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ΝΕΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«Οι παρατηρήσεις των δημάρχων όλης της Ελλάδας για το πι-
λοτικό πρόγραμμα «Βιοκλιματικές Αστικές Αναπλάσεις» θα 
ενσωματώσουν την τελική έκδοση του οδηγού» υπογράμμισε 
σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο  Δρ Νεκτάριος Χρυ-
σουλάκης Κύριος Ερευνητής του ΙΤΕ και μέλος της επιστημο-
νικής ομάδας που δημιούργησε το νέο πρόγραμμα βιοκλιματι-
κών αναπλάσεων των αστικών περιοχών της Ελλάδας.  
Ακόμη ανέφερε ότι «οι προτάσεις των δημάρχων περνούν  
μέσα από τις ημερίδες ενημέρωσης που γίνονται σταδιακά σε 
όλες τις «Καλλικρατικές» περιφέρειες της χώρας. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η έλλειψη ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, 
οι ασφυκτικά δομημένες περιοχές, ο ανεπαρκής αερισμός των 
οδών και των γειτονιών, η έλλειψη πρασίνου, η αύξηση της 
ανθρωπογενούς θερμότητας από οχήματα και κλιματιστικά 
μηχανήματα αποτελούν τις βασικές αιτίες των προβλημάτων 
κλιματικής μεταβολής και θερμικής υποβάθμισης της Αθήνας 
και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας.
Το πρόγραμμα αφορά βιοκλιματικές επεμβάσεις σε αστικές 
περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κλιματικό πρόβλημα.  
Τα περιεχόμενα και οι προδιαγραφές των μελετών αυτών κα-
θορίζονται πλήρως από τον Οδηγό που έχει δημιουργήσει η 
επιστημονική επιτροπή. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους 
τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και από το Ταμείο Συνοχής με προϋ-
πολογισμό 60 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα χρηματοδο-
τηθούν περίπου 10-12 έργα. Το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας) ως ενδιάμεσος φορέας 
είναι υπεύθυνος για την προκήρυξη, επιλογή, παρακολούθηση, 
επιστημονική και οικονομική αξιολόγηση των έργων. 
Η αρχιτεκτονική μελέτη πρέπει να αναφέρεται στην αποτύπω-
ση της περιοχής επέμβασης όπως είναι σήμερα με όλες τις λε-
πτομέρειες που είναι αναγκαίες και χρήσιμες για την υλοποίη-
ση του σχεδιασμού. Επίσης στην πλήρη τοπογράφηση με όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει 
πίνακας περιγραφής όλων των υφιστάμενων υλικών εδαφοκά-
λυψης, η καταγραφή των υλικών που υπάρχουν και της επιφά-
νειας που αυτά καταλαμβάνουν στην περιοχή επέμβασης. Για 
την φυτοτεχνική μελέτη πρέπει να υπάρχει σχέδιο φύτευσης 

Προσδιορισμός του είδους και των θέσεων των φυτεύσεων 
στην προτεινόμενη κατάσταση. Στο σχέδιο αυτό καθορίζονται 
επακριβώς τα είδη των φυτών (δένδρων και θάμνων), η θέση 
τους και η ποσότητα κάθε είδους. Στο σχέδιο υπάρχει συνο-
δευτικός πίνακας με το επιστημονικό και το κοινό όνομα κάθε 
φυτού, ένα σύμβολο για κάθε είδος, και ένας χρωματικός συμ-
βολισμός για την διάκριση των αειθαλών από τα φυλλοβόλα 
είδη.
Τα φυτά εμφανίζονται στο σχέδιο φύτευσης με το μέγεθος που 
θα έχουν όταν φτάσουν σε στάδιο ωριμότητας. 
Στην βιοκλιματική μελέτη θα πρέπει αφενός να τεκμηριώνεται  
η ύπαρξη κλιματικού προβλήματος στην περιοχή επέμβασης 
και αφετέρου να αποδεικνύεται το πώς η προτεινόμενη επέμ-
βαση θα οδηγήσει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που 
έχουν τεθεί στις προδιαγραφές που έχει καθορίσει η επιστημο-
νική επιτροπή του προγράμματος».
Βιογραφικό 
Ο Νεκτάριος Χρυσουλάκης γεννήθηκε το 1970 στον Χανδρά 
της Σητείας του νομού Λασιθίου Κρήτης. Είναι πτυχιούχος του 
τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1993. 
Το 1995 πήρε Μaster οf Science (MSc) στη Φυσική Περιβάλ-
λοντος και το 2000 διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη δορυφο-
ρική τηλεπισκόπηση. Το 2001 εξελέγη Ερευνητής Γ’ βαθμίδας 
του ΙΤΕ και σήμερα είναι Ερευνητής Β’ βαθμίδας. Έχει πραγ-
ματοποιήσει περισσότερες από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή επι-
στημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και 
είναι συντονιστής του έργου BRIDGE (www.bridge-fp7.eu), 
το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για 
την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το έργο BRIDGE εστιάζει στον αστικό μεταβολισμό 
και έχει σαφείς βιοκλιματικούς στόχους. Εκτός από το ΙΤΕ και 
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετέχουν σ’ αυτό 12 ακόμα Πα-
νεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από όλη την Ευρώπη.     
Το  (ΙΤΕ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και από τα πιο άρτια ορ-
γανωμένα, εξοπλισμένα και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα 
της χώρας. Λειτουργεί κάτω από την εποπτεία της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παι-
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και αποτελείται 
από επτά Ερευνητικά Ινστιτούτα που λειτουργούν σε κομβικά 

σημεία της ελληνικής περιφέρειας: Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Πάτρα 
και Ιωάννινα. Η έδρα του Κέντρου, καθώς και τα γραφεία της 
Κεντρικής Διεύθυνσης, βρίσκονται στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του Ιδρύματος 
επικεντρώνονται σε τομείς μεγάλου επιστημονικού, κοινωνι-
κού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως: Πληροφορική, Μο-
ριακή Βιολογία, Λέιζερ, Τηλεπικοινωνίες, Μικροηλεκτρονική, 
Ρομποτική, Βιοτεχνολογία, Υλικά, Χημική και Βιολογική Μη-
χανική, Βιοϊατρική, Υπολογιστικά Μαθηματικά, Γεωπληροφο-
ρική, Βιοπληροφορική και Ιστορικές Έρευνες. Το Ινστιτούτο 

Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ διεξάγει βασική και 
εφαρμοσμένη έρευνα στην ευρύτερη περιοχή των Εφαρμο-
σμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Διαθέτει σύγχρονη 
υπολογιστική υποδομή και έχει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών 
δραστηριοτήτων, μεγάλο μέρος των οποίων χρηματοδοτείται 
από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. Μέσω αυτών 
των προγραμμάτων έχει αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες 
με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, καθώς και με διεθνείς επιστημονικούς οργανι-
σμούς.

Ο Δρ Νεκτάριος Χρυσουλάκης
Κύριος Ερευνητής του ΙΤΕ 
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«Η συνεργασία της Olympic Air με την αεροπορική εταιρία 
Delta Airlines για την αγορά της Βορείου Αμερικής ήδη ενι-
σχύεται, καθώς από τον ερχόμενο Ιούνιο 2011 οι επιβάτες των 
δύο εταιρειών θα μπορούν να συλλέγουν μίλια στις πτήσεις 
κοινού κωδικού» υπογράμμισε σε συνέντευξη τύπου που έδω-
σε στο «Ην-Ων» ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της Olympic Air κ. 
Γιάννης Καρακαδάς. 
Έτσι -συνέχισε- οι ομογενείς θα μπορούν να επισκέπτονται 
την Ελλάδα πιο συχνά και με μικρότερο κόστος στα ναύλα. 
Για μεν τις πτήσεις στην Κρήτη -αναφέρθηκε- στην πρόσφα-
τη συνεργασία με τις Κυπριακές γραμμές «Cyprus Airways»  
όπου υπάρχει σύνδεση Λάρνακα-Ηράκλειο-Λάρνακα, Λάρ-
νακα-Χανιά-Λάρνακα και Ηράκλειο-Ρόδος και οι επιβάτες θα 
μπορούν να συλλέγουν μίλια στις πτήσεις κοινού κωδικού.    
Ερ. Ποια είναι τα οφέλη των ταξιδιωτών από την συνεργασία 
με τις Κυπριακές αερογραμμές και ιδιαίτερα για την Κρήτη;
Απ. Όπως θα δείτε τα οφέλη είναι πολλαπλά. Δεν είναι μόνο 
ότι η συνεργασία με τις Κυπριακές αερογραμμές θα διαφορο-
ποιήσει την Olympic Air απέναντι στον ανταγωνισμό. Είναι 
κυρίως ότι θα προσφέρει έξυπνες λύσεις και δυναμικές επιλο-
γές στους επιβάτες, ενώ θα δώσει τη δυνατότητα για οικονομι-
κότερους ναύλους. Σκεφτείτε, μόνο, ότι η συμφωνία καλύπτει 
364 πτήσεις την εβδομάδα στο εσωτερικό της ελληνικής αγο-
ράς, με ένα σύνολο 38.500 προσφερομένων θέσεων.
Σημαντική για μας, και βέβαια για το κοινό, είναι και η σύνδε-
ση των προγραμμάτων πιστότητας πελατών των δύο εταιριών 
(TRAVELAIR & SUNMILES), από τον Ιούνιο του 2011. Έτσι, 
θα προσφέρεται η δυνατότητα στους ταξιδιώτες να κερδίζουν 
μίλια ταξιδεύοντας με την αεροπορική εταιρία της επιλογής 
τους (Olympic Air είτε Κυπριακές Αερογραμμές) και να εξαρ-
γυρώνουν δωρεάν εισιτήρια στο δίκτυο των δύο εταιριών.
Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεφεύγει της προσοχής μας ότι η 
αύξηση του μεριδίου χωρητικότητας στην γραμμή Αθήνα 
- Λάρνακα αυξάνει τις επιλογές για τους ταξιδιώτες. Χαρα-

κτηριστικά αναφέρω ότι οι Κυπριακές Αερογραμμές και η 
Olympic Air από κοινού προσφέρουν το 63% του συνολικού 
αριθμού πτήσεων μεταξύ Αθήνας- Λάρνακας.
Το 2010, 505.000 επιβάτες εμπιστεύθηκαν τις δύο εταιρίες δί-
νοντας ένα μερίδιο αγοράς της τάξης του 62%. Σήμερα μπο-
ρούμε να επιστρέψουμε  την εμπιστοσύνη τους, προσφέροντας 
καλύτερη ροή της επιβατικής κίνησης στους κόμβους Αθηνών 
και Λάρνακας, με χρόνο μετεπιβίβασης 1 ώρας, απλοποίηση 
των διαδικασιών εξυπηρέτησης του κοινού στα αεροδρόμια 
Ελλάδας και Κύπρου, και ακόμη καλύτερο προγραμματισμό 
των εμπορικά σημαντικών ωραρίων μεταξύ των δύο χωρών 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.
Για να σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα του εύρους των δυ-
νατοτήτων που θα προσφέρονται: Την καλοκαιρινή περίοδο 
οι Κυπριακές Αερογραμμές θα εκμεταλλεύονται ημερησίως  
πάνω από 52 πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air προς όφε-
λος του κυπριακού ταξιδιωτικού κοινού.
Ερ. Θα υπάρξει συνεργασία για να έρχονται οι πτήσεις των 
ταξιδιωτών αλλά και των ομογενών απευθείας στην Κρήτη;
Απ. Σαφέστατα. Με την  εφαρμογή του προγράμματος κοινού 
κωδικού που έχει ξεκινήσει από τις 27 Μαρτίου στο δρομο-
λόγιο των Κυπριακών Αερογραμμών Λάρνακα-Ηράκλειο-
Λάρνακα, θα υπάρξουν απευθείας πτήσεις για την Κρήτη από 
την Κύπρο. Επιπλέον, από τις 18 Απριλίου, το πρόγραμμα 
θα επεκταθεί στο δρομολόγιο των Κυπριακών Αερογραμμών 
Ηράκλειο-Ρόδος-Ηράκλειο. Παράλληλα, η επαναφορά των 
απευθείας πτήσεων της Olympic Air από Θεσσαλονίκη προς 
Ηράκλειο και Χανιά ενισχύει την «κρητική διάσταση» της συ-
γκεκριμένης συνεργασίας, ενώ δείχνει και τις προθέσεις μας 
για το μεγάλο και όμορφο νησί, που αποτελεί ένα από τα μεγα-
λύτερα εργοστάσια της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας..  
Ερ. Πότε θα ολοκληρωθεί η συνεργασία στις μεταφορές εμπο-
ρευμάτων με τις Κυπριακές Αερογραμμές για την Κρήτη;
Απ. Σήμερα στο δρομολόγιο Ηράκλειο-Λάρνακα επιχειρεί 

Συνέντευξη Συνέντευξη

μόνο η Cyprus Airways  οπότε τα εμπορεύματα θα τα διακινεί 
εκ των πραγμάτων η ίδια. Αργότερα, όμως, θα ακολουθήσει 
συμφωνία σχετικά με τα εμπορεύματα για όλα τα δρομολό-
για. 
Ερ.Εκτός από τον αερολιμένα του Ηρακλείου θα επεκταθεί η 
συνεργασία και στο αεροδρόμιο των Χανίων;
Απ. Οι Κυπριακές Αερογραμμές με τη συνεργασία της Olympic 
Air θα προσφέρουν από τα μέσα Απριλίου το δρομολόγιο Λάρ-
νακα-Χανιά-Λάρνακα μέσω Αθηνών, οπότε, όπως αντιλαμβά-
νεστε, το πακέτο γίνεται ευρύτερο και πολυδιάστατο.
Ερ. Ποια είναι τα νέα σχέδια της Olympic για την επόμενη 
τριετία που στοχεύουν;
Απ. Η Olympic Air σκοπεύει να γίνει ο αδιαφιλονίκητος ηγέ-
της  στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Μία εταιρεία που θα προσφέρει στους πελάτες της ένα εξαιρε-
τικό προϊόν, προσαρμοσμένο στις απατήσεις τους, και τις νέες 
συνθήκες στην περιοχή. Η συμφωνία με τις Κυπριακές Αερο-
γραμμές, είναι η πρώτη κίνηση του νέου στρατηγικού σχεδια-
σμού μας. Ενός πλάνου που σχεδιάστηκε για να δώσει τα χα-
ρακτηριστικά και την εμβέλεια που αρμόζουν στην αγαπημένη 
αεροπορική εταιρία των Ελλήνων. Ο σχεδιασμός αυτός θα δι-
αφοροποιήσει την Olympic Air απέναντι στον ανταγωνισμό, 
προσφέροντας έξυπνες λύσεις και δυναμικές επιλογές στο 

επιβατικό κοινό. Η Olympic θα ενισχύσει το δίκτυό της, στο 
εσωτερικό, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, και θα εστιά-
σει στην παροχή ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών στους 
επιβάτες. Θα ακολουθήσουν εξίσου σημαντικά επόμενα βήμα-
τα. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η συνεργασία με τις Κυπριακές 
Αερογραμμές έρχεται λίγο μόνο καιρό μετά την απόφαση της 
Κομισιόν να μην επιτρέψει τη συγχώνευση με την Aegean.
Στο πλαίσιο του τριετούς σχεδίου της, η Olympic σκοπεύει 
ακόμη στην περαιτέρω ενίσχυση των συνεργασιών που έχει 
ήδη συνάψει με την Delta Airlines για την αγορά της Βόρειας 
Αμερικής και την Etihad για τις αγορές της Ασίας και της Αυ-
στραλίας. Η συνεργασία με την Delta ήδη ενισχύεται, καθώς 
από τον ερχόμενο Ιούνιο οι επιβάτες των δύο εταιρειών θα 
μπορούν να συλλέγουν μίλια στις πτήσεις κοινού κωδικού. 
Ερ.Ποια είναι τα ιστορικά στοιχεία της Olympic Air και Κυ-
πριακών αερογραμμών:
Απ. H Olympic Air, που συνεχίζει την παράδοση της Ολυμπι-
ακής Αεροπορίας άνοιξε επισήμως τα φτερά της την 1η Οκτω-
βρίου 2009, με στόχο να γίνει και πάλι η κορυφαία ελληνική 
αεροπορική εταιρία και να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το επιβατικό κοινό. Με εφόδια το άριστα εκπαιδευμένο 
προσωπικό της και τον τελευταίας τεχνολογίας στόλο της είναι 
άξιος συνεχιστής ενός ιστορικού παρελθόντος. Είχε προηγη-

Φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια για ομογενείς-ξένους 
με Olympic Air-Cyprus Airlines

Γιάννης Καρακαδάς, 
Εκτελεστικός Πρόεδρος της Olympic Air
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Συνέντευξη

Νέα Επιχειρήσεων

Η δημιουργία νέων μη-
μαζικοποιημένων τουριστικών προ-
ορισμών είναι ο στόχος του νέου 
ευρωπαϊκού προγράμματος «SY_
CULTour»  στο οποίο συμμετέχει το 
Επιμελητήριο Ηρακλείου με συνέ-
πεια, να παραχθούν νέα εισοδήματα 
και θέσεις απασχόλησης στον τομέα 
του τουρισμού, για την  βελτίωση της 
διαχείρισης των πολιτιστικών αξιών 
στις λιγότερο δημοφιλείς αγροτικές 
περιοχές. Στο πλαίσιο του έργου, η 
βελτίωση της διαχείρισης των πολι-
τιστικών πόρων θα επιτευχθεί μέσω 
της ανάπτυξης, εφαρμογής και προ-
ώθησης μιας κοινής μεθοδολογίας 
διαχείρισης στις αγροτικές περιοχές.
Οι εμπειρίες από τις περιοχές πιλο-
τικής εφαρμογής θα οδηγήσουν σε 
μια κοινή πρόταση για την ανάπτυ-
ξη του Ευρωπαϊκού Σήματος Αει-
φόρων Πολιτιστικών Τουριστικών 
Προορισμών που στηρίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστι-
κού Τουρισμού, που επιθυμεί να 
στηρίξει το Σήμα στην εφαρμογή 
μιας πρακτικής διαδικασίας διαχεί-
ρισης τουριστικών προορισμών. Το 
εγχείρημα θα υποστηριχθεί από το 
Εικονικό Επιμελητήριο που θα δημι-
ουργηθεί στο πλαίσιο του έργου, για 
την προώθηση της μεθοδολογίας και 
την μεταφορά της σε άλλες αγροτι-
κές περιοχές της Νοτιο-Ανατολικής 
Ευρώπης. Στο έργο SY_CULTour 
συμμετέχουν εταίροι από έξι χώρες 
τις Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης: το 
Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της 
Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών 
της Σλοβενίας (συντονιστής εταί-
ρος), η Περιφερειακή Διοίκηση του 
Pazardzhik, η Αυτόνομη Περιφέρεια 
του Trento, η Ορεινή Κοινότητα της 
Sirentina, ο Δήμος Jesenice, η Ανα-
πτυξιακή Εταιρία Μαγνησίας - Κέ-
ντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Α.Ε., η Κεντρική Παραδουνάβια 
Περιφερειακή Υπηρεσία Καινοτο-
μίας και το Τμήμα Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Novi Sad.

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέοι αγροτικοί 
τουριστικοί προορισμοί

 

 
 
Αυξάνονται οι παγκόσμιες  τιμές των τροφίμων  συνεχώς τους τελευταίους 8 μήνες 
και έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από το 1990  σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Τροφίμων Γεωργίας του ΟΗΕ. Οι τιμές είναι υψηλές λόγω της σταθερής αύξησης 
στην παγκόσμια ζήτηση, αλλά και των φυσικών καταστροφών που έχουν πλήξει 
τις καλλιέργειες, ενώ έχουν επηρεαστεί και από τις πρόσφατες κυβερνητικές 
αποφάσεις.
Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών περί αιθανόλης έχει αυξήσει την τιμή του 
καλαμποκιού, η οποία αγγίζει τα 7 δολάρια ανά μέδιμνο (αμερικανική μονάδα 
μέτρησης όγκου, αντίστοιχου με 35,24 λίτρα), μία τιμή που παλαιότερα κυμαινόταν 
σταθερά στα 2 με 3 δολάρια. Η συγκεκριμένη πολιτική -που εφαρμόστηκε στο 
πλαίσιο πρωτοβουλίας για την ανανεώσιμη ενέργεια- απαιτεί από τους διανομείς 
καυσίμων να χρησιμοποιούν μία συγκεκριμένη ποσότητα αιθανόλης, η οποία 
αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2005, όταν εγκαινιάστηκε αυτή η πολιτική, η παραγωγή 
αιθανόλης απαιτούσε μόνο το 5% με 10%  σήμερα έχει ανέβει περίπου στο 40%.

