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Για πληροφορίες και υποστήριξη λογισμικού 
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για όλες τις απαιτήσεις της σημερινής επιχείρησης.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν επίδειξη στο χώρο σας 
από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της PROSVASIS και... επωφεληθείτε: 
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Συνδρομή
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εάν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητές / συνδρομήτριες στο “Hν-Ων” σας ενημερώνουμε ότι το  κόστος 
συνδρομής είναι: ΕΤΗΣΙΑ εντός Ελλάδος για ιδιώτες 25 ευρώ, για εταιρείες 35 ευρώ, για νομικά πρόσωπα 50 ευρώ και ΕΤΗΣΙΑ για 
χώρες της Ευρώπης 60 ευρώ και τις υπόλοιπες χώρες 70 ευρώ. 
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
- Τέσσερα (4 τεύχη) το έτος για το τριμηνιαίο περιοδικό “Ην-Ων”
- Πρόσβαση σε ειδικές ενότητες της ηλεκτρονικής σελίδας (http://www.e-inon.gr)
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. Χρέωση στη πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD, αναφέροντας τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης, τα τελευταία 3 ψηφία 
του αριθμού που βρίσκεται στο πίσω χώρο της υπογραφής της κάρτας, το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινω-
νίας και στέλνω με fax στο 210 2117497 
2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Swift Adress:EFGBGRAA) EUROBANK (IBAN) GR6102601110000240100719414 με αι-
τιολογία ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ¨Ην-Ων” και στέλνω με fax στο 2102117497 την Απόδειξη Κατάθεσης με ευκρινή 
γράμματα το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.
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Ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η έλλειψη χώρου για 
την εγκατάσταση των μονάδων είναι τα κυριότερα 
προβλήματα που πρέπει να  αντιμετωπίσει ο κλάδος της 
ιχθυοκαλλιέργειας.
Σύμγωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στο Κοινοβούλιο  
οι αλιευτικοί πόροι γίνονται σπάνιοι και όπου η παγκόσμια 
ζήτηση σε ψάρια και οστρακοειδή συνεχίζει να αυξάνεται, 
η υδατοκαλλιέργεια αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υδατοκαλλιέργεια από το 1970 
αναπτύσσεται ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο κλάδο 
παραγωγής τροφίμων με μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης 8% 
και ετήσιας παραγωγής που πλησιάζει τους 45 εκ. τόνους 
παγκοσμίως. Μάλιστα ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών 
για τα τρόφιμα και τη γεωργία προβλέπει ότι η κατανάλωση 
αλιευτικών προϊόντων θα αυξηθεί μέχρι το 2030 κατά 50% 
και ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ζήτησης θα καλυφθεί από 
την υδατοκαλλιέργεια, δηλαδή αύξηση της παραγωγής κατά 

40 εκ. τόνους.
Η ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια -με βάση στοιχεία- θα 
μπορούσε να επωφεληθεί από αυτήν την τάση και να 
αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι η μεγαλύτερη αγορά ιχθυηρών, έχει μακρά 
παράδοση σε θέματα οστρακοκαλλιέργειας και ιχθυοτροφίας 
σε γλυκό και θαλασσινό νερό, έχει δυναμική έρευνα αιχμής 
και σύγχρονη τεχνολογία, ειδικευμένους και πεπειραμένους 
ιχθυοτρόφους, κατάλληλες κλιματικές συνθήκες και 
ιδανικούς τόπους για τα εκτρεφόμενα είδη.
Παρόλη τη σπουδαιότητά του ο κλάδος της 
υδατοκαλλιέργειας -αναφέρετε- είναι εκτεθειμένος σε 
προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή του. Τα κυριότερα 
είναι η εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες 
με χαμηλό κόστος παραγωγής και ο ανταγωνισμός για την 
εξεύρεση χώρου με άλλες παράκτιες δραστηριότητες, όπως ο 
τουρισμός.

Αθέμιτος ανταγωνισμός στην ιχθυοκαλλιέργεια

Αύξηση κατά 8,11% σημείωσαν οι παραβάσεις στην αλιεία 
το 2005 σύμφωνα με στοιχεία που κοινοποιήθηκαν στην 
Κομισιόν από τα κράτη μέλη της.
Με βάση τον  Κανονισμό του Συμβουλίου, τα κράτη 
μέλη οφείλουν να αναφέρουν ετησίως στην Επιτροπή τις 
περιπτώσεις παραβάσεων και τις αντίστοιχες κυρώσεις που 
επιβλήθηκαν. Το 2005 ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων 
που κοινοποιήθηκαν στην Κομισιόν ανέρχεται σε 10.443, 
αριθμός υψηλότερος κατά 8,11% σε σχέση με το 2004 
(συνεκτιμώντας και τα νέα σκάφη μετά την διεύρυνση). 
Ο σταθερά υψηλός αριθμός παραβάσεων από το 2000 
αποδεικνύει ότι οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη 
παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και δεν δρουν αποτρεπτικά.
Το 74% των παραβάσεων για το 2005 διαπιστώθηκε από τις 
χώρες με τον μεγαλύτερο στόλο, δηλαδή την Ισπανία, την 
Ιταλία και την Πορτογαλία. Το 23% των περιπτώσεων αφορά 
δραστηριότητες παράνομης αλιείας, το 17% αφορά στην 
αποθήκευση, μεταφορά, μεταποίηση και διάθεση αλιευτικών 
προϊόντων χωρίς να έχουν τηρηθεί οι ισχύοντες κανονισμοί, 
ενώ 15%  αφορά στην αλιεία χωρίς άδεια. Πρόκειται δηλαδή 
για τις σταθερά συνηθέστερες παραβάσεις από το 2000, 
οπότε και άρχισε να ισχύει το σύστημα καταγραφής τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στόλος της Ελλάδας, αν και ο 
μεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει κάνει πολύ λίγες 
παραβάσεις.
Το 83% των παραβάσεων του 2005 κατέληξαν σε επιβολή 

Αυξάνονται οι αλιευτικές παραβάσεις

Κ ρ ά τ ο ς 
μ έ λ ο ς

Α ρ ι θ μ ό ς 
σ κ α φ ώ ν

Σ ο β α ρ έ ς 
π α ρ α β ά σ ε ι ς

Ιταλία 14.923 3.280

Ισπανία 13.684 2.949

Γαλλία 7.859 864

Πορτογαλία 9.186 761

Ελλάδα 18.279 377

κύρωσης ενώ εξακολουθούν να υφίστανται εντυπωσιακές 
και ανεξήγητες διαφορές για το ίδιο είδος παράβασης σε 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γεγονός που δεν βοηθάει στην 
αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ΚΑΠ. Παρατηρείται 
επίσης ότι παρόλο που οι παραβάσεις αυξάνονται, το μέσο 
όρο προστίμου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνεται 
χρόνο με το χρόνο. Συγκεκριμένα, κατά το 2005 ανήλθε σε 
1.548 ευρώ, δηλαδή σχεδόν το μισό του μέσου όρου των 
προστίμων που επιβλήθηκαν το 2004 (2.272 ευρώ) και το 1/3 
του αντίστοιχου μέσου όρου κατά το 2003 (4.664 ευρώ). Από 
χρηματικής πλευράς, τα πρόστιμα που κατεβλήθησαν από 
τον κλάδο της αλιείας το 2005 ανέρχονται σε 10,8 εκατ.€ και 
αντιπροσωπεύει μόλις το  0,17% της αξίας των εκφορτώσεων.
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Προβολή

Την συνεργασία των τοπικών ελληνικών επιχειρήσεων της 
Κρήτης με ξένους επιχειρηματίες προωθεί η Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου μέσω του Κέντρου Υποδοχής 
Επενδυτών Νομού Ηρακλείου, υπογράμμισε σε συνέντευξη 
της στο «Ην-Ων» η Νομάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ 
Σχοιναράκη - Ηλιάδη.
Παρέχουμε -συνέχισε- την δυνατότητα πληροφοριών και 
στήριξης των  τοπικών και ξένων ιδιοκτητών επιχειρήσεων.
Επίσης  αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και τόνισε ότι «ο δρόμος για την ανάπτυξη 
είναι η αξιοποίηση όλων των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας όπως είναι η ηλιακή, αιολική, γεωθερμική και 
υδροηλεκτρική. Ήδη υπάρχουν αιτήσεις για να ενταχθούν 
στο πρόγραμμα από πολλούς τοπικούς επιχειρηματίες».
Επιπλέον διευκρίνισε ότι το πρώτο μέλημα της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου είναι η προστασία, η αξιοποίηση 
και η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων. 
Ερ. Εκτός από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
(ΠΕΠ) Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007
- 2013, τι άλλα αναπτυξιακά σχέδια για τις εταιρίες προτείνει 

η Νομαρχία Ηρακλείου; 
Απ.  Ο ρόλος  της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι να 
διαμορφώσει και να εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που 
θα οδηγούν στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του 
νομού. Εμείς  έχουμε διαμορφώσει και προσπαθούμε να 
εφαρμόσουμε, σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, 
ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς, το Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλέιου, 
με συγκεκριμένα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν σε όλους 
τους τομείς ανά Διεύθυνση της Νομαρχίας  και συγκεκριμένο 
χρηματοδοτικό φορέα.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται για όλες 
τις εξελίξεις που τρέχουν τόσο στον κλάδο στον οποίο 
δραστηριοποιούνται όσο και γενικότερα, διότι μπορεί να 
προκύπτουν  ευκαιρίες και δυνατότητες συνεργασίας ή 
άλλες ωφέλειες. Η νομαρχία παρέχει τέτοια πληροφόρηση 
και είμαστε πάντα ανοιχτοί στη συνεργασία με τον 
επιχειρηματικό κόσμο για την οικονομική ανάπτυξη του 
νομού.
Ερ. Με ποιο τρόπο θα βοηθηθούν οι εξαγωγικές εταιρίες 

Προβολή

Κρητών 
και ξένων 
επιχειρηματιών

Η Νομάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη - Ηλιάδη

Συνεργασία 
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Επιχειρηματικές συναντήσεις

Πέντε Ιταλοί  επιχειρηματίες συζήτησαν με εκπροσώπους Ελληνικών εταιριών 
στις 30 και 31 Μαρτίου 2008  στην Αθήνα  στο Μορφωτικό Ίδρυμα Αθηνών  
προκειμένου να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τους. Αυτές τις συναντήσεις τις 
προγραμματίζει   περίπου κάθε μήνα το Ιταλό-Ελληνικό Επιμελητήριο με στόχο 
τις επιχειρηματικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που παράγουν τα 
παραπάνω προϊόντα είναι: «Agritalia» (Νάπολι) παράγει ζυμαρικά, σάλτσες, 
ελαιόλαδο, ξύδι, ρύζι, και μπαλσάμικο, «D’ autore» (Μοντένα-Μπολώνια)  έχει 
τυποποιημένα και συσκευασμένα αλλαντικά, «Μilkon» (Τρεντίνο) παράγει 
τυριά, «Espresso it» (Νάπολι) έχει καφέ και «Fa lu Goli» (Ρώμη) έχει αλλαντικά 
της Ρώμης από χοιρινό.

Προβολή

προκειμένου να μπορούν να ανταγωνισθούν τις αντίστοιχες 
ξένες κλαδικές επιχειρήσεις;
Απ. Η δικτύωση των επιχειρήσεων είναι ένας βασικός 
παράγοντας επιτυχίας, καθώς και βελτιώνεται η 
πληροφόρηση, διευκολύνονται οι προμήθειες, 
δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και η θέση τους στην 
αγορά (τοπική, εθνική και διεθνή) γίνεται πιο ανταγωνιστική. 
Εμείς, έχοντας πλήρη επίγνωση των μεγάλων ωφελειών 
που προκύπτουν, στηρίζουμε κάθε ανάλογη προσπάθεια 
δικτύωσης των τοπικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά 
αναλαμβάνουμε και οι ίδιοι τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως με 
την έκδοση οδηγού επιχειρήσεων παραδοσιακών προϊόντων.
Ερ. Υπάρχει ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους 
επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε επενδύσεις στην Κρήτη. 
Τι μέτρα έχει πάρει η Νομαρχία Ηρακλείου προκειμένου να 
υπάρξει συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις;
Απ  Στην Νομαρχία Ηρακλείου μας λειτουργεί το Κέντρο 
Υποδοχής  Επενδυτών του νομού, με στόχο την απλούστευση 
των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών 
δραστηριοτήτων και τη μείωση των χρόνων απόκρισης 
της διοίκησης στην έκδοση αδειών. Γενικότερα, σε όλες 
τις σχετικές δραστηριότητες της Νομαρχίας , όπως είναι η 
συστηματική πολιτική μας για την προβολή του νομού, η 
συμμετοχή μας σε εκθέσεις του εξωτερικού, οι επαφές μας με 
αξιωματούχους ή άλλους φορείς του εξωτερικού, η έκδοση 
ενημερωτικού υλικού κτλ, προσπαθούμε να περάσουμε το 
μήνυμα ότι ο νόμος μας συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα 
για επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής μας για τη βιώσιμη 
και ισόρροπη ανάπτυξη και ότι οι τοπικές επιχειρήσεις είναι 
πολύ αξιόλογες, δυναμικές και εξωστρεφείς και η συνεργασία 
μαζί τους  θα είναι προς αμοιβαίο όφελος.
Ερ. Τι μέτρα έχει πάρει η Νομαρχία Ηρακλείου προκειμένου 
να προστατευθεί ο υδάτινος πλούτος εν όψει των καιρικών 
αλλαγών στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια;
Απ. Πρώτο μας μέλημα είναι η προστασία, η αξιοποίηση και 
η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων. Διεκδικούμε μέσα 
από το πρόγραμμά μας  την υλοποίηση και ολοκλήρωση 
έργων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, όπως της 
Πλακιώτισσας, Άνω Ασιτών Πρινιά, Αμιρών Αγίου Βασιλείου 
Καλαμίου και των αρδευτικών έργων «Αξιοποίηση του 
φράγματος Φανερωμένης» και « Αξιοποίηση των υδατικών 
πόρων του Πλατύ Ποταμού». Πέρα όμως από συγκεκριμένα 
έργα που πρέπει να γίνουν, χρειάζεται υψηλός βαθμός 
συνειδητοποίησης  από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς και από κάθε μεμονωμένο πολίτη αναφορικά με τη 
μεγάλη σημασία που έχει η εξοικονόμηση νερού.             
Ερ. Πόσο η αλλαγή του περιβάλλοντος  θα επηρεάσει την 
παραγωγή του νομού Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια;
Απ. Η ανάπτυξη ή θα είναι βιώσιμη ή δεν θα υπάρξει 
καθόλου. Ο μόνος λοιπόν δρόμος για την βιώσιμη ανάπτυξη 
είναι η αξιοποίηση όλων των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική. 
Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας ήδη τοπικοί 
επιχειρηματίες έχουν κάνει αίτηση να ενταχθούν στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα. Το νησί μας έχει αναξιοποίητα 
αποθέματα τέτοιων πηγών και εμείς προωθούμε και 

στηρίζουμε έργα υποδομών σε αυτούς τους τομείς. Οι 
επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία και η στήριξη των 
επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών που χρησιμοποιούν 
ήπιες μορφές ενέργειας είναι απολύτως απαραίτητες και 
εκεί πρέπει να κατευθυνθούν οι πολιτικές του κράτους, της 
αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημιακών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων. Αν δράσουμε από τώρα με 
το μυαλό μας στο μέλλον, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Ερ. Ποια είναι τα σχέδια για την ενίσχυση της πολιτιστικής 
ζωής του νομού;
Απ. Ο πολιτισμός για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ηρακλείου είναι πρώτης προτεραιότητας. Έχουμε δεσμευθεί 
να εργασθούμε με όλες τις δυνάμεις μας και σε συνεργασία 
με τους ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης, της επιστήμης 
και του πολιτισμού, για να αναδείξουμε και να εδραιώσουμε 
τη θέση του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης ως ενός 
διεθνούς κέντρου πολιτισμού. Από τις πρώτες αποφάσεις 
που πήραμε ως Νομαρχιακή Αρχή, κάνοντας πράξη τις 
δεσμεύσεις μας, ήταν η σύσταση Νομαρχιακού Οργανισμού 
Πολιτισμού και Επιμόρφωσης Ηρακλείου. Οι  δράσεις 
μας εκτείνονται από την ίδρυση χορωδίας και συμφωνικής 
ορχήστρας της Νομαρχίας, μέχρι την υποστήριξη εκδόσεων, 
κινηματογραφικής ταινίας, κάθε είδους πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, εκθέσεων κτλ. Αυτό που επιδιώκουμε είναι 
η υποστήριξη, η ανάδειξη και η προβολή των μορφών 
τέχνης, αλλά και των Ηρακλειωτών δημιουργών που 
δραστηριοποιούνται σε αυτές, ώστε να έχουν οι συμπολίτες 
μας πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες επαφής με τους 
σύγχρονους δημιουργούς και τα έργα τους

Νέα Επιχειρήσεων

Ψηφίστηκε στην Ολομέλεια του 
Στρασβούργου η έκθεση που 
αναφέρεται στην αύξηση των 
ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος για 
τους κοινοτικούς γαλακτοπαραγωγούς,  
που θα κατανεμηθεί σε όλα τα κράτη 
μέλη αναλογικά, από 1/4/2008.
Ο ευρωβουλευτής Ι. Γκλαβάκης δήλωσε 
πως “ από την ανταλλαγή απόψεων που 
είχαμε με την αρμόδια για τη Γεωργία 
Επίτροπο κα Μ. Φ. Μπόελ  προκύπτει  
ότι τα επόμενα χρόνια η ζήτηση για 
γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, όπως είναι το 
τυρί,  θα συνεχιστεί με αυξανόμενους 
ρυθμούς, τόσο στην Ευρώπη όσο 
και παγκοσμίως. Επομένως είναι 
ανάγκη να δοθούν τα μέσα στους 
αγρότες μας να ανταποκριθούν 
στην αυξανόμενη ζήτηση. Η αγορά 
του γάλακτος προσφέρει σήμερα 
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης 
και η κατάκτηση των αγορών στις 

αναδυόμενες οικονομίες προϋποθέτει 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 
Διαφορετικά αν δεν αυξηθούν οι 
ποσοστώσεις, η Ευρώπη δεν θα 
μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις 
ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην 
παγκόσμια αγορά.”
Επίσης  ο κ. Γκλαβάκης υπογράμμισε 
πως “ο κτηνοτροφικός κλάδος και 
στη χώρα μας έχει πολλές προοπτικές 
ανάπτυξης. Χρειάζεται προσπάθεια 
από όλους μας για να κάνουμε και 
την ελληνική κτηνοτροφία βιώσιμη 
και ανταγωνιστική προς όφελος των 
παραγωγών μας”.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ζήτηση 
αγελαδινού γάλακτος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση  κατά την περίοδο 2003-2007 
έχει αυξηθεί και σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί 
κατά την περίοδο 2007-2014. 

