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Eφαρμογή  εμπορικής  διαχείρισης

Για πληροφορίες και υποστήριξη λογισμικού 

τηλεφωνήστε τώρα στο 210 33 22 700

Γνωρίστε τώρα το INPUT, το πιο εύχρηστο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης 
για όλες τις απαιτήσεις της σημερινής επιχείρησης.

Κλείστε ραντεβού για δωρεάν επίδειξη στο χώρο σας 
από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της PROSVASIS και... επωφεληθείτε: 

άμεση ενημέρωση, πρωτοπορία στις αλλαγές και σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε !
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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 70 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. Σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του Πρακτορείου Ειδήσεων «Ην-Ων» www.e-inon.gr στη κατηγoρία «Συνδρομές».
2. 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 επικοι-
νωνίας και στέλνω με fax στο 210 2117497 
3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό  
-(Swift Adress:BIC CRBAGRAA) ALPHA BANK (IBAN) GR40 0140 1010 1010 0210 1262 486 (σε εντολή Κώστα Λιακάκη) 
-(Swift Adress:EFGBGRAA) EUROBANK (IBAN) GR6102601110000240100719414 (σε εντολή Κώστα Λιακάκη)
με αιτιολογία ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ¨Ην-Ων”. 
Επίσης, απαραίτητο είναι να μας στείλετε με fax στο 2102117497 την απόδειξη κατάθεσης με ευκρινή γράμματα το ονοματεπώνυμο 
και τηλέφωνο επικοινωνίας ή με e-mail στο e-inon@e-inon.gr το νούμερο της κατάθεσης και το ονοματεπώνυμο.

ΤΟΜΟΣ 2, Νο 6          Απρίλιος - Ιούνιος 2009

 6   Περισκόπιο 
Actionaid: 20% οι αναλφάβητοι στο κόσμο.  
8   Προβολή
l Σε επενδύσεις μαμούθ ύψους 13,5 δις ευρώ προχωρά η 
ΔΕΗ σύμφωνα με το πρόγραμμά της το οποίο στοχεύει 
στην ανάπτυξη, στο περιββάλον και στην επάρκεια. 
l Επιχειρηματικές συναντήσεις. 
11  Νέα Επιχειρήσεων
l Επιχειρηματικές συναντήσεις στα  Βαλκάνια. 
l Επιχειρηματικό ραντεβού στη Μόσχα. 
l Ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας
14  Συνέντευξη
Ανάπτυξη των μεγάλων λιμανιών. Συνέντευξη του προέ-
δρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγούς Ναυτιλίας 
κ. Μάρκου Φόρου. 
16   Ειδικό ρεπορτάζ
Περιβαλλοντικό Πάρκο στα Χανιά. Συνέντευξη του Νομάρ-
χη του νομού Χανιών κ. Γρηγόρη Αρχοντάκη. 
22   Οι Πρώτες Κυρίες
Την συνέντευξη αφιερώνω σε όλες τις γυναίκες που κάθε 
μέρα δίνουν αθόρυβα και σιωπηλά το δικό τους προσωπικό 
αγώνα. Συνέντευξη της Αντινομάρχη του νομού Λασιθίου  
κ. Μαρία Πρατσίνη.
24   Ομογένεια
Πλάνο προώθησης των εξαγωγών. Συνέντευξη του προέ-
δρου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών κ. Γιώργο Αε-
ράκη.
28   Φορολογικά θέματα
Επιστροφή ΦΠΑ. Του Διονύση  Κωνσταντακόπουλου, Οι-
κονονολόγου - Λογιστή - Φοροτεχνικού, καθηγητή εκπαι-
δευτικού οργανισμού ΚΕΛΕ 
32   Τουρισμός
Πρώτο στις αγορές το αεροδρόμιο Ηρακλείου σύμφωνα με 
στοιχεία του ΙΤΕΠ. 
33   Γνώμη
Ο αποπληθωρισμός και οι επιπτώσεις του.Του Δρ. Γιώργου 
Σ. Ατσαλάκη Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης.
36   Παραδοσιακές επιχειρήσεις
Νέα αύξηση πωλήσεων στο ελαιόλαδο και το κρασί. Συ-
νέντευξη του Προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Πεζών κ. Γιώργου Φραγκιαδουλάκη.
38   Αφιέρωμα
Νέες εκθέσεις κρητικών προϊόντων. Συνέντευξη του Περι-
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φερειάρχη της Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα.
42  Προσωπικότητες της Κρήτης
Συνέντευξη του κρητικού σκηνοθέτη - βιοκαλλιεργητή κ. 
Μανούσου Μανουσάκη.
44   Η Ενημέρωση 
Την μεγάλη αξία των κρητικών προϊόντων επισημαίνει ο ευ-
ρωβουλευτής κ. Ιωάννης Γκλαβάκης
46   Βιβλία
Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Οικογενειακές επιχειρήσεις 
στη νέα οικονομία» των εκδόσεων «Κριτική»
48   Πρόσωπα
Εκδήλωση προς τιμήν των Κρητών Λασιθιωτών της 5ης 
Μεραρχίας Κρητών που πολέμησαν στο Αλβανικό Μέτωπο, 
πραγματοποίησε που πραγματοποίησε η Νομαρχία Λασιθίου.
50   Σκάκι
l  Η Οδύσσεια 6.000 σκακιστών μαθητών. 
l Αγωνιστικό πρόγραμμα 2009. 
l Σχόλια του προπονητή Στάθη Γαζή.
52   Παρουσίαση
Επιχειρηματικά δώρα.
53   Κρητική Κουζίνα
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματίας κ. Σοφία Κανάκη.
54   Γιατρός
«Λαπαροσκοπική χειρουργική στους εξαρτημένους όγκους» 
από τον Δρ. Αντώνης Μαραγκουδάκης, Διαάκτωρ Γυναικο-
λογίας Παν/μίου Αθηνών, Ειδική εκπαίδευση Υπογονιμότης 
– Ενδοσκοπική χειρουργική - st. Joseph Hospital – Spring 
Branch M.C. Houston TX USA.
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POP PEZA: Innovative Cretan products

Georgios Aerakis

 Ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών
 κ. Γιώργος Φραγκιαδουλάκης
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Περισκόπιο

Περίπου 15.000 μαθητές με τους εκπαιδευτικούς τους δήλωσαν 
συμμετοχή στη Παγκόσμια βδομάδα δράσης για την εκπαίδευση  
«Ανοιχτά Βιβλία» στις 6-12 Απριλίου 2009 οι οποίοι παρέλαβαν 
το πακέτο της εκστρατείας με το υλικό. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε Απρίλη τα τελευταία 6 χρόνια, η 
ActionAid συντονίζει εκπαιδευτικούς και μαθητές ελληνικών 
σχολείων που ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται και 
διεκδικούν τα δικαιώματα των συνανθρώπων μας εκφράζοντας 
έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.
Η φετινή δράση είχε  θέμα τον αναλφαβητισμό. Ένας στους 
5 ανθρώπους στον κόσμο δεν ξέρουν να γράφουν και να 
διαβάζουν. Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό ότι η εκπαίδευση 
αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά όπλα  αντιμετώπισης της 
φτώχειας. Ένας χρόνος στο σχολείο αρκεί για να αυξήσει 
μια γυναίκα το μισθό της κατά 10-20%. Επτά εκατομμύρια 
κρούσματα του AIDS θα μπορούσαν να αποφευχθούν μέσα στην 
επόμενη δεκαετία αν κάθε παιδί είχε πρόσβαση στην εκπαίδευση. 
Ένα παιδί που γεννιέται από μια μητέρα που ξέρει γραφή και 
ανάγνωση έχει 50% περισσότερες πιθανότητες να επιζήσει και 
μετά την ηλικία των 5 χρόνων..
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η παρουσία της Κρήτης ήταν 
και φέτος δυνατή. Οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας Ιεράπετρας με τη βοήθεια της εκπαιδεύτριάς τους 
κας Ρέας Πηγιάκη κατέθεσαν τις δικές τους προσωπικές 
μαρτυρίες σχετικά με τη σημασία της εκπαίδευσης. Το σύνολο 

των μαρτυριών συμπεριλήφθηκαν στο «Ανοιχτό Βιβλίο», το 
υλικό που εστάλη στα σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή και 
διαβάστηκαν από χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα.
Τάξεις από δεκατρία σχολεία από ολόκληρη την Κρήτη δήλωσαν 
συμμετοχή, δηλαδή συνολικά 935 μαθητές. Μαθητές και 
εκπαιδευτικοί στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, την 
Ιεράπετρα, τα Κουρνά, τα Μάλια, την Παλαιοχώρα, το Ζάρο, τον 
Τυλισό και το Κοκκίνη Χάνι συμμετείχαν, όπως δεκάδες σχολεία 
της Ελλάδας, διάβασαν στην τάξη τους ιστορίες από το «Ανοιχτό 
Βιβλίο», έκαναν δράσεις από το ειδικό σχέδιο εργασίας, 
υπέγραψαν τη σχετική κάρτα έκκλησης και την έστειλαν στον 
Υπουργείο Εξωτερικών. 
Σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας της ActionAid, οι μαθητές αφού 
ενημερώθηκαν για το πρόβλημα, ζωγράφισαν το «δέντρο του 
αναλφαβητισμού», όπου οι ρίζες αναπαριστούν τις αιτίες, τα 
κλαδιά τις επιπτώσεις και οι καρποί τις λύσεις. 
Αν και η πρόσβαση στην εκπαίδευση θεωρείται βασικό 
ανθρώπινο δικαίωμα, υπάρχει ακόμα κρίση στην παγκόσμια 
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία 
στατιστικά στοιχεία της UNESCO, 73 εκατομμύρια παιδιά δεν 
πηγαίνουν σχολείο ενώ περισσότεροι από 750 εκατομμύρια 
ενήλικες είναι αναλφάβητοι. 
Την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές του Πάσχα, έχουμε λάβει 
περισσότερες από 5.000 υπογεγραμμένες κάρτες έκκλησης και 
περιμένουμε και τις υπόλοιπες.

20% οι αναλφάβητοι στο κόσμο
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Προβολή

Επενδύσεις ύψους 13,5 δισ. ευρώ έχει ξεκινήσει να υλοποιήσει 
η ΔΕΗ με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιό της για την περίοδο 
2009 – 2014. Οι επενδύσεις αυτές θα είναι οι μεγαλύτερες που 
έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.
Οι νέες επενδύσεις της ΔΕΗ θα έχουν πολλαπλά οφέλη για 
την Εθνική Οικονομία καθώς με την υλοποίησή τους θα 
εξασφαλισθούν:
• Η δημιουργία αρκετών χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας 
στη διάρκεια της κατασκευής των νέων σύγχρονων 
ηλεκτροπαραγωγικών Μονάδων και των μεγάλων έργων 
αναβάθμισης των υποδομών.
• Η ενίσχυση της περιφερειακής απασχόλησης και των 
εισοδημάτων σε Τοπικές Κοινωνίες στις οποίες η ΔΕΗ θα 
πραγματοποιήσει μεγάλες παραγωγικές και άλλες επενδύσεις.
• Η πραγματοποίηση πολύ μεγάλου ύψους επενδύσεων για 
τη βελτίωση και την αποτελεσματικότερη προστασία του 
Περιβάλλοντος. Οι σχετικές περιβαλλοντικές επενδύσεις 
θα εξασφαλισθούν με την κατασκευή και λειτουργία νέων 
θερμοηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες αντιρρυπαντικές 
τεχνολογίες.
• Η αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων λιγνίτη της χώρας για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές.
• Η δυναμική επέκταση του Ομίλου της ΔΕΗ στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας με επενδύσεις που θα προσεγγίσουν τα 2 δισ. 
ευρώ.
• Η συμπίεση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για παροχή και στο μέλλον 
ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με τιμές από τις 

χαμηλότερες στην Ευρώπη.
• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ηλεκτρικού 
Συστήματος της χώρας με τη λειτουργία νέων Μονάδων που 
θα είναι περισσότερο αποδοτικές.
• Η ενίσχυση της επάρκειας και του ενεργειακού εφοδιασμού 
της χώρας με τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από 
το εξωτερικό και από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών 
ενεργειακών πρώτων υλών και ηλεκτρικής ενέργειας με τον 
εμπλουτισμό του ενεργειακού μείγματος που χρησιμοποιεί η 
ΔΕΗ.
• Η αναβάθμιση της σημασίας της χώρας ως διεθνούς κόμβου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με την πραγματοποίηση 
σημαντικών επενδύσεων στις υποδομές της ΔΕΗ και με την 
ενίσχυση και επέκταση των διεθνών διασυνδέσεων.
• Η παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς όλους τους πελάτες 
της με τις αναβαθμίσεις των δικτύων Διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας, την καλλίτερη εξυπηρέτησή τους κλπ.
• Η δημιουργία νέων σύγχρονων ηλεκτροπαραγωγικών 
Μονάδων σε νησιά της χώρας, εξασφαλίζοντας την πλήρη 
επάρκειά τους και τη στήριξη της οικονομίας τους (τουριστική, 
κλπ).
• Η διασύνδεση αρκετών νησιών με το Ηλεκτρικό 
Σύστημα της χώρας, ενισχύοντας την επάρκειά τους και 
βελτιώνοντας το Περιβάλλον με την αντικατάσταση παλαιών 
αυτόνομων Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που δημιουργούν 
περιβαλλοντικές οχλήσεις.
• Η δημιουργία νέων αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου σε 
Μεγαλόπολη και Αλιβέρι για την τροφοδοσία νέων σύγχρονων 
Μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με σημαντικά 

Προβολή

Επενδύσεις μαμούθ 13,5 δις ευρώ

Επάρκεια

για

και

περιβαλλοντικά οφέλη για τις Τοπικές Κοινωνίες.

Προστασία του Περιβάλλοντος
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επισημανθεί ότι η ολοκλήρωση των 
επενδύσεων της ΔΕΗ θα συμβάλλει στη σημαντική βελτίωση του 
Περιβάλλοντος. Με τις νέες Μονάδες, που θα ενσωματώνουν τις 
πιο προηγμένες αντιρρυπαντικές τεχνολογίες, μεταξύ 2006 και 
2015 η ΔΕΗ θα πετύχει ανά παραγόμενη κιλοβατώρα μείωση 
των εκπομπών κατά:
• 25% του διοξειδίου του άνθρακα (CO2),
• 39% του οξειδίου του αζώτου (NOx),
• 91% του διοξειδίου του θείου (SO2) και
• 55% των σωματιδίων (PM).
Η ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή 
νέων σύγχρονων και ανταγωνιστικών θερμικών Μονάδων που 
θα ενσωματώνουν τις πλέον αποτελεσματικές περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες. Οι Μονάδες αυτές θα είναι αντίστοιχες με αυτές 
που κατασκευάζονται σήμερα στις χώρες της Ευρώπης και θα 
εξασφαλίζουν καλύτερες ενεργειακές αποδόσεις.
Με τη δυναμική επέκταση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
μέσω της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες ο όμιλος θα συμβάλλει 
στην επίτευξη των στόχων της χώρας για αύξηση των ΑΠΕ 
στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, με άμεσα περιβαλλοντικά 
οφέλη. Οι σχετικές επενδύσεις θα αξιοποιήσουν όλες τις μορφές 
των ΑΠΕ, ενώ στη Μεγαλόπολη θα κατασκευάσει ένα από τα 
μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στον κόσμο, συνολικής ισχύος 
50 MW.
Επίσης, η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει την κατασκευή νέων μεγάλων 
υδροηλεκτρικών Μονάδων οι οποίες θα αξιοποιούν εγχώριους 
υδάτινους πόρους. Παράλληλα οι Μονάδες αυτές θα συμβάλλουν 
στην παροχή κοινωφελών υπηρεσιών, όπως νερά για αρδεύσεις 
αγροτικών εκτάσεων και υδρεύσεις αστικών περιοχών, 
αντιπλημμυρική προστασία κλπ.

Αισιοδοξία για το 2009
Ο χρόνος που πέρασε ήταν εξαιρετικά δύσκολος για τη ΔΕΗ. 
Η πρωτοφανής έκρηξη των διεθνών ενεργειακών τιμών έπληξε 
τη μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Συρρικνώθηκαν τα 
κέρδη της Επιχείρησης, καθώς η εκτίναξη των δαπανών για 
αγορές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας υπερκάλυψε τις 
αναπροσαρμογές των τιμολογίων.
Εκτός, όμως, από την πολύ αρνητική επίδραση των διεθνών 
ενεργειακών τιμών, η ΔΕΗ κινείται μέσα και σε μία στρεβλά 
αναπτυγμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργεί σε 
βάρος της και τη μετατρέπει σε ένα «επί ζημία μονοπώλιο».
Ωστόσο, για τη ΔΕΗ το 2009 θα είναι μια καλύτερη χρονιά, 
καθώς έχουν υποχωρήσει σημαντικά οι διεθνείς τιμές 
του πετρελαίου, ενώ και οι τιμές του φυσικού αερίου θα 
υποχωρήσουν από τα σημερινά ανώτατα επίπεδα τους μέσα 
στους επόμενους μήνες.
Με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που υιοθετήθηκε και έχει αρχίσει 
να υλοποιείται, η ΔΕΗ θα μετατραπεί σε μια σύγχρονη και 
δυναμική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας. Με τις πρωτοφανείς 
σε ύψος επενδύσεις της η ΔΕΗ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο 
στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα και στην 
ανάκαμψη της Εθνικής Οικονομίας.

Ανάπτυξη
Περιβάλλον

Σημαντικά οφέλη για την Εθνική Οικονομία,  
Απασχόληση, Ανάπτυξη και το Περιβάλλον 
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Επιχειρηματικό ραντεβού στη Μόσχα 
Επιχειρηματική αποστολή σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη από 28 Ιουνίου έως 4

Ιουλίου 2009 διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).
Η επιχειρηματική αποστολή αποβλέπει στη καλλιέργεια σχέσεων και
συνεργασίας με επιχειρηματίες της Ρωσίας και απευθύνεται σε ελληνικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κλάδους:
Τρόφιμα, Κρασιά-ποτά, Ενδύματα-υποδήματα, Φαρμακευτικά, Καλλυντικά
- Εκκλησιαστικά είδη
Το πρόγραμμα της αποστολής έχει ως εξής:
• 28/06 αναχώρηση Αθήνα ή Θεσσαλονίκη - Μόσχα
• 29/06 επιχειρηματικές συναντήσεις στη Μόσχα
• 30/06 διερεύνηση αγοράς ή επιχειρηματικές συναντήσεις
• 01/07 αναχώρηση Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
• 02/07 επιχειρηματικές συναντήσεις στην Αγία Πετρούπολη
• 03/07 διερεύνηση αγοράς ή επιχειρηματικέ συναντήσεις
• 04/07 αναχώρηση Αγ. Πετρούπολη - Αθήνα ή Θεσσαλονίκη

Προβολή

Νέα Επιχειρήσεων

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
θα είναι ο κύριος στόχος της νέας 
Στρατηγικής για την ιχθυοκαλλιέρ-
γεια τονίζει ο Επίτροπος Αλιείας, κ. 
Borg, στον ευρωβουλευτή της ΝΔ,  
κ. Γιάννη Γκλαβάκη, κατόπιν γρα-
πτού του ερωτήματος που υπέβαλλε 
με αφορμή τον Έλεγχο Υγείας της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στη 
νέα Στρατηγική προβλέπονται αυ-
στηρότερες διατάξεις σχετικά με την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων στο 
σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, τις 
περιβαλλοντικές προϋποθέσεις παρα-
γωγής αλλά και κάποιες κατευθυντή-
ριες γραμμές στον θαλάσσιο χωροτα-
ξικό σχεδιασμό.
Εκτενέστερη παρουσίαση της νέας 
Στρατηγικής έγινε και κατά την συνε-
δρίαση της Επιτροπής Αλιείας, όπου 
και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με 
τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού 
που προκαλεί η πρακτική της γείτονας 
χώρας. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαίοι 
παραγωγοί πληρώνουν εισαγωγικούς 
δασμούς προς στην Τουρκία, τη στιγ-
μή που τα αντίστοιχα τουρκικά προ-
ϊόντα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αδασμολόγητα. Επιπλέον 
αναφέρθηκαν διάφορα διοικητικά 
εμπόδια που συχνά αντιμετωπίζουν 
οι ευρωπαίοι έμποροι και παραγωγοί 
στα τουρκικά τελωνεία, τα οποία δεν 
βοηθούν στην ανάπτυξη του κλάδου.
Ο κ. Γκλαβάκης έχει θέσει επανει-
λημμένως το θέμα των συνθηκών 
ανταγωνισμού όχι μόνο με τα τούρκι-
κα αλιευτικά προϊόντα αλλά και των 
τρίτων χωρών, δεδομένου ότι από το 
2000 και μετά οι εισαγωγές από την 
Ασία και τη Νότιο Αμερική έχουν ση-
μειώσει θεαματική αύξηση, δημιουρ-
γώντας προβλήματα στην κοινοτική 
ιχθυοκαλλιέργεια λόγω του χαμηλού 
κόστους παραγωγής τους και τις αμ-
φιβόλου πολλές φορές ποιότητάς 
τους.
Η ιχθυοκαλλιέργεια πρόκειται για 
τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο 
παραγωγής τροφίμων σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με ρυθμό ανάπτυξης 6-8% 
ετησίως. 

ΑΛΙΕΙΑ

Επιχειρηματικές συναντήσεις στα  Βαλκάνια

Ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας

Επιχειρηματική αποστολή στα Βαλκάνια 
διοργανώνει ο Ελληνικός Οργανισμός 
Προώθησης Εμπορίου σε συνεργασία 
με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της 
Θεσσαλονίκης και το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δράμας, από  
22-25/6/2009  στο Βελιγράδι της Σερβίας. 
Η νέα δράση αφορά επιχειρηματίες 
που  ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τη 
δραστηριότητά τους  στην αγορά της 
Σερβίας και του Μαυροβούνιου και 
ιδιαίτερα στοΒελιγράδι. Το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται στους παρακάτω κλάδους:
• Τρόφιμα (ξηροί καρποί, σταφίδες 
σύκα, κονσέρβες φρούτων & λαχανικών, 
λαχανικά κατεψυγμένα, μέλι,
ζαχαρώδη παρασκευάσματα, ρύζι, 
χυμοί φρούτων, τυρί, γιαούρτη και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, ψάρια νωπά 
& επεξεργασμένα, προϊόντα αρτοποιείας 
και ζαχαροπλαστικής, ελαιόλαδο και 
σπορέλαια, ζυμαρικά, αρωματικά φυτά, 
όσπρια, παιδικές τροφές, βιολογικά 
τρόφιμα).
• Ποτά (κρασί, αλκοολούχα, χυμοί 
φρούτων, νερό, βιολογικοί χυμοί κλπ.)
• Συσκευασία για τρόφιμα & ποτά.

• Δομικά υλικά (μάρμαρα, γρανίτες, 
τούβλα & κεραμίδια, τσιμέντο, υλικά 
κατασκευών, πόρτες, παράθυρα και
εξαρτήματα, προϊόντα από αλουμίνιο 
για την δόμηση, μονωτικά υλικά, 
μηχανήματα θέρμανσης και κλιματισμού, 
κεραμικά πλακίδια, προϊόντα πέτρας 
για την δόμηση, χρώματα και εργαλεία 
βαψίματος για την δομική, είδη υγιεινής, 
έπιπλα μπάνιου).
• Κατασκευαστικές & εταιρείες 
προκατασκευών.
• Μηχανολογικός - Αγροτοτεχνικός - 
Ιατρικός &Νοσοκομειακός Εξοπλισμός
• Πλαστικά & Χημικά.
• Υπηρεσίες.
- Αν σας ενδιαφέρουν και οι συναντήσεις 
με τοπικούς εισαγωγείς ο ΟΠΕ σας δίνει 
τη δυνατότητα με χαμηλό κόστος:
● να πραγματοποιήσετε προκαθορισμένες 
συναντήσεις με κατάλληλες εισαγωγικές 
επιχειρήσεις και διανομείς, στην 
παραπάνω πόλη
● να διερευνήσετε την δυνατότητα 
συνεργασίας
● να ενημερωθείτε για τον ανταγωνισμό 
και τις συνθήκες της Αγοράς

Σε νέα επιχειρηματικά σχέδια δράσης προχωρά  ο φορέας  
CRETACERT ο οποίος είναι μια αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία που δημιουργήθηκε με στόχο την δημιουργία και 
προβολή των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων της Κρήτης. 
Ειδικότερα ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης,  σε συνεργασία 
με τον φορέα διασφάλισης της φήμης και της ποιότητας των 
Κρητικών προϊόντων, Cretacert, οργανώνει συναντήσεις 
εργασίας με τους εξαγωγείς - παραγωγούς - τυποποιητές της 
Κρήτης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους νομούς 
αντίστοιχα. Ήδη οι συνατήσεις ξεκίνησαν στο νομό Λασιθίου οι 
οποίες κινήθηκαν σε δύο άξονες:
-Την γραπτή απεικόνιση των προβλημάτων των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων του νομού, τα οποία θα μεταφερθούν μέσω της 
Διοίκησης του ΣΕΚ στους αρμόδιους, με το εξαγωγικό εμπόριο 
και όχι μόνο, φορείς όπως: Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο 
Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ελληνικό Οργανισμό 
Εξωτερικού Εμπορίου κλπ. 
-Την ενημέρωση όλων των παραγωγών, τυποποιητών και 
εξαγωγέων των Κρητικών γεωργικών προϊόντων σχετικά με 
το σήμα Cretacertγια την διασφάλιση της φήμης και ποιότητας 
τους.
Στον φορέα  συμμετέχουν Νομαρχίες, Εμπορικά Επιμελητήρια 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Κρήτης, 
Δήμοι,επιστημονικοί γεωπονικοί σύλλογοι, συνεταιρισμοί, 
και ενώσεις Συν/μων, δημοπρατήρια γεωργικών προϊόντων,  
αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εξαγωγικές και εμπορικές 
επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων από όλη την Κρήτη. 
Σύμφωνα με τα ιδρυτικά μέλη το σήμα ποιότητας του 
CRETACERT, θα είναι ένα συλλογικό σήμα ποιότητας το οποίο 
δεν θα καταργεί, αλλά θα συνοδεύει παράλληλα τα ατομικά 
σήματα κάθε παραγωγικής ή εμπορικής επιχείρησης που πληρούν 
τις προϋποθέσεις απόκτησης του σήματος. Για το σκοπό αυτό 
προβλέπονται κανονισμοί ποιότητας και μηχανισμοί ελέγχου 
και επιβολής ποινών για αυτούς που δεν συμμορφώνονται. 
Ειδικότερα: 
• Θα αναδείξει την υψηλή ποιότητα των Κρητικών αγροτικών 
προϊόντων στην αγορά μέσω διαφήμισης και συντονισμένης 
προβολής σε εμπορικές εκθέσεις αλλά και στα διάφορα 
σημεία πώλησης με απώτερο στόχο την επικοινωνία με τους 
καταναλωτές. 
•θα προβαίνει σε μελέτες της αγοράς, επεξεργασία των στοιχείων 

και δημιουργία δίαυλου επικοινωνίας προς τα μέλη του για την 
διοχέτευση πληροφοριών σχετικών με το marketing, στοιχείων 
συμβολαιακής γεωργίας και προγραμμάτων των αλυσίδων 
σούπερμάρκετ που αφορούν τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης. 
• Θα πρωτοστατήσει στην οργάνωση και λειτουργία σε 
τακτούς χρόνους συνεδρίου διεθνούς εμβέλειας όπου θα  
καταδεικνύονται οι τάσεις της αγοράς, θα λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη τα συμπεράσματα και όσο αφορά τις προτάσεις θα γίνεται 
προσπάθεια ενσωμάτωσης των άμεσα σε όλη την εφοδιαστική 
αλυσίδα των προϊόντων κάτω από την σήμανση του φορέα. 
• Θα σχεδιάζει και θα εφαρμόζει πλαίσιο αρχών στον τομέα των 
δημοσίων σχέσεων για την δημιουργία διάφανων προϋποθέσεων 
επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε για την σωστή ενημέρωση του 
καταναλωτή. 
• Θα αναπτύξει τοπικές, διατοπικές, περιφερειακές και 
διαπεριφερειακές συνεργασίες τόσο εντός της χώρας όσο και 
με αντίστοιχους φορείς άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. 
•Θα προβαίνει σε τεκμηρίωση, αξιολόγηση και διεκδίκηση 
των αναγκαίων υποδομών για την βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και ανάπτυξης.
Ο σκοπός της δημιουργίας του νέου φορέα είναι-αναφέρουν οι 
υπεύθυνοι-ότι τα οικονομικά δεδομένα που δρομολογούνται 
παγκόσμια σηματοδοτούν το τέλος της περιόδου προστατευτισμού 
και την είσοδο σε μια επιχειρηματική γεωργία όπου ο διεθνής 
ανταγωνισμός θα είναι εντονότερος. Τα νέα δεδομένα είναι:
1. Η κατάργηση των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
το 2013.
2. Η  ταυτόχρονη ελεύθερη παγκοσμίως διακίνηση των 
αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, που δρομολογείται ήδη 
από τον Οργανισμό Παγκόσμιου Εμπορίου (ΟΠΕ) 
3. H ζώνη ελεύθερου εμπορίου (Ευρωμεσογειακή συνεργασία) 
από το 2010.
Παράλληλα το ενδεχόμενο συνεργασίας του “CRETACERT” με 
την νεοϊδρυθείσα εταιρία «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας», που 
συστάθηκε μετά από συνεργασία των τεσσάρων Νομαρχιών 
Κρήτης, συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν με τον Νομάρχη 
Ρεθύμνου, κ. Γιώργη Παπαδάκη, οι εκπρόσωποι του ΓΕΩΤΕΕ 
παραρτήματος Κρήτης, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του 
Συλλόγου Εξαγωγέων Κρήτης, μελών και πρωτεργατών του 
φορέα πιστοποίησης κρητικών ποιοτικά ελεγμένων προϊόντων 
“CRETACERT”. 

Επιχειρηματικές 
συναντήσεις
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Συνέντευξη

«Την  ανακατασκευή των  εγκαταστάσεων 
των μεγάλων λιμανιών της χώρας (όπως 
του Πειραιά), την απελευθέρωση του 
καμποτάζ για το λιμάνι του Πειραιά 
προκειμένου να γίνεται η επιβίβαση 
των πλοίων όλων των εθνικοτήτων, την 
άμεση αναστολή της είσπραξης των 
τελών των χρήσεων λιμένων (λιμενικά 
τέλη και τέλη Οργανισμών Λιμένων 
ΑΕ), την κατάργηση κρατήσεων υπέρ 
τρίτων, να ενισχυθεί η γραμμή της Ιταλίας και να δίνονται 
περιορισμένες άδειες στα μικρά λιμάνια ενώ περισσότερες 
στα μεγάλα λιμάνια ζητούν τα μέλη του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Επιβατηγούς Ναυτιλίας» υπογράμμισε σε 
συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος Μάρκος 
Φόρος.
Ειδικότερα:
Ερ. Ποια είναι τα πιθανά οφέλη της Ελλάδας εφ΄ 
όσον επιτραπεί το «Home Porting» σε ξένης σημαίας 
κρουαζιερόπλοια;
Απ. Σύμφωνα με εκτίμηση των στοιχείων της μελέτης 
«CONTRIBUTION OF CRUISE TOURISM TO THE 
ECONOMIES OF EUROPE (FEBRUARY 2007)  σε 
περίπτωση που θα επιβιβάζονται επιβάτες στα ξένης 
σημαίας κρουαζιερόπλοια στην Ελλάδα (με την αναλογία 
επιβιβάσεων-επισκέψεων της Ισπανίας) τότε η επιβίβαση 
θα έφθανε τα 2.100.000 άτομα δηλαδή το 18,91% των 
τουριστών.
Τα έξοδα των επιβατών κρουαζιέρων αν υπολογίσουμε 

ότι είναι 2,8 εκατομμύρια θα φθάσουν 
τα 900.000.000 ευρώ και τις 13,1 
εκατομμύρια επισκέψεις όπου θα 
ξοδέψουν επιπλέον 700.000.000 ευρώ 
σε ποτό, φαγητό κ.α. Το εισόδημα 
λιμανιού επιβίβασης -με βάση τα 
στοιχεία- ανά επιβάτη είναι 321,43 
ευρώ και το εισόδημα ανά επίσκεψη 
53,44 ευρώ. Παράλληλα οι απ΄ ευθείας 
αγορές, το επιπλέον εισόδημα για την 

Ελλάδα να τα κρουαζιερόπλοια είχαν λιμάνι επιβίβασης 
στην Ελλάδα, το επιπλέον εισόδημα από επιβίβαση και το 
επιπλέον εισόδημα από αγορές θα φέρει συνολικό όφελος 
στην Ελλάδα 430.000.000 ευρώ.
Ερ. Θα υπάρξουν μέτρα ενίσχυσης από την κυβέρνηση για 
την ελληνική ναυτιλία;
Απ. Τα μέλη του Συνδέσμου ζητούν από την κυβέρνηση ότι 
έγινε για τα κρουαζιερόπλοια να γίνει και για την γραμμή 
Ιταλίας των πλοίων. Δηλαδή να επιδοτηθούν οι εισφορές στο 
ΝΑΤ. Σε άλλη περίπτωση τότε τα πλοία μας θα αλλάξουν 
σημαία.
Ερ. Τα κρουαζιερόπλοια με ελληνική σημαία έχουν υψηλές 
υπηρεσίες για τους επιβάτες;
Απ. Υψηλές υπηρεσίες μόνο τα καινούργια πλοία μπορούν 
να προσφέρουν. Άρα μόνο οι μεγάλες εταιρίες θα μπορούν 
να τις προσφέρουν γιατί οι μικρές έχουν παλιά πλοία τα 
οποία δεν θα μπορούν να επιβιώσουν στο μέλλον. 
Ερ. Ποια είναι τα δικαιώματα των επιβατών των επιβατηγών 
πλοίων;

Απ. Στις 23 Απριλίου 2009 εγκρίθηκαν από την ολομέλεια 
του Ευρωκοινοβουλίου δύο κανονισμοί για τα δικαιώματα 
των επιβατών των πλοίων που προβλέπουν την καταβολή 
αποζημίωσης σε περίπτωση καθυστερήσεων, ακυρώσεων, 
ατυχήματος ή θανάτου, τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και τη βελτίωση της εξέτασης των παραπόνων 
των επιβατών.
Τα δικαιώματα του επιβάτη  αρχίζουν από την στιγμή 
που θα εφοδιασθεί με εισιτήριο και καταγραφούν όλες 
οι περιπτώσεις που θα μπορούσε να διεκδικήσει τη θέση 
για την οποία πλήρωσε και ταξιδεύει, την αποδέσμευση 
του σε περίπτωση μη ικανοποίησης απολύτως αυτών που 
συμφωνήθηκαν για την εκτέλεση του ταξιδιού και για τα 
οποία υπάρχει πραγματική ευθύνη του μεταφορέα. 
Σύμφωνα με τους κανονισμούς -τους επιδίωξε ο Σύνδεσμος- 
δεν πρέπει να παραγνωρίζει κανείς το γεγονός ότι η πλευρά 
του μεταφορέα θα πρέπει σε ορισμένα σημεία να είναι 
κατοχυρωμένη, ώστε να μη  γίνεται κατάχρηση και να 
μην υποχρεώνεται, στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας που 
δεν επιτρέπουν το απόπλου του πλοίου και δεν οφείλονται 
οπωσδήποτε σε υπαιτιότητα του, να επιβαρύνεται αδίκως με 
διάφορους τρόπους.    
Βιογραφικό
Ο Μάρκος Φόρος γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 1948 και 
από το Φεβρουάριο του 2009 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.  
Αποφοίτησε με Μ.Β.Α από το Harvard University με 
ειδικότητα Γενική Διεύθυνση και Οικονομία, ενώ το 1969-
1972 αποφοίτησε από το London School of Economics με 

honours. Από το 1999 έως σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος 
της εταιρίας Χανδρής (ΕΛΛΑΣ) ΙΝΚ., Πρόεδρος της 
INTERNATIONAL CRUISES S.A και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΧΑΝΔΡΗ  
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
Από το 1987-1998 ήταν Οικονομικός Διευθυντής και S.V.P. 
της Celebrity Cruises Inc. και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Celebrity Cruises (Management) Inc.
Έχει διαπραγματευθεί και ολοκληρώσει συμφωνίες και 
δάνεια ύψους περίπου δύο δις. δολαρίων.
Από το 1976 –1987 ήταν στο Συγκρότημα Χανδρή σε 
διάφορες αποστολές σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Πειραιά σε 
θέσεις που αφορούσαν οικονομικό έλεγχο και πολιτική. Τον 
Ιούλιο του 1977 έγινε εντεταλμένος Σύμβουλος ης εταιρίας 
Α.ΧΑΝΔΡΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε και διαπραγματεύθηκε την 
συμφωνία για την πώληση της εταιρίας στην Alcatel το 
1980. Παρέμεινε Διευθυντής μέχρι το 1991.
Από το 1974-1976 εργάσθηκε στην First National Bank of 
Chicago, στο Σικάγο. Ήταν μέλος του διεθνούς τμήματος 
της τράπεζας. Εργάσθηκε στο Σικάγο και στο Λονδίνο.
Είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εμπορίου, Μέλος του 
Βρετανικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ, Μέλος του Βρετανικού 
Ινστιτούτου Διοίκησης και του Ινστιτούτου Συμβούλων, 
Πρόεδρος της Ενώσεως Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων 
και Κρουαζιερόπλοιων, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αντιπρόεδρος 
του Διεθνούς Propelier Club της Αμερικής, Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Marfin Egnatia Τράπεζας και 
του Επενδυτικού Ομίλου Marfin.

Ανάπτυξη 
των μεγάλων 
λιμανιών

Τα οφέλη της Ελλάδας 
εφ’ όσον επιτραπεί το 

«Home Porting» σε ξένης 
σημαίας κρουαζιέροπλοια 
θα φτάσουν το έτος τα 

430.000.000 ευρώ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΑΡΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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«Περιβαλλοντικό πάρκο με βιομηχανικό μουσείο και φυσιο-
λατρικό παρατηρητήριο θα δημιουργήσει η Νομαρχία Χανίων 
σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο νομό 
Χανίων, καθώς και η παραχώρηση από την ΔΕΗ της λίμνης 
Αγιάς και του περιβάλλοντα χώρου της σε συνδυασμό με την 
ανάδειξη του παλιού αρδευτικού χάντακα Αγιά-Κολυμπάρι σε 
ποδηλατοδρόμιο πραγματοποιεί μια σπουδαία φυσιολατρική 
διαδρομή» διευκρίνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» 
ο Νομάρχης Χανίων κ. Γρηγόρης Αρχοντάκης.
Επιπλέον -τόνισε- η βελτίωση των υποδομών στο λιμάνι της 
Σούδας και οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες στο Ελαφονήσι 
και στη Γαύδο θα δώσουν την δυνατότητα για ήπια τουριστική 
ανάπτυξη και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Οι παραπάνω ενέργειες -συνέχισε- συμπεριλαμβάνονται  στο 
επιχειρησιακό σχέδιο προβολής του νομού Χανίων στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό που ξεκίνησε από την Νομαρχία Χανίων 
με το σύνθημα «ήλιος και θάλασσα». Το σχέδιο περιλαμβάνει 
τους τομείς αγροτικής ανάπτυξης, τον τοπικό πολιτισμό και 
λαογραφία.
Ακόμη είπε «στο νέο σχεδιασμό,  η τοπική ταυτότητα γίνεται 
αντιληπτή ως ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει το φυσικό τοπίο 
αλλά και το πολιτισμικό περιβάλλον και συνδέεται άμεσα με 
την ιδιαίτερη και εξαιρετικά ποιοτική παραγωγή αγροτικών 
και κτηνοτροφικών προϊόντων αλλά και την ζωή στην ύπαιθρο 
όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες 
Η Επιτροπή Προβολής υπό την προεδρία μου, τη συμμετοχή 
των αντινομαρχών, της επιτροπής τουριστικής προβολής και 
της Αναπτυξιακής Νομού Χανιών Α.Ε. αποφάσισε να έχει 
στόχο την ενίσχυση της θετικής αναγνωρισιμότητας του νομού 
καθώς και την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων ενώ ο προ-

ϋπολογισμός του 2009 για την τουριστική προβολή του νομού 
αυξάνει κατά 40 % σε σχέση με του 2008.
Επίσης εκτός από την συμμετοχή σε 36 τουριστικές εκθέσεις 
θα αναπτυχθούν και συγκεκριμένες δράσεις όπως η λειτουργία 
εξειδικευμένης τουριστικής ιστοσελίδας ενώ θα πραγματοποι-
ηθούν  επισκέψεις:
- Αγροτουρισμός - Κρητική διατροφή (ενδεικτική ημερομηνία 
11-14 Ιουνίου)
- Εναλλακτικός τουρισμός - ACTIVE HOLIDAY (ενδ. 28-31 
Μαίου)
-Θρησκευτικός τουρισμός (ενδ. 3-7 Μαΐου )
-Συμβατικός τουρισμός (με έμφαση στις σκανδιναβικές αγορές 
για το 2009 - ενδ. 25-28 Ιουνίου) 
-Φυσιολατρικός, βοτανολογικός, οικοτουρισμός (ενδ.7-10 Μα-
ΐου)
- Πολιτισμικός τουρισμός (ενδ. 15-19 Σεπτεμβρίου) 
 Παράλληλα θα υπάρξει παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων 
(οικονομικών, φιλοξενία, κτλ) για την προσέλκυση στο νομό 
κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, ντοκιμα-
ντέρ κ.α. και άλλων δράσεων δημοσιότητας.
Ακόμη η Νομαρχία ανέλαβε την πρωτοβουλία - και ήδη οι 
συζητήσεις έχουν προχωρήσει αρκετά - για τη δημιουργία, σε 
συνεργασία με το Δήμο Χανίων και το Δήμο Νέας Κυδωνίας 
ενός μεγάλου πολιτιστικού γεγονότος κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.
Εκδηλώσεις
Προβλέπεται η στήριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώ-
σεων καθώς και συνεδρίων που διοργανώνονται από πολιτι-
στικούς και αθλητικούς φορείς με σκοπό να συμβάλουν στην 
πολιτιστική αναβάθμιση, να προβάλουν τον τόπο μας και να 
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συντελέσουν στην προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού.
Σε αυτή τη δράση συμπεριλαμβάνουμε επίσης την οργάνωση 
συνεδρίων που απευθύνονται σε τοπικούς και διεθνείς φορείς 
και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό του τόπου 
μας, με στόχο αφενός την ανταλλαγή απόψεων και εξαγωγή 
συμπερασμάτων για την βελτίωση του τουριστικού μας προϊό-
ντος και αφετέρου με τη συμμετοχή διεθνών τουριστικών ορ-
γανισμών και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των συνεδρίων 
μέσω Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης την προβολή δραστηριο-
τήτων που πραγματοποιούνται στον τόπο μας και προσελκύ-
ουν τουρισμό.
Προώθηση συνεδριακού τουρισμού
Στο νέο Πρόγραμμα δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην διεύρυνση 
του Τουριστικού μας Προϊόντος προς την κατεύθυνση του 
Συνεδριακού Τουρισμού. Η Δράση αυτή περιλαμβάνει τον 
σχεδιασμό και την έκδοση εντύπου προβολής της Συνεδριακής 
υποδομής του Νομού, την συμμετοχή μας σε ειδικές εκθέσεις 
συνεδριακού Τουρισμού και τα έξοδα προώθησης μέσω ειδι-
κών Γραφείων Οργάνωση Συνεδρίων.
Αθλητικός τουρισμός
Η Νομαρχία Χανίων  στο μέτρο των δυνατοτήτων της θα στη-
ρίξει πρωτοβουλίες αθλητικού χαρακτήρα που θα μπορούν να 
λειτουργήσουν ως πόλος έλξης για τον τουρισμό.
Το σύνολο τον δράσεων αυτών θα υλοποιηθεί παράλληλα και 
συμπληρωματικά με το πρόγραμμα παρουσίας σε τουριστικές 
εκθέσεις που υλοποιείται ήδη από την Νομαρχία.
Τουριστικές εκθέσεις
Έχει προγραμματιστεί και υλοποιείται ήδη η συμμετοχή του 
Νομού Χανίων στις παρακάτω τουριστικές εκθέσεις:
1 REISELIV Όσλο 8-11/1/2009

2 VAKANZ Λουξεμβούργο 9-11/1/2009
3 VAKANTIEBEURS Ουτρέχτη 14-18/1/2009
4 FERIENMESSE Βιέννη 15-18/1/2009
5 MATKA Ελσίνκι 15-18/1/2009
6 C.M.T Στουτγάρδη 17-25/1/2009
7 FERIE Κοπεγχάγη 23-25/1/2009
8 ANTWERP TRAVEL SHOW Αμβέρσα 23-28/1/2009
9 HOLIDAY WORLD SHOW Δουβλίνο 23-25/1/2009
10 FITUR Μαδρίτη 28/1-1/2/2009
11 FESPO Ζυρίχη 29/1-1/2/2009
12 REISEN Αμβούργο 4-8/2/2009
13 SALON DES VACAΝCES Βρυξέλλες 5-9/2/2009
14 HOLIDAY WORLD Πράγα 5-9/2/2009
15 SALON MONDIAL DE TOURISM Παρίσι 19-22/2/2009
16 BIT Μιλάνο 19-22/2/2009
17 FERIE FOR ALLE Χέρνιγκ 20-22/2/2009
18 C B R Μόναχο 26/2-2/3/2009
19 I F T Βελιγράδι 26/2-1/3/2009
20 UTAZAS Βουδαπέστη 26/2-1/3/2009
21 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Άμστερνταμ 28/2-1/3/229
22 MAHANA Λυών 6-8/3/2009
23 Ι Τ Β Βερολίνο 11-15/3/2009
24 MITT Μόσχα 18-21/3/2009
25 ΤUR Γκαίτεμπορκ 19-22/3/2009
26 UΤT Κίεβο 25-27/3/2009
27 ROMEXPO T. N.T. Βουκουρέστι 27-30/3/2009
28 ΤΑΞΙΔΙ Λευκωσία 1-3/5/2009
29 SUMMER HOLIDAYS Θεσσαλονίκη 14-17/5/2009
30 TOYΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Αθήνα Απρίλιος 2009
31 BITE Πεκίνο 23-25/6/2009
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32 ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΙΟΥ Χίος 
Αύγουστος 2009
33 ΤΤ WARSAW Βαρσοβία Σεπτέμβριος ΄09
34 ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Ζάππειο Οκτώβριος 2009
35 WTM Λονδίνο Νοέμβριος 2009
36 ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Φλώρινα Δεκέμβριος 2009
Στις Εκθέσεις που θα συμμετάσχουμε θα 
οργανωθούν κατά περίπτωση, παράλληλες 
εκδηλώσεις όπως συνεντεύξεις τύπου, βραδιές 
γευσιγνωσίας, κληρώσεις για δωρεάν φιλοξενία 
κ.λ.π.
Αγροτική προβολή νομού Χανίων
Δράσεις στο Νομό Χανίων:
Διαφημιστική εκστρατεία διαρκείας για την 
υποστήριξη των τοπικών προϊόντων σε όλα τα 
επίπεδα.
Περιλαμβάνει: Δράσεις προβολής και στήριξης 
της τοπικής παράγωγης εντός του νομού. 
-Παράγωγη εξειδικευμένων ανά προϊόν τηλεο-
πτικών σποτ.
-Ενημερωτικό φυλλάδιο. 
-Δράσεις πληροφόρησης, ημερίδες ομιλίες.
-Δράσεις για την προώθηση και χρήση των τοπικών προϊόντων 
στις τουριστικές επιχειρήσεις του Νομού. 
- Θεματικές ημερίδες και δράσεις πληροφόρησης στην πόλη 
των Χανίων και στην περιφέρεια με διακεκριμένους καλεσμέ-
νους για τα προβλήματα του Αγροτικού Τομέα (ελαιόλαδο,ε-
σπεριδοειδή, κηπευτικά, κτηνοτροφικά).
Πρόγραμμα ετήσιων δράσεων 2009:
• 11ος Αγροτικός Αύγουστος 2009. Αφιερωμένος στα βιολογι-
κά προϊόντα. Συνεργασία με την επιτροπή τουριστικής προβο-
λής για την δημιουργία τουριστικού περίπτερου. Κοινή δράση 
προβολής με το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας.
• Συμμετοχή στο 1ο Πανόραμα κρητικών προϊόντων τουρι-
σμού και πολιτισμού. Παγκρήτια έκθεση αγροτικών προϊόντων 
και τριτογενούς τομέα σε Αθήνα υπό την αιγίδα της Περιφέρει-
ας Κρήτης(14-17 Μάιου 2009) μαζί με το ΕΒΕΧ.
• Οινοκρητικά 2009. Συνεχίζουμε την επιτυχημένη Παγκρήτια 
έκθεση των Κρητών παραγωγών οίνου και προωθούμε τη με-
ταφορά της στην Αθήνα (Νοέμβριος 2009).
• Κρασί και εστίαση σε συνεργασία με το δίκτυο οινοποιών 
Δυτικής Κρήτης, (30 Μαρτίου).
 • Συμμετοχή σε θεματικές εκθέσεις ελαιολάδου στο εξωτερικό 
με τον ΟΠΕ.
• Μελισσοθεραπεία. Δράση για την μελισσοκομία και ημερίδα 
για την μελισσοθεραπεία». 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γρηγόρης Αρχοντάκης γεννήθηκε στα Χανιά το 1965 και 
σπούδασε Φαρμακευτική στο πανεπιστήμιο του Μπάρι της 
Ιταλίας και πήρε το πτυχίο του το 1988. Στην συνέχεια ανέλα-
βε το φαρμακείο του πατέρα του, το οποίο και ανέδειξε σε μια 
σύγχρονη και ιδιαίτερα οργανωμένη επιχείρηση των Χανίων. 
Παρακολούθησε σεμινάρια εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας, 
έτσι ήταν ο πρώτος φαρμακοποιός στην Κρήτη που ασχολήθη-

κε επαγγελματικά με την ομοιοπαθητική και τη φυτοθεραπεία.
Παράλληλα δημιούργησε επιχείρηση πώλησης ιατρικών, ορθο-
πεδικών ειδών (Medical Shop) η οποία συνεχίζει και αναπτύσ-
σεται με ιδιαίτερη επιτυχία, (δύο καταστήματα λιανικής στα 
Χανιά, εισαγωγές, δίκτυο διανομής σε όλη την Κρήτη, σημα-
ντικές αντιπροσωπίες, κ.λπ.)
Είναι ιδιοκτήτης του ERIA Resort, του μοναδικού ξενοδοχείου 
στην Ελλάδα που απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα με ει-
δικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), παρέχοντάς τους όλες τις ευκολίες 
(μεταβάσεις, καθημερινή φροντίδα, εργονομία περιβάλλοντος, 
φυσιοθεραπευτήριο, γυμναστήριο, αθλητικές εγκαταστάσεις 
κ.α.). Το ERIA Resort είναι πρότυπη μονάδα, υποδειγματική 
σε σύλληψη και λειτουργία, πανελληνίως αλλά και διεθνώς. 
Επιπλέον, αυτή την περίοδο ο Γρηγόρης Αρχοντάκης δημι-
ουργεί και το μοναδικό γραφείο τουρισμού στην Ελλάδα, με 
ειδικευμένες υπηρεσίες προς Α.Μ.Ε.Α. Είναι μέλος σε αρκετά 
σωματεία φαρμακοποιών με σκοπό την πρόοδο της γνώσης 
γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. 
του φαρμακευτικού συλλόγου Χανίων καθώς και σε πολλά 
σωματεία και συλλόγους. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος καθώς 
και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής των Φιλελεύθερων του 
Στέφανου Μάνου. Κατοικεί μόνιμα στα Χανιά και παρακολου-
θεί συστηματικά όλα τα θέματα που αφορούν το Νομό από το 
1988 και ένθεν. 
Το 2002 εξελέγη δεύτερος σε σειρά σταυρών δημοτικός σύμ-
βουλος στο Δήμο Χανίων με τον συνδυασμό του Κυριάκου 
Βιρβιδάκη. Άσκησε τα καθήκοντα του αντιδημάρχου με σημα-
ντικές και διευρυμένες αρμοδιότητες, όπως ενδεικτικά:
Yπεύθυνος οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, Πρό-
εδρος Δημαρχιακής επιτροπής, Υπεύθυνος Δημοτικής Αστυ-
νομίας, Υπεύθυνος Καθαριότητας Δήμου Χανίων, Υπεύθυνος 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Χανίων, Πρόεδρος 
της Δημοτικής Πινακοθήκης, Πρόεδρος της Δημοτικής Πολιτι-
στικής Επιχείρησης Χανίων (ΔΗ.Π.Ε.Χ.)
Εξελέγη  Νομάρχης Χανίων στις εκλογές του Οκτωβρίου του 
2006.
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«Οι πολύπλευροι και απαιτητικοί ρόλοι 
που η γυναίκα υπηρετεί με συνέπεια και 
συνήθως με αποτελεσματικότητα στην πιο 
απλή και συνηθισμένη καθημερινότητά 
της την πλουτίζουν με δεξιότητες που 
μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη 
λύση πολλών προβλημάτων. Η γυναικεία 
ματιά εμπεριέχει μιαν άλλη αισθητική, μια 
διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα και 
αυτό σίγουρα ενισχύει την προσπάθεια που 
καταβάλλεται συλλογικά στη νομαρχία 
Λασιθίου προκειμένου να προωθηθούν 
ζητήματα που αφορούν την πρόοδο και 
ανάπτυξή του νομού μας» επισημαίνει σε 
συνέντευξη στο «Ην-Ων» η Αντινομάρχης 
Λασιθίου κ. Μαρία Πρατσίνη.
Εξάλλου -τονίζει- όταν η ευαισθησία, ο 
ανθρωπισμός, η προσφορά, η ανιδιοτέλεια, 
που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία υπόσταση, 
μεταφέρονται με τη συμμετοχή της γυναίκας 
στα κοινά, μόνο όφελος μπορεί να υπάρξει. Όταν, μάλιστα,  
έχεις ανθρώπους γύρω σου, συνεργάτες, που πιστεύουν και 
αξιοποιούν με τις επιλογές τους, αυτές τις ιδιαίτερες δεξιότητες, 
τότε σου δίνεται απλόχερα η ευκαιρία να χρωματίσεις μαζί τους 
την πολιτική με περισσότερη ανθρωπιά και ευαισθησία. Είναι 
για μένα τύχη αυτό και ευχαριστώ τους δικούς μου ανθρώπους 
που με στηρίζουν και ιδιαίτερα το Νομάρχη κ. Αναστασάκη 
που εμπιστεύθηκε μια τόσο σημαντική θέση σε γυναίκα 
και μάλιστα για πρώτη φορά στη Νομαρχία Λασιθίου. Κι 
ετούτη η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ ανδρών και γυναικών 
ενδυναμώνει τη δημοκρατία κάνοντάς τη περισσότερο 
υπεύθυνη και αποτελεσματική. 
Πιστεύω και συμφωνώ απόλυτα -διευκρινίζει- με την άποψη 
πως όταν οι γυναίκες συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, 
συνεισφέρουν με τις διαφορετικές εμπειρίες και ιδέες τους και 
απ’ αυτό επωφελείται η κοινωνία στο σύνολό της.
Έτσι στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Νομαρχία 
Λασιθίου στους επιζώντες Λασιθιώτες από το Αλβανικό μέτωπο 
τον περασμένο Μάρτιο η γυναικεία ματιά βοήθησε  στο θετικό 
αποτέλεσμα. 
Ειδικότερα είπε « η  Κρήτη πρόσφερε τα παιδιά της, τα 
παλικάρια της, θυσία στο βωμό της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας και στον πόλεμο της Αλβανίας. Και πώς αλλιώς 
θα γινόταν άλλωστε, αφού στο αίμα των Κρητικών ρέει με 
ορμή και πάθος η αγάπη για τη λευτεριά. Η αδούλωτη κρητική 
ψυχή  δεν έμεινε ποτέ ασυγκίνητη και αδιάφορη στα δεινά 
της πατρίδας μας. Είναι γνωστή, εξάλλου, η αγωνιστικότητα 
και η αυτοθυσία της 5ης Μεραρχίας, της κατεξοχήν κρητικής 
μονάδας, που διακρίθηκε στη μάχη του όρους Τρεμπεσίνα και 
στην Κλεισούρα.
Χιλιάδες Κρητικοί πολέμησαν ηρωικά στο Αλβανικό 
μέτωπο.1435 Κρητικοί μαχητές από τους οποίους 206 

ήταν Λασιθιώτες, ποσοστό ιδιαίτερα 
σημαντικό για το νομό μας, έπεσαν στη 
μάχη, προσθέτοντας και το δικό τους αίμα 
και τη δική τους θυσία στον άνισο εκείνο 
αγώνα. Κι έπειτα, οι περισσότεροι Κρήτες 
πολεμιστές αποκλείστηκαν στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, η Κρήτη έμεινε ανυπεράσπιστη και 
οι συνέπειες ήταν ολέθριες στη Μάχη της 
Κρήτης, παρά την παροιμιώδη αυτοθυσία 
όσων έμειναν στο νησί.
Ο νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης 
Αναστασάκης σε συνεργασία με το 
Λασιθιώτη  υφυπουργό Εθνικής Άμυνας 
κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, τίμησαν σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε υπό της 
αιγίδα της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Λασιθίου τον περασμένο Μάρτιο τους 
επιζώντες από το Αλβανικό μέτωπο 
Λασιθιώτες, μέσα σε κλίμα συγκινησιακής 
φόρτισης. Διαπιστώνοντας κατά την 

προετοιμασία της εκδήλωσης τη δυσκολία να εντοπιστούν όλοι 
οι εν ζωή συντοπίτες μας αγωνιστές, ο Νομάρχης ανακοίνωσε 
την πρόθεση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου να 
προχωρήσει στην καταγραφή και έκδοση όλων των στοιχείων 
που συνθέτουν τη συμμετοχή του νομού μας σε ανθρώπινο 
δυναμικό στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, καταγράφοντας  έτσι 
και τις τελευταίες ζωντανές μαρτυρίες.
Αναζωπυρώνοντας την ιστορική μνήμη, φωτίζουμε το παρόν 
και σηματοδοτούμε το μέλλον, αντιστεκόμαστε στη λήθη, αλλά 
διδασκόμαστε και από τα λάθη του παρελθόντος». 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε το 1968. Μεγάλωσε στο Οροπέδιο Λασιθίου 
όπου και έζησε τα μαθητικά της χρόνια. Είναι απόφοιτος 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου και του Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
Εργάστηκε σε πολλά από τα τοπικά Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης της περιοχής και αρθρογραφεί μέχρι σήμερα 
στην εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ». Το 1997 διορίσθηκε στο 
Νομό Λασιθίου και πήρε οργανική θέση στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Νικολάου. Από το 2001 αποσπάσθηκε στη Δ/
νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης ως Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης απ’ όπου οργάνωσε και υλοποίησε σεμινάρια 
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και πολλαπλές 
δράσεις για την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας 
και της τοπικής κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα. Το 2005 
αποσπάσθηκε ως Αναπληρώτρια Υπεύθυνη στο νεοιδρυθέν 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης. Το 2006 
εκλέχτηκε νομαρχιακή σύμβουλος Λασιθίου. Είναι πρόεδρος 
της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου. Από τον Ιανουάριο έχει οριστεί ως Αντινομάρχης 
τεχνικών Έργων και Υποδομών.

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Την συνέντευξη αφιερώνω σε 
όλες τις γυναίκες που κάθε μέρα 
δίνουν αθόρυβα και σιωπηλά το 
δικό τους προσωπικό αγώνα στο 
σπίτι, στο χωράφι, στο γραφείο, 
στη βιοτεχνία…Εκείνες είναι οι 

Πρώτες Κυρίες.
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«Η ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού, της παράδοσης, 
της διατροφής, του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των 
ίδιων των ανθρώπων της Κρήτης πρέπει να είναι ο βασικός 
στόχος των Κρητικών Οργανώσεων» τόνισε σε ομιλία του  
ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών (ΠΣΚ) 
κ. Γιώργος Αεράκης για την επέτειο των 35 χρόνων της 
Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης (ΠΟΕ).
 Η ανάδειξη δηλαδή -συνέχισε- των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων που έχει η Κρήτη και που μπορούν να 
την βοηθήσουν ώστε να αναπτυχθεί στο μέλλον ακόμα 
περισσότερο ως τουριστικός προορισμός και όχι μόνο. 
Ακόμη ανέφερε «είναι απαραίτητο να εστιάσουμε τις 
προσπάθειες μας σε αναδυόμενες αγορές όπως είναι η Κίνα 
(ήδη υπεγράφησαν σημαντικές συμφωνίες για εξαγωγές 
ελαιολάδου στην Κίνα) και η Ινδία που τα τελευταία χρόνια 
βρίσκονται στην πρωτοκαθεδρία των εξελίξεων στην 
Νοτιοανατολική Ασία, αλλά και χωρών από την Λατινική 
Αμερική όπως είναι κατά κύριο λόγο η Βραζιλία και 

μετέπειτα η Αργεντινή και η Ουρουγουάη που διατηρούν 
μακρόχρονους δεσμούς με την Ελλάδα.
Για την ανάδειξη αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, 
θεωρώ ότι πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε ένα 
μεσοπρόθεσμο, όσο και ευέλικτο πλάνο. Ένα πλάνο που θα 
μπορεί να φέρει εγγύτερα τις Κρητικές Οργανώσεις ανά την 
Υφήλιο, με την Κυβέρνηση της  Ελλάδας και τους φορείς 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης. Ο τρόπος για να το 
πετύχουμε δεν είναι ένας και σίγουρα υπάρχουν εναλλακτικές 
επιλογές με τις ατέλειωτες δυνατότητες που υπάρχουν 
σήμερα. Ωστόσο, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει 
ότι μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί πάνω από όλα την 
διοργάνωση εκδηλώσεων σε παγκόσμιες μητροπόλεις 
όπως είναι το Λονδίνο, το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, η Ρώμη, 
η Φρανκφούρτη, η Νέα Υόρκη, η Μελβούρνη, το Τορόντο 
αλλά και αναδυόμενα κέντρα όπως η Μόσχα, η Βαρσοβία, το 
Μπουένος Άιρες, το Πεκίνο.
Οι εκδηλώσεις αυτές πρέπει να έχουν ένα πολυεπίπεδο 

χαρακτήρα. Να συνοδεύονται από την προβολή 
οπτικοαουστικού υλικού για την Κρήτη, από έντυπο 
υλικό (ίσως με την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου όσο 
και σύντομου οδηγού για την Κρήτη), από συζητήσεις 
συνεδριακής μορφής με την συμμετοχή επιφανών 
ακαδημαϊκών, πολιτικών αλλά και φορέων για την ιστορική 
πορεία που ακολούθησε το νησί μας στο πέρασμα των 
χρόνων. Παράλληλα, δεν πρέπει να λείπουν οι αναφορές στις 
πολλές και διαφορετικές επιλογές που προσφέρει η Κρήτη ως 
τουριστικός προορισμός, ξεκινώντας από την πολυμορφία και 
την ποικιλομορφία που εμφανίζει το φυσικό της περιβάλλον, 
καταλήγοντας στην αξία της Κρητικής Διατροφής, και τις 
εναλλακτικές προτάσεις που υπάρχουν και διαφοροποιούν το 
νησί μας από κάθε άλλο προορισμό».
Ένας δεύτερος άξονας -υπογράμμισε- στον οποίο πρέπει 
να δώσουμε σημαντική βαρύτητα είναι η συμμετοχή των 
Κρητικών Οργανώσεων στις μεγάλες τουριστικές και όχι 
μόνο Εκθέσεις που οργανώνονται κυρίως στην Ευρώπη, 
δίχως να παραγνωρίζουμε όσες βρίσκονται εκτός της 
Γηραιάς Ηπείρου. Σε συνεργασία με τους φορείς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, αλλά και με το Υπουργείο Τουρισμού 
μπορούμε να βρισκόμαστε είτε με την φυσική μας παρουσία, 
είτε με ενημερωτικά φυλλάδια σε κάθε τουριστική Έκθεση 
και να ενισχύουμε την προσπάθεια που γίνεται για την 
προσέλκυση όλων και περισσότερων τουριστών. Παράλληλα 
κρίνω ότι είναι καίριο όπου υπάρχει Κρητική Οργάνωση, 
να διοργανώνονται μια φορά κάθε έξι μήνες εκδηλώσεις 
με στόχο την ανάδειξη της Κρήτης. Οι εκδηλώσεις αυτές 

μπορούν για παράδειγμα να έχουν θεματικό χαρακτήρα, όπως 
μια βραδιά οίνου και φαγητού με προϊόντα από την Κρήτη, 
μια βραδιά μουσικής, μια βραδιά λογοτεχνίας, μια βραδιά 
πολιτισμού.
Επίσης -είπε- σημαντικό ρόλο καλούνται να διαδραματίσουν 
και τα πολλά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στις τάξεις των 
οποίων φοιτούν δεκάδες Κρητικοί φοιτητές και φοιτητές 
που έχουν Κρητική καταγωγή. Όπως πολλοί θα γνωρίζετε 
στα περισσότερα από αυτά τα Πανεπιστήμια λειτουργούν 
Ελληνικοί Σύλλογοι και στα μεγαλύτερα και πολυπληθέστερα 
λειτουργούν και Κρητικοί Σύλλογοι. Παράλληλα, πλήθος 
ακαδημαϊκών με Κρητική καταγωγή διδάσκουν σε αυτά. 
Ειδικότερα στις ΗΠΑ και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες με 
προεξάρχουσες την Αγγλία, την Γαλλία και την Γερμανία, το 
Κρητικό στοιχείο τόσο σε φοιτητές όσο και σε ακαδημαϊκό 
προσωπικό είναι ιδιαίτερα έντονο. Κατά συνέπεια, σε 
συνεργασία με αυτό το ανθρώπινο δυναμικό μπορούμε να 
διοργανώσουμε ημερίδες για την πλούσια πολιτιστική μας 
παράδοση, για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Κρήτη 
ιστορικά και αυτόν που ετοιμάζεται να παίξει στο μέλλον. 
Ένα τελευταίο και πολύ χρήσιμο εργαλείο -ανέφερε- 
είναι το ίδιο το διαδίκτυο. Καλούνται στο σημείο αυτό 
οι Κρητικές Οργανώσεις να χρησιμοποιήσουν τις νέες 
τεχνολογίες με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται η ευκαιρία 
σε όλους τους πολίτες που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στην Κρήτη σε 
πραγματικό χρόνο. Ίσως, θα ήταν χρήσιμο ακόμα και να 
επιδιώξουμε όλες οι Κρητικές Οργανώσεις να συνεργαστούμε 

Πλάνο
προώθησης
εξαγωγώντων
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για να δημιουργήσουμε έναν ιστότοπο, που θα προσφέρει 
μια εναλλακτική, όσο και σύγχρονη οπτική για την Κρήτη 
στους χιλιάδες ενδιαφερόμενους επισκέπτες. Βέβαια για να 
καταστεί αυτό δυνατό απαιτείται η συνδρομή και κυρίως η 
οικονομική συνδρομή τόσο της Κυβέρνησης, όσο και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα αναλάβει και τον ρόλο να 
μας προμηθεύσει με τα απαραίτητο ενημερωτικό υλικό.
Οι προοπτικές
Πέρα από την σπουδαία όπως αποδεικνύεται συμβολή 
που μπορεί να διαδραματίσουν οι Κρητικές Οργανώσεις 
-συνέχισε- για την ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της Κρήτης, ένα ζήτημα που αξίζει να 
επισημανθεί, είναι αυτό των προοπτικών που έχουν οι 
Κρητικές Οργανώσεις στον 21ο αιώνα. Πρόκειται ουσιαστικά 
για μια διαδικασία μετεξέλιξης και επαναχάραξης των 
πολιτικών που θα ακολουθήσουν οι Οργανώσεις μας, με 
γνώμονα, όχι μόνο την εσωτερική τους αναδιοργάνωση, 
αλλά και την εξωτερίκευση αυτής της διαδικασίας. Πάνω 
λοιπόν σε αυτούς τους δύο άξονες θεωρώ ότι θα πρέπει να 
κινηθούμε, τόσο στο άμεσο, όσο και στο απώτερο μέλλον.
Αναφορικά με τον πρώτο άξονα, πρέπει να τονιστεί ότι οι 
Κρητικές Οργανώσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικά 
ζητήματα στα οποία οφείλουν να απαντήσουν. Ζητήματα που 
αναμένεται να καθορίσουν την μελλοντική τους πορεία, και 
τολμώ να αναφέρω, ακόμα και την μελλοντική τους συνέχεια. 
Και αυτό γιατί λειτουργούν μέσα σε ένα νέο πολύπλοκο 
κόσμο, όπου οι Κοινωνία των Πολιτών, επιζητά απαντήσεις 
στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Για τον λόγο αυτό, 
βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι παρατηρείται μια ραγδαία 
αύξηση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που 
στοχεύουν όχι μόνο στην συγκέντρωση στους κόλπους 
τους, πολιτών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, αλλά και στην 
διεκδίκηση αιτημάτων που συνάδουν με την μορφή, την 
οργάνωση, την λειτουργία και τον σκοπό της ίδρυσης τους.
Αυτό το φαινόμενο, νομίζω ότι αποτελεί και οδηγό για τις 
Κρητικές Οργανώσεις. Πρέπει να απαντήσουμε πειστικά στα 
ερωτήματα που καθημερινά λαμβάνουμε.
Θέλουμε να παραμείνουν οι Κρητικές Οργανώσεις σημεία 
συνάντησης και διαλόγου των Κρητικών του εξωτερικού ή 
επιθυμούμε να αλλάξουν τον ρόλο τους και να λειτουργήσουν 
ως δομές προσανατολισμένες στην διεκδίκηση αιτημάτων 
που για χρόνια έμεναν μετέωρα;
Θέλουμε οι Κρητικές Οργανώσεις να συνεχίζουν να 
λειτουργούν απομονωμένες από τις υπόλοιπες Ελληνικές 
Οργανώσεις, ή θέλουμε να κάνουμε συνεργασίες με όφελος 
πέρα από την ανταλλαγή θέσεων και απόψεων, την εν γένει 
ισχυροποίηση των διεκδικητικών μας αιτημάτων;
Θέλουμε να συνεχίσουν οι Κρητικές Οργανώσεις να 
εμποδίζονται από έριδες του παρελθόντος που τις κρατάνε 
σε απόσταση ή επιθυμούμε να ξεκινήσουμε μια γενναία 
και γόνιμη εσωτερική διαδικασία διαλόγου προκειμένου να 
βρεθούμε όλες οι Οργανώσεις στο ίδιο τραπέζι;
Σε αυτό το σημείο είναι που εισερχόμαστε στον δεύτερο 
άξονα της μετεξελικτικής διαδικασίας. Ο δεύτερος άξονας 
είναι και αυτός που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αφενός 
γιατί μας δίνεται η δυνατότητα τις εσωτερικές αλλαγές που 

θα πραγματοποιήσουμε να τις κοινοποιήσουμε στην ίδια την 
Κοινωνία. Αφετέρου, γιατί η διαδικασία της εξωτερίκευσης 
θα μας οδηγήσει σε νέα σταυροδρόμια προόδου.
Σε ορισμένες από τις μεγάλες πόλεις του κόσμου να 
λειτουργήσουν γραφεία των οργανώσεων μας σε μόνιμη 
βάση με στόχο όχι μόνο την ενεργοποίηση των τοπικών 
κοινωνιών αλλά και την προώθηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων που διαθέτει η Κρήτη. Οι πόλεις αυτές θα 
μπορούσαν να επιλεγούν με βάση το Κρητικό στοιχείο που 
φιλοξενούν αλλά και τους δεσμούς που διατηρούν εν γένει με 
την Κρήτη. Μια δεύτερη σκέψη ίσως να περιελάμβανε ένα 
μόνιμο γραφείο στην Αθήνα για την προώθηση των δικών 
μας αιτημάτων. 
Εκδηλώσεις που προγραμματίζονται άμεσα από το 
Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών (ΠΣΚ) είναι:
-H συνδιοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Οι 
εκδοτικές τύχες του Νίκου Καζαντζάκη στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό» που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιουνίου 
στην Κρήτη.
-Συνδιοργάνωση με τον ίδιο σαν κεντρικό εισηγητή στο Β 
Συνέδριο Αποδήμων Ρεθεμνιωτών που θα πραγματοποιηθεί 
στην Πόλη του Ρεθύμνου στις 7, 8 και 9 Αυγούστου με 
πρωτοβουλία της Νομαρχίας Ρεθύμνου.
-Συμμετοχή και υποστήριξη του ΠΣΚ στην εκδήλωση για τα 
80 χρόνια της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Αμερικής που θα 
πραγματοποιηθεί εν πλω γύρω από την Κρήτη με επίσκεψη 
στην Αλεξάνδρεια μεταξύ 17 και 24 Ιουλίου.
-Ετήσια Συνέλευση του ΠΣΚ στις 1 Αυγούστου με κεντρικό 
θέμα την αλλαγή του καταστατικού με σκοπό να ενισχυθεί η 
λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του Θεσμού.
-Υπογραφή Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη 
δημιουργία Κέντρου Μελέτης Κρητών της Διασποράς
-Προετοιμασία του Συνεδρίου του ΠΣΚ που θα 
πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2010 στο Λασίθι.
-Δέσμευση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Τσόκα  ότι τα μέλη 
του συμβουλίου του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών(ΠΣΚ) 
θα  συμμετέχουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα 
μπορούν να θέτουν θέματα προς ψήφιση.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Αεράκης από τη στιγμή που ανέλαβε την 
Προεδρία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, που 
αποτελεί το Ανώτατο Όργανο των Κρητών της διασποράς, 
έθεσε σαν πρωταρχικό στόχο του να καταστήσει το Θεσμό 
αυτό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των Κρητών όλου του 
κόσμου. 
Για το σκοπό αυτό διατηρεί άριστες σχέσεις κατ’ αρχήν μεν 
με τις τέσσερις Ομοσπονδίες που αποτελούν το Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Κρητών (ΠΣΚ) και στην συνέχεια με όλους τους 
Θεσμικούς παράγοντες που είναι απαραίτητοι για το σκοπό 
αυτό. 
Παράλληλα σημαντικές είναι οι επαφές που έχει αναπτύξει με 
άλλα Τριτοβάθμια Όργανα άλλων Εθνικοτοπικών Σωματείων 
στην Ευρώπη και όχι μόνο. Η πρόσφατη συμμετοχή του 
σαν μέλος στο Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ) 
προσφέρει νέες δυνατότητες προώθησης θέσεων στον κ. 
Αεράκη.
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Φορολογικά Θέματα

(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος)
Το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται : 
1. Χωρίς έλεγχο κατά 90% του αιτούμενου πιστωτικού 
υπολοίπου, με βάση την υποβαλλόμενη κατάσταση καθώς και 
τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 
2. Ύστερα από προσωρινό έλεγχο το υπόλοιπο 10% του 
πιστωτικού υπολοίπου, εφόσον το σύνολο του φόρου που έχει 
ζητηθεί από τον φορολογούμενο μέσα σε όλες τις φορολογικές 
περιόδους ή τη διαχειριστική περίοδο υπερβαίνει τα 6.000 € και 
χωρίς έλεγχο αν δεν υπερβαίνει το όριο αυτό. 
-Το πιστωτικό υπόλοιπο που ζητείται κατά την πρώτη 
επιστροφή ανεξαρτήτως ποσού, προκειμένου ο υποκείμενος 
να καταστεί δικαιούχος επιστροφής και να εγγραφεί στο 
μητρώο δικαιούχων. Ο έλεγχος αυτός θα διενεργείται στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί 
εκτός των άλλων και η δυνατότητα αυτής να πραγματοποιεί 
πράξεις για τις οποίες υποβλήθηκε το αίτημα επιστροφής. 
- Η επιστροφή του φόρου μπορεί να αφορά μία ή περισσότερες 
φορολογικές περιόδους ή ολόκληρη διαχειριστική χρήση.
- Το αιτούμενο το ποσό επιστρέφεται χωρίς έλεγχο  κατά 90% 
με την υποβολή της αίτησης, είτε αφορά  διαχειριστική χρήση 
είτε αφορά φορολογική ή φορολογικές περιόδους. Το υπόλοιπο 
10% επιστρέφεται μετά την υποβολή της εκκαθαριστικής 
δήλωσης χωρίς υποβολή νέας αίτησης από τον φορολογούμενο. 
Παράδειγμα
Επιχείρηση με βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για την 
διαχειριστική χρήση 2008 ζήτησε και έλαβε για κάθε 
φορολογική περίοδο τα παρακάτω ποσά:
Μετά την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα λάβει το 
υπόλοιπο 10% δηλαδή το ποσό των 590 € χωρίς έλεγχο διότι 
όπως αναφέραμε προηγουμένως το συνολικό ποσό που ζητείται 

η επιστροφή του δεν ξεπερνά τα 6.000 €.  
Στο πιο πάνω παράδειγμα οι φορολογικές περιόδους είναι 
τρίμηνα διότι οι επιχείρηση διατηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας, εάν 
όμως η επιχείρηση τηρούσε βιβλία Γ’ κατηγορίας η φορολογική 
περίοδος είναι ο μήνας. 

Δικαιολογητικά 
  Αυτό που κυρίως καθιστά πιο εύκολη τη διαδικασία που 
ορίζεται με την ΠΟΛ 1073/2004 είναι η κατάργηση της 
προσκόμισης φωτοαντιγράφων των πολλών δικαιολογητικών 
που απαιτούνταν με την προηγούμενη ΠΟΛ 1061/2003. Με την 
νέα διαδικασία τα δικαιολογητικά κρατούνται  στην επιχείρηση 
και προσκομίζεται στην Δ.Ο.Υ αναλυτική κατάσταση στην 
οποία αυτά καταγράφονται.
Έτσι πλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής : 
1. Αίτηση επιστροφής εις διπλούν εις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ με 
την συμπλήρωση ειδικού εντύπου, η αίτηση αυτή υποβάλλεται 
μετά την υποβολή των δηλώσεων του άρθρου 38 του νόμου 
2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ).
2. Αναλυτική κατάσταση για το σύνολο : 
a) Των πράξεων των άρθρων 24,25,26,27,28 του κώδικα ΦΠΑ
b) Των πράξεων για τις οποίες με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών προβλέπεται αναστολή καταβολής και 
c) Της απόκτησης επενδυτικών αγαθών, από την οποία 
κατάσταση θα προκύπτουν : 
- Το είδος, ο αριθμός και η ημερομηνία του σχετικού 
παραστατικού παράδοσης αγαθών η παροχής υπηρεσιών καθώς 
και η ημερομηνία έκδοσης τυχόν πιστωτικών τιμολογίων. 
- Το ονοματεπώνυμο  ή η επωνυμία, το ΑΦΜ και η αρμόδια 
Δ.Ο.Υ, η χώρα του αγοραστή των αγαθών ή του λήπτη των 
υπηρεσιών για τις πράξεις των παραπάνω περ α’ και β’ ενώ 
για  τις πράξεις της περ γ τα προαναφερόμενα στοιχεία για τον 
προμηθευτή των αγαθών. 
- Ο αριθμός  και η ημερομηνία δικαιολογητικού με βάση το 
οποίο πραγματοποιήθηκε η απαλλασσόμενη συναλλαγή όπως 
π.χ το ειδικό διπλότυπο δελτίο  απαλλαγής  ΦΠΑ ή δελτίο 
προμήθειας υλικών και αντικειμένων η οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό για το οποίο πραγματοποιήθηκε συναλλαγή 
χωρίς ΦΠΑ. 
- Η συνολική αξία των πράξεων που απαλλάσσονται του φόρου  
η για τις οποίες προβλέπεται αναστολή καταβολής ΦΠΑ.
- Επίσης για τις πράξεις του άρθρου 24 του κώδικα ΦΠΑ 
στην  κατάσταση θα συμπληρώνονται και τα στοιχεία της  
διασάφησης εξαγωγής, ενώ για τις πράξεις του άρθρου 28 του 
κώδικα ΦΠΑ θα συμπληρώνονται και τα παραστατικά στοιχεία 
της μεταφοράς των αγαθών σε άλλα κράτη μέλη. 
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 προκειμένου για τις 
πράξεις της παραπάνω περ γ’ με την οποία δηλώνει ότι τα 

επενδυτικά αγαθά δεν προορίζονται για μεταπώληση, ότι θα 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση φορολογητέων 
πράξεων η απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 
των εισροών καθώς και τον τόπο εγκατάστασης. Ειδικά για τις 
κατασκευές ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλεται με την πρώτη 
αίτηση σε φωτοτυπία τα σχετικά με την επένδυση στοιχεία. 
Κάθε αίτημα επιστροφής θα πρέπει να συνοδεύεται και από τις 
σχετικές επιμετρήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί από 
τον μηχανικό, από τις οποίες να προκύπτει αναλυτικά για το 
διάστημα που ζητείται η επιστροφή το είδος των εργασιών κατά 
ποσότητα και μονάδα μέτρησης. 
4. Κατάσταση για τις πράξεις της περίπτωσης της διαφοράς 
συντελεστών στην οποία θα αναφέρονται οι αγορές και η 
πωλήσεις της φορολογικής περιόδου για την οποία ζητείται η 
επιστροφή  κατά συντελεστή ΦΠΑ. 
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 η οποία  συνυποβάλλεται 
σε κάθε περίπτωση με την αναλυτική κατάσταση και στην 
οποία θα αναφέρεται ότι οι συναλλαγές  που θεμελιώνουν 
δικαίωμα  επιστροφής έχουν πραγματοποιηθεί και τα  
αναγραφόμενα στην κατάσταση δικαιολογητικών είναι ακριβή 
και φυλάσσονται στην επιχείρηση.
Στο επόμενο τεύχος θα συνεχίσουμε το άρθρο αναφέροντας 
το χρόνο επιστροφής του ΦΠΑ καθώς επίσης θα αναφέρουμε 
πότε οι λογιστές των επιχειρήσεων έχουν δικαίωμα επιστροφής 
του πιστωτικού υπολοίπου το οποίο δεν κατόρθωσαν να 
συμψηφίσουν μέσα στην επιτρεπτή από τη νομοθεσία όρια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΕΛΕ
Email:info@kele.gr

Επιστροφή Φ.Π.Α

Φορολογικά Θέματα
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ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 90%

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 1.700 1.530

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 1.200 1.080

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 1.000 900

Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2.000 1.800

ΣΥΝΟΛΑ 5.900 € 5.310 €



ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Κλειδιών - Κλειδαριών Ασφαλείας

Λουκέτων παντός τύπου
Μηχανές Κοπής Κλειδιών

Ζ. Παπαντωνίου 19 Αθήνα Τ.Κ. 111 45
Τηλέφωνο: 210 8313800  Fax: 210 8327477
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Νεαρής ηλικίας είναι οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα 
μας  ενώ η  εισοδηματική τάξη τους βρίσκεται σε επίπεδο με-
σαίας και κατώτερης και ξοδεύουν κατά μέσο όρο από €74 έως 
€83 ημερησίως. 
Αυτό προκύπτει από έρευνα μεταξύ 1.912 τουριστών που ανα-
χώρησαν από τα αεροδρόμια Ελ. Βενιζέλος, Μακεδονία, Ηρα-
κλείου, Κέρκυρας και Ρόδου κατά την περίοδο 10 Αυγούστου 
- 10 Σεπτεμβρίου 2008. Η έρευνα κάλυψε τους επισκέπτες των 
μεγαλυτέρων χωρών - πελατών μας, και ειδικότερα τις δυτικές 
χώρες που έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, και εί-
ναι οι παραδοσιακοί επισκέπτες της χώρας μας. Συγκεκριμένα, 
εξετάστηκε το προφίλ των επισκεπτών από ΗΠΑ, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σου-
ηδία και Βέλγιο. Με βάση τα οριστικά στοιχεία του 2007, οι 
χώρες αυτές συμμετέχουν με ποσοστό 53% στο σύνολο των 
αφίξεων στην Ελλάδα.
Η έρευνα διεξάχθηκε από το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών 
και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) το καλοκαίρι του 2008, και είχε ως 
αντικείμενο την καταγραφή των χαρακτηριστικών του ταξι-
διού των τουριστών (είδος πακέτου, αριθμός διανυκτερεύσε-
ων, αριθμός ατόμων που ταξιδεύουν μαζί, κλπ), το κοινωνι-
κό-οικονομικό τους προφίλ (ηλικία, μόρφωση, επάγγελμα, 
εισόδημα και κοινωνική τάξη) και το ύψος της δαπάνης του 
ταξιδιού με επιμερισμό στο ποσό που δαπανήθηκε στην χώρα 
τους και στο ποσό που δαπανήθηκε στην Ελλάδα.
Από την ανάλυση των στοιχείων  προέκυψαν τα εξής: Το 5,4% 
των ερωτηθέντων έχει ηλικία κάτω των 20 ετών, το 50,4% έχει 
ηλικία μεταξύ 20 και 39 ετών, 34,3% μεταξύ 40 και 59 ετών, 
και μόνο το 9,9% είναι άνω των 60 ετών δίνοντας μέση ηλικία 
τα 38,7 έτη. Κατά μέσο όρο συνταξιδεύουν 1,8 άτομα, εκ των 
οποίων, κατά μέσο όρο, ένας στους τρεις είναι ανήλικος.
Ο μέσος αριθμός διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της χώρας 
μας ανέρχεται σε 10,3 διανυκτερεύσεις. Η συνηθέστερη διάρ-
κεια παραμονής είναι 7 διανυκτερεύσεις με ποσοστό εμφάνι-
σης 20,1%, 10 διανυκτερεύσεις (17,4%) και 14 διανυκτερεύ-
σεις (10,3%).
Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν την υψηλότερη 
μέση δαπάνη ταξιδιού ανά άτομο, που ανέρχεται σε €3.160, 
ενώ για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης η μέση δαπάνη ανά άτομο κυμαίνεται από €1.084 (Ιταλία) 
έως €1.779 (Σουηδία). Οι δαπάνες αυτές επιμερίστηκαν στα 

ποσά που δαπανήθηκαν στη χώρα τους και στα ποσά που δα-
πανήθηκαν στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα 
μας αποτελούν, για το σύνολο του δείγματος, το 48,8% της συ-
νολικής δαπάνης του ταξιδιού και κυμαίνεται από 38,5% στις 
ΗΠΑ έως 54,9% στο Βέλγιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μέση 
δαπάνη ανά άτομο, που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, να 
διαμορφώνεται σε μέσα επίπεδα στα €672 και να κυμαίνεται 
για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ε.Ε) από €542 για τους 
Αυστριακούς έως €936 για τους Σουηδούς, και για τους Αμερι-
κάνους στα €1.216.
Από το λόγο της δαπάνης ανά άτομο στη χώρα μας ως προς τον 
αριθμό των διανυκτερεύσεων προκύπτει η ημερήσια δαπάνη 
των τουριστών στην Ελλάδα. Αυτή ανέρχεται για τους επισκέ-
πτες από τις χώρες της Ε.Ε. στα €79, και κυμαίνεται από €54 
έως €110 ανάλογα με την εθνικότητα των επισκεπτών, ενώ οι 
Αμερικάνοι ξοδεύουν στη χώρα μας κατά μέσο όρο €132. Πιο 
αναλυτικά, το 25% του συνόλου των τουριστών ξοδεύει ημε-
ρησίως έως €36, το 50% των τουριστών έως €57 και το 75% 
έως €93. Περισσότερο από €100 ημερησίως ξοδεύει μόνο το 
18% των τουριστών.
Όσον αφορά τα αεροδρόμια αναχώρησης, η υψηλότερη μέση 
ημερήσια δαπάνη εμφανίζεται στους τουρίστες που αναχώρη-
σαν από τα αεροδρόμια του Ηρακλείου και Ελ. Βενιζέλος με 
€87 και €86, αντίστοιχα, και ακολουθούν το αεροδρόμιο Μα-
κεδονία με €69, της Κέρκυρας με €55 και της Ρόδου με €38.
Τέλος, όσον αφορά την κοινωνικοοικονομική σύνθεση των 
τουριστών (που βασίζεται στο συνδυασμό επιπέδου μόρφω-
σης και επαγγέλματος σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα 
της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Ερευνών Κοινής Γνώμης & Μάρκε-
τινγκ- ESOMAR), στην ανώτερη τάξη Α/Β (διευθυντικό στέ-
λεχος με ανώτατη εκπαίδευση) βρέθηκε να ανήκει το 35% των 
τουριστών, στις μεσαίες κοινωνικές τάξεις C1 (προϊστάμενος 
τμήματος ή απλό στέλεχος) και C2 (ειδικευμένος τεχνίτης με 
μέση ή ανώτερη εκπαίδευση) το 56,3% και στις κατώτερες τά-
ξεις D (υπάλληλος γραφείου με κατώτερη εκπαίδευση) και Ε 
(ανειδίκευτος εργάτης με στοιχειώδη εκπαίδευση) το 8,7%.
Ενώ, σε αναφορά με το καθαρό μηνιαίο εισόδημα, άνω των 
€5.000 δήλωσε το 26,9%, €3.000 - €4.999 το 30,8%, €1.000 - 
€2.999 το 37,4% και κάτω από €1.000 το 4,9%.

Τουρισμός

Πρώτο στις αγορές το αεροδρόμιο Ηρακλείου

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Η Γνώμη

Εισαγωγή
Η οικονομική στενότητα αρχίζει με την εμφάνιση της μείωσης 
της συνολικής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες σε σχέση 
με την τρέχουσα  συνολική τους παραγωγή. Όταν τέτοια 
μείωση εμφανιστεί, οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών 
μειώνονται. Η πτώση των τιμών αποτελεί σημάδι για τους 
παραγωγούς να μειώσουν την παραγωγή τους με αποτέλεσμα 
να μειώνεται η συνολική παραγωγή.
Ιστορικά, (εξετάζοντας την οικονομία των ΗΠΑ) μεγάλης 
διάρκειας οικονομικές υφέσεις, συνέβησαν από το 1720 μέχρι 
το 1784, από το 1835 μέχρι το 1842 και από το 1929 μέχρι το 
1932. Η μεγάλη ύφεση το 1929 έφθασε στο κατώτερο σημείο 
τον Φεβρουάριου του 1933, επτά μήνες μετά το κατώτερο 
σημείο της χρηματιστηριακής αγοράς. Οι χρηματιστηριακές 
αγορές δεν ξεκινούν να καταρρέουν μετά από μακριές 
περιόδους χειροτέρευσης της οικονομίας, αλλά καταρρέουν 
ξαφνικά μετά από μακριά περίοδο ανόδου των τιμών των 
μετοχών και επέκτασης της οικονομίας. Η ύφεση ξεκινάει 
με την αναστροφή της μακρόχρονης και επίμονης ανοδικής 
πορείας των τιμών των μετοχών. Η απότομη αλλαγή από 
την αυξανόμενη αισιοδοξία στην αυξανόμενη απαισιοδοξία 
δημιουργεί την οικονομική στενότητα. Με λίγα λόγια η ύφεση 
συνοδεύει τις μεγάλες χρηματιστηριακές πτώσεις. 

1.   Πότε εμφανίζεται ο αποπληθωρισμός
Πληθωρισμός: είναι η αύξηση του όγκου του χρήματος και 
των πιστώσεων σε σχέση με τα διαθέσιμα αγαθά.
Αποπληθωρισμός: είναι η μείωση του όγκου του χρήματος και 
των πιστώσεων σε σχέση με τα διαθέσιμα αγαθά.
Χρήμα: είναι ένα κοινωνικά αποδεκτό μέσο συναλλαγών, 
συσσώρευσης αξίας και μέσο πληρωμής.
Πίστωση: είναι το δικαίωμα πρόσβασης στο χρήμα. Πίστωση 
μπορεί να δοθεί από τον κατέχοντα το χρήμα. Οι τράπεζες 
για να προσελκύσουν χρήμα, πληρώνουν τόκους καταθέσεων 
στους κατόχους του χρήματος (για απλές ή προθεσμιακές 
καταθέσεις, για ομόλογα, έντοκα γραμμάτια κλπ.) Έτσι οι 
τράπεζες χρωστούν  χρήματα στους καταθέτες και οι καταθέτες 
γίνονται πιστωτές-δανειστές προς τις τράπεζες.  Στη συνέχεια 
οι τράπεζες δανείζουν τα χρήματα (παρέχουν πίστωση) 
σε πελάτες (επιχειρηματικά, στεγαστικά δάνεια, κλπ) με 
αποτέλεσμα οι τράπεζες να γίνονται πιστωτές-δανειστές και οι 
πελάτες τους, να τους χρωστούν τα χρήματα.    
2.   Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού και του αποπληθωρισμού 
στις τιμές
Όταν ο όγκος του χρήματος και των πιστώσεων αυξάνει σε 
σχέση με τον όγκο των  διαθέσιμων αγαθών, η σχετική αξία 
κάθε μονάδας χρήματος μειώνεται κάνοντας τις τιμές των 
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αγαθών γενικά να αυξάνουν (πληθωρισμός).
Όταν ο όγκος του χρήματος και των πιστώσεων μειώνεται 
σε σχέση με τον όγκο των  διαθέσιμων αγαθών, η σχετική 
αξία κάθε μονάδας χρήματος αυξάνει κάνοντας τις τιμές των 
αγαθών γενικά να μειώνονται (αποπληθωρισμός).
Οπότε εκείνο το οποίο θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι 
οι αλλαγές στις τιμές των αγαθών συμβαίνουν διότι μειώνεται 
ή αυξάνεται η αξία της μονάδας του χρήματος, και όχι η αξία 
των αγαθών. 
Ο περισσότερος κόσμος αναγνωρίζει ότι πληθωρισμός 
επηρεάζει τις τιμές των αγαθών αλλά σπάνια αναγνωρίζει 
τον επηρεασμό στις τιμές των επενδύσεων (ακίνητα, μετοχές, 
ομόλογα, εμπορεύματα κλπ.). Ο πληθωρισμός τη δεκαετία 
του 1970 εκτόξευσε τις τιμές του χρυσού, ασημιού και άλλων 
εμπορευμάτων. Ο πληθωρισμός της δεκαετίας του 1980 
εκτόξευσε τις τιμές των μετοχών και των ακινήτων. Αυτές οι 
διαφορές στον επηρεασμό των τιμών οφείλονται στην διαφορά 
της  ψυχολογίας της κοινωνίας που συνοδεύει τον πληθωρισμό 
και τον αποπληθωρισμό.
Ο επηρεασμός των τιμών από τον αποπληθωρισμό είναι πιο 
απλός. Οι μειώσεις των τιμών συμβαίνουν ταυτόχρονα στα 
αγαθά και στις επενδύσεις.
Ο αποπληθωρισμός απαιτεί μια προϋπόθεση για να εμφανιστεί: 
μια γενική πιστωτική επέκταση στην κοινωνία. 
Μια πίστωση (δάνειο) αποπληρώνεται με τόκο από την 
παραγωγή (επιχείρηση). Η παραγωγή εξυπηρετείται από το 
δάνειο (π.χ. με τη χρηματοδότηση νέων εργοστασίων) και 
δημιουργεί κέρδη για την επιχείρηση τα οποία κάνουν δυνατή 
την αποπληρωμή του δανείου. Η συναλλαγή αυτή προσθέτει 
αξία στην οικονομία.
Υπάρχουν όμως πιστώσεις οι οποίες δεν συμβάλλουν στην 
παραγωγή. Όταν οι τράπεζες δανείζουν για καταναλωτικά 
αγαθά όπως σκάφη, πολυτελή σπίτια ή για κερδοσκοπία όπως 
δάνεια για αγορά μετοχών, τα δάνεια αυτά δεν συμβάλουν 
στην παραγωγική διαδικασία. Η πληρωμή αυτών των τόκων 
πιέζει κάποιες άλλες πηγές εισοδήματος. Ο δανεισμός αυτός 
(για αγορά καταναλωτικών αγαθών, μετοχών κλπ.) είναι 
αντιπαραγωγικός καθώς προσθέτει κόστος στην οικονομία και 
όχι αξία. Εάν κάποιος δανειστεί για να αγοράσει ένα φθηνό 
αυτοκίνητο για να πηγαίνει στη δουλειά του, αυτή η συναλλαγή 
προσθέτει αξία στην οικονομία. Εάν κάποιος θέλει να αγοράσει 
ένα πολυτελές αυτοκίνητο, το δάνειο αυτό δεν προσθέτει αξία 
στην οικονομία. Επίσης η ποιότητα των δαπανών χειροτερεύει 
διότι η αγοραστική δύναμη μεταφέρεται από αυτούς που 
επενδύουν ή παράγουν σε αυτούς που δανείζονται για να 
καταναλώνουν. 
Κοντά στο τέλος μιας μεγάλης πιστωτικής επέκτασης πολύ 
ελάχιστοι πιστωτές αναμένουν προβλήματα μη αποπληρωμής 
δανείων, με αποτέλεσα να δανείζουν χρήματα και σε άτομα 
με περιορισμένες δυνατότητες αποπληρωμής. Ελάχιστοι 
δανειζόμενοι περιμένουν ότι η τύχη τους θα αλλάξει, για αυτό 
το λόγο δανείζονται απλόχερα για να απολαύσουν τα αγαθά 
της ζωής! Ο αποπληθωρισμός συνεπάγεται ένα αξιόλογο 
ποσοστό κατασχέσεων για αποπληρωμή των καθυστερούμενων 
δανείων.
Η πιστωτική επέκταση είναι προϋπόθεση της ύπαρξης γενικής 
επιθυμίας για χορήγηση και λήψη δανείων και της γενικής 

ικανότητας των δανειζόμενων να πληρώνουν τόκους. Η 
επιθυμία αυτή εξαρτάται από α) από την εμπιστοσύνη των 
ανθρώπων π.χ. εάν οι πιστωτές και οι δανειζόμενοι είναι 
πεπεισμένοι ότι οι χρεώστες θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποπληρώσουν τα δάνεια και β) από την τάση της παραγωγής 
η οποία ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους χρεώστες 
να αποπληρώσουν τα δάνεια τους. Έτσι όσο αυξάνεται η 
εμπιστοσύνη και η παραγωγή, η προσφορά πιστώσεων τείνει 
να αυξάνεται. Η επέκταση των πιστώσεων τελειώνει όταν η 
γενική επιθυμία δανεισμού ή γενική ικανότητα αποπληρωμής  
δεν μπορούν πλέον να διατηρηθούν. Καθώς η εμπιστοσύνη και 
η παραγωγή μειώνονται, η προσφορά πιστώσεων στενεύει.
Η ψυχολογική πλευρά της ύφεσης και του αποπληθωρισμού 
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όταν η τάση της κοινωνικής 
διάθεσης αλλάζει από αισιόδοξη σε απαισιόδοξη, τότε οι 
πιστωτές, οι χρεώστες, οι παραγωγοί και οι καταναλωτές 
αλλάζουν τον αρχικό προσανατολισμό τους  από επεκτατισμό 
σε συντηρητισμό. 
Οι πιστωτές γίνονται συντηρητικοί και μειώνουν τα δάνεια. Οι 
χρεώστες (δανειζόμενοι) γίνονται περισσότερο συντηρητικοί 
και μειώνουν τα δάνεια τους ή δεν δανείζονται καθόλου. Οι 
παραγωγοί γίνονται συντηρητικοί και μειώνουν τα επενδυτικά 
τους σχέδια. Οι καταναλωτές γίνονται συντηρητικοί και 
μειώνουν τις δαπάνες και αποταμιεύουν περισσότερο. Αυτές 
οι συμπεριφορές μειώνουν την ταχύτητα κυκλοφορίας του 
χρήματος (αρχίζει να σπανίζει το χρήμα στην αγορά) και 
πιέζουν τις τιμές χαμηλότερα. 
Η ικανότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος να 
διατηρήσει τα αυξανόμενα επίπεδα δανεισμού σε μια 
οικονομία σε ύφεση είναι σχεδόν ελάχιστη. Μια κατάσταση 
υψηλού χρέους γίνεται δυσβάσταχτη όταν ο ρυθμός ανάπτυξης 
μειώνεται κάτω από την τιμή του επιτοκίου των χρημάτων 
που οφείλονται και οι πιστωτές αρνούνται να αποδεχθούν την 
πληρωμή των τόκων με περισσότερη πίστωση.  
Όταν τα βάρη γίνονται πολύ μεγάλα και η οικονομία πλέον 
δεν μπορεί να τα υποστηρίξει, τότε η αναστροφή της τάσης, 
η μείωση του δανεισμού, η μείωση της  καταναλωτικής 
δαπάνης και η μείωση της παραγωγής, έχουν σαν αποτέλεσμα 
οι χρεώστες να κερδίζουν λιγότερα χρήματα τα οποία δεν 
επαρκούν για να ξεπληρώσουν τα δάνεια τους και έτσι 
αρχίζουν οι χρεοκοπίες.   Οι χρεοκοπίες που εκδηλώνονται και 
ο φόβος για χρεοκοπίες επιβαρύνουν την αρνητική ψυχολογία 
και οι πιστωτές μειώνουν περαιτέρω τη χορήγηση δανείων 
και παράλληλα ζητούν την αποπληρωμή ή τη μείωση των 
υπαρχόντων δανείων. Έτσι ξεκινάει μια αυτοτροφοδοτούμενη 
απαισιοδοξία όπως ακριβώς η προηγούμενη ανάπτυξη 
οδηγούσε στην υπεραισιοδοξία.
Τα δάνεια είτε αποπληρώνονται, είτε αναχρηματοδοτούνται με 
άλλα δάνεια, είτε δεν μπορούν να πληρωθούν και χάνονται. 
Στην πρώτη περίπτωση η αξία των δανείων δεν χάνεται, 
στη δεύτερη περίπτωση χάνεται μερική αξία και στην τρίτη 
περίπτωση χάνεται όλη η αξία.  
Απελπισμένα οι δανειζόμενοι προσπαθούν να αντλήσουν 
μετρητά για να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, πουλώντας 
οτιδήποτε από τις επενδύσεις τους, το οποίο μπορεί να 
ρευστοποιηθεί (μετοχές, ομόλογα, συμβόλαιο εμπορευμάτων, 
ακίνητα κλπ). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές (των μετοχών, 

ομολόγων, ακινήτων κλπ.), λόγω της υπερπροσφοράς, να 
μειώνονται συνεχώς, με περαιτέρω συνέπεια η αξία των 
υποθηκών να μην εξασφαλίζει την αποπληρωμή των δανείων. 
Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι τα δάνεια να μειωθούν 
σε τέτοιο επίπεδο, όπου οι πιστωτές αποδέχονται ότι τα δάνεια 
τα οποία βρίσκονται στον αέρα, μπορούν να καλυφθούν από 
τις υπάρχουσες υποθήκες.
3.   Αποπληθωρισμός και ύφεση
Εν μέρει ο αποπληθωρισμός χαρακτηρίζεται από επίμονη, 
παρατεταμένη και βαθειά μείωση της επιθυμίας και της 
ικανότητας των ανθρώπων να δανειστούν και να δανείσουν.
Εν μέρει η ύφεση χαρακτηρίζεται από επίμονη, παρατεταμένη 
και βαθειά μείωση της παραγωγής. Από τη στιγμή που η μείωση 
της παραγωγής μειώνει την ικανότητα των δανειζόμενων 
να αποπληρώσουν τα δάνεια τους η ύφεση τροφοδοτεί τον 
αποπληθωρισμό. Από τη στιγμή που η μείωση των πιστώσεων 
μειώνει τις νέες επενδύσεις, ο αποπληθωρισμός τροφοδοτεί 
την ύφεση. Επειδή η πίστωση και η παραγωγή τροφοδοτούν 
τις αξίες των επενδύσεων, οι τιμές αυτές μειώνονται σε ένα 
περιβάλλον  αποπληθωριστικής ύφεσης.  Καθώς οι αξίες των 
επενδύσεων μειώνονται, οι άνθρωποι χάνουν πλούτο, ο οποίος 
μειώνει την ικανότητα να δανείσουν, να εξυπηρετήσουν τα 
δάνεια τους και να υποστηρίξουν την παραγωγή. 
Οι δύο σπουδαιότερες αποπληθωριστικές υφέσεις συνέβησαν 
από το 1835 μέχρι 1842 και από το 1929 μέχρι το 1932. Και 
στις δύο περιπτώσεις προηγήθηκε μια διαρκή πιστωτική 
επέκταση. Σήμερα η πιστωτική επέκταση είναι η μεγαλύτερη 
που έχει γνωρίσει ποτέ η ανθρωπότητα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί 
η αξία των επενδύσεων τους να εξανεμιστεί (κυρίως των 
χρηματιστηριακών επενδύσεων). Η πλειοψηφία νομίζει ότι τα 
χρήματα πρέπει να πάνε κάπου και έτσι μετακινούνται από τις 
μετοχές στα ομόλογα από εκεί στα ακίνητα και ούτω καθεξής, 
αλλά ποτέ δεν χάνονται διότι για κάθε ένα πωλητή υπάρχει 
ένας αγοραστής, οπότε τα χρήματα απλά αλλάζουν χέρια. 
Αυτό είναι αλήθεια για το χρήμα, αλλά δεν είναι όμως αλήθεια 
για τις αξίες των επενδύσεων οι οποίες αλλάζουν συνεχώς.
Οι αξίες των επενδύσεων (π.χ. η τιμή μιας μετοχής) δεν 
αυξάνονται επειδή για κάθε πωλητή υπάρχει ένας αγοραστής 
αλλά επειδή οι συναλλασσόμενοι συμφωνούν ότι οι τιμές 
θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Οπότε κανένας δεν 
χρειάζεται να κάνει κάτι για να ανέβουν οι τιμές. Αντίστροφα 
οι τιμές των επενδύσεων μειώνονται επειδή ένας πωλητής 
και ένας αγοραστής συμφωνούν ότι η παρούσα τιμή των 
επενδύσεων (π.χ. μιας μετοχής) είναι πολύ υψηλή. Εάν δεν 
υπάρχει προσφορά για αγορά σε υψηλότερη τιμή από αυτήν 
που προσφέρει ο παραπάνω αγοραστής, η τιμή-η αξία της 
επένδυσης μειώνεται για τον παραπάνω κάτοχο αλλά και 
για κάθε άλλο που κατέχει την ίδια επένδυση.  Ακόμα και αν 
εκατομμύρια άλλοι επενδυτές κατέχουν την ίδια μετοχή, η 
αξία τους μειώνεται  παρόλο που δεν κάνουν τίποτα.
Δύο επενδυτές, προξένησαν την πτώση της τιμής με την 
αγοραπωλησία που πραγματοποίησαν και οι υπόλοιποι 
επενδυτές προξένησαν την πτώση επιλέγοντας να μη 
διαφωνήσουν με την τιμή της συγκεκριμένης αγοραπωλησίας.
Η εκμηδένιση των αξιών των επενδύσεων σε μετοχές και 
εμπορεύματα εμφανίζεται πολύ συχνά. Όποτε η τιμή μιας 

μετοχής μειώνεται ή αυξάνεται σε ένα «άνοιγμα», απλά 
καταγράφεται μια νέα τιμή στην πρώτη συναλλαγή η οποία 
συμφωνείται από δύο ανθρώπους (τον αγοραστή και τον 
πωλητή). Δεν απαιτείται η ενέργεια οποιουδήποτε άλλου 
επενδυτή για να συμβεί αυτό, απλά συνέβη επειδή οι υπόλοιποι 
επενδυτές δεν ενέργησαν από την άλλη πλευρά. (π.χ. η τιμή μιας 
μετοχής μειώνεται επειδή ο αγοραστής προσφέρει χαμηλότερη 
τιμή και δεν υπάρχει κάποιος τρίτος να προσφέρει μεγαλύτερη 
τιμή αγοράς). Σε περιόδους πανικού υπάρχουν επίπεδα τιμών 
στα οποία δεν γίνονται συναλλαγές, καθώς οι τιμές μειώνονται 
με μεγάλα χάσματα από την μια συναλλαγή στην άλλη.
Παρόμοια δυναμική αναπτύσσεται και στην πίστωση. Ο 
πιστωτής έστω ότι δανείζει 100.000 ευρώ. Ο δανειολήπτης 
λαμβάνει το ποσό. Ο πιστωτής αισθάνεται ότι ακόμα κατέχει 
τα 100.000 ευρώ. Εάν ερωτηθεί ο πιστωτής τι περιουσία έχει, 
στην απάντηση του θα συμπεριλάβει και τα 100.000 ευρώ 
που έχει δανείσει. Λόγω αυτής της πεποίθησης στο μυαλό του 
δανειστή και του δανειολήπτη υπάρχουν 200.000 ευρώ ενώ 
πριν υπήρχαν μόνο 100.000. Εάν ο δανειστής ζητήσει πίσω τα 
χρήματα του και τα λάβει, ξαναγίνεται κάτοχος των 100.000. 
Εάν ο δανειολήπτης δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο, η αξία 
του μηδενίζεται. Εάν ο αρχικός πιστωτής είχε πουλήσει το 
δάνειο του σε κάποια επενδυτική εταιρία, τότε αυτή η εταιρία 
θα κατέγραφε τη ζημιά από την μη αποπληρωμή του δανείου.
Όταν ο όγκος των πιστώσεων είναι μεγάλος, οι επενδυτές 
μπορεί να βλέπουν μεγάλα ποσά χρημάτων και αξιών που στην 
πραγματικότητα είναι μόνο στα χαρτιά καθώς αντιστοιχούν 
σε συμβόλαια αποπληρωμής των οποίων η τύχη εξαρτάται 
από την κοινή συναίνεση όσον αφορά την αξία τους και τη 
δυνατότητα αποπληρωμής.
Η δυναμική της αύξησης και μείωσης της αξίας των επενδύσεων 
μπορεί να εξηγήσει γιατί σε μια πτωτική χρηματιστηριακή 
αγορά μπορεί να πτωχεύσουν εκατομμύρια άνθρωποι. Στην 
κορυφή της επέκτασης της πίστης ή της χρηματιστηριακής 
αγοράς, οι αξία των επενδύσεων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και 
η πλευρά των πωλητών και η πλευρά αυτών που συνεχίζουν να 
κρατούν μετοχές αισθάνονται τον πλούτο. Οι επενδυτές που 
κρατούν τις μετοχές, αποτελούν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία 
και απολαμβάνουν περισσότερο πλούτο, επειδή η συνολική 
προσφορά χρήματος είναι σχετικά σταθερή και η τιμή των 
μετοχών συνεχίζει να εκτοξεύεται στα ύψη. Όταν η τάση 
της αγοράς αντιστραφεί σε πτωτική, η δυναμική λειτουργεί 
αντίστροφα. Μόνο πολύ λίγοι κάτοχοι μετοχών πωλούν τις 
μετοχές τους στο 90% της κορυφής των τιμών. Μερικοί άλλοι 
πωλούν στο 80% της κορυφής, άλλοι στο 50%, άλλοι στο 
30% κ.ο.κ. Σε κάθε περίπτωση οι πωλητές μεταφέρουν την 
υπόλοιπη μελλοντική ζημία σε κάποιον άλλο.
Στην πτωτική αγορά η μεγάλη πλειοψηφία των επενδυτών δεν 
κάνει καμία ενέργεια και βρίσκεται παγιδευμένη σε μετοχές 
χαμηλής αξίας ή ακόμα και μηδενικής αξίας. Η αξία που νόμιζε 
ότι είχε ένας επενδυτής στο χαρτοφυλάκιο του μειώνεται 
τρομακτικά ή εξανεμίζεται. Η ιδέα ότι οι μετοχές του είχαν μια 
σημαντική αξία ήταν στο μυαλό του και στο μυαλό των άλλων 
επενδυτών που συμφωνούσαν. Όταν πλέον αυτή συμφωνία 
άλλαξε, άλλαξαν και οι αξίες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στις 
περισσότερες επενδύσεις (ακίνητα, μετοχές, εμπορεύματα, 
ομόλογα κλπ.) στην περίοδο του αποπληθωρισμού. 

Η ΓνώμηΗ Γνώμη
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Δώδεκα σύγχρονα πανελλαδικά καταστήματα λιανικής 
«Μεσογειακής Διατροφής» και υποκαταστήματα 
χονδρικής πώλησης έχει δημιουργήσει η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Πεζών (από το 1933) στα οποία, μαζί 
με το κρασί και το ελαιόλαδο, διαθέτουμε κρητικό μέλι, 
σταφίδες, αφεψήματα, μπαχαρικά, ελιές, κρητικά παξιμάδια 
(κριθαρένιο, ντάκος κλπ.), αρτοποιήματα, πράσινο σαπούνι 
και άλλα κρητικά παραδοσιακά προϊόντα» ανέφερε σε 
συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Γιώργος 
Φραγκιαδουλάκης. Τα κανάλια διανομής ακόμα -υπογράμμισε- 
περιλαμβάνουν αλυσίδες σούπερ-μάρκετ ενώ η γεωγραφική 
κατανομή των πωλήσεων γίνεται αναλογικά με τον πληθυσμό. 
Επίσης, στις κεντρικές μας εγκαταστάσεις στο Δήμο 
Καζαντζάκη βρίσκεται παραδοσιακό μουσείο για όσους θέλουν 
να γνωρίσουν τη διαχρονική εξέλιξη και πορεία των αγροτικών 
προϊόντων της περιοχής μέχρι σήμερα, τον τρόπο παραγωγής 
τους αλλά και να δοκιμάσουν τις πλούσιες γεύσεις κάνοντας 
γνωστά τα κρητικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο.  
Όσον αφορά τις εξαγωγές -διευκρίνισε- προϊόντα της Ένωσης 
Πεζών διακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία, Δανία, Αγγλία). Το 
πελατολόγιό μας αυξάνεται συνεχώς με αξιόπιστους συνεργάτες 
όπως αλυσίδες Carrefour, Metro, Intermache, Monoprix 
(Γαλλία),  MPREIS (Αυστρία) και άλλοι. Τελευταία έχουμε 
κάνει άνοιγμα και σε χώρες της Μέσης Ανατολής (Λίβανο, 
Κουβέιτ, Κατάρ). Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας δεν 
υπάρχει αποκλειστική αντιπροσώπευση.
Στόχος της Ένωσης  είναι -είπε- και για το 2010 η αύξηση των 
πωλήσεων η οποία στηρίζετε στην  σταθερή υψηλή ποιότητα 
και στην μείωση της απόστασης παραγωγού - καταναλωτή.
Η Ένωση δραστηριοποιείται σε δύο βασικά προϊόντα το 
κρασί και το ελαιόλαδο εξαιρετικής και σταθερής ποιότητας 
τα οποία έχουν βραβευτεί σε διεθνείς εκθέσεις: Χρυσό 
Βραβείο Ποιότητας για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 
ΠΟΠ ΠΕΖΑ, Ελαιοτεχνία, Αθήνα 2008, Χάλκινο Βραβείο 
Συσκευασίας για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΠΟΠ 
ΠΕΖΑ σε κουτί Tetraprisma, Ελαιοτεχνία, Αθήνα 2008, Αργυρό 
Βραβείο Γεύσης για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 
ΝΗΣΟΣ, 2ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς, Πειραιάς 2008, 
Αστέρι συσκευασίας για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 
ΠΟΠ ΠΕΖΑ σε ασκό 3 λίτρων, Ελληνικά Αστέρια, Αθήνα 
2006, Χρυσή Ελιά για το Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο 

ΠΟΠ ΠΕΖΑ,  2ος Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου, Ζυρίχη 
2003, Αργυρό Μετάλλιο Γεύσης για το Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο ΠΟΠ ΠΕΖΑ, Great Taste Awards, Λονδίνο 2003, 
Βραβείο Ποιότητας & Πρωτοποριακής Συσκευασίας για το 
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο ΝΗΣΟΣ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Agrotica 
2003. Μέσα σε ένα πλήρες βιομηχανικό συγκρότημα με 
σύγχρονες εγκαταστάσεις απορροφώνται και επεξεργάζονται το 
85% των αγροτικών προϊόντων της περιοχής και επιτυγχάνεται 
η διοχέτευση αυτών, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή 
αγορά. Σημειώνεται ότι η Ένωση έσπευσε, από το 1998, 
να εκπονήσει και να εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας ISO 9001:2000 και Συστήματα Ασφάλειας 
Τροφίμων IFS και ISO 22000.  
Στα πλαίσια της Ένωσης δραστηριοποιείται ομάδα 
παραγωγών ελαιολάδου αποτελούμενη από 4.500 μέλη. 
Η περιοχή της Ένωσης  παράγει κατά μέσο όρο 5.000 
τόνους ελαιόλαδο ετησίως προερχόμενο από τα 60.000 
στρέμματα ελαιοκαλλιέργειας (1.100.000 ελαιόδεντρα). 
Είναι αναγνωρισμένη ως Ζώνη Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης Π.Ο.Π. ΠΕΖΑ και έτσι η Ένωση  παράγει, 
τυποποιεί και διαθέτει στην αγορά Εξαιρετικό Παρθένο 
Ελαιόλαδο Π.Ο.Π. ΠΕΖΑ. Σήμερα η Ένωση Πεζών 
διαθέτει: δύο ελαιουργεία που παράγουν 2000 tn ελαιόλαδο, 
παραδοσιακό σαπωνοποιείο, ελαιοδεξαμενές 6.500 τόνων, 
τυποποιητήριο ελαιολάδου και χημικό εργαστήριο.
Στην περιοχή της Ένωσης υπάρχουν 30.000 στρέμματα 
αμπελώνες, ιδιοκτησίας των παραγωγών - μελών της (10.000 
οινάμπελα ΟΠΑΠ-VQPRD, 8.000 για επιτραπέζιους οίνους, 
12.000 για σταφίδα και επιτραπέζια σταφύλια) και διαθέτει: 
Οινοποιείο με δυνατότητα επεξεργασίας 20.000 τόνων 
σταφυλιών, με δεξαμενές και λοιπούς χώρους αποθήκευσης 
κρασιών 25.000 τόνων, συσκευαστήριο επιτραπέζιων 
σταφυλιών 400 τόνων ανά 24ωρο, εμφιαλωτήριο κρασιού και 
χημικό εργαστήριο. Η επένδυση της Ένωσης στον τομέα του 
κρασιού με την αξιόπιστη τεχνολογία αιχμής της ασηπτικής 
συσκευασίας Tetra Pak δίνει  τη  δυνατότητα  παραγωγής  
ενός ακόμα  καινοτόμου προϊόντος σε συνέχεια της λογικής 
τυποποίησης κρασιού σε κουτί με κανουλίτσα (Το Κρασί 
της Παρέας). Ακόμη η Ένωση διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο 
χημικό εργαστήριο για αναλύσεις ελαιολάδου και οίνων. 
Ειδικότερα:Αποθηκευτικούς χώρους 10.000μ2 και τεχνολογικό 
εξοπλισμό.

Νέα αύξηση πωλήσεων  
στο ελαιόλαδο και το κρασί

 Ο πρόεδρος της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών

 κ. Γιώργος Φραγκιαδουλάκης
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Αφιέρωμα

Αφιέρωμα

«Σε νέες εκθεσιακές δράσεις υψηλού επιπέδου για τις 
αγορές του εξωτερικού προχωρά η Περιφέρεια Κρήτης για 
την προβολή των κρητικών προϊόντων» υπογράμμισε σε 
συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Περιφερειάρχης της Κρήτης κ. 
Σεραφείμ Τσόκας.
Ειδικότερα: 
Ερ. Η Περιφέρεια θα βοηθήσει στην οργάνωση νέων 
εκθέσεων για την προβολή των κρητικών προϊόντων; 
Απ. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει δυναμική και ενιαία 
παρουσία της Κρήτης που ανοίγει νέα εποχή για τα προϊόντα 
του νησιού και παίρνει μέρος σε Διεθνείς εκθέσεις όπως η 
ΑΝUGA, η  SIAL  και με  μια οργανωμένη συλλογική και 
δυναμική παρουσία στοχεύει στην έξοδο των Κρητικών 
προϊόντων στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Μεγάλος 
αριθμός Κρητικών επιχειρήσεων προβάλουν τα προϊόντα 
τους με μεγάλη επιτυχία. Επιχειρήσεις, οι οποίες ειδικεύονται 
στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου και προϊόντων 
ελιάς, αρτοποιημάτων και παξιμαδιών, κρασιού, βιολογικών 
ειδών, αρωματικών φυτών, γλυκών, σταφίδας, μελιού, 
παστελιού και λοιπών Κρητικών προϊόντων.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Κρήτης στις διεθνείς 
οργανώσεις συμπεριλαμβάνονται και πλήθος από παράλληλες 
εκδηλώσεις και ενέργειες, όπως η προβολή σε καίριες θέσεις 
στις γενικές εισόδους των εκθέσεων, αλλά και στους χώρους  
που  βρίσκεται το Κρητικό περίπτερο, οι οποίες υποδεικνύουν 
τον χώρο της Κρητικής συμμετοχής, καταχωρήσεις σε 
περιοδικά που διανέμονται στην έκθεση, folders με τα προφίλ 
των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, διανομή DVD για την 
Κρήτη και την Κρητική διατροφή και Reception Desks για 

την υποδοχή των ξένων επισκεπτών αποτελούν μερικές από 
τις ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των 
εκθέσεων.
Παράλληλα με μια σειρά και άλλων ενεργειών και δράσεων, 
η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την προώθηση των προϊόντων 
μας σε ξένες αγορές. 
Άλλωστε η εκτός συνόρων διοργάνωση επιτυχημένων 
εκθεσιακών γεγονότων δίνει στους συμμετέχοντες τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών με 
εταιρείες του εξωτερικού.
 Οι συλλογικές δράσεις προώθησης μεταξύ της Περιφέρειας 
Κρήτης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, του ΟΠΕ, των 
Επιμελητηρίων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της 
Κρήτης, του OANAK και του ΟΑΔΥΚ, συνεχίζονται και 
ενισχύονται με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενιαίου φορέα 
πιστοποίησης για τα Κρητικά προϊόντα με την ονομασία 
«Region of Crete», μια πρωτοβουλία που αγκάλιασε από την 
πρώτη στιγμή η Περιφέρεια Κρήτης.
Αυτές τις ημέρες πραγματοποιούμε την έκθεση στην Αθήνα 
η οποία έχει να κάνει μόνο με την Κρήτη. Προϊόντα και 
υπηρεσίες της Κρήτης.
Απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας, δίνουμε ιδιαίτερη 
σημασία και στον εσωτερικό τουρισμό αλλά και στην 
εσωτερική κατανάλωση. Πιστεύω ότι  είναι μια πάρα πολύ 
καλή κίνηση, αν και οργανώθηκε σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, και θα φέρει απτά αποτελέσματα.
Ερ. Ποιές είναι οι προτάσεις της Περιφέρειας Κρήτης 
προκειμένου οι κρητικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την 
οικονομική κρίση με λιγότερο κόστος το 2009 ανά κλάδο;

Απ. Οι Κρητικές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά  
της Κρητικής οικονομίας. Με μια σειρά από πολιτικές η 
Περιφέρεια, με το ΠΕΠ Κρήτης, και τον Αναπτυξιακό Νόμο  
στοχεύουν, δίνοντας σημαντικά κίνητρα, να αυξηθούν οι 
επενδύσεις που γίνονται είτε σε νέες επιχειρήσεις είτε σε ήδη 
υπάρχουσες. 
Οι δράσεις ενισχύσεων του Άξονα Προτεραιότητας  είναι 
εστιασμένες κατά κύριο λόγο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και στις ανάγκες του παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας 
Κρήτης με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της ποιότητας προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, τη 
βελτίωση της επιχειρηματικής δομής και την ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφερειακής οικονομίας. 
Έτσι, στο πλαίσιο του εν λόγω Άξονα Προτεραιότητας θα 
ενισχυθούν επιχειρήσεις τόσο του δευτερογενή όσο και του 
τριτογενή τομέα. 
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 
περιφέρειας και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Ερ.  Σύμφωνα με στοιχεία  η οικονομική κρίση θα συνεχισθεί 
έως και το πρώτο εξάμηνο του 2010 η Περιφέρεια τι μέτρα 
θα πάρει για την στήριξη των εταιριών; 
Απ. Στόχος της πολιτικής μας, ήταν και παραμένει η 
ισόρροπη, βιώσιμη και συνεκτική ανάπτυξη.
Ενόψει της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου προετοιμάσαμε  
τους Οργανισμούς της Αυτοδιοίκησης ώστε να μπορέσουν να 

διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο για τις τοπικές κοινωνίες, 
αναδεικνύοντας τους σε κορυφαίους φορείς περιφερειακής 
ανάπτυξης. 
Με δεδομένο μάλιστα ότι πάνω από το 82% των πόρων του 
Δ΄ Κ.Π.Σ., δηλαδή πάνω από 16,8 δις ευρώ, κατευθύνονται 
στην Περιφέρεια, αντιλαμβανόμαστε  πόσο καλά 
προετοιμασμένοι πρέπει να είναι οι ΟΤΑ για να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν στην επερχόμενη πρόκληση.
Πρέπει να επισημάνουμε ότι, για πρώτη φορά, εκπονήθηκε 
ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 4η Προγραμματική 
περίοδο 2007-2013, και υπήρξε συστηματική και έγκαιρη 
προετοιμασία, ώστε να αποφευχθούν οι δυσλειτουργίες και οι 
κακές επιδόσεις του Γ΄ Κ.Π.Σ. 
Το ΕΣΠΑ αποτελεί την αιχμή του δόρατος για την 
ελληνική οικονομία στην επόμενη δεκαετία αφού μέσα από 
αυτό αναμένεται να ξεπηδήσουν οι επιχειρήσεις που θα 
διαπρέψουν στο εγγύς μέλλον και θα ωθήσουν την εθνική 
οικονομία προς τα εμπρός.
Σίγουρα τα κονδύλια που θα διατεθούν σε επιλεγμένες 
επιχειρηματικές προτάσεις θα δώσουν το στίγμα και την 
κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η ανάπτυξη της 
Κρήτης στο χώρο της επιχειρηματικότητας. 
Ερ. Υπάρχουν προτάσεις από Έλληνες και ξένους 
επιχειρηματίες για επιχειρηματική ανάπτυξή τους στην 
Κρήτη;
Απ. Η Κρήτη είναι μια από τις σημαντικότερες αγορές της 
Νοτιανατολικής Ευρώπης και υπάρχει μεγάλο επενδυτικό 
ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους 
επιχειρηματίες. Το ενδιαφέρον εστιάζεται ιδιαίτερα στον 

Νέες εκθέσεις 
κρητικών προϊόντων

Σεραφείμ Τσόκας



40   Ην-Ων Απρίλιος - Ιούνιος 2009

Αφιέρωμα

τουριστικό τομέα .
Ερ. Πότε θα εκσυγχρονισθούν τα οδικά δίκτυα του νησιού;
Απ. Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, το μεγαλύτερο 
αναπτυξιακό έργο στο νησί, μαζί με τους κάθετους 
άξονές του, έχει πλέον δρομολογηθεί και προχωρά, με 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 
Ο οδικός Άξονας Ηράκλειο - Μεσαρά, ένα έργο πνοής που 
επί χρόνια απλά το ακούγαμε, η Κυβέρνηση το κάνει πράξη. 
Έτσι με εξασφαλισμένα 110 εκ. ευρώ από το ΥΠΕΧΩΔΕ 
προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς το Τμήμα Απομαρμά - 
Καστέλι και  το Τμήμα Αγία Βαρβάρα- Απομαρμά.
Επίσης δόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος Σίβα - Αγία 
Βαρβάρα και κατασκευάσθηκε  και δόθηκε στην κυκλοφορία 
ο ανισόπεδος κόμβος της Σίβας .
Έχει κατασκευαστεί και έχει παραδοθεί στην κυκλοφορία 
το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα ΚΤΕΟ - Γούβες. Έργο 
επίσης ενταγμένο στο ΠΕΠ Κρήτης, με προϋπολογισμό 
11.735.000,00 ευρώ. Ενώ  ολοκληρώνεται και το τμήμα 
διπλού κλάδου από Αεροδρόμιο έως ΚΤΕΟ προϋπολογισμού 
12.600.000  ευρώ.
Ολοκληρώθηκαν και δόθηκαν  στην κυκλοφορία οι ράμπες  
εισόδου - εξόδου στη Λεωφόρο Κνωσού και στον ανισόπεδο 
Κόμβο Γιόφυρο.
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η γέφυρα Παπαναστασίου 
δίνοντας άλλη μια κυκλοφοριακή ανάσα.
Δόθηκε  στην κυκλοφορία άλλο ένα σημαντικό έργο. 
Πρόκειται για την κατασκευή του κόμβου Παλαιοκάστρου 
προϋπολογισμού  900.000 ευρώ.
Προχωρεί ο δρόμος Ηράκλειο - Βιάννος και παραδίδεται 
στην κυκλοφορία ενώ για τον δρόμος Ηράκλειο - Επισκοπή 
εγκρίθηκαν οι απαλλοτριώσεις με το ποσό των 4.000.000 
ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η οικονομική τακτοποίηση 
των δικαιούχων των απαλλοτριώσεων του δρόμου και να 
διασφαλιστεί απρόσκοπτα η ολοκλήρωσή του.
Ολοκληρώθηκε η βελτίωση του οδικού άξονα Ταυρωνίτης - 
Κάνδανος - Παλαιόχωρα με προϋπολογισμό 19.397.492 €.
Ολοκληρώθηκε ο οδικός άξονας Βρύσες - Χώρα Σφακίων 
προϋπολογισμού 921.715 ευρώ.
Επίσης τον Ιούνιο παραδίδεται και το έργο βελτίωση οδικού 
άξονα Αλικιανός - Πρασές - Σούγια προϋπολογισμού 
9.113.354 ενώ συνεχίζονται τα συμπληρωματικά έργα στο 
τμήμα Γαλατάς - Καστέλι προϋπολογισμού 8.550.000 ευρώ 
Επίσης δόθηκαν 4.327.045 ευρώ για αστικές αναπλάσεις του 
Δήμου Χανίων και 2.250.000 ευρώ για την ολοκλήρωση του 
κόμβου Κλαδισού και τη σύνδεση του με το οδικό δίκτυο της 
πόλης 
Για τη βελτίωση του δρόμου Χώρα Σφακίων  - Ανώπολη  
διατέθηκαν 3.949.000 ευρώ.
Παραδόθηκε σε χρήση ο κυκλικός κόμβος από Χανιά 
προς Αεροδρόμιο και από Σούδα προς Αεροδρόμιο στην 
περιοχή Βλητέ  προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ. Ήδη οι 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το έργο ολοκληρώθηκαν στον 
οδικό άξονα της Π.Ε.Ο. Ηράκλειο - Ρέθυμνο. 
Συνεχίζεται το έργο του ΒΟΑΚ Αυχήν - Αγκαθιάς -Χαμέζι 
προϋπολογισμού 22.010.000 ευρώ το οποίο αναμένεται να 
ολοκληρωθεί εως το δεύτερο εξάμηνο του 2009.

Ολοκληρώθηκε το έργο του ΒΟΑΚ Χαμέζι - Σητεία και η 
γέφυρα  Φρουζί με προϋπολογισμό 2.000.000 ευρώ. 
Παραδίδεται τον Δεκέμβριο του 2009 το έργο βελτίωση του 
δρόμου Σητεία - Παλάικαστρο - Ζάκρος, τμήμα Αγία Φωτιά - 
Παλαίκαστρο προϋπολογισμού 4.409.552 ευρώ. 
Ολοκληρώθηκε η βελτίωση του δρόμου Νεάπολη - Οροπέδιο 
Λασιθίου και Λακωνια - Δράση προϋπολογισμού 3.220.524 
ευρώ. 
Διατέθηκε το ποσό του 1.000.000 ευρώ για τη βελτίωση  
των συνθηκών ασφαλείας του επαρχιακού οδικού δικτύου 
του Νομού Λασιθίου καθώς και 880.000 ευρώ για εργασίες 
πρασίνου.
Τον Δεκέμβριο του 2009 αναμένεται να ολοκληρωθεί 
η παράκαμψη Κουτσουρά - Μακρύ Γιαλού - Ανάληψη 
προϋπολογισμού 8.881.803 ευρώ μέσω ΠΕΠ.
Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο κόμβος Ατσιπόπουλου στο 
Ρέθυμνο, ένα σημαντικό έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα που 
θα συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της περιοχής. 
Είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Κρήτης με προϋπολογισμό 
5.870.000 ευρώ.
Τον Ιούνιο του 2009 ολοκληρώνεται ο οδικός  άξονας 
Απόστολοι - Μάνδρες προϋπολογισμού 18.360.907 ευρώ.
Αναβαθμίστηκε το οδικό δίκτυο του Ρεθύμνου 
προϋπολογισμού 1.467.351 ευρώ και διατέθηκε  το ποσό του 
1.187.000 ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας 
του οδικού δικτύου.
Ακόμη  έγινε δημοπράτηση για διανοίξεις και 
ασφαλτοστρώσεις με άλλα 1.600.000 ευρώ από Εθνικούς 
πόρους που με την ολοκλήρωση τους μειώνονται στα 50 
από 160 χιλιόμετρα οι αποστάσεις από το Σπήλι προς τις 
παραλίες.

Βιογραφικό 
Ο Σεραφείμ Τσόκας γεννήθηκε στον Ασπρόπυργο Αττικής το 
1961. Είναι παντρεμένος με την Μαρία Μέρμηγκα και έχουν 
δύο παιδιά, μια κόρη και ένα γιο.  
Σπουδές - Επαγγελματική δραστηριότητα. 
Αφού τελείωσε το Λύκειο Ασπροπύργου, φοίτησε στο 
Οικονομικό τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και πήρε το πτυχίο του ως οικονομολόγος. Συνέχισε 
με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του New 
Haven, και είναι κάτοχος Master στο Marketing και στους 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μετά την επιστροφή του από 
την Αμερική εργάστηκε σε διευθυντικές θέσεις μεγάλων 
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα. 
Πολιτική δραστηριότητα
Έντονη υπήρξε η ανάμειξή του στο φοιτητικό συνδικαλιστικό 
κίνημα ενώ σε ηλικία 25 ετών εξελέγη πρώτος σε ψήφους 
Δημοτικός Σύμβουλος Ασπρόπυργου. Από το 1997 με 
απόφαση του Προέδρου του κόμματος αναλαμβάνει τις 
θέσεις του Υπεύθυνου Κινητοποίησης και αργότερα του 
τομέα Αποδήμων. Στις εθνικές εκλογές του 2000 συμμετείχε 
ως υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια Αττικής ενώ το 
2002 ήταν υποψήφιος νομάρχης Δυτικής Αττικής. 
Στις 7 Απριλίου 2004 διορίζεται Γενικός Γραμματέας 
Περιφέρειας Κρήτης.
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Μανούσος Μανουσάκης

«Η δουλειά του σκηνοθέτη και του βιοκαλλιεργητή δρουν 
συμπληρωματικά  μεταξύ τους. Όταν εργάζεσαι στην γη 
νοιώθεις ότι είσαι ελάχιστος ενώ όταν σκηνοθετείς αισθάνε-
σαι άρχοντας» υπογράμμισε κατά την διάρκεια συνέντευξης 
που έδωσε στο «Ην-Ων» ο γνωστός Κρητικός σκηνοθέτης κ. 
Μανούσος Μανουσάκης.
Γεννήθηκα -συνέχισε- το 1950 στην Αθήνα και μεγάλωσα 
με κρητική κουλτούρα, ενώ σπούδασα κινηματογράφο στην 
Αγγλία στο «London School of Film Technique”.
Η κρητική κουλτούρα με βοήθησε -διευκρίνισε- στις τηλε-
οπτικές σειρές όπως «Για μια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο», 
«Για την Άννα» και τα «Σύνορα της αγάπης» που γυρίστη-
καν στην Κρήτη, ενώ οι σπουδές μου στην Αγγλία και οι 
συγκυρίες έπαιξαν καταλυτικό ρόλο για να ξεκινήσω από 
μεγάλου μήκους ταινίες και όχι από μικρού μήκους.  
Σε όλα τα έργα που έχω σκηνοθετήσει χρησιμοποιώ -συ-
νέχισε- χαρακτήρες που έχουν ιδιαιτερότητες στις τοπικές 
κοινωνίες. Έγινα γνωστός στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στο 
κρητικό λόγω της καταγωγής μου από τις τηλεοπτικές σει-
ρές αλλά μου αρέσουν όλες οι μορφές σκηνοθεσίας δηλαδή: 
κινηματογράφου, θεάτρου, τηλεόρασης.
Το 1971 ξεκίνησα την σκηνοθεσία -ανέφερε- με την μεγάλη 
μήκους ταινία «Βαρθολομαίος» και το 1986 με τηλεοπτικά 
σήριαλ. 
Παράλληλα όμως με την σκηνοθεσία είπε «πριν 12 χρόνια 
ξεκίνησα την βιοκαλλιέργεια στο κτήμα  της γυναίκας μου 
στην Σελλασία της Λακωνίας έκτασης 150 στρεμμάτων. 
Όταν τα αναλάβαμε η περιοχή είχε καταστραφεί από πυρ-
καγιά. Η περηφάνια μας όμως για την γη μας ενεργοποίησε 
την θέληση μας για να δημιουργήσουμε τον σημερινό ελαι-
ώνα ο οποίος βρίσκεται στις παρυφές του Πάρνωνα  και σε 
υψόμετρο 620 μέτρων, προσέχοντας τον σαν να ήταν παιδί 
μας. Φροντίσαμε το κάθε δέντρο που ήδη υπήρχε ενώ φυ-
τέψαμε καινούργια με σεβασμό στην παραδοσιακή ποικιλία 
της περιοχής, την κουτσουροελιά. Μια ποικιλία ανθεκτική 
στον ευεργετικό αέρα των πλαγιών που δροσίζει την ελιά 
όλο τον χρόνο.
Η καλλιέργεια είναι ξερική ώστε το ελαιόλαδο που παράγε-

ται να είναι πράγματι χυμός ελιάς. Μέσα στα 12 χρόνια κα-
τορθώσαμε με αυστηρά βιολογική καλλιέργεια φιλική προς 
το περιβάλλον να παράγουμε ένα μοναδικό σε αρώματα, 
γεύση, υφή και χρώμα ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο που παρά-
γεται στο κτήμα συνθλίβεται σε θερμοκρασία 22 βαθμών 
Κελσίου για να διατηρούνται ζωντανά τα οργανοληπτικά 
συστατικά του ελαιόλαδου. Οι μαλακτήρες και  ο διαχωρι-
στήρας του ελαιοτριβείου πλένονται προσεκτικά πριν από 
την μάλαξη του καρπού μας ώστε να μην αναμειγνύεται με 
υπολείμματα άλλων ελαιολάδων. 
Πριν την εμφιάλωση το ελαιόλαδο του κτήματός μας υφί-
στανται τις πλέον αυστηρές χημικές αναλύσεις. Μετά από 
δέκα χρόνια προσπάθειας αποφασίσαμε να εμφιαλώσουμε 
το προϊόν μας κρίνοντας ότι έχει φθάσει στην ποσότητα που 
μας ικανοποιούσε για να το μοιρασθούμε με υπηρεφάνεια  
με τους φίλους μας. Σήμερα παράγουμε τέσσερις τόνους 
ελαιόλαδο το οποίο πωλείται σε ιδιώτες. Τα δέντρα μεγα-
λώνουν και ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά και δεν καταστρέ-
ψουμε τον υπέροχο πλανήτη μας, να αυξηθεί η παραγωγή 
μας και να καλύψουμε μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής 
αγοράς».    
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
1998: «Κόκκινος Δράκος», 1985: «Η Σκιάχτρα», 1975: « Οι 
Άρχοντες», 1971: «Βαρθολομαίος»
VIDEO FILM
«Παράξενη Συνάντηση», «Αντίστροφη Πορεία»
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
«Απόδημος Ελληνισμός», «Δημιουργοί στην Περιφέρεια», 
«Ταξιδεύοντας με την Ευαγγελίστρια»
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
2009: «Η Ποντικοπαγίδα», 2001: «Ρούμι λεμόνι και λευ-
κό κρασί»,2000: «8 Γυναίκες κατηγορούνται», 1995: «Τα 
νεύρα μου, τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω», 1994: «Πο-
ντικοπαγίδα», 1993: «Ένας βλάκας και μισός», 1988: «Το 
καφενείον η Ελλάς», 1987: «Μαγικό ταξίδι», 1986: «Παρα-

Σκηνοθέτης

Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ - ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

μύθι με τα αινίγματα»
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
2007-2008: «Φάρος», 2006-2007:  «Για την Άννα», 2005-
2006: «Κρυφά μονοπάτια», 2004-2005: «Μη μου λες 
αντίο», 2003-2004: «Το παιχνίδι της  συγνώμης», 2002-
2003: «Η αγάπη ήρθε από μακριά», 2001-2002: «Για μια γυ-
ναίκα και ένα αυτοκίνητο», 2000-2001: «Έρωτας κλέφτης», 
2000-2001: «Αθώος η ένοχος», 1999-2000: «Σύνορα αγά-
πης», 1998-1999: «Άγγιγμα ψυχής», 1997-1998: « Ψίθυροι 
καρδιάς», 1996-1997: «Παλίρροια», 1995-1996: «Δρόμοι 
της πόλης», 1994-1995: «Ταύρος με τοξότη», 1993-1996: 

«Τμήμα ηθών», 1992-1993: «Φάκελος Αμαζόν» - Β. Μα-
νουσάκης, 1989- 1990: «Τα Καλύτερα τους χρόνια» – Β. 
Νεμέας, 1988-1989: «Παραμύθι χωρίς όνομα» - Π. Δέλτα, 
1987-1988: Μικρογραφίες: 
- «Πατέρας στο σπίτι» - Α. Παπαδιαμάντης
- «Καλοκαιρινός κινηματογράφος» - Α. Πανσέληνος
1986-1987: «Καλλικαντζαροδουλιές»
ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΕΣ
2005: «Ξένος αναμασά μας», 2003: «Παράδεισος για τρεις»
Άλλες ασχολίες: καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων κατά 
κύριο λόγο ελιά και λάδι - ιστιοπλοΐα - αστρονομία.
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τρόπο. Επιπλέον και σε όλους τους νομούς της Κρή-
της, υπάρχουν απέραντοι ελαιώνες από τους οποίους 
παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο που διακρίνεται 
για την εξαιρετική του ποιότητα. Μάλιστα θεωρείται 
ένα από τα πιο υγιεινά ελαιόλαδα του κόσμου, καθώς 
οι κλιματολογικές συνθήκες του νησιού είναι ιδανικές 
για την ανάπτυξη του ελαιόδεντρου. Τέλος, η Κρήτη 
φημίζεται για τα νόστιμα και υγιή αρτοσκευάσματα, 
που παράγονται σύμφωνα με παραδοσιακές συνταγές, 
όπως  τα κρητικά παξιμάδια - το ντάκος, ενώ ιστορία 
και παράδοση που ξεπερνάει τα 4.000 χρόνια στο 
νησί έχει το κρητικό κρασί, το οποίο ξεχωρίζει για τις 
ποικιλίες του και την εκλεκτή του γεύση. Οι εύφοροι 
αμπελώνες όλου του νησιού δίνουν τη δυνατότητα σε 
κάθε νομό να βγάλει διαφορετικές ποικιλίες κρασιού 
με εξαιρετική γεύση.
Είναι λοιπόν εμφανές ότι τα προϊόντα της Kρήτης 
ακολουθούν πιστά το μυστικό της καλής υγείας και 
μακροζωίας: τον πλούτο και την προσφορά της γης. 
Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια η Κρητική 
διατροφή και η υγεία των κατοίκων του νησιού πήρε 
διαστάσεις, έγινε θέμα ερευνών, συζητήσεων, συνεδρί-
ων, τα συμπεράσματα των οποίων δείχνουν πράγματι 
ότι, η Κρητική διατροφή βοηθά στη διατήρηση της 
καλής υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, το 1947 το 

Ίδρυμα Rokfeler ήρθε στην Κρήτη για να δει σε τι κα-
τάσταση βρίσκονταν οι νησιώτες μετά τον πόλεμο και 
διαπίστωσε το πολύ καλό επίπεδο της υγείας τους. «Οι 
κρητικοί ήταν κατά 90% υγιέστεροι σε σύγκριση με 
τον Αμερικάνικο λαό». Αν και ο ιατρικός κόσμος χρει-
άστηκε πολύ καιρό να κατανοήσει τις συνέπειες αυτών 
των ευρημάτων, «είχε μόλις σκοντάψει πάνω στις 
βασικές αρχές της Κρητικής διατροφής». Οι έρευνες 
συνεχίζονται ως τις μέρες μας, επιβεβαιώνοντας κάθε 
φορά την αρχική αυτή διαπίστωση.
Οι σημερινοί Κρητικοί θέλουν να παραδώσουν στην 
ανθρωπότητα το μυστικό της ζωής που κρατούν στα 
χέρια τους. Να προσφέρουν, μαζί με την ιστορία και 
τον πολιτισμό τους, το πολιτιστικό αγαθό που λέγεται 
Κρητική διατροφή, προσπαθώντας να διατηρήσουν 
τις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες των παλαι-
ότερων, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την 
προώθηση άλλων διατροφικών προτύπων και κυρίως 
του γρήγορου φαγητού. Στην προσπάθεια αυτή πρέπει 
να φανούμε όλοι συμμέτοχοι  -αγρότες, παραγωγοί, 
εταιρείες επεξεργασίας, συσκευασίας και προώθησης, 
δημόσιοι φορείς και πολιτική ηγεσία- προκειμένου τα 
κρητικά προϊόντα να είναι πάντα αγνά, όπως τα πήρα-
με από τους προγόνους και όπως μας διδάσκει η ιστο-
ρία και ο πολιτισμός μας.

Η Κρήτη σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία είναι 
στενά συνδεδεμένη με την Ευρώπη, αφού έδωσε το 
όνομά της σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ένας φτερωτός 
ταύρος μετέφερε την όμορφη Ευρώπη από το νησί της 
Κρήτης, μεταφέροντας μαζί τον πλούτο του πολιτι-
σμού και την ιστορία του νησιού σε όλο τον κόσμο. 
Ένα βασικό στοιχείο αυτού του πλούτου, είναι η Κρη-
τική διατροφή και η μεγάλη αξία των κρητικών προϊό-
ντων, στοιχείο το οποίο συναντάμε σήμερα σε όλη την 
Ευρώπη.
Η ιστορία της Κρητικής διατροφής και των κρητικών 
προϊόντων ξεκινά από πολύ παλιά. Από ευρήματα αρ-
χαιολογικών ανασκαφών φαίνεται πως και οι αρχαίοι 
Κρήτες, οι Μινωίτες, κατανάλωναν τα ίδια σχεδόν 
προϊόντα που καταναλώνουν και οι σημερινοί κάτοικοι 
του νησιού. Συγκεκριμένα, στα ανάκτορα της μινωικής 
εποχής βρέθηκαν τα μεγάλα πιθάρια για το λάδι της 
ελιάς, τα όσπρια, το κρασί και το μέλι, ενώ στις διά-
φορες εικονογραφικές μαρτυρίες βλέπουμε τον πλού-
σιο κόσμο των κρητικών φυτών και βοτάνων. Το ίδιο 
ισχύει και στα Βυζαντινά χρόνια, όπου οι Κρητικοί 
διατηρούν τις συνήθειές τους και κυριαρχεί η κρητική 
παραδοσιακή κουζίνα. Αυτή η συνήθεια λέγεται μάλι-
στα ότι βοήθησε πολύ τους κατοίκους του νησιού να 
επιβιώσουν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, 

όταν για παράδειγμα το νησί κατακτήθηκε διαδοχικά 
από τους Άραβες, τους Ενετούς και τους Τούρκους. 
«Οι κατακτητές άλλαζαν, αλλά δεν άλλαζε η ψυχή, η 
θρησκεία, η γλώσσα και... η κουζίνα του Κρητικού!»  

Η ιστορική αυτή συνέχεια δημιούργησε μια παράδο-
ση που αποδεικνύεται σήμερα πολύτιμη, γεγονός που 
αναγνωρίζει και η διεθνής επιστημονική κοινότητα, 
κάνοντας λόγο όχι μόνο για την κρητική κουζίνα αλλά 
και για το θαύμα της Κρητικής διατροφής.
Μια από τις μεγαλύτερες προσφορές της Κρήτης 
στην ανθρωπότητα είναι η Κρητική διατροφή, το 
σημαντικότερο κομμάτι της Μεσογειακής δίαιτας. Ο 
χαρακτήρας και το μυστικό αυτής είναι πολύ απλά: 
βασίζεται στα προϊόντα που παράγει η πλούσια γη του 
νησιού. Τα εύφορα εδάφη της Κρήτης και οι ιδιαίτερες 
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί, 
συνηγορούν στην παραγωγή των πιο φημισμένων οπω-
ροκηπευτικών προϊόντων. Γνωστά για την ποιότητά 
τους είναι τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια και οι ντομά-
τες που παράγονται απ’ όλες τις περιοχής της Κρήτης. 
Εξίσου διάσημα με τα αγροτικά προϊόντα είναι και τα 
Κρητικά τυριά. Η γραβιέρα, το ανθότυρο και η μυ-
ζήθρα είναι τα τυριά που ξεχωρίζουν για την γεύση, 
την ποιότητά τους και παράγονται με παραδοσιακό 

ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ 
κ. Ι. ΓΚΛΑΒΑΚΗ

Η Ενημέρωση

Κρητική Διατροφή
Ιστορία-Παράδοση-Υγεία

Η μεγάλη αξία των κρητικών προϊόντων
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Βιβλία

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις  αντιπροσωπεύουν το 90% των 
ενεργών επιχειρήσεων και παράγουν σχεδόν το 50% του ΑΕΠ 
απασχολώντας πάνω από το 50% του εργατικού δυναμικού. Αν 
και τα ποσοστά αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα η σημασία 
των οικογενειακών επιχειρήσεων για την οικονομία μιας χώρας 
είναι αναμφισβήτητη. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο οι οικογενεια-
κές επιχειρήσεις εξακολουθούν να θεωρούνται σε ολόκληρο τον 
κόσμο η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
Ο ιδιοκτήτης μιας οικογενειακής επιχείρησης μπορεί να παρομοι-
αστεί με έναν ηθοποιό ο οποίος κατά τη διάρκεια ενός έργου ίσως 
χρειαστεί να παίξει έναν ή και περισσότερους ρόλους. Πέρα από 
τον αριθμό, την ποικιλία και την ποιότητα των ικανοτήτων που 
θα πρέπει να διακρίνουν έναν καλό αρχηγό μιας επιχείρησης, αυ-
τός θα πρέπει παράλληλα να κατέχει όλες εκείνες τις δεξιότητες 
που χαρακτηρίζουν έναν άξιο οικογενειάρχη. Σε αυτό το σύνθετο 
πλέγμα θα πρέπει να προστεθεί και η συνεχής αλλαγή του εξωτε-
ρικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, 
με όλες εκείνες τις επιπτώσεις που η κάθε αλλαγή συνεπάγεται 
για το παρόν και το μέλλον της οικογενειακής επιχείρησης. Από 
όλες τις προκλήσεις που πρόκειται να αντιμετωπίσει ο ηγέτης της 
επιχείρησης εκείνη της διαδοχής είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη 
και η δυσκολότερη.
Το παράδοξο που χαρακτηρίζει τις οικογενειακές επιχειρήσεις συ-
νίσταται στο γεγονός ότι, αν και όλοι αναγνωρίζουν πως η διαδο-
χή είναι το πιο κρίσιμο σημείο, έρευνες που πραγματοποιούνται 
αποδεικνύουν ότι είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα τα σοβαρά σχέδια 
διαδοχής στο τιμόνι της επιχείρησης. Κι όμως αυτό το ζήτημα 
θα έπρεπε να βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Το βιβλίο του 
καθηγητή Α.Γ. Κεφαλά, Οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα οι-
κονομία, περιγράφει γλαφυρά το θέμα της διαδοχής σε μια οι-
κογενειακή επιχείρηση. Οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι 
η διαδοχή αποτελεί απλά ένα ζήτημα μοιρασιάς της περιουσίας 
ανάμεσα στους διαδόχους. Θεωρούμε αρκετή μια συνάντηση με 
τον δικηγόρο.
Το βιβλίο του καθηγητή Α.Γ. Κεφαλά μάς εξηγεί ότι η διαδοχή 
είναι μια πολύπλοκη και μακροχρόνια διαδικασία που περιέχει 
τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση ο ιδρυτής μεταβιβάζει τις αξίες 
του. Στη δεύτερη φάση μεταβιβάζει την ηγεσία της επιχείρησης. 
Τελικά στην τρίτη φάση μεταβιβάζει την περιουσία. Η διαδικασία 
αυτή προϋποθέτει ότι για να μεταβιβάσει ο ιδρυτής την περιουσία 
θα πρέπει η επιχείρηση να είναι υγιής. Θα πρέπει να έχει μια ξεκά-
θαρη ηγεσία, μια στρατηγική και μια οργανωτική δομή. Αυτά τα 

τρία συστατικά είναι απαραίτητα για μια κερδοφόρα και βιώσιμη 
επιχείρηση. 
Όπως κάθε ζωντανός οργανισμός έτσι και μια επιχείρηση έχει 
έναν βιολογικό κύκλο. Περνά από τη φάση της Δημιουργίας, στη 
φάση της Ανάπτυξης, όπου εμφανίζεται η ανάγκη μιας οργανω-
τικής δομής με στελέχη, πολιτικές και συστήματα. Συνήθως οι 
ηγέτες των οικογενειακών επιχειρήσεων συνεχίζουν τη διαχειρι-
στική φιλοσοφία και στρατηγική που είχαν όταν δημιούργησαν 
την επιχείρηση.
Μια προσεκτική μελέτη του βιβλίου Οικογενειακές επιχειρήσεις 
στη νέα οικονομία από όλα τα μέλη μιας οικογενειακής επιχείρη-
σης, και ιδιαίτερα από τον ιδρυτή, που τον απασχολεί το ζήτημα 
της μεταλαμπάδευσης, και από τον διάδοχο, που φιλοδοξεί να 
αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης, θα βοηθούσε στην κατανόηση 
του πολύπλοκου συστήματος οικογένεια και επιχείρηση. Καλό θα 
είναι, μετά τη μελέτη του βιβλίου, τα μέλη της οικογένειας να 
αρχίσουν περιοδικές συζητήσεις για θέματα που τους απασχολούν 
σχετικά με τα ατομικά τους προβλήματα ή να εξετάσουν τις ευ-
καιρίες που δημιουργεί μια υγιής οικογενειακή επιχείρηση.
Σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους ηγέτες και τα διάφο-
ρα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων να συνειδητοποιήσουν 
ότι μια οικογενειακή επιχείρηση συγκροτεί ένα ζωντανό σύστημα 
το οποίο, αν θέλει να επιβιώσει, θα πρέπει να μάθει να προσαρ-
μόζεται πάντα στις αλλαγές του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 
λειτουργεί και δραστηριοποιείται. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Αστέριος Γ. Κεφαλάς είναι τακτικός καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο της Georgia των ΗΠΑ, όπου διδάσκει Συστήματα Πλη-
ροφορικής και Στρατηγική Διεθνών Επιχειρήσεων. Έχει διδάξει 
στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε 
επίτιμος καθηγητής σε διάφορα πανεπιστήμια, όπως στο Αμερι-
κανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου, στο Πανεπιστήμιο της Lyon 
κ.ά. Συνεργάζεται, ως σύμβουλος και εκπαιδευτής, με ελληνικές 
και ξένες επιχειρήσεις. Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων και έχει 
δημοσιεύσει πάνω από πενήντα άρθρα σε επιστημονικά περιοδι-
κά. Το πρώτο του βιβλίο, Συστήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(1975), έχει κάνει πέντε επανεκδόσεις και έχει μεταφραστεί στα 
Ισπανικά και τα Ιαπωνικά. 

Σταύρος Ανδρεάδης
Πρόεδρος Sani Beach Holiday Resort

«Η διαδοχή της οικογενειακής επιχείρησης είναι μια 
πολύπλοκη και μακροχρόνια διαδικασία»

Βιβλία
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Πρόσωπα

Ο Νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης Αναστασάκης δίπλα στον επιζώντα Κρητικό 
κ. Κακουλάκη της 5ης Μεραρχίας Κρητών στο Αλβανικό μέτωπο

Φιλανθρωπική Χοροεσπερίδα στο Κρητικό Χωριό της Μελβούρνης 
- Αυστραλίας της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης

Η φωτογραφία του κ. Κακουλάκη είναι του ραδιοφωνικού σταθμού 104,4 fm radio

Επιχειρηματικές συναντήσεις στο νομό Λασιθίου διοργανωμέ-
νες από τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης & τη Cretacert 

Συνάντηση των απόδημων Ρεθυμνιωτών Κρητών ατην Αθήνα με τον 
Νομάρχη Ρεθύμνου κ. Γιώργη Παπαδάκη

Διήμερες επετειακές εκδηλώσεις για τα 35 χρόνια λειτουργίας 
της Παγκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης στο Ludwigshafen

Στις 1- 4 Οκτωβρίου 2009 στις Γούρνες Ηρακλείου η 9η 
Πανελλήνια Γενική Έκθεση της ΔΕΘ

Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Μεζεδοπωλείο

ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ
IG

D
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Στα συρτάρια των γραφείων των συμ-
βούλων του νέου υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων κ. Άρη Σπηλιωτό-
πουλο παραμένουν οι προτάσεις  για την 
αναβάθμιση του σχολικού σκακιού των 
παραγόντων της Ελληνικής Σκακιστικής 
Ομοσπονδίας.
Οι νέες προτάσεις  κατατέθηκαν τον τε-
λευταίο χρόνο στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων από τον πρόεδρο 
της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδί-
ας κ. Γιώργο Μακρόπουλο (αναπληρω-
τής πρόεδρος της Διεθνούς Σκακιστικής 
Ομοσπονδίας FIDE)  και υπεύθυνος 
από την πλευρά της Ομοσπονδίας για 
την υλοποίηση είναι ο αντιπρόεδρος κ. 
Σάκης Κουβάτσος. Ο αντιπρόεδρος είχε  
τηλεφωνική επαφή  με τους συμβούλους 
του νέου υπουργού πριν δύο μήνες πε-
ρίπου οι οποίοι ενημερώθηκαν ότι στην 
Επιτροπή Φυσικής Αγωγής υπάρχει ανά-
λογο έγγραφο όπου αναφέρονται τα πλε-
ονεκτήματα για τα παιδιά που θα επιφέ-
ρει η ανάπτυξη του σχολικού σκακιού με 
μηδέν κόστος απο το Υπουργείο.
Η Οδύσσεια όμως των σκακιστών μαθη-
τών για την αναβάθμιση του σχολικού 
σκακιού δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι 
προτάσεις του προέδρου της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας δεν έχουν συγκινήσει τους 
αρμόδιους παράγοντες του υπουργείου. 
Ειδικότερα είναι «το βασικό πρόβλημα 
που πρέπει πρώτα απ΄ όλα να επιλυθεί 
στο ελληνικό σχολικό σκάκι είναι η ορ-

γανωμένη και υπό ενιαία μορφή διδα-
σκαλία του στα σχολεία μέσα από ένα 
πρόγραμμα που θα εκπονηθεί από την 
ΕΣΟ, θα εγκριθεί από το υπουργείο 
Παιδείας και θα υλοποιηθεί σε πρώτη 
φάση με τη συνεργασία των ενώσεων, 
των σκακιστικών σωματίων, των συλ-
λόγων γονέων των δημοτικών σχολεί-
ων, τους δήμους και τις νομαρχίες. Στην 
περίπτωση αυτή μιλάμε πια για ενιαίο 
πρόγραμμα εκμάθησης με κοινά βιβλία 
διδασκαλίας και αγώνες οργανωμένους 
στο σχολείο, το δημοτικό διαμέρισμα, 
το δήμο, τη νομαρχία και στη συνέχεια 
την τελική φάση Πανελλήνιων Αγώνων.  
Το βιβλίο ή τα βιβλία που θα χρησιμο-
ποιηθούν θα πρέπει να εκδίδονται ή να 
έχουν τουλάχιστον την έγκριση του Ορ-
γανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλί-
ων. Όσο δεν προχωράει αυτή η μορφή 
διδασκαλίας και οργάνωσης αγώνων του 
σκακιού στα σχολεία τόσο θα συνεχίζε-
ται η παρούσα κατάσταση που οδηγεί σε 
τοπικές, περιφερειακές και Πανελλήνιας 
μορφής φιέστες που ελάχιστα βοηθούν 
την ανάπτυξη του σκακιού στη χώρα».     
Πρέπει να τονισθεί ότι τα σχολικά πρω-
ταθλήματα γίνονται σε 30 νομούς περί-
που σε όλη την χώρα όπου στο προκι-
ματικό στάδιο παίρνουν μέρος περίπου 
6.000 μαθητές και στο τελικό στάδιο 
επιλέγονται οι 1.000 περίπου καλύτεροι 
σκακιστές-μαθητές.
 

Σκάκι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ

Σκάκι

Ασκήσεις
Ματ σε 1  κίνηση Ματ σε 2  κινήσεις

Η Οδύσσεια 6.000 
σκακιστών μαθητών

Αγωνιστικό πρόγραμμα 2009

Ανάπτυξη με κομμάτια και μόνο με 
τα κεντρικά πιόνια προτείνει η θεωρία 
των ανοιγμάτων αλλά καμμιά φορά 
κάποιος μπορεί να παίξει με τον δικό 
του τρόπο....

Κώνστας Α (1410) -
Ηλιόπουλος Γ (1130) [C15]
Β Εθνική 2009 (3), 01.02.2009
Γαλλική άμυνα

Ανάπτυξη
Σχόλια: Στάθης Γαζής

Ομαδικά Πανελλήνια Πρωταθλήματα: 
-37ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 
Α΄ Εθνικής κατηγορίας 3-9/7/2009
- Ομαδικά πρωταθλήματα προκριμα-
τικά Α΄, Β΄, Γ΄ εθνικής και τοπικά έως 
27/9/2009
- Πανελλήνιο ομαδικό κύπελλο (τελική 
φάση – Final Four) 30/6 - 1/7/2009
- 2ο Πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα 
Παίδων – Κορασίδων (τελική φάση) Σε-
πτέμβριος – Οκτώβριος 2009-05-07

Ατομικά Πανελλήνια Πρωταθλήματα:
- 59ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Ανδρών 28/11-8/12/2009
- 32ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Γυναικών 28/11-8/12/2009
- 19ο Πανελλήνιο Ανοικτό Ατομικό 
Πρωτάθλημα Ιούλιος - Αύγουστος
- 12ο Πανελλήνιο Ανοικτό Ατομικό 
Πρωτάθλημα Γυναικών Ιούλιος - Αύ-
γουστος
- 8ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Γρήγορου Σκακιού Ιούλιος - Αύγουστος
- 27ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Παίδων Κ. 16  25/6-1/7/2009
- 21ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Κορασίδων Κ. 16   
25/6-1/7/2009
- 12ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Παίδων Κ. 14  25/6-1/7/2009
- 12ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Κορασίδων Κ. 14   
25/6-1/7/2009
- 18ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Παμπαίδων Κ. 12   
25/6-1/7/2009
- 18ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτά-
θλημα Παγκορασίδων Κ. 12  
25/6-1/7/2009
- 12ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Παμπαίδων Κ. 10   
25/6-1/7/2009
- 121ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτά-
θλημα Παγκορασίδων Κ. 10  
25/6-1/7/2009
- 6ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλη-
μα Παμπαίδων Κ. 8   
25/6-1/7/2009
- 6ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτά-
θλημα Παγκορασίδων Κ. 8  
25/6-1/7/2009
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Μια δύσκολη μέρα στην επιχείρηση 
μπορεί να γίνει καλύτερη πίνοντας ένα 
φυσικό χυμό.
Στις συνεδριάσεις που πρέπει να λη-
φθούν αποφάσεις σημαντικές για την 
πορεία της εταιρίας χρειάζεται καλή 
φυσική κατάσταση.
Ο ηλεκτρονικός αποχυμωτής μέσα σε 
πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορεί 
να στίψει χυμό για πολλά άτομα και 
γρήγορα.
Το μοντέρνο σχέδιο του αποχυμωτή 
μπορεί να βρίσκεται σε χώρο κοντά 
στο τραπέζι των συνεδριάσεων ακόμη 
και όταν υπάρχει σημαντικός καλε-
σμένος.   

Ένα παγωμένο ποτήρι κρασί  πάντα είναι 
ο καλύτερος σύμβουλος για να κλέίσουν 
οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες  
επικερδείς συμφωνίες.
Για να ανοίξετε το κρασί μπορείτε 
να αγοράσετε μία θήκη με τα ειδικά 
αξεσουάρ. Η θήκη είναι δερμάτινή και  
τα προστατεύει απο την διάβρωση του 
χρόνου.
Τα μπουκάλια κρασί μπορείτε να τα 
τοποθετείτε σε μια ειδική θήκη όπου ο 
φελός δεν θα στεγνώνει.
Την θήκη μπορείτε να την έχετε και στην 
βιβλιοθήκη του γραφείου σας για τους 
φίλους και τους συνεργάτες που θα σας 

επισκεφθούν.
Επάνω στο γραφείο σας μπορείτε να 
έχετε την φωτογραφία των αγαπημένων 
σας προσώπων. Η ψηφιακή κορνίζα είναι 
χρήσιμη γιατί μπορούν να υπάρχουν 
πολλές φωτογραφίες οι οποίες μπορούν 
να εναλλάσονται ανάλογα με την σειρά 
που θέλετε.
Επίσης έχει τηλεκοντρόλ με το οποίο 
όταν θα φύγετε απο το γραφείο σας 
μπορείτε να την κλείσετε και να 
την ρυθμίσετε για την ώρα που θα 
επιστρέψετε. Με αυτόν τρόπο δεν 
χρειάζεσθε πολλές παραδοσιακές 
κορνίζες.  

Πολυτελή σετ κρασιού σε θήκη με τρία 
εξαρτήματα  15 X 20 X 6,2

Δότης ποτών για τέσσερεις φιάλες  
64 X 24,5 X 30

Κρητική 
Εστία

Σταφιδόπιτα

1,5 ποτήρι ελαιόλαδο
1 ποτήρι ζάχαρι
Μισό κουταλάκι κανέλλα (σκόνι)
Μισό κουταλάκι γαρύφαλο (σκόνι)
1 κρασοπότηρο κονιάκ
7 φλυτζάνια αλεύρι
1 ξίσμα πορτοκαλιού
3 ποτήρια χυμό πορτοκαλιού
1 φακελάκι μπέικιν-πάουντερ
2 κουταλάκια σόδα
2 φλυτζάνια καρύδια σπασμένα
2 φλυτζάνια σταφίδες αλεσμένες

Κτυπάμε το ελαιόλαδο, την ζάχαρι και το ξίσμα 
πορτοκαλιού στο μίξερ (μίγμα 1). Στην συνέχεια 
ανακατεύουμε ξεχωριστά την κανέλλα, το γαρύφαλο και 
το μπέικιν-πάουντερ (μίγμα 2). Μετά ανακατεύουμε στο 
χυμό πορτοκαλιού την σόδα (μίγμα 3). Στην συνέχεια 
τοποθετούμε σε μία λεκάνη το αλεύρι τις σταφίδες και 
τα καρύδια, τα οποία όμως πρέπει να τα ανακατέψουμε 
καλά. Μέσα στο αλεύρι ρίχνουμε τα μίγματα 1,2,3 και 
όταν όλα γίνουν ένα μίγμα το αδειάζουμε στο ταψί και το 
ψήμουμε στο φούρνο  στους 180 βαθμούς για μία ώρα. 

Συνταγές

Νέα υπηρεσία του 
«Ην-Ων»

Νέα υπηρεσία προσφέρει στους αναγνώστες του 
το περιοδικό «Ην-Ων». Με την εγγραφή σας ως 
συνδρομητής θα μπορείτε να διαβάζετε σε ηλεκτρονική 
μορφή μέσω του «Πρακτορείου Ειδήσεων «Ην-Ων» 
(σε μορφή Acrobat PDF) όλες τις εκδόσεις  που έχουν  
κυκλοφορήσει (ελληνόφωνο και αγγλόφωνο), μέσω της 
υπηρεσίας «Εντυπη Εκδοση».
Επιπλέον, θα λαμβάνετε ταχυδρομικώς το τεύχος της 
ανάλογης χρονικής περιόδου.
Το περιοδικό «Ην-Ων» (www.e-inon.gr) είναι η 
μοναδική εκδοτική προσπάθεια στην Ελλάδα που 
ασχολείται αποκλειστικά  με την οικονομία της 
Κρήτης και με την ομογένεια. Απευθύνεται τόσο σε 
επιχειρηματίες  που δραστηριοποιούνται στο νησί αλλά 
και σε ιδιοκτήτες εταιριών και παράγοντες οι οποίοι δεν 
δραστηριοποιούνται στην Κρήτη αλλά ενδιαφέρονται για 
την οικονομία της.
Παράλληλα το Πρακτορείο Ειδήσεων «Ην-Ων» δίνει 
στους αναγνώστες του οικονομικές πληροφορίες αλλά και 
τις αποφάσεις των υπουργείων οι οποίες χαράζουν την 
οικονομική ζωή της Ελλάδας. Ακόμη στις ηλεκτρονικές 
σελίδες του υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις για τον 
πολιτισμό, το περιβάλλον και την υγεία.
Επίσης το «Ην-Ων» θα συμμετέχει 1-4 Οκτωβρίου 
2009 στην 9η  Γενική Έκθεση της ΔΕΘ στις Γούρνες 
Ηρακλείου.

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

Ηλεκτρικός στίφτης φρούτων 220 V 
με περιστροφή αριστερά δεξιά  
15,5 X 23 διάμετρο

Ψηφιακή κορνίζα με υποδοχή για USB, MP3+ και κάρτα μνήμης 
και τηλεκοντρόλ 25,5 X 20 X 4,5

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Ην-Ων
Ειδική Τρίμηνη Κρητική Επιχειρηματική Έκδοση     www.e-inon.gr
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Λαπαροσκοπική χειρουργική στους εξαρτημένους όγκους
Το νεόπλασμα της ωοθήκης είναι σύνηθες σε γυναίκες κάθε 
ηλικίας. Περίπου το 10% των γυναικών στις ΗΠΑ έχουν υποστεί 
επέμβαση για νεόπλασμα ωοθήκης κάποια στιγμή της ζωής τους.
Επιδημιολογία
Μία μελέτη από 1.101 ασθενείς με νεόπλασμα ωοθήκης, έδει-
ξε ότι το 80% των περιπτώσεων που προήλθαν από γυναίκες 
νεότερες των 55 ετών, ήταν ορμονοεξαρτώμενα (λειτουργικές 
κύστεις, ενδομητριώματα), ενώ το 8% ήταν καλοήθη νεοπλά-
σματα (κυσταδένωμα -  τεράτωμα - ίνωμα) και μόνο 4% ήταν 
καρκινώματα. Από όλα τα ωθηκικά καρκινώματα λιγότερο από 
15% συμβαίνουν σε γυναίκες νεώτερες από 50 ετών. Η κλινική 
αντιμετώπιση ενός εξαρτημένου όγκου εντοπίζεται στη προσπά-
θεια να αποδειχθεί εάν είναι καλοήθης ή κακοήθης και εάν ο 
όγκος μπορεί να αφαιρεθεί λαπαροσκοπικά χωρίς να αλλάξει το 
προσδόκιμο επιβίωσης της ασθενούς.
Διάφοροι παράγοντες μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν.
Αυτοί οι παράγοντες περιέχουν:
- Την ηλικία της ασθενούς
- Τη συμπτωματολογία
- Το ιατρικό ιστορικό
- Τη κλινική εξέταση
- Την απεικονιστική μελέτη και
- Τα εργαστηριακά ευρήματα
Όλες αυτές οι πληροφορίες εξεταζόμενες στο σύνολο θα δώσουν 
την ικανότητα στον κλινικό ιατρό και προτείνει μια χειρουργική 
προσέγγιση – λαπαροσκόπηση ή λαπαροτομία.
Ηλικία της ασθενούς
Η κακοήθεια είναι συχνότερη στις μετεμμηνοπαυσιακές παρά 
στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Έτσι η ηλικία είναι ένας 
παράγων που λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν για τον τρόπο αντιμε-
τώπισης ενός εξαρτηματικού όγκου.
Συμπτώματα και ευρήματα κατά την κλινική εξέταση τα 
οποία υπονοούν ή υποθέτουν κακοήθεια
1. Πόνος (Πυελικός – Κοιλιακός – Οσφυϊκός)
2. Οίδημα
3. Αύξηση του μεγέθους της κοιλίας
4. Επιμένοντα συμπτώματα
5. Πολλαπλά συμπτώματα συγχρόνως
Φυσική εξέταση
α) Μεγάλη εξαρτηματική μάζα

β) Στερεωμένη – ακίνητη μάζα
γ) Αίσθηση ανωμαλίας στην κοιλία ή τη πύελο
δ) Ασκίτης (υγρό μέσα στη περιτοναϊκή κοιλότητα)
Ιστορικό
Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο ωοθηκών είναι:
- Ένα οικογενειακό ιστορικό κακοήθειας ωοθηκών και μαστού
- Ύπαρξη ογκογονιδίων
- Κληρονομικό σύνδρομο καρκίνου
- Γυναίκες με στειρότητα
- Γυναίκες άτοκες
Παράγοντες που παρέχουν προστασία είναι:
- Χρησιμοποίηση αντισυλληπτικών δισκίων
- Πολυτοκία
- Σαλπιγγεκτομή
- Θηλασμός
Απεικονιστική μελέτη
Το U/S είναι σήμερα μια απαραίτητη εξέταση – για την αντιμε-
τώπιση μιας εξαρτηματικής μάζας.
Λαπαροσκοπική χειρουργική
Αρκετοί χειρουργοί θεωρούν τη Λαπαροσκοπική χειρουργική 
συνήθη τρόπο αφαίρεσης εξαρτηματικών όγκων, αλλά υπάρχει 
ήδη προβληματισμός για πολλούς παράγοντες. Η πιθανότητα 
κακοήθειας.Ο κίνδυνος της διασποράς του περιεχομένου του 
όγκου. Η συχνότητα της μετάστασης στα σημεία εισαγωγής των 
TROCAR κατά την εξαίρεση του όγκου. Άλλος προβληματισμός 
είναι ανάγκη της καλής εκπαίδευσης για τον χειρουργό ούτως 
ώστε η χειρουργική λαπαροσκόπηση να επιτελεσθεί με ικανότη-
τα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.Ο κίνδυνος κακοήθειας 
είναι   1% γαι απλές κύστεις   10cm στις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες. Πολύπλοκες εξαρτηματικές μάζες οι οπoίες αυξάνο-
νται σε μέγεθος μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν 6% πιθανό-
τητα κακοήθειας. Η πιθανότητα ρήξης της κύστης με τη λαπαρο-
σκόπηση είναι 6% έως 27%. Κατά τη λαπαροσκοπική αφαίρεση 
όλου του εξαρτήματος η πιθανότητα διασποράς από ρήξη κύστης 
είναι μικρότερη και συγκρίνεται με αυτή της λαπαροτομίας. 
Όταν μια εξαρτηματική μάζα είναι κακοήθης η κλασσική χει-
ρουργική προσέγγιση είναι η λαπαροτομία.
Συμπερασματικά, αρκετοί συγγραφείς αναφέρουν την εμεπειρία 
τους από τη λαπαροσκόπηση αλλά σε αρχόμενο στάδιο κακοή-
θειας.
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