Αγροτουριστικό σεμινάριο  6-11  Ιουνίου 
2011 με θέμα «Καλλιέργησε το Ταξίδι, 
Ζωντάνεψε τη Γη», με εξειδίκευση στη 
βιοκαλλιέργεια της ελιάς διοργανώνουν  
στη Σάμο ο Οργανισμός Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 
ΔΗΩ και το Κτήμα Βακίρη. Η συμμετοχή 
είναι για 10 άτομα.
Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου 
στη Σάμο τα 10 άτομα θα εργαστούν 
στους ελαιώνες και θα μάθουν ότι 
χρειάζεται για τη βιολογική καλλιέργεια 
της ελιάς. Συγχρόνως θα αγγίξουν τον 
φυσικό πλούτο της Σάμου με όμορφους 
περιπάτους, θα γνωρίσουν τα αρωματικά 
φυτά και τα θεραπευτικά της βότανα και 
θα γευτούν τη σαμιακή κουζίνα μέσα από 
παραδοσιακά προϊόντα.

Βασική εργασία την εβδομάδα, θα είναι 
το κόψιμο των χόρτων και το καθάρισμα 
του ελαιώνα από τους περιττούς θάμνους. 
Αυτή η διαδικασία χρησιμεύει για την 
προετοιμασία του ελαιώνα για την επόμενη 
σοδειά αλλά και ως πυροπροστασία.
Επίσης θα τοποθετηθούν παγίδες για την 
καταπολέμηση του δάκου, ο οποίος είναι 
ένας από τους βασικότερους εχθρούς του 
ελαιοπαραγωγού.
Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στους 
χειρισμούς που απαιτούνται όλες τις 
εποχές του χρόνου για  έναν υγιή και 
παραγωγικό ελαιώνα. Πρόκειται για 
χειρισμούς που στηρίζονται σε βιολογικές 
μεθόδους, τόσο στη συγκομιδή του 
καρπού όσο και στην παραγωγή και την 
τυποποίηση του λαδιού.

Αγροτουριστικό σεμινάριο 
βιοκαλλιέργειας ελιάς στην Σάμο

θεί, τον Μάρτιο του 2009, η μεταβίβασή της στην MIG, τον 
μεγαλύτερο επιχειρηματικό όμιλο στη ΝΑ Ευρώπη, οπότε και 
ξεκίνησε η προετοιμασία για τη νέα περίοδο της ιστορίας της.  
Διαθέτει έναν από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη και 
αποτελείται από οκτώ (8) Airbus (A320/A319), δέκα (10) 
Q400 Bombardier, πέντε (5) Dash 100 Bombardier και ένα (1) 
ATR-42.
Η ύπαρξη ποικίλων τύπων αεροσκαφών δίνει στην Olympic 
Air επιχειρησιακή και εμπορική ευελιξία, επιτρέποντας πα-
ράλληλα την εκμετάλλευση του σωστού τύπου αεροσκάφους 
ανά διαδρομή και εποχή, ενώ η διατήρηση τουλάχιστον 2 δι-
αθέσιμων (stand-by) αεροσκαφών εγγυάται την υψηλή αξιο-
πιστία στους χρόνους αναχώρησης και λειτουργίας των εκμε-
ταλλεύσιμων αεροσκαφών (aircraft & dispatch reliability).
Επιχειρεί σε 40 προορισμούς (8 εξωτερικού και 32 εσωτε-
ρικού) συμπεριλαμβανομένων των άγονων γραμμών. Ανα-
λυτικότερα, καλύπτει με καθημερινά δρομολόγια: Άμστερ-
νταμ, Βουκουρέστι, Λάρνακα, Σόφια, Κωνσταντινούπολη, 
Βελιγράδι, Κάιρο και Τίρανα. Επίσης, από και προς Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνο, Μυτιλήνη, 
Χίο, Σάμο, Κω, Σύρο, Ρόδο, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο, 
Χανιά, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιωάννινα και Κέρκυρα. Ακόμη, 
εξυπηρετεί και τις άγονες γραμμές προς Αστυπάλαια, Λέρο, 
Μήλο, Κάρπαθο, Κάσο, Σητεία, Κύθηρα, Νάξο, Πάρο, Κά-
λυμνο, Σκιάθο, Ικαρία και Καστελόριζο. Από τις 27 Μαρτίου 
εκτελούνται και τα νέα δρομολόγια της Olympic με κέντρο 
το Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα: Θεσσαλονίκη-
Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη-Χανιά, Θεσσαλονίκη-Μυτιλήνη και 
Θεσσαλονίκη-Ρόδος.
Η Olympic Air έχει συνάψει συμφωνίες για πτήσεις κοινού 
κωδικού (code share) με την Delta όσον αφορά πτήσεις προς 
ΗΠΑ , την Etihad Airways προς Αυστραλία και Νότιο Αφρι-
κή και τις Κυπριακές Αερογραμμές καλύπτοντας προορισμούς 
εσωτερικού και εξωτερικού, όπου πετά η ίδια και οι Κυπρια-
κές Αερογραμμές.
Η Olympic Air ανήκει στον όμιλο Olympic, ο οποίος πε-
ριλαμβάνει ακόμη την Olympic Handling και την Olympic 
Engineering. Η κύρια βάση της είναι το Διεθνές Αεροδρό-
μιο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας ενώ χρησιμοποιούνται δευ-
τερεύουσες βάσεις πτήσεων στη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο. 
Επιπλέον, συνεργάζεται με όλα τα γραφεία της Ελλάδας και 
του Εξωτερικού που είναι συμβεβλημένα με την ΙΑΤΑ, διαθέ-
τει On-Line σύστημα εξυπηρέτησης μέσω διαδικτύου (www.
olympicair.com) και σύστημα κρατήσεων μέσω τηλεφωνικού 
κέντρου. 
Οι Κυπριακές Αερογραμμές, ιδρύθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου 
1947, από την τότε αποικιακή κυβέρνηση της Μ. Βρετανίας 
στην Κύπρο, την British European Airways (BEA) και άλ-
λους ιδιώτες επενδυτές. Σήμερα οι Κυπριακές Αερογραμμές 
ανήκουν κατά 69.62% στην Κυπριακή Δημοκρατία, και κατά 
30.38% σε ιδιώτες επενδυτές. Έχουν συνάψει συμφωνίες συ-
νεργασίας με την KLM Royal Dutch Airlines, την Alitalia, την 
Aeroflot, LOT Polish Airlines, την Gulf Air, την El Al, την 
SN Brussels Airlines, την AeroSvit, την Etihad και την Royal 
Jordanian. Οι Κυπριακές Αερογραμμές συνδέουν την Κύπρο 
με 17 χώρες και και 24 πόλεις σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.
Οι Κυπριακές Αερογραμμές διαθέτουν 3 Airbus A319, 7 Airbus 

A320, και 2 Airbus A330. Πραγματοποιούν πτήσεις από και 
προς Λάρνακα, Σόφια, Βηρυτό, Δαμασκό, Φρανκφούρτη, 
Λονδίνο (Heathrow), Άμστερνταμ, Μόναχο, Μάντσεστερ, Μι-
λάνο, Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Παρίσι, Ρώμη, Τελ Αβίβ, Βι-
έννη, Ζυρίχη, Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Πάφο.
Από το 1992 ίδρυσαν και λειτουργούν μια θυγατρική εταιρεία, 
την Eurocypria Airlines. Επίσης το 2002, ίδρυσαν την Hellas 
Jet στην Ελλάδα (με το 75% των μετοχών), η οποία μέχρι τον 
Μάϊο του 2005 εκτελούσε τακτικές δρομολογημένες πτήσεις 
προς Λονδίνο/Heathrow, Λονδίνο/Gatwick, Μάντσεστερ, Πα-
ρίσι, Βρυξέλλες και Ζυρίχη από την Αθήνα, ενώ από τον Μάϊο 
του 2005 δραστηριοποιήθηκε στις ναυλωμένες τουριστικές 
πτήσεις (charter) και σε ad-hoc ενοικιάσεις αεροσκαφών σε 
άλλες εταιρείες, μέχρι την πώλησή της στον τουριστικό όμιλο 
Air Miles.
Βιογραφικό
Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Olympic Air, Γιάννης Καρακαδάς, διαθέτει 25ετή εμπειρία 
στην διεθνή ανάπτυξη και την αναδιάρθρωση ηγετικών εται-
ρειών σε ολόκληρο τον κόσμο. Προέρχεται από ανώτατες δι-
οικητικές θέσεις πολυεθνικών ομίλων, σε ευρεία γκάμα βιομη-
χανικών κλάδων που περιλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες, τα 
καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, τις αλυσίδες λιανικής 
και την εμπορική ναυτιλία. 
Πρόσφατα ηγήθηκε της σημαντικότερης προσπάθειας αναδι-
άρθρωσης στον κλάδο της Πληροφορικής, και σήμερα διατη-
ρεί τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Σύμβουλου της 
Singular Logic της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας Ανάπτυ-
ξης Λογισμικού και Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής στην 
ΝΑ Ευρώπη. Η Singular Logic είναι γνωστή μεταξύ άλλων και 
για την ευθύνη της συλλογής και μετάδοσης εκλογικών αποτε-
λεσμάτων για το ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ο Γιάννης Καρακαδάς έχει υπηρετήσει σε πολλά Διοικητικά 
Συμβούλια εισηγμένων και μη εταιρειών στην Ελλάδα και το 
Εξωτερικό και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Navios Maritime Partners καθώς και μέλος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής της εταιρείας. Επίσης έχει διατελέσει Διευθύνων 
Σύμβουλος της Γερμανικής Tchibo GmbΗ (μεγαλύτερη αλυσί-
δα λιανικού εμπορίου της Ευρώπης σε αριθμό σημείων πώλη-
σης) με έδρα το Αμβούργο. Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος Ασί-
ας-Ωκεανίας της αμερικάνικης αλυσίδας εστιατορίων Burger 
King εδρεύοντας στο Σύδνεϋ, Αυστραλίας. Παλαιότερα διετέ-
λεσε Διευθύνων Σύμβουλος Ευρώπης της Ιταλικής Barilla με 
έδρα την Πάρμα Ιταλίας. 
Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του το 1985 στην Procter & 
Gamble στην Αθήνα, και μετέπειτα διετέλεσε Marketing 
Director Ευρώπης της PepsiCo θέση που κατέλαβε αφού ερ-
γάστηκε σε μία σειρά θέσεων αυξημένων αρμοδιοτήτων που 
τον έφεραν στην Ρώμη, την Φρανκφούρτη, και το Λονδίνο. 
Ακόμη, ο Γιάννης Καρακαδάς υπήρξε ιδρυτής και Διευθύνων 
Σύμβουλος της White Tower Ltd με έδρα το Ηνωμένο Βα-
σίλειο και κύριο αντικείμενο τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Λειτουργικής και Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης Επι-
χειρήσεων. 
Ο Γιάννης Καρακαδάς γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1962 
και αποφοίτησε από το Kent State University των ΗΠΑ το 
1982, με πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. 

Αυξάνουν οι τιμές των τροφίμων
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Προβολή

Προβολή

«Η Κρήτη παρέχει ποικίλες επενδυτικές ευκαιρίες στον 
τομέα της ενέργειας όπου μέγιστη προσοχή δίνεται στην 
ανάπτυξη των αιολικών και ηλιακών δυνατοτήτων της χώρας. 
Στην Κρήτη η Τράπεζα του Εύξεινου Πόντου εξετάζει αυτή 
την εποχή μια ευκαιρία σχεδίου εργασίας ενός ηλιακού 
θερμικού εργοστάσιου, το οποίο βασίζεται σε προηγμένη 
τεχνολογία συμπυκνωμένης ηλιακής ενέργειας. Εάν 
εφαρμοστεί, το σχέδιο εργασίας θα βελτιώσει την ποιότητα 
της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και θα μειώσει τις 
παραμορφώσεις στην ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια 
του φορτίου αιχμής» διευκρίνισε σε συνέντευξη τύπου στον 
«Ην-Ων» ο πρόεδρος  της Τράπεζας του Ευξείνου Πόντου κ. 
Andrey Kondakov. 
Ερ. Πως θα βοηθήσει η τράπεζα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και με ποιες ελληνικές τράπεζες 
θα γίνουν συνεργασίες;
Απ. Προς το παρόν, δεν έχουμε κάποια ελληνική τράπεζα 
στο ενεργό χαρτοφυλάκιό μας. Αν δούμε το θέμα ιστορικά, 
είναι δύσκολο να επιδείξουμε και να αποδείξουμε την 
αφοσίωση και την ικανότητα της Τράπεζας στην Ελλάδα 
εξαιτίας του καλά αναπτυγμένου Ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος και της κεφαλαιαγοράς. Ως εκ τούτου, η κύρια 
εστίαση των λειτουργιών της Τράπεζας στην Ελλάδα ήταν 
στο έξω-τραπεζικο τομέα. Όμως, η Τράπεζα είναι ανοιχτή σε 
πιθανότητες συνεργασίας με τις Ελληνικές Τράπεζες.
Ερ. Ποιος ο στόχος των συνεργασιών της τράπεζας με τις 
ελληνικές;
Απ.  Όπως σε κάθε μας συνεργασία, έτσι και στην περίπτωση 
των ελληνικών τραπεζών, η Παρευξείνια Τράπεζα πρέπει 
να εφαρμόσει την καταστατική της αποστολή που στοχεύει 
στην υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
των Κρατών-Μελων και την ενίσχυση της μεταξύ τους 
συνεργασίας. Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα μπορεί να 
χορηγεί απ’ ευθείας δάνεια σε Ελληνικές Τράπεζες για την 
χορήγηση δανείων σε πελάτες τους, συμπεριλαμβανόμενων 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και των εμπόρων 
λιανικής πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, η Τράπεζα θα 

υποστηρίξει τις δανειοδοτήσεις των Ελληνικών Τραπεζών 
και θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
των πελατών τους. Η Τράπεζα μπορεί ακόμα να βοήθησε 
τις Ελληνικές Τράπεζες να χρηματοδοτήσουν δράσεις και 
να ενδυναμώσουν την παρουσία τους σε άλλα Κράτη-
Μέλη. Επιπλέον, η Τράπεζα μπορεί να εξετάσει τη 
συγχρηματοδότηση κάποιων προτάσεων σε συνεργασία με 
Ελληνικές Τράπεζες παρέχοντας χρηματοδότηση για εθνικά 
ή διασυνοριακά επιχειρηματικά σχέδια Ελληνικών εταιριών. 
Με αυτό τον τρόπο μοιραζόμαστε τα ρίσκα και υποβοηθούμε 
την Ελληνική οικονομία. 
Ερ. Ποιες ελληνικές τράπεζες έχουν δείξει ενδιαφέρον;
Απ. Έχουν γίνει αρκετές προκαταρκτικές επαφές αλλά είναι 
πολύ νωρίς να αναφέρουμε τα ονόματα των τραπεζών.
Ερ. Πόσο ενδιαφέρει την τράπεζα συνεργασία με κρητικές 
επιχειρήσεις;
Απ. Η Ελλάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους 
της Τράπεζας του Εύξεινου Πόντου. Η Τράπεζα ιδρύθηκε 
από τους μετόχους της με σκοπό να προωθήσει και να 
διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη των κρατών-μελών 
της καθώς και την μεταξύ τους συνεργασία. Ενδιαφερόμαστε 
να χρηματοδοτήσουμε εμπορικά βιώσιμες επιχειρήσεις 
και σχέδια εργασίας στην Ελληνική Δημοκρατία είτε 
βρίσκονται στην Κρήτη είτε σε άλλα τμήματα της χώρας. 
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σχετικά με το Αεροδρόμιο 
στο Καστέλι και μόλις η εκχώρηση αποφασισθεί, θα 
ενδιαφερόμασταν πάρα πολύ να εξετάσουμε τη συμμετοχή  
μας στη χρηματοδότηση αυτού του έργου, το οποίο θα 
βελτιώσει τις συγκοινωνιακές υποδομές της Κρήτης και 
θα συνεισφέρει επίσης θετικά στον τουρισμό καθώς και σε 
άλλους τομείς της οικονομικής ζωής του νησιού. 
Ερ. Υπάρχει ενδιαφέρον από μετόχους της τράπεζας να 
επενδύσουν στο ενεργειακό της Κρήτης;
Απ. Η Ελλάδα και ειδικά η Κρήτη παρέχει ποικίλες 
επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας όπου 
μέγιστη προσοχή δίνεται στην ανάπτυξη των αιολικών και 
ηλιακών δυνατοτήτων της χώρας. Στην Κρήτη η Τράπεζα 

Ενεργειακές επενδυτικές ευκαιρίες στην Κρήτη

του Εύξεινου Πόντου εξετάζει αυτή την εποχή μια ευκαιρία 
σχεδίου εργασίας ενός ηλιακού θερμικού εργοστάσιου, το 
οποίο βασίζεται σε προηγμένη τεχνολογία συμπυκνωμένης 
ηλιακής ενέργειας. Εάν εφαρμοστεί, το σχέδιο εργασίας  θα 
βελτιώσει την ποιότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας  
και θα μειώσει τις παραμορφώσεις στην ηλεκτρική ενέργεια  
κατά τη διάρκεια του φορτίου αιχμής.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο κ. Andrey Kondakov γεννήθηκε στη Ρωσία το 1960 και 
διορίστηκε Πρόεδρος της Μαύρης Θάλασσας Εμπορίου & 
Ανάπτυξης Τράπεζας, στις 16 Ιουλίου 2010 για τέσσερα έτη.
Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως 
ερευνητής το 1982, ειδικεύεται σε διεθνή χρηματοδότηση 
του επενδυτικού σχεδίου. Το 1988 εντάχθηκε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
σταδιακά ανέλαβε υπεύθυνες θέσεις στη Μόσχα και στο 

εξωτερικό, πριν να γίνει Διευθυντής του Τμήματος το 
2002. Σε όλη τη σταδιοδρομία του, ήταν κυρίως υπεύθυνος 
για τα θέματα της συμμετοχής της Ρωσίας σε διεθνή 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές και χρηματοδοτικές 
σχέσεις και την περιφερειακή οικονομική συνεργασία.  
Από το 2006, έγινε μέλος του Collegium του Υπουργείου 
Εξωτερικών (υπουργική επιτροπή). Ο κ. Kondakov έγινε 
επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες 
προσχώρησης με την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης και 
τη Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης. Το 2003 - 2007 
ήταν μέλος της BSTDB Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
Ρωσία. Από Ιούλιο 2007 μέχρι Ιούλιο 2010 ο κ. Kondakov 
υπηρέτησε ως BSTDB Αντιπρόεδρος Banking. Αποφοίτησε 
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Κρατικού 
Πανεπιστημίου Μόσχας και έχει διδακτορικό στην 
Οικονομική Ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος 
της Τράπεζας του Ευξείνου Πόντου 
κ. Andrey Kondakov



Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
στο Δήμο Ηρακλείου

Ειδικό ρεπορτάζ
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«Σε αναζήτηση Αναπτυξιακού Φορέα Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης στις Βρυξέλλες για την Δικτύωση του Δήμου με 
εταίρους με σκοπό την εκμετάλλευση Χρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται ο 
νέος Καλλικρατικός Δήμος Ηρακλείου που δημιουργήθηκε 
με την συνένωση πέντε Δήμων (Ηράκλειο, Ν. Αλικαρνασ-
σός, Τέμενος, Παλιανής, Γοργολαϊνη)» τόνισε σε συνέντευ-
ξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αερά-
κης ο οποίος είναι αρμόδιος για τα: Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα,  Ποιότητα Υπηρεσιών και Επιμόρφωση Προσωπικού. 
Ακόμη ανέφερε ότι η δημιουργία μιας μαρίνας ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών στα όρια του Δήμου μας είναι στις προτεραι-
ότητες της Δημοτικής Αρχής. Εξετάζονται διάφοροι χώροι, 
καθώς και η δυνατότητα εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων ώστε σύντομα σχετικά, το Ηράκλειο να έχει στη 
διάθεσή του την καλύτερη μαρίνα της νοτίου Μεσογείου. 
Ερ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του τμήματος ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων προκειμένου να συνεχισθεί η ανάπλαση και 
η ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου;
Απ. Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Ηρακλείου που δημιουρ-
γήθηκε με την συνένωση πέντε  Δήμων (Ηράκλειο, Ν. Αλι-
καρνασσός, Τέμενος, Παλιανής, Γοργολαϊνη) είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδος και ο μεγαλύτερος 
της Κρήτης, με πλούσια χαρακτηριστικά που δίνουν την ευ-
καιρία, με ένα ορθολογικό σχεδιασμό, να υπάρξει ανάπτυξη 
προς όφελος όλων των πολιτών του. Ο νέος Δήμος Ηρα-
κλείου, εκτός από τον αστικό χαρακτήρα του, εμπλουτίζε-
ται, πλέον, με περισσότερα στοιχεία ορεινών και αγροτικών 
περιοχών, τουριστικών και παραθαλάσσιων περιοχών, που 
απαιτούν ένα διευρυμένο μοντέλο ανάπτυξης που περιλαμ-
βάνει, εκτός από την αστική, την αγροτική, την περιβαλ-
λοντική, την τουριστική, την αλιευτική και την ανάπτυξη 
κοινωνικής πολιτικής προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα.  
Οι μικρότεροι Δήμοι που συνενώθηκαν με το Ηράκλειο, δεν 
διέθεταν Διαχειριστική Επάρκεια, η οποία σύμφωνα με την 
νομοθεσία που διέπει το ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη προϋπό-
θεση, προκειμένου να μπορεί ένας Δήμος να διεκδικήσει 
κονδύλια από Επιχειρησιακά, Τομεακά Προγράμματα του 
ΕΣΠΑ, τα οποία εξασφαλίζουν 100% χρηματοδότηση για 
έργα και δράσεις για κάθε Δήμο. Τώρα λοιπόν που αυτοί 
οι Δήμοι αποτελούν μέρος του διευρυμένου Δήμου Ηρα-
κλείου, ο οποίος βεβαίως διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, 
ανοίγεται ένας δρόμος Ανάπτυξης και για τις περιοχές αυ-
τές.

