυστραλίας διανομής 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές 
εφαρμογές.
Η σχέση με το προσωπικό, τους πελάτες και τους 
προμηθευτές είναι ο σημαντικός παράγοντας 
που συμβάλλει σε μια επιτυχή επιχείρηση στην 
ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά σήμερα. 
Τα περισσότερα από τα προϊόντα που διανέμει η 
εταιρεία είναι από κατασκευαστές της Γερμανίας και 
της Αυστρίας οι οποίοι είναι οι κύριοι προμηθευτές της 
παγκόσμιας αγοράς.

Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Μεζεδοπωλείο

ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ

IG
D
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Σκάκι Σκάκι

23ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα 2011
9ο Πανελλήνιο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα 2011

10ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Senior

1ο Διεθνές Θεσσαλονίκης Youth Open U14 «Ήβη»

Το 23ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό 
Πρωτάθλημα  και το 9ο Πανελλήνιο 
Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα για 
το 2011 θα διεξαχθούν στις 16-18 
Απριλίου 2011 στην Ερέτρια-Ευβοίας 
σύμφωνα με την προκήρυξη της Ελ-
ληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας 
Τους αγώνες διοργανώνουν η Ελληνι-

κή Σκακιστική Ομοσπονδία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Τα Σχολικά 
Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις:
- Περιφερειακά Σχολικά Πρωταθλήματα
-Τελική φάση
Την ευθύνη διοργάνωσης των περιφερειακών πρωταθλημάτων 
έχουν οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές. Τα περιφερειακά 
πρωταθλήματα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και την Κυρια-
κή 20 Μαρτίου 2011.
Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές είναι επίσης υπεύθυνες για 
την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων καθώς και για το κα-
θορισμό όλων των λεπτομερειών (σύστημα, πρόγραμμα αγώ-
νων, προθεσμίες δηλώσεων συμμετοχής, ορισμός διαιτητών 
κλπ.) των Περιφερειακών Σχολικών Πρωταθλημάτων. Οι αντί-
στοιχες προκηρύξεις θα πρέπει να αποστέλλονται στην ΕΣΟ 
πριν την έναρξη των περιφερειακών πρωταθλημάτων
 Δικαίωμα συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα έχουν οι 
μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών 
Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και 
Ιδιωτικών όλης της χώρας. Οι μαθητές και μαθήτριες συμμετέ-
χουν υποχρεωτικά στο πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Τοπικής 
Επιτροπής στην οποία ανήκει το σχολείο τους.
 Στο ομαδικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μα-
θητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυμνασίων 
και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών όλης της χώρας, με 
4μελείς ομάδες. Επιτρέπεται η συμμετοχή και 2ης ομάδας από 
το ίδιο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο).
 Δικαιούνται συμμετοχή στην Τελική Φάση όσοι πήραν τις 
προκρίσεις ανά τάξη σύμφωνα με τον έως σήμερα ισχύοντα 
πίνακα θέσεων πρόκρισης ανά Ένωση και Τοπική Επιτροπή 
και το σύστημα των επιλαχόντων που έως σήμερα ισχύει. Για 
παράδειγμα εάν από τους πρώτους 5 προκριθέντες μιας τάξης 
δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην τελική φάση οι τρεις, 
αυτοί αναπληρώνονται από τον 6ο, 7ο και 8ο κ.ο.κ.
Οι ατομικές προκρίσεις είναι υποχρεωτικά ανά τάξη έτσι ώστε 
να μην υπάρξουν δυσανάλογες συμμετοχές ανά κατηγορία.  Η 
ΕΣΟ θα ασκήσει έλεγχο στις δηλώσεις συμμετοχής των ενώσε-
ων – τ.επιτροπών και δεν θα γίνει δεκτή καμία υπέρβαση στον 
αριθμό των προκρίσεων ανά τάξη.
 Δικαιούνται επίσης συμμετοχή στην Τελική Φάση και όσοι 
δεν προκρίθηκαν στο ατομικό, αλλά αγωνίστηκαν στα προ-

κριματικά ομαδικά, προκρίθηκαν με την ομάδα του σχολείου 
τους και έλαβαν μέρος στο 9ο Πανελλήνιο Ομαδικό Σχολικό 
Πρωτάθλημα.Διευκρινίζεται  ότι η παραπάνω ρύθμιση αφορά 
αποκλειστικά όσους δεν έχουν προκριθεί στο ατομικό πρωτά-
θλημα.
 Στο ομαδικό είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον 1 
ομάδας από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια 
ή Λύκεια).
 Η ΕΣΟ μπορεί να δώσει ένα μικρό αριθμό επιπλέον προκρί-
σεων σε περιοχές που έχουν λίγες θέσεις αλλά διεξάχθηκαν 
προκριματικά με μεγάλο αριθμό συμμετοχών (απόφαση ΔΣ 
2.12.2008).
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ:
Α) ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι τελικοί αγώ-
νες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
-Σάββατο 16 Απριλίου 2011 , Τελετή Έναρξης(10:00) 
-Σάββατο 16 Απριλίου, 1ος -3ος γύρος ( έναρξη 10:30)
-Σαββάτο 16 Απριλίου 2011, 4ος-6ος γύρος ( έναρξη 17:00) 
 Β) ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι τελικοί αγώ-
νες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα :
-Κυριακή 17 Απριλίου 2011, 1ος -3ος γύρος ( έναρξη 09:30)
-Κυριακή 17 Απριλίου 2011 , 4ος -6ος γύρος ( έναρξη 17:00)
-Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2011, 7ος-9ος γύρος ( έναρξη 09:00)
-Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2011 , Τελετή Λήξης (έναρξη 13:30)
 Η οριστική επιβεβαίωση των συμμετοχών για το Ατομικό 
Σχολικό Πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρου-
σία των συμμετεχόντων το Σάββατο 16 Απριλίου, ώρα 17:00 
- 21:00 και με βάση τους πίνακες ανά κατηγορία, που θα έχουν 
αναρτηθεί στο χώρο των αγώνων.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ:
Απευθείας πρόκριση στο ατομικό πρωτάθλημα δικαιούνται οι 
πρωταθλητές και πρωταθλήτριες του σχολικού του 2010 στην 
τάξη που πάνε για το σχολικό έτος 2010 - 2011. Εάν κάποιος 
πρωταθλητής-τρια συμμετάσχει στους προκριματικούς αγώνες 
αυτομάτως χάνει το δικαίωμα απευθείας πρόκρισης και η θέση 
πρόκρισης εκχωρείται στην Ένωση – Τοπική επιτροπή στην 
οποία ανήκει.
Οι Ενώσεις & Τοπικές Επιτροπές πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να 
δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστρι-
ών της περιοχής τους μέχρι και την 28η Μαρτίου 2011 στη 
Γραμματεία της ΕΣΟ, με παράλληλη κοινοποίηση στους συν-
διοργανωτές (εάν υπάρχουν). Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής 
θα πρέπει να συμπεριληφθούν:
1) οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από τα ατο-
μικά πρωταθλήματα των περιοχών τους,
2) oι σκακιστές και σκακίστριες που δικαιούνται απευθείας 
συμμετοχή στους τελικούς αγώνες,
3) όσοι έχουν προκριθεί με τις ομάδες τους στο ομαδικό πρω-
τάθλημα.

Το 10ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Senior πραγματοποιείται στις  3-11  
Μαϊου 2011  στη Θεσσαλονίκη το 
οποίο διοργανώνουν η  Ευρωπαϊκή 
Ένωσης Σκακιστών, η Ελληνική Σκα-
κιστική Ομοσπονδία και το Club ΑΓ 
Γαλαξίας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οποιοσ-

δήποτε αριθμός των ομάδων από κάθε ομοσπονδία ECU. Οι 
ομάδες μπορούν να αποτελούν εθνική ομοσπονδία ή οποια-
δήποτε περιφερειακή δομή μιας εθνικής ομοσπονδίας. 
Οι παίκτες που έχουν ΕΛΟ μπορεί να αντιπροσωπεύουν 
μόνο μια ομάδα που προέρχεται από την ομοσπονδία που 
αναφέρεται στο FIDE στην κάρτα βαθμολογία τους (FIDE 
λίστα αξιολόγησης). 
 Ώρα ελέγχου είναι 40 κινήσεις μέσα σε 90 λεπτά και 30 
λεπτά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Ο παίκτης θα λάβει 
επιπλέον 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση. Κάθε παίκτης 
που φτάνει στο σκακιέρα περισσότερο από 30 λεπτά μετά 
την προγραμματισμένη έναρξη του γύρου θα χάσει το παι-
χνίδι. Η κατάταξη εξαρτάται από τον αριθμό των πόντων της 
ομάδας (νίκη = 2 πόντοι της ομάδας, στην ανάληψη = 1 βαθ-
μός ομάδα, χάνουν = 0 βαθμοί ομάδας). Εάν ο αριθμός των 

σημείων ομάδας είναι ίσα καθώς και τα σημεία που σκόραρε 
σε ατομικό πίνακες προστίθενται. Εάν η περαιτέρω διαφορο-
ποίηση είναι απαραίτητη η «Buchholz-Βαθμολογίες» είναι 
καθοριστική. Βράβευση από τους κορυφαίους σκόρερ (σε 
κάθε σκάφους): Ο αριθμός των σημείων είναι καθοριστικός 
για την κατάταξη. Τουλάχιστον πέντε αγώνες πρέπει να διε-
ξάγονται για ένα βραβείο.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δευτέρα 02 - 05 -11 / Αφίξεις
Δευτέρα 02 - 05 -11 / 21.00 / Τελετή Έναρξης
Τρίτη 03 - 05 -11 / 10.00 / συνάντηση πλοίαρχοι και συνδυ-
ασμούς
Τρίτη 03 - 05 -11 / 15.00 / Γύρος 1
Τετάρτη 04-05-11 / 10.00 / Γύρος 2
Πέμπτη 05-05-11 / 10.00 / Round 3
Παρασκευή 06-05-11 / 10.00 / Round 4
Σάββατο 07-05-11 / 10.00 / 5ος γύρος
Κυριακή 08-05-11 / 10.00 / Γύρος 6
Δευτέρα 09-05-11 / 10.00 / Γύρος 7
Τρίτη 10-05-11 / 10.00 / Γύρος 8
Τετάρτη 11-05-11 / 10.00 / Γύρος 9
Τετάρτη 11-05-11 / 16.00 / Τελετή Λήξης - Αναχωρήσεις
Πέμπτη 12-05-11 / Αναχωρήσεις

Το Διεθνές Ανοικτό Τουρνουά Σκάκι 
Θεσσαλονίκης  διοργανώνει ο Σκακι-
στικός Όμιλος «Σκακιστική Ακαδημία 
Θεσσαλονίκης Γαλαξίας»  το οποίο 
θα διεξαχθεί  από 25 Απριλίου έως 1η 
Μαϊου 2011,  με ελεύθερη συμμετοχή 
αθλητών και εννέα (9) γύρων ελβετι-
κού συστήματος. 

Το τουρνουά θα διεξαχθεί με τον έλεγχο του χρόνου για κάθε 
παίκτη κανονισμούς 90 λεπτά για το παιχνίδι με προσαύξηση 
30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την αρχή 1. Οι κανόνες του 
συστήματος της FIDE είναι έγκυρες. Το τουρνουά  θα διεξα-
χθεί με βάση τους κανόνες της FIDE και θα βαθμολογηθεί 
ενώ ο χρόνος για κάθε παίχτη είναι 90 λεπτά για το παιχνίδι 
με προσαύξηση 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την αρχή 1.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές:
Α Ομάδα: Ανοιχτό για όλους
Β Ομάδα: 4 ηλικιακές ομάδες των νέων U14 - κάτω U12 - 

U10 - U8. Κάθε ομάδα πρέπει min συμμετοχή 10 παικτών 
σε αντίθετη περίπτωση, συγχωνεύθηκε με την υψηλότερη 
ομάδα. Ο νικητής κάθε ομάδα κερδίζει ένα φορητό υπολο-
γιστή!
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Κυριακή 24 Απρίλη Προσέλευση Συνέδρων - Βεβαιώσεις
Δευτέρα 25η Απριλίου 12:00 Τεχνική Συνάντηση - ΚΡΑΤΗ-
ΣΕΙΣ
Δευτέρα 25η Απριλίου Γύρος 17:00 1
Τρίτη 26 του Απρίλη Γύρος 10:00 2
Τρίτη 26 του Απρίλη Γύρος 17:00 3
Τετάρτη 27, Απρίλη Γύρος 17:00 4
Πέμπτη 28 Απριλίου Γύρος 17:00 5
Παρασκευή 29, Απρ. 6 ος Γύρος 10:00
Παρασκευή 29, Απρ. 17:00 7ος γύρος
Σάββατο 30 Απριλίου Γύρος 17:00 8
Κυριακή 1 του Μάη Γύρος 10:00 9
Κυριακή 1 του Μαΐου 15:00 Τελετή Λήξης
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Μία μολυβοθήκη-ρολόϊ με ξεχωριστές 
γραμμές και με ευρύχωρη θέση για τα 
στυλό του γραφείου είναι ένα σημαντι-
κό εργαλείο απαραίτητο για  επαγγελ-
ματικό χώρο. Η καθημερινότητα στον 
εργασιακό χώρο, μπορεί να γίνει εύκο-
λη όταν έχει οργανωθεί για την καλύ-
τερη λειτουργία του γραφείου.
Στο παραπάνω σετ στην οι επιχειρημα-
τίες ή οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν 
μαζί με την μολυβοθήκη και  ρολόι  το 
οποίο είναι χρήσιμο για τα επαγγελμα-
τικά ραντεβού.  

Σύγχρονα σχέδια σε στυλό και πένα 
Χρήσιμo για τον επαγγελματία δεν 
στολίζουν μόνο το γραφείο του αλλά είναι 
απαραίτητα για το κλείσιμο σημαντικών 
συμφωνιών. Πολλοί επιχειρηματίες 
θεωρούν ότι η πένα είναι είναι ένα 
σημαντικό «όπλο» για την υπογραφή 
νέων συνεργασιών. Για την σύνταξη 
όμως των συμφωνιών απαραίτητος είναι 
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος  για 
να μεταφερθεί πρέπει να είναι σε ειδική  
τσάντα. Η προτεινόμενη έχει σύγχρονο 

σχέδιο και πολλές θήκες με πολλαπλή 
χρησιμότητα. Επίσης μία δερμάτινη 
τσάντα με πυρογραφία και πολλές θήκες 
για τα στυλό και τις επαγγελματικές 
κάρτες είναι σημαντικό εργαλείο για τα 
στελέχη. Πολλές φορές σε ταξίδια μιας 
ημέρας παρέχει και άλλη χρησιμότητα 
ειδικότερα όταν πρόκειται για προσωπικά 
αντικείμενα. Η ανάγκη μιας μοντέρνας 
ιδιαίτερης τσάντας έχει δημιουργηθεί   
λόγω των θετικών εξελίξεων σε 
αποδοτικές συνεργασίες.

Τσάντα τρόλεϊ  (36χ43εκ.)

Σετ πένα-στυλό(14χ1,2 εκ.)

Ρολόϊ-Μολυβοθήκη για δύο 
φωτογραφίες (7,5χ10 εκατ.)

Δερμάτινη τσάντα με πυρογραφία (40χ32 cm)

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Κουνέλι με αγγινάρες

-1 κουνέλι
-1 κιλό πατάτες
-1 κιλό κολοκύθια
-10 αγγινάρες
-Αλάτι-πιπέρι
-2 λεμόνια

Τηγανίζουμε ελαφριά το κουνέλι και σε άλλο σκεύος 
τσιγαρίζουμε ολόκληρα τα  κολοκύθια, κομμένες σε 
μεγάλα κομμάτια τις πατάτες και τις αγγινάρες αφού 
καθαρισθούν καλά.
Στην συνέχεια βάζουμε σε άλλο σκεύος λίγο ελαιόλαδο 
και προσθέτουμε το κουνέλι , τα κολοκύθια, τις πατάτες 
και τις αγγινάρες  καθώς και ένα ποτήρι νερό,  ένα 
ποτήρι κρασί λευκό και το χυμό των δύο λεμονιών και τα 
ανακατεύουμε. 
Τα αφήνουμε να σιγοβράσουν ενώ παράλληλα 
προσθέτουμε  το αλάτι και το πιπέρι μέχρι να δέσει η 
σάλτσα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο τέλος όσοι θέλουν μπορούν 
να προσθέσουν ανθόγαλο για να έχει καλύτερη υφή η 
σάλτσα. Κατεβάζετε  το έδεσμα από την φωτιά όταν η 
σάλτσα έχει δέσει. 

Συνταγές

Κοπή πίτας 
στο Σύλλογο Κρητών Αχαρνών
Τα εγκαίνια για την θεμελίωση και την ανέγερση 
του ιδιόκτητου κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου 
Κρητών Αχαρνών «Η ΚΡΗΤΗ» (Περιφέρεια Αττικής) 
πραγματοποίησαν τα μέλη του στις 9 Ιανουαρίου 2011 με 
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Σεβασμιότατος 
Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. 
Αθηναγόρας, ενώ την προσφώνηση έκανε ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου Κρητών Αχαρνών κ. Μανώλης Μανιδάκης.
Στην συνέχεια τιμήθηκαν που βοήθησαν στην ανέγερση 
και θεμελίωση του κτιρίου αλλά και χορηγοί που βοηθούν 
τον Σύλλογο στην ανάδειξη της κρητικής πολιτιστικής 
κληρονομιάς με την δημιουργία εκδηλώσεων. Ειδικότερα 
πραγματοποιούνται αναπαραστάσεις  όπως η γιορτή 
της τσικουδιάς, του κρασιού με τον Μινωϊκό τρόπο, το 
θέρισμα και το αλώνισμα κ.α.

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ
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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

Λαπαροσκοπική χειρουργική 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Η πρόοδος της λαπαροσκοπικής χειρουργικής σήμερα οδηγεί 
στην εφαρμογή της όλο και σε περισσότερες περιπτώσεις. Η 
όλο και μεγαλύτερη εμπειρία των γιατρών βοηθά στην ελάτ-
τωση του χρόνου και στην απλούστευση των επεμβάσεων 
με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον άρρωστο. Κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η λαπαροσκοπική χειρουργική 
ήταν πολύ περιορισμένη αλλά το τελευταίο καιρό χρησιμο-
ποιείται πολύ περισσότερο.
Οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις οι οποίες γίνονται κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η χολοκυστεκτομή η χει-
ρουργική σαλπίγγων και ωοθηκών ή σκωληκοειδεκτομή και η 
εξωμήτριος κύηση.
Σήμερα η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των επεμβά-
σεων αυτών στην έγκυο γυναίκα είναι σε υψηλό βαθμό με 
γνώμονα πάντα τη διαφύλαξη της εγκυμοσύνης.
Τα προτερήματα της μεθόδου κατά  τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης είναι τα ακόλουθα:
• Γρήγορη κινητοποίηση, γρήγορη μετεγχειρητική ανάνηψη 
και γρήγορη επιστροφή στη καθημερινή δραστηριότητα. 
Λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης συμβαίνουν 
πιο συχνά  θρομβοεμβολικά επεισόδια τα ανωτέρω είναι ένα 
πολύ σημαντικό προτέρημα.
• Ελαττωμένη μετεγχειρητική νοσηρότης. 
• Μικρές τομές και λιγότερη πιθανότητα για μετεγχειρητική 
κήλη.
Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι τα ακόλουθα:
1) Τεχνικές δυσκολίες λόγω της μεγάλης εγκύου μήτρας.
2) Πιθανό τραύμα στη μήτρα λόγω του μεγέθους της. Ενώ η 
εγκυμοσύνη είναι προχωρημένη συνιστάται η αποφυγή βελό-
νας Veress και η ανοικτή λαπαροσκόπηση.
3) Πιθανή ελάττωση στη μητροπλακουντιακή κυκλοφορία 
του αίματος λόγω της αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης.

4)Πιθανώς κίνδυνος να εκτεθεί το έμβρυο στο καπνό και 
ειδικότερα σε μονοξείδιο του άνθρακα λόγω της χρήσης της 
διαθερμίας ή του Laser. Ο καπνός πρέπει να αφαιρείται
αμέσως και ο χρόνος της επέμβασης πρέπει να είναι όσο το 
δυνατόν μικρότερος. Αυτά εξαρτώνται άμεσα από την εμπει-
ρία του χειρουργού.
Εάν συγκριθεί η επέμβαση που γίνεται στο πρώτο (1ο) τρίμη-
νο της εγκυμοσύνης με αυτή στο δεύτερο (2ο )τρίμηνο, τότε 
τεχνικά αυτή του 1ου τριμήνου είναι ευκολότερη. 
Το μέγεθος της μήτρας αφ΄ ενός και η εξ αυτόν μετακίνηση 
του εντέρου έξω από την πύελο αυξάνουν το κίνδυνο τραυμα-
τισμού της μήτρας και του εντέρου από τη χρήση του Trocar.
Παρ΄ όλα αυτά το δεύτερο τρίμηνο είναι γενικά ασφαλέστε-
ρο για την πραγματοποίηση λαπαροσκοπικής επέμβασης σε 
σύγκριση με το πρώτο για τους κάτωθι λόγους:
1. Η πιθανότητα αποβολής είναι 5,6% στο δεύτερο τρίμηνο 
ενώ στο πρώτο είναι 12%.
2. Η πιθανότητα πρόωρου τοκετού στο δεύτερο τρίμηνο είναι 
πολύ χαμηλή.
3. Ο θεωρητικός κίνδυνος τερατογένεσης στο 2ο τρίμηνο έχει 
απειροελάχιστη πιθανότητα.
Η λαπαροσκόπηση στην εγκυμοσύνη πρέπει να γίνεται με 
ιδιαίτερη προσοχή για τη μητέρα και το έμβρυο. 
Ο καιρός και η πρόοδος αποδεικνύουν η όλο και μεγαλύτερη 
εμπειρία των χειρουργών γυναικολόγων κάνουν τις επεμβά-
σεις αυτές να γίνονται με μεγαλύτερη συχνότητα και σημα-
ντική επιτυχία.
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