 Πλήττονται  οι κτηνοτρόφοι 

Άμεση λύση και λήψη μέτρων αντιμε-
τώπισης των  προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν οι Έλληνες κτηνοτρόφοι 
από τη συνεχή αύξηση της τιμής των 
ζωοτροφών και την καθήλωση των 
τιμών των κτηνοτροφικών προϊόντων 
για μεγάλο χρονικό διάστημα  ζητά 
με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ο ευρωβουλευτής Ι. Γκλα-
βάκης. 
Συγκεκριμένα ο Έλληνας ευρωβου-
λευτής αναφέρει ότι “οι ευρωπαίοι 
κτηνοτρόφοι τις τελευταίες δεκαετίες 
αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά 
προβλήματα που σύμφωνα με τα στοι-
χεία της EUROSTAT οδηγούν την ευ-
ρωπαϊκή κτηνοτροφία στην παρακμή. 
Σ’ όλα αυτά τους τελευταίους μήνες 
προστίθεται και η σημαντική αύξηση 
των τιμών των ζωοτροφών, που επι-
τείνει τη δυσχερή κατάσταση για την 
επιβίωση του τομέα”. 
Ο κ. Ι. Γκλαβάκης ρωτά την Επιτροπή 
“ποιά μέτρα σκοπεύει να υιοθετήσει 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν οι κοι-
νοτικοί κτηνοτρόφοι στο οικονομικό 
αδιέξοδο που έχουν περιέλθει και να 
μην εγκαταλείψουν τον παραγωγικό 
κλάδο της κτηνοτροφίας. Διότι δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Έλληνες κτη-
νοτρόφοι ασχολούνται με έναν από 
τους σημαντικότερους παραγωγικούς 
κλάδους της χώρας μας και αυτό θα 
πρέπει να το καταλάβει και η Επιτρο-
πή. Θα πρέπει να σκύψουμε με ενδια-
φέρον  πάνω από τα προβλήματα τους 
γιατί όσο πιο άμεσα και αποτελεσμα-
τικότερα αντιμετωπιστούν, τόσο πιο 
γρήγορα θα ορθοποδήσει ο κλάδος 
προς όφελος της ίδιας της κοινοτικής 
οικονομίας”.
Ο κ. Γκλαβάκης δήλωσε τέλος τη με-
γάλη ανησυχία του για τον τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα αγροτικά προϊόντα. Συγκε-
κριμένα έκανε τη διαπίστωση ότι “ενώ 
η Ευρωπαϊκή Ένωση  ενδιαφέρεται 
να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της 
ενέργειας, εντούτοις στον τομέα των 
αγροτικών προϊόντων ζούμε μια συ-
νεχώς αυξανόμενη εξάρτηση από τις 
Τρίτες Χώρες’’. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ανταγωνιστική η κοινοτική 
γαλακτοπαραγωγή
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Η Βαγγελιώ Σχοιναράκη - Ηλιάδη γεννήθηκε στο 
Πετροκεφάλι Καινουργίου Κρήτης το 1959. Τρίτο παιδί 
πολύτεκνης οικογένειας με πατέρα μετανάστη στη 
Γερμανία. 
Είναι παντρεμένη με το δάσκαλο Γιώργο Σχοιναράκη 
και έχουν δύο παιδιά, το Μιχάλη (πτυχιούχο του 
Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών) και τη 
Μαρία (φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής). 
Το επάγγελμα της είναι Δασκάλα είναι πτυχιούχος 
Παιδαγωγικής Ακαδημία και υποψήφια Διδάκτωρ του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Εκλέγεται Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης με το ΠΑΣΟΚ 
από το 2000 και είναι: 
· Κοσμήτορας στο Προεδρείο της Βουλής (Μάρτιος 2004 
- σήμερα) 
· Αναπληρώτρια Συντονίστρια Μορφωτικών Υποθέσεων 
του ΠΑΣΟΚ από το Μάρτιο 2005 
· Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής (2000 - 2004 και 2004 - σήμερα) 
· Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου 
Ελληνισμού (2005 - σήμερα) 
· Πρόεδρος της Επιτροπής Ορθοδοξίας και 
Θρησκευμάτων της Βουλής (2001 - 2004) 
· Μέλος του Προεδρείου της ΚΟ ΠΑΣΟΚ (2002 - 2004) 

Βιογραφικό
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Νέα τουριστική ανάπτυξη στις βόρειες, 
ανατολικές, δυτικές και νότιες περιοχές 
προβλέπεται υπογραμμίζει σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιάννης 
Αλαβάνος.
Στις βόρειες ακτές -διευκρίνισε- θα γίνει αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων και στις υπόλοιπες περιοχές θα δοθούν νέες 
άδειες αλλά όχι σε όλα τα σημεία.
Ερ. Σε πόσες περιφέρειες χωρίζεται η Κρήτη;
Απ. Χωρίζεται σε δύο περιφέρειες την Ανατολική (Χανιά, 
Ρέθυμνο) και την Δυτική (Ηράκλειο, Λασήθι).
Ερ. Σε ποιες περιοχές της Κρήτης με βάση το νέο χωροταξικό 
σχέδιο προβλέπεται τουριστική ανάπτυξη;
Απ. Στις βόρειες ακτές υπάρχει σχεδιασμός για αναβάθμιση 
των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων όπως επέκταση των 
κλινών με νέα διαμόρφωση του περιβάλλόντος με στόχο την 
αύξηση των αστέρων. Στις Ανατολικές, Δυτικές και Νότιες 
περιοχές θα δοθούν νέες άδειες για τουριστικές μονάδες που 
θα προσαρμόζονται στο περιβάλλον της περιοχής. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι στα Νότια θα υπάρξουν άδειες σε επιλεγμένα 
σημεία.
Ερ. Σε ποια περιοχή της Κρήτης θα κατασκευασθεί ο διεθνής 
λιμένας;
Απ. Οι περιοχές που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η 
πρωτεύουσα του  νομού Ηρακλείου (Ηράκλειο), το Τυμπάκι
(νομός Ηρακλείου)  και η Ιεράπετρα (νομός Σητείας).
Ερ. Ποιο είναι το πρόγραμμα της περιφερειακής ανάπτυξης 
της νήσου;
Απ. Ο στρατηγικός στόχος «Κρήτη Κέντρο Οικονομίας 

και Έρευνας στη ΝΑ Μεσόγειο» 
επαναπροσδιορίζεται σε «ανάδειξη 
του ρόλου της Κρήτης στην ευρύτερη 
περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου στη βάση 
της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
της, της χρήσης προηγμένων τεχνολογιών 

και καινοτομίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της». Το παραπάνω όραμα βασίζεται στις 
παραμέτρους: τη δυνατότητα ανάδειξης του Ηρακλείου σε 
εμπορευματικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή, τις δυνατότητες 
της ως οικονομικό κέντρο με βάση τη σύνθεση της τοπικής 
παραγωγής, τις εισαγωγές και εξαγωγές. Πρέπει να σημειωθεί  
ότι τα μεγαλύτερα περιθώρια αξιοποίησης ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων εκτιμάται ότι υπάρχουν στον τουρισμό και τον 
πολιτισμό, με βελτίωση των πυλών εσόδου – εξόδου, ανάδειξη 
του φυσικού, πολιτισμικού και ιστορικού περιβάλλοντος 
καθώς και με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών για την 
αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.      
Ερ. Ποιος είναι ο ρόλος των πολυτεχνικών σχολών στην 
Κρήτη;
Απ. Στόχος της ανάπτυξης των πολυτεχνικών σχολών  στο νησί 
ήταν η ερευνητική δραστηριότητα η οποία είναι σε ανάπτυξη 
και έχει δώσει μέσα από τις δράσεις της επιχειρηματική και 
πολιτιστική δραστηριότητα. Υπάρχουν δε και πρωτοπόρες 
έρευνες οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα 
όπως του Ινστιτούτου  ΙΤΕΠ το οποίο ερευνά το περιβάλλον 
της νήσου και έχει βοηθήσει πολύ στην γεωργία και στην 
προστασία του περιβάλλόντος. Οι έρευνες αυτές αποτελούν 
παράδειγμα περιφερειακής ανάπτυξης και χρειάζεται να 
υπάρξει και οικονομική υποστήριξη από το κράτος.

Ερ. Ποιες χώρες δείχνουν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην 
Κρήτη;
Απ. Οι Αραβικές χώρες και η Κίνα δείχνουν ενδιαφέρον για 
επιχειρηματική συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις. 
Με βάση αυτή την φιλική διάθεση το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος διοργάνωσε συμπόσιο για την προώθηση των 
επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ του τεχνικού κόσμου των 
Αραβικών χωρών και της Ελλάδος. Κατά την διάρκεια του 
συμποσίου διακεκριμένοι Έλληνες και Άραβες μηχανικοί, 
εκπρόσωποι δημοσίων και ιδιωτικών φορέων συζήτησαν και 
αντάλλαξαν πληροφορίες σε κρίσιμα θέματα που αφορούν στο 
θεσμικό, στο κοινωνικό και στο επενδυτικό περιβάλλον των 
χωρών  καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για όσους σκοπεύουν 
να επεκτείνουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες 
στις Αραβικές χώρες, στην Ελλάδα και στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Επίσης πρέπει να 
υπογραμμίσουμε ότι η κυβέρνηση της Κίνας πιστεύει ότι η 
Ελλάδα είναι η πύλη για την Ευρώπη και τα Βαλκάνια και 
μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη τουριστικής υποδομής. 
Ερ. Ποια ήταν η βασική επιδίωξη του συμποσίου του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος;
Απ. Η επιδίωξη ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για κοινές 
δράσεις, την ανάληψη απ’ ευθείας ή μέσω συμπράξεων, 
μελετών, κατασκευαστικών έργων, προμηθειών υλικών από 
Ελληνικές εταιρίες στις Αραβικές χώρες και το αντίστροφο, 
με στόχο το άνοιγμα των αγορών για αμοιβαίο όφελος, την 
απασχόληση Ελληνικών Μηχανικών στις Αραβικές χώρες και 
αντιστρόφως και την προώθηση ελληνικών επενδύσεων στις 
Αραβικές χώρες και αραβικών επενδύσεων στην Ελλάδα.     
Ερ.  Ποιο είναι το  ενδιαφέρον των Αραβικών χωρών και της Κίνας;

Απ. Σε πολλά επίπεδα υπάρχει ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα 
θεωρούν όλες τις περιοχές της Ελλάδας ως τουριστικό τόπο και 
για μεν την Κρήτη πιστεύουν ότι είναι και γέφυρα εμπορικών 
μεταφορών και οικονομικής ανάπτυξης. Από την πλευρά του το 
Τεχνικό Επιμελητήριο σκοπεύει να γίνει συνεργασία  σε επίπεδο 
έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνολογικής ανάπτυξης καθώς και 
στην δημιουργία κλίματος καλύτερης συνεργασίας.
Ερ. Σε ποιες χώρες προσανατολίζεται η συνεργασία;
Απ. Υπάρχει ενδιαφέρον από τις ελληνικές κατασκευαστικές 
εταιρίες να συνεργασθούν με τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
την Σαουδική Αραβία, την Λιβύη, το Ιράκ, τον Λίβανο ,την 
Παλαιστίνη. Η συνεργασία μας όμως με τις αραβικές χώρες 
πρέπει να είναι πλέον προσεκτικές γιατί έχουν γίνει λάθη 
στο παρελθόν από ορισμένες κατασκευαστικές εταιρίες. Το 
σημαντικότερο είναι οι επιχειρήσεις να τηρούν τους χρόνους 
που έχουν συμφωνήσει. 
Ερ. Για ποια ελληνικά προϊόντα ενδιαφέρονται οι Αραβικές 
χώρες;
Απ. Μεγάλες εξαγωγές είχαμε στο αλουμίνιο αλλά τώρα 
κατασκευάζονται εργοστάσια αλουμινίου στις Αραβικές 
χώρες. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον για τα δομικά και χημικά 
υλικά.
Ερ. Πόσο επιδρά το περιβάλλον της Κρήτης στην 
επιχειρηματική ανάπτυξη;
Απ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες θα υπάρξει στο μέλλον 
στην Κρήτη πρόβλημα στα υδάτινα αποθέματα. Έτσι λοιπόν 
σχεδιάζουμε να δημιουργηθούν έργα συγκράτησης του 
υδάτινου πλούτου της νήσου ενώ παράλληλα να αξιοποιηθεί 
το θαλασσινό νερό για να γίνει πόσιμο.

Σταυροδρόμι 
της Ν.Α. Μεσογείου 
η Κρήτη 

Ανταγωνιστική 
η οικονομία της 

Κρήτης

Γιάννης Αλαβάνος
Πρόεδρος του ΤΕΕ

Συνέντευξη



Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
Υποδομές με χαμηλό μίσθωμα 

για τις νέες επιχειρήσεις της Κρήτης

Ειδικό ρεπορτάζ
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Ειδικό ρεπορτάζ

Θερμοκοιτίδες για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων δημι-
ουργήθηκαν στο νομό Ρεθύμνου -ανέφερε- ο πρόέδρος του 
Επιμελητηρίου Ρεθύμνου κ. Γεώργιος Γιακουμάκης.
Φορέας του έργου είναι -διευκρίνισε-  η εταιρία Βιοτεχνικό 
Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ). Ρεθύμνου Α.Ε. η οποία έχει προχωρήσει 
σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και αξι-
οποίηση του. Αποφάσισε να δεσμεύσει έκταση 5,5 στρεμ-
μάτων προκειμένου να δημιουργηθεί σύγχρονο Συνεδριακό 
και Εκθεσιακό πολυχρηστικό Κέντρο εντός του Βιοτεχνικού 
Πάρκου. Επίσης θα δημιουργηθεί στο ΒΙΟΠΑ εστία «Δημι-
ουργικών Επιχειρήσεων» (Creative  Industries) σε συνεργα-
σία με όλους τους φορείς γνώσεις του νησιού, το Πανεπιστή-
μιο, το Πολυτεχνείο, το ΤΕΙ και τα ερευνητικά Ιδρύματα της 
Κρήτης, ΙΤΕ, κλπ. Οι παραπάνω εστίες -συνέχισε- βοηθούν 
την ανάπτυξη κυρίως νέων επιχειρήσεων, παρέχοντας τους 
τις κατάλληλες υποδομές με χαμηλό μίσθωμα, ώστε να ελαχι-
στοποιήσουν το επιχειρηματικό ρίσκο και να δημιουργήσουν 
συνεργασίες για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Για το σκοπό αυτό -είπε- ήδη προχωράνε οι αρχιτεκτονικές 
και οικονομοτεχνικές μελέτες για να ενταχθούν και τα δύο 
έργα στο ΕΣΠΑ.
Ερ. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χωρικής 
Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013  πόσο θα βο-
ηθήσει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Κρήτη;

Απ. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013 αναμένεται να βοηθή-
σει σημαντικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Κρήτη 
σε δύο τομείς:·Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρει-
ας Κρήτης:. Στο πλαίσιο αυτού του Άξονα Προτεραιότητας 
εντάσσονται έργα «περιφερειακής και τοπικής κλίμακας». 
Έργα εθνικής εμβέλειας ενταγμένα και στα Διευρωπαϊκά 
Δίκτυα, όπως η ολοκλήρωση και αναβάθμιση του βόρειου 
άκρου και τμημάτων του νότιου άκρου, αλλά και η συμπλή-
ρωση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Λιμένα Ηρακλείου 
θα χρηματοδοτηθούν από το Τομεακό Ε.Π. «Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας».
Οι αναμενόμενες θετικές επιπτώσεις από την δημιουργία των 
παραπάνω υποδομών είναι:
– Η βελτίωση των συνδέσεων ζωνών με έντονη παραγωγικό-
τητα του πρωτογενή τομέα με πύλες εξόδου της Περιφέρειας 
(λιμάνια, αεροδρόμια) ή αστικά κέντρα και τουριστικές περι-
οχές ευρείας κατανάλωσης.
– Η βελτίωση της προσπελασιμότητας και της διασύνδεσης 
αναπτυγμένων τουριστικών ζωνών.
– Η βελτίωση της προσπελασιμότητας, κυκλοφοριακή εξυ-
γίανση και αισθητική αναβάθμιση των οδικών αρτηριών του 
αστικού ιστού των πόλεων της Κρήτης

Ειδικό ρεπορτάζ

– Η βελτίωση των υποδομών και της δικτύωσης των περιφε-
ρειακών και τοπικών λιμανιών της Περιφέρειας με αποτέλε-
σμα την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (ημε-
δαποί και αλλοδαποί) και τη διακίνηση προϊόντων.
Η μείωση των  τροχαίων ατυχημάτων
– Η ενίσχυση μακροπρόθεσμα της εσωτερικής συνοχής και 
της άρσης των ανισοτήτων στο εσωτερικό της Περιφέρειας 
(συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης) σε γεωγραφικούς και κοινωνικο-οικονομικούς 
όρους.·Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κρή-
της: Ο γενικός στόχος  είναι η ενίσχυση των παραγωγικών 
επενδύσεων, η προώθηση της καινοτομίας και η αποτελε-
σματική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (Τοπικές Περιφερειακές Επιχειρήσεις) στην 
Περιφέρεια Κρήτης.
Ο ανωτέρω γενικός στόχος είναι:
– Η υποστήριξη των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στην αύξηση των εξαγωγών και στην μείωση της εισα-
γωγικής διείσδυσης
– Η υποστήριξη των επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 
που συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
– Η υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου να παρέχουν 

υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και 
υψηλής τεχνολογίας
– Η ενίσχυση των υποδομών των Ερευνητικών Ιδρυμάτων 
της Κρήτης με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και την εν 
συνεχεία μετατροπή της σε καινοτομικά προϊόντα, σε τομείς 
που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της Κρήτης, αλλά και 
της χώρας γενικότερα.
Οι θετικές  επιπτώσεις είναι η  ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας των επιχειρήσεων μέσω της διεύρυνσης των αγορών 
και του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους.
Ακόμη η προώθηση της καινοτομίας, η ενθάρρυνση της εξω-
στρέφειας των επιχειρήσεων, την διεύρυνση της παραγωγικής 
βάσης της περιφέρειας και την δημιουργία νέων θέσεων απα-
σχόλησης. Καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
του τουριστικού τομέα.
Παράλληλα για τις επιχειρήσεις τόσο του δευτερογενή όσο 
και του τριτογενή τομέα προβλέπονται τα ακόλουθα:
– Στον δευτερογενή τομέα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις 
ενίσχυσης υφισταμένων ΜΜΕ – ΠΜΕ για την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους στο πλαίσιο των απαιτήσεων της 
νέας οικονομίας, καθώς και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
με στόχο την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της περιφέ-
ρειας και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
– Στον τριτογενή τομέα ο τουρισμός αποτελεί μία από τις 
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βασικότερες δραστηριότητες της οικονομίας του νησιού, 
ενώ τα τουριστικά προϊόντα της Κρήτης εξακολουθούν να 
κινούνται σε αγορές υψηλού ανταγωνισμού. Στον τομέα 
αυτό θα αναληφθούν δράσεις ποιοτικής αναβάθμισης των 
τουριστικών καταλυμάτων, αναβάθμισης των υπηρεσιών και 
εμπλουτισμού των τουριστικών προϊόντων, καθώς επίσης και 
η ανάπτυξη ειδικών υποδομών με στόχο τη διαφοροποίηση 
του τουριστικού προϊόντος.
– Τέλος προβλέπεται η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων του κλάδου του εμπορίου και των υπηρεσιών 
για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων με στόχο την 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.
Ερ. Είναι, κατά τη γνώμη σας ικανοποιητικό το ύψος των 
διαθέσιμων κονδυλίων καθώς και η κατανομή των πόρων του 
ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-2013;
Απ. Τα κονδύλια της Δημόσιας Δαπάνης για το ΠΕΠ Κρήτης 
2000-2006 ανέρχονταν σε 696.022.498 Ευρώ ενώ το αντί-
στοιχο νούμερο για το ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007-
2013 ανέρχεται σε 558.000.000 ευρώ. Η Κρήτη αναμένεται 
να ωφεληθεί σημαντικά και από τα κονδύλια των τομεακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ το 80% των οποίων θα κατευθυν-
θεί προς την Ελληνική περιφέρεια.  Η δε κατανομή της συνο-
λικής δημόσιας δαπάνης του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 κρίνεται μάλλον ικανοποιητική δεδομένου ότι 
στην Κρήτη αντιστοιχεί περίπου το 43% της συνολικής Δη-
μόσιας Δαπάνης (1.325.000.178 ευρώ).
Ερ. Το προηγούμενο ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 πόσο αποτε-
λεσματικό ήταν για την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων  της 
Κρήτης;
Απ. Στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 χρηματοδοτή-
θηκαν επενδυτικά σχέδια περίπου 600 επιχειρήσεων σε όλη 
την Κρήτη. Αυτό ήταν ένα άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις 
αυτές. Αν και ο συνολικός αριθμός μπορεί να φαντάζει μικρός 
θεωρώ ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον του νησιού μας 
ωφελήθηκε σημαντικά από το σύνολο των παρεμβάσεων είτε 
άμεσα είτε έμμεσα. Οπότε, ως γενική εικόνα, μπορούμε να 
πούμε ότι το ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 στάθηκε από αρκετά 
έως πολύ αποτελεσματικό ήταν για την ενδυνάμωση των επι-
χειρήσεων της Κρήτης.
Ερ. Ποια νέα βήματα θα γίνουν φέτος στο Ρέθυμνο για την 
ανάπτυξη των ΒΙ.ΠΕ.;
Απ. Η ίδρυση του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου ξεκίνησε 
με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης εδώ και δώ-
δεκα χρόνια περίπου. Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατα-
σκευή των έργων υποδομής του ΒΙΟΠΑ.
Η Α΄ Φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή όλων 
των δικτύων υποδομής, ύδρευσης, αποχέτευσης, όμβριων, 
ηλεκτροφωτισμού, τηλεπικοινωνιών και της μονάδας καθα-
ρισμού αποβλήτων. Ανατέθηκε στις 18/7/2007 με χρόνο υλο-
ποίησης 12 μήνες και ποσό σύμβασης 2.525.063,72 €. Η Β’ 
Φάση του έργου περιλαμβάνει την «Κατασκευή του κτηρίου 
εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώ-
ρου» δημοπρατήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2008, με συμβατική 
διάρκεια έξι (6) μήνες και προϋπολογισμό 1.188.810,00 €. Τα 
έργα της Β’ Φάσης ξεκίνησαν στις αρχές Φεβρουαρίου. Όλα 
τα έργα υποδομής του ΒΙΟΠΑ προβλέπεται να ολοκληρω-

θούν το φθινόπωρο του 2008 και η λειτουργία του θα ξεκινή-
σει στις αρχές του 2009.
Ο Φορέας του έργου, η ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. έχει 
προχωρήσει επίσης σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του ΒΙΟΠΑ. Αποφάσισε να δε-
σμεύσει οικόπεδο (7 οικόπεδα 750 τ.μ. περίπου) έκτασης 5,5 
στρεμμάτων προκειμένου να δημιουργηθεί σύγχρονο Συνε-
δριακό και Εκθεσιακό πολυχρηστικό Κέντρο εντός του Βιο-
τεχνικού Πάρκου. Επίσης θα δημιουργηθεί στο ΒΙΟΠΑ Θερ-
μοκοιτίδα Δημιουργικών Επιχειρήσεων (Creative  Industries) 
σε συνεργασία με όλους τους φορείς γνώσεις του νησιού, το 
Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το ΤΕΙ και τα ερευνητικά 
Ιδρύματα της Κρήτης, ΙΤΕ, κλπ. Οι Θερμοκοιτίδες βοηθούν 
την ανάπτυξη κυρίως νέων επιχειρήσεων, παρέχοντας τους 
τις κατάλληλες υποδομές με χαμηλό μίσθωμα, ώστε να ελαχι-
στοποιήσουν το επιχειρηματικό ρίσκό και να δημιουργήσουν 
συνεργασίες για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Για το σκοπό αυτό ήδη προχωράνε οι αρχιτεκτονικές και 
οικονομοτεχνικές μελέτες για να ενταχθούν και τα δύο έργα 
στο Δ’ ΕΣΠΑ
Ερ. Υπάρχουν μελέτες για καινοτόμα τουριστικά προϊόντα 
στο νομό Ρεθύμνου;
Απ. Υπάρχει σε εξέλιξη το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Εναλλακτικού Τουρισμού Νομού Ρεθύμνης».
Σε διαδρομή λίγων χιλιομέτρων Ελεύθερνα - Αρκάδι - Καψα-
λιάνα ξετυλίγεται στο Ρέθυμνο ιστορία 20 και πλέον αιώνων. 
Το Ρέθυμνο αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια αλλά 
διατηρεί μια πανέμορφη και ανέγγιχτη ενδοχώρα, η ήπια του-
ριστική ανάπτυξη της οποίας σχεδιάζεται από την Αγροτουρι-
στική Α.Ε. και τους τοπικούς φορείς. 
Ερ. Υπάρχουν νέα προγράμματα για την οικονομική ενίσχυ-
ση των συνεταιριστικών οργανώσεων και για τις εξαγωγικές 
εταιρίες;
Απ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εν ισχύ ο Αναπτυξιακός Νόμος 
στο πλαίσιο του οποίου μπορούν να ενισχυθούν επενδυτικά 
σχέδια επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους της οικονομίας. 
Αναμένονται επίσης η προκήρυξη χρηματοδοτικών προγραμ-
μάτων τόσο στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 
2007-2013 όσο και στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προ-
γραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 
και «Ψηφιακή Σύγκλιση».
Επιπλέον, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, αναγνωρίζοντας 
εμπράκτως τη σπουδαιότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων 
και της εξωστρέφειας της τοπικής οικονομίας, εφαρμόζει 
διάφορες προωθητικές ενέργειες για την καλύτερη προβολή 
των Κρητικών προϊόντων όπως: Ενοικίαση περιπτέρων σε 
διεθνείς εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα (π.χ. ΔΕΤΡΟΠ) και 
το εξωτερικό (π.χ. ANUGA, SIAL) και δωρεάν παραχώρηση 
χώρου σε Ρεθεμνιώτικες επιχειρήσεις, συμμετοχή σε εμπορι-
κές αποστολές και σε Partenariat σε χώρες του εξωτερικού, 
συμμετοχή στη διοργάνωση ετήσιας έκθεσης στο Ρέθυμνο, 
δημιουργία και διανομή φακέλου προβολής (folder) τοπικών 
επιχειρήσεων και των προϊόντων τους σε δυο γλώσσες, συμ-
μετοχή στη δημιουργία τετράγλωσσου folder για την Κρητική 
διατροφή και τα προϊόντα που την απαρτίζουν.

Ειδικό ρεπορτάζ
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Το 70% των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακος (CO2) το εκπέμπει η βιομηχανική 
δραστηριότητα της Βορείου Αμερικής και 
της Ευρώπης υπογράμμισε σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων» η πρόεδρος της ActionAid 
Ελλάδος κ. Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 
Ερ. Η περιβαλλοντολογική καταστροφή 
που έχει δημιουργηθεί από τον ανθρώπινο 
παράγοντα, πόσο έχει συμβάλλει στην 
αύξηση της φτώχειας αλλά και σε νέες 
μορφές ασθενειών;
Απ. Η αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη είναι ήδη σε ραγδαία εξέλιξη. 
Και θα έπρεπε να θυμόμαστε ότι οι φτωχές 
χώρες και κυρίως οι ευάλωτοι κάτοικοί 
τους  έχουν τη μικρότερη ευθύνη για τις συνέπειες της 
αλλαγής του κλίματος. Και όμως, είναι εκείνοι και οι ζωές 
τους που πλήττονται καθημερινά. Το πιο σημαντικό ίσως 
είναι, πως σχεδόν κανείς τους δεν είναι σε θέση να αντιδράσει 
αποτελεσματικά και όχι μόνοι τους.
 Η βιομηχανική δραστηριότητα της Βορείου Αμερικής και της 
Ευρώπης ευθύνεται για περίπου το 70% των εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ενώ όλες οι αναπτυσσόμενες 
χώρες μαζί για λιγότερο από το ¼ των ζημιογόνων εκπομπών.
Η παραγωγή τροφής, οι πηγές νερού, η δημόσια υγεία και η 
εύθραυστη ζωή των φτωχών ανθρώπων συνεχώς επιδεινώνεται. 
Η συνεχόμενη αύξηση της θερμοκρασίας απειλεί να ανατρέψει 
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, καθιστώντας το Στόχο της 
Χιλιετίας για τη μείωση της φτώχειας στο μισό έως το 2015, 
σχεδόν ανέφικτο. Η φτώχεια γεννά ανασφάλεια και ενισχύει 
την ευπάθεια των χωρών αυτών, μειώνοντας την ικανότητα 
των ανθρώπων που ζουν εκεί να ανταπεξέλθουν και να 
προσαρμοστούν. 
Φανταστείτε τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην ήδη 
πολύ σκληρή καθημερινότητά τους. Το να ξεφύγουν από τη 
φτώχεια γίνεται όλο και περισσότερο μια πρόκληση για αυτούς 
τους πληθυσμούς.
Εκτιμάται ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η αλλαγή του κλίματος 
θα εντείνει ακόμα περισσότερο την ευπάθεια των φτωχών που 
ζουν στις πόλεις της Αφρικής. 
Οι περιβαλλοντολογικοί πρόσφυγες από περιοχές που έχουν 
επηρεαστεί από την αλλαγή του κλίματος διογκώνουν το ήδη 
υψηλό ποσοστό μετανάστευσης από αγροτικές περιοχές σε 
αστικές σε πολλές περιοχές της Ηπείρου. 
Αυτή η μετανάστευση όμως δεν θα περιοριστεί στις   
Αφρικανικές πόλεις αλλά αναμένεται να εξαπλωθεί και 
να επηρεάσει όλους μας. Η τάση αυτή θα ενταθεί πολύ 
γρήγορα δεδομένου ότι η ξηρασία, οι πλημμύρες και πολλά 
άλλα ακραία φαινόμενα αυξάνονται και γίνονται όλο και πιο 
απρόβλεπτα. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2030, το μεγαλύτερο 
μέρος του πληθυσμού της Αφρικής θα ζει σε αστικές περιοχές 

φέρνοντας αλλαγές που θα επηρεάσουν 
την οικονομία και τις κοινωνικές δομές, 
με τρόπους και σε βαθμό που δεν μπορούν 
ακόμα να εκτιμηθούν με ακρίβεια.
Οι πλημμύρες για παράδειγμα είναι πιο 
καταστροφικές απ’ όσο νομίζουμε. Δεν 
διευκολύνουν μόνο τη μαζική εξάπλωση 
ασθενειών από τα λιμνάζοντα νερά, αλλά 
διακόπτουν τη λειτουργία των σχολείων 
και καταστρέφουν ζωές,  βασικές υποδομές 
και αγαθά, επηρεάζοντας εύθραυστους 
παράγοντες που σχετίζονται με το εισόδημα 
των χωρών αυτών. Μόνο το 2007, οι 
πλημμύρες – που εντάθηκαν λόγω της 
αλλαγής του κλίματος – είχαν σαν συνέπεια 

12 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ινδία και 25 εκατομμύρια στο 
Μπαγκλαντές, να μείνουν άστεγοι και αβοήθητοι. 
Είναι σίγουρο, ότι οι πληθυσμοί που μεταναστεύουν στις 
πόλεις θα επιβαρύνουν τις ήδη εύθραυστες υποδομές και 
κατά συνέπεια θα επιβραδύνουν την ήδη αργή ανάπτυξη. 
Μια επιπλέον επιβράδυνση στην ανάπτυξη των χωρών αυτών 
θα αυξήσει το επίπεδο της φτώχειας και θα βυθίσει τους 
ανθρώπους και τις κυβερνήσεις σε ακόμα μεγαλύτερα χρέη. 
Οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες επιπλέον, θα προστεθούν στις 
ήδη επιβαρυμένες αστικές δραστηριότητες και η αστικοποίηση 
αυτή θα επιδεινώσει με τη σειρά της τις πλημμύρες και τα 
όποια φαινόμενα που πλήττουν συχνότερα αυτές τις περιοχές 
του κόσμου. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. 
Όσο περισσότεροι άνθρωποι συνωστίζονται στις πόλεις, οι 
συνέπειες εντείνονται. Για παράδειγμα, ακόμη και μέτριας 
εντάσεως καταιγίδες θα ανεβάζουν σημαντικά τη στάθμη των 
ποταμών και όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα υποφέρουν.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι κοινότητες δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν ούτε στις βασικές τους ανάγκες, πόσο μάλλον 
σε ακραία καιρικά φαινόμενα που όλο και εντείνονται. Η 
μάχη για να ξεφύγουν από τη φτώχεια υποδαυλίζεται κυρίως 
από τις δραστηριότητες των ανεπτυγμένων χωρών. Η αδικία 
είναι εμφανής για μια ακόμη φορά και η ActionAid γνωρίζει 
ότι η καταπολέμηση της φτώχειας σημαίνει ότι πρέπει να 
δουλέψουμε μαζί ενάντια στη κλιματική αλλαγή.
Ερ. Με ποιους τρόπους η Actionaid έχει βοηθήσει τις παραπάνω 
περιοχές και τους κατοίκους της;
Απ. Η κλιματική αλλαγή είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση 
για όλους μας. Σε χώρες όπου η διαβίωση των πληθυσμών 
εξαρτάται από τη γη, το νερό και τις φυσικές πηγές, οι αλλαγές 
αυτές έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη δυνατότητα των φτωχών 
να συνεχίσουν ομαλά τις αγροτικές τους εργασίες και επομένως 
επηρεάζουν στην πρόσβαση τους σε τροφή. Στο Μαλάουι για 
παράδειγμα οι βροχές που κάποτε ξεκινούσαν τον Οκτώβριο, 
τώρα δεν ξεκινούν πριν το Δεκέμβριο με συνέπεια να 
ξηραίνονται οι σοδειές πριν τη συγκομιδή. Η ActionAid βοηθά 

Οι
Πρώτες 
Κυρίες
Οι αναπτυγμένες χώρες 

υποδαυλίζουν την φτώχεια
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τους μικροκαλλιεργητές να προσαρμοστούν στη μικρότερης 
διάρκειας εποχή, φυτεύοντας σπόρους πιο προσαρμοσμένους 
στις κλιματικές αλλαγές που μεγαλώνουν πιο γρήγορα.
Για τις φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες, το να διατηρήσουν την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως τώρα είναι αυτό καθ’ εαυτό 
μια πρόκληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 13 έκτακτες 
εκκλήσεις που έγιναν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2007, 12 -
αριθμός ρεκόρ- σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα. 
Στην ActionAid πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι απλά μια 
σύμπτωση. Είναι πια εμφανές ότι η προσπάθειά μας θα πρέπει 
να κατευθύνεται και στην προστασία των ανθρώπινων ζωών και 
στη διατήρηση των υποδομών που απειλούν να καταστρέψουν 
οι κλιματικές αλλαγές.  Ο προληπτικός σχεδιασμός και η 
βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν το κλειδί για να βοηθήσουμε τις 
φτωχές χώρες να αντιμετωπίσουν τις επικείμενες αλλαγές.
Η ActionAid δουλεύει με τοπικές κοινότητες και τις βοηθάει 
να διαχειρίζονται καλύτερα το δικό τους περιβάλλον ώστε να 
μειώσουν τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών. Σε πολλές 
χώρες του κόσμου, η ActionAid χρησιμοποιεί μια τεχνική 
που ονομάζεται Συμμετοχική Ανάλυση Ευπάθειας ώστε να 
διευκολύνει τις κοινότητες να εντοπίσουν τους τοπικούς 
κινδύνους και να δράσουν για την προστασία τους πριν από τις 
καταστροφές. Δουλεύουμε με τις τοπικές κυβερνήσεις για να 
αναπτύξουμε μαζί πιο αποτελεσματικό προληπτικό σχεδιασμό 
αλλά και σχέδια αντιμετώπισης καταστροφών. Ένα από τα 
προγράμματά μας, που ονομάζεται ‘‘Μείωση Κινδύνων από 
Καταστροφές’’ δίνει έμφαση στην πρόληψη, τον περιορισμό 
των συνεπειών και την ετοιμότητα σε φυσικές καταστροφές. 
Καταφέραμε να σώσουμε εκατοντάδες ζωές ενημερώνοντας για 
το πώς να αντιδράσουν σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
όπως ο σεισμός ή η πλημμύρα. Δουλεύουμε επίσης με εθνικές 
και διεθνείς οργανώσεις για τη διαχείριση κρίσεων ώστε να 
μειώσουμε τις επιπτώσεις από τα ακραία αυτά φαινόμενα.
Σε διεθνές επίπεδο, πιέζουμε για να φέρουμε αλλαγές στις 
πολιτικές και στρατηγικές που επιδεινώνουν τις κλιματικές 
αλλαγές και τις συνέπειές τους. Όλα αυτά γιατί πιστεύουμε 
ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα σε μια ασφαλή 
και αξιοπρεπή ζωή. Σε μια ζωή που δεν θα απειλείται από 
καταστρεπτικά φαινόμενα που μπορούν να προβλεφθούν και 
οι συνέπειές τους να περιοριστούν.
Ερ. Με ποιο τρόπο παρεμβαίνει η Actionaid στην προστασία 
του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές;
Απ. Χωρίς επαρκή νομοθεσία για τη διασφάλιση των φυσικών 
πηγών πλούτου από την καταστροφική εκμετάλλευση, η 
επιδείνωση του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και οι ακραίες 
φυσικές καταστροφές θα γίνουν όλο και περισσότερο μέρος 
της καθημερινότητάς μας. Εκτός αν όλοι κάνουμε κάτι για 
να το αλλάξουμε αυτό. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
δίκτυα, συνομοσπονδίες και πολίτες δουλεύουν μαζί για 
να αντιμετωπίσουν αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Η 
ActionAid συμμετέχει σε διεθνή κινήματα και εκστρατείες 
όπως η εκστρατεία Stop Climate Chaos που επικεντρώνεται 
στην άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων και 
τα παροτρύνει να αλλάξουν τακτική και να κατευθύνουν 
τις κινήσεις τους προς ένα σχέδιο που να αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά την απειλή από τις κλιματικές αλλαγές.
Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό της ActionAid Κένυα 

που σε συνεργασία με το Τμήμα Δασών και το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, εκπαιδεύει κατοίκους των κοινοτήτων 
για την ανάγκη να διατηρήσουν το περιβάλλον και το πώς να 
χρησιμοποιήσουν τις πηγές με ένα πιο βιώσιμο τρόπο. 
Η άσκηση πίεσης και η συμμετοχή σε διεθνείς εκστρατείες, 
η εκμάθηση εναλλακτικών μεθόδων καλλιέργειας σε χιλιάδες 
αγρότες, προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης που καλύπτουν 
τις τοπικές ανάγκες, εκστρατείες ενημέρωσης, προληπτικός 
σχεδιασμός που επικεντρώνεται στη σωστή εκμετάλλευση 
των πηγών και διατήρηση του φυσικού πλούτου, είναι μόνο 
μερικές από τις προτεραιότητες της ActionAid σε σχέση με το 
περιβάλλον.
Ερ. Ποιες είναι οι μελέτες της Actionaid για την προστασία 
του περιβάλλοντος και του ανθρώπινου δυναμικού;
Απ. Η ActionAid έχει δημοσιεύσει μια σειρά από εκθέσεις 
για τις κλιματικές αλλαγές όπως η ‘‘Climate change, urban 
fl ooding and the rights of the urban poor in Africa’’, ‘‘Unjust 
waters’’ και σε συνεργασία με ένα δίκτυο Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, μια σειρά από εκθέσεις που ονομάζεται ‘‘Up 
in Smoke’’ και περιγράφει τον αντίκτυπο των κλιματικών 
αλλαγών σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Στόχος αυτών των εκθέσεων είναι να εντοπιστούν τα 
προβλήματα και να προταθούν λύσεις για προληπτική και 
κατασταλτική δράση.
Ερ. Με ποιους φορείς συνεργάζεται η ActionAid  για την 
προστασία του υδάτινου πλούτου;
Απ. H ActionAid πιστεύει ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι 
βιώσιμη αν το ρίσκο από τις καταστροφές για τους πληθυσμούς 
δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αυτό σημαίνει να λάβουμε 
μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου 
και του νερού. Γι αυτό το λόγο η ActionAid δουλεύει μαζί με 
τους φτωχούς, με διεθνείς οργανώσεις, άλλες ΜΚΟ, διεθνή 
Πανεπιστήμια και Ιδρύματα ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις 
συνέπειες για τους ανθρώπους στον αναπτυσσόμενο κόσμο.
Αρκετές εταιρείες στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης προσπαθούν να δώσουν κάτι πίσω στον υπόλοιπο 
κόσμο, όπως το ελληνικό εμφιαλωμένο νερό Ζαγόρι που 
χρηματοδότησε ένα πρόγραμμα νερού της ActionAid για την 
παροχή καθαρού πόσιμου νερού σε μια ολόκληρη κοινότητα 
στην Κένυα. 
Άλλες εταιρείες όμως, εκμεταλλεύονται τα δικαιώματα των 
φτωχών όπως η εταιρεία παραγωγής πλατίνας Angloplat που 
βρέθηκε, από ανάλυση που διεξήχθη μετά από παρέμβαση της 
ActionAid και πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους ειδικούς 
επιστήμονες, να μολύνει το νερό στις περιοχές που βρίσκονται 
κοντά στα ορυχεία της στη Ν. Αφρική. Η ActionAid παρότρυνε 
την κυβέρνηση να δράση άμεσα για να διασφαλίσει ότι όλα 
τα γύρω χωριά θα έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό 
και παρότρυνε την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να 
ερευνήσει το ζήτημα.
Η ActionAid θα συνεχίσει να δουλεύει με τη διεθνή κοινότητα 
σε καίρια ζητήματα που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη ζωή 
των φτωχών. Η καταπολέμηση της φτώχειας είναι ένα σύνθετο 
θέμα και απαιτείται η συλλογική προσπάθεια σε πολλούς 
τομείς. Ο κοινός μας στόχος είναι η μείωση της φτώχειας 
στο μισό και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να 
δουλέψουμε «μαζί».