Ειδικό ρεπορτάζ

Ερ. Ποιος ο ρόλος και ο στόχος του τμήματος ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για τον Δήμο;
Απ. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, με τον σχεδιασμό αναπτυξιακών παρεμβάσεων, σε 
όλο το εύρος του νέου διευρυμένου Δήμου Ηρακλείου.
Στην αξιοποίηση Αναπτυξιακών/Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των θα συμβάλλει και η ανάπτυξη συνεργασιών και σχέσε-
ων μεταξύ του Δήμου και Εθνικών, Ευρωπαϊκών, Διεθνών 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό επιτυγχάνεται 
με την Δικτύωση του Δήμου Ηρακλείου με άλλους Δήμους 
και Φορείς Διεθνούς εμβέλειας. 
Για να επιτύχουμε τους στόχους μας πρέπει να γίνει Μελέτη 
Ανάλυσης και Καταγραφής των Αναγκών όλου του νέου 
Δήμου. Η επικοινωνία με όλους τους πρώην Δημάρχους 
για καταγραφή αναγκών της περιοχής τους είναι αναγκαία. 

Η επικοινωνία με υπαλλήλους που είχαν ως τώρα την αρ-
μοδιότητα για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος 
Δράσης και του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος κρίνεται 
σημαντική. Το Τμήμα πληροφορείται έτσι και καταγράφει 
όλες τις ώριμες μελέτες που έχει η κάθε υπηρεσία σε όλους 
τους Δήμους που συνενώθηκαν και που μπορούν να αξιο-
ποιηθούν με την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της 
υλοποίησης του αντίστοιχου έργου-δράσης. Αυτό επίσης 
που πρέπει να γίνει είναι η αναζήτηση Αναπτυξιακού Φορέα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Βρυξέλλες για την Δικτύωση 
του Δήμου με εταίρους με σκοπό την εκμετάλλευση Χρημα-
τοδοτούμενων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Πάνω από όλα όμως, επειδή πεποίθησή μου είναι ότι όλα 
τα κάνουν οι άνθρωποι, το σημαντικότερο που πρέπει να 
γίνει άμεσα είναι η στελέχωση της Υπηρεσίας με ειδικούς 

στο Ηράκλειο
Ευρωπαϊκών
Μαρίνα

Προδιαγραφών

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου
Γιώργος Αεράκης
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επιστήμονες. Το προφίλ του εργαζόμενου που έχω στο 
μυαλό μου για την υπηρεσία αυτή είναι πτυχιούχος ανώτε-
ρης ή ανώτατης σχολής, με γνώση τουλάχιστον μιας ξένης 
γλώσσας, ταξιδεμένος. Αυτό το δυναμικό στη συνέχεια 
πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Εδώ είναι αν θέλετε και 
ο σημαντικός ρόλος όλων εμάς που ηγούμαστε σε ομάδες ή 
τμήματα. Οφείλουμε να εμπνεύσουμε τους συνεργάτες μας. 
Τελικός στόχος παραμένει η εξυπηρέτηση του Πολίτη του 
Ηρακλείου του οποίου αισθάνομαι ότι έχω την μεγάλη τιμή 
να υπηρετώ. 
ΕΡ.  Ποιες οι κοινές δράσεις του Δήμου Ηρακλείου με την 
Περιφέρεια Κρήτης;
Απ. Η εκλεγμένη Περιφέρεια πλέον, έχει σημαντικό και ου-
σιαστικό ρόλο να διαδραματίσει στο εξής για την ανάπτυξη 
της Κρήτης. Και όταν λέμε της Κρήτης εννοούμε όλης της 
Κρήτης. Αυτό θα γίνει με στοχευμένες ενέργειες που σκοπό 
θα έχουν την οικονομική αλλά και κοινωνική σύγκλιση των 
διαφορετικών περιοχών της που απαρτίζουν το Νησί μας. 
Είμαι πεπεισμένος ότι η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον 
μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης που είναι και ένας από τους 
μεγαλύτερους και δυναμικότερους της Ελλάδας θα μπορέ-
σουν σε αγαστή συνεργασία να συντονίσουν τον βηματισμό 
τους ώστε οι κοινές δράσεις που θα αναλάβουν στο μέλλον 
που θα είναι πολλές και ποικίλες, αρχής γενομένης κατά την 
γνώμη μου από τον πολιτισμό, ο οποίος είναι ένα από τα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα τα οποία δεν έχουν επαρκώς 
προβληθεί, θα μπορέσουν να κάνουν την Κρήτη πρότυπο 
ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης.
Ερ. Θα δημιουργηθεί καινούργια μαρίνα για τα κότερα και 
τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια στο Δήμο Ηρακλείου;
Απ. Η δημιουργία μιας μαρίνας ευρωπαϊκών προδιαγρα-
φών στα όρια του Δήμου μας είναι στις προτεραιότητες της 
Δημοτικής Αρχής. Εξετάζονται διάφοροι χώροι, καθώς και 
η δυνατότητα εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
ώστε σύντομα σχετικά, το Ηράκλειο να έχει στη διάθεσή 
του Μαρίνα τέτοιων προδιαγραφών, που να γίνει πόλος έλ-
ξης ανθρώπων που λόγω της έλλειψης αυτής δεν έβαζαν το 
Ηράκλειο στο πρόγραμμά τους.
Το Ηράκλειο αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της 
Κρήτης, την πρωτεύουσα της περιφέρειας και το οικο-
νομικό κέντρο του νησιού. Η πόλη αποτελεί, επίσης, το 
εμπορικό και επιστημονικό κέντρο του νησιού. Κατέχει 
στρατηγική γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική λεκάνη 
της Μεσογείου, συνδέοντας τρεις ηπείρους και πολλούς δι-
αφορετικούς πολιτισμούς. Πρόκειται για την γενέτειρα του 
πρώτου ευρωπαϊκού πολιτισμού από την Μινωική Περίοδο 
3.000 π.X. με έδρα το Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού.  
Οι τομείς κλειδιά της πόλης είναι ο τουρισμός, η γεωργία, 
το εμπόριο ενώ οι κάτοικοι ασχολούνται με τις καλλιέργει-
ες: ελαιόδενδρα, αμπέλια, πορτοκαλιές, κηπευτικά.  
Η διατροφή των Κρητών της πόλης είναι ονομαστή ως  
κρητική διατροφή με βάση ελαιόλαδο, όσπρια, λαχανικά, 
φρούτα, κρασί. Το Ηράκλειο έχει μοναδικά αρωματικά 
φυτά ενώ υπάρχουν μουσεία όπως το Αρχαιολογικό Μου-
σείο Ηρακλείου, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας, και το Μουσείο Μάχης της Κρήτης.  

Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην πόλη είναι: Πανεπιστήμιο 
Κρήτης (Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και     
Σχολή Επιστημών Υγείας). Τ.Ε.Ι. (Σχολές: Τεχνολογικών 
Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, Επαγγελμάτων 
Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογίας-Γεωπονίας).  
Επίσης έχει ερευνητικά κέντρα τα οποία είναι: Ιδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH), Τεχνολογικό Πάρκο 
(Science and Technology Park of Crete STEP-C), ΕΛ-
ΚΕΘΕ Kέντρο Θαλάσσιας Έρευνας, Eνυδρείο Kρήτης 
(CretAquarium) του EΛKEΘE. 
Επίσης έχει το δεύτερο Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας και 
το πρώτο σε ναυλωμένες πτήσεις (charter). 
Βιογραφικό 
Ο Γιώργος Ελ. Αεράκης γεννήθηκε στα Ανώγεια όπου και 
έζησε μέχρι δώδεκα χρονών. Στη συνέχεια η οικογένειά 
του, μετακινήθηκε αρχικά στο Ηράκλειο και αργότερα στην 
Αθήνα. Με την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ όπως λε-
γόταν τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, πέτυχε σε διαγω-
νισμό που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την επόμενη χρονιά προσλήφθηκε στο Λουξεμβούργο, στην 
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας.
Από τον Ιούλιο του 2010, με απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γερμανού κ. Klaus 
Welle, αποσπάστηκε  στο Γραφείο Πληροφοριών του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, υπεύθυνος για την 
πληροφόρηση και προώθηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Hans-Gert Pöttering τον έχει βραβεύσει με το 
ανώτερο μετάλλιο (χρυσό) για τις υπηρεσίες που προσέφερε 
στο Θεσμικό Όργανο κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Έχει σπουδάσει Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία στη Γαλλία. 
Μιλάει γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Το 1993 με μερικούς 
άλλους λάτρεις της Κρήτης δημιούργησαν το Σύλλογο 
Κρητών Λουξεμβούργου. Είναι μέλος του Συμβουλίου 
Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς 
Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Παράρτημα Λουξεμ-
βούργου) και Επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών 
Λουξεμβούργου.
Το καλοκαίρι του 2008 εκλέχτηκε στο Ρέθυμνο Πρόεδρος 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών (www.pask.edc.uoc.
gr), που είναι και το Ανώτατο Όργανο των Κρητών της Δι-
ασποράς. Κορυφαία στιγμή της  θητείας του η οργάνωση 
του Συνεδρίου (www.cretanscongress.gr) που πραγματο-
ποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο το καλοκαίρι του 2010 με την 
παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Γιώργου Πα-
πανδρέου καθώς και του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου 
Πετσάλνικου.
Στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, οι δημό-
τες του Ηρακλείου τον τίμησαν με την ψήφο τους και τον 
εξέλεξαν Δημοτικό Σύμβουλο στον διευρυμένο Καλλικρατι-
κό Δήμο Ηρακλείου. Στις 11 Ιανουαρίου 2011, ο Δήμαρχος 
Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης τον τίμησε αναθέτοντάς του 
το αξίωμα του Αντιδημάρχου με τις εξής αρμοδιότητες: 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ποιότητα Υπηρεσιών και Επι-
μόρφωση Προσωπικού. Είναι παντρεμένος και έχει τρία 
αγόρια.
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«Οι νέες καινοτομίες, στόχο έχουν 
να προωθήσουν τη διαφάνεια, να 
καταπολεμήσουν την κακοδιοίκηση και να 
βελτιώσουν το περιβάλλον της ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με 
τη δημιουργία νέων θεσμών, όπως του 
συνηγόρου της επιχείρησης και την 
αξιοποίηση του διαδικτύου και των 
νέων τεχνολογιών» υπογράμμισε σε 
συνέντευξη στο «Ην-Ων» η πρώτη γυναίκα 
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία 
Λιονή.
Επίσης  τόνισε ότι «Οι πολίτες του Ρεθύμνου 
τα τελευταία χρόνια με τη στάση τους και 
κυρίως με την ψήφο τους  έχουν αποδείξει 
ότι εμπιστεύονται ισότιμα με τους άνδρες 
τις γυναίκες στο στίβο της ενασχόλησης με 
τα κοινά. Είτε πρόκειται για την Αυτοδιοίκηση, όπου σε πρώτο 
και σε δεύτερο βαθμό γυναίκες συνάδελφοι χρημάτισαν μέλη 
Δημοτικών και Νομαρχιακών Συμβουλίων, Αντιδήμαρχοι, 
Αντινομάρχες, είτε στο Κοινοβούλιο, μια και τα τελευταία 
έξι χρόνια ένας εκ των δύο βουλευτών μας είναι γυναίκα. Η 
τοπική κοινωνία με το να είναι εξοικειωμένη με την παρουσία 
των γυναικών στην τοπική  πολιτική σκηνή, αλλά και με τη 
δική μου 25ετη ενασχόληση με τα κοινά αντιμετώπισε χωρίς 
προκατάληψη ή εξάρσεις την εκλογή γυναίκας στη θέση του 
Αντιπεριφερειάρχη».
Ακόμη ανέφερε «Ως Περιφέρεια Κρήτης στόχος μας είναι 
να  ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και να αναδείξουμε 
τις παραγωγικές μας δυνατότητες μέσα από συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις και στους τρεις παραγωγικούς τομείς, δίνοντας 
κυρίαρχο βάρος στο να αναδειχτεί η γεωργοκτηνοτροφία 
σε θεμέλιο λίθο της κρητικής οικονομίας και παράλληλα 
στο να ενσωματωθούν στο δευτερογενή τομέα οι νέες 
τεχνολογίες. Σε ό,τι αφορά στον πρωτογενή τομέα (γεωργία 
- κτηνοτροφία) σχεδιάζουμε παρεμβάσεις ώστε η παραγωγή 
μας να βελτιωθεί ποσοτικά και ποιοτικά κάνοντας τα προϊόντα 
μας πιο ανταγωνιστικά. Θέλουμε μέσα από τα προϊόντα 
μας να αναδεικνύονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
κρητικής γεωργίας και διατροφής, που πρέπει να συνδέονται 
και να συμπληρώνουν και τους λοιπούς παραγωγικούς 
τομείς, όπως ο τουρισμός και η βιοτεχνία. Οι παραγωγοί 
μας χρειάζονται στήριξη σε αυτή τους την προσπάθεια με 
τη μορφή της επιστημονικής έρευνας και συνδρομής καθώς 
και με την παροχή κινήτρων για καινούριες επενδύσεις και 
δραστηριότητες. Μεταξύ άλλων η Περιφέρεια Κρήτης άμεσα θα 
προχωρήσει στη σύσταση περιφερειακού αγροτοδιατροφικού 
επιχειρησιακού φορέα, ο οποίος θα αναλάβει να συντονίσει 
δράσεις για όλη την Περιφέρεια. Κύριος στόχος του φορέα 

θα είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η 
υποστήριξη των απαραίτητων συνεργιών 
στον τομέα της διατροφής γενικότερα αλλά 
και σε άλλους τομείς (τουρισμός, υγεία, 
βιομηχανία, εκπαίδευση).
Στο δευτερογενή τομέα μεγάλο στοίχημα 
αποτελεί η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός 
της παραγωγικής βάσης του σε συνδυασμό 
με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και 
το άνοιγμά τους σε αγορές του εξωτερικού. 
Καίριας σημασίας είναι η σύνδεση του τομέα 
αυτού με τον πρωτογενή τομέα δίνοντας 
έμφαση στις μονάδες και επιχειρήσεις 
που ασχολούνται με την τυποποίηση 
των αγροτικών προϊόντων. Τέλος, για τη 
«ναυαρχίδα» της τοπικής οικονομίας, τον 
Τουρισμό, δίνουμε  έμφαση σε στοχευμένες 

αγορές και προβολή της Κρήτης ως ενιαίου τουριστικού 
προορισμού. Χρειάζεται ακόμα η ενίσχυση των επενδύσεων 
για την προώθηση νέων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η στο έπακρο 
αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος, που ονομάζεται 
«κρητική διατροφή». Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι η τουριστική 
ανάπτυξη προϋποθέτει την ύπαρξη σύγχρονων υλικοτεχνικών 
υποδομών και έργων υποδομής (δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια) 
καθώς και ένα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό».
Βιογραφικό 
Η Μαρία Λιονή γεννήθηκε στον Ορχομενό Βοιωτίας. 
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
αποφοίτησε με «άριστα».
Είναι παντρεμένη με τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστο Λιονή και μητέρα δυο 
παιδιών: της Ευγενίας (ερευνήτριας στη Φαρμακολογία) 
και του Δημήτρη (απόφοιτο του τμήματος Στατιστικής στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Απ το 1983 ασκεί μάχιμη δικηγορία στο Ρέθυμνο και είναι 
δικηγόρος παρ’ Εφέταις.
Το 1986 εκλέχθηκε Δημοτική Σύμβουλος Ρεθύμνου και από 
το 1987 έως το 1990 διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου.
Το 1994 εκλέχθηκε Νομαρχιακή Σύμβουλος Ρεθύμνου και 
από το 1995 έως το 1997 διετέλεσε Αναπληρώτρια Νομάρχη. 
Επίσης διετέλεσε Αντινομάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και 
Κοινωνικής Μέριμνας.
Εκλέχθηκε εκ νέου το 2007 Δημοτική Σύμβουλος Ρεθύμνου και 
υπηρέτησε ως Αντιδήμαρχος αρμόδια για θέματα κοινωνικής 
πολιτικής.
Από το Δεκέμβριο του 2009 έως το Δεκέμβριο 2010 διετέλεσε   
Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Σε σύσταση περιφερειακού 
αγροτοδιατροφικού 
επιχειρησιακού φορέα 

προχωράει η Περιφέρεια Κρήτης
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Η Ενημέρωση

Το κυριότερα προβλήματα της οικονομικής κρίσης της 
Ελλάδος είναι: α) η δυναμική του τεράστιου κρατικού 
χρέους και β) η έλλειψη ανταγωνιστικότητας.
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2011πρόκειται να 
παρουσιάσει έλλειμμα 16,87 δις €, το οποίο θα αντιστοιχεί 
στο 7,5% του ΑΕΠ (Πίνακας 1). Το προβλεπόμενο ΑΕΠ για 
το 2011 θα είναι 222,06 δις €. Με την παρούσα οικονομική 
κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο το έλλειμμα να 
συγκρατηθεί στα επίπεδα που έχει προβλεφθεί, κυρίως λόγω 
της μείωσης της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών και κατ’  
επέκταση της μείωσης των πωλήσεων των επιχειρήσεων. Η 
μείωση των πωλήσεων προκαλεί με τη σειρά της κλείσιμο 
επιχειρήσεων, αύξηση της ανεργίας και μείωση του ΑΕΠ.
Πίνακας  1: Αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού
(πηγή: Υπουργείο Οικονομικών) 

Τα κυριότερα μεγέθη του προϋπολογισμού παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2. Η εξέλιξη του χρέους από το 2000 και η 
πρόβλεψη μέχρι το 2014 παρουσιάζεται στο διάγραμμα 1. 
Το σύνολο του χρέους την 31/12/2010 ανήλθε στο ποσό 
των 340,68 δις €, το οποίο αντιστοιχεί σχεδόν στο 149% 
του ΑΕΠ. Το συνολικό δημόσιο χρέος στο τέλος του 2014 
θα φθάσει στο ποσό των 389,45 δις €, το οποίο αντιστοιχεί 
στο 166% του προβλεπόμενου ΑΕΠ. Εδώ θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι στο 2010 παρουσιάζεται αύξηση του χρέους 

κατά 42,18 δις €. Στην πραγματικότητα όμως το 2010 
το χρέος αυξήθηκε κατά το ποσό του ελλείμματος του 
προυπολογισμού, δηλαδή 21,54 δις €. Το υπόλοιπο ποσό 
των 20,64 δις € αφορά χρέη παλιών ετών προερχόμενα 
κυρίως από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τα οποία 
καταχωρήθηκαν στο 2010. 
Πίνακς 2: Τα κυριότερα μεγέθη του κρατικού 
πουπολογισμού (Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών) 

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει το ετήσιο έλλειμμα του 
κρατικού προϋπολογισμού σε απόλυτους αριθμούς. Τα ποσά 
από το 2011–2014 αφορούν προβλέψεις. 
Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει το ποσοστό της αύξησης του 
χρέους κατά την περίοδο από το 2000 μέχρι το 2010 και 
τις προβλέψεις μέχρι το 2014. Τα επόμενα χρόνια 2011 
έως 2014 το δημόσιο θα πρέπει να δανειστεί το ποσό των 
118,70 δις € προκειμένου να αποπληρώσει ομόλογα που 
λήγουν και 48,77 δις € για να καλύψει τα ελλείμματα του 
προϋπολογισμού των ετών 2011-2014, δηλαδή συνολικά 
167,47 δις €, τα οποία αντιστοιχούν στο 75% του ΑΕΠ όπως 
προκύπτει από το Διάγραμμα 4.

 

Στο ποσό των 167,47 δις € θα πρέπει να προστεθούν 
περίπου 10 δις € ετησίως, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν 
για την αποπληρωμή εντόκων γραμματειών του δημοσίου. 
Αυτό σημαίνει ότι στο ποσό των 167,47 δις € θα πρέπει 
να προστεθεί το ποσό των 40 δις €, με αποτέλεσμα οι 
συνολικές δανειακές ανάγκες του δημοσίου μέχρι το τέλος 
του 2014 να ανέρχονται περίπου στο ποσό των 207 δις €. 
Το τεράστιο αυτό ποσό σχεδόν πλησιάζει το ετήσιο ΑΕΠ 
(93% του ΑΕΠ του έτους 2010). Όπως είναι εύκολα 
κατανοητό, με ετήσια κρατικά έσοδα κατά μέσο όρο 
περίπου 55 δις € είναι αδύνατο το κράτος να μπορέσει 
να εξοικονομήσει 207 δις € τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι 
αδύνατο μέσα στα επόμενα 4 χρόνια, να μπορέσει το κράτος 
να δημιουργήσει πλεόνασμα στον προϋπολογισμό και επί 
πλέον  να εξοικονομήσει 207 δις € για να αποπληρώσει 
το χρέος, οπότε εκ των πραγμάτων θα δρομολογηθεί 
επιμήκυνση αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.
Το συνολικό χρέος των σχεδόν 390 δις στο τέλος του 
2014, με ένα μέσο επιτόκιο 5% θα επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό σχεδόν με 20 δις € τόκους κάθε έτος. 
Δηλαδή πάνω από το 1/3 των κρατικών εσόδων θα πρέπει 
να διατίθενται στην αποπληρωμή τόκων. Έχοντας υπόψη 
ότι κατά μέσο όρο τα ετήσια έσοδα του προϋπολογισμού θα 
είναι περίπου 55 δις € το κράτος έχει να αντιμετωπίσει ένα 
χρέος 7 φορές μεγαλύτερο από τα ετήσια έσοδα του!!
Η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω από την 
ανισορροπία μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών λόγω της 
έλλειψης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, 
όπως προκύπτει στο Διάγραμμα 5. Μια θετική νότα είναι η 
μικρή αύξηση των εξαγωγών το 2010 σε σχέση με το 2009. 
Παρόλα αυτά όμως, εξακολουθούν οι εισαγωγές να είναι 
σχεδόν διπλάσιες από τις εξαγωγές. 

Δυστυχώς όλοι οι αριθμοί δείχνουν την υπερβολικά 
δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Για 
να μπορέσει η Ελλάδα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση 
θα πρέπει η κατάσταση του χρέους να γίνει διαχειρίσιμη. 
Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ληφθούν τα παρακάτω 
μέτρα για την αντιμετώπιση του χρέους και για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας:
α) Το κράτος θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να 
επιτύχει πλεονασματικούς προϋπολογισμούς ώστε να 

Το Δημόσιο χρέος και η αντιμετώπισή του

Δρ.  Γιώργος Σ. Ατσαλάκης
Διδάσκων Πολυτεχνείου 

Κρήτης

Ιωάννα Γ. Ατσαλάκη 
Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

Η Ενημέρωση

Προϋπολογισμός 
σε δις €

2011

Έσοδα 59,48
Έξοδα 76,35
Έλλειμμα -162,87
Έλλειμμα ποσοστό επί του 
ΑΕΠ

7,5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014
ΑΕΠ 237,49 227,99 222,06 224,50 229,22 234,03
Ανάπτυξη % ΑΕΠ -4,0% -2,6 1,1% 2,1% 2,1%
Έλλειμμα 36,57 21,54 16,87 14,59 11,23 6,08
Έλλειμμα % ΑΕΠ -15,4% -9,5% -7,5% -6,5 -4,8% -2,5%
Δημόσιο χρέος 298,524 340,68 357,55 372,14 383,37 389,45
Δημόσιο χρέος % ΑΕΠ 125% 149% 161% 166% 167% 166%

15

20

25

30

35

40

45

50

30,40

16,87

31,70

14,59

25 00

11,23

31,60

6,08

Εισαγωγές

ετήσιο έλλειμμα δάνεια που λήγουν

Διάγραμμα 4: Ετήσια ποσά που θα πρέπει να δανειστεί το 
δημόσιο για να καλύψει τα ελλείματα και να απολπληρώσει 
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Διάγραμμα 3: Έλλειμμα κατά έτος σε ποσοστό (2011-2014 
πρόβλέψη)
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 Διάγραμμα 2: Ετήσια ελλείμματα του κρατικού 
προϋπολογισμού σε απόλυτες τιμές
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Διάγραμμα 1: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους (2011-2014 
πρόβλεψη)
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σταματήσει να παίρνει δάνεια για να καλύπτει τα ετήσια 
ελλείμματα. Δηλαδή με άλλα λόγια δεν θα πρέπει να ξοδεύει 
περισσότερα από τα έσοδα που λαμβάνει. Επίσης θα πρέπει 
να κατοχυρωθεί συνταγματικά ο πλεονασματικός κρατικός 
προϋπολογισμός ώστε να μην μπορεί ποτέ στο μέλλον 
κάποια ανεύθυνη κυβέρνηση να δημιουργήσει και πάλι 
κρατικά ελλείμματα.
β) Τα επιτόκια των παρόντων δανείων θα πρέπει 
να μειωθούν με αναχρηματοδότηση όσο το δυνατό 
περισσότερο ώστε να φθάσουν στο 1-2%.
γ) Το χρέος που κατέχουν οι επενδυτές και η ΕΚΤ να  
διαγράφει τουλάχιστον κατά 30-40%.
δ) Για το υπόλοιπο χρέος, η περίοδος αποπληρωμής θα 
πρέπει να επιμηκυνθεί στα 30-35 χρόνια.    
ε) Να εκσυγχρονιστεί η διοικητική δομή του δημόσιου 
τομέα με την εισαγωγή της «έξυπνης» πληροφορικής. Η 
μέχρι σήμερα, μηχανογράφηση του δημοσίου αναπαράγει 
ακριβές αντίγραφα του χαρτοβασιλείου της γραφειοκρατίας. 
Ο εκσυγχρονισμός αυτός θα σταματήσει την σπατάλη την 

αυθαιρεσία, την διαφθορά και θα υπηρετεί τον πολίτη και 
όχι συγκεκριμένες προνομιούχες επαγγελματικές ομάδες.
στ) Να δοθούν κίνητρα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων (π.χ. 
50% μειωμένες εισφορές στον ΟΑΕΕ και ΙΚΑ, απαλλαγή 
από το φόρο εισοδήματος των κερδών τουλάχιστον για μια 
δεκαετία κλπ.)
ζ) Να μειωθούν οι επενδύσεις για αμυντικούς εξοπλισμούς 
και να επανεξεταστούν οι τεράστιες αντιπαραγωγικές 
δαπάνες του υπουργείου Αμύνης. Τα χρήματα που 
θα εξοικονομηθούν θα διατεθούν αποκλειστικά στην 
βελτίωση των κρατικών υποδομών στις νέες τεχνολογίες 
πληροφορικής, και στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 
 Σε συνέργεια με άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες οι 
οποίες θα δημιουργούν εισροές χρημάτων μέσω των 
εξαγωγών και της αύξησης του τουρισμού, ίσως να 
μπορέσει ο Ελληνικός λαός να οδηγηθεί σε ικανοποιητικά 
και πάλι επίπεδα διαβίωσης μετά από 20 έτη.
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Η Ενημέρωση

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Κλειδιών - Κλειδαριών Ασφαλείας

Λουκέτων παντός τύπου
Μηχανές Κοπής Κλειδιών

Ζ. Παπαντωνίου 19 Αθήνα Τ.Κ. 111 45
Τηλέφωνο: 210 8313800  Fax: 210 8327477
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Συνεργασία ενεργοποίησης ακτοπλοϊκής  γραμμής Θεσσαλονίκης - Κρήτης

«Κάνουμε μεγάλο αγώνα και θέλουμε την υποστήριξη της 
Κρήτης για να μπούν γρήγορα και δυνατά πλοία από και προς το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε, 
ως πολίτες και ως αυτοδιοικητικοί, ότι χρειαζόμαστε 36 ώρες 
για να πάμε με καράβι στην Κρήτη, Είναι στη σκέψη μας να 
έρθουμε σε επαφή με επιχειρηματίες από την Κρήτη για να 
βρούμε μια λύση, αν χρειαστεί και μόνοι μας, αφού το κράτος 
δεν θέλει ή δεν μπορεί» τόνισε σε συνέντευξη στο «Ην-
Ων» ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης 
Ψωμιάδης. 
Ερ. Κύριε Ψωμιάδη, έχετε πει ότι οι περιφερειάρχες είναι 
«μικροί πρωθυπουργοί» αλλά έχετε επισημάνει ότι είναι 
«Ξυπόλητοι, Μικροί Πρωθυπουργοί». Έχει αλλάξει κάτι;
Απ. Ο «τίτλος» μικροί πρωθυπουργοί είναι κυβερνητική 
έμπνευση, δυστυχώς όμως δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα όπως θα έπρεπε. Ο Καλλικράτης έχει 
πολλά προβλήματα, φτιάχτηκε βιαστικά, χωρίς μεταβατική 
περίοδο και προς το παρόν είμαστε… ξυπόλητοι και μικροί 
πρωθυπουργοί. 
Ερ. Πότε αναλαμβάνουν καθήκοντα οι Περιφερειάρχες;
Απ. Είναι θέμα πρωτίστως του υπουργού Εσωτερικών, όμως 
σε κάθε περίπτωση δεν έχει αλλάξει κάτι. Σύμφωνα με την 
κυβέρνηση, η ανάληψη καθηκόντων των Περιφερειαρχών 
αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2011.
Ερ. Σίγουρα θα έχετε κάνει επαφές με επιχειρηματίες τόσο της  
περιοχής σας όσο και με άλλους, που θέλουν να επενδύσουν. 
Έχετε κάποιες προτάσεις  και για πού;
Απ. Επαφές γίνονται συνέχεια. Από την πρώτη μέρα που 
αναλάβαμε τη διοίκηση της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης 
το 2003, η ανάπτυξη του επιχειρείν, η προσέλκυση 

επιχειρηματιών που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή μας. 
Διευκολύνουμε να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια 
όπου μπορούσαμε, γίναμε κάποιες επενδύσεις , όχι όμως 
όσες θα θέλαμε. Συνεχίζουμε την προσπάθεια. Στην Κεντρική 
Μακεδονία έχουμε σπουδαίους επιχειρηματίες, ενώ ο τόπος 
είναι ιδανικός για επενδύσεις. Πρόσφατα δώσαμε μεγάλο 
αγώνα για να αποχαρακτηριστούν οι νόμοι της Κεντρικής 
Μακεδονίας και να πάψουν να θεωρούνται πια «παραμεθόριες 
περιοχές», κάτι που εμπόδιζε την προσέλκυση επενδύσεων. 
Και τα καταφέραμε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν να 
αποκαλύψουμε επιχειρηματικές προτάσεις ωστόσο από αυτό 
το βήμα θέλω να καλέσω τους επιχειρηματίες της Κρήτης και 
όχι μόνο, να επενδύσουν στην Κεντρική Μακεδονία. Είναι μια 
δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να 
τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία.          
Ερ. Στη Θεσσαλονίκη παραδοσιακά υπάρχει ένα καλό 
κλίμα συνεργασίας με την Κρήτη. Και εσείς διατηρείτε 
πολύ καλές σχέσεις. Υπάρχουν επενδυτές από την Κρήτη, 
που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη Μακεδονία ή και το 
αντίστροφο; 
Απ. Πάντα οι σχέσεις Κρητών-Μακεδόνων ήταν πολύ στενές. 
Δεν ξεχνάμε ποτέ τους αγώνες για την ελευθερία που δώσανε 
οι προγονοί σας στο Μακεδονικό Αγώνα. Αλλά και στην 
κοινωνία της Θεσσαλονίκης διαπρέπουν πολίτες κρητικής 
καταγωγής. Κατά καιρούς υπάρχει ενδιαφέρον από την Κρήτη. 
Σας θυμίζω τους αγώνες που κάνουμε τα τελευταία χρόνια για 
να αποκατασταθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης 
με την Κρήτη και τα άλλα νησιά του Αιγαίου, με πλοία 
σύγχρονα και γρήγορα. Αλλά και για αεροπορικές συνδέσεις 
προσπαθούμε και διεκδικούμε. Πρέπει να διευκολύνουμε 

Ο κ. Παναγιώτης  Ψωμιάδης 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας
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όσους θέλουν να επενδύσουν στην Κεντρική Μακεδονία. 
Ερ. Στα λεγόμενα ενεργειακά προγράμματα, που πολύ λόγος 
γίνεται τελευταία και στην Κρήτη, υπάρχουν εταιρείες, που 
ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Π.χ τα φωτοβολταϊκά. Η 
Κρήτη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην ελληνική 
επικράτεια. Σκέφτεστε να υπάρξει κάποια συνεργασία;
Απ. Εμείς, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις που είναι προς το 
συμφέρον των συμπολιτών μας. Τα ενεργειακά προγράμματα 
επίσης είναι ψηλά στην αντζέντα μας, καθώς επιχειρούμε όλοι 
μαζί να διαμορφωθεί οικολογική συνείδηση όχι μόνο στους 
πολίτες αλλά και στη δημόσια διοίκηση. Όμως, θα ήταν πολύ 
πρόχειρο να σας απαντήσω, όταν ακόμη προσπαθούμε να 
λειτουργήσουμε την Καλλικράτεια Περιφέρεια. Δεν είμαστε 
σε θέση να μιλήσουμε τόσο συγκεκριμένα.  
Ερ. Πρόσφατα είχατε βρεθεί στην Κρήτη, δηλώνοντας τις 
πολύ καλές σχέσεις που διατηρείται με το νησί. Εκτός του 
επιχειρηματικού ενδιαφέροντος υπάρχει και πολιτιστικό;
Απ. Έχω κουμπάρους στο νησί. Πήγα το 2010 για τις 
εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ και οι Κρητικοί αποδείχτηκαν 
αληθινοί φίλοι. Έχω ιδιαίτερη αγάπη στη λαϊκή παράδοση 
και φυσικά στην κρητική. Στηρίζουμε τους πολύ δραστήριους 
πολιτιστικούς συλλόγους των Κρητών στην Θεσσαλονίκη. 
Επίσης έχουμε συνεργασία ενώ έχω παρευρεθεί σε πολλά 
κρητικά γλέντια. 
Ερ. Τουριστικά πως σκέφτεστε να υπάρξει συνεργασία με την 
Κρήτη; Θα υπάρξουν επαφές με εφοπλιστές ώστε να υπάρχουν 
γρήγορα καράβια για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο; 
Ίσως να κάνω λάθος, αλλά υπήρχε καράβι, που ένωνε τη 
Μακεδονία με την Κρήτη. Υπάρχει ακόμη ή έχει καταργηθεί 
και αν ναι υπάρχουν σκέψεις να μπει και πάλι σε λειτουργία;
Απ. Κάνουμε μεγάλο αγώνα και θέλουμε την υποστήριξη της 
Κρήτης για να μπούν γρήγορα και δυνατά πλοία από και προς το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχόμαστε, 
ως πολίτες και ως αυτοδιοικητικοί, ότι χρειαζόμαστε 36 ώρες 
για να πάμε με καράβι στην Κρήτη, Είναι στη σκέψη μας να 
έρθουμε σε επαφή με επιχειρηματίες από την Κρήτη για να 
βρούμε μια λύση, αν χρειαστεί και μόνοι μας, αφού το κράτος 
δεν θέλει ή δεν μπορεί. 
Ερ. Τελευταίο, αλλά όχι σε ενδιαφέρον είναι το θέμα των 
σκουπιδιών. Υπάρχει υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι 
σε τρία χρόνια θα απαγορεύεται η δημιουργία των ΧΥΤΑ (είναι 
γνωστό ότι όσοι ΧΥΤΑ έχουν ενεργοποιηθεί δεν καταργούνται). 
Οι σύγχρονοι Ευρωπαϊκοί τρόποι (ανακύκλωση ή ενεργειακή 
καύση) που επιδοτούνται θα εφαρμοσθούν στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και πότε;  Τι γίνεται με το εργοστάσιο 
ανακύκλωσης;
Απ. Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι στις 
πρώτες προτεραιότητες. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεργασία 
με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης για 
το θέμα αυτό. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι -πολίτες, 
αντιπολίτευση, διοίκηση- ότι η Ευρώπη πλέον γνωρίζει καλά 
τι πρέπει να κάνουμε. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την 
Αμερική. Τα απορρίμματα πλέον παράγουν ενέργεια, δηλαδή 
δεν είναι για πέταμα. Πιστεύω ότι μετά το καλοκαίρι θα 
είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις για το θέμα αυτό, με 
γνώμονα τα νέα επιστημονικά δεδομένα και το όφελος των 
συμπολιτών μας.        

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1948.
Είναι ο τρίτος γιος μιας οικογένειας ξεριζωμένων Ποντίων, του 
Χαράλαμπου και της Χρυσούλας Ψωμιάδη, οι οποίοι έχουν 
αποβιώσει. Τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια του είναι ο Λεωνίδας 
(απεβίωσε το 2008) και ο Διονύσης. Αρχικά η οικογένεια 
εγκαταστάθηκε και έζησε στα Κάτω Πορόια Σερρών.
Από νωρίς αφοσιώθηκε στον αθλητισμό και αργότερα στον 
πρωταθλητισμό.
Φοίτησε στη Σχολή ΔΕΛΑΣΑΛ, την Αναργύρειο και 
Κοργιαλένιο σχολή και αργότερα στην Ακαδημία Σωματικής 
Αγωγής. Υπηρέτησε τη θητεία του στη Στρατιωτική Σχολή 
Σωματικής Αγωγής. Υπήρξε πρωταθλητής στίβου στα 400 
μέτρα, με πολλές συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα. 
Το 1982 εκλέγεται δεύτερος Δημοτικός Σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης, ενώ τρία χρόνια αργότερα η Νέα Δημοκρατία 
τον τίμησε, συμπεριλαμβάνοντάς τον δέκατο στη λίστα των 
βουλευτικών εκλογών. 
Το 1986 εξελέγη πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης.
Στις βουλευτικές του 1990 εκλέγεται 3ος βουλευτής στην Α’ 
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ενώ στις βουλευτικές του 1993 
επανεκλέγεται τρίτος  βουλευτής, αυξάνοντας σημαντικά τον 
αριθμό των σταυρών προτίμησης. 
Στις επόμενες βουλευτικές του 1996, η Α’ Περιφέρεια 
Θεσσαλονίκης τον εκλέγει δεύτερο βουλευτή, ενώ στις εκλογές 
της 9ης  Απριλίου 2000 εκλέγεται πλέον πρώτος σε προτίμηση 
βουλευτής.
Δύο δεκαετίες μετά, ο ακούραστος αγώνας για τον τόπο και 
τους ανθρώπους του συνεχίζεται. Η τοπική αυτοδιοίκηση τον 
κερδίζει και πάλι. Θέτει υποψηφιότητα για να υπηρετήσει 
τον τόπο του από τη θέση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης και 
εκλέγεται πανηγυρικά στις Νομαρχιακές Εκλογές από τον Α΄ 
Γύρο λαμβάνοντας 50,1%. 
Το 2006 επανεκλέγεται στη θέση του με ποσοστό 48,24% από 
τον πρώτο γύρο.
Ο άνθρωπος και η ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινής 
ζωής, ήταν και είναι στο επίκεντρο της δράσης τού Παναγιώτη 
Ψωμιάδη. 
Κατά καιρούς συμμετείχε ενεργά σε σημαντικό αριθμό 
κοινωνικών φορέων και οργανώσεων, όπως:
• Πρόεδρος του Μορφωτικού Εκδρομικού Αθλητικού Συλλόγου 
(ΜΕΑΣ) ΤΡΙΤΩΝ Θεσσαλονίκης. 
• Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟ Διοικητηρίου. 
• Μέλος στα Ποντιακά Σωματεία «Η Αναγέννηση» και 
«Παναγία Σουμελά». 
• Μέλος του Δ.Σ. του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Μέριμνα 
των Πτωχών». 
• Μέλος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης. 
• Μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 
• Μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 
Σήμερα είναι:
• Μέλος της ΧΑΝΘ. 
• Μέλος της Ευξείνου Λέσχης Θεσσαλονίκης.
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«Η διαμόρφωση ενός συστήματος οικονομικής πρόβλεψης για 
τις πιθανές μελλοντικές καταστάσεις της τουριστικής δραστη-
ριότητας υπό ορισμένες συνθήκες και στηριζόμενο σε ορθο-
λογικά πρότυπα ανάλυσης αποτελεί αναγκαιότητα για τον οι-
κονομικό προγραμματισμό και την άσκηση τουριστικής οικο-
νομικής πολιτικής» υπογραμμίζεται στο βιβλίο του Δημήτρη 
Λαγού «Τουριστική Οικονομική» (εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ).
Στην τουριστική ανάλυση διακρίνονται δύο μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις για την πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης. 
Πρόκειται για:
-την ανιχνευτική προσέγγιση η οποία στηρίζεται σε δεδομένα 
του παρελθόντος και χρησιμοποιεί διάφορα περιγραφικά μο-
ντέλα για να εντοπίσει τα πρότυπα εξέλιξης της τουριστικής 
δραστηριότητας.
-την κανονιστική προσέγγιση η οποία με τα κανονιστικά μο-
ντέλα που χρησιμοποιεί, προσπαθεί να οργανώσει τρόπους με 
τους οποίους η προγραμματική παρέμβαση μπορεί να διαμορ-
φωθεί για να πετύχει συγκεκριμένους στόχους.
Στο πλαίσιο των παραπάνω μεθοδολογικών προσεγγίσεων δι-
ακρίνονται τα τέσσερα είδη τεχνικών προβλέψεων:
- Ανιχνευτική πρόβλεψη: αναφέρεται στην πιθανή μελλοντι-
κή έκβαση των γεγονότων, μέσω της πρόβλεψης των τάσεων 
του παρελθόντος και του καθορισμού των σχέσεων μεταξύ 
ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Στην ανάλυση 
της η ανιχνευτική πρόβλεψη δεν περιλαμβάνει κανένα είδος 
προγραμματισμού ή αντικειμενικού σκοπού της τουριστικής 
πολιτικής. Ειδικότερα τα μεθοδολογικά εργαλεία είναι τα μο-
ντέλα παλινδρόμησης, τα δομικά μοντέλα, τα μοντέλα γένεσης 
ταξιδιών κ.α
-Συμπερασματική πρόβλεψη: αναφέρεται στη πιθανή μελλο-
ντική έκβαση των γεγονότων, με τον συστηματικό συνδυασμό 
της γνώσης και εμπειρίας των ειδικών από πολλές περιοχές 
γνωστικών αντικειμένων. Η συμπερασματική πρόβλεψη εν-
σωματώνει κρίσεις και αντιλήψεις και στοιχεία στη διαμόρ-
φωση ενός συνόλου «ομόφωνων αποφάσεων» για τις πιθανές 
μελλοντικές εκβάσεις  ορισμένων γεγονότων. Για την Ελλάδα 
τα εργαλεία είναι η τεχνική των Δελφών, τεχνική της προσω-
πικής ομάδας κ.α
- Κανονιστική πρόβλεψη: αναφέρεται στον καθορισμό των 
απαιτουμένων μεθόδων για την επιτυχία ορισμένων επιθυμη-

τών καταστάσεων στο μέλλον.
- Ολοκληρωμένη πρόβλεψη επιδιώκει τον καθορισμό των θε-
μελιωδών σχέσεων μεταξύ των ανεξαρτήτως επιτυγχανομένων 
προβλέψεων για να επιτευχθεί σύγκλιση αποτελεσμάτων. Ένα 
από τα βασικά εργαλεία είναι η χαρτογράφηση. 
Οι μέθοδοι με υποκειμενικές εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται 
στην τουριστική πρόβλεψη όταν τα διαθέσιμα στατιστικά 
στοιχεία δεν δίνουν σαφή εικόνα του μηχανισμού της αγοράς 
των τάσεων στην τεχνολογία και των λοιπών πολύπλοκων εξε-
λίξεων.
Επίσης στην κριτική ανασκόπηση υπάρχει αδυναμία διατύπω-
σης και εφαρμογής ενός και μοναδικού υποδείγματος ζήτησης 
γενικής εφαρμοσιμότητας η οποία αποδίδεται στην ιδιότυπη 
φύση της τουριστικής ζήτησης η οποία επικεντρώνεται κυρίως 
στο γεγονός ότι ο τουρισμός θεωρείται σε μικρότερο βαθμό 
από ότι οι άλλοι τομείς «ενιαία και αυτοτελείς» οικονομική 
δραστηριότητα.
Παράλληλα ο τουρισμός ως τομέας ή κλάδος της οικονομι-
κής δραστηριότητας δεν έχει ακόμα αποσαφηνισθεί από την 
οικονομική θεωρία ενώ ως ολοκληρωμένο σύμπλεγμα δρα-
στηριοτήτων, εντάσσεται σε ένα πλέγμα έντονων αλληλεξαρ-
τήσεων με άλλους τομείς (συγκοινωνίες- μεταφορές- εμπόριο-
κοινωνικές υπηρεσίες - κατασκευές κ.α).
Ακόμη στο πρόβλημα της επιλογής κατάλληλης μονάδας μέ-
τρησης τα χρησιμοποιούμενα στις διάφορες μελέτες τουριστι-
κά μεγέθη  όπως αυτά των αφίξεων ξένων τουριστών στα του-
ριστικά καταλύματα του συνολικού αριθμού διανυκτερεύσεων 
των τουριστών παρουσιάζουν προβλήματα και αδυναμίες.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τουριστικές αφίξεις και οι διανυ-
κτερεύσεις είναι μεγέθη χωρίς οικονομικό περιεχόμενο.  Ακό-
μα συμπεραίνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει λίγες μελέτες 
για την εκτίμηση της τουριστικής κίνησης σε σχέση με τις με-
λέτες που έχουν γίνει για το σύνολο της τελικής ζήτησης.
Οι περισσότερες μακροοικονομικές μελέτες αντιμετωπίζουν 
τον τουρισμό ως ένα μερικό πρόβλημα στο πλαίσιο του διε-
θνούς εμπορίου ή του ισοζυγίου πληρωμών. Επίσης οι ειδι-
κοί του τουρισμού επικεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως 
στην διοίκηση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Επιπλέον δεν 
υφίσταται ενοποιημένο σύστημα δεδομένων, όπως είναι των 
Λογαριασμών του Εθνικού Εισοδήματος.

Τουρισμός

Τεχνικές πρόβλεψης τουριστικής ζήτησης
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Η Γνώμη

Η Γνώμη

«Η ελληνική Περιφέρεια και η στήριξη των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε αυτή αποτελεί προτεραιότητα  
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
Στο πλαίσιο του προγράμματός μας, εξετάζεται σοβαρά το 
ενδεχόμενο πριμοδότησης, κατά το στάδιο της αξιολόγησης 
των προτάσεων, των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και 
ειδικά αυτών που εδρεύουν στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύ-
γκλισης σύμφωνα με το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», δηλαδή 
στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, 
Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και 
Βόρειο Αιγαίο» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε 
στο «Ην-Ων» ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού 
(Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας) κ. Αντώνης Μαρκόπουλος.  
Ερ. Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλισης 
που θα ξεκινήσει τον Ιούνιο για ποιες κατηγορίες εταιριών 
είναι και από ποιο ποσόν θα αρχίζουν οι επενδύσεις;
Απ. Το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που ανακοινώθηκε 
πρόσφατα και πρόκειται να ενεργοποιηθεί το καλοκαίρι, 
αναπτύσσεται σε δύο αλληλοσυμπληρούμενους άξονες 
που ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά πρότυπα, ενισχύοντας 
παράλληλα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο πρώτος, στον οποίο πρόκειται να διατεθούν περίπου 120 
εκ ευρώ, αφορά την «ενίσχυση της προσφοράς» και απο-
σκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, προϊόντων 
και επιχειρήσεων τεχνολογίας και πληροφορικής, και ο δεύ-
τερος την «ενίσχυση της ζήτησης», με προϋπολογισμό 180 
εκατομμυρίων ευρώ, για ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολο-
γιών στην επιχειρηματική αγορά. 
Κρίσιμη παράμετρο στο πλαίσιο αυτό αποτελεί η αλλαγή 
της μεθοδολογίας που ακολουθούμε, καθώς η υλοποίηση 
πλέον των δράσεων θα γίνεται σε κύκλους και σε στάδια, 
ενώ θα υπάρχει επιβράβευση της εφαρμογής της καινο-
τομίας στην επιχειρηματικότητα από την ίδρυση έως την 
ωρίμανση. Η επιδότηση θα δίνεται σε διακριτά στάδια ωρί-
μανσης. Δηλαδή η συμμετοχή σε κάθε επόμενο στάδιο θα 
προϋποθέτει την επιτυχή εκπλήρωση του προηγούμενου.
Ο άξονας που αφορά την ενίσχυση της προσφοράς αφορά 

κυρίως επιχειρήσεις του κλάδου των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών, ανεξαρτήτως μεγέθους και 
«ηλικίας». Αυτό που επιδιώκουμε είναι να στηρίξουμε την 
επιχειρηματικότητα και στα πρώτα αβέβαια βήματά της, 
την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, αλλά παράλληλα και την 
εμπορευματική αξιοποίησή τους.
Ο άξονας της στήριξης της ζήτησης πρόκειται να στοχεύσει 
κυρίως σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
συγκεκριμένων κλάδων, σύμφωνα και με τις προτεραιότητες 
που έχουν τεθεί από την ψηφιακή ατζέντα της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης. Μέσα από αυτό το πλαίσιο στοχεύουμε να ενισχύ-
σουμε την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών για τη βελτίωση της παραγωγής, της εφοδια-
στικής αλυσίδας, των ενεργειακών επιδόσεων επιχειρήσεων, 
του τομέα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, των υπηρεσι-
ών τουρισμού κ.ά.
Οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν από το νέο πλαίσιο κρα-
τικών ενισχύσεων αναμένεται να κυμαίνονται από 200.000  
έως και πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ.
Ερ. Πώς θα στηριχθούν οι εταιρίες της περιφέρειας;
Απ. Η ελληνική Περιφέρεια και η στήριξη των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε αυτή αποτελεί προτεραιότητα 
και για το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συνολικά 
αλλά και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύ-
γκλιση» ειδικότερα. Οι δράσεις που δρομολουγούνται έχουν 
περιφερειακή διάσταση και λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες κάθε Περιφέρειας. Μάλιστα, στο πλαίσιο του 
προγράμματός μας, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο πρι-
μοδότησης, κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προτάσε-
ων, των επιχειρήσεων της Περιφέρειας και ειδικά αυτών που 
εδρεύουν στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης σύμφωνα 
με το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», δηλαδή στην Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, 
Πελλοπόνησος, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
Ερ. Τι χρειάζεται να έχει η εταιρία για να εγκριθεί η επένδυ-
σή της με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα;
Απ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο νέο πλαί-
σιο κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ψηφιακή Σύγκλιση» δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. 

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, όμως, δεν πρόκειται να 
«αποκλειστούν» επιχειρήσεις λόγω μεγέθους ή «ηλικίας». 
Αυτό που πρέπει να τονιστεί, σε κάθε περίπτωση, είναι ότι 
όλες οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να αξιοποίησουν 
αυτές τις δράσεις  - και που μέλημά μας είναι να είναι όσο 
το δυνατόν περισσότερες - θα πρέπει να έχουν εξωστρεφή 
«διάθεση» και χαρακτήρα, καλή προσέγγιση των στόχων 
ανάπτυξης και απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, σωστό 
προγραμματισμό, ρεαλιστικά αλλά συνάμα φιλόδοξα επιχει-
ρηματικά σχέδια και αναλυτικό σχεδιασμό. Διότι θέλουμε 
οι δράσεις αυτές να έχουν ποιοτικά και διαχρονικά αποτελέ-
σματα και όχι ευκαιριακό χαρακτήρα.
Ερ. Τι προβλέπει ο νόμος για την νέα επιχειρηματικότητα;
Απ. Αν αναφερόμαστε στο Νέο Επενδυτικό Νόμο του 
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, όπως έχει τονίσει ο ίδιος ο Υπουργός, ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην  κοινωνική κινητικότητα με τη στήριξη 
νέων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότη-
τας των νέων και του επιστημονικού δυναμικού.  Μάλιστα, 
έχει προβλεφθεί ειδικό καθεστώς για την ενίσχυση καινοτό-
μων εγχειρημάτων νέων επιχειρηματιών που αφορά επιχει-
ρήσεις νέων από 20 μέχρι 40 ετών και  προβλέπει ενίσχυση 
για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) 

για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
ενώ η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 
ευρώ.
Βιογραφικό 
Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Αντώνης 
Μαρκόπουλος  είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος από 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και πτυχιούχος 
του τμήματος Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Έχει πλούσια εμπειρία σε ερευνητικά και αναπτυξιακά 
προγράμματα τόσο μέσα από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και 
μέσα από την πολυετή πορεία του στον ιδιωτικό τομέα, συμ-
μετέχοντας στην σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Ολοκληρωμένων 
Πληροφοριακών Συστημάτων και την Ανάπτυξη νέων δια-
δικτυακών υπηρεσιών. Επιπλέον έχει ασχοληθεί εκτεταμένα 
με διαδικασίες Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, τη διαχείρι-
ση μεγάλων έργων του Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ ειδικότερα στον 
Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 
Ψηφιακής Στρατηγικής. Έχουν δημοσιευθεί περισσότερες 
από 25 ερευνητικές του εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα 
συνέδρια, βιβλία και περιοδικά στους τομείς Ασύρματων 
Δικτύων επόμενης γενιάς και Υπηρεσιών Διαδικτύου.

Πριμοδότηση επιχειρήσεων στην περιφέρεια 

Ο κ. Αντώνης Μαρκόπουλος 
Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού 
(Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας)
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

Το κτήμα «Πάνακρον» βρίσκεται στην κοιλάδα Αμαρίου, στην 
περιοχή της Σχολής Ασωμάτων, περίπου 38 χιλ. Νότια από την 
πόλη του Ρεθύμνου, ανάμεσα στα βουνά Ψηλορείτη, Κέντρος 
και Σάμιτος.
Πρόκειται για μια αγροτουριστική μονάδα 53 στρεμμάτων 
και αποτελείται από 5 παραδοσιακούς αυτόνομους ξενώνες, 
παραδοσιακή ταβέρνα-καφενείο, παιδική χαρά, γήπεδο μπάσκετ-
βόλεϊ, πισίνα, χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων, χώρους με 
άλογα για ιππασία, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και πάρκινγκ.
Η ταβέρνα του Κτήματος «Πάνακρον» είναι χτισμένη σε δύο 
επίπεδα κοντά στην είσοδο του κτήματος. Τον τόνο δίνουν 
τα ξύλινα παραδοσιακά έπιπλα, οι πέτρινες λεπτομέρειες στη 
διακόσμηση των τοίχων και η ανεμπόδιστη θέα στον κήπο του 
κτήματος από τα παράθυρα και τις βεράντες που το περιβάλλουν. 
Μπορεί να φιλοξενήσει έως 400 άτομα στους εσωτερικούς του 
χώρους και έως 1000 στους εξωτερικούς.
Σε αυτόν τον όμορφο και ζεστό χώρο, σερβίρουμε γνήσιες 
κρητικές και αμαριώτικες συνταγές μοναδικής νοστιμιάς. Για 
την παρασκευή τους, χρησιμοποιούμε μόνο αγνά προϊόντα 
και άνυδρα φρούτα και λαχανικά της περιοχής του Αμαρίου. 
Ανάμεσα στα πιάτα μας, που εναλλάσσονται καθημερινά, θα 
βρείτε τσιγαριαστό, μελιτζάνες με χόνδρο, χοιρινό με πιπεριές, 
καθώς και παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, όπως βύσσινο, 
κεράσι και καρύδι. Η λίστα κρασιών μας αποτελείται από 
ετικέτες της περιοχής του Αμαρίου και του Κρητικού αμπελώνα. 
Τα γεύματα σερβίρονται όλη την ημέρα, από νωρίς το πρωί έως 
αργά το βράδυ.
Το συγκρότημα ξενώνων του Κτήματος «ΠΑΝΑΚΡΟΝ» είναι 
χτισμένο στο βορειοανατολικό άκρο του κτήματος, με θέα τα 
όρη Ψηλορείτης, Σάμιτος και Κέντρος. Βρίσκεται σε πολύ 
κοντινή απόσταση από την πισίνα, την ταβέρνα και το parking 
και αποτελείται από πέντε ανεξάρτητες κατοικίες που μπορούν 
να φιλοξενήσουν από 2 έως 5 άτομα. Οι κατοικίες συνδυάζουν 
στοιχεία της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με σύγχρονα υλικά 
και ανέσεις, για να εξασφαλίσουν στον επισκέπτη μια ευχάριστη 
διαμονή. Τα γήινα χρώματα, η οροφή από δοκάρια, τα ξύλινα 
έπιπλα, οι πετρόκτιστοι καναπέδες αποπνέουν μια αίσθηση 
ζεστασιάς και ηρεμίας.

Το Κτήμα «Πάνακρον» αποτελεί ιδανικό προορισμό τόσο 
για μονοήμερες αποδράσεις, όσο και για παραμονή. Οι 
περιφραγμένοι κήποι δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον 
για οικογένειες με παιδιά, ενώ στην ταβέρνα σερβίρονται 
κρητικές και αμαριώτικες συνταγές μοναδικής νοστιμιάς, χάρη 
στα αγνά ντόπια προϊόντα και τα άνυδρα φρούτα και λαχανικά 
που χρησιμοποιούνται. Σε κοντινή απόσταση από το Κτήμα 
«Πάνακρον», βρίσκονται σημαντικά αξιοθέατα, τόσο ιστορικά 
όσο και φυσικά. Αξίζει να επισκεφτείτε τη Βυζαντινή Μονή 
Ασωμάτων μόλις λίγα μέτρα μακριά, ενώ σε ακτίνα μερικών 
χιλιομέτρων βρίσκονται το Φράγμα Ποταμών, το οροπέδιο 
Γιους Κάμπος, τα φαράγγια των Πλατανίων και της Πατσού, 
καθώς και εκτεταμένο δίκτυο περιπατητικών και ορειβατικών 
μονοπατιών.
Το κτήμα ενδείκνυται για ήσυχες διακοπές στην μαγευτική 
φύση του Αμαρίου, και κάθε χρόνο προσελκύει πολλούς λάτρες 
του περιηγητικού, ορειβατικού, γαστρονομικού, αρχαιολογικού, 
θρησκευτικού τουρισμού. Σκοπός της επιχείρησης είναι ο 
επισκέπτης να μπορεί ζήσει και να γευτεί τις αυθεντικές 
γεύσεις, να περπατήσει στη φύση του Αμαρίου, στα μονοπάτια 
που οδηγούν στον μοναδικό Ψηλορείτη, να επισκεφτεί τους 
αρχαιολογικούς χώρους,  εκκλησίες και μοναστήρια. 
Στην πιστοποιημένη από το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής 
Κουζίνας» ταβέρνα του κτήματος, ο επισκέπτης μπορεί να 
γευτεί ντόπια παραδοσιακά φαγητά μαγειρευμένα αποκλειστικά 
με ελαιόλαδο της περιοχής και ντόπια προϊόντα. Επιπλέον στο 
κτήμα υπάρχει παραγωγή πρώτων υλών για την κουζίνα της 
ταβέρνας (σαλάτες - κολοκύθια - μελιτζάνες, αρωματικά βότανα 
κ.α.). 
Ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με τη καθημερινή ζωή των 
κατοίκων της περιοχής. Οι περισσότεροι είναι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι. Μπορεί να μοιραστεί μαζί τους 
τον τρόπο που διασκεδάζουν, τον τρόπο που μαγειρεύουν, 
τα διάφορα ήθη και έθιμα, να συμμετέχει στα παραδοσιακά 
πανηγύρια των χωριών, στις κουρές, στα ρακοκάζανα. Επίσης, 
με μια βόλτα στα γύρω χωριά μπορεί να πληροφορηθεί και 
να συλλέξει τα σπάνια Κρητικά βότανα που υπάρχουν στη 
περιοχή. 

 Ρεθυμνιώτικες – Αμαριώτικες συνταγές 
στο Κτήμα «Πάνακρον»
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Αφιέρωμα Αφιέρωμα

«Νέες νομοθετικές δασικές προτάσεις κατατέθηκαν τον Φε-
βρουάριο του 2011 από ειδική ομάδα εργασίας στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) για την προστασία των δασών, την 
διαχείριση δασών, την βιοποικιλότητα, την χρήση γής, τα αι-
σθητικά δάση και τους δρυμούς ενώ θα καταργηθούν διάφο-
ρες παλιές διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή 
πραγματικότητα» υπογράμμισε ο δασολόγος προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών κ. Κώστας Διαμαντίδης.
Παράλληλα -συνέχισε- επειδή δεν υπάρχει χωροταξικός σχε-
διασμός στην Ελλάδα η ανάρτηση των δασικών εκτάσεων θα 
βοηθήσει όποιον θέλει να αγοράσει μια έκταση ή να επενδύσει 
σε μια περιοχή γιατί δεν θα έχει τον κίνδυνο να εγκλωβιστεί 
χρόνια σε ατελείωτες διαδικασίες πράξεων χαρακτηρισμού ενώ 
θα προστατευθούν αποτελεσματικά δάση και δασικές εκτάσεις 
αφού θα γνωρίζουμε την ακριβή θέση και έκτασή τους. 
Με τη σύνταξη των δασικών χαρτών διευκρίνισε «θα διευκο-
λυνθεί η ολοκλήρωση του έργου του εθνικού κτηματολογίου 
και θα δοθεί το πράσινο φως για την κατάρτιση του Δασολο-
γίου ενώ το 40% περίπου των περιοχών της Ελλάδας θα έχουν 
δασικούς χάρτες σε έξη χρόνια περίπου». 
Μέχρι τώρα έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί 330 δασικοί χάρτες 
σε όλη την Ελλάδα πλήν τον νομό Σάμου.
Για μεν την Κρήτη οι δασικοί χάρτες που έχουν ενταχθεί και 
θεωρηθεί, είναι στις εξής περιοχές: στον νομό Ηρακλείου μόνο  
τον Δήμο Ηρακλείου, στον νομό Λασιθίου ο Άγιος Νικόλαος, 
ο Βρουχάς, η Ελούντα, ο Λούμας, τα Σχοίνια. Στον νομό Ρεθύ-
μνου το Άδελε, η Αργυρούπολη, οι Αρμένοι, το Ατσιπόπουλο, 
το Γεράνι, η Επισκοπή, το Μαρουλά, των Πρασίων, το Πρινέ, 
η πόλις του Ρεθύμνου, το Ρουσοσπίτι, το Χρονομοναστήριον. 
Στον νομό Χανίων, η Γαύδος, τα Κουνουπιδιανά, οι Μουρνιές, 

η Ν. Κυδωνία, το Νεροκούρου, το Περιβολίον Κυδωνίας, η 
Σούδα και η πόλις των Χανίων.
Επίσης έχουν προκηρυχθεί 113 ΟΤΑ προκαποδιστριακοί για 
την Αττική, των περιοχών Θεσσαλίας, τον Δήμο Πρέβεζας, τον 
Δήμο Κορίνθου, στον Δήμο Πύργου, της Ζακύνθου, του Ναυ-
πλίου, της Τριπόλεως, της Λειβαδιάς, της Κοζάνης, του Κιλ-
κις, της Αλεξανδρούπολις, της Φλώρινας, της Ηγουμενίτσας, 
της Σπάρτης, του Ναυπλίου, της Λαμίας, του Πολυγύρου, της 
Κατερίνης, της Εδέσσης, της Ξάνθης, της Δράμας οι οποίοι 
έχουν ολοκληρωθεί, συνταχθεί και έχουν δοθεί για θεώρηση 
στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών.
Επίσης έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες της Πεντέλης, της 
Νέας Πεντέλης και του Μαραθώνα. Οι δασικοί χάρτες που 
αναρτώνται βασίζονται στην αεροφωτογράφηση του 1945 
(και σε παλαιότερες για την Αττική), σε πρόσφατες λήψεις και 
αυτοψίες. Στον Μαραθώνα οι παλαιές αεροφωτογραφίες κατα-
γράφουν 53.000 στρέμματα δάσους / δασικών εκτάσεων, ενώ 
οι σύγχρονες 49.975. Στη Νέα Πεντέλη οι παλαιές μετρήσεις 
δείχνουν 2.072 στρέμματα δάσους, ενώ σήμερα καταγράφο-
νται 2.045. Στην Παλαιά Πεντέλη οι παλαιές μετρήσεις απο-
τυπώνουν 22.072 στρέμματα δασικών εκτάσεων και οι νέες 
21.566.
Στην Παλαιά Πεντέλη, οι παλιές και οι νέες μετρήσεις των 
δασικών εκτάσεων έχουν απόκλιση 600 στρεμμάτων περίπου, 
που σημαίνει πως αυτά έχουν δομηθεί. Στον Μαραθώνα, ο συ-
νεταιρισμός δικαστών και εισαγγελέων διεκδικεί 820 στρέμ-
ματα (αδόμητα προς το παρόν), τα οποία στον δασικό χάρτη 
χαρακτηρίζονται ως δάσος. Το σύνολο των κτισμάτων μέσα 
στα δάση κυμαίνεται μεταξύ 200.000-300.000 πανελλαδικά, 
σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς. Κώστας Διαμαντίδης, 

προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών 

Νέοι δασικοί χάρτες
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Αφιέρωμα

Ακόμη οι κατηγορίες χαρτών που βρίσκονται στο στάδιο ανά-
θεσης των μελετών είναι το υπόλοιπο της Αττικής μαζί με τις 
νησιωτικές περιοχές. Ειδικότερα οι νησιωτικές περιοχές είναι: 
το Αγκίστρι, η Αίγινα, τα Αντικύθηρα, τα Κύθηρα, τα Μέθανα, 
η Τροιζηνία, ο Πόρος, η Ύδρα και οι Σπέτσες.
Παράλληλα θα προκηρυχθεί μέσα στο 2011 η κτηματογράφη-
ση σε 78 ΟΤΑ των νομών: της Αιτωλοακαρνανίας, της Βοιωτί-
ας, της Θεσπρωτίας, της Κοζάνης, της Κορινθίας, της Ξάνθης 
και των Σερρών.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα σε 30 μήνες πρέπει να έχουν 
καταρτισθεί και θεωρηθεί οι δασικοί χάρτες 11 νομών της χώ-
ρας οι οποίες έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές και έχουν 
μεγάλες περιοχές  «NATURA» όπως: Αρκαδία, Ηλεία, Αχαϊα, 
Λακωνία, Μεσσηνία, Εύβοια, Χαλκιδική, Μαγνησία, Θεσσα-
λονίκη, Ιωάννινα, Πιερία.
Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν έννομο συμ-
φέρον επί του ακινήτου (ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, έχοντες 
υποθήκη ή δουλεία, μισθωτές κ.λπ.) και μόνο σχετικά με τον 
χαρακτήρα της έκτασης. Δεν κρίνονται θέματα ιδιοκτησιακά. 
Μέσα στον Μάιο 2011 αναμένεται να αναρτηθούν ακόμα πέ-
ντε δασικοί χάρτες που αφορούν περιοχές της Περιφέρειας σε 
Βόλο, Ηλεία, Εβρο, Καβάλα και Δράμα. Σε δύο με τρεις μήνες 
θα θεωρηθούν από την Περιφέρεια Αττικής οι δασικοί χάρτες 
Κηφισιάς, Σταμάτας, Δροσιάς και Φυλής.
Προβλέπονται τα εξής στάδια: 
 •Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται εντός 45 ημερών ή 65 ημερών 
για τους κατοίκους εξωτερικού.
 •Εξετάζονται μέσα σε τέσσερις μήνες από τριμελείς επιτρο-
πές.
 •Ακολουθεί η κύρωση του δασικού χάρτη. Ο ενδιαφερόμενος 
πολίτης μπορεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, εφόσον επιμέ-
νει στις ενστάσεις του.
 Για την άσκηση των αντιρρήσεων προβλέπεται παράβολο που 
κλιμακώνεται ανάλογα με την έκταση της ιδιοκτησίας. 
Συγκεκριμένα:  
 • Για εμβαδόν έκτασης έως 1.000 τετραγωνικά μέτρα, 50 
ευρώ.
 • 5.000 τετραγωνικά μέτρα, 150 ευρώ.
 • 20.000 τετραγωνικά μέτρα, 500 ευρώ.
 • 100.000 τετραγωνικά μέτρα, 1.000 ευρώ.
 • 300.000 τετραγωνικά μέτρα, 2.000 ευρώ.
 • Ανω των 300.000 τετραγωνικών μέτρων, 4.000 ευρώ.
Βιογραφικό
Ο Κώστας Διαμαντίδης είναι δασολόγος και Προϊστάμενος Δι-
εύθυνσης Δασικών Χαρτών. Αποφοίτησε από την Δασολογική 
Σχολή Θεσσαλονίκης το 1973 και το 1977 διορίστηκε στο δη-
μόσιο για την σύνταξη του δασικού κτηματολογίου του νόμου 
248/1976 και παρέμεινε μέχρι το 1992.
Από το 1992 ανέλαβε στην κεντρική υπηρεσία δασών του 
Υπουργείου Γεωργίας στην Διεύθυνση Προστασίας Δασών 
και από το 1998 προϊστάμενος του τμήματος Θεματικών Χαρ-
τογραφήσεων.
Από το 2002 μέχρι 2005 προϊστάμενος στο τμήμα Αλλαγής 
Χρήσης Δασικών Γαιών της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών.  
Από το Φεβρουάριο του 2005 προϊστάμενος Διεύθυνσης Δα-
σικών Χαρτών.    

Προαύλιος χώρος
της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών
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«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
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Η αύξηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, ο περι-
ορισμός της χρήσης μηχανοκίνητων οχημάτων στα κέντρα 
των πόλεων, η χρήση «ψυχρών» υλικών, η απομάκρυνση 
των κλιματιστικών μονάδων από τις όψεις των κτηρίων σε 
στενούς δρόμους, η χρήση σκίασης και η χρήση ψυχρών 
πηγών για την απόρριψη της πλεονάζουσας θερμότητας είναι 
μέθοδοι αντιμετώπισης και ανάσχεσης του νέου Προγράμμα-
τος «Αστικών Βιοκλιματικών Αναπλάσεων» του Υπουργείου 
ΠΕΚΑ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ζωής και της 
περιβαλλοντικής άνεσης των κατοίκων περιοχών με κλιματι-
κό πρόβλημα, ο περιορισμός της κατανάλωσης ενέργειας, ο 
περιορισμός της έκκλησης των αερίων του θερμοκηπίου και 
ως εκ τούτου, τη συμβολή στην αναστροφή της κλιματικής 
μεταβολής.
Το πρόγραμμα έχει επίσης σκοπό τη σύνταξη βιοκλιματικών 
-περιβαλλοντικών αρχών για τις αστικές περιοχές, που θα 
αποτελέσουν την αρχή μιας συζήτησης για τον «κλιματικό 
σχεδιασμό» των ελληνικών πόλεων και η πιλοτική εφαρμογή 
βιοκλιματικών αστικών αναπλάσεων, με απώτερο στόχο την 
προετοιμασία ενός μεγαλύτερου προγράμματος.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και το ΕΠΠΕ-
ΡΑΑ, Ενδιάμεσος Φορέας του προγράμματος είναι το ΚΑΠΕ 
(Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας) 
και το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης φτάνει τα 60 
εκατομμύρια €.
Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε όλους τους Δήμους και τις 
Περιφέρειες της χώρας που διαθέτουν περιοχές με αποδε-
δειγμένο κλιματικό πρόβλημα και θα χρηματοδοτηθούν 
έργα μέχρι εξαντλήσεως του παραπάνω ποσού. Για κάθε 
υποψήφιο προς ένταξη έργο θα πρέπει να υποβληθεί σχετική 
μελέτη και η επιλογή των έργων που θα χρηματοδοτηθούν θα 
πραγματοποιηθεί κατόπιν αξιολόγησης των μελετών αυτών 
από ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ειδήμονες επί 
αρχιτεκτονικών και βιοκλιματικών θεμάτων.
Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν έργα που ικανοποιούν τουλάχι-
στον τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις: 
1. H υποψήφια περιοχή παρουσιάζει αποδεδειγμένο πρόβλη-
μα κλιματικής υποβάθμισης, είναι σημαντικής επιφάνειας και 
επηρεάζει το κλίμα της περιοχής. 
2. Το προτεινόμενο πρόγραμμα βιοκλιματικής ανάπλασης 

επιτυγχάνει συγκεκριμένους κλιματικούς στόχους και απο-
τελεί, εάν είναι δυνατόν, τμήμα ενός συνολικότερου αστικού 
σχεδιασμού της περιοχής. 
3. Υπάρχουν πλήρως ώριμες μελέτες της αστικής ανάπλασης. 
Η τεκμηρίωση του κλιματικού προβλήματος μιας υποψήφι-
ας περιοχής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 
σχετικής μελέτης που θα υποβληθεί είτε με εξειδικευμένες 
μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή (για 
παράδειγμα υπάρχουν διαθέσιμες μετρήσεις για περίπου 30 
δήμους της Αττικής), είτε με εξειδικευμένες προσομοιώσεις 
της περιοχής με χρήση προηγμένων κλιματικών μοντέλων 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προγράμματος.
Με βάση τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στο πρόγραμμα, 
οι βασικοί κλιματικοί στόχοι μιας αστικής βιοκλιματικής 
ανάπλασης, είναι: 
1.Μείωση της μέσης μεγίστης θερινής θερμοκρασίας περι-
βάλλοντος στην περιοχή επέμβασης και σε ύψος 1.80 μ, κατά 
τουλάχιστον ενάμισι βαθμό. 
2.Μείωση του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμοω-
ρών βάσης 26°C, της μέσης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 
της περιοχής, σε ύψος 1.80 μ, κατά την θερινή περίοδο, κατά 
τουλάχιστον 20 τοις εκατό. 
 3. Μείωση της μέσης χωρικής μεγίστης θερμοκρασίας επιφά-
νειας στον χώρο επέμβασης κατά τουλάχιστον 5 βαθμούς για 
την θερινή περίοδο σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. 
4. Βελτίωση των μέσων χωρικών επιπέδων θερμικής άνεσης 
κατά τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα 
της άνεσης που επικρατούν στην περιοχή κατά την θερινή 
περίοδο πριν την εφαρμογή της μελέτης.
Υπάρχουν πλήρεις οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να τεκμηριωθούν οι βιοκλιματικές μελέτες για τα 
υποψήφια προς ένταξη έργα. 
Το ΚΑΠΕ αμέσως μετά την προκήρυξη του προγράμματος 
και έως την τελική ημέρα κατάθεσης των προτάσεων θα θέ-
σει σε λειτουργία γραφείο υποστήριξης όπου θα παρέχονται 
εξειδικευμένες πληροφορίες εφόσον ζητούνται, θα ελέγχεται 
η σκοπιμότητα και τα χαρακτηριστικά των προτάσεων, όπως 
και θα ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των κανόνων της προκή-
ρυξης από τους συμμετέχοντες.
Όλες οι μελέτες που δεν επηρεάζουν την κρίση για την επιλο-
γή των έργων, (στατικά, κλπ), μπορούν να παραδοθούν εντός 

καθορισμένης ημερομηνίας μετά την επιλογή των έργων. 
Παράλληλα το ΚΑΠΕ ετοιμάζει και θα παραδώσει στους 
υποψηφίους συμμετέχοντες:
I. Διοικητικό Οδηγό όπου θα αναπτύσσονται όλα τα διοικητι-
κά χαρακτηριστικά του προγράμματος καθώς και η μεθοδο-
λογία που θα ακολουθηθεί από την αρχή μέχρι το τέλος 
II. Επιστημονικό Οδηγό Αστικών Βιοκλιματικών Αναπλάσε-
ων όπου παρουσιάζονται οι τεχνολογίες και τα εργαλεία μέσω 
των οποίων μπορεί να αναβαθμιστεί το αστικό περιβάλλον.
Η Διοικητική Διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η παρα-
κάτω: 
1. Το ΚΑΠΕ είναι ενδιάμεσος φορέας και είναι υπεύθυνος για 
την προκήρυξη, επιλογή έργων, παρακολούθηση και επιστη-
μονική και οικονομική αξιολόγηση των έργων 
2. Έχει δημιουργηθεί επιστημονική επιτροπή εκτέλεσης και 
αξιολόγησης του προγράμματος που αποτελείται από διακε-
κριμένους και έμπειρους επιστήμονες. 
3. Περί τα τέλη Μαΐου θα υπάρχει η επίσημη πρόσκληση από 
το ΚΑΠΕ. 
4. Θα δοθεί χρόνος κατάθεσης έως τα τέλη Ιουλίου. Όλες οι 
μελέτες πρέπει να είναι εγκεκριμένες και πλήρεις. 
5. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει γίνει η αξιολόγηση και 
μέσα στους επομένους μήνες θα υπογραφούν τα συμβόλαια. 
Υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν περί τα 10-12 έργα 
προϋπολογισμού μέχρι και 5 εκ ευρώ το καθένα. 
6. Το ΚΑΠΕ έχει το δικαίωμα να ζητήσει όλες τις απαραί-
τητες πρόσθετες μελέτες και διευκρινίσεις καθώς και να 
διαπραγματευτεί μέρος ή το σύνολο του προϋπολογισμού. 
7. Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από ομάδα ανεξάρ-
τητων επιστημόνων που δε θα έχουν ουδεμία συμμετοχή η 
σχέση με τους παράγοντες του προγράμματος. 
8. Θα ζητηθεί από τους Δήμους να ενσωματώσουν στο 

κόστος τη συντήρηση των έργων από τους εργολήπτες για 
δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την παράδοση του έργου. 
9. Θα ζητηθεί από τους Δήμους να ενσωματώσουν ειδικούς 
σύμβουλους που θα είναι ικανοί να παρακολουθήσουν τις 
ειδικές απαιτήσεις των έργων ΕΣΠΑ καθώς και την επιστη-
μονική του πρόοδο.  
10. Η προκήρυξη κατασκευής των έργων θα γίνει άμεσα από 
τους δήμους. Υπάρχει πρόθεση να ζητηθεί ειδική εμπειρία σε 
σχετικά θέματα από τους κατασκευαστές. 
11. Ο προϋπολογισμός του έργου θα περιλαμβάνει και το κό-
στος του αστικού φωτισμού της περιοχής, ενώ ένα ορισμένο 
αλλά μικρό ποσό μπορεί να δαπανηθεί σε απολύτως απαραί-
τητες υποδομές.
12. Όπου χρησιμοποιηθούν ειδικά υλικά θα ζητηθεί αυτά 
να είναι πιστοποιημένα και να προσκομιστούν τα σχετικά 
πιστοποιητικά. 
13. Θα ζητηθεί να ενσωματωθεί το κόστος ενός μικρού μετε-
ωρολογικού σταθμού για την on line κλιματική παρακολού-
θηση της περιοχής. 
14. Το ΚΑΠΕ θα παρακολουθεί στενά κάθε έργο, όσον 
αφορά στην τήρηση των προδιαγραφών που έχουν τεθεί. 
Θα μετρά σε όλη τη διάρκεια του έργου την απόδοση και τα 
χαρακτηριστικά όλων των στοιχείων, προϊόντων και συστη-
μάτων που εγκαθίστανται και θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
την αντικατάσταση τους, εφόσον δεν πληρούν τις προδιαγρα-
φές που έχουν τεθεί. 
15. Το ΚΑΠΕ θα πραγματοποιήσει πλήρεις κλιματικές με-
τρήσεις και προσομοιώσεις στο τέλος κάθε έργου, ώστε να 
διαπιστωθεί η πραγματική κλιματική απόδοσή του. 
16. Θα υπάρχει πλήρης και συνεχής ενημέρωση για το έργο, 
μέσω ενός ειδικού ιστότοπου αλλά και με εξειδικευμένες 
δράσεις.

Αύξηση πράσινου στις πόλεις
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Μανώλης Ρασούλης 
Ο Κρητικός καλλιτέχνης

«ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΦΤΟΥΝΕ ΜΑ Η ΑΓΑΠΗ ΜΕΝΕΙ»

«Η αυτοβιογραφία του αξέχαστου Κρητικού καλλιτέχνη Μα-
νώλη Ρασούλη που βρίσκεται στην τελική επεξεργασία θα δώ-
σει πολλές απαντήσεις για την πολυδιάστατη προσωπικότητα 
του και για τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις» υπογράμμισε 
σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» η Ναταλία Ρασούλη 
(κόρη του καλλιτέχνη η οποία έχει σπουδάσει μουσικά αλλά 
είναι και τραγουδίστρια).
Πρέπει να σημειωθεί ότι -υπογράμμισε- τελευταία έγραψε και 
άλλο ένα βιβλίο με θέμα την Κρήτη ενώ υπάρχουν δουλειές 
στο χώρο της δισκογραφίας που στο μέλλον θα ανακοινω-
θούν. 
Σύμφωνα με την Ναταλία Ρασούλη τα κυριότερα έργα του τα 
οποία ήταν σταθμός στο σύγχρονο ελληνικό πεντάγραμμο θα 
έλεγε κανείς ότι είναι: «οι δίσκοι «η εκδίκηση της γυφτιάς», 
«τα δήθεν», «τα τραγούδια της Χαρούλας» στα πρώτα χρό-
νια της στιχουργικής του δημιουργίας, σηματοδότησαν και 
άλλαξαν τον ρου του νεοελληνικού τραγουδιού. Στη συνέχεια 
είναι πολλοί οι δίσκοι που ακολούθησαν, που πια αποτελούν 
μανιφέστο, όχι μόνο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, αλλά και σε 
πολιτικοκοινωνικό επίπεδο. «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα η 
αγάπη μένει», «Παίξε Χρήστο επειγόντως», «Να ‘μαστε πάλι 
εδώ Αντρέα», «Πότε Βούδας πότε Κούδας», «Τα ποδοσφαιρι-
κά» που περιέχουν και τον ύμνο του ΟΦΗ, «Βαλκανιζατέρ», 
«Ηummus Sapiens», μια εξαιρετική συνεργασία με τον πιο 
σημαντικό τραγουδοποιό του Ισραήλ, τον Jehuda Poliker σε 
μια προσπάθεια του ίδιου και του γνωστού ισραηλινού τρα-
γουδοποιού, μέσα από τον πολιτισμό την ένωση Παλαιστινίων 
και Ισραηλιτών καθώς και την σχέση Ελλάδας και Ισραήλ.»
Όλα του τα έργα -αναφέρει η Ναταλία Ρασούλη- πηγάζουν 
αρχετυπικά από την Κρήτη γιατί δεν ήταν απλά κρητικός, 
αλλά σεβάστηκε και προσπάθησε να κατανοήσει σε βάθος τον 
Κρητικό Πολιτισμό, όπως αυτός έχει επηρεάσει μέσα από  την 
Ιστορία του και τον υπόλοιπο κόσμο. Tον απασχόλησε πολύ 
το πέρασμα του Μινωικού πολιτισμού και πως αυτός μπορεί 
να άφησε το αποτύπωμά του στις γειτονικές χώρες. Το βιβλίο 
του «Οι Εβραίοι είναι Έλληνες Κρήτες» αναπτύσσει ακριβώς 
αυτούς τους προβληματισμούς. Θα μπορούσαμε βέβαια να 
πούμε, ότι μαζί με το προαναφερθέν βιβλίο, ένα σημαντικό 
πόνημά του ήταν και το βιβλίο του «Κνωσσώντας την αλή-

θεια». Νομίζω ότι ο τίτλος του συγκεκριμένου βιβλίου αντι-
κατοπτρίζει την σύνδεση που είχε μέσα την Κρήτη. Σε κάθε 
συναυλία του έκλεινε μ’ ένα ριζίτικο «Κόσμε χρυσέ, κόσμε 
αργυρέ». Μια πολύ σημαντική στιγμή στη ζωή του, ήταν η 
οργάνωση πολιτισμικών δρώμενων στις Αρχάνες (Ηράκλειο-
Κρήτης)  το 1988 με κορύφωση την συναυλία του φίλου του 
Άκη Πάνου.
Ο Μανώλης Ρασούλης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 
28 Σεπτεμβρίου του 1945, μεγάλωσε στο Ηράκλειο και βοη-
θούσε τον πατέρα του στο χρυσοχοείο. Τελειώνοντας το εξα-
τάξιο γυμνάσιο ανεβαίνει στην Αθήνα όπου σπουδάζει σκηνο-
θεσία κινηματογράφου, γράφει ποιήματα, σενάρια, τραγουδά-
ει ερασιτεχνικά στις μπουάτ της Πλάκας. 
Στις 21 του Απρίλη 1967 συλλαμβάνεται από την Δικτατορία 
και περνάει μερικές ώρες στην «Μπουμπουλίνας». Φεύγει για 
το Λονδίνο όπου μένει 6 χρόνια. Τον Μάη του 1968 παίρνει 
μέρος στην μεγάλη εξέγερση των φοιτητών στο Παρίσι και 
τραυματίζεται θανάσιμα. Το 1974, λίγο μετά από το Πολυ-
τεχνείο  κατεβαίνει στην Αθήνα, όπου λόγω συλλήψεων από 
την Μυστική Αστυνομία, κρύβεται. Μετά τα γεγονότα στην 
Κύπρο το καλοκαίρι του1974 και την πτώση της Χούντας 
συνεχίζει τον πολιτικό αγώνα. Δουλεύει στα ναυπηγεία του 
Ανδρεάδη στο Πέραμα μπαίνει στην απεργιακή επιτροπή και 
πρωτοστατεί στο εργατικό κίνημα που ανατρέπει όλο το μέ-
χρι τότε καθεστώς στα μεγάλα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Στο 
Λονδίνο τον Ιούνιο του 1973 γεννιέται η κόρη του, που της 
έδωσε το όνομα Ναταλία.
Το1974 τον καλεί ο φίλος του Μάνος Λοίζος και τραγουδά στον 
δίσκο «Τα νέγρικα» μαζί με την Μαρία Φαραντούρη. Επίσης ο 
ίδιος συνθέτης τον επιβάλει και τραγουδά το τραγούδι στα κο-
μέρσιαλ ενός σίριαλ που γίνεται επιτυχία. Ο συνθέτης Νίκος 
Μαμαγκάκης του προτείνει και τραγουδά σ’ ένα δίσκο του σε 
ποίηση Πρεβελάκη «Ο νέος Ερωτόκριτος». Τυπώνει τα τρία 
πρώτα του βιβλία: «Η μπαλάντα του Ιασαάκ», ένα σύνθετο 
ποίημα επηρεασμένο από τον αγώνα της νεολαίας, στο οποίο 
βιβλίο αναποδογυρίζει τον μύθο της θυσίας του Αβραάμ. Τα 
τραγούδια του γίνονται γνωστά κι αγαπητά στο Ισραήλ, την 
Τουρκία, τη Σερβία, στις Χώρες όπου υπάρχουν Έλληνες αλλά 
και για κάποιο μυστήριο λόγο και στην Ιαπωνία.

Η φωτογραφία είναι από το προσωπικό αρχείο 
της Ναταλίας Ρασούλη
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Βιβλία

«Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, δηλαδή αξιοποίηση 
και μεταλλουργική μετουσίωση του εκλεκτού, ποικίλου 
και άφθονου μεταλλευτικού πλούτου της, μηχανική επε-
ξεργασία των προϊόντων της μεταλλουργίας, κατασκευή 
μηχανών και γενικότερα των μέσων παραγωγής, ίδρυση 
ναυπηγείων, εγκατάσταση ηλεκτροχημικών εργοστασίων, 
χωρίς προνομιακές παραχωρήσεις από ξένο κεφάλαιο, 
αποτελεί την μόνη διέξοδο από την οικονομική αποτελ-
μάτωση, τον μόνο τρόπο για μια σταθερή προοδευτική 
οικονομική εξυγίανση και ανόρθωση, τον λυτρωμό της 
ελληνικής οικονομίας και της εθνικής εργασίας από το 
δεσμό του ξένου κεφαλαίου, την επιδίωξη κάθε πολιτικής 
πραγματικά εξυπηρετικής των συμφερόντων του λαού» 
υπογραμμίζει στον πρόλογο του βιβλίου «Η βαρειά βιομη-
χανία στην Ελλάδα» ο Γενικός Γραμματέας της Επιστη-
μονικής Εταιρίας μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων με 
την ονομασία «Επιστήμη-Ανοικοδόμηση» (ΕΠ.ΑΝ) στις 
30 Μαίου του 1947 που ήταν η πρώτη έκδοση του βιβλί-
ου. 
Ο συγγραφέας του βιβλίου ήταν ο Δημήτρης Μπάτσης ο 
οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1916. Ο πατέρας του 
ήταν Ναύαρχος Α. Μπάτσης (καταγόταν από τα Ψαρά) και 
η μητέρα του, Αν. Πρίντεζη, από τη Σύρο. Σπούδασε Νο-
μικά και Οικονομικά και ήταν συντάκτης του περιοδικού 
ΑΝΤΑΙΟΣ, το οποίο κυκλοφόρησε μεταξύ 1945-1951. 
Εκτελέστηκε στις 30 Μαρτίου 1952.
Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΠ.ΑΝ στο 
βιβλίο αποδεικνύεται ότι «η βαρειά βιομηχανία στην Ελ-
λάδα είναι απόλυτα δυνατή και πραγματοποιήσιμη. Όλες 
οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Το ενεργειακό μας δυναμικό 
(υδατοπτώσεις και στερεά καύσιμα) ανεβαίνει σε πολλά 
δισεκατομμύρια κιλοβατώρια το χρόνο.
Η βαρειά βιομηχανία σαν βασικός συντελεστής στην εσω-
τερική συγκρότηση και οργανική ανάπτυξη της εθνικής 
οικονομίας είναι η κύρια οικονομική θέση του έργου. 
Ο συγγραφέας ευθύς από την εισαγωγή τοποθετεί τις 
αφετηρίες του. Τον πλούτο του ελληνικού εδάφους και 

υπεδάφους δεν το βλέπει μόνο σαν μια πηγή εθνικού 
εισοδήματος, που θα μπορούσε σε ορισμένη στιγμή να 
αντικατασταθεί μερικά ή ολικά από μια άλλη πηγή. Τον 
βλέπει σαν βασικό στοιχείο της ελληνικής οικονομίας, που 
θα επιτρέψει «την ολοκλήρωση του αστικοδημοκρατικού 
μετασχηματισμού του τόπου και τη ριζική μετατροπή στη 
διάθρωση της οικονομίας τους». Τον βλέπει για στοιχείο 
που θα βοηθήσει την πραγματοποίηση της εσωτερικής 
συσσώρευσης σε μεγάλη κλίμακα, συσσώρευσης που 
ματαιώνεται με την εξάρτηση της οικονομίας μας από την 
αγορά του εξωτερικού.
Δικαιολογείται, έτσι η μελλοντική προοπτική που εκφρά-
ζει το κήρυγμα: Αξιοποιείστε το φυσικό πλούτο κάθε τό-
που στον ανώτερο δυνατό βαθμό.       
Η έννοια της παραγωγικότητας της εργασίας, χρησιμο-
ποιείται από τον συγγραφέα για τη σπουδή της ελληνικής 
οικονομίας. Η ανάλυση και ο σχηματισμός της αξίας, οι 
διαπιστώσεις για τον προορισμό της εθνικής προσόδου και 
του καθαρού εισοδήματος, η σπουδή της αγροτικής μας 
οικονομίας, όπως είναι σήμερα, η φωτεινή ανάλυση της 
ανασταλτικής επιρροής της θεωρίας της «πλήρους απα-
σχολήσεως» είναι, κατά την γνώμη μου, από τα καλύτερα, 
επιστημονικότερα και διαφωτιστικότερα κεφάλαια του 
βιβλίου.
Ο κ. Μπάτσης πνευματικός στρατιώτης του αγώνα αυτού, 
αγνά σκεπτόμενος Έλληνας, προσφέρει με την εργασία 
του ένα αξιόλογο όπλο για την καταπολέμηση κάθε προ-
σπάθειας που θα είχε σκοπό να σφυρηλατηθούν καταθλι-
πτικά δεσμά για τον ελληνικό λαό.
Έχω την πεποίθηση ότι με την συνδρομή όλων των εθνικά 
σκεπτόμενων Ελλήνων επιστημόνων ο κίνδυνος θ’ απο-
τραπεί. Ο δημοκρατικός ελληνικός λαός γνωρίζοντας το 
φυσικό πλούτο της Χώρας, τεχνικά καθοδηγούμενος από 
τους επιστήμονες που είναι αφοσιωμένοι στην εξυπηρέ-
τησή του, για τον τρόπο που πρέπει ν’ ακολουθήσει στην 
αξιοποίηση του πλούτου, θ’ αντισταθεί σε κάθε απόπειρα 
αρπαγής».          

Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα είναι απόλυτα δυνατή και 
πραγματοποιήσιμη γιατί υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις όπως 
είναι το ενεργειακό (υδατοπτώσεις και στερεά καύσιμα).
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Πρόσωπα Πρόσωπα

Παρουσίαση προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Εγκαινιάστηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου Θραψανού 
από τη  Δημοτική Αρχή Μίνωα Πεδιάδας

Συνεδρίαση του Προεδρείου του Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

«Στις 3 Ιουνίου 1941, κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου οι Ναζί έκαψαν την Κάντανο Χανίων και την ισοπέ-
δωσαν, εκδικούμενοι για την αντίσταση που συνάντησαν από 
τους κατοίκους της έξω από το Δημοτικό Σχολείο» υπογράμμι-
σε στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Νέων Μαρ-
τυρικών Πόλεων και Χωριών Ελλάδος (περιόδου 1940-1945) 
κ. Χαράλαμπος Ε. Δασκαλάκης. 
Ακόμη διευκρίνισε «Τρεις επιγραφές άφησαν οι Ναζί στην Κά-
ντανο, μοναδικά ιστορικά μνημεία σε όλη την Ευρώπη, καθώς 
οπουδήποτε κι αν κατέστρεψαν, δεν άφησαν γραπτά την από-
δειξη του εγκλήματος τους, αλλά και δεν τόνισαν τόσο πολύ 
την αντίσταση που συνάντησαν». 
Στις δύο πινακίδες-επιγραφές, που είχαν τοποθετηθεί στις εισό-
δους της Καντάνου από Παλαιόχωρα κι από Χανιά αντίστοιχα, 
ήταν γραμμένα με ελληνικά και γερμανικά τα παρακάτω: «Δια 
την κτηνώδη δολοφονίαν Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινι-
στών και του Μηχανικού, από άνδρας γυναίκας και παιδιά και 
παπάδες μαζί και διότι ετόλμησαν να αντισταθούν κατά του 
Μεγάλου Ράιχ, κατεστράφη την 3-6-1941 η Κάνδανος εκ θε-
μελίων, δια να μη επανοικοδομηθεί πλέον ποτέ». Και κάπως 
ανορθόγραφα στη δεύτερη: «ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΩ 
ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚ 

ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑ-
ΤΙΩΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ Η ΚΑΝΔΑΝΟΣ». Τέλος, το περιε-
χόμενο στην τρίτη μαρμάρινη πλάκα που έφεραν οι κατακτητές 
το 1943 είναι: «Εδώ υπήρχε η Κάντανος - Κατεστράφη προς 
εξιλασμόν της δολοφονίας 25 Γερμανών Στρατιωτικών». 
Πρέπει να σημειωθεί ότι η 3 Ιουνίου  καθιερώθηκε ως δημόσια 
εορτή τοπικής σημασίας για το Δήμο Καντάνου Νομού Χανί-
ων, σε ανάμνηση της επετείου του Ολοκαυτώματος της Κα-
ντάνου, στις 3 Ιουνίου 1941.
Σήμερα οι νέοι από κάθε μαρτυρικό τόπο της Ελλάδας μέσω 
του Δικτύου τους έχουν πάρει μια σειρά από πρωτοβουλί-
ες όπως διοργάνωση ημερίδων συμποσίων και συνεδρίων με 
θέμα την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης των περιοχών τους 
καθώς και το επίκαιρο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων-
επανορθώσεων και οφειλών προς την  Ελλάδα. 
Ειδικότερα για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων-
επανορθώσεων και οφειλών προς την Ελλάδα η θέση μας εί-
ναι ότι οι γερμανικές οφειλές πρέπει σύντομα να καταβληθούν 
στους ενδιαφερόμενους. 
Ειδικότερα ο πρόεδρος ανέφερε «Για μας οι αποζημιώσεις εί-
ναι το ηθικό χρέος συνάμα συγνώμη της Γερμανίας προς την 
Ελλάδα. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι όλη η Ελλάδα είναι ένα 

ολοκαύτωμα. Και αυτό αποδεικνύεται από τις δεκάδες μαρτυρι-
κές πόλεις και χωριά στην Ελλάδα που οι Γερμανοί σφάγιασαν, 
ισοπέδωσαν, κατέστρεψαν, τον άμαχο πληθυσμό των περιοχών 
αυτών. 
Σήμερα 68 χρόνια μετά η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το 
θέμα των αποζημιώσεων του μαρτυρικού Διστόμου στη Χάγη. 
Το Δίστομο από την περίοδο 1997-98 με ενέργειες του τότε Νο-
μάρχη Βοιωτίας Ιωάννη Σταμούλη (καταγωγής Διστόμου) ξε-
κίνησε την υπόθεση από το Πρωτοδικείο Λειβαδιάς στο οποίο 
το Δίστομο δικαιώθηκε. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2002 επί 
προέδρου του Αρείου Πάγου Ματθία δόθηκε οκτώ έναντι επτά 
ψήφων το δικαίωμα ετεροδικίας της Γερμανίας ως προς την Ελ-
λάδα όπου και σήμερα ακόμα που το θέμα έχει εισέλθει στην 
τελική φάση η Γερμανία απολαμβάνει αυτό το προνόμιο. Συνέ-
χεια οι κάτοικοι του Διστόμου προσέφυγαν στο δικαστήριο της 
Φλωρεντίας όπου τους δικαίωσε. Έτσι κατέληξε το θέμα στο 
Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης όπου αναμένουμε την δικαίωσή 
μας. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν αλλοιώνεται και πιστεύ-
ουμε στην δικαιοσύνη της Χάγης. Όταν δικαιωθεί το Δίστομο 
τότε ανοίγει ο δρόμος και για τις υπόλοιπες μαρτυρικές πόλεις 
της Ελλάδας καθώς και το ελληνικό κράτος μπορεί να διεκδική-
σει τις οφειλές της Γερμανίας προς αυτό (κατοχικό δάνειο και 
καταστροφή στις υποδομές της χώρας). Η Γερμανία χρωστάει 
στην Ελλάδα 165 δις. ευρώ και με τους τόκους φθάνει το ένα 
τρις. ευρώ». 
Το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 1940-
1945 (91 πόλεις και χωριά σε όλη την Ελλάδα) -ανέφερε ο κ. 
Δασκαλάκης- ιδρύθηκε από 37 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης της Ελλάδας με έδρα την Μαρτυρική Πόλη των Καλα-
βρύτων. Οι σκοποί του δικτύου είναι η  ανάληψη ουσιαστικών 
πρωτοβουλιών για τη λήψη και εφαρμογή μέτρων και προγραμ-
μάτων για τη διατήρηση άσβεστης της ιστορικής μνήμης των 
εκατομμυρίων θυμάτων του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου για να μην 
ξαναγίνει πόλεμος, της μνήμης του Ελληνικού λαού για τη συ-
νεισφορά του στον αγώνα για τη συντριβή του Ναζισμού και του 
φασισμού και της καταξίωσης των αγωνισθέντων, σφαγιασθέ-
ντων, εκτελεσθέντων, διωχθέντων, φυλακισθέντων, μαρτυρη-
σάντων, βασανισθέντων κατοίκων των πόλεων και των χωριών 
τους κατά τη Γερμανική, Ιταλική και Βουλγαρική Κατοχή της 
περιόδου 1940-1945.
Παράλληλα σημαντικός σκοπός είναι η προώθηση των αδελφο-
ποιήσεων μεταξύ των μαρτυρικών περιοχών και η δημιουργία 
μονίμου δικτύου συνεργασίας και διασύνδεσης μεταξύ τους, 
αλλά και μεταξύ αυτών και αντιστοίχων περιοχών στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και σε όλες τις χώρες που αντιμετώπισαν παρό-
μοια βαρβαρότητα και καταστροφή, για την κοινή και αποδοτι-
κότερη διερεύνηση της ιστορίας, την ανταλλαγή πληροφοριών 
και εμπειριών, καθώς επίσης η δημιουργία Δικτύου στα πλαίσια 
του ευρύτερου ελληνισμού για τη στήριξη αντιστοίχων σκοπών 
σε διεθνές επίπεδο.
Από την πλευρά τους οι νέοι των Μαρτυρικών Πόλεων και Χω-
ριών -τόνισε ο πρόεδρος- στην συνέχεια ίδρυσαν το 2008 το 
Εθνικό  Δίκτυο Νέων Μαρτυρικών Πόλεων Χωριών της Ελλά-
δος περιόδου 1940-1945 για τους νέους με σκοπό να μην ξεχα-
σθεί η ιστορία των τόπων τους και να την μοιρασθούν και με 
άλλους νέους της Ελλάδας και του υπολοίπου κόσμου.

Η ιστορία δεν παραγράφεται….

Ο πρόεδρος 
του Εθνικού Δικτύου Νέων Μαρτυρικών 
Πόλεων και Χωριών Ελλάδος  
(περιόδου 1940-1945) 
κ. Χαράλαμπος Ε. Δασκαλάκης
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Σκάκι Σκάκι

14ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών (2011)
21ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα (2011) Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων-Κορασίδων 2011

Το 14ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό 
Πρωτάθλημα Γυναικών και το 21ο Πα-
νελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλη-
μα θα ενσωματωθούν στο 20ο Όπεν 
Διεθνές Τουρνουά Καβάλας και θα δι-
εξαχθεί στο χρονικό διάστημα από 30 
Ιουλίου έως 6 Αυγούστου 2011 στην 
Καβάλα σύμφωνα με προκήρυξη της 

Ε.Σ.Ο.
Για μεν το 14ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Πρωτάθλημα Γυναικών τα 
κριτήρια κατάταξης, ισοβαθμίας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέ-
ρεια διεξαγωγής που δεν αναφέρεται στην παρούσα προκήρυ-
ξη, καθορίζονται από την προκήρυξη του 20ου Οπεν Διεθνούς 
Τουρνουά Καβάλας.
Η πρώτη Ελληνίδα στην γενική κατάταξη ανακηρύσσεται πρω-
ταθλήτρια του 14ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωτα-
θλήματος Γυναικών.
Οι τρεις πρώτες Ελληνίδες του 14ου Πανελλήνιου Ανοιχτού 
Ατομικού Πρωταθλήματος Γυναικών προκρίνονται για το 34ο 
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών  που θα γίνει από 
27 Νοεμβρίου έως 7 Δεκεμβρίου 2011.
Δικαίωμα πρόκρισης για το 34ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτά-
θλημα Γυναικών έχουν κατοχυρώσει ήδη οι: Άννα-Μαρία Μπό-
τσαρη (Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2010), Ζωή Ιορδανίδου  (Πρω-
ταθλήτρια Νέων Γυναικών 2010), Μαρίνα Μακροπούλου (ΜΟ 
διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011), Βέρα Παπαδοπούλου 
(ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011), Κατερίνα Φαχι-
ρίδου (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011), Αλεξάνδρα 
Στείρη (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011),  Κατερίνα 
Παυλίδου (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 – ΙΑΝ 2011).
Επίσης οι Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές θα πρέπει να ολοκλη-
ρώσουν τα πρωταθλήματα της περιοχής τους  μέχρι και τις 30 
Ιουνίου 2011. 
Οι Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές πρέπει να δηλώσουν τη συμ-
μετοχή της πρωταθλήτριας τους μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2011 
απευθείας στους διοργανωτές του 20ου Όπεν Διεθνούς Τουρ-
νουά Καβάλας με παράλληλη γραπτή κοινοποίηση στην ΕΣΟ.  
Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα πρόκρισης και η 
Ε.Σ.Ο. αποφασίζει για την αναπλήρωση τους ή όχι. Οι Ενώ-
σεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής 
υποχρεούνται να στείλουν στην ΕΣΟ μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011 
τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος της περιοχής τους. Η μη 
έγκαιρη αποστολή των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δή-
λωση συμμετοχής. 
Διευκρινίζεται ότι πρωταθλήτρια σε κάθε Ένωση - Τοπική  Επι-
τροπή ανακηρύσσεται η πρώτη Ελληνίδα με βάση την τελική 
κατάταξη του αντίστοιχου ανοιχτού πρωταθλήματος.  
Οι διοργανωτές του 20ου Όπεν Διεθνούς Τουρνουά Καβάλας 
παρέχουν στην πρωταθλήτρια κάθε Ένωσης - Τοπικής Επιτρο-

πής τα εξής:  διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή (πρω-
ινό και 1 γεύμα) και εξαίρεση από το παράβολο συμμετοχής. 
Οι διοργανωτές προσφέρουν χρηματικά έπαθλα συνολικού 
ύψους 600 € στις 3 πρώτες του 14ου Πανελλήνιου Ανοιχτού 
Ατομικού Πρωταθλήματος Γυναικών (1η 300 €, 2η 200 €, 3η 
100 €).
Για μεν το 21ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Πρωτάθλημα τα κριτήρια 
κατάταξης, ισοβαθμίας καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια διε-
ξαγωγής που δεν αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη, καθο-
ρίζονται από την προκήρυξη του 20ου Οπεν Διεθνούς Τουρνουά 
Καβάλας.
Ο πρώτος Έλληνας-ίδα στην γενική κατάταξη ανακηρύσσεται 
πρωταθλητής-τρια του 21ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού 
Πρωταθλήματος.
Οι τρεις πρώτοι Έλληνες-ίδες του 21ου Πανελλήνιου Ανοιχτού 
Ατομικού Πρωταθλήματος προκρίνονται για το 61ο Πανελλή-
νιο Ατομικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί από 27 Νοεμβρίου 
έως 7 Δεκεμβρίου 2011.
Δικαίωμα πρόκρισης για το 61ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτά-
θλημα έχουν κατοχυρώσει ήδη οι: Βασίλης Κοτρωνιάς (Πρω-
ταθλητής Ελλάδας 2010), Αναστάσιος Παυλίδης (Πρωταθλη-
τής Νέων Ανδρών 2010),  Γιάννης Παπαϊωάννου (ΜΟ διεθνούς 
ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011), Χρήστος Μπανίκας(ΜΟ διεθνούς 
ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011),  Δημήτρης Μαστροβασίλης  (ΜΟ 
διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011), Στέλιος Χαλκιάς(ΜΟ 
διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011), Θάνος Μαστροβασί-
λης(ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2010 - ΙΑΝ 2011).
Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές θα πρέπει να ολοκληρώσουν 
τα πρωταθλήματα της περιοχής τους  μέχρι και τις 30 Ιουνίου 
2011. 
Οι Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές πρέπει να δηλώσουν τη συμ-
μετοχή του πρωταθλητή-τριας τους μέχρι και τις 15 Ιουλίου 
2011 απευθείας στους διοργανωτές του 20ου Όπεν Διεθνούς 
Τουρνουά Καβάλας με παράλληλη γραπτή κοινοποίηση στην 
ΕΣΟ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν το δικαίωμα πρόκρισης 
και η Ε.Σ.Ο. αποφασίζει για την αναπλήρωση τους ή όχι. Οι 
Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμετοχής 
υποχρεούνται να στείλουν στην ΕΣΟ μέχρι τις 15 Ιουλίου 2011 
τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος της περιοχής τους. Η μη 
έγκαιρη αποστολή των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δή-
λωση συμμετοχής
Διευκρινίζεται ότι πρωταθλητής-τρια σε κάθε Ένωση - Τοπική 
Επιτροπή ανακηρύσσεται ο πρώτος Έλληνας-ίδα με βάση την 
τελική κατάταξη του αντίστοιχου ανοιχτού πρωταθλήματος.  
Οι διοργανωτές του 20ου Όπεν Διεθνούς Τουρνουά Καβάλας 
παρέχουν στον πρωταθλητή-τρια κάθε Ένωσης - Τοπικής Επι-
τροπής τα εξής: διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με ημιδιατροφή 
(πρωινό και 1 γεύμα) και εξαίρεση από το παράβολο συμμετο-
χής.

Τα Πανελλήνια Ατομικά Πρωτα-
θλήματα Παίδων-Κορασίδων 2011 
(8,10,12,14 και 16 ετών) τα οποία θα 
διεξαχθούν σε πέντε κατηγορίες ηλικι-
ών προκήρυξε η Ελληνική Σκακιστική 
Ομοσπονδία (ΕΣΟ) από 24 Ιουνίου έως 
1 Ιουλίου 2011. Οι κατηγορίες σύμ-
φωνα με τα όρια ηλικίας (ημερομηνίες 

γέννησης) έχουν ως εξής: 
-Πρωτάθλημα Παίδων: 29ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Παίδων (πάνω από 16), 14ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Παίδων (πάνω από 14 ετών), 20ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρω-
τάθλημα Παμπαίδων (πάνω από 12), 14ο Πανελλήνιο Ατομικό 
Πρωτάθλημα Παμπαίδων (πάνω από 10), 8ο Πανελλήνιο Ατο-
μικό Πρωτάθλημα Παμπάιδων (πάνω από 10).
-Πρωτάθλημα Κορασίδων:23ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτά-
θλημα Κορασίδων(πάνω από 16), 14ο Πανελλήνιο Ατομικό 
Πρωτάθλημα Κορασίδων (πάνω από 14), 20ο Πανελλήνιο Ατο-
μικό Πρωτάθλημα Παγκορασίδων (πάνω από 12), 14ο Πανελ-
λήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Παγκορασίδων(πάνω από 10), 8ο 
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Παγκορασίδων (πάνω από 
8).  Ο νέος αθλητικός νόμος προβλέπει σε διακρινόμενους αθλη-
τές. Ειδικότερα, προβλέπονται παροχές για τους τρείς πρώτους 
νικητές των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Παίδων Κ/16 και 
Κορασίδων Κ/16.
Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις: Περιφερεια-
κά Πρωταθλήματα Ενώσεων - Τοπικών Επιτροπών και τελικοί 
αγώνες. 
Την ευθύνη διοργάνωσης των περιφερειακών πρωταθλημάτων 
έχουν οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές. Τα περιφερειακά 
πρωταθλήματα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Μαΐου 
2011.
Οι σκακιστές και σκακίστριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο 
πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Τοπικής Επιτροπής στην οποία 
ανήκει το σωματείο τους. Για τη συμμετοχή απαιτείται έγκυρο 
Δελτίο Αθλητικής Ταυτότητας και Υγείας της ΕΣΟ. 
Ελάχιστη προϋπόθεση για τη πραγματοποίηση των περιφερει-
ακών προκριματικών πρωταθλημάτων είναι η συμμετοχή του-
λάχιστον τεσσάρων (4) αθλητών και η διεξαγωγή τουλάχιστον 
πέντε (5) γύρων. Εάν δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, τα 
πρωταθλήματα θα συγχωνεύονται με μεγαλύτερης ή μικρότερης 
ηλικίας πρωτάθλημα με απόφαση του Διευθυντή Αγώνων ενώ 
οι θέσεις πρόκρισης είναι 133. Κάθε ένωση ή Τοπική Επιτρο-
πή μπορεί να καθορίσει τις θέσεις πρόκρισης ανά προκριματικό 
πρωτάθλημα σύμφωνα με τις αγωνιστικές της ανάγκες, με μόνο 
περιορισμό ότι το γυναικείο σκάκι θα πρέπει να απορροφήσει 
τουλάχιστον το 25% των θέσεων. 
Απευθείας πρόκριση δικαιούνται οι πρωταθλητές και πρωτα-
θλήτριες του 2010 στην ίδια κατηγορία (εφόσον το επιτρέπει το 
όριο ηλικίας) ή στην αμέσως μεγαλύτερη. Σε περίπτωση άρνη-
σης συμμετοχής των πρωταθλητών ή πρωταθλητριών του 2010 

ή εάν λάβουν μέρος σε προκριματικά πρωταθλήματα, τότε χά-
νουν το δικαίωμα της απευθείας πρόκρισης και οι θέσεις θα πε-
ριέρχονται στις Ενώσεις και στις Τοπικές Επιτροπές στις οποί-
ες ανήκαν οι συγκεκριμένοι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες 
κατά το έτος 2010. Το σύνολο των θέσεων των πρωταθλητών 
και πρωταθλητριών του 2010 είναι 10.
Επίσης απευθείας, ονομαστική πρόκριση (χωρίς αναπλήρωση), 
δικαιούνται οι πρωταθλητές της Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης 
Δημοτικού του 23ου Πανελλήνιου Ατομικού Σχολικού Πρωτα-
θλήματος σε αγόρια και κορίτσια (συνολικά 12 θέσεις, 2 ανά 
τάξη). 
Το γενικό σύνολο των προκρινομένων από όλες τις θέσεις είναι 
155 (Ο τελικός αριθμός των προκριμένων μπορεί να αυξηθεί 
μέχρι τις 169 (δηλαδή 155+14 θέσεις) με μεταφορά προκρίσεων 
από τα πρωταθλήματα εφήβων - νεανίδων μέχρι 18).
Οι τελικοί αγώνες - συνδιοργανωτές θα ανακοινωθούν με συ-
μπληρωματική προκήρυξη.
Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές πρέπει υποχρεωτικά να 
δηλώσουν τη συμμετοχή όλων των σκακιστών και σκακιστριών 
της περιοχής τους μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2011 στη 
Γραμματεία της ΕΣΟ με παράλληλη κοινοποίηση στους διοργα-
νωτές. Στο έντυπο δήλωσης συμμετοχής θα πρέπει να συμπερι-
ληφθούν, α) οι σκακιστές και σκακίστριες που προκρίθηκαν από 
τα πρωταθλήματα των περιοχών τους, β) οι σκακιστές και σκα-
κίστριες που δικαιούνται απευθείας συμμετοχή στους τελικούς 
αγώνες και γ) όσοι άλλοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και γίνουν 
δεκτοί, με την υποχρέωση να καταθέσουν στον λογαριασμό της 
ΕΣΟ που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα: 080/480580-13 (ή σε 
άλλο λογαριασμό που θα υποδεικνύεται στη συμπληρωματική 
προκήρυξη), παράβολο 30 ευρώ εφόσον έχουν αγωνιστεί στους 
προκριματικούς ή παράβολο 60 ευρώ εφόσον δεν αγωνίσθηκαν 
σε αυτούς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν στην ΕΣΟ 
αντίγραφο της σχετικής κατάθεσης απ΄ όπου θα προκύπτουν τα 
ονόματα των αγωνιζομένων. Δεν θα δοθεί παράταση στην προ-
θεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής. 
Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση συμμε-
τοχής των παραπάνω αθλητών υποχρεούνται να στείλουν μέχρι 
την 03 Ιουνίου 2011 τα αποτελέσματα των περιφερειακών προ-
κριματικών πρωταθλημάτων της περιοχής τους. Η μη έγκαιρη 
αποστολή των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη δήλωση συμ-
μετοχής των αθλητών.
Σε κάθε κατηγορία θα διεξαχθεί ανεξάρτητο  πρωτάθλημα.
Η μετάβαση των συμμετεχόντων θα γίνει με ευθύνη των ιδίων.
Στους τελικούς αγώνες οι προκριμένοι σκακιστές και σκακί-
στριες υποχρεούνται να αγωνισθούν στο αντίστοιχο πρωτάθλη-
μα από το οποίο προκρίθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση στερού-
νται της δωρεάν φιλοξενίας από τους διοργανωτές. Για τους 
σκακιστές και σκακίστριες που θα αγωνισθούν με την καταβο-
λή παραβόλου, η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική σε ότι 
αφορά το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχουν και δεν μπορεί να 
αλλάξει στη συνέχεια.
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Ένα μαγικό κουτί για να ταιριάξει 
ένα μικρό κομπιούτερ και ένα στυλό 
δημιουργήθηκε απλές και ιδιαίτερες  
γραμμές και με ευρύχωρη θέση για τα 
στυλό του γραφείου το οποίο είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο απαραίτητο για  
επαγγελματίες. Ιδιαίτερη χρησιμότητα 
έχει για εργασίες εκτός γραφείου για 
όλους του κλάδους των επαγγελματιών 
γιατί χωράει σε μία τσέπη και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για επιχειρηματικές 
συμφωνίες. Στον εργασιακό χώρο 
μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε 
γραφείο ακόμη και εργοταξίου γιατί 
είναι ανθεκτικό παρά τις λεπτές 
γραμμές του.

Στα συνέδρια πάντα είναι αναγκαία τα 
ντοσιέ. Το ντοσιέ που προτείνετε είναι 
δερμάτινο με στυλό και θήκες όπου 
μπορούν όσοι παρακολουθούν τα συνέδρια 
για επαγγελματικούς λόγους να έχουν στις 
θήκες τις κάρτες τους ή να έχουν τις κάρτες 
των συνομιλητών τους. Βέβαια εάν οι 
διοργανωτές θέλουν να προσφέρουν δώρα 
σε ορισμένους  συμμετέχοντες  μπορούν 
να τους προσφέρουν σετ κρασιού τριών 
αντικειμένων σε ένα κουτί. Στο κουτί 
όμως υπάρχει σκάκι όπου μετά από μία 

κουραστική μέρα μπορούν να χαλαρώσουν  
όσοι πήραν μέρος στα σεμινάρια. Βέβαια 
ένα δερμάτινο τσαντάκι είναι εξ’ ίσου 
αναγκαίο για επαγγελματίες.
Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μία 
δερμάτινη τσάντα με πολλές θήκες  
για κάρτες, στυλό, έγγραφα αλλά και 
προσωπικά αντικείμενα. Το σχέδιο είναι 
επαγγελματικά αυστηρό αλλά χρήσιμo 
για τον λόγο που δημιουργήθηκε ενώ 
μπορούν να το κρατούν και σε προσωπικές 
στιγμές.

Σετ κρασιού 3 αντικειμένων με κουτί 
(36Χ11 εκ.)

Δερμάτινο ντοσιέ συνεδρίων (25Χ32 εκ.)

Magic-Box κομπιούτερ με στυλό 
(11Χ3,5 εκατ.)

Δερμάτινη τσάντακι με πυρογραφία (36χ29 εκ.)

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Χοχλιοί με χλωροκούκια και αγγινάρες

-1 κιλό χοχλιοί χονδροί 
-1 κιλό αγγινάρες
-1 κιλό χλωρά κουκιά
-1 ματσάκι μάραθο ή άνιθο
-Αλάτι, πιπέρι
-1 ματσάκι χλωρό σκόρδο ή 3 σκελίθρες σκόρδο 
-1 ποτήρι του νερού ελαιόλαδο
-1 λεμόνι
-1 κουταλιά αλεύρι 
-1 μικρό ποτήρι κρασί 
-1 μικρό ποτήρι νερό

Καθαρίζουμε του χοχλιούς και τους βράζουμε για λίγο. 
Στην συνέχεια βάζουμε σε άλλη κατσαρόλα ελαιόλαδο 
το οποίο όταν κάψει ρίχνουμε τους χοχλιούς, το σκόρδο 
και τα τσιγαρίζουμε. Προσθέτουμε τα χλωρά κουκιά, τις 
αγγινάρες, τον μάραθο, το αλάτι και το πιπέρι. Μπορούμε 
να προσθέσουμε λίγο κρασί και λίγο νερό. Στο τέλος 
ανακατεύουμε το λεμόνι μαζί με το αλεύρι πριν μπεί στην 
κατσαρόλα. Στην συνέχεια το τοποθετούμε μέσα στο 
φαγητό και ανακατεύουμε το μίγμα μέχρι που να δέσει  η 
σάλτσα και μετά από λιγότερο μία ώρα κατεβάζουμε την 
κατσαρόλα από την φωτιά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα χλωρά κουκιά και οι  φρέσκες 
αγγινάρες μαγειρεύονται γρήγορα. 

Συνταγές

Οι Πρεσβευτές  
της «Κρητικής διατροφής»

«Oι Διευθυντές ξενοδοχείων και οι ξεναγοί είναι οι πρεσβευτές 
του ελληνικού τουρισμού καθώς είναι οι πρώτοι που έρχονται 
σε επαφή με τους ανθρώπους που επισκέπτονται την Κρήτη» 
διευκρινίστηκε σε σεμινάριο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. 
Ειδικότερα αναφέρθηκε «Αν χρησιμοποιήσουν τη δύναμη 
που τους δίνει η θέση τους αυτή, μπορούν να μεταδώσουν 
εύκολα και σωστά στον ξένο επισκέπτη την τεράστια σημασία 
της «Κρητικής Διατροφής» και την αξία των παραγόμενων 
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων του τόπου μας.
Ξεκινήσαμε με το λάδι, το μέλι, το τυρί και το κρασί επειδή 
είναι τα πιο αντιπροσωπευτικά. Υπήρξε πολύ μεγάλο 
ενδιαφέρον για ενημέρωση σχετικά με τα ευεργετικά 
πλεονεκτήματα αυτών των προϊόντων και σχεδιάζουμε να 
επισκεφθούμε τα σημεία παραγωγής για να μάθουμε ακόμη 
περισσότερα. Στη συνέχεια, αν είναι εφικτό, θα επιδιώξουμε να 
πάμε με ομάδες τουριστών ώστε να δουν μόνοι τους πόσο αγνά 
προϊόντα παράγονται σε αυτό τον τόπο».

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ
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Ορμονική θεραπεία και καρκίνος του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού είναι η συχνότερα εμφανιζόμενη 
κακοήθεια των γυναικών του δυτικού κόσμου. Η συχνό-
της του καρκίνου του μαστού αυξάνεται με την ηλικία.  
Πριν από την ηλικία των 30 ετών η συχνότης είναι 
πολύ χαμηλή και ανέρχεται περίπου στα 25 άτομα στις 
100.000. Αντίθετα στην ηλικία των 80 ετών η συχνότης 
αυτή αυξάνεται σε 500 άτομα στις 100.000.
Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή όχι κληρονομικότητας  
σε ένα άτομο που πρώτος βαθμός συγγένειας εμφάνισε 
καρκίνο στο μαστό, γίνεται έλεγχος των γονιδίων BRCA1   
και  BRCA2. Εάν ένα εξ΄ αυτών αποδειχθεί θετικό τότε ο 
καρκίνος εμφάνισης είναι 60% με 70%.
Ένας παράγων που αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του 
μαστού είναι η χορήγηση ορμονικών οιστρογόνων και 
προγεστερόνης.
Εάν η χορήγηση των ορμονών είναι συνδυασμός οιστρο-
γόνων και προγεστερόνης τότε ο κίνδυνος  είναι σταδια-
κά αυξανόμενος με το χρονικό διάστημα χορήγησης των 
ορμονών. 
Μετά από 4 με 5 χρόνια χορήγησης ο κίνδυνος είναι 
σημαντικός.
Μετά τη διακοπή της θεραπείας, ο κίνδυνος εμφάνισης 
της νόσου ελαττώνεται σημαντικά και μετά από 5 χρόνια  
εξαφανίζεται.
Εάν η θεραπεία γίνεται μόνο με οιστρογόνα, χωρίς 
δηλαδή προγεστερόνη, τότε ο κίνδυνος γίνεται ακόμη 
μεγαλύτερος. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένα σκευάσματα 
προγεστερόνης που δρουν ευεργετικά στο παρέγχυμα του 
μαστού ή εάν την ίδια δράση έχουν όλα τα προγεστερονι-
κά σκευάσματα δεν έχει αποδειχθεί ουσιαστικά.
Τα  πολλά ερωτηματικά για την ασφάλεια και την προ-
στασία του μαστού είναι σημαντικά για όλα τα σκευά-

σματα που χρησιμοποιούνται για θεραπεία υποκατάστα-
σης
Για τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες όσον αφορά για 
την ασφάλεια των οιστρογόνων στον οργανισμό τους τα 
δεδομένα είναι επιβεβαιωμένα. 
Όσον αφορά την προγεστερόνη το σίγουρο είναι η ασφα-
λής αντιμετώπιση της μητρορραγίας και η ευεργετική 
επίδρασή τους στο ενδομήτριο.
Σήμερα υπάρχουν πολλά θεραπευτικά σχήματα για την 
ασφαλέστερη χορήγηση των ορμονών και υπάρχουν 
σοβαρές ελπίδες για καλύτερο μέλλον.
Η χορήγηση πολύ χαμηλών δόσεων οιστρογόνων και 
προγεστερόνης μαζί είτε από το στόμα είτε από το 
ενδομήτριο συνδυάζει το ευεργετικό αποτέλεσμα στον 
οργανισμό της γυναίκας, ενώ συγχρόνως έχει πολύ μικρή 
επίδραση στην πυκνότητα του παρεγχύματος του μαστού.
Επίσης , αντιοιστρογόνα  ή  αντιπρογεσταγόνα  συνδυα-
ζόμενα με τεστοστερόνη δεν επιδρούν στον πολλαπλασι-
ασμό των κυττάρων του μαστού.
Η προγνωστική παρακολούθηση του μαστού είναι η 
μέτρηση στη κυκλοφορία του αίματος ειδικών δεικτών 
(tumor markers ).
Επίσης είναι οι απεικονιστικές μέθοδοι δηλαδή μαστο-
γραφία, υπερηχογράφημα του μαστού.
Τέλος η κλινική εξέταση αποτελεί αναγκαίο βήμα σε 
κάθε γυναικολογικό έλεγχο.
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