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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 8          Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2009

 6   Περισκόπιο 
Συνέδριο για το «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος».  
8   Προβολή
l Νέο Παγκρήτιο Σήμα κρητικής κουζίνας «Κρητικό Σύμ-
φωνο Ποιότητας». 
l Νέα «συνταγή» στην Ιταλική μόδα. 
11  Νέα Επιχειρήσεων
l Οκτώ επιχειρήσεις  στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
l «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων».
14  Συνέντευξη
Γαλλικό επενδυτικό  ενδιαφέρον για την διαχείριση του 
νερού. Συνέντευξη του προέδρου του Ελληνο-Γαλλικού 
Επιμελητηρίου κ.Χριστόφορου Χατζόπουλου. 
16   Ειδικό ρεπορτάζ
Αλλάζει «πρόσωπο» η αγορά Χανίων. Συνέντευξη του Δη-
μάρχου των Χανίων κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη. 
22   Οι Πρώτες Κυρίες
Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας δεν δημιουργήθηκε για 
να αντικαταστήσει τμήματα των Νομαρχιών αλλά για να 
λειτουργήσει ως ενδιάμεσος φορέας. Συνέντευξη της Διευ-
θύντριας της εταιρίας «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» κ. 
Ζωή Νόβακ. 
24   Ομογένεια
l  Νέος όμιλος ομογενών Κρητών επιχειρηματιών στις ΗΠΑ. 
Συνέντευξη του προέδρου της Παγκρητικής  Ένωσης Αμε-
ρικής (ΠΕΑ) κ. Θεόδωρου Μανουσάκη.
l  Στα σχέδια της Πα.Δ.Ε.Ε. η επιστροφή των Μαρμάρων 
του Παρθενώνα. Συνέντευξη του προέδρου του διοικητικού 
συμβουλίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
Ελληνισμού (Πα.Δ.Ε.Ε.) και μέλος της Κάτω Βουλής  στη 
πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας  κ. Τζων Πανταζόπου-
λου.
28   Η Ενημέρωση
Συμβουλές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης σε 
περίοδο αποπληθωρισμού. Του Δρ.  Γιώργου Σ. Ατσαλάκη
Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης. 
32   Τουρισμός
Δημοφιλείς προορισμοί η Ελλάδα και η Ιταλία. Έρευνα του 
ΙΤΕΠ. 
34   Γνώμη
Aς κάνουμε την Κρήτη βιολογικό νησί. Μια πρόταση στα 
πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης από τον Νίκο Μπιρλιράκη, 
Προέδρο της ΕΑΣ Ρεθύμνης. 
36   Παραδοσιακές επιχειρήσεις
Καλλιέργεια τροπικών καρποφόρων δένδρων των παραγω-
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Ιδιοκτήτης - Εκδότης Κώστας Λιακάκης, Σύμβουλος Έκδοσης Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Δημόσιες Σχέσεις Δήμητρα Γκαλονάκη, Επιστημονικοί Συνεργάτες 
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γών του Συνεταιρισμού Ρεθύμνης.
38   Αφιέρωμα
l  Δέκα άξονες μεταρρύθμισης  για την ολική επαναφορά της 
Ελληνικής οικονομίας προτείνουν, ο καθηγητής Οικονομικών 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Διευθυντής του 
ΙΟΒΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο Νίκος Βρετός Διευθύνων 
Σύμβουλος της BCG (Boston Consulting Group). 
l Προϋπολογισμός 2010
42  Προσωπικότητες της Κρήτης
Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος.
46   Βιβλία
Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο «Η κρίση αλλάζει τη ζωή 
μας και το management» των εκδόσεων «Κριτική».
48   Πρόσωπα
Πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των Κρη-
τών.
50   Σκάκι
Ζωτικής σημασίας ο ρόλος του σκακιού στους νέους. 
52   Παρουσίαση
Επιχειρηματικά δώρα.
53   Κρητική Κουζίνα
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματίας κ. Σοφία Κανάκη.
54   Γιατρός
«Η Υστεροσκόπηση σήμερα στην γυναικολογία» από τον Δρ. 
Αντώνης Μαραγκουδάκης, Διαάκτωρ Γυναικολογίας Παν/
μίου Αθηνών, Ειδική εκπαίδευση Υπογονιμότης – Ενδοσκο-
πική χειρουργική - st. Joseph Hospital – Spring Branch M.C. 
Houston TX USA.

Το κέντρο ανεφοδιασμού των αγροτών του 
Συνεταιρισμού Ρεθύμνου (ΕΑΣ).

Περιεχόμενα
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Within the plans 
of Πα.Δ.Ε.Ε. 
is the return of the 
Parthenon Marbles

A new group of Cretan businessmen in the  U.S.A.

John Pandazopoulos
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Περισκόπιο

«Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες είναι και μακρόχρονη και διεθνής. Ως δίαυλοι 
για τη νομιμοποίηση αυτών των εσόδων χρησιμοποιούνται κατά 
κανόνα τα πιστωτικά ιδρύματα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 
κεφαλαιαγορές, οι κτηματαγορές, οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τα καζίνο» υπογράμμισε ο πρόεδρος 
του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου κ. Γιάννος Γραμματίδης 
στο Συνέδριο που διοργάνωσε το Επιμελητήριο για το «Ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος».
Επιπλέον -συνέχισε- όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί 
φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται 
ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος εγκληματικών 
δραστηριοτήτων, η φερεγγυότητα και η σταθερότητα του 
ενεχόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με 
αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό. 
Παράλληλα διευκρίνισε «Η πρώτη κοινοτική πράξη αναφορικά 
με την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος υπήρξε η 
Οδηγία 91/308/ΕΟΚ για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Η εν λόγω Οδηγία απαιτούσε 
από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 
αυτής στο εσωτερικό μας δίκαιο έγινε το 1995 με τις διατάξεις 
του νόμου 2331/1995 «για την πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Το 2001 υιοθετήθηκε η δεύτερη Οδηγία 2001/97/ΕΚ για 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες ενώ το 2005 η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την 
Οδηγία 2005/60/EK, που επιδιώκει την ομοιόμορφη υιοθέτηση 
από όλα τα κράτη-μέλη των αναθεωρημένων 40 Συστάσεων της 
Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, συμπεριλαμβανομένων 
και των εννέα (9) Ειδικών Συστάσεων για την καταπολέμηση 
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι 40 Συστάσεις και οι 9 
Ειδικές Συστάσεις της Ομάδας αποτελούν ένα περιεκτικό οδηγό 
για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Στην Ελλάδα, Η Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει την γενική εποπτεία 
και τον έλεγχο όλων των καταγγελιών για ξέπλυμα βρώμικου 
χρήματος. Υπάρχουν και δημόσιες αρχές οι οποίες εποπτεύουν, 
για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3691/2008 , τα υπόχρεα 

πρόσωπα. Αρμόδιες αρχές είναι: α) Η Τράπεζα της Ελλάδος για 
τις τράπεζες, β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ανώνυμες 
εταιρείες επενδύσεων και αμοιβαίων κεφαλαίων, γ) Η Επιτροπή 
Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών για τα καζίνο, δ) 
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους συμβολαιογράφους και 
τους δικηγόρους κοκ.  Η τελευταία δημοσιευμένη έκθεση των 
εμπειρογνωμόνων της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης, 
καταλογίζει στην ελληνική πολιτεία τα εξής: 
- Η Εθνική Αρχή είναι ακατάλληλα δομημένη, έτσι ώστε δεν 
μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά της.
- Υπάρχει πρόβλημα σχετικά με την ανεξαρτησία και αυτονομία 
της Εθνικής Αρχής. 
- Η Εθνική Αρχή δεν έχει επαρκή και έγκαιρη πρόσβαση σε όλες 
τις πληροφορίες που έχουν οι οικονομικές και δικαστικές αρχές. 
- Επίσης, δεν υπάρχουν επαρκή συστήματα ασφάλειας των 
πληροφοριών που συλλέγει. 
- Η Εθνική Αρχή δεν διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό 
και την τεχνική υποδομή, στοιχεία που την οδηγούν σε έλλειψη 
αποτελεσματικότητας, πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό 
σύστημα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος πάσχει από 
αναποτελεσματικότητα. 
Μετά την έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Ομάδας του 
Ιουνίου 2007, η χώρα μας έχει τεθεί σε αυστηρή επιτήρηση για 
τις αδυναμίες στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα μέλος της Ομάδας που έχει τεθεί σε αυτού του βαθμού την 
επιτήρηση. Υπό το φως αυτής της κατάστασης ψηφίστηκε ο νόμος 
3691/ 2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».
Παράλληλα, χαιρετίζουμε τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για 
τον έλεγχο του πόθεν έσχες μέσα από τη δημιουργία μηχανισμού 
πού θα διενεργεί ελέγχους για να αποκαλύψει κυκλώματα πού 
ξεπλένουν «μαύρο χρήμα» και τη διαφθορά εντός κι εκτός του 
δημόσιου τομέα. Η σχεδιαζόμενη νέα μονάδα κρούσης (που θα 
υπάγεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη) θα στελεχωθεί 
με αστυνομικούς με ειδικές γνώσεις πάνω σε θέματα οικονομίας 
και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και τεχνολογίας με έμφαση 
στις συναλλαγές πού πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου. 
Η επίλεκτη αυτή μονάδα θα έχει υπερεξουσίες, θα λογοδοτεί 
μόνον στον Υπουργό και θα έχει πρόσβαση σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς, ενώ δεν θα δεσμεύεται από το φορολογικό 
απόρρητο».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ»

O πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού  
Επιμελητηρίου κ. Γιάννος Γραμματίδης
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Προβολή

Προβολή

Το νέο Παγκρήτιο Σήμα Κρητικής Κουζίνας «Κρητικό 
Σύμφωνο Ποιότητας» για την πιστοποίηση εστιατορίων 
δημιουργήθηκε και οριστικοποιήθηκε από τις τέσσερις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης με στόχο την 
καθιέρωση ενός Σήματος που θα εξασφαλίζει την υψηλή 
ποιότητα υπηρεσιών εστίασης, την προβολή της Κρητικής 
Κουζίνας και Διατροφής, την αύξηση της κατανάλωσης 
τοπικών προϊόντων και την προώθηση του γαστρονομικού 
τουρισμού στο νησί. Η ιδιαιτερότητα του νέου Σήματος 
έγκειται στο γεγονός ότι για την απόκτησή του, είναι 
απαραίτητη η αποκλειστική χρήση τοπικών προϊόντων 
(όσων παράγονται σε αφθονία στο νησί), κάτι που θα 
ενδυναμώσει την τοπική οικονομία, θα αναδείξει τα ποιοτικά 
τοπικά προϊόντα και θα ενισχύσει την εικόνα της Κρήτης ως 
ιδιαίτερο Γαστρονομικό Προορισμό. 
Η πιστοποίηση του Σήματος αποφασίσθηκε την Τετάρτη 
18 Νοεμβρίου 2009 στη πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας 
Εργασίας «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας». Η συνάντηση 
έγινε στα γραφεία της εταιρείας Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας στο Ρέθυμνο και σε αυτήν συμμετείχαν οι 
κ.κ. Φραγκιαδάκης Γιώργος, Καθηγητής του Τμήματος 
Διαιτολογίας & Διατροφής του ΤΕΙ Κρήτης και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Παρασυράκης 
Βασίλης, Αντιπρόεδρος και Χαμογιωργάκης Γιώργος, 
Μέλος Δ.Σ. του Σωματείου Καταστημάτων Εστίασης Νομού 
Ρεθύμνου, Παρασύρης Μιχάλης, Πρόεδρος του Σωματείου 
Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων Ηρακλείου, 
Θεοδωράκης Κωστής, Πρόεδρος του Συλλόγου Εστιατορίων 
Καφέ - μπαρ Δήμου Αγίου Νικολάου, Μπουράκης Γιώργος, 
Πρόεδρος και Τρυλιράκης Στέλιος, Μέλος του Δικτύου 

Πιστοποιημένων Εστιατορίων «Ελαιογευσίες», καθώς και οι, 
Νόβακ Ζωή, Διευθύντρια και Χηνιάδης Φαίδων, Υπεύθυνος 
Πιστοποίησης του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας. 
Μέσα στο επόμενο διάστημα, θα γίνει επεξεργασία των 
πορισμάτων της Ομάδας Εργασίας από το Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να δοθούν και 
συμπληρωματικές προτάσεις από τα μέλη της, οι οποίες και 
θα ληφθούν υπ’ όψη, και στην συνέχεια οι προδιαγραφές 
θα μελετηθούν και θα οριστικοποιηθούν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας. 
Κατά την συνάντηση εργασίας μελετήθηκε η προοπτική 
της μελλοντικής μετεξέλιξης του Σήματος «Κρητικό 
Σύμφωνο Ποιότητας» σε αναγνωρισμένο Ελληνικό Πρότυπο 
από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ), 
κάτι το οποίο θα του έδινε ισχύ και αναγνωρισιμότητα, 
καθώς και η λειτουργία του Τμήματος Πιστοποίησης της 
εταιρείας με βάση τις προδιαγραφές που ακολουθούν οι 
φορείς πιστοποίησης που διαπιστεύονται από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), εξασφαλίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο την αμεροληψία και τεκμηριωμένη επάρκεια 
κατά την απονομή του Σήματος, προτάσεις οι οποίες 
αντιμετωπίστηκαν ιδιαίτερα θετικά καθώς θα εξασφαλίσουν 
την συνέχεια και την αξιοπιστία αυτής της σημαντικής 
προσπάθειας. Στην συνέχεια συζητήθηκαν αναλυτικά οι 
προκλήσεις που παρουσιάζονται από τις προδιαγραφές 
του Σήματος, τόσο όσον αφορά την εφαρμοσιμότητά τους, 
όσο και την δυνατότητα ελέγχου της συμμόρφωσης των 
επιχειρηματιών με τις προδιαγραφές αυτές. Στο κομμάτι 
αυτό έγινε ιδιαίτερα γόνιμος διάλογος και καταγράφηκαν 
συγκεκριμένες προτάσεις και προοπτικές για την επίλυση 