Σε ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη με έμφαση στην 
ενδοχώρα και τον πρωτογενή τομέα, με διαφορετικό τρόπο 
διαχείρισης πρέπει να στοχεύει ο περιφερειακός σχεδιασμός 
για την Κρήτη μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013 σύμφωνα με τους 
αρμόδιους παράγοντες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα 
αρχίσει να υλοποιείται σταδιακά μετά τον μήνα Μάϊο
Η εφαρμογή του ΕΣΠΑ υπογραμμίζουν αρμόδιοι παράγοντες 
είναι η τελευταία ευκαιρία να εκμεταλλευθεί η Ελλάδα 
κοινοτικά κονδύλια τέτοιου ύψους.   
Η Κρήτη τονίζουν πρέπει και μπορεί να γίνει τόπος 
παραθερισμού, παραμονής και εργασίας - διατροφικός 
τροφοδότης της Ευρώπης.
Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου Ανάπτυξης πρέπει να είναι:
-Η δημιουργία ενός ξεκάθαρου αναπτυξιακού περιβάλλοντος 
-Η ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του νησιού

Ευκαιρία
ανάπτυξης
Πρώτη η Ελλάδα έλαβε από την Ευρωπαϊκή 

επιτροπή την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ)
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-Η διασύνδεση και αλληλοστήριξη των τομέων ανάπτυξης 
της Κρήτης 
-Η βελτίωση της ποσότητας και των πιστοποιημένων 
χαρακτηριστικών των προϊόντων και υπηρεσιών της    
 Η περιφέρεια Κρήτης για την περαιτέρω ανάπτυξη της στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 οφείλει να εκπληρώσει τις 
ακόλουθες βασικές προτεραιότητες:
-Τη λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου συνδυασμένων 
μεταφορών, επιβατών και φορτίων, με ολοκλήρωση 
- αναβάθμιση όλων των οδικών δικτύων λιμάνια και 
αεροδρόμια.
-Την ενίσχυση της έρευνας, τη χρήση νέων τεχνολογιών 
και τη σύνδεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με 
την παραγωγική διαδικασία και επιχειρηματικότητα σε 
συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα.
-Τις επικοινωνίες – Ενέργεια, με την ανάπτυξη της Κρήτης σε 
κέντρο τηλεματικών εφαρμογών και υπηρεσιών με έμφαση 
στον πολιτισμό, το περιβάλλον και τις υπηρεσίες υγείας και 
κέντρο εφαρμογών πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας.
-Την αναβάθμιση της ποιότητας του τουρισμού, με 
εμπλουτισμό και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος, 
μείωση της εποχικότητας και προώθηση ειδικών μορφών 
εναλλακτικού τουρισμού.
-Τον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα με παραγωγή
-τυποποίηση και εμπορία επώνυμων ποιοτικών προϊόντων, 
προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των αγροτών, δημιουργία 
νέων δομών και προώθηση των εξαγωγών.
- Την προστασία - ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, 
με ολοκλήρωση της διαχείρισης στερεών και υγρών 
αποβλήτων, ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, 
διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, εξειδίκευση του 
χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκλήρωση του Εθνικού 
Κτηματολογίου.
-Την προστασία - ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, 
μνημείων και ιστορικών συνόλων, διατήρηση της 
πολιτισμικής κληρονομιάς και προώθηση της Κρητικής 
διατροφής.
-Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, με εκπαίδευση 
– κατάρτιση – δια βίου μάθηση, με χρήση νέων τεχνολογιών, 
υποστηρικτικές κοινωνικές υπηρεσίες και καταπολέμηση της 
ανεργίας.
-Την βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας 
Διοίκησης, με επάρκεια στελεχιακού δυναμικού, εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών και απλούστευση των διαδικασιών.
Πρέπει όμως να σημειωθεί  ότι οι παράγοντες του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου επισημαίνουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι 
του ΕΣΠΑ είναι μειωμένοι σε σχέση με αυτούς της Γ’ 
Προγραμματικής, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.
Υπάρχει επίσης σαφέστατη μείωση των ενισχύσεων σε σχέση 
με τις ενισχύσεις της προηγούμενης περιόδου για τα ΠΕΠ, 
σε όλες της περιφέρειες εκτός Αττικής και λιγότερο της 
Μακεδονίας - Θράκης (για το ΠΕΠ Κρήτης η προηγούμενη 
κοινοτική συνδρομή ήταν 508 εκ. ευρώ και τώρα 423 εκ. 
ευρώ).
Οι αιτίες για ανάγκη για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ  
διευκρινίζουν οι αρμόδιοι παράγοντες είναι:

-Η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού
-Η απουσία ιεράρχησης, η έλλειψη μελετών και 
σκοπιμότητας στην επιλογή έργων για χρηματοδότηση
-Η έλλειψη συμβατότητας των έργων, δράσεων και στόχων 
της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης, με 
συνέπεια άλλα έργα να συμβάλλουν ελάχιστα στη  μείωση 
του αναπτυξιακού ελλείμματος.
-Η μη έγκαιρη διαπίστωση της ανάγκης αντιμετώπισης 
της Κρήτης ως Νησιωτικής Περιφέρειας και παράλληλα 
ως ορεινής περιοχής και ως εκ τούτου η μη διεκδίκηση 
αυξημένων αντισταθμιστικών χρηματοδοτήσεων.
Με το ΕΣΠΑ θα υπάρξει ενίσχυση των παραγωγικών 
επενδύσεων, προώθηση της καινοτομίας και αποτελεσματική 
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
στην Περιφέρεια Κρήτης.
Ακόμη θα ενισχυθούν ερευνητικές και τεχνολογικές 
υποδομές και εξοπλισμοί που υποστηρίζουν την έρευνα και 
την καινοτομία στα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά ιδρύματα 
που ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης.
Στον δευτερογενή τομέα θα χρηματοδοτηθούν δράσεις 
ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας 
για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους στο 
πλαίσιο των απαιτήσεων της νέας οικονομίας  καθώς και η 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με στόχο την διεύρυνση της 
παραγωγικής βάσης της περιφέρειας και την δημιουργία νέων 
θέσεων απασχόλησης.
Στον τριτογενή τομέα ο τουρισμός αποτελεί μία από τις 
βασικότερες δραστηριότητες της οικονομίας του νησιού, 
ενώ τα τουριστικά προϊόντα της Κρήτης εξακολουθούν να 
κινούνται σε αγορές υψηλού ανταγωνισμού.
Στον τομέα αυτό θα αναληφθούν δράσεις ποιοτικής 
αναβάθμισης των τουριστικών καταλυμάτων, αναβάθμισης 
των υπηρεσιών και εμπλουτισμού των τουριστικών 
προϊόντων, καθώς επίσης και η ανάπτυξη ειδικών υποδομών 
με στόχο τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.
Παράλληλα θα αναβαθμισθούν οι υποδομές εκπαίδευσης 
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, η αειφορική διαχείριση του 
περιβάλλοντος και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην Περιφέρεια Κρήτης. Βασικοί πυλώνες για την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής και την βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των κατοίκων της. 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία η χωρική ενότητα Κρήτης
-Νήσων Αιγαίου θεωρείται ως ενιαία «Περιφέρεια 
Προγραμματισμού». Πρόκειται για ένα νησιωτικό χώρο που 
περιλαμβάνει περισσότερα από 90 νησιά. Η Κρήτη και το 
Βόρειο Αιγαίο παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας ενώ 
αντίθετα το Νότιο Αιγαίο έχει υψηλά ποσοστά σε σχέση με 
το εθνικό μέσο όρο.
Διαμορφώνει το 10% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
και παράγει το 15% της συνολικής Ακαθάριστης 
Προστιθέμενης Αξίας του πρωτογενή τομέα, το 3% του 
δευτερογενή και το 11% του τριτογενή. 
Επίσης φιλοξενεί 104.113 επιχειρήσεις και συγκεντρώνει 
το 47% των τουριστικών κλινών της χώρας, δέχεται το 29% 
των αφίξεων, το 66% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών 
επισκεπτών στην Ελλάδα ενώ εμφανίζει υστέρηση σε όλους 
τους δείκτες ψηφιακής σύγκλισης  με τάσεις βελτίωσης.

Alexandra Mitsotaki



28   In-On April - June 2008 April - June 2008 In-On   29

Interview Interview

“North America and Europe’s industrial activity account 
for approximately 70% of global carbon dioxide emissions 
(CO2), whereas all developing countries together account 
for less than ¼ of damaging emissions” underlined at the 
interview to ‘‘In – On’’ the Chair of ActionAid Hellas, Mrs 
Alexandra Mitsotaki.
Question: The environmental disaster created by human 
factor, how much has it contributed to the increase of poverty 
and to new forms of diseases?
Answer: Global warming is already happening. We should 
remember that poor countries and especially poor vulnerable 
people are the least responsible for the devastating climate 
change effects. Yet, these people and their lives are severely 
affected and less able to react. Not by their own anyway.
North America and Europe’s industrial activity account for 
approximately 70% of global carbon dioxide emissions 
(CO2), whereas all developing countries together account for 
less than ¼ of damaging emissions. 
Food production, water supplies, public health, and people’s 
fragile livelihoods are increasingly damaged and undermined. 
Global warming threatens to reverse human progress, making 
the Millennium Development Goal for poverty reduction 
until 2015, hardly achievable and simultaneously affecting 
all the rest interrelated goals. Poverty busts insecurity and 
strengthens vulnerability reducing people’s ability to cope 
and adapt. Imagine what these people have to face, in their 
already harsh everyday life. Escaping poverty is becoming 
more and more challenging for all these populations. 
It is estimated that climate change will intensify vulnerability 

of the urban poor throughout Africa within the years to come. 
‘Environmental refugees’ from climate-affected areas are 
already swelling the tide of rural-to-urban migration across 
Africa. This migration will not be limited within African 
countries but is expected to expand and affect all of us. The 
trend is soon expected to rapidly intensify, as droughts, 
fl oods and other extreme phenomena increase and become 
more and more unpredictable. It is estimated that by 2030, 
the majority of Africa’s population will live in urban areas, 
bringing about shifts that will dramatically affect economy 
and social structures, in ways and proportions we cannot yet 
fully estimate. 
Floods for example are more destructive that we think. Not 
only they massively spread water born diseases, interrupt 
schooling, and destroy core infrastructure,  livelihoods and 
assets but also affect fragile income related factors. Only 
in 2007, fl ooding - exacerbated by climate change - caused 
12 million people in India and 25 million in Bangladesh to 
become homeless or stranded. 
Population migrating to cities, will burden the already fragile 
infrastructure and subsequently slow down development. 
A halt in development will increase poverty levels and lead 
those countries into deeper debt. Rural refugees further add 
to the overloaded urban activities. Urbanisation aggravates 
fl ooding.  As more people crowd into cities, effects intensify. 
As a result, even quite moderate storms produce high fl ows 
in rivers and destruction fi nally affects more and more people 
every time. 
As you understand, these communities are unable to respond 

even to their basic needs, much more to extreme intensifying 
phenomena. The fi ght to escape poverty is undermined mostly 
by developed countries’ activities effects. Injustice is evident 
once more and ActionAid is aware that fi ghting poverty 
means also working together against climate change. 
Question: In what ways has ActionAid helped the above areas 
and the people who live there?
Answer: Climate change poses an enormous challenge for 
all. Changes in climate patterns and resulting disasters have 
a devastating impact on poor people’s ability to farm and 
therefore their access to food. In Malawi for example, rains 
that once used to start in October now do not come until 
December, drying out crops before the harvest. ActionAid is 
helping smallholder farmers to adapt to the shorter growing 
season by planting seeds that grow more rapidly. For poor 
developing countries, maintaining the progress made so far 
is a challenge itself. It is worth mentioning that out of the 13 
emergency appeals made by the United Nations in 2007, a 
record 12 were related to extreme weather. We in ActionAid 
believe this is not coincidental. It is now evident that our 
effords should be also oriented to maintaining and protecting 
people’s lives, communities and infrastructure from climate 
change threats. Proactive planning schemes and sustainable 
development projects are the key to assisting poor countries 
in facing the forthcoming challenges.
ΑctionAid works with local communities and helps them 
proactively manage better their own environments so 
as to reduce climate change impacts; ActionAid uses a 
technique called Participatory Vulnerability analysis to 
enable communities to identify local hazards and act to 
protect themselves in advance of disasters.  We work with 
local governments as well, in order to develop proactive 
and reactive plans to face fl ooding and drought even 
more effectivelly; One of our programmes, Disaster Risk 
Reduction, encompasses the prevention, mitigation of and 
preparedness for natural disasters. We managed to save 
hundreds of lives just by informing them how to react in 
extreme situation such as earthquakes. We also work with 
national and international agencies, in crisis management 
projects so as to smoothen and minimize extreme phenomena 
effects?
In an international level, we lobby to bring about change in 
policies and strategies that deteriorate climate change and its 
effects. It is our belief that all people have the right to a life 
in safety and dignity. To a life not threatened by devastating 
phenomena we can often predict and minimize. 
Question: In what ways does ActionAid intervene for the 
protection of the environment from natural disasters?
Answer: With no proper policy legislation to guard against 
destructive exploitation of natural resources, environmental 
degradation is a fact and extreme natural disasters will 
become part of our everyday life. Unless we all do something 
to change it. NGO’s, coalitions, networks and citizens work 
together to face this cruel reality. ActionAid participates in 
global movements and campaigns such as the Stop Climate 
Chaos campaign, that focuses on putting pressure to key 

decision makers and urges them to shift tactics and orient 
their moves towards schemes that effectively cope with 
climate change threats.
A recent example is that ActionAid in Kenya, together 
with the Forest Department and the Ministry of Agriculture 
have been educating communities’ members on the need to 
conserve the environment and how to utilize the resources 
therein in a more sustainable way. Lobbying and international 
campaigns participation, introducing alternative farming 
technics to thousands of small holder farmers, sustainable 
development projects aligned with local communities needs 
and standards, awareness campaigns, pro active schemes 
designed to maximize resources value and maintenance 
of natural wealth are only some of our priorities in the 
environmental framework. 
Question: What are the researches AA has done for the 
protection of the environment and of human resources?
Answer: ActionAid, has published a series of reports on 
climate change such as ‘Climate change, urban fl ooding and 
the rights of the urban poor in Africa’, ‘Unjust waters’ and in 
coalition with a group of NGOs, a series of reports called ‘Up 
in Smoke’ which describe the impact of climate change in 
different parts of the world. 
The purpose of these reports is to identify the problems and 
make suggestions regarding ways to act proactively and 
reactively.
Question: Who does ActionAid collaborate with for the 
protection of water resources?
Answer: ActionAid believes that development cannot be 
sustainable if the risks of disasters on populations are not 
tackled head on and this means taking action in protecting 
the environment, including water. To this purpose ActionAid 
works together with the poor people, with international 
organizations, other NGOs, international Universities and 
Foundations in order to minimize the consequences for the 
people in the developing world.
A lot of companies in the framework of Corporate Social 
Responsibility try to give back something to the rest of the 
world, like the Greek bottled water Zagori that funded an 
ActionAid water project to provide access to clean potable 
water to a whole community in Kenya. Other corporations 
however abuse poor people’s rights like the platinum 
producer AngloPlat that was found by analysis commissioned 
by ActionAid and conducted by independent water expert, 
polluting the water in the vicinity of the company’s mines and 
the surrounding villages in South Africa. ActionAid urged 
the government to take immediate action to ensure that all 
villages had access to clean drinking water and urged the 
human rights commission to investigate the matter.
ActionAid will continue to work with the international 
community to tackle across key issues that affect the 
development and well being of poor people. Fighting poverty 
is a complex matter and a collective effort in many fi elds of 
action is demanded. Our common goal is to reduce world 
poverty in half and the only way to achieve this is “together”.

Proactive
www.actionaid.org

Planning
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Το «κλειδί» για την αύξηση της τουριστικής κίνησης 
και την διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα είναι η προ-
σφορά πλούσιων εμπειριών στους επισκέπτες μας, επι-
σήμανε στο περιοδικό «Ην-Ων» ο Γενικός Διευθυντής 
του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέ-
ψεων και Καθηγητής του τμήματος Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
κ. Βασίλης Πατσουράτης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου -διευκρίνισε- 
ότι η δυνατότητα απόκτησης εμπειριών, σε συνδυασμό 
με την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών, ανε-
βάζει τον πήχη της ποιότητας του ελληνικού τουριστι-
κού προϊόντος.
Παράλληλα -τόνισε- ιδιαίτερα αυξημένη εκτιμάται ότι 
θα είναι η τουριστική κίνηση λόγω της συνεχιζόμενης 
προβολής και διαφήμισης της χώρας μας.
Ερ. Ποιες είναι οι προβλέψεις για την ανεργία τα επό-
μενα χρόνια στον τουριστικό κλάδο;
Απ. Όχι μόνο δεν θα ανέβει η ανεργία, αλλά θα αυ-
ξηθεί η απασχόληση με νέες προσλήψεις σε ποσοστό 
άνω του 4% ετησίως στο προσωπικό των ξενοδοχει-
ακών επιχειρήσεων λόγω της αύξησης των αφίξεων 
τουριστών στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, αλλά και 
της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στην 
χώρα μας το 91% των τουριστών είναι Ευρωπαίοι. 
Παράλληλα τα τελευταία χρόνια οι αναβαθμίσεις των 
γενικών υποδομών στην χώρα μας προσέλκυσαν πε-
ρισσότερους τουρίστες από την Αμερικάνικη ήπειρο 
καθώς και από την Ασία.
Ερ. Η διεξαγωγή της Ολυμπιάδας στο Πεκίνο τι προ-
βλήματα θα δημιουργήσει στον ελληνικό τουριστικό 
κλάδο την επόμενη πενταετία;
Απ. Περιορισμένες ή μηδενικές επιπτώσεις θα σημει-
ωθούν στην τουριστική κίνηση της Ελλάδας λόγω των 

Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο. Οι σημαντικότεροι 
λόγοι είναι: η γεωγραφική μας θέση, το κλίμα μας 
και η πολιτιστική μας παράδοση. Επίσης η ανάπτυξη 
των spa προσελκύει μεγαλύτερης ηλικίας τουρίστες οι 
οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε μακρινό ταξί-
δι.
Ερ. Η ένταση στα Βαλκάνια τι δυσμενείς επιπτώσεις 
θα έχει στην ελληνική τουριστική οικονομία;
Απ. Δεν θα έχουμε επιπτώσεις γιατί οι περισσότεροι 
τουρίστες ταξιδεύουν αεροπορικώς, η χώρα μας θεω-
ρείται η πιο ασφαλής και όσοι είχαν τουριστικό προο-
ρισμό τις Βαλκανικές χώρες που έχουν προβλήματα θα 
επισκεφθούν την Ελλάδα που είναι πιο κοντά τους.
Ερ. Πώς διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα και η 
κερδοφορία της ελληνικής οικονομίας με τα τελευταία 
σημαντικά γεγονότα στις γειτονικές χώρες;
Απ. Με την συνέχιση της συστηματικής προβολής της 
χώρα μας, την βελτίωση των ιδιωτικών και δημοσίων 
υποδομών για την ανάπτυξη της περιφέρειας και τη 
βελτίωση της εικόνας της χώρα μας από την άφιξη μέ-
χρι την αναχώρηση των ξένων τουριστών. Ειδικότερα 
αναγκαίος είναι ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής και επικοινωνίας ανάλογα την περιφέρεια 
της χώρα μας. Ένα απλό παράδειγμα με τρείς εναλλα-
κτικούς τουριστικούς προορισμούς όπως η Χαλκιδική, 
η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η Χαλκιδική θα μπο-
ρούσε να εστιάσει και να στοχεύσει τουρισμό πολυ-
τελείας και θρησκευτικό τουρισμό, αξιοποιώντας την 
υφιστάμενη υποδομή σε ξενοδοχειακές μονάδες και 
λατρευτικούς χώρους, η Κρήτη μπορεί να αξιοποιήσει 
την φήμη της στον θερινό τουρισμό αναπτύσσοντας 
δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των ξενοδοχειακών μονά-
δων και των επιχειρήσεων που επίσης προσβλέπουν 
στην τουριστική κίνηση. Τέλος τα Δωδεκάνησα θα 

Τουρισμός
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ “Ην-Ων” ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΑΤΗ

«Αύξηση προσλήψεων στις ξενοδοχειακές μονάδες»

Τουρισμός

μπορούσαν να συνδυάσουν πολυτελή θερινό τουρισμό 
με αθλητικό (ιστιοπλοϊκό και καταδυτικό) τουρισμό.
Ερ. Τι χρειάζεται για να αυξηθεί ο εσωτερικός τουρι-
σμός και ποιος είναι ο σχεδιασμός;
Απ. Η τουριστική πολιτική πρέπει να αλλάξει για τους 
Έλληνες. Δηλαδή η σχέση της ποιότητας και της τιμής 
καθώς και η βελτίωση των υποδομών της περιφέρειας. 
Παράλληλα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο η αυ-
τοδιοίκηση (πολιτιστικές εκδηλώσεις) και να δοθούν 
κίνητρα για τον τουρισμό του Σαββατοκύριακου. Πιο 
συγκεκριμένα, προτείνω τα έξοδα για εσωτερικό του-
ρισμό να συμπεριληφθούν στις φορολογικές εκπτώ-

σεις.
Ερ. Ποιες είναι οι στρατηγικές προεκτάσεις μέχρι το 
2015 για την ελληνική τουριστική οικονομία;
Απ. Η σημαντικότερη στρατηγική προέκταση είναι να 
σταθεροποιηθεί η αύξηση του ύψους αφίξεων πάνω 
του 6%. Οι τουρίστες ζητάνε: πιο προσωποποιημένες 
συνθήκες, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και φιλοξενία. 
Δηλαδή τα τουριστικά προϊόντα να αναδεικνύονται 
με νέες μορφές τουρισμού, η Ελλάδα να συνεχίσει να 
προσφέρει ήλιο και θάλασσα και να εμπλουτίσει αυτόν 
με νέα καινοτομικά τουριστικά πακέτα. 
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Τουρισμός

Μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά ξενοδοχείων 
πέντε και τεσσάρων αστέρων στην Κρήτη  
υπάρχει από επιχειρηματίες της Σαουδικής 
Αραβίας ανέφερε σε συνέντευξη στο «Ην-
Ων» η σύμβουλος επιχειρήσεων κ. Ρουμπίνα 
Μαρκοπούλου.
Η κ. Μαρκοπούλου είναι κόρη του προέδρου 
της ξενοδοχειακής επιχείρησης «Robinson 
Club Lyttos Beach» η οποία βρίσκεται στη 
βόρεια ακτή του νομού Ηρακλείου της Κρή-
της τέσσερα χιλιόμετρα από την Χερσόνη-
σο.
Τα ξενοδοχεία των τεσσάρων αστέρων -συ-
νέχισε- πρέπει  να έχουν την δυνατότητα για 
να αναπτυχθούν σε πέντε αστέρων προκει-
μένου να είναι ελκυστικά για κάθε είδους 
συνεργασία.
Από την πλευρά  όμως των Ελλήνων επιχει-
ρηματιών -διευκρίνισε- υπάρχουν προτάσεις για συνερ-
γασίες στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα με εταιρίες του 
κατασκευαστικού κλάδου.
Ερ. Ποια η προοπτική ανάπτυξης συνεργασίας των Ελ-
λήνων επιχειρηματιών με ξένους  επιχειρηματίες;
Απ. Η συνεργασία των Ελληνικών κατασκευαστικών 
εταιριών με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων των Ενωμένων 
Αραβικών Εμιράτων έχει σχεδιασθεί για οικοδομική 
ανάπτυξη των νήσων των Εμιράτων. Συγκεκριμένα η 
βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για 
κοινές δράσεις των επιχειρηματιών, την ανάληψη απ΄ 
ευθείας ή μέσω συμπράξεων μελετών, κατασκευαστι-
κών έργων, προμηθειών υλικών από ελληνικές εταιρίες  
στις Αραβικές χώρες  με στόχο το άνοιγμα των αγορών 
για αμοιβαίο όφελος. Επίσης σκοπός είναι η απασχόλη-
ση Ελλήνων Μηχανικών στις Αραβικές  χώρες  καθώς 
και η προώθηση των ελληνικών επενδύσεων στις Αρα-
βικές χώρες  και αντιστρόφως.
Ερ. Τι πρέπει να εξετάζουν οι επιχειρηματίες που θέ-
λουν να επενδύσουν εκτός των συνόρων της χώρας 
τους;
Απ. Το θεσμικό πλαίσιο, το φορολογικό καθεστώς  και 
το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον  είναι τα σημαντικό-
τερα θέματα για κάθε ενδιαφερόμενο.
Ερ. Σε ποιους άλλους κλάδους υπάρχει επενδυτικό εν-
διαφέρον;
Απ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την εξόρυξη  πε-
τρελαίου στην Νιγηρία. Συγκεκριμένα έχουν γίνει αγο-
ρές από Έλληνες επιχειρηματίες σε περιοχές της Νι-

γηρίας όπου υπάρχει πετρέλαιο και οι ιδιοκτήτες γης  
αναλαμβάνουν την εξόρυξη  και την μεταφορά στις Ευ-
ρωπαϊκές χώρες.
Ερ. Με ποιο τρόπο γίνονται οι επαφές των επιχειρημα-
τιών;
Απ. Οι προτάσεις για την δημιουργία αμφίδρομων επι-
κοινωνιακών διαύλων για τις εκδηλώσεις ενδιαφέρο-
ντος γίνονται συνήθως δια μέσου των εθνικών επαγγελ-
ματικών οργανώσεων.
Ερ. Γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον  από τους επι-
χειρηματίες των αραβικών χώρών για την Ελλάδα;
Απ. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας  και οι παραδοσι-
ακές φιλικές σχέσεις Ελλήνων και Αράβων δίνουν την 
ευκαιρία για σταθερή συνεργασία

Άραβες 
επιχειρηματίες 
στην Κρήτη 

Βιογραφικό
Η  κ. Ρουμπίνα Μαρκοπούλου  το1985 κατείχε το Δίπλω-
μα Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, το 1979 το απολυτήριο της 
Σχολής  Μωραϊτη.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια της Ευρωπαϊκής  ΄Ένω-
σης για Έλληνες επιχειρηματίες στην Αθήνα καθώς και 
πολιτικά σεμινάρια στο Παρίσι “Conference Ollinvain”. 
Μιλάει  τρείς ξένες γλώσσες την Γαλλική, την Αγγλική 
και την Ιταλική.
Το 2004-2006 ήταν Σύμβουλος του Πρέσβη της Νιγηρίας 
Olu Agbi, το 2006-2007 ήταν Σύμβουλος Επενδύσεων για 
την Νιγηρία του επιχειρηματία κ. Κ. Σ. Παζαρόπουλου και 
από το 2007 είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων της εταιρίας 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ.
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

Κρητικός καλλιτέχνης ζωντάνεψε την 
βυζαντινή κεραμική τεχνοτροπία

Την κεραμοποιία της βυζαντινής εποχής 
ζωντάνεψε  ο κρητικός  καλλιτέχνης Γιώργος 
Παπαδάκης και την ταξίδεψε πάλι σε όλο τον 

κόσμο.
Έπλασε με τα χέρια του κεραμικά σκεύη από χώμα 
«λεμονίτη» που υπάρχει μόνο στην Κρήτη και κατάφερε 
να μαγέψει τους Γάλλους και άλλους ευρωπαίους 
λαούς.
Η συγκεκριμένη τεχνοτροπία, επισήμανε σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων», είχε σταματήσει από  
το 1500μχ κατά την διάρκεια της 
βυζαντινής εποχής.
Το χώμα που χρησιμοποιώ 
-συνέχισε- για να φτιάξω τα νέα 
έργα μου είναι λεμονίτης και 
λέγεται έτσι γιατί όταν ψήνεται 
παίρνει κίτρινο χρώμα.
Πρέπει να διευκρινίσω είπε ότι «η 
δημιουργία των κεραμικών σκευών 
των βυζαντινών γινόταν με χώμα 
που είχαν συλλέξει από την Κρήτη.
Ήδη με τα πρώτα μου έργα πραγματοποίησα έκθεση 
στην Γαλλία -τόνισε- τον Νοέμβριο του 2007 στην 
περιοχή Μπορντό με μεγάλη επιτυχία και τον φετινό  
Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί έκθεση η οποία θα 
περιοδεύσει σε αρκετές πόλεις της Γαλλίας, με έργα 
μου ίδιας τεχνοτροπίας.
Ο κ. Παπαδάκης ξεκίνησε μόνος του πριν 30 χρόνια 
έχοντας οδηγό του την φλόγα για δημιουργία και την 
αγάπη του για την κεραμοποιία.
Πάλευα με το χώμα για περίπου τρία χρόνια, μας είπε 
χαρακτηριστικά, και κατάφερα να δημιουργήσω τα 
πρώτα μου σχήματα τα οποία όμως ήταν πρωτόγονα. 
Όμως με σύμβουλό μου τον γλύπτη Μανώλη Μαριδάκη 

-διευκρίνισε- και μετά από 14 χρόνια δοκιμών με βρήκε 
το 1980 η Μαρίνα Πλάκα-Λαμπράκη ως διευθύντρια 
της Εθνικής Πινακοθήκης και με την κουβέντα της 
«είσαι σε καλό δρόμο προχώρησε» με ενθαρρύνει με 
αποτέλεσμα να συνεχίσω τις προσπάθειες μου.
Άρχισα λοιπόν -ανέφερε- να δουλεύω πιο προσεχτικά  
ενώ πήγα στον καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών κ. 
Γεωργίου του τμήματος κεραμικής για να μου πεί  την 
γνώμη του. Οι λέξεις του «η κεραμική είναι πρακτική» 

ήταν σημαντική για να συνεχίσω 
τις δοκιμές μου και τα πρώτα 
θετικά αποτελέσματα  φάνηκαν 
το 1984-1985.ενώ το 1982 η 
προϊσταμένη του ΕΟΜΜΕΧ  
Ρεθύμνης κ. Ελένη Παπαδογιάννη
η οποία είχε μάθει για τις 
προσπάθειες που έκανα μου 
έστειλε ένα φούρνο και το 1986 
εκπροσώπησα τον ΕΟΜΜΕΧ 
Ρεθύμνης στην Φρανγκφούρτη
Όταν έγινε λοιπόν η Παγκρήτια 

Έκθεση Χειροτεχνίας η κ. Παπαδογιάννη μου ζήτησε 
-είπε- να τις δώσω τα έργα μου, τα οποία χωρίς να το 
καταλάβω πουλήθηκαν όλα.
Το 1988-1993 πήρα μέρος -επισήμανε- σε πολλές 
ομαδικές πανελλήνιες εκθέσει  όπου τελικά το 1994 
το Εικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδος με έκανε μέλος 
του. Παράλληλα από το 1990-1999 ήμουν δάσκαλος 
κεραμικής σε δήμους των νομών της Κρήτης.
Όμως μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας -επισήμανε- 
κατόρθωσα να βρώ ένα καινούργιο δρόμο που είναι η 
αναβίωση της  βυζαντινής  κεραμικής τεχνοτροπίας ενώ 
θαυμάζω τα «Καραμαϊκά» κρητικά κεραμικά τα οποία 
πρωτοεμφανίστηκαν το 2000 πχ.  
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Πρόληψη για την νοθεία
του ελαιόλαδου

Φύλλα ελιάς για προϊόντα υψηλής αξίας

Η αξιοποίηση των φύλλων της ελιάς για 
παραλαβή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας είναι μία από τις σημαντικότερες έρευνες 
του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου 
Χανίων (ΜΑΙΧ) που αφορούν την οικονομία του 
νησιού διευκρίνισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» 
ο διευθυντής κ. Αλκίνοος Νικολαΐδης.
Παράλληλα το ΜΑΙΧ -συνέχισε- έχει 
προχωρήσει με σύγχρονες μοριακές μεθόδους 
βιοτεχνολογίας στην ταυτοποίηση της ποιότητας 
και της πρόληψης νοθειών του ελαιόλαδου 
με έλαια φυτικής προέλευσης όπως το 
φουντουκέλαιο, ηλιέλαιο κ.α
Ακόμη -τόνισε- τα  προγράμματα τα τελευταία 
20 χρόνια ο μέσος όρος χρηματοδότησης 
επιτυχών ανταγωνιστικών ερευνητικών 
προτάσεων ανέρχεται περίπου στις 800.000  ανά 
χρόνο από το ερευνητικό πλαίσιο στήριξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ερ. Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι για την 
ανάπτυξη του ΜΙΑΧ;
Απ. Οι σημαντικότεροι στόχοι του 
Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου   
Χανίων( ΜΑΙΧ) είναι να αναγνωρισθεί και 
από την Ελλάδα το μεταπτυχιακό  δίπλωμα 
MSc που παρέχεται από το CIHEAM / ΜΑΙΧ το 
οποίο αναγνωρίζεται σ’ όλο τον υπόλοιπο κόσμο.  
Ακόμη η ολοκλήρωση της διαπίστευσης κατά ISO 
όλων των ακαδημαϊκών προγραμμάτων και των 
λειτουργικών διαδικασιών του Ινστιτούτου καθώς 
και η αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων  και η 
προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού. Επίσης στους 
μελλοντικούς μας σχεδιασμούς  είναι η βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της προσφοράς των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων, η μετεξέλιξη τους, η 
χρήση Υπέρ-Διαδραστικού Συστήματος Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης για την αυτοματοποίηση της συλλογής 
των δεδομένων και βαθμολόγησης των φοιτητών, 
η ολοκλήρωση εργαστηρίου Ιολογίας Φυτών και 
Μικροβιολογίας, η εγκατάσταση Νέου Κοιτώνα για την 
Διεθνική Κατάρτιση Στελεχών και η ολοκλήρωση του 
Αθλητικού Κέντρου.          

Αφιέρωμα

Ερ. Ποια είναι τα προγράμματα Μεταπτυχιακής 
Εκπαίδευσης και τα πεδία εξειδίκευσης τους;
Απ. Εννέα είναι τα προγράμματα για την μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση του ΜΑΙΧ και συγκεκριμένα: 
- Οικονομική Επιστήμη και Διαχείριση Επιχειρήσεων: 
Έμφαση δίνεται στην Διοίκηση Αγροτικών 
Επιχειρήσεων, στο μάρκετινγκ βιολογικών 
προϊόντων και τροφίμων υψηλής ποιότητας, στην 
χρηματοοικονομική ανάλυση και εφαρμογές, στις  
μεθόδους  επιχειρησιακής έρευνας καθώς και στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ερευνητική δρασηριότητα 
υποστηρίζεται από εργαστήρια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εξειδικευμένο λογισμικό και 
εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων.

- Διαχείριση Περιβάλλοντος: Σε αυτό το πρόγραμμα 
παρατηρείται η επιφάνεια της γης μέσα από τα 
εργαστήρια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
και τηλεπισκόπησης, ο χωρικός σχεδιασμός 
και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 
η περιβαλλοντική και αγροπεριβαλλοντική 
μοντελοποίηση και διαχείριση, καθώς και η 
διαχείριση Μεσογειακών Οικοσυστημάτων. Η 
ερευνητική δραστηριότητα υποστηρίζεται από 

εργαστήριο γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών 
και τηλεπισκόπησης, αυτοματοποιημένη μονάδα 
χαρτογραφίας, μονάδα έρευνας πεδίου, μονάδα 
φασματοραδιομετρίας και εργαστήριο δασικών 
πυρκαγιών.
- Γενετική βελτίωση και βιοτεχνολογία 
οπωροκηπευτικών: Πρόκειται για γενετική αποτύπωση 
και αποτίμηση βιοποικιλότητας, πιστοποίηση γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών, DNA μέθοδοι για την 
ιχνηλασιμότητα  και αυθεντικότητα τροφίμων και για  
Μετασυλλεκτική βιοτεχνολογία και εφαρμογές της 
στα φυτά. Η ερευνητική δραστηριότητα υποστηρίζεται 
από εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Φυτών και Ελέγχου 
Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, εργαστήριο 

Μοριακής Ιστολογίας Φυτών και από  
εργαστήριο Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων.
- Ποιότητα Τροφίμων και Χημεία Φυσικών 
Προϊόντων: Εξετάζονται η χημεία των τροφίμων, 
τα φυσικά προϊόντα, τα αντιοξειδωτικά προϊόντα, 
η διαχείριση ποιότητας  τροφίμων και οι 
μελέτες αυθεντικότητας προϊόντων με χρήση 
χημικών δεικτών. Η ερευνητική δραστηριότητα 
υποστηρίζεται από Εργαστήριο Χημείας φυσικών 
προϊόντων και αναλυτικής χημείας.
- Φυσικά προϊόντα και βιοτεχνολογία: 
Πραγματοποιείται χαρακτηρισμός και 
ανάλυση φυσικών προϊόντων, ενζυμολογία 
του δευτερογενούς μεταβολισμού, αντοχή στο 
οξειδωτικό στρές, μοριακή βιολογία φυτών 
και βιοτεχνολογικές εφαρμογές. Η ερευνητική 
δραστηριότητα υποστηρίζεται από Εργαστήριο 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοχημείας Φυτών, 
Δωμάτιο Μικροβιολογικής Ασφάλειας.
- Αειφόρος  Γεωργία: Πρόκειται για  αειφόρες 
μεθόδους παραγωγής, Εδαφολογία και 
Φυλλοδιαγνωστική, Ιολογία Φυτών, διαχείριση 
θερμοκηπίων και Υδροπονικές καλλιέργειες 
(έχουν κατασκευασθεί πειραματικά θερμοκήπια, 
έχει εφαρμοσθεί η φυτρωτικότητα των σπόρων 
και έχει προχωρήσει η πιστοποίηση). Η 
ερευνητική δρασηριότητα υποστηρίζεται από 
εργαστήριο εδαφολογίας και φυλλοδιαγνωστικής, 
πειραματικά θερμοκήπια Κλειστών Υδροπονικών 
Συστημάτων, εργαστήριο Ιολογίας Φυτών και 
Μικροβιολογίας (υπό ανάππτυξη).
- Παροχή Υπηρεσιών “Εργαστήριο αναλυτικής 
Χημείας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων (ISO 

17025).”
Τα προϊόντα που έχουν αναλυθεί  είναι το ελαιόλαδο τα  
οπωροκηπευτικά και το μέλι
- Παροχή Υπηρεσιών: Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας 
και Ελέγχου Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών 
(ESO17025, υπό ανάπτυξη).
Οι οργανισμοί που έχουν ελεγχθεί είναι τα τρόφιμα, τα 
αγροτικά Προϊόντα και οι σπόροι
- Συνεδριακό Κέντρο:Το Ινστιτούτο παρέχει κεντρική 
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οργάνωση και διοικητική υποστήριξη για συνέδρια, 
σεμινάρια, συνεδριάσεις και θερινά σχολεία. Ειδικότερα 
έχει κατασκευασθεί το «Ακαδημαϊκό Χωριό» με 15 
παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια διασκορπισμένα στους 
βοτανικούς κήπους που διατηρούν τα υπό εξαφάνηση 
είδη της Κρητικής Χλωρίδας, φοιτητικοί κοιτώνες 
(66 δίκλινα δωμάτια, 50 μονόκλινα και οκτώ σοφίτες, 
κτλ.). Όλες οι εγκαταστάσεις παρέχουν καλωδιακή 
ή ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Η μέγιστη 
χωρητικότητα  των συνεδριακών χώρων φτάνει τα 600 
άτομα, με μέγιστη χωριτικότητα σε ολομέλεια 350 
ατόμων μέχρι 11 παράλληλες συνεδριάσεις, εκθεσιακός 
χώρος και δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης και 
υψηλής οπτικοακουστικής τεχνολογίας. 
Ερ. Ποιά είναι η προσφορά του ΜΑΙΧ στην  προστασία 
του περιβάλλοντος της νήσου;
Απ. Δημιουργήσαμε τις υποδομές για την διατήρηση 
των φυτικών ειδών της Κρήτης και της Μεσογείου. 
Πρόκειται για τα ενδημικά απειλούμενα φυτά και την 
χλωρίδα της νήσου καθώς και της ευρύτερης περιοχής. 
Προχωρήσαμε σε Τράπεζα Σπόρων για ενδημικά και 
απειλούμενα αυτοφυή είδη της Κρήτης και για παλιές 
καλλιεργούμενες ποικιλίες. Στην συνέχεια ιδρύσαμε 
το εργαστήριο μελέτης φύτρωσης σπόρων, το Κέντρο 
Ενημέρωσης για τα απειλούμενα φυτά της Κρήτης 
δύο Βοτανικούς Κήπους όπου στον πρώτο υπάρχουν 
τα απειλούμενα είδη, και στον δεύτερο τα αρωματικά 
και φαρμακευτικά φυτά και ένα Βοτανικό Μουσείο. 
Παράλληλα  έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 
για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 
Ερ. Ποιες είναι οι έρευνες του ΜΑΙΧ για την 

προστασία των δασών από τις πυρκαγιές; 
Απ. Πρέπει να σημειωθεί ότι  έχουμε δημιουργήσει 
εργαστήριο δασικών πυρκαγιών, όπου εξετάζονται 
οι συνθήκες δασικών πυρκαγιών. Στην αεροσύραγκα 
προσομίωσης δασικών πυρκαγιών, με αεροτρουμπίνες 
δημιουργούμε τις συνθήκες ταχύτητας ανέμων 
καθώς επίσης και της σχετικής δασικής βλάστησης 
στην οριζόντια βάση της σύραγγας όπως ισχύουν 
σε μία πραγματική δασική πυρκαγιά. Στην συνέχεια 
αξιολογείται η καθυστέρηση της επέκτασης της φωτιάς 
με την χρήση διαφόρων τύπων επιβραδυντικών. Έτσι, 
προσδιορίζεται ο χρόνος για πιο αποτελεσματική 
εναέρια και επείγια επέμβαση και η πληροφόρηση αυτή 
χρησιμεύει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στα 
δάση της Κρήτης σε πραγματικές συνθήκες. Επίσης 
συμμετέχουμε σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα 
για την κατάσβεση των πυρκαγιών και άλλων 
προβλημάτων περιβαλλοντικής φύσης.
Ερ. Υπάρχουν συνεργασίες του ΜΑΙΧ  με αντίστοιχα 
ινστιτούτα  άλλων χωρών και σε ποιους τομείς;
Απ. Το Ινστιτούτο (ΜΑΙΧ) συμμετέχει ενεργά 
στην υλοποίηση των ερευνητικών προτεραιοτήτων 
που χρηματοδοτούνται με 100% απευθείας από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο στήριξης της 
ερευνητικής της πολιτικής στα προαναφερόμενα πεδία 
εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων. 
Το ΜΑΙΧ έχει συμμετάσχει σε πολλές κοινοπραξίες 
υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων της Ένωσης για την υποβολή από κοινού 
καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων.
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Ο κ. Αλκίνοος Νικολαϊδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1945. Σπούδασε στη Γεωπονική Σχολή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και συνέχισε με μια σειρά 
μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 
στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μονπελιέ, 
στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας και στο 
Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Έχει διατελέσει στέλεχος 
ιδιωτικών και συνεταιριστικών γεωργικών βιομηχανιών, 
της Διεύθυνσης Μελετών και Προγραμματισμού της 
Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος και Σύμβουλος του 
Υπουργού Γεωργίας. Από το 1987 είναι Διευθυντής του 
Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ) 
στην ανάπτυξη του οποίου έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά. 
Έχει βραβευθεί από την «Κοινωνία των Πολιτών» το 1999 
στον τομέα της Γεωργίας από τους Δημοσιογράφους της 
Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Ρ.Α.). Βοτανικός κήπος

Εργαστήριο 
δασικών πυρκαγιών
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ, ο  ∆άσκαλος

Ο Γιάννης  Ξυλούρης η Ψαρογιάννης είναι ανήσυχο, 
δημιουργικό και συνθετικό πνεύμα που δεν θέλει να 
γλυκαίνει το πόνο ώστε να ξεθυμαίνει αλλά επωφε-
λείται από τα αριστουργήματα των λαϊκών θησαυρών 
ρίχνοντας νέο φως και περιεχόμενο.
Η ευγένεια και η αυστηρή αξιοπρέπεια χαρακτηρί-
ζουν την μακρόχρονη πορεία του. Η καινοτομία και η 
πρωτοτυπία  είναι  στοιχεία που τον διακρίνουν. Λει-
τουργεί δημιουργικά στις προσεγγίσεις του δίνοντας 
προσωπικό ήχο, ύφος και χρώμα. Απεχθάνεται τις σχο-
λαστικές αντιγραφές και τις αποστεωμένες απομιμή-
σεις που έχουν κατακλύσει τους αιθέρες της μουσικής 
πιάτσας. Ξέρει ότι οι στείρες κι άοσμες επαναλήψεις 
μοιάζουν με φλόγα που καίγεται και καπνοανεμοδια-
σκορπίζεται. Ψάχνει τις πηγές έμπνευσης που γέννη-
σαν το πρωτογενές έργο και χρησιμοποιεί τον εαυτό 
του σαν μέσο αναγέννησης του μουσικού υλικού. Μας 
χαρίζει το έργο του που  είναι  καινοτόμο και  αποτε-
λεί θεμελιώδες κεφάλαιο για την λαϊκή μουσική του 
τόπου μας.
   Ο Ψαρογιάννης αναζητά το όμορφο μέσα από πρω-
τόγνωρες καταστάσεις όπου οι ακροατές ζουν σε κλί-
μα μυσταγωγίας. Σμίγουν οι εραστές της μουσικής κι 
όλοι μαζί φτάνουν σε στιγμές εφορίας και μέθης. Η  
γλυκύτητα του χαρακτήρα του, τον καθιστά αγαπητό 
στους μαθητές στα Ωδεία και ένα από τους καλύτε-
ρους συνομιλητές. Διδάσκει με την τέχνη  και  με τις 
απόψεις του. Πολλές φορές  πάνω στην κουβέντα, σαν 
μερακλώνει, αρχίζει να απαγγέλει στίχους από την 
Οδύσσεια του Καζαντζάκη η ποιήματα των Βάρναλη, 
Σεφέρη, Σολωμού, Ρίτσου. Ελύτη, Νερούδα, Λόρκα, 
Τίτου Πατρίκιου κ.τ.λ.. αλλά και Ερωτόκριτο η  Ερω-
φίλη. Ο Ψαρογιάννης είναι δάσκαλος για όλους μας! 
Ας διαβάσομε την συνέντευξη που μας έδωσε και ας 
προσπαθήσομε να την ξεκαρπουλίσομε…
Ερ. Τι σας έσπρωξε να αφοσιωθείτε στη μουσική;
Απ. Το χωριό μου τα Ανώγεια, λέει ο Γιάννης Ξυλού-
ρης, είναι ένα ιστορικό μέρος με πλούσιες παραδόσεις. 
Η δική μου  οικογένεια είχε μουσικές καταβολές. Έτσι  
από μικρός ένοιωσα ότι  δεν ήθελα να κάνω τίποτα 
άλλο παρά  να παίζω μουσική. Στα πέντε μου χρόνια  
άρχισα  το μαντολίνο, στα εννέα το λαούτο και τη 
λύρα ενώ από τα οχτώ έπαιζα σε μικρές κοινωνικές 
εκδηλώσεις. Από τότε  έμαθα να ψάχνω το φως της 
Κρήτης, τη φύση, τον έρωτα και τα παιγνίδια της ζωής 
με τη μουσική και το τραγούδι.

Ερ. Από το χωριό ανοίξατε τις φτερούγες σας για  μια 
πορεία που έχει χαρακτηρίσει τα μουσικά πράγματα 
του τόπου μας…  
Απ. Ναι… από τα Ανώγεια κατεβήκαμε, με τον 
αδερφό μου το  Νίκο Ξυλούρη, στο Ηράκλειο όπου 
συναντήσαμε μια δύσκολη κατάσταση. Για να μπο-
ρέσουμε  να επιβιώσουμε μαθαίναμε ξένα τραγούδια 
και σκοπούς, βαλς, ρούμπα, σάμπα, ταγκό  κτλ…δεν 
μας καλούσαν διαφορετικά να παίξομε. Η Ευρωπαϊκή  
κουλτούρα είχε κυριαρχήσει παντού. Σιγά-σιγά όμως 
βρίσκαμε τρόπους να περνάμε τα δικά μας. Έτσι  ο 
κόσμος ξεκίνησε να τραγουδά και να χορεύει  τη δική 
του μουσική, τον Ερωτόκριτο η τα ριζίτικα. Μαθαίνο-
ντας όμως αξιόλογους ξένους σκοπούς ήρθα σε επαφή 
με την κλασική μουσική και μπόρεσα να βρω σχέσεις 
και στοιχεία που μου φάνηκαν χρήσιμα στις δικές μου 
συνθέσεις. Αφού πετύχαμε  να κυριαρχήσει η κρητική 
μουσική στο  Ηράκλειο ανοίξαμε τα φτερά μας σ όλη 
την Κρήτη μέχρι και το τελευταίο χωριουδάκι. Πότες  
πηγαίναμε με τα λεωφορεία, πότες  με τα μοτοσα-
κάκια, πότες  με τα πόδια για να παίζομε ολόκληρα 
μερόνυχτα χωρίς σταματημό! Δύσκολα χρόνια γεμάτα 
όμως ανθρωπιά και φιλότιμο! Ακολούθησε η Αθήνα, 
η δισκογραφική συνεργασία με την Κολούμπια και οι 
αξέχαστες συναυλίες. Ανοίχτηκαν νέοι μουσικοί ορί-
ζοντες ενώ δημιουργήθηκε ένα μουσικό λαϊκό κίνημα  
που αγαπήθηκε και αγαπιέται  σε όλη την Ελλάδα και 
τον κόσμο…
Ερ. Τι σημαίνει για τον Ψαρογιάννη η λύρα και το λα-
ούτο;
Απ. Τι να πεις και τι ν’ αφήσεις; Η  κρητική μουσική 
είναι μια πλούσια παράδοση γιομάτη λεβεντιά, έρωτα, 
επανάσταση, πόθους και μεράκια…Η λύρα είναι το 
χαρισματικό όργανο που δίνει προσωπικότητα στον 
καλλιτέχνη. Χαρίζει ελευθερία, κίνηση και την δυνα-
τότητα να τραγουδάς με όλη την άνεση που έχεις. Δεν 
περνάει «χειροπέδες» στον τραγουδιστή. Βέβαια ο κα-
λύτερος φίλος της λύρας είναι το λαούτο που δεν είναι 
μόνο συνοδευτικό αλλά και σολιστικό. Έχει τεράστιες 
δυνατότητες και μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσομε 
τον ψυχικό μας κόσμο. Το λαούτο εξελίχθηκε τόσο 
πολύ στο τόπο μας που σε άλλα μουσικά στέκια έχουν 
να το λένε. Η λύρα με το λαούτο είναι η καλύτερη 
«ζυγιά». Μαζί έφεραν τη μουσική μας εκεί που είναι 
σήμερα!  Στις περιοδείες που κάναμε στο εξωτερικό 
μου έχει κάνει   ιδιαίτερη  εντύπωση  που οι ξένοι μας 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΗ ΜΟΥΔΑΤΣΟ

ηχογραφούν η γράφουν σε παρτιτούρες τη μουσική 
που παίζομε για να τη μελετήσουν. Άμα τους ρωτάω 
μου απαντάνε ότι  «μας αρέσει γιατί έχει κλασικά 
στοιχεία …»
Ερ. Γιάννη μέχρι το 1980 συνεργάστηκες κυρίως με το 
Νίκο Ξυλούρη . Μετά που εκείνος έφυγε για το μακρι-
νό ταξίδι  εσύ  πως συνέχισες το δρόμο σου;
Απ. Με τον Ψαρονίκο κάναμε σπουδαία καριέρα! 
Μεγαλειώδη πορεία! Φεύγοντας όμως εκείνος βρέ-
θηκα σε πολύ δύσκολη θέση… για πολλούς λόγους… 
Μετά από τόσες δεκαετίες μαζί έπρεπε να συνεχίσω 
μόνος μου… τι να πρωτοθυμηθείς και τι να ξεχάσεις; 
Οργάνωσα δικό μου μουσικό σχήμα κι άρχισα να 
εμφανίζομαι πρώτα στο Ηράκλειο, σε διάφορα μέρη 
της Κρήτης αλλά και στην Αθήνα  η σε άλλες πόλεις 
της χώρας. Το 1981 έδωσα την δισκογραφική δουλειά 
«Τα Πετροδολάκια» όπου παίζω λύρα, λαούτο  και 
τραγουδάω. Ακολούθησαν  ο «Κρητικός Ήλιος», οι 
«Ενότητες», οι «Ραψωδίες» με σόλο λαούτο. Σε 
στίχους του σπουδαίου λαϊκού ποιητή  Μίχαλου 
Σταυρακάκη η Νιδιώτη  παρουσίασα τη δου-
λειά «Αυγή ξανανταμώσαμε» Πολλές φορές 
με κάλεσαν σε διάφορα μέρη της γης για 
συναυλίες, γλέντια η άλλες εκδηλώσεις. Με 
εντυπωσίασαν οι Γερμανοί που ηχογράφη-
σαν την συναυλία που έδωσα στο Μέγαρο 
Μουσικής στο Αμβούργο, το 1989 και  
κυκλοφόρησε σε δίσκο στη χώρα τους. 
Μαζί με τον ανιψιό μου τον Γιώργη 
Ξυλούρη  παρουσιάσαμε τη διπλή ερ-
γασία «Εμπολο», όπου δυο λαούτα  
γίνονται ντουέτο σε μια σπάνια ζω-
ντανή ηχογράφηση. Τέτοιες δου-
λιές απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 
και πολλές προσπάθειες ώστε να 
επιλέξομε τις καλές στιγμές και ακόμη 
σωστή χρήση της τεχνολογίας για να βγει ο φυ-
σικός ήχος.
Ερ. Ο Ερωτόκριτος είναι ένα έργο που έχει μπει στο 
μεδούλι μας! Τι σημαίνει για σένα;
Απ. Ο Ερωτόκριτος είναι ατελείωτοι μουσικοί και 
ποιητικοί δρόμοι… που κρύβουν την ομορφιά του 
παραμυθιού με τη γνώση  και τα παιγνίδια της ζωής. 
Μου αρέσει να παίζω και να τραγουδώ για την παλικα-
ριά, την λεβεντιά, τον έρωτα και να στέλνω μηνύματα 
ανθρωπιάς, αισιοδοξίας και απελευθέρωσης. Ο Ερω-
τόκριτος  που παρουσίασαμε παρέα στη δισκογραφία, 
πριν λίγα χρόνια, έχει αρκετές καινοτομίες. Δώσαμε 
το αναγεννησιακό ύφος  ενώ οργανώσαμε  μια εξαί-
σια παρουσίαση. Εσύ Κωστή έκανες την επιλογή του 
στίχου από την έκδοση της οποίας την  επιμέλεια είχε 
ένας από τους κορυφαίους πνευματικούς ανθρώπους 
της χώρας μας, ο Στυλιανός ο Αλεξίου.
Ερ. Με τον Κώστα Μουντάκη ήσασταν από παλιά φί-
λοι και συνεργάτες. Μαζί ξεκινήσατε να διδάσκετε τη 
μουσική του τόπου μας στα Ωδεία. Σήμερα παραδίνεις 

μαθήματα στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων   στην Αθή-
να και στο Ωδείο του Δήμου Ηρακλείου. Ποιο πιστεύ-
εις ότι είναι το όφελος για τη μουσική της Κρήτης;
Απ. Με τον Κώστα Μουντάκη  συνεργαζόμασταν από 
παλιά στη δισκογραφία. Πολλές  φορές παίζαμε παρέα  
και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 διδάσκαμε 
τη μουσική του τόπου μας. Σήμερα διδάσκω λύρα, 
λαούτο, μαντολίνο. Το όφελος είναι μεγάλο γιατί 
αφενός δημιουργείτε συνέχεια, αφετέρου μαθαίνομε  
να παίζουν σωστά τα παιδιά τη μουσική της Κρήτης. 
Στην Αθήνα, στο Μουσείο, έρχονται μαθητές από όλη 
την Ελλάδα αλλά και εκεί και στο Ωδείο του Δήμου 
Ηρακλείου παρακολουθούν τα μαθήματα ακόμη και 
επαγγελματίες για να μελετήσουν με κάθε λεπτομέρεια 
τις μελωδίες και τους σκοπούς μας. Συμμετέχω επίσης 
στο πρόγραμμα «Μουσική Παιδεία» που χρηματο-
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ παλιότερα 
είχα διδάξει και στο Μουσικό  Γυμνάσιο. Δεν υπάρχει  
καλύτερη απασχόληση για ένα παιδί η για ένα μεγάλο 

από το να ασχολείται με τη μουσική. Η  μουσι-
κοθεραπεία εξευγενίζει τη ψυχή, δυναμώ-

νει την υγεία  και τη λειτουργία του 
νου…
Ερ.Πολλές φορές συνεργάζεσαι 
με μουσικούς διαφορετικών παρα-
δόσεων .Αυτές οι σχέσεις  μπορούν 
να  βοηθήσουν τη σύγχρονη δημιουρ-
γία;
Απ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό  
οι συναναστροφές και οι επαφές των 
καλλιτεχνών. Παίζοντας με σπουδαίους 
μουσικούς από διάφορα μέρη και άλλα 
είδη μουσικής γνωρίζεις διαφορετικούς πο-
λιτισμούς, απόψεις και σύγχρονα ρεύματα. 
Έτσι  μπορείς να βρεις στοιχεία που σε ενδια-
φέρουν. Δίνεις και παίρνεις! Αποκτάς γνώσεις 
και εμπειρίες  που αφού τις αφομοιώσεις είναι 
χρήσιμες στις δικές σου δουλειές. Αγαπάω τις 
καλές μουσικές και τους σπουδαίους καλλιτέχνες  

όμως έχω αδυναμία στις παραδοσιακές. Τα νέα παιδιά 
αφού μάθουν καλά την μουσική του τόπου τους θα 
πρέπει να μελετήσουν τους παλαιότερους και μετά  θα 
επεκταθούν  σε νέα ακούσματα για να βγάζουν συ-
μπεράσματα  δείχνοντας καθένας τον εαυτό του και 
την ταυτότητα του τόπου του. Μόνο όταν έχεις καλές 
βάσεις μπορείς να κάνεις πειράματα επιζητώντας τα 
δύσκολα που  τις περισσότερες φορές είναι και απλά. 
Το ταλέντο θέλει δουλειά για να καρποφορήσει και βέ-
βαια σεμνότητα. Είναι πρόκληση να μάθεις να βάζεις 
μέσα σου σκοπούς και μελωδίες κι ύστερα να παίζεις 
και να τραγουδάς αυτό που αισθάνεσαι. Η Κρητική 
μουσική προκαλεί συναισθήματα και συγκινήσεις. 
Συνδυάζει τη λεβεντιά με τον έρωτα, το όνειρο με την 
επανάσταση, τη χαρά με τη θλίψη και την αγάπη για 
τη φύση και την φύση των ανθρώπων.  

• Φωτό από αρχείο Αντρέα Αεράκη
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Η Κρήτη έχει μακρά παράδοση στην αλιεία. Η επαγγελματική 
αλιεία οργανώθηκε για πρώτη φορά στην νήσο, κατά τα 
ιταλικά πρότυπα, στις αρχές του περασμένου αιώνα. Τα 
αλιευτικά σκάφη της Κίσσαμου του Νομού Χανίων ήταν 
από τα πρώτα που είχαν μηχανές κατά την διάρκεια της  
δεκαετίας 1920 - 1930. Η αλιεία μέχρι και σήμερα είναι 
σημαντικός κλάδος πρωτογενούς παραγωγής στην χώρα μας 
και  αποτελεί περίπου το 4% του Ακαθάριστου Γεωργικού 
Προϊόντος ενώ αντιπροσωπεύει το 0,5% του Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ). Προσφέρει απασχόληση σε 
πολίτες νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών όπου 
δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές και μαζί με την 
ιχθυοκαλλιέργεια έχει ιδιαίτερη οικονομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική αλλά και πολιτιστική σημασία.
Η αλιεία αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο 
δύο κύρια προβλήματα που απειλούν την βιωσιμότητά της. 
Το ένα είναι η υπεραλίευση και το άλλο η ρύπανση των 
θαλασσών.
Το ζήτημα της υπεραλίευσης έχει απασχολήσει έντονα την 
επιστημονική κοινότητα τα τελευταία 15 χρόνια. Η εξέλιξη 
της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των 
θαλάσσιων πόρων με ρυθμούς πολύ μεγαλύτερους από 
αυτούς της αναπαραγωγής τους. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί 
όλης της γης είναι χωρισμένοι σε 24 αλιευτικά πεδία, εκ 
των οποίων τα εννέα έχουν καταρρεύσει. Υπολογίζεται ότι 
η παγκόσμια αλιευτική παραγωγή έχει τετραπλασιαστεί 
τα τελευταία 40 χρόνια ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 η 
ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα θα διπλασιαστεί. Μόνο στη 
Μεσόγειο, η αλιεία έχει αυξηθεί από το 1970 κατά 50%, με 
αποτέλεσμα ένα μέρος της ζήτησης να καλύπτεται από την 
ιχθυοκαλλιέργεια.
Η υπεραλίευση όμως δεν επηρεάζει μόνο τα αποθέματα 
ψαριών, αλλά ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα. Το 
ζητούμενο συνεπώς δεν είναι να προστατέψουμε μόνο τα 
ιχθυοαποθέματα, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
ζουν, διότι ακόμα και αν σταματήσουμε την αλίευση, τα 
αποθέματα δεν θα μπορέσουν να αναπαραχθούν σε ένα 
περιβάλλον που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες. Τέτοιου 
είδους βλάβες έχει προκαλέσει η χρήση ακατάλληλων 
αλιευτικών μεθόδων. Πρόκειται για σημαντική αιτία που 
οδηγεί στη μείωση των ιχθυαποθεμάτων. Για παράδειγμα 
όταν χρησιμοποιούνται δίχτυα με μέγεθος ματιού μικρότερο 
από το επιτρεπόμενο το αποτέλεσμα είναι να αλιεύονται 
νεαρά ψάρια που λόγω μεγέθους δεν έχουν εμπορική αξία 
και απορρίπτονται νεκρά πίσω στη θάλασσα. Η πρακτική 

αυτή έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη των ιχθύων και στην 
διατήρηση των αποθεμάτων. Ακόμα καταστρεπτικότερες 
συνέπειες έχουν τα συρόμενα εργαλεία. Σε έρευνα που έγινε 
στην ανατολική Μεσόγειο απέδειξε ότι κατά την διάρκεια 

συλλογής 162 θαλασσίων ειδών (ψαριών, οστρακοειδών κ.α) 
με μηχανότρατα, μόλις τα δύο ήταν στοχευόμενα είδη, τα 34 
ήταν παρεμπίπτοντες οργανισμοί ποικίλης εμπορικής αξίας 
και τα 126 ήταν ανεπιθύμητα είδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μεταξύ των ανεπιθύμητων αλιευμάτων ήταν κοράλλια και 
άλλοι οργανισμοί που υπάρχουν στο βυθό και που αποτελούν 
φυσικό καταφύγιο πολλών άλλων ειδών που ζουν στη 
θάλασσα.
Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της 

αλιείας είναι η ρύπανση. Αν και η αλιεία δεν αποτελεί πηγή 
ρύπανσης, υφίσταται τις συνέπειες από την μόλυνση που 
προκαλούν άλλες δραστηριότητες όπως η βιομηχανία, η 
ναυτιλία, οι μεταφορές, η γεωργία και ο τουρισμός. Ας μην 
ξεχνάμε ότι οι αλιείς είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται 
τις συνέπειες της θαλάσσιας καταστροφής. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι “μαύρες παλίρροιες” που 
προκαλούν τα ναυτικά ατυχήματα. Αξίζει να θυμηθούμε 
ότι όταν το 2002 το Prestige βυθίστηκε στα ανοιχτά των 
Ισπανικών ακτών ρυπάνθηκαν περίπου 1.000 χλμ. της 
ακτογραμμής μιας περιοχής που εξαρτάται οικονομικά 
από την αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια. Εκτιμάται ότι 
41.600 άνθρωποι εξαρτιόνταν άμεσα από τον θαλάσσιο 
πλούτο, ενώ σε ορισμένες περιοχές έως και το 47,2% του 
ενεργού πληθυσμού απασχολούνταν με την αλιεία και την 

ιχθυοκαλλιέργεια. Τότε, 6.000 σκάφη παράκτιας αλιείας 
διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα  και στην 
συνέχεια όταν αναστάλθηκε ο περιορισμός η παραγωγή 
ήταν μειωμένη λόγω της οικολογικής καταστροφής που 
είχε προκληθεί. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η πλήρης 
αποκατάσταση των μολυσμένων θαλασσίων περιοχών  θα 
πραγματοποιηθεί τα επόμενα 25 χρόνια.
Πρέπει να σημειωθεί  ότι εάν συνέβαινε παρόμοια 
οικολογική καταστροφή  στην βόρεια ακτογραμμή της 

Κρήτης, δηλαδή από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, η 
οικονομία του νησιού κυριολεκτικά θα καταστρεφόταν, 
αφού εκτός από την αλιεία καμία άλλη παράκτια 
δραστηριότητα δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί, λόγω της 
ιδιομορφίας του περιβάλλοντος.  
Από το 2002 όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε 
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, υιοθετήθηκαν μέτρα που 
στοχεύουν στην διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων αλλά 
και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Για 
παράδειγμα απαγόρευσε την αλιεία σε περιόδους και 
περιοχές όπου τα ψάρια αναπαράγονται, μεγάλωσε το 
μέγεθος των ματιών των διχτυών για να μπορούν να 
διαφεύγουν τα μικρά ψάρια ενώ παράλληλα επιβάλλει 
την σταδιακή μείωση του ευρωπαϊκού στόλου. Με τον 
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται  η δυνατότητα άσκησης του 
επαγγέλματος και στο μέλλον. 
Είναι λογικό από τη πλευρά τους οι αλιείς να μην είναι 
ευχαριστημένοι με τους περιορισμούς της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής και να αντιδρούν. Όλοι αυτοί οι περιορισμοί 
έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού 
μεταξύ τους αφού ο ίδιος αριθμός επαγγελματιών πρέπει 
να μοιραστεί μικρότερες ποσότητες αλιευμάτων. Παρόλο 
που οι επαγγελματίες αλιείς έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
τα αποθέματα έχουν μειωθεί, είναι συχνά δύσκολο να τους 
πείσουμε να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, ιδίως όταν οι 
συνάδελφοί τους των γειτονικών χωρών δεν υπόκεινται 
στους ίδιους περιορισμούς και αλιεύουν ανεξέλεγκτα. Για 
παράδειγμα η Μεσόγειος βρέχει 23 χώρες ενώ μόνο έξη 
είναι ΚΜ. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό  ότι αν δεν εφαρμόσουν 
όλοι οι στόλοι τα ίδια μέτρα τότε δεν θα επιτύχουμε το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι Έλληνες αλιείς αντιμετωπίζουν 
αυτό το πρόβλημα με τους Τούρκους συναδέλφους τους. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις η ελληνική νομοθεσία είναι πιο 
αυστηρή και από την κοινοτική. Είναι πολύ σημαντικό 
να πείσουμε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούνται στη 
Μεσόγειο να αλιεύουν με σεβασμό προς το περιβάλλον. 
Ο Επίτροπος Αλιείας κ. Joe Borg δεσμεύτηκε να κάνει ότι 
μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση. Προσωπικά έχω κάνει 
ήδη αρκετές ενέργειες υποβάλλοντας συνεχώς ερωτήματα 
προς τον κ. Επίτροπο για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων 
των αλιευτικών στόλων.
Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι η οικολογική ισορροπία μεταξύ 
προσφοράς και ζήτησης της αλιείας δεν έχει φθάσει ακόμη 
σε ικανοποιητικό επίπεδο. Από τη μία η ζήτηση αυξάνεται 
συνεχώς ενώ από την άλλη τα αποθέματα μειώνονται, και 
παρόλο που η υδατοκαλλιέργεια παίζει σημαντικό ρόλο 
για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας, η ρύπανση των 
θαλασσών πολλές φορές  τείνει να την ανατρέψει.
Πιστεύω όμως ότι ήμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ότι σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου. 
Από την μια έχουν υλοποιηθεί κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία των ιχθυαποθεμάτων και από την άλλη έχει 
υιοθετηθεί μια πολλά υποσχόμενη στρατηγική για την 
ολοκληρωμένη προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Το μόνο 
που χρειαζόμαστε είναι την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 
τους.

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ 
κ. Ι. ΓΚΛΑΒΑΚΗ

Η Ενημέρωση

Μέχρι το 2030 η ζήτηση του αλιευτικού προϊόντος θα 
διπλασιασθεί, ενώ η αλιεία υφίσταται τις συνέπειες 
από την μόλυνση του περιβάλλοντος.
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Ορισμένες περιοχές της Κρήτης παραμένουν ως επενδύσεις 
μείζονος τουριστικής σημασίας υπογραμμίζει στο βιβλίο της 
«Νομοθεσία Τουριστικών Επιχειρήσεων» (εκδόσεις ΠΡΟΠΟ-
ΜΠΟΣ) η συγγραφέας Ελισάβετ Χατζηνικολάου
Ειδικότερα αναφέρει ότι «για την εκτός σχεδίου δόμηση του-
ριστικών εγκαταστάσεων  για γήπεδα άνω των 50 στρεμμάτων 
τα ανεγερθησόμενα κτίρια σε παραλιακά οικόπεδα είναι δυνα-
τόν να τοποθετούνται μέχρι τη γραμμή της παραλίας».
Ο χαρακτηρισμός μιας επένδυσης -συνεχίζει- ως μείζονος 
τουριστικής σημασίας προβλεπόταν με υπουργική απόφαση 
από το 1986 και θεσμοθετήθηκε για περιοχές της Επικράτειας 
όπου δεν υπήρχε επίσημος σχεδιασμός.
Η παραπάνω υπουργική απόφαση είναι ένα μέρος -διευκρι-
νίζει- της «Νομοθεσίας των τουριστικών εγκαταστάσεων». 
Δηλαδή η νομοθεσία είναι το σύνολο των κανόνων του δικαί-
ου που αναφέρεται σε όλες τις λειτουργικές μορφές και 
κατηγορίες των τουριστικών καταλυμάτων, των τουρι-
στικών εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.  
Σε αυτές τις μορφές των εγκαταστάσεων αναφέρεται η 
πρόβλεψη της ίδρυσης και της λειτουργίας τους αλλά 
και η ρύθμιση των σχέσεων των ιδιοκτητών ή των 
εκμεταλλευομένων προς την Πολιτεία και προς την 
πελατεία τους.
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία -τονίζει- 
υπάρχουν τρείς μεγάλες κατηγορίες εγκαταστάσε-
ων: τα τουριστικά καταλύματα, οι τουριστικές εγκατα-
στάσεις διημέρευσης και οι εγκαταστάσεις τουριστικής υπο-
δομής.
Τα τουριστικά καταλύματα χωρίζονται στα κύρια ξενοδοχει-
ακά καταλύματα, τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και 
στους ξενώνες νεότητας.
Οι τουριστικές  εγκαταστάσεις διημέρευσης είναι τα τουρι-
στικά Κέντρα Εστίασης – Αναψυχής  και τα ολοκληρωμένα 
Τουριστικά Συγκροτήματα Αναψυχής  Παραδοσιακής Βιοτε-
χνίας και Λογογραφικών Εκδηλώσεων και οι εγκαταστάσεις 
ειδικής τουριστικής υποδομής είναι τα συνεδριακά κέντρα, τα 
χιονοδρομικά κέντρα, τα κέντρα ιππικού τουρισμού, τα αερο-
θεραπευτήρια και υδροθεραπευτήρια, οι συνοδευτικές αυτών 
εγκαταστάσεις, όπως καταλύματα, χώροι άθλησης τουριστι-
κών εγκαταστάσεων, μεθοριακοί σταθμοί, κέντρα εστίασης 
και αναψυχής ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής 
καθώς και γραφεία εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής.
Για τις κυρώσεις των τουριστικών εγκαταστάσεων αναφέρεται 
στο βιβλίο της συγγραφέας ότι όποιος παροτρύνει και παρενο-
χλεί πρόσωπο ή ομάδα ανθρώπων  να δεχθεί η να αποκρούσει 
ταξιδιωτική η μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης η 

ψυχαγωγίας τουριστικού καταλύματος ή προϊόντα εμπορικού 
καταστήματος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξη (6) μηνών ή 
με χρηματική ποινή τουλάχιστον 1000 ευρώ ή και με τις δύο 
ποινές.
Επίσης οι κυρώσεις για τα τουριστικά γραφεία και τι συνα-
φείς τουριστικές επαγγελματικές δραστηριότητες είναι: επί-
πληξη, χρηματικό πρόστιμο που κατατίθεται στο ταμείο του 
ΕΟΤ, προσωρινή αφαίρεση του ειδικού σήματος για χρονικό 
διάστημα έξη μηνών αφού έχουν επιβληθεί τρείς τουλάχιστον 
ποινές προστίμου μέσα στο ίδιο έτος  και ανάκληση του ειδι-
κού σήματος εφ΄ όσον έχει επιβληθεί η κύρωση της προσωρι-
νής αφαίρεσης τουλάχιστον δύο φορές κατά την προηγούμενη 
διετία.
Ακόμη οι κυρώσεις για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών 
Μεταφορών (ΤΕΟΜ) είναι: χρηματικά πρόστιμα, προσωρινή 
αφαίρεση ειδικού σήματος, διαγραφή της επιχείρησης και των 

οχημάτων από το μητρώο και ανάκληση των αδειών 
κυκλοφορίας των οχημάτων.

Το νέο σύστημα κατάταξης των ξενοδοχείων 
με αστέρια και των ενοικιαζομένων 

επιπλωμένων δωματίων 
και διαμερισμάτων με κλειδιά

Βιογραφικό
Η Μπέττυ (Ελισάβετ) Χατζηνικολάου γεννή-
θηκε στην Αθήνα και σπούδασε Νομική στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάζεται στον ΕΟΤ 
εδώ και 33 χρόνια σε διάφορες θέσεις με αρμο-
διότητες σχετικές με την Τουριστική Ανάπτυξη 
και την Τουριστική Νομοθεσία.. 

Στο χρονικό διάστημα 1991-1994 υπηρέτησε  ως 
Διευθύντρια στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος και από τα τέλη του 1994 μέχρι τα τέλη του 
2004 ήταν Διευθύντρια στη Διεύθυνση Έρευνας 
και Ανάπτυξης του ΕΟΤ.
Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα μελετών και ερευ-
νών του ΕΟΤ και άλλων δημόσιων φορέων, σε κοι-
νοτικές επεξεργασίες και όργανα (Συμβουλευτική 
Επιτροπή Τουρισμού και Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
σε συνέδρια και ημερίδες ως ομιλήτρια-εκπρόσω-
πος του ΕΟΤ και σε επίσημες ελληνικές αντιπρο-
σωπείες για διαπραγματεύσεις  σε τουριστικά θέ-
ματα. Έχει συγγράψει τρία εγχειρίδια τουριστικής 
νομοθεσίας και ένα τουριστικό marketing, ενώ το 
Νοέμβριο του 2002 κυκλοφόρησε από τις Εκδό-
σεις ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ  το βιβλίο της «Το Δίκαιο των 
Τουριστικών Καταλυμάτων»
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Πρόσωπα

Νίκος - Γιάννης Ξυλούρης
(Φωτογραφία από το αρχείο του Ψαρογιάννη)
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Νίκος - Γιάννης Ξυλούρης στα Ανώγεια
(Φωτογραφία από το αρχείο του Ψαρογιάννη)

Ο Κωστής Μουδάτσος παρουσιάζει το νέο του βιβλίο στο 
Περιστέρι Αττικής

Ο Κωστής Μουδάτσος με τον Ψαρογιάννη στο Ωδείο του 
Δήμου Ηρακλείου

Μηχάλης Ξυδάκης, Μπάμπης κασαπάκης,
Μηνάς Παιγνιωτάκης

Φωτογραφίες από το αρχείο του Κωστή Μουδάτσου

Παρουσίαση βιβλίου στα Χανιά. Βιβλιοπωλείο Εστία
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Η προώθηση του σκακιού στην Παρα-
ολυμπιάδα δημιουργεί ένα νέο παράγο-
ντα προσέλκυσης ατόμων με αναπηρίες 
συμβάλλοντας στην ενεργή ένταξη τους 
στην Ελληνική κοινωνία -τόνισε- σε συ-
νέντευξη του «Ην-Ων» ο πρόεδρος της 
Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατό-
μων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) κ. Γιώργος 
Φουντουλάκης.
Παράλληλα η ενασχόληση των ΑμεΑ    
-συνέχισε- σε πολιτιστικές και αθλητι-
κές δραστηριότητες πρέπει να επικρο-
τείται τόσο από την Κοινωνία όσο και 
απο την Πολιτεία.
Ερ Πόσο θα βοηθήσει η ένταξη του 
σκακιού στο ειδικό πρόγραμμα της            
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε 
άτομα με αναπηρίες;
Απ. Η ενασχόληση των ατόμων με ανα-
πηρίες σε πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες πρέπει να επικροτείται 
τόσο από την Κοινωνία όσο και από την 
Πολιτεία. Θεωρώ λοιπόν πως η ένταξη 
του σκακιού σε κάποιο αναγνωρισμένο 
πρόγραμμα μπορεί μόνο να ωφελήσει.
Ερ. Η καταγραφή των ΑμεΑ πόσο 
θα ωφελήσει στην ανάπτυξη της                    
δραστηριοποίησης τους στους σκακι-
στικούς συλλόγους;
Απ. Η καταγραφή οποιουδήποτε χώ-
ρου – πόσο μάλιστα ενός χώρου τόσο 
ανομοιογενούς όπως είναι τα άτομα 
με αναπηρία – είναι η αρχική πρόθεση 
και η προϋπόθεση για την περαιτέρω 
γνωριμία του. Η καταγραφή του χώρου 
των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα 
είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, που 
συναντά εμπόδια στην προκατάληψη 
και τον φόβο των οικογενειών που 
έχουν κάποιο άτομο με αναπηρία. Τα 
τελευταία χρόνια ωστόσο, υπάρχει μια 
καλύτερη  αντιμετώπιση από την κοι-
νωνία και την οικογένεια και έχει γίνει 
και αρκετά καλή δουλειά από τους συν-
δικαλιστικούς συλλόγους και άλλους 
φορείς. Μπορώ να σας πω ότι η Εθνική 
Αθλητική Ομοσπονδία ΑμεΑ, με τους 
Αθλητικούς Συλλόγους της έχει καταγε-
γραμμένους 1500 αθλητές με αναπηρία. 

Ο στόχος είναι το άνοιγμα στην Ελλη-
νική κοινωνία και η ενεργή  ένταξη των 
ατόμων με αναπηρία μέσα σε αυτήν και 
για να γίνει πραγματικότητα πρωτεύει η 
δημιουργία εστιών όπου μέσα από αυ-
τές η καταγραφή θα γίνει ευκολότερη.
Ερ. Η προσπάθεια της Παραολυμπιακής 
Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Σκακιού να ενταχθεί στην Παραολυ-
μπιάδα το σκάκι θα φέρει κοντά στον 
αθλητισμό περισσότερα άτομα με ανα-
πηρίες;
Απ. Η συμμετοχή σε τόσο σημαντικούς 
αγώνες όπως είναι οι Ολυμπιακοί και 
Παραολυμπιακοί  αποτελεί στόχο ζωής 
για κάθε αθλητή που αναγνωρίζει πως 
μπορεί να ανταποκριθεί στα ιδεώδη του 
Ολυμπισμού. Ένας τέτοιος στόχος – με 
τις αντίστοιχες θυσίες – είναι από μόνος 
του αρκετός για να παρακινήσει ένα 
νέο άνθρωπο με αναπηρία ή χωρίς να 
ξεκινήσει την ενασχόληση του με τον 
αθλητισμό.  
Ερ. Με ποιο τα  τρόπο θα συμμετέχει 
στην υλοποίηση της παραπάνω προσπά-
θειας η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρίες;
Απ. Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρίες έχει την ευθύ-
νη για  την ανάπτυξη των αθλημάτων 
που καλλιεργεί και την συμμετοχή των 
αθλητών – μέσω των αθλητικών σωμα-
τείων της – σε τουρνουά. Εντάσσοντας 
εν γένει η Ομοσπονδία το σκάκι σαν 
ένα από τα αθλήματα της, έχει  συμβά-
λει στην προσπάθεια αυτή και θα συνε-
χίσει να το αντιμετωπίζει ισότιμα. 
Ερ. Έχουν κατατεθεί προτάσεις στην 
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή    
από την  Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία 
Ατόμων με Αναπηρίες για την ένταξη 
του Σκακιού στην Παραολυμπιάδα και 
τι έχει απαντηθεί;
Απ. Το ζήτημα της ένταξης του Σκακιού 
στους Παραολυμπιακούς αγώνες εξαρ-
τάται όχι μόνο από την εισήγηση της 
Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής 
αλλά από τις αντίστοιχες ενέργειες των 
άλλων Εθνικών Παραολυμπιακών Επι-

τροπών και τέλος από την απόφαση της 
Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής 
να εντάξει στους κόλπους της το σκά-
κι. Η Ομοσπονδία από την πλευρά της 
μπορώ να πω ομόφωνα έστειλε την δικά 
της θετική εισήγηση στην Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή. Μέχρι τώρα 
δεν έχω λάβει σχετική ενημέρωση.
Ερ. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν 
για να πραγματοποιηθεί το παραπάνω 
σχέδιο;
Απ. Εκτός από τις παραπάνω ενέργειες 
που ανέφερα. αυτό που ελπίζω είναι η 
Διεθνής Ομοσπονδία να λάβει σοβαρά 
υπόψη της την είσοδο του αθλήματος 
στην Παραολυμπιάδα  και να υπάρχουν 
και άλλες χώρες που να έχουν το ίδιο 
αίτημα, ώστε να μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί η ένταξη.

Σκάκι

Ο Γιώργος  Φουντουλάκης γεν-
νήθηκε στην Σκοπή των Χανίων 
το 1948.
Υπήρξε υπάλληλος της ΔΕΗ 
από το 1983 έως το 1996 όπου 
και ανέπτυξε σπουδαία συνδικα-
λιστική δράση. Η ενασχόληση 
του με τον χώρο του Ειδικού 
Αθλητισμού ξεκίνησε πριν από 
τριάντα χρόνια. Διετέλεσε Πρό-
εδρος και Γενικός Γραμματέας 
της Ελληνικής Παραολυμπιακής 
Επιτροπής. Επίσης Γενικός 
Γραμματέας αυτής την περίοδο 
2003 - Οκτώβριος 2004 και Ιού-
λιος 2006 έως και τον Φεβρου-
άριο του 2008 και Πρόεδρος 
αυτής έως σήμερα, Πρόεδρος 
του Αθλητικού Συλλόγου ΑμεΑ 
«ΑΕΤΟΙ» από τον Οκτώβριο 
2004 έως και σήμερα. 
Στους Παραολυμπιακούς αγώνες 
της Αθήνας 2004 ήταν ο αρχη-
γός της Εθνικής μας Παραολυ-
μπιακής Ομάδας και Υπαρχηγός 
της στους Παραολυμπιακούς 
αγώνες του Σύδνεϋ. 

Βιογραφικό

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ

Σκάκι

Ασκήσεις
Το σκάκι άλλη μία διέξοδος 
για άτομα με αναπηρίες

Morphy P. - Lichtenhein T.
Νέα Υόρκη 1857
παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Ματ σε 2  κινήσεις Ματ σε 1  κίνηση

Steinitz W. - Meitner P.
Βιέννη 1860

παίζουν τα λευκά
λύση...............................................

Steinitz W. - Mongredien A.
Λονδίνο 1862

παίζουν τα λευκά
λύση...............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................

Παίζουν τα λευκά

λύση............................................
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Ένα κομπιούτερ και ένα σημειωματά-
ριο με στυλό είναι αναγκαία για όλους 
τους εργασιακούς χώρους.
Μετά από μία κουραστική ημέρα οι 
επιχειρηματίες αλλά και τα στελέ-
χη των εταιριών θα χρειασθούν την 
βοήθεια ενός κομπιούτερ κατά την 
διάρκεια μιας συνεδρίασης ή μιάς 
επαγγελματικής συζήτησης.
Επίσης κατά την διάρκεια των επαγ-
γελματικών συναντήσεων το σημειω-
ματάριο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για να  
καταγράφονται κάποιες σημαντικές 
ενδείξεις για τις επόμενες ημέρες οι 
οποίες δεν πρέπει να ξεχασθούν.

Τα δώρα που  σας προτείνουμε σε αυτό 
το τεύχος είναι για επαγγελματίες οι 
οποίοι δεν έχουν χρόνο και χρειάζονται 
στο γραφείο τους ορισμένα αξεσουάρ για 
ένα επίσημο επαγγελματικό δείπνο.
Μία καλή γραβάτα, εάν καλό ρολόι  και 
ένα δερμάτινο πορτοφόλι αλλάζουν το 
ντυσιμό τους.
Όμως για να μπορούν να υπάρχουν 
στο συρτάρι κάθε γραφείου πρέπει να 
υπάρχει μια θηκη για να τα προστατεύει.
 Επίσης στο γραφείο ενός επιχειρηματία 
δεν μπορεί να λείπουν τα ακριβά στυλό.
Οι σημαντικές στιγμές των συμφωνιών 
πρέπει να υπογράφονται με ιδιαίτερα 
όμορφα και εντυπωσιακά στυλό.

Βέβαια  πρέπει να επισημάνουμε ότι  
τα παραπάνω δώρα παράγονται και 
στην χώρα μας και είναι με ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές.
Μεγάλη προτίμηση δείχνουν οι 
ενδιαφερόμενοι στα γήινα χρώματα ενώ 
το χρυσό τους δίνει αίγλη.
Παραλληλα ένα αξεσουάρ που δεν 
μπορεί να λείπει από τα επαγγελματικά 
δώρα είναι μία δερμάτινη τσάντα για τον 
φορητό υπολογιστή. Πρόκειται για μία 
δερμάτινη τσάντα σε μεγάλη ποικιλία 
χρωμάτων.  

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Σετ γραβάτα, πορτοφόλι, ρολόι & θήκη 
επαγγελματικών καρτών  Διαστάσεις 
28Χ27Χ3,5

Στυλό & roller μαζί με μιά όρθια ξύλινη 
θήκη. Διαστάσεις 19Χ8,5Χ3

Κρητική 
Εστία

Σουπιές με μελάνι κρασάτες

Υλικά
1 κιλό σουπιές
3 κρεμμύδια
1 φλιτζάνι  ελαιόλαδο
1 ποτήρι κρασί
1 φύλλο δάφνη

Πλένουμε τις σουπιές χωρίς να αφαιρέσουμε την μελάνη 
τους και στην συνέχεια τις τοποθετούμε σε σκεύος  με 
νερό και λίγο κρασί. Στην συνέχεια τις αφήνουμε να 
σιγοβράσουν για μιάμιση ώρα περίπου.
Κατά την διάρκεια που βράζουν προσθέτουμε ένα 
φύλλο δάφνης και όσο θα μειώνεται το νερό πρέπει να 
προσθέτουμε κρασί.
Όσο βράζουν οι σουπιές  ρίχνουμε  το ελαιόλαδο ενώ 
συνεχώς προσθέτουμε κρασί μέχρι να γίνει ομοιόμορφη 
η σάλτσα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια που βράζουν 
οι σουπιές φεύγει η μελάνη τους και ενσωματώνεται με 
το κρασί και το ελαιόλαδο.
Όταν διαπιστώσουμε ότι οι σουπιές έχουν μαλακώσει και 
η σάλτσα τους είναι έτοιμη τότε κατεβάζουμε το σκεύος 
από την φωτιά.
Για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα πρέπει να ετοιμάσουμε  
ή τηγανητές πατάτες ή βρασμένο ρύζι.  
Τέλος όταν τις  σερβίρουμε τοποθετούμε  την σάλτσα 
τους στις τηγανητές πατάτες ή στο ρύζι ενώ στο 
τραπέζι πρέπει να υπάρχει κρασί για να ολοκληρωθεί η 
Πασχαλιάτικη πρότασή μας.

Συνταγές

Αύξηση της 
παραγωγής 
κρασιού

Τα 505 έφθασαν τα οινοποιεία στην Ελλάδα και 
οι οινοπαραγωγοί τους 571 (συμπεριλαμβάνονται 
παραγωγοί δίχως ιδιόκτητο οινοποιείο) ενώ ο αριθμός 
των ετικετών ξεπερνά τις 3.400.
Η ανάπτυξη μεταξύ των νομών της κάθε περιφέρειας 
δεν είναι ισόποση και κάποιοι νομοί συγκεντρώνουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας. Ο νομός 
Αττικής εμφανίζει το μεγαλύτερο πλήθος παραγωγών 
καθώς και έχουν την έδρα τους οι περισσότεροι 
εμφιαλωτές - τυποποιητές.
Την Αττική συναγωνίζονται οι νομοί Κορινθίας και 
Ηρακλείου Κρήτης ενώ μετά ακολουθούν οι νομοί 
Ευβοίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κυκλάδων, Λάρισας, 
Αχαϊας, Δωδεκανήσων και Μεσσηνίας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν τρείς νομοί όπου δεν 
υπάρχει δραστηριότητα παραγωγής κρασιού και είναι: 
Άρτας, Ευρυτανίας και Πρέβεζας ενώ στο νομό Πιερίας 
τώρα αρχίζει να ξεκινάει.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τους 1.034 δήμους 
και κοινότητες της χώρας παραγωγή εμφιάλωσης κρασιού 
καταγράφεται σε 271.
Παράλληλα έναρξη εμφιάλωσης άρχισε στους 
νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Σερρών, Καστοριάς, 
Αιτωλοακαρνανίας, Ρεθύμνου και Χίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

Δερμάτινο ντοσιέ με μπλοκ , 
κομπιούτερ & μεταλικό στυλό. 
Διαστάσεις 14Χ9,1Χ2,2 

Δερμάτινη τσάντα για laptop με πολλές 
θήκες. Διαστάσεις 34,5Χ29,5Χ6,8
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Γιατρός

Μία από τις σημαντικότερες παθήσεις του ουροποιο-
γεννητικού συστήματος που απασχολούν τον ανδρικό 
πληθυσμό είναι η καλοήθης υπερτροφία του προστάτη 
αυτό που ο κοινός άνθρωπος αποκαλεί “προστάτη”. 
Στην ηλικία των 50 ετών οι μισοί άνδρες έχουν διο-
γκωμένο υπερτροφικό προστάτη και στην ηλικία των 
80 ετών σχεδόν το 100%.
Συμπτώματα 
Η συχνοουρία, η μείωση της ακτίνας των ούρων, η νυ-
κτουρία και η ανάγκη να πάμε αμέσως στην τουαλέτα 
είναι τα κύρια συμπτώματα της υπερτροφίας του προ-
στάτη. Πολλές φορές παρατηρείται και ακράτεια ού-
ρων που βασανίζει τον ασθενή και δημιουργεί κοινω-
νικά προβλήματα, όπως περιορισμό στις εξόδους του. 
Επίσης η δυσκολία έναρξη της ούρησης είναι άλλο ένα 
σύμπτωμα της υπερτροφίας. Τα παραπάνω συμπτώμα-
τα μπορεί να προκληθούν και από άλλες καταστάσεις 
πλην της καλοήθους υπερτροφίας του προστάτη, όπως 
η ουρολοίμωξη ή ο καρκίνος του προστάτη. Άλλες κα-
ταστάσεις πάλι μπορεί να έχουν ορισμένα από τα πα-
ραπάνω συμπτώματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης.
Διάγνωση
Για την διάγνωση της καλοήθους υπερτροφίας απαραί-
τητες είναι οι εξετάσεις: 
1. H δακτυλική εξέταση του προστάτη από το ορθό 2
2. Το Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA)
3. Το υπερηχοτομογράφημα (διορθικό και διακοιλιακό)
4. Η μέτρηση ροής ούρων και 
5. Η  ουρηθροκυστεοσκόπηση που δίνει την δυνατό-
τητα της υπό όραση εκτίμησης της έκτασης της υπερ-
τροφίας, όπου υπάρχει αμφιβολία. Με την εξέλιξη του 
διορθικού υπερηχοτομογραφήματος εκτιμάται ο προ-
στάτης αδένας με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 
Εάν υπάρχει η υποψία καρκίνου του προστάτη, είναι 
δυνατή η λήψη κατευθυνόμενων βιοψιών δια λεπτής 
βελόνης.
Αντιμετώπιση και θεραπεία
Η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική, δηλα-
δή με φάρμακα ή χειρουργική και εξαρτάται από την 

βαρύτητα των συμπτωμάτων. Μερικές φορές, εάν τα 
συμπτώματα είναι ήπια μπορεί να μην δοθεί καμία θε-
ραπεία. Χρησιμοποιούνται φάρμακα, όπως η φιναστε-
ρίδη και οι αναστολείς των α-αδρενεργικών υποδοχέ-
ων, όπως η τεραζοσίνη, η δοξαζοσίνη και η ταμσουλο-
σίνη τα οποία μειώνουν την αντίσταση κατά την έξοδο 
των ούρων από την ουροδόχο κύστη. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση γίνεται με τη μέθοδο της διουρηθρικής 
προστατεκτομής ή με ανοικτή χειρουργική επέμβαση, 
όταν υπάρχει μια μεγάλη υπερτροφία ή όταν υπάρχουν 
και άλλες ανωμαλίες, λίθοι ή εκκολπώματα ουροδόχου 
κύστης. Η διουρηθρική προστατεκτομή είναι η τεχνική 
που χρησιμοποιείται περισσότερο σήμερα. Ένα ειδι-
κό ενδοσκόπιο εισάγεται δια μέσου της ουρήθρας και 
αφαιρείται με τεμαχισμό ο υπερτροφικός προστάτης 
που δημιουργεί την απόφραξη. Υπάρχουν επίσης άλλες 
λιγότερο επιθετικές τεχνικές όπως  LASER, θερμοπη-
ξία και τοποθέτηση Stent.  Οι ενδείξεις τους προς το 
παρόν περιορίζονται σε ασθενείς που λόγω της γενικής 
τους κατάστασης, δεν μπορούν να υποβληθούν σε χει-
ρουργική επέμβαση. 
Η επιλογή θεραπείας της υπερτροφίας του προστάτη 
απαιτεί προσεκτική διερεύνηση για να προσδιοριστεί 
αν η θεραπεία είναι ασφαλής, αποτελεσματική ως προς 
την ανακούφιση των συμπτωμάτων και την αποκατά-
σταση της φυσιολογικής ροής των ούρων, ανθεκτική 
στο χρόνο και εύκολα ανεκτή. Η φαρμακευτική αγωγή 
παρέχει κάποια ανακούφιση από τα συμπτώματα, αλλά 
απαιτεί καθημερινή δέσμευση στα φάρμακα, έχει ση-
μαντικό κόστος και είναι πολύ πιθανό να αποτύχει με 
την πάροδο του χρόνου. Η χειρουργική αφαίρεση δι-
ουρηθρική ή ανοικτή έχει αποδειχθεί αποτελεσματική 
θεραπεία. Αντίθετα, οι περισσότερες θερμικές θεραπεί-
ες χαμηλής επεμβατικότητας έχουν λιγότερους κινδύ-
νους, αλλά επίσης προσφέρουν μέτρια αποτελέσματα 
και καθυστερημένη για αρκετές εβδομάδες ανακούφι-
ση από τα συμπτώματα μετά τη θεραπεία.

Από τον Μανώλη Τσαγκατάκη  l Χειρουργός - Ουρολόγος l Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών  l  Αν. Διευθυντής Νοσοκομείου  «Η ΕΛ.ΠΙΣ»

Καλοήθης υπερτροφία προστάτη και θεραπευτική αντιμετώπιση
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