των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπιστούν κατά την 
εφαρμογή του Σήματος, ενώ στην συνέχεια παρουσιάστηκε η 
διαδικασία πιστοποίησης των εστιατορίων.
Ο γνώμονας της συνάντησης ήταν να βρεθούν λύσεις 
που θα κάνουν το Σήμα εφαρμόσιμο από τις επιχειρήσεις 
εστίασης, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επίτευξη του 
κεντρικού στόχου, που είναι η προβολή της ποιοτικής 
Κρητικής Κουζίνας και προαγωγή των τοπικών προϊόντων. 
Για τον λόγο αυτό, στην Ομάδα Εργασίας ζητήθηκε να 
συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι συλλογικών οργάνων των 
επιχειρήσεων εστίασης της Κρήτης καθώς και φορείς που 
έχουν εμπειρία από την εφαρμογή αντίστοιχων Σημάτων 
Ποιότητας. 
Τέλος παρουσιάστηκαν τα οφέλη που θα έχουν τα εστιατόρια 
που θα διεκδικήσουν το Σήμα Κρητικής Κουζίνας. Το 
Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας ήδη επεξεργάζεται ένα 
Πλάνο Προβολής και δέσμης κινήτρων (όπως κατάρτιση 
και δικτύωση) για τις επιχειρήσεις που θα αποκτήσουν το 
Σήμα και θα συμμετάσχουν στο Δίκτυο Πιστοποιημένων 
Εστιατορίων, το οποίο περιλαμβάνει έντυπα, συμμετοχή 
σε εκθέσεις, προβολή σε ΜΜΕ, διοργάνωση εκδηλώσεων, 
συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες και ξενοδόχους, 
συνεργασία με Ενώσεις παραγωγών για την προμήθεια 

προϊόντων σε συμφέρουσες τιμές κ.α.  
Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν στην 
συνάντηση συμφώνησαν στην ανάγκη που υπάρχει για μια 
Παγκρήτια συντονισμένη προσπάθεια για την αναβάθμιση 
της ποιότητας στον τομέα της εστίασης και την προβολή της 
Κρητικής Κουζίνας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ούτως 
ώστε να καθιερωθεί η Κρήτη ως γαστρονομικός προορισμός, 
στόχοι οι οποίοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από 
συνεργασία. Στα πλαίσια αυτά εκδήλωσαν την επιθυμία 
τους να συνεχίσουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια 
του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας, με την συμμετοχή 
και στήριξή τους σε αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας και 
συναντήσεις, ενισχύοντας τον ρόλο του ως «Σύμφωνο 
Ποιότητας».  
Πρέπει να σημειωθεί- σύμφωνα με τους υπεύθυνους-ότι 
είμαστε αντιμέτωποι  με την παγκοσμιοποίηση, την διεθνή 
χρηματοπιστωτική κρίση, τα προβλήματα στον αγροτικό 
τομέα και την μεταποίηση, καθώς και την μείωση της 
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού μας προϊόντος και 
η ενίσχυση του ανταγωνιστικού μας πλεονεκτήματος σαν 
Προορισμός που θα βασίζεται στην φημισμένη Κρητική 
Διατροφή και τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα  θα σφραγίζεται  
με ένα Σήμα Ποιότητας διεθνούς εμβέλειας.

«Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας»
κρητικής
Νέο Παγκρήτιο Σήμα 

Κουζίνας
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Προβολή

Νέα Επιχειρήσεων

Στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγο-
ρά του αραβικού κόσμου, στρέφει 
το ενδιαφέρον της η επιχειρημα-
τική κοινότητα του Ηρακλείου,  
αποσκοπώντας σε οικονομικές 
συνεργασίες που θα θέσουν σε 
νέα τροχιά την εξαγωγική της 
δραστηριότητα.
Οκτώ επιχειρήσεις του Νομού 
Ηρακλείου, δήλωσαν εγκαίρως 
συμμετοχή και λαμβάνουν μέρος 
στη ετήσια Διεθνή Έκθεση Τρο-
φίμων και Ποτών GULFOOD, η 
οποία θα διεξαχθεί από 24 έως 27 
Φεβρουαρίου 2008, στο εκθεσι-
ακό κέντρο  Dubai International 
Exhibition Center, στο Ντουμπάι 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των.  
   Η έκθεση αποτελεί το κορυφαίο 
γεγονός για τον κλάδο των Τρο-
φίμων και Ποτών στη Μέση Ανα-
τολή και καλύπτει την περιοχή 
του Αραβικού κόλπου (Σαουδική 
Αραβία, Η.Α.Ε., Κατάρ, Μπα-
χρέιν, Κουβέιτ, Ομάν) και γενι-
κότερα την περιοχή της Μέσης 
Ανατολής, καθώς και τις αγορές 
της Αιγύπτου, της Αρμενίας, της 
Ινδίας, της Ιορδανίας της Κένυ-
ας, της Λετονίας, της Μαλαισίας, 
του Μαρόκο, των Φιλιππίνων, της 
Ρωσίας, του Σουδάν, της Ταϊλάν-
δης, της Τυνησίας, της Μεγάλης 
Βρετανίας και των Ηνωμένων 
Πολιτειών. 
Η προετοιμασία και η οργάνωση 
της αποστολής γίνεται σε συνερ-
γασία με τον Ελληνικό Οργανισμό 
Εξωτερικού Εμπορίου - Ο.Π.Ε.
Στην έκθεση αυτή συμμετέχουν, 
υπό τον Επιμελητηριακό Όμιλο 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων 
(Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), ελληνικές επιχει-
ρήσεις από τις περιφέρειες Βο-
ρείου Αιγαίου και Κρήτης  καθώς 
και από  την Κύπρο,  περιοχές οι 
οποίες, περιλαμβάνονται στο πρό-
γραμμα INTERREG IIIA/ΕΛΛΑ-
ΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2000-2006.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Οκτώ επιχειρήσεις  στα  
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Παρατάθηκε η ημερομηνία υποβολής 
προτάσεων έως την 18η Δεκεμβρίου 
2009 για την «Ενίσχυση Μικρών 
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 
για όλη την επικράτεια μέσω των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 που 
αφορούν:
-Μεταποιητικές εταιρίες 
-Τουριστικές επιχειρήσεις
-Εμπορικές εταιρίες
-Υπηρεσίες
Ο συνολικός προϋπολογισμός της 
προκήρυξης, που αφορά όλη την χώρα, 
είναι 1.050.000.000 ευρώ.
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
υποβάλλει την επενδυτική πρόταση 
καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της 
Ενίσχυσης».
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των 
δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων 
είναι οι ακόλουθες:
-Να είναι εγκαταστημένοι στην 
ελληνική επικράτεια.
-Να έχουν συμπληρώσει δύο 
τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και 
κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
-Να λειτουργούν με νομική μορφή. 
ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε ή Ε.Ε ή 
Ε.Π.Ε ή Α.Ε.
Ο μέσος  ετήσιος κύκλος εργασιών 
τριετίας τους να κυμαίνεται:
-από 25.000-10.000.000 ευρώ 

«Τουρισμός».
-από 30.000-10.000.000 ευρώ 
«Υπηρεσίες».
-από  30.000-10.000.000 ευρώ 
«Εμπόριο».
- από 30.000-10.000.000 ευρώ 
«Μεταποίηση».
Για τους δυνητικούς δικαιούχους της 
ενίσχυσης που λειτουργούν από το 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
ετών, λαμβάνονται υπ΄όψιν τα στοιχεία 
των δύο ετών.
-Να τηρούν βιβλία  Β’ ή Γ’ κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ. Κατ’ εξαίρεση στη θεματική 
ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες 
και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν 
βιβλία, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.
-Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 
άτομα κατά το 2008
- Να είναι μικρές ή Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 
- Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους 
διαδικασία ανάκτησης παλαιάς 
κρατικής ενίσχυσης
Διορθωτικό ταμείο
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
κάθε πρότασης κυμαίνεται:
-50.000-300.000 ευρώ για την 
μεταποίηση
-30.000-250.000 ευρώ για τον τουρισμό
-20.000-200.000 ευρώ για το εμπόριο
-20.000-200.000 ευρώ για υπηρεσίες 

«Οι μικρές επιχειρήσεις μόδας δεν πρέπει να κλείσουν γιατί 
θα χαθεί η μαγεία της μόδας και το προσωπικό στοιχείο της» 
υπογράμμισε στο «Ην-Ων» ο ιδιοκτήτης της ιταλικής εταιρίας  
σχεδιασμού γυναικείων ενδυμάτων «SPRUZZI» κ. Cesare 
de Paoli του οποίου τα ρούχα διανέμονται με τον διακριτικό 
τίτλο: “Donatella De Paoli”.
Η συνταγή είναι μία λόγω της οικονομικής κρίσης διευκρίνισε 
«σχεδιάζουμε ρούχα με ποιότητα αλλά δεν είναι πολύ ακριβά 
και ο κάθε σχεδιαστής ανταποκρίνεται στους πελάτες του 
θέλοντας να διατηρήσει την προσωπική επικοινωνία μαζί τους 
για τον λόγο ότι η κάθε γυναίκα έχει απαιτήσεις και επιθυμίες 
καθώς και το δικό της προσωπικό και ιδιαίτερο στυλ.
Βέβαια -παρατήρησε- τα ερεθίσματα των σχεδιαστών 
αλλάζουν από χώρα σε χώρα. Συγκεκριμένα στην Αμερική 
και στην Β. Ευρώπη οι πολίτες δεν ακολουθούν την μόδα σε 
αντίθεση με τους Ιταλούς και τους ‘Ελληνες.
Πρέπει να αναφέρω -συνέχισε- η μόδα δεν πρόκειται ποτέ να 
χαθεί γιατί μεταφέρεται η φαντασία των ανθρώπων επάνω 
σε πανί, όσο πρόκειται για τα ενδύματα, ενώ παράλληλα 
ο σχεδιαστής δημιουργεί τις νέες τάσεις σε μορφή και 
χρώματα.

Κάθε έξη (6) μήνες -είπε- η εταιρία μας παράγει 120 έως 160 
σχέδια ενώ δοκιμαζόμαστε σε κάθε κολεξιόν όπως όλες οι 
εταιρίες του κλάδου. Σημασία έχει για μας να αρέσουν όλα τα 
σχέδια τα οποία τα παράγουμε σε πολλά χρώματα.
Κάθε κομμάτι μπορεί να συνδιαστεί με πολλούς τρόπους 
δημιουργώντας ένα διαφορετικό στυλ ένδυσης που να 
ικανοποιεί κάθε τύπο γυναίκας.
Απευθυνόμαστε σε όλες τις ηλικίες γυναικών οι οποίες  θέλουν 
να ντύνονται νεανικά  ενώ οι τιμές μας στην λιανική για ένα 
σύνολο τριών κομματιών - ενδύματα για την εργασία και την 
ψυχαγωγία- αρχίζουν από 60 ευρώ και φθάνουν τα 120 ευρώ 
ενώ  για τις βραδινές ώρες φθάνουν και τας 200 ευρώ.
Η επιχείρηση είναι στην Μοντένα ( κοντά στην Μπολώνια) της 
Ιταλίας και έχει δημιουργηθεί πριν 25 χρόνια και παραμένει 
οικογενειακή.
Τα μεγέθη των σχεδίων μας της εταιρίας μόδας είναι από 42 
έως 52  ενώ ετοιμάζουμε το 2010 κολεξιόν για μεγέθη από 48 
έως και 56 νούμερο.
Για τον χειμώνα προτείνουν οι αρμόδιοι της επιχείρησης 
αποχρώσεις σε λιλά, μπέζ και μπλέ ενώ στα βραδινά ρούχα το 
μαύρο χρώμα να είναι κυρίαρχο.   

 

Νέα «συνταγή» στην Ιταλική μόδα
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Συνέντευξη

«Η διαχείριση του νερού και  της οικολογικής ενέργειας 
προσελκύει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον των Γαλλικών 
επιχειρήσεων για το 2010. Παράλληλα οι τομείς ανάπτυξης 
που στοχεύουν οι Γάλλοι επιχειρηματίες είναι η ηλιακή ενέρ-
γεια, τα φωτοβολταϊκά , η αιολική ενέργεια και η αειφόρος 
ανάπτυξη» υπογράμμισε κατά την διάρκεια συνέντευξης στο 
«Ην-Ων» ο πρόεδρος του Ελληνο-Γαλλικού Επιμελητηρίου 
κ.Χριστόφορος Χατζόπουλος.
Ειδικότερα- συνέχισε- το Επιμελητήριο έχει προγραμματίσει 
για το 2010 επιχειρηματικά συνέδρια με θέματα τη διαχείριση 
του νερού και της οικολογικής ενέργειας.
Ερ. Υπάρχει ενδιαφέρον από Γαλλικές επιχειρήσεις για επεν-
δύσεις στην Ελλάδα και σε ποιους κλάδους;

Απ. Οι Γάλλοι επιχειρηματίες είναι σημαντικοί επενδυτές 
στην Ελλάδα. Ειδικότερα έχουν αναπτυχθεί στον τραπεζικό 
κλάδο, στον ασφαλιστικό, στον βιομηχανικό καθώς και στον 
εμπορικό με μεγάλες αλυσίδες πολυκαταστημάτων.  Το 2006 
η Γαλλιία είναι ο πρώτος επενδυτής στην Ελλάδα και αυτή 
τη στιγμή είναι ο πρώτος εργοδότης στην Ελλάδα με 34.000 
υπαλλήλους. Στον τομέα τεχνικών έργων έχουμε τη κατα-
σκευή της γέφυρας Ρίου-Αντιρίου και στην κατασκευή των 
δρόμων Κορίνθου-Πάτρας. 
Ερ. Για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου και του λιμένα 
στην Κρήτη υπάρχει ενδιαφέρον από Γαλλικές κοινοπραξίες 
για να αναλάβουν τα έργα;
Απ. Η διαδικασία  του νέου αεροδρομίου έχει σταματήσει  

και περιμένουμε την ανάθεση του νέου διαγωνισμού. 
Ερ. Υπάρχει συνεργασία με Γαλλικές και Κρητικές εταιρίες;
Απ. Πραγματοποιούνται πολλές εισαγωγές προϊόντων από 
Γαλλία προς την Κρήτη ενώ παράλληλα εξάγονται πολλά 
κρητικά προϊόντα προς την Γαλλία. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα σαλιγκάρια είναι ένα προϊόν που αγαπούν οι Γάλλοι.
Ερ. Ποιο είναι το Ελληνο-Γαλλικό Επιμελητήριο  και ποιος 
ο ρόλος του για την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων 
στην Γαλλία;
Απ. Το Επιμελητήριο αποτελεί ένα όργανο εκπροσώπησης 
των επιχειρηματικών συμφερόντων των δύο χωρών, συμβάλ-
λει στη βελτίωση της εικόνας της Γαλλίας και στην αλληλο-
κατανόηση μεταξύ Ελλήνων και Γάλλων επιχειρηματιών ενώ 
προσφέρει σημαντική στήριξη στις γαλλικές ή ελληνικές επι-
χειρήσεις για την επέκτασή τους στην Ελλάδα ή στην Γαλλία, 
αντίστοιχα. 
Ακόμη όπως όλα τα γαλλικά επιμελητήρια στο εξωτερικό το 
καθεστώς μη κερδοσκοπικού οργανισμού ελληνικού δικαίου, 
σκοπός του Ε.Γ.Ε.Β.Ε. είναι να εξυπηρετεί τα μέλη του, που 
το ίδρυσαν το 1885, καθώς και τους πελάτες του. 
Το  Επιμελητήριο χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του μέσω 
των συνδρομών των μελών του και μέσω της παροχής υπηρε-
σιών. Διευθύνεται από Διοικητικό Συμβούλιο δώδεκα μελών, 
που αποτελείται από Έλληνες και Γάλλους επιχειρηματίες – 
άνδρες και γυναίκες – και κατέχει αναγνωρισμένη εξέχουσα 
θέση στις ελληνογαλλικές σχέσεις. 
Το 1991, συνειδητοποιώντας την ολοένα μεγαλύτερη σημα-
σία της Βόρειας Ελλάδας και τη στρατηγική της θέση για τη 
διείσδυση των γαλλικών προϊόντων στις αγορές της Βαλκανι-
κής Χερσονήσου, το Ε.Γ.Ε.Β.Ε. δημιούργησε το παράρτημα 
της Θεσσαλονίκης. 
Το Επιμελητήριο προωθεί και τη συνεργασία με τις πολιτιστι-
κές υπηρεσίες και συνεργάζεται στενά με τη Υπηρεσία Πο-
λιτιστικής Συνεργασίας και Δράσης (SCAC) και το Γαλλικό 
Ινστιτούτο με σκοπό τον βέλτιστο συντονισμό των δραστη-
ριοτήτων τους και την καλύτερη εξυπηρέτηση του ελληνικού 
κοινού, ειδικότερα των επιχειρήσεων - μελών του. 
Το Επιμελητήριο διατηρεί στενές σχέσεις με τα άλλα 114 
γαλλικά εμπορικά επιμελητήρια στο εξωτερικό μέσω του 
δικτύου της Ένωσης των γαλλικών εμπορικών και βιομη-
χανικών επιμελητηρίων του Εξωτερικού (UCCIFE) που 
δραστηριοποιείται σε 78 χώρες, καθώς και με τα γαλλικά επι-
μελητήρια μέσω του δικτύου της Συνδέσμου των Γαλλικών 
εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων (ACFCI). 
Αν και ανεξάρτητο από τους κυβερνητικούς φορείς, το Επιμε-
λητήριο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τις δημόσιες αρχές, 
τόσο γαλλικές όσο και ελληνικές, και εργάζεται με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο  για την επίτευξη των κοινών στόχων προ-
ώθησης των εμπορικών και κεφαλαιακών σχέσεων μεταξύ 
των δυο χωρών μας. 
Ο κατάλογος των μελών του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου αποτελεί αναμφισβήτητα το 
κλειδί της εμπορικής σας επιτυχίας στην Ελλάδα. 
Πάνω από 500 γαλλικές και ελληνικές επιχειρήσεις μέλη του 
Επιμελητηρίου είναι καταχωρημένες στον κατάλογο αυτό, 
ενώ αντιπροσωπεύονται όλοι οι τομείς επαγγελματικής δρα-
στηριότητας. 

Επίσης το Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει, 
κατόπιν αίτησης, έρευνες αγοράς σε συγκεκριμένους τομείς 
εντός δυο έως τεσσάρων μηνών, ανάλογα με το βαθμό πολυ-
πλοκότητας της ζητούμενης έρευνας. 

Βιογραφικό
Ο κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος του Ανδρέα γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1947 και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο 
Παρίσι ( Institut d’ Etudes Politiques ).
Είναι Μέτοχος και, από το 1975, Διαχειριστής της Ε.Π.Ε. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ» η οποία ασχολείται με την εισαγωγή και διανομή στην 
Ελλάδα του διεθνούς τύπου και βιβλίων. Το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ» διακινεί 
300 τίτλους εφημερίδων και περισσότερο από 3.500 τίτλους 
περιοδικών από 40 διαφορετικές χώρες. Η εταιρεία, επίσης, 
εξάγει ξένο τύπο προς γειτονικές χώρες. 
• Ιδρυτής, το 1973, και Διαχειριστής της θυγατρικής Ε.Π.Ε. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ» η οποία ασχολείται με την 
εκμετάλλευση καταστημάτων λιανικής πωλήσεως τύπου και 
βιβλίων. 
• Το 1981 εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Διεθνούς Οργανισμού Εκδοτών και Διανομέων Τύπου 
DISTRIPRESS με έδρα την Ζυρίχη. 
• Το 1990 εκλέγεται Πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού 
Εκδοτών και Διανομέων Τύπου DISTRIPRESS με έδρα την 
Ζυρίχη. 
• Από το 1993 μέχρι το 1996 είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής του DISTRIPRESS. 
• Ιδρυτής, το 1994, και μέτοχος της ADRION LTD. - εταιρεί-
ας που διανέμει τον διεθνή τύπο και βιβλία στην Αλβανία. 
• Επανεκλέγεται το 1996 για δεύτερη τριετή θητεία ως Πρό-
εδρος του Διεθνούς Οργανισμού Εκδοτών και Διανομέων 
Τύπου DISTRIPRESS με έδρα την Ζυρίχη. 
• Το 1998 η Γαλλική Κυβέρνηση τον τιμά με τον τίτλο του 
Chevalier dans l’ Ordre du Mérite. 
• Tο 2000 ιδρύει την εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ 
Ε.Π.Ε.» η οποία εκδίδει 6 εφημερίδες και οργανώνει ραδιο-
φωνικά προγράμματα για τους οικονομικούς μετανάστες που 
ζουν στην Ελλάδα. 
• Το 2003 η Γαλλική Κυβέρνηση τον τιμά και πάλι, αυτή την 
φορά με τον τίτλο του Chevalier dans l’ Ordre des Arts et des 
Lettres. 
Αλλες δραστηριότητες : 
• Πρόεδρος από το 2002 του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(TRAINING FOUNDATION) του DISTRIPRESS το οποίο 
έχει ως σκοπό την εκπαίδευση νέων ατόμων σε χώρες του 
τρίτου κόσμου στο τομέα της έκδοσης και της διανομής τύ-
που. 
• Εκλέγεται Πρόεδρος (Ιούνιος 2006) του ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙ-
ΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗ-
ΤΗΡΙΟΥ και επανεκλέγεται το Μάιο του 2009 για δεύτερη 
τριετή θητεία.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ο.Β.Ε. ( ΙΔΡΥΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ).
• Από το 2006, είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εμπορικής Τράπεζας.

Γαλλικό επενδυτικό  ενδιαφέρον για 
την διαχείριση του νερού

Ο πρόεδρος 
 του Ελληνο-Γαλλικού Επιμελητηρίου  

κ.Χριστόφορος Χατζόπουλος



Αλλάζει «πρόσωπο» 
η αγορά Χανίων
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Σε νέες τροποποιήσεις της μελέτης αποκατάστασης του περι-
βάλλοντος χώρου της Αγοράς Χανίων προχωρούν οι αρμόδιοι 
του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με την 28η Εφορία Βυζα-
ντινών Αρχαιοτήτων.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Δήμαρχος Χανίων, 
κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης, διευκρίνισε «οι τροποποιήσεις της 
μελέτης αποκατάστασης θα αφορούν το νότιο τμήμα του πε-
ριβάλλοντος χώρου της Δημοτικής Αγοράς με σκοπό να απο-
καλυφθεί ο κεντρικός Προμαχώνας των οχυρώσεων των Χα-
νίων».
Μαζί με την αποκατάσταση της Αγοράς -υπογράμμισε- έχου-
με ολοκληρώσει τη «Μελέτη Κυκλοφοριακής Οργάνωσης και 
Στάθμευσης και Μελέτη Εφαρμογής του Πολεοδομικού Συ-
γκροτήματος Χανίων-Σούδας» προκειμένου να βελτιωθούν οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη των Χανίων.
Πρέπει να σημειωθεί -είπε- ότι για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος χώρου της Αγοράς υπεγράφη η σύμβαση την 
12-2-1998. Η προμελέτη εγκρίθηκε στις 15-7-2003 από το 
υπουργείο Πολιτισμού και η οριστική μελέτη πέρασε από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου στις 25-9-2006 και το 
2007 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων.
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Προϊσταμένης του Ιστορικού 
Αρχείου Κρήτης κ. Ζαχαρένιας Σημανδηράκη -αναφέρει ο Δή-
μαρχος- το κτίσμα της Δημοτικής Αγοράς Χανίων των 4.000 
τ.μ., έχει περιβάλλοντα χώρο 17.200 τ.μ. Το κτίσμα είναι πρω-
τότυπο και αποτελεί όχι μόνο το κέντρο της μεγάλης επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, αλλά και μια χειροπιαστή εικόνα της 
ιδέας της Αγοράς της Αρχαίας Ελλάδας. 
Η συμβολή της Αγοράς επισημαίνει ο Δήμαρχος άρχισε από 4 
Δεκεμβρίου 1913 που έγιναν τα επίσημα εγκαίνια. Η ιστορι-
κή διαδρομή με βάση τα στοιχεία της κ. Σημανδηράκη είναι 
«στις 13/6/1908 συζητείται σε ολομέλεια του Δημοτικού Συμ-
βουλίου το θέμα ανέγερσης Δημοτικής Αγοράς. Το Δημοτικό 
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Συμβούλιο ψηφίζει την πρόταση, που ήταν σε άμεση συνάρ-
τηση και με άλλα έργα ανάπλασης και εξωραϊσμού της πόλης. 
Στις 8/8/1908 η αρμόδια για την Αγορά επιτροπή ανακοινώνει 
στο Συμβούλιο το οριστικό σχέδιο του κτιρίου, τις προτάσεις 
για σχετικές εργασίες (κατάρριψη του φρουρίου, επιχωμάτω-
ση της τάφρου, αποζημίωση ιδιοκτητών, κατασκευή υποστέ-
γων, κ.λ.π.) καθώς και τον προϋπολογισμό εξόδων του έργου 
(320.000 δρχ.). Τον Φεβρουάριο του 1909 ο μηχανικός Κ. 
Δρανδάκης τελειοποιεί τα σχέδια της Αγοράς και συμπληρώ-
νεται έτσι ο σχετικός φάκελος που είχε αρχίσει να καταρτί-
ζει παλαιότερα ο μηχανικός Μιχ. Σαββάκης. Στις 7/12/1910 η 
Τράπεζα Κρήτης εγκρίνει την παροχή δανείου 300.000 δρχ. με 
υποθήκη το ίδιο το κτίσμα και τα μελλοντικά ενοίκια των κα-
ταστημάτων και στις 23/12/1910 γίνεται δημοπρασία για την 
εκτέλεση του έργου.
Η θεμελίωση πραγματοποιείται ανεπίσημα από το Δήμαρχο 
Εμμ. Μουντάκη την 14/8/1911 και το έργο ξεκινά άμεσα. Το 
δεύτερο εξάμηνο του 1913 αποπερατώνεται το κυρίως έργο, η 
Αγορά αρχίζει ανεπίσημα να λειτουργεί από την 1/11/1913. Τα 
επίσημα εγκαίνιά της έγιναν από τον τότε Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας Ελ. Βενιζέλο στις 4 Δεκεμβρίου 1913, τρείς μέρες 
δηλαδή μετά την επίσημη τελετή της Ένωσης της Κρήτης με 
την Ελλάδα.

Καταρτίσθηκε ο κανονισμός λειτουργίας της Αγοράς και συ-
γκροτήθηκε ο σύλλογος «Νέα Αγορά Χανίων» από τους κα-
ταστηματάρχες. Οι χώροι εξωτερικά απαλλοτριώθηκαν επίσης 
και διαμορφώθηκαν διαφορετικά, έγιναν κι άλλα παραπλήσια 
έργα. Κατά κύριο λόγο, στο ανατολικό και δυτικό τμήμα στε-
γάζονταν κρεοπωλεία, στο άκρο της δυτικής στοάς, τα ιχθυ-
οπωλεία και στο βόρειο και νότιο τα οπωρολαχανοπωλεία. 
Ελάχιστες μέρες πριν από τη Μάχη της Κρήτης, τον Μάϊο 
του 1941, αποπερατώθηκε και το αντιαεροπορικό καταφύγιο 
στη νοτιοανατολική πλευρά της Αγοράς. Κατά τη διάρκεια της 
Κατοχής και παρά τη δυναμική αντίδραση του τότε Δημάρχου 
Ν. Σκουλά, οι Γερμανοί κατέλαβαν όλη την εγκάρσια στοά, 
την απομόνωσαν και τη χρησιμοποίησαν για τις ανάγκες του 
στρατού κατοχής.
Το 1980, η Δημοτική Αγορά Χανίων χαρακτηρίσθηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισμού ως διατηρητέο μνημείο».
Σύμφωνα με τη μελέτη οι εργασίες για την αποκατάσταση του 
κτιρίου είναι: «οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι των κατα-
στημάτων θα κατεδαφισθούν, διότι κρίθηκαν επισφαλείς για 
την στήριξη των στεγών που φέρουν αλλά και για την διευκό-
λυνση της ενίσχυσης των θεμελιώσεων και της κατασκευής της 
ενιαίας πλάκας σκυροδέματος κάτω από το δάπεδο των κατα-
στημάτων που απαιτείται. Οι νέοι διαχωριστικοί τοίχοι που θα 

Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών  
στην πόλη των Χανίων

Ο Δήμαρχος των Χανίων 
κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης
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κατασκευασθούν θα έχουν πάχος ίδιο με τους υφιστάμενους 
και την κατάλληλη δομή ώστε να παραλάβουν με ασφάλεια τα 
φορτία των πλευρικών στεγών αλλά και των προτεινόμενων 
παταριών.
Τα υπάρχοντα επιχρίσματα θα αποξηλωθούν καθ’ ολοκληρίαν 
για να γίνουν οι ενισχύσεις της τοιχοποιίας των αρμών και των 
επιχρισμάτων. 
Οι στέγες αποξηλώνονται πλήρως και ανασκευάζονται με νέα 
υλικά (εκτός των ζευκτών) που θα εξασφαλίζουν την στατική 
επάρκεια και την πλήρη στεγάνωσή τους.
Προβλέπεται η αλλαγή της γυάλινης επιστέγασης, με τζάμια 
τύπου triplex που θα αποτελούνται από δύο κρύσταλλα πά-
χους πέντε (5) χιλιοστών το καθένα με ενδιάμεσο πλαστικό 
φύλλο και επικόλληση θερμοανακλαστικής μεμβράνης στην 
εξωτερική επιφάνεια. Το εσωτερικό κρύσταλλο θα είναι αμ-
μοβολημένο. Θα γίνει συντήρηση και αποκατάσταση του γλυ-
πτού διάκοσμου και των λίθινων αρχιτεκτονικών στοιχείων. 
Στα καταστήματα που βρίσκονται στον άξονα Β-Ν λόγω του 
μεγάλου ύψους θα κατασκευασθούν ανοιχτά πατάρια για απο-
θήκευση εμπορευμάτων, μικρό γραφείο κ.α 
Στα καταστήματα που βρίσκονται στον άξονα Α-Δ προτείνεται 
η κατασκευή μικρού κλειστού παταριού για την δημιουργία 
αποθηκευτικού χώρου. Προβλέπεται η κατασκευή δύο μικρών 
συγκροτημάτων  τουαλετών σε ισάριθμα μη χρησιμοποιούμε-
να καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς με πρόβλεψη εξυπη-
ρέτησης και ατόμων μειωμένης κινητικότητας.
Προβλέπεται η κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων παραδο-
σιακής μορφής στις προσόψεις των καταστημάτων για την 
οργάνωση του χώρου των πεζοδρομίων και την ομοιόμορφη 
εμφάνιση των προσόψεων των καταστημάτων. Οι πινακίδες 
των καταστημάτων θα είναι λιτές ομοιόμορφες κατά τα παρα-
δοσιακά πρότυπα, θα φέρουν  τον αριθμό του καταστήματος 
και η μορφή τους θα ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές. 
Θα λειτουργήσει ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο και λίγες κεντρι-
κές παροχές ΔΕΗ με ενδιάμεσους μετρητές και θα δημιουργη-
θεί γραφείο διαχείρισης -συντήρησης- κοινοχρήστων.
Προβλέπεται ακόμη η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
τόσο για την εξασφάλιση άριστου επιπέδου φωτισμού όσο και 
για την ανάδειξη του κτιρίου τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εξωτερικού.»          

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Κυριάκος  Επ. Βιρβιδάκης  είναι ο Δήμαρχος της πόλης των 
Χανίων  ενώ παράλληλα είναι:
Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτή-
των Ελλάδος
Πρώην Βουλευτής Χανίων 
Πρώην Γ.Γ. Αθλητισμού
Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΚΕ
Γεννήθηκε στα Χανιά το 1948 όπου και τελείωσε τις γυμνασι-
ακές του σπουδές το 1965. Το 1971 πήρε το πτυχίο του από την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άρι-
στα». Το 1977 απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας της Παθολογί-
ας, το 1978 του διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα» και το 1980 της Νεφρο-

λογίας. Από το 1993 είναι Επίκουρος Καθηγητής Νεφρολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Νοσοκομείο «Σωτηρία». 
Γνωστός δρομέας και άλτης του μήκους υπήρξε, ως αθλητής 
του Τάλω και του Κύδωνα Χανίων, μέλος των Εθνικών Ομά-
δων Στίβου για 7 χρόνια (1966-1973). Σαν αθλητικός παράγο-
ντας έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Κύδωνα Χανίων, μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων 
(ως εκπρόσωπος του Δήμου Χανίων) και είναι μέλος πολλών 
άλλων Σωματείων. Σαν μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου 
Χανίων, υπήρξε αρχηγός σε πολλές ορειβατικές εξορμήσεις. 
Διετέλεσε, ως εκπρόσωπος του Κύδωνα Χανίων, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσεως 
Βαρών (Ε.Ο.Α.Β.) από το 1977 έως το 1988. Ήταν, ως εκπρό-
σωπος της Άρσεως Βαρών και της Πυγμαχίας, μέλος της Επι-
τροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) από το 1981 έως του 
1984 ενώ υπήρξε Κοσμήτορας του Παναθηναϊκού Σταδίου 
(1981-1983), μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασί-
ας (1981-1983) και είχε την ευθύνη λειτουργίας του Εργομε-
τρικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) από το 1981 
έως το 1983.
Από το 1980 είναι μέλος και από το 1997 γραμματέας της 
Υγειονομικής Επιτροπής της Παγκοσμίου Ομοσπονδίας Άρσε-
ως Βαρών από το 1987 μέλος και από το 1999 Πρόεδρος της 
Υγειονομικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσε-
ως Βαρών. Ενώ διετέλεσε ξανά Πρόεδρος της Υγειονομικής 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσεως Βαρών από 
το 1991 έως το 1993. Εκπροσώπησε για Υγειονομικά θέμα-
τα την Παγκόσμια Ομοσπονδία Άρσεως Βαρών στο «Αθήνα 
2004» και διετέλεσε υγειονομικός υπεύθυνος στο άθλημα της 
Άρσης Βαρών στην Ολυμπιάδα της Αθήνας το 2004. Με την 
ιδιότητα του εκπρόσωπου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρ-
σης Βαρών, ο Κυριάκος Βιρβιδάκης συμμετείχε σε όλες τις 
Ολυμπιάδες μετά το 1980. (1984 στο Λος Άντζελες, 1988 στη 
Σεούλ, 1992 στη Βαρκελώνη, 1996 στην Ατλάντα, 2000 στο 
Σίδνεϋ και 2004 Αθήνα). Εκπροσωπεί δε την Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Άρσης Βαρών στην Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή για 
Υγειονομικά Θέματα. 
Το 1999 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπι-
κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Χανίων και 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). Ακόμη είναι μέλος 
της Επιτροπής «Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Νέες 
Εφαρμογές και Νέα Τεχνολογία στην Λειτουργία των Ο.Τ.Α. 
(1999-2003) και μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. από το 1999 έως το 2007, ενώ εκπροσωπεί την 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. στη Διαρκή Επιτροπή για την Ευρωμεσογειακή 
Συνεργασία (COPPEM). Από τον Ιούλιο του 2007 είναι Αντι-
πρόεδρος της Επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τις νησιώτικες 
πολιτικές και τις πολιτικές συνοχής. Η Μονάδα Τεχνητού Νε-
φρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων την οποία διηύθυνε, 
έλαβε το βραβείο της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας ως 
η καλύτερη επαρχιακή μονάδα για τη συνολική απόδοσή της 
κατά το διάστημα 1984 έως 1986. 
Ο Κυριάκος Βιρβιδάκης έχει τιμηθεί με διεθνείς διακρίσεις 
όπως το President’s Diploma of Honour και τα  Gold και 
Bronze Order της IWF.
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«Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας, αντί 
για επιχείρηση, θα πρέπει να λειτουργήσει 
περισσότερο ως ένα «κίνημα» για την 
επιστροφή στην υγιεινή παραδοσιακή 
Κρητική Διατροφή, στην ενίσχυση 
των τοπικών προϊόντων και την πιο 
αποτελεσματική σύνδεση της παραγωγής 
με τις υπηρεσίες του τουρισμού. Για την 
καθιέρωση της Κρήτης ως έναν ξεχωριστό 
και ποιοτικό γαστρονομικό προορισμό 
και την ενδυνάμωση της οικονομίας της» 
επισήμανε σε συνέντευξη που έδωσε 
στο «Ην-Ων» η Διευθύντρια της εταιρίας 
«Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» κ. Ζωή 
Νόβακ (Μηχανικός Περιβάλλοντος και 
Περιφερειολόγος, με μεταπτυχιακό στον 
Έλεγχο Ποιότητας και την Διαχείριση 
Περιβάλλοντος). 
Κάτι τέτοιο -ανέφερε- δεν μπορεί να συμβεί με πρωτοβουλίες 
που ξεκινούν μόνο από την αγορά (αυτό που λένε «market 
driven»), καθώς για να πετύχουμε τον στόχο μας θα χρειαστεί 
συνεργασία μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και κοινωνικών 
ομάδων. Γι’ αυτό είναι σημαντικό που αυτής της πρωτοβουλίας 
ηγούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Κρήτης, καθώς 
από την φύση τους μπορούν να υποστηρίξουν ένα τέτοιο 
όραμα για την ανάπτυξη του νησιού και να συσπειρώσουν 
όσους χρειάζεται για να δουλέψουν συλλογικά προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Επίσης έχουν το κύρος και την δύναμη να 
υποστηρίξουν μια τέτοια προσπάθεια. 
Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας δεν δημιουργήθηκε για να 
αντικαταστήσει τμήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
-υπογράμμισε- αλλά για να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος 
φορέας που θα συντονίζει δράσεις που θα γίνονται σε όλο 
το νησί γύρω από τον χώρο τον τροφίμων και της Κρητικής 
Κουζίνας. 
Επίσης τόνισε «η λειτουργία του Κρητικού Συμφώνου 
Ποιότητας αντιστοιχεί σε αυτό που διεθνώς ονομάζεται 
Cluster, ένας συνεργατικός σχηματισμός ή αλλιώς δίκτυο 
επιχειρήσεων και φορέων που συνεργάζονται για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν 
αλλά και για την επίτευξη ευρύτερων στόχων που αφορούν 
στην περιφερειακή ανάπτυξη για το καλό του συνόλου της 
κοινωνίας. Έτσι, ως το «Cluster της Κρητικής Διατροφής», 
το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας στοχεύει στην συνεργασία 
και την υλοποίηση κοινών δράσεων με φορείς, επιχειρήσεις 
και κοινωνικές ομάδες του νησιού που θα οδηγήσουν 
στην σύνδεση της παραγωγής τοπικών προϊόντων με τον 
τουρισμό, την αναβάθμιση των τοπικών προϊόντων, την 
καθιέρωση της Κρητικής Διατροφής ως τρόπο ζωής, τον 
εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος με υπηρεσίες 
γαστρονομικού και οινικού τουρισμού, την καθιέρωση της 
Κρήτης ως γαστρονομικό προορισμό και, τελικά, την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων. Για να 

το επιτύχει αυτό, η δομή του Κρητικού 
Συμφώνου Ποιότητας θα λειτουργεί 
ως εξής: εσωτερικά της εταιρείας θα 
λειτουργεί το Τμήμα Προβολής, το οποίο 
θα ασχοληθεί με την προβολή της Κρητικής 
Διατροφής, των τοπικών προϊόντων και των 
πιστοποιημένων εστιατορίων, καθώς και το 
Τμήμα Πιστοποίησης που θα αναλάβει την 
απόδοση του Σήματος Κρητικής Κουζίνας 
της εταιρείας σε χώρους εστίασης. Επίσης, 
στα πλαίσια του Κρητικού Συμφώνου 
Ποιότητας οι τέσσερις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις θα αναλάβουν την 
υλοποίηση μιας σειράς από παρεμβάσεις 
πάνω στους στρατηγικούς άξονες που είχε 
αποφασιστεί ότι θα κινηθεί η εταιρεία 
κατά την προηγούμενη συνεδρίαση του 
Διοικητικού της Συμβουλίου. Οι άξονες 

αυτοί είναι (1) Η τοπική γαστρονομική παράδοση (προβολή 
της Κρητικής Διατροφής ως τρόπου ζωής), (2) η υγεία (σύνδεση 
της Κρητικής Διατροφής με την βελτίωση της υγείας), (3) 
τα τοπικά προϊόντα (στήριξη για τον εκσυγχρονισμό των 
διαδικασιών παραγωγής), (4) το περιβάλλον (προώθηση 
της «πράσινης ανάπτυξης» του νησιού), (5) ο πολιτισμός 
(σύνδεση της Κρητικής Διατροφής με τον πολιτισμό μας), (6) 
ο τουρισμός (προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού). Οι 
παρεμβάσεις αυτές θα αποφασίζονται σε επίπεδο Κρητικού 
Συμφώνου Ποιότητας και θα υλοποιούνται σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και άλλους φορείς. 
Η δικτύωση στηρίζεται στην λογική της διατομεακής 
συνεργασίας, δηλαδή στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 
δημοσίου, επιχειρήσεων και κοινωνικών ομάδων για 
την ολοκληρωμένη επίλυση των προβλημάτων και την 
επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης ενός τόπου. Λόγω 
της παγκοσμιοποίησης, οι τοπικές κοινωνίες πλέον να 
ανταγωνίζονται περιοχές και προϊόντα απ’ όλο τον κόσμο, 
κάτι που απαιτεί συντονισμένη δράση για την προβολή 
ενός τόπου για την διεκδίκηση μεριδίου στην διεθνή 
αγορά. Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας δημιουργήθηκε 
για να βοηθήσει σ’ αυτήν την απαραίτητη μετάβαση - να 
την διευκολύνει. Παγκοσμίως ο ανταγωνισμός αυξάνεται 
και ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθεί ένα νησί σαν την 
Κρήτη, το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, είναι η δικτύωση. Γιατί μόνο μέσα 
από την συνεργασία μπορούμε να οργανωθούμε, να βγούμε 
με μια ενιαία εικόνα προς τα έξω και να καθιερωθούμε σε 
μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Μέσα από την συνεργασία 
κερδίζουμε και έχουμε την δυνατότητα να χτίσουμε 
αποτελεσματικά πάνω στα χαρακτηριστικά που μας κάνουν 
να ξεχωρίζουμε από άλλους προορισμούς. Ας είναι η 
Κρητική Διατροφή, τα τοπικά προϊόντα και η ποιότητα των 
υπηρεσιών μας το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα».

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Το Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας 
δεν δημιουργήθηκε για να 

αντικαταστήσει  
τμήματα των Νομαρχιών  
αλλά για να λειτουργήσει  
ως ενδιάμεσος φορέας.
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Ομογένεια Ομογένεια

Όμιλο ομογενών Κρητών επιχειρηματιών και «Μη 
κερδοσκοπικές εταιρίες» με στόχο την εκπαίδευση και την 
μεταφορά του ελληνικού πολιτισμού στην Βόρεια Αμερική 
καθώς και την συμμετοχή των ομογενών σε φιλανθρωπικά 
προγράμματα του Αμερικανικού κράτους είναι τα κυριότερα 
σημεία του νέου προγράμματος δράσης  που θα υλοποιήσει 
ο νέος πρόεδρος της Παγκρητικής  Ένωσης Αμερικής  (ΠΕΑ) 
κ. Θεόδωρος Μανουσάκης ο οποίος είναι και πρόεδρος της 
Χανιώτικης οινοποιητικής εταιρίας «NOSTOS».
Σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο νέος πρόεδρος της 
ΠΕΑ διευκρίνισε ότι «τα μέλη της οργάνωσης με τίμησαν και 
ο ρόλος μου στο νέο διοικητικό συμβούλιο είναι να βάλω και 
εγώ ένα λιθαράκι για να συνεχίσει η οργάνωση στις ΗΠΑ 
και την Ελλάδα να είναι ένας σημαντικός αντιπρόσωπος του 
ελληνισμού και της Κρήτης».
Για να υλοποιηθεί το νέο «σχέδιο δράσης» αλλά και να 
συνεχισθούν τα έργα που έχει αποφασίσει το παλαιό διοικητικό 
συμβούλιο -τόνισε- πρέπει να βοηθήσει όλη η ελληνική 
αδελφότητα της Αμερικής.
Επίσης διευκρίνισε ότι «είναι αναγκαίο  μια σειρά περιοδικών 
εργαστηρίων (forums), ένα κάθε έξι μήνες, όπου οι πρόεδροι 
των συλλόγων και τα τοπικά μέλη θα συναντιούνται με τα 
μέλη του συμβουλίου της ΠΕΑ, θα ανταλλάσσουν απόψεις 
και ιδέες προκειμένου να  επιλυθούν τα προβλήματα για να  
σταθεροποιηθεί  ο δεσμός μιας ενοποιημένης Παγκρητικής. 
Χωρίς ισχυρούς συλλόγους και σταθερά μέλη δεν θα υπήρχε 
Παγκρητική. Η ΠΕΑ δεν είναι τίποτα περισσότερο από το 
σύνολο των συλλόγων της που είναι διασκορπισμένοι στις 
ΗΠΑ. Υπάρχουν  περισσότεροι από 72 σύλλογοι, με πάνω 

από 30 μέλη συμβουλίων και διορισμένες επιτροπές, με 
πολυάριθμα προγράμματα στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό 
και τη φιλανθρωπία, και κεφάλαια εκατομμυρίων δολαρίων. 
Παρόλα αυτά, δεν έχουμε καμία τυποποιημένη διαδικασία 
την οποία οι πρόσφατα εκλεγμένοι αξιωματούχοι μπορούν 
να ακολουθήσουν και να εκτελέσουν τα καθήκοντα και τις 
ευθύνες τους. Είμαι δεσμευμένος να καθορίσω ένα σύνολο 
λειτουργικών οδηγιών και διαδικασιών, ένα Εγχειρίδιο 
(ΤΛΕ), το οποίο  θα ολοκληρωθεί τα επόμενα δύο έτη  για να 
χρησιμοποιηθεί από τα ανώτερα στελέχη μας ως οδηγός που θα 
διευκολύνει την πραγματοποίηση των αντίστοιχων καθηκόντων 
που τους αναθέτονται». Πρέπει να βρούμε -επισήμανε- τους 
τρόπους να γεφυρώσουμε το χάσμα έτσι ώστε όλα τα μέλη 
μας, οπουδήποτε και αν ζουν, να αισθάνονται μέρος της 
Παγκρητικής ΄Ενωσης Αμερικής.  Για την φορολογική ευθύνη 
είπε «έχει έρθει ο καιρός να βάλουμε τα οικονομικά αρχεία 
μας σε μια τάξη, να τυποποιήσουμε τις διαδικασίες υποβολής 
εκθέσεων, να εργαστούμε και να πράξουμε ανάλογα και εντός 
πλαισίων των οικονομικών προϋπολογισμών μας, και να 
δίνουμε ακριβείς οικονομικές αναφορές στα μέλη μας. Με τη 
βοήθεια ανεξάρτητων λογιστών και του ταμία της ΠΕΑ, θα 
βελτιώσουμε και θα τυποποιήσουμε το λογιστικό έλεγχο μα 
και  την υποβολή οικονομικών αναφορών». Για την προώθηση 
του κρητικού πολιτισμού ανέφερε ότι «η προώθηση του 
πλούσιου πολιτισμού μας είναι μια σημαντική πρόκληση, 
για  τη δεύτερη και τη τρίτη γενιά Κρητών. Μέσα στις ΗΠΑ, 
πρέπει να βρούμε τους τρόπους, να φτάνουν στα παιδιά μας, 
με νέους τρόπους, εκδηλώσεις όπου μπορούν να συμμετέχουν 
στο χορό, τραγούδι, ιστορία, λογοτεχνία. Να προκαλέσουμε  

Νέος όμιλος ομογενών Κρητών επιχειρηματιών στις ΗΠΑ

 Ο πρόεδρος
 της Παγκρητικής  Ένωσης Αμερικής  (ΠΕΑ) 

κ. Θεόδωρος Μανουσάκης

το ενδιαφέρον τους, δημιουργώντας διαγωνισμούς σε ένα 
τοπικό ή εθνικό επίπεδο παρόμοιους με αυτούς που κάνει 
και υποστηρίζει η εκκλησία, όπως τον διαγωνισμό χορού 
(FDS) στη δυτική ακτή. Στην Κρήτη, κάνουμε σημαντικές 
προσπάθειες για την οικοδόμηση του Μινωικού Χωριού στο 
Ατσιπόπουλο - Ρεθύμνου, δημιουργώντας έτσι μια βάση για 
τα όλα τα μέλη μας, μικρούς και μεγάλους, όπου μπορούν 
σε ένα πέντε αστέρων ξενοδοχείο να δοκιμάσουν από πρώτο 
χέρι τον πολιτισμό και τον τρόπο της ζωής στην σύγχρονη 
Κρήτη, και πού οι σπουδαστές μπορούν να έχουν την ευκαιρία 
να παρευρεθούν σε μια σειρά μαθημάτων στην παρακείμενη 
πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Κρήτης. 
Ο σχεδιασμός  του Μινωικού χωριού: 
ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΒΙΛΑΤΖ (μονάδα 1)  2736τ.μ 
Πρόκειται για την οικιστική ενότητα του συγκροτήματος, τον 
τομέα που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των ξενώνων. 
Αποτελείται από ένα σύμπλεγμα μονώροφων και διωρόφων 
κτιρίων όπου συνολικά στο χωριό του Δαιδάλου μπορούν να 
φιλοξενηθούν 142 άτομα.
ARIADNI GUEST WING (μονάδα 1) 1230 τ.μ 
Η πτέρυγα της Αριάδνης είναι η εστία του συγκροτήματος, έχει 
18 δωμάτια, εκ των οποίων 16 είναι τρίκλινα και 2 πεντάκλινα. 
Τα δωμάτια κατανέμονται σε δυο ορόφους, από 615 τ.μ ο 
καθένας. Συνολικά επομένως η Αριάδνη φιλοξενεί 58 άτομα. 
Minotaurus Εκθεσιακό Κέντρο (μονάδα 1) 
Πρόκειται για τον ελεύθερο εκθεσιακό χώρο του 
συγκροτήματος ο οποίος διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν. Ο εκθεσιακός χώρος αναπτύσσεται 
σε δυο ορόφους περίπου 780 τ.μ  για 300 άτομα  όπου το κάθε 
πάτωμα  είναι 390 τ.μ. 
ΕΥΡΩΠΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (μονάδα 1) 540 τ.μ 
Στο ισόγειο του κτιρίου βρίσκεται το συνεδριακό κέντρο για 
200 άτομα ενώ στον όροφο το εστιατόριο.
MINOAN HEADQUARTERS (μονάδα 1 ) 430 τ.μ 

Στο κτίριο αυτό θα στεγασθούν τα διοικητικά τμήματα του 
συγκροτήματος όπως  η υποδοχή, η βιβλιοθήκη του ιδρύματος 
και τα καταστήματα εξυπηρετήσεις των χρηστών του. 

Βιογραφικό 
Ο κ. Θεόδωρος Μανουσάκης γεννήθηκε στο Βατόλακο 
του νομού Χανιών και στα 11 του χρόνια (1955) έφυγε 
οικογενειακώς για την Αμερική. Ο πατέρας του είχε Αμερικάνικη 
υπηκοότητα γιατί εργάσθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 
1912. Σπούδασε στην περιοχή της Ουάσιγκτον οικονομικές 
επιστήμες ενώ έκανε μεταπτυχιακό σε Πανεπιστημιακή σχολή 
της Ν. Υόρκης.
Η πρώτη επιχείρηση ήταν «security» η οποία όταν απλώθηκε 
σε όλη την Αμερική την πούλησε και στην συνέχεια έφτιαξε 
αλυσίδα εστιατορίων την οποία διατηρεί έως και σήμερα. 
Το 1985 ήρθε στην Ελλάδα και το 1991 στο νομό Χανίων 
δημιούργησε την ξενοδοχειακή μονάδα «Creta Paradise» (500 
κλινών) σε έκταση 65 στρεμμάτων και το 2007 την πούλησε. 
Παράλληλα το 1993 έγινε η πρώτη φύτευση των ποικιλιών 
κρασιού της οινοποιητικής εταιρίας  «NOSTOS». 
Η Χανιώτικη οινοποιητική εταιρία «NOSTOS» όπου η έδρα 
της είναι στην περιοχή  Βατόλακος  του νομού Χανίων παράγει 
40.000 φιάλες κρασιού το χρόνο. Τα αμπέλια  βρίσκονται σε 
υψόμετρο 350 έως 600 μέτρα στις ρίζες των λευκών ορών ενώ 
το οινοποιείο είναι κοντά στις καλλιεργημένες εκτάσεις.
Οι ποικιλίες  για την παραγωγή του κρασιού είναι του νότιου 
Ροδανού της Γαλλίας οι οποίες έχουν καλλιεργηθεί σε έκταση 
130 στρεμμάτων  και πρόκειται για τέσσερεις ποικιλίες 
οι οποίες είναι: Grenache, Mourvedre, Roussane (είναι το 
μοναδικό που φυτεύεται στην Ελλάδα και παράγονται 4.000-
5.000 τον χρόνο). Επίσης υπάρχουν και πειραματικές ποικιλίες 
όπως: Αγιορείτικο, Ασυρτικό, Chardonay, Ρωμέϊκο (Χανιώτικη 
ποικιλία).

Το οινοποιείο των κρασιών  
της εταιρίας «NOSTOS»  

στον Βατόλακο Χανίων - Κρήτης  
όπου πρόεδρος είναι  

ο κ. Θεόδωρος Μανουσάκης
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Ομογένεια Ομογένεια

«Σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα παρατηρείται 
στην Αυστραλία από τους Έλληνες ομογενείς. Από 
τους 20.000 επιχειρηματίες ομογενείς στην πολιτεία της 
Βικτώριας οι περισσότεροι δραστηριοποιούνται στους 
κλάδους: κατασκευαστικό, βιομηχανικό, τροφίμων και 
ποτών, σχεδιασμού μόδας, σχεδιασμού κοσμημάτων κ.α» 
υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο νέος 
πρόεδρος του  διοικητικού συμβουλίου της Παγκόσμιας 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (Η Πα.Δ.Ε.Ε. είναι 
διεθνής οργανισμός που αποτελείται από μέλη νομοθετικών 
σωμάτων Ελληνικής  καταγωγής  από 25 περίπου  χώρες,  με  
εξαίρεση την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα μέλη της ανήκουν 
σε 70 διαφορετικά νομοθετικά σώματα ανά την υφήλιο)  κ. 
Τζων Πανταζόπουλος, ο οποίος εξελέγη με την περάτωση των 
εργασιών της 7ης Γενικής Συνέλευσης και είναι μέλος της 
Κάτω Βουλής στην πολιτεία Βικτώρια της Αυστραλίας. 
Ο ρόλος μου ως μέλος της Κάτω Βουλής στην πολιτεία της 
Βικτώριας είναι -συνέχισε- να βοηθάω όλους τους πολίτες 
της.
Για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
πολιτεία είπε ότι «έχουν όλα τα πλεονεκτήματα καθώς και 
στον τομέα των επιδοτήσεων σε περίπτωση που εξάγουν ενώ 
υπάρχει οικονομική ενίσχυση για τις εταιρίες που θέλουν να 
αλλάξουν την κτιριακή κατασκευή τους για να γίνουν πιο 
φιλικές για το περιβάλλον.  
Στους νέους επιχειρηματίες -διευκρίνισε- παρέχουμε 
δικηγόρους για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων ενώ αυτή την περίοδο με την οικονομική κρίση η 
κυβέρνηση έχει ασφαλίσει όλες τις τράπεζες για να δίνουν 
δάνεια στις επιχειρήσεις και οι τόκοι δεν ανεβαίνουν (για 
αγορά στέγης επιτόκιο 3% και επιχειρηματικό δάνειο 5,5%).
Η οικονομία της Αυστραλίας -συνέχισε- είναι σταθερή γιατί 
έχουμε εμπορικές συναλλαγές με την αγορά της Ασίας ενώ 
παράλληλα για τις μέρες της κρίσεις είχαμε πραγματοποιήσει 
επενδύσεις οι οποίες μας έφεραν κέρδη. Τα κέρδη τα 
τοποθετήσαμε σε ένα ταμείο το οποίο θα το χρησιμοποιούσαμε 
σε δύσκολες μέρες. Τώρα λοιπόν που χρειάσθηκε ανοίξαμε το 
συγκεκριμένο ταμείο για να ενισχυθεί ο παραγωγικός κλάδος 
της χώρας.
Έχω βοηθήσει ενεργά  την ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας 
-τόνισε- για πάνω από 20 χρόνια της δημόσιας ζωής μου, και 
ως Υπουργός υπεύθυνος για τις Πολυπολιτισμικές  Υποθέσεις, 

ήμουν υπεύθυνος: για την υποστήριξη των 560 οργανώσεων 
της  Ελληνικής κοινότητας στη Βικτώρια, τη χρηματοδότηση 
για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,την επέκταση της 
μετάφρασης και διερμηνείας, καθώς και για την  οικονομική 
στήριξη σε πολλές ελληνικές Πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Ως πρόεδρος της Πα.Δ.Ε.Ε. θα  αγωνισθώ για την Ελλάδα, 
για την Κύπρο, για τα ελληνικά ιδεώδη και θα κάνω  το 
καλύτερο δυνατό για τον πολιτισμό μας, για την Ελλάδα μας, 
για την Κύπρο μας και βεβαίως, για όλους τους Έλληνες που 
βρίσκονται σε άλλες χώρες. 
Τα μελλοντικά σχέδια -είπε-της Πα.Δ.Ε.Ε είναι:  
- Ανάληψη δράσης για την επιστροφή των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα από το Βρετανικό μουσείο.
- Δικαιοσύνη για την Κύπρο (να επαναλειτουργήσει η 
Αμμόχωστος ως διεθνής πόλη, και να επιτραπεί στους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων και στους νομίμους κατοίκους να 
επιστρέψουν στην πόλη την οποία εγκατέλειψαν μετά τη 
σύγκρουση του 1974).
- Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων (κάλεσε την 
Τουρκία να αναγνωρίσει ότι η Γενοκτονία των Ελληνο-
Ποντίων ήταν  γεγονός  πραγματικό  και  διεπράχθη από την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία).
- Υποστήριξη της αναγνώρισης και των δικαιωμάτων της 
Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας (τα μέλη της 7ης Γενικής 
Συνέλευσης κάλεσαν, επίσης, την Ελληνική Δημοκρατία 
να στηρίξει πλήρως τις προσπάθειες που καταβάλλονται 
προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών της Ελληνικής  μειονότητας στην Αλβανία από 
την Αλβανική Κυβέρνηση).
 Επιπλέον, με απόφαση των μελών της 7ης Γενικής Συνέλευσης 
(όπου εξελέγη και πρόεδρος) απευθύνουν έκκληση για την 
επίλυση του θέματος του ονόματος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), εντός διαστήματος  
δύο ετών, τονίζοντας ότι οιαδήποτε λύση οφείλει να σεβαστεί 
τις ειρηνικές σχέσεις με όλες τις γειτονικές χώρες.
Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αναγνώρισαν ότι 
η Κυβέρνηση της FYROM θα πρέπει να εργαστεί εντός του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να επιτύχει μία 
λύση βιώσιμη και μακροχρόνια, με βάση ένα σύνθετο όνομα με 
γεωγραφικό προσδιορισμό και για όλες τις διεθνείς χρήσεις.
Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή -αναφέρουν- είναι 

να απέχει η Κυβέρνηση της FYROM από κάθε εχθροπραξία 
και προπαγάνδα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο Ιωάννης Πανταζόπουλος γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 
1963. Οι γονείς του μετανάστευσαν στην Αυστραλία από την 
Ελλάδα το 1957 από τις επαρχίες της Μεσσηνίας και Ηλείας. 
Είναι το μικρότερο παιδί από τέσσερα αδέλφια (δύο αδελφές 
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και ένας αδελφός μεγαλύτερης 
ηλικίας).
Το 1982 άρχισε πανεπιστημιακές σπουδές και 
δραστηριοποιήθηκε στην πολιτική των φοιτητών στο Εργατικό 
Κόμμα Αυστραλίας. Διετέλεσε γραμματέας του Monash 
Συλλόγου Φοιτητών το 1982 και το 1983.
Το 1987 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στην πόλη της 
Berwick.
Διετέλεσε Δήμαρχος το 1990-1991 ενώ πριν από το 1999 ο κ. 
Πανταζόπουλος χρησίμευσε ως Σκιώδης Υπουργός διαφόρων 
χαρτοφυλακίων, συμπεριλαμβανομένων των πολυπολιτισμικών 
υποθέσεων, του τουρισμού, των τυχερών παιχνιδιών, των 
υποθέσεων, των καταναλωτών, του αθλητισμού κ.α. 

Μεταξύ του 1999 και του 2006 ο κ. Πανταζόπουλος υπηρέτησε 
ως υπουργός στην Εργατική κυβέρνηση Bracks, επτά χρόνια 
στον τομέα Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων, του Τουρισμού 
κ.α
Ήταν επίσης υπεύθυνος για το πρόγραμμα αναβάθμισης της  
ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης και ήταν ο βασικός 
παράγοντας για την αδελφοποίηση των Πόλεων Θεσσαλονίκης- 
Μελβούρνης. 
Ήταν εκτελεστικό μέλος του Κοινοπολιτειακού 
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου για πάνω από μια δεκαετία 
και σήμερα είναι πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων.
Είναι ένας από τους τέσσερις διευθυντές του Αυστραλιανού 
Ινστιτούτου των Επαγγελματιών Τουρισμού και Φιλοξενίας, 
εκπροσωπεί τους ομογενείς πολιτικούς ως Πρόεδρος της 
Παγκόσμιας Ελληνικής Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
(Αθήνα), και αντιπροσωπεύει 1200 πολιτικούς της 
Αυστραλίας στην εκτελεστική επιτροπή του Κοινοπολιτειακού 
Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου στο Λονδίνο και έχει 
υπηρετήσει στο συμβούλιο της Αυστραλίας ως περιφερειακός 
αντιπρόσωπος μεταξύ 2007-2009.

Στα σχέδια της Πα.Δ.Ε.Ε. η επιστροφή  
των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Ο νέος πρόεδρος του  διοικητικού συμβουλίου της 
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού 
(Πα.Δ.Ε.Ε.) και μέλος της Κάτω Βουλής  στη πολιτεία 
Βικτώρια της Αυστραλίας  κ. Τζων Πανταζόπουλος
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Η Ενημέρωση

Αποπληθωρισμός: είναι η μείωση του όγκου του χρήματος 
και των πιστώσεων σε σχέση με τα διαθέσιμα αγαθά. 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). 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. 
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. Το τελικό αποτέλεσμα 
του αποπληθωρισμού είναι η μείωση της προσφοράς 
χρήματος και πίστωσης με αποτέλεσμα την οικονομική 

καταστροφή πολλών επιχειρήσεων. 
Ο στόχος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η αναζήτηση 
λύσεων ώστε να μην μειωθεί η προσφορά χρήματος 
και πιστώσεων προς αυτήν προκειμένου να αποφύγει 
την οικονομική καταστροφή. Η επιχείρηση μπορεί να 
προστατεύσει  τη ρευστότητά της, αρκετά εύκολα, αρκεί να 
γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περιόδους αποπληθωρισμού. 
Σε ένα περιβάλλον αποπληθωρισμού και ύφεσης, οι μετοχές  
πέφτουν απότομα, ακόμα και κατά 90%, τα αμοιβαία 
κεφάλαια καταρρέουν, γίνονται μαζικές απολύσεις, ανεβαίνει 
το ποσοστό της ανεργίας, επιχειρήσεις πτωχεύουν, τράπεζες 
και ασφαλιστικές εταιρίες καταρρέουν ή πτωχεύουν 
και εμφανίζονται πολιτικές κρίσεις. Η προετοιμασμένη 
επιχείρηση θα μπορέσει να δημιουργήσει κέρδη και κατά την 
κρίση, αλλά και κατά την ανάκαμψη. 
Ο κύριος στόχος των επενδύσεων σε περίοδο κρίσης  πρέπει 
να είναι η ασφάλεια. Η εμφάνιση του αποπληθωρισμού θέτει 
σχεδόν όλες τις επενδύσεις σε κίνδυνο. Οι περισσότεροι 
επενδυτές δεν έχουν ιδέα αυτού του κινδύνου. Η επιχείρηση 
θα πρέπει πρώτα να προστατεύσει τα κεφάλαια της και 
μετά να αναζητήσει λύσεις για να επωφεληθεί από την 
κρίση και μετέπειτα από την ανάκαμψη. Σε περιβάλλον 
αποπληθωρισμού οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τα παρακάτω: 
Οι επιχειρήσεις με μεγάλα αποθέματα εμπορευμάτων 
θα πρέπει να τα μειώσουν. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει 
να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια για την 
αντιμετώπιση της μειωμένης ρευστότητας και σχέδια για τη 

μείωση των εξόδων. Η τυχόν μείωση του προσωπικού θα 
πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρηθούν τα 
ικανά στελέχη και το ικανό προσωπικό.
Άμεσης προτεραιότητας θα πρέπει να είναι η είσπραξη 
των απαιτήσεων των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να δίνουν 
εκπτώσεις για την άμεση είσπραξη μετρητών. Θα πρέπει 
να μειώνουν όσο το δυνατόν την περίοδο είσπραξης των 
απαιτήσεων. Εάν οι πελάτες τους αντιμετωπίσουν μείωση 
των πωλήσεων, θα είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις 
υποχρεώσεις τους.
Σε περιόδους αποπληθωρισμού θα πρέπει να αποφεύγονται 
οι επενδύσεις σε ομόλογα και κυρίως σε μη κρατικά 
ομόλογα. Η τιμή οποιουδήποτε ομολόγου που έχει εκδοθεί 
από οποιοδήποτε δανειστή (οργανισμό, επιχείρηση, ξένα 
κράτη κλπ.), ο οποίος δεν μπορεί να το αποπληρώσει,  θα 
καταρρεύσει ή θα μηδενιστεί. Ο φόβος της πτώσης των 
ομολόγων θα συμπαρασύρει σε πτώση και τα πιο ασφαλή 
ομόλογα.
Οι επενδύσεις στα ακίνητα είναι πολύ δύσκολο να 
ρευστοποιηθούν καθόσον απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Σε περίοδο αποπληθωρισμού οι αγοραστές 
απέχουν από αγορές ακινήτων. Καθώς βλέπουν τις τιμές 
να πέφτουν περιμένουν να πέσουν ακόμα περισσότερο 
πριν προβούν σε αγορές. Οι τιμές των ακινήτων συνήθως 
συνεχίζουν να πέφτουν ακόμα και μετά την ανάκαμψη της 
οικονομίας. Τα ακίνητα θα πρέπει πωληθούν εγκαίρως και να 
ξαναγοραστούν όταν οι τιμές τους φθάσουν σε πυθμένα και 
ανακάμψουν.
Οι επενδύσεις σε έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα θα 
πρέπει να αποφεύγονται. Η επιχείρηση θα πρέπει να πωλήσει 
εγκαίρως  αν κατέχει κάποια από αυτά, πριν καταρρεύσουν οι 
τιμές τους.
Σε περίοδο αποπληθωρισμού όλα τα στοιχεία του 
ενεργητικού χάνουν αξία εκτός των μετρητών. Λέγεται ότι τα 
μετρητά είναι «Βασιλιάς». Η κατοχή μετρητών συνίσταται  
εφόσον είναι τοποθετημένα σε ένα ασφαλές και προσβάσιμο 
μέρος. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχουν χρήματα αν 
πτωχεύσει η τράπεζα σας.
Επιλέξετε μια ασφαλή τράπεζα για τις συναλλαγές σας. 
Στην κρίση του 1929-1933 έκλεισαν 9.000 τράπεζες μόνο 
στις ΗΠΑ. Όταν καταθέτετε χρήματα στην τράπεζα, στην 
πραγματικότητα δανείζετε τα χρήματα σας στην τράπεζα 
και λαμβάνετε τον τόκο σας. Η τράπεζα στην συνέχεια 
δανείζει τα χρήματά σας στους πελάτες της. Εάν οι πελάτες 
της τράπεζας δεν αποπληρώσουν τα δάνεια τους, η τράπεζα 
πτωχεύει και εσείς δεν μπορείτε να πάρετε πίσω τα χρήματα 
σας. Η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ 
χειροτερεύει περαιτέρω την κατάσταση για δύο λόγους: 
α) Απομακρύνεται ένα βασικό κίνητρο των τραπεζών να 
δανείζουν συντηρητικά. Οι καταθέτες αισθάνονται ασφαλείς 
οπότε κάνεις δεν ενδιαφέρεται πώς δανείζουν οι τράπεζες, β) 
Τα ποσά των εγγυήσεων προέρχονται από τις άλλες συνετές 
τράπεζες οι οποίες αποζημιώνουν τους καταθέτες άλλων 
μη συνετών τραπεζών. Αποτέλεσμα είναι να χειροτερεύει ο 
τραπεζικός λόγος δανείων προς καταθέσεις.
Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση που θα πρέπει να κάνετε 
σε περίοδο αποπληθωρισμού είναι η πώληση των μετοχών, 

των αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε μετοχές, 
και άλλων κερδοσκοπικών επενδύσεων που κατέχετε.  Οι 
απώλειες των κεφαλαίων σας μπορούν να φθάσουν μέχρι 
και 100% σε πολλές περιπτώσεις μετοχών. Πουλώντας 
μετοχές προς τα κάτω (short selling) είναι μια πολύ καλή ιδέα 
στην αρχή της περιόδου αποπληθωρισμού για να κερδίσετε 
χρήματα. 
Αποφεύγετε να αγοράζετε συμβόλαια εμπορευμάτων όπως 
πετρέλαιο, καλαμπόκι, χαλκό, μετάξι, βαμβάκι, σιτάρι, 
ατσάλι κλπ. 
Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αποπληθωρισμού:
Αγοράστε «γραμμάρια χρυσού» (“goldgrams”), το νέο 
ψηφιακό παγκόσμιο νόμισμα (digital currency) για να 
κάνετε τα μετρητά σας πιο ασφαλή. Υπάρχει μια εταιρία 
που πουλά τίτλους σε πραγματικό χρυσό (και όχι υπόσχεση 
μέσω πιστοποιητικού ή συμβολαίου). Αναλαμβάνει την 
φύλαξη του χρυσού σας στη Ζυρίχη και στο Λονδίνο. Τα 
χρήματα σας αντιστοιχούν σε γραμμάρια και όχι σε ευρώ, 
αντιπροσωπεύουν πραγματικό χρυσό και μπορείτε να κάνετε 
πληρωμές σε «γραμμάρια χρυσού». 
Ανοίξτε  τραπεζικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές 
ασφαλείς τράπεζες.  
Επενδύστε σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις.
Κρατήστε αρκετά μετρητά.
Να έχετε ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλείς εταιρίες οι 
οποίες να συνεργάζονται με ασφαλείς τράπεζες.
Να πουλήστε συλλεκτικά αντικείμενα τα οποία έχετε για 
επένδυση.
Κάνετε μια λίστα με επενδύσεις που θα θέλετε να αγοράσετε 
σε χαμηλότερες τιμές όταν θα ρευστοποιηθούν.
Ζητήστε συμβουλές από ειδικούς για την αντιμετώπιση του 
αποπληθωρισμού.
Αναπτύξετε σχέδια για το πώς θα επωφεληθείτε από το τέλος 
της περιόδου του αποπληθωρισμού.
Σκεφτείτε να ξεκινήσετε την δικιά σας επιχείρηση στο 
πυθμένα του αποπληθωρισμού.
Ερευνήστε να αγοράσετε μια επιχείρηση κοντά στο πυθμένα 
του αποπληθωρισμού.
Τι θα πρέπει να κάνετε όταν ο αποπληθωρισμός τελειώσει:
Σταματήστε να επενδύετε στην πτώση των μετοχών (short 
selling) και αρχίσετε να επενδύετε στην άνοδο των μετοχών 
(long).
Αγοράσετε ομόλογα των οποίων η τιμή έχει μειωθεί 
σημαντικά στην περίοδο του αποπληθωρισμού.
Αγοράστε πολύτιμα μέταλλα και εμπορεύματα.
Αγοράστε ακίνητα ευκαιρίες, κυρίως από πλειστηριασμούς.
Αγοράστε στοιχεία ενεργητικού από ρευστοποιημένες 
εταιρίες. 
Αγοράστε έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα σε τιμή 
ευκαιρίας. 
Αγοράστε ολόκληρη επιχείρηση σε χαμηλή τιμή.
Δημιουργείστε την καινούργια σας επιχείρηση. Στον πυθμένα 
του αποπληθωρισμού όλα είναι φθηνά, τα επιτόκια των 
δανείων, τα ενοίκια, τα γραφεία, οι μισθοί του εργατικού 
δυναμικού, οι μισθοί των εξειδικευμένων  στελεχών και 
όλα τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού για την ίδρυση μιας 
επιχείρησης.

Συμβουλές για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης σε περίοδο αποπληθωρισμού 

Δρ.  Γιώργος Σ. Ατσαλάκης
Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης

Η Ενημέρωση
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Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στον 
κλάδο της κρουαζιέρας σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου 
Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ).
Ειδικότερα οι επιβάτες που επιβιβάστηκαν σε κρουαζιερόπλοια 
από ευρωπαϊκά λιμάνια – σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν 
κατά την διάρκεια του συνεδρίου European Cruise Council (10-
05-2009) ανέρχονται σε 4,7 εκ  ενώ ο αριθμός των κρουαζιερό-
πλοιων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ευρώπη το 2008 αυξήθη-
κε κατά 35% σε σχέση με το 2005, φθάνοντας τα 192 πλοία.
Ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισμός δραστηριοποιείται στην πε-
ριοχή της Α. Μεσογείου όπου διακρίνονται οι επιμέρους αγορές 
του Αιγαίου Πελάγους, της Μαύρης Θάλασσας, του τριπτύ-
χου Κύπρος-Άγιοι Τόποι-Αίγυπτος και του τριπτύχου Βενετία-
Αδριατική-Ιόνιο Πέλαγος. 
Η Ελλάδα στον τομέα της κρουαζιέρας, που αντιπροσωπεύει 
έναν από τους πλέον αναπτυσσόμενους κλάδους του παγκόσμιου 
τουριστικού προϊόντος, εμφανίζει υστέρηση, εξαιτίας της έλλει-
ψης υποδομών, αλλά και της απαιτούμενης ποιότητας στις προ-
σφερόμενες υπηρεσίες. Πρακτικά σήμερα το Αιγαίο και το Ιόνιο 
αποτελούν πόλους έλξης για πληθώρα κρουαζιερόπλοιων που 
εξορμούν όμως από λιμάνια γειτονικών χωρών, οι οποίες καρπώ-
νονται και τα μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.
Τα αίτια του φαινομένου αυτού βρίσκονται καταρχήν στο προ-
στατευτικό καθεστώς καμποτάζ, το οποίο ίσχυε στην Ελλάδα 
μέχρι το 2003, με αποτέλεσμα η χώρα μας να υστερεί σημαντικά 
απέναντι στους Ευρωπαίους ανταγωνιστές. Επιπλέον, δεν φαίνε-
ται να υπάρχει οργανωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη του συγκε-
κριμένου κλάδου. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ακόμη και ο 
Πειραιάς το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, δεν διαθέτει σταθμό 
κρουαζιερόπλοιων σε πρόσθετες υποδομές και υποστηρικτικές 
εγκαταστάσεις πέραν αυτών που απέκτησε εξαιτίας των Ολυμπι-
ακών αγώνων του 2004, ικανών να καλύψουν στοιχειωδώς, μόνο 
τις ανάγκες των πλοίων.
Στη χώρα μας, εκτός από την κρουαζιέρα, σημαντική είναι η συμ-
βολή του γιώτινγκ και των ημερόπλοιων στην ανάπτυξη του θα-
λάσσιου τουρισμού. 
Το γιώτινγκ αναφέρεται στη ναύλωση ενός σκάφους, ώστε να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσον μεταφοράς, διαμονής και ψυχαγωγίας 
από μία ομάδα ατόμων, στα οποία – μέσω της θαλάσσιας ναύλω-
σης – δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν και να σχεδιάσουν από 
κοινού το θαλάσσιο ταξίδι τους με γνώμονα πάντα την αναψυχή.
Τα ημερόπλοια είναι τα σκάφη που προσφέρουν υπηρεσίες ταξι-

διών κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή δεν πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις (καμπίνες, εστιατόριο κ.α.).
Στον τομέα της κρουαζιέρας η Ευρώπη αποτελεί τον ηγέτη του 
κλάδου σχεδιασμού και κατασκευής πλοίων. Κατά το 2007 η βιο-
μηχανία κρουαζιέρας δαπάνησε 4,8 δισ. ευρώ  για τη ναυπήγηση, 
επισκευή και συντήρηση πλοίων στην  Ευρώπη.
Οι κρουαζιέρες αποτελούν κύρια πηγή εισερχόμενου τουρισμού 
για τις ευρωπαϊκές χώρες.
Η ευρωπαϊκή αγορά κρουαζιέρας προτιμά ως επί το πλείστον τα 
ταξίδια στη Μεσόγειο και τα νησιά του Ατλαντικού κατά 60% 
και λιγότερο στην Καραϊβική  ύψους 24% και στην Β. Ευρώπη 
16%.
Σε ότι αφορά τα κριτήρια βάσει των οποίων οι τουρίστες επιλέ-
γουν για το αν θα συμμετέχουν ή όχι στις κρουαζιέρες, φαίνεται 
ότι σημαντικό ρόλο παίζουν οι προορισμοί – σταθμοί και έπονται 
άλλα κριτήρια ποτ σχετίζονται με την τιμή, τη δυνατότητα για 
χαλάρωση και ξεκούραση, τη μοναδικότητα της εμπειρίας , τις 
ανέσεις που προσφέρει το πλοίο.
Διεθνώς η κρουαζιέρα αποτελεί δυναμικό υποκλάδο του θαλάσ-
σιου τουρισμού, τόσο επειδή επενδύονται σημαντικά ποσά για 
την κατασκευή λιμενικών υποδομών και τη ναυπήγηση πολυτε-
λών κρουαζιερόπλοιων, όσο και εξαιτίας της σημαντικής εισροής 
ξένου συναλλάγματος που επιφέρει. 
Το συνολικό κόστος της κρουαζιέρας επηρεάζεται από τα χαρα-
κτηριστικά του πλοίου, η κατηγορία της καμπίνας, η περίοδος 
πραγματοποίησης της κρουαζιέρας, ο προορισμός της κρουαζιέ-
ρας και το είδος και η διάρκεια τα κρουαζιέρας.
Η ανάλυση των χαρακτηριστικών της ζήτησης αποκαλύπτει ότι 
σε αρκετό υψηλό ποσοστό αυτή αποτελείται από άτομα που επι-
λέγουν για πρώτη φορά τη κρουαζιέρα , που προέρχονται από 
όλα τα κοινωνικά στρώματα , μέσης ηλικίας 46 ετών και με οικο-
γενειακό εισόδημα 50.000 δολάρια.
Τα 2/3 της παγκόσμιας ζήτησης αναλογούν στη Β. Αμερική, ενώ 
δεύτερη έρχεται η ευρωπαϊκή αγορά με δύο (2) εκατομμύρια τα-
ξίδια.
Ο κλάδος της κρουαζιέρας βρίσκεται εν μέσω μιας διαδικασίας 
εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος στόλου, εισάγοντας ακόμη με-
γαλύτερα πλοία, δυναμικότητας μέχρι 3.500 επιβατών.
Οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις σχετικά με τη 
ζήτηση είναι: μείωση της ανάπτυξης της ζήτησης από τις Η.Π.Α, 
αύξηση ζήτησης από την Ευρώπη και  πτώση των τιμών της 
κρουαζιέρας.         

Τουρισμός

Δημοφιλείς προορισμοί η Ελλάδα και η Ιταλία

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
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Η Γνώμη

Η Γνώμη

Σε ποιους απευθύνονται τα κρητικά αγροτικά προϊόντα; Σε 
όλους και σε κανένα. To marketing που χρησιμοποιούμε 
είναι των αρχών του προηγούμενου αιώνα: πρώτα παράγου-
με και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε με την παραγωγή. Εξ 
ου και το πρόβλημα της διάθεσης των προϊόντων μας. Το 
οποίο πρόβλημα, αν συνεχίσουμε να παράγουμε όπως έχουμε 
συνηθίσει, αν συνεχίσουμε να εμπορευόμαστε όπως τύχει, αν 
δεν προσαρμοστούμε με δυο λόγια στο τι θέλει ο καταναλω-
τής, θα λυθεί κάποια στιγμή από μόνο του: θα πάψουμε να 
παράγουμε.
Αλλά για ποιον καταναλωτή μιλάμε; Για τον καταναλωτή 
που πριν αγοράσει σκέφτεται, διαβάζει τις συσκευασίες των 
προϊόντων, επιθυμεί να πληροφορηθεί τον τρόπο παραγωγής 
τους και επιλέγει με βασικά κριτήρια την υγιεινή διατρο-
φή και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλάμε για τον 
πράσινο καταναλωτή. Σε αυτόν πρέπει να απευθυνθούμε. Γι΄ 
αυτόν πρέπει να παράγουμε τα προϊόντά μας. Στο μη συνει-
δητοποιημένο καταναλωτή, σε αυτόν που η τιμή του προϊό-
ντος είναι το παν δεν μπορούμε να απευθυνθούμε. Η Κρήτη 
δεν παράγει φτηνά προϊόντα.
Δυο ερωτήματα ανακύπτουν αμέσως αμέσως:
1. Υπάρχουν αρκετοί πράσινοι καταναλωτές για να απορρο-
φήσουν μια καθ΄ ολοκληρία πράσινη (βιολογική) κρητική 
αγροτική παραγωγή;
2. Είναι εφικτή για τις παραγωγικές και κοινωνικοοικονομι-
κές συνθήκες της Κρήτης η βιολογική παραγωγή;
Ας αρχίσουμε με το πρώτο ερώτημα. Η απάντηση είναι ότι 
αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν υπάρχει επαρκής κατανα-
λωτική ζήτηση πράσινων προϊόντων. Είναι σίγουρο όμως ότι 
στα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα αλλάξουν. Μεγάλη ώθη-
ση στην πράσινη ζήτηση θα δώσει η ευρεία συνειδητοποίη-
ση αφενός της αναγκαιότητας αντιμετώπισης των μεγάλων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και αφετέρου του αδιέξοδου 
του σημερινού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης: τα οφέλη 

που αυτό το μοντέλο θεωρητικά προσφέρει (βασιζόμενο 
στις εισροές ενέργειας και πρώτων υλών και στη μείωση του 
εργατικού κόστους) εκμηδενίζονται στην πράξη τόσο από το 
περιβαλλοντικό όσο και από το κοινωνικό κόστος (ανεργία 
κλπ) που προκαλεί. Η συνειδητοποίηση αυτή έχει ήδη οδηγή-
σει σε κεντρικές πολιτικές στήριξης πράσινων οικονομικών 
δραστηριοτήτων (χρηματοδοτήσεις για την εισαγωγή περι-
βαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών, φορολογική επιβάρυνση 
των προϊόντων με σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
κατά την διαδικασία παραγωγής τους κλπ). Πολύ σύντομα το 
πάντρεμα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς με την προ-
στασία του περιβάλλοντος δεν θα συνιστά ζήτημα ευαισθησί-
ας αλλά προϋπόθεση για την επιβίωση μιας επιχείρησης.
Προχωράμε στο δεύτερο ερώτημα. Καταρχήν από τεχνι-
κή άποψη τίποτα δεν μας εμποδίζει να μετατρέψουμε την 
παραγωγή μας σε βιολογική. Είμαστε ως νησί απομονωμένος 
τόπος. Δεν έχουμε απαιτητικές σε χημικές εισροές (λιπάν-
σεις, φυτοφάρμακα) καλλιέργειες. Η υπάρχουσα τεχνολογία 
επί των βιολογικών εισροών ήδη καλύπτει ικανοποιητικά τις 
απαιτήσεις των καλλιεργειών μας και ως συνεχώς εξελισσό-
μενη θα τις καλύπτει στο άμεσο μέλλον αποτελεσματικότερα 
και οικονομικότερα (ιδίως αν αποτελέσουμε μεγάλη αγορά 
για τις βιομηχανίες του χώρου). Έχουμε εύστροφους και 
ικανούς αγρότες που μπορούν να υλοποιήσουν τη μεγάλη 
αυτή αλλαγή.
Ας επικεντρωθούμε στον παραγωγό. Πώς θα μετατρέψει την 
παραγωγή του σε βιολογική; Τι πρέπει να γίνει; 
1. Να πειστεί ο παραγωγός. Η βιολογική παραγωγή δεν είναι 
κάτι απλό. Η διάχυση τεχνογνωσίας είναι βασική, αλλά δεν 
φτάνει. Απαιτείται μια ευρύτερη αλλαγή οπτικής από παρα-
γωγούς και καταναλωτές, ένα νέο όραμα, ένας νέος πολιτι-
σμός. Αυτά θα στηρίξουν τόσο τις νέες γεωργικές πρακτικές 
όσο και τις νέες καταναλωτικές συμπεριφορές. Η Κρήτη - 
Πράσινο νησί (με άξονες την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων 
και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη βάση της 
βιολογικής παραγωγής) πρέπει να γίνει η νέα μας Μεγάλη 
Ιδέα. Η βιολογική παραγωγή η πρώτη μας μάχη. Όχι ότι 
ως «βιολογικοί» θα πάρουμε την Πόλη. Δεν θα έρθει καμία 
εποχή παχιών αγελάδων. Δεν θα πουλάμε τα προϊόντα μας 
πανάκριβα. Απλά να τα πουλάμε χωρίς να «μπαίνουμε μέσα» 
πρέπει να είναι ο σκοπός. Και τον μόνο τρόπο που βλέπω 
είναι να μπορούμε κάποια στιγμή να βγούμε στην αγορά, 
μέσα σε ένα ευρωπαϊκό τοπίο πράσινης κατεύθυνσης (όπου 
η περιβαλλοντική επίδοση μιας επιχείρησης δεν θα αφορά 
μόνο τα δικά της προϊόντα αλλά και αυτά που προμηθεύεται 
από τρίτους σε υλικά και πρώτες ύλες) και να λέμε στις μεγά-
λες πολυεθνικές (οι οποίες θα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην 
περιβαλλοντική τους επίδοση): Έχουμε ως Κρήτη 50.000 
τόνους πράσινο λάδι (βιολογικό), 10.000 πράσινα αρνιά (βι-
ολογικά) κλπ. Τα «ποιοτικά» προϊόντα, τα ΠΟΠ, οι κλαδικές 
διαρθρώσεις κλπ δεν αρκούν. Θα ήταν κάποια λύση - τριάντα 
χρόνια πριν. 
2. Να υποστηριχτεί ο παραγωγός. Σε ποιους τομείς;
α. Στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου σε Περιφε-
ρειακό επίπεδο. Υπολειτουργούσες ή αναλωνόμενες σε γενι-
κές, παρωχημένες και άστοχες πολιτικές υπηρεσίες, ιδρύματα 
και οργανισμοί πρέπει να αναδιοργανωθούν, κατάλληλα στε-
λεχωθούν και χρηματοδοτηθούν με ένα συγκεκριμένο στόχο: 
την πράσινη ανάπτυξη. Έχουμε ανάγκη από μια στοχευμένη 
μακροπρόθεσμη Περιφερειακή πολιτική, πολύ πέραν της 
θητείας ενός Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή 
ενός Πρωθυπουργού.
β. Στην αλλαγή του συστήματος των γεωργικών επιδοτήσε-
ων. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το κλειδί της υπόθεσης. 
Το οικονομικό κίνητρο. Η πρόταση μου είναι να επιδοτείται 
στην Κρήτη αποκλειστικά και μόνο η βιολογική παραγωγή. 
Και τονίζω την λέξη παραγωγή. Δεν έχει νόημα να επιδο-
τούμε πρόβατα που κάνουν βόλτα στα βουνά ή παρατημένες 

ελιές. Η στρεμματική ενίσχυση πρέπει να αντικατασταθεί 
με την ενίσχυση τυποποιημένων προϊόντων που διατίθενται 
στην αγορά. Και να αποσυνδεθεί η έννοια της γεωργικής επι-
δότησης από την έννοια της κοινωνικής πολιτικής (που δεν 
είναι και κοινωνική πολιτική: μεταθέτει απλώς τα κοινωνικά 
προβλήματα καθιστώντας τα όλο και πιο εκρηκτικά την ώρα 
που καταρρακώνει κάθε υγιή επιχειρηματική προσπάθεια). 
Αν τα εκατοντάδες εκατομμύρια γεωργικών επιδοτήσεων 
που δίνονται στην Κρήτη πήγαιναν στους παραγωγούς που 
μοχθούν και επενδύουν, αν πήγαιναν στις πραγματικές πο-
σότητες παραγόμενου κρέατος, γάλακτος, λαδιού - απλά θα 
έπιαναν τόπο. Γιατί θα ήταν ικανά να στηρίξουν όχι μόνο τον 
παραγωγό (τόσο οικονομικά όσο και ηθικά: να μην βλέπει 
πλέον ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα να παίρνουν πιο 
πολλά λεφτά απ΄ αυτόν) αλλά και οποιαδήποτε μεταρρυθμι-
στική προσπάθεια όπως αυτή της βιολογικής γεωργίας (που 
επιφέρει αρχικά και αύξηση του κόστους παραγωγής και μεί-
ωση της παραγωγής). Κάτι τέτοιο βέβαια προσκρούει στην 
καταρχήν πολιτική της Ε.Ε. να μην επιδοτείται η παραγωγή. 
Αλλά αν επιδοτούμαστε ως φύλακες του περιβάλλοντος, 
υπάρχει καλύτερος φύλακας από τον βιοκαλλιεργητή; 
Η πράσινη ανάπτυξη, το οικονομικό μοντέλο όπου το 
περιβάλλον αποτελεί τον κύριο αναπτυξιακό άξονα, προτεί-
νεται αυτή τη στιγμή παγκοσμίως ως ο τρόπος εξόδου απ΄ 
την οικονομική κρίση. Εμάς ως Κρήτη το συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα είναι ακριβώς το περιβάλλον και τα προϊόντα 
που αυτό έχει τη δυνατότητα να παράγει. Έχουμε προφανώς 
μπροστά μας μια ευκαιρία. Να μπούμε μπροστάρηδες στην 
πράσινη ανάπτυξη, να αυξήσουμε τη διεθνή ανταγωνιστι-
κότητα μας (στη γεωργία, στον τουρισμό) - καλυτερεύοντας 
ταυτόχρονα τις συνθήκες ζωής μας. Με πρώτο βήμα τη βιο-
λογική παραγωγή ο στόχος μας πρέπει να είναι: να κάνουμε 
την Κρήτη διεθνώς γνωστή ως Πράσινο νησί. Να αποκτήσει 
ο τόπος μας ένα brand name νέας κοπής. Ως ο-τόπος-που-
αξίζει-να-ζεις.

Μια πρόταση στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης 
από τον Νίκο Μπιρλιράκη, Προέδρο της ΕΑΣ Ρεθύμνης 

Aς κάνουμε την Κρήτη βιολογικό νησί

Ο Νίκος Μπιρλιράκης,  
Προέδρος της ΕΑΣ Ρεθύμνης 
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Η καλλιέργεια των καρποφόρων δένδρων τόσο της Εύκρατης 
όσο της Τροπικής και της Υποτροπικής ζώνης των παραγωγών 
του Συνεταιρισμού Ρεθύμνης (ΕΑΣ Ρεθύμνης) έχει μεγάλες 
προοπτικές γιατί υπάρχουν κατάλληλες εδαφοκλιματικές 
συνθήκες» ανέφερε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος του 
ΕΑΣ Ρεθύμνης κ. Νικόλαος Μπιρλιράκης. 
Εκτός από την καλλιέργεια της Ελιάς -ανέφερε- η οποία κατέχει 
τη πρώτη θέση στην παραγωγή του Συνεταιρισμού, σήμερα 
καλλιεργούνται  σε μικρή έκταση τα Εσπεριδοειδή, το Αβοκάντο 
και η Χαρουπιά και σε μικρότερη έκταση καλλιεργείται η 
Μπανάνα, η Κερασιά, η Συκιά, η Βερικοκιά, η Μηλιά, η Αχλαδιά, 
η Ροδακινιά, η Δαμασκηνιά, και η  Καρυδιά, ενώ για τα καρποφόρα 
δένδρα Δεσπολιά, Ροδιά, Λωτός και Φραγκοσυκιά δεν υπάρχουν 
οργανωμένες εμπορικές φυτείες αλλά μόνο διάσπαρτα δένδρα 
των οποίων ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος. 
Ακόμη είναι δυνατόν -είπε- να καλλιεργηθούν καρποφόρα δένδρα  
όπως είναι το Μάνγκο, το Λίτσι, η Χουρμαδιά, η Τσεριμόγια, 
η Γκουάβα, η Φραγκοσυκιά, η Πασσιφλόρα, η Παπάγια, το 
Πεκάν τα οποία  έχουν αναπτυχθεί πειραματικά με επιτυχία την 
τελευταία 20ετία από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών 
Φυτών Χανίων. 
Η εμπορική καλλιέργεια των προαναφερθέντων καρποφόρων 
δένδρων για τον Συνεταιρισμό έχει μεγάλες προοπτικές για τους 
παρακάτω λόγους: 
• Ο νομός Ρεθύμνης διαθέτει ιδανικές συνθήκες όσον αφορά το 
κλίμα (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ηλιοφάνεια), το έδαφος 
και το νερό άρδευσης  για την επιτυχή καλλιέργεια τους.
• Οι περιοχές καλλιέργειας τους είναι πολύ περιορισμένες όχι 
μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες  χώρες λόγω των ειδικών 
απαιτήσεων τους σε θερμοκρασία, υγρασία, έδαφος και νερό 
άρδευσης.
• Η προσφορά των καρπών τους στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι 
πολύ μικρή, ενώ η ζήτηση είναι αρκετά μεγάλη και επομένως δεν 
υπάρχει πρόβλημα διάθεσης λόγω κορεσμού της αγοράς. 
• Το μεγαλύτερο μέρος παραγωγής καρπών μπορεί να καταναλωθεί 
επιτόπια από τα εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται την 
Κρήτη κάθε χρόνο. 
Πρέπει να σημειωθεί -συνέχισε- ότι στο νομό Ρεθύμνου αριθμούν 
περίπου 3.000.000 ελαιόδεντρα και 4615 κτηνοτρόφοι περίπου 
με 350.000 αιγοπροβάτα και το Μάρτιο του 2007 το Εργοστάσιο 

γάλακτος της ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ πιστοποιήθηκε με  το σύστημα 
HACCP.
Ακόμη διευκρίνισε «Η ικανότητα παραγωγής γάλακτος που 
αντιπροσωπεύει την δυναμικότητα του νομού και η συγκέντρωση 
αυτής της ποσότητας που έχει στην διάθεση της η Ε.Α.Σ. 
Ρεθύμνης ανέρχεται σε 4.440 τόνοι γάλακτος με τζίρο το 2009 
5,7 περίπου εκατ. Ευρώ και αναμένεται το 2010 να αγγίξει τα 6 
εκατ. ευρώ. Ποσότητα την οποία μπορεί να εγγυηθεί η Ένωση για 
την εξαιρετική ποιότητα και την άριστη μεταποίηση της. Επίσης, 
η  παραγωγή ελαιολάδου έφθασε σε 1,5 τόνους το 2009 ενώ το 
2010 αναμένεται να φθάσει τα 3 εκατ. ευρώ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει το Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης 
το οποίο απαρτίζεται από το νέο κατάστημα αγροτικών 
εφοδίων, το γεωργικό πολυεργαστήριο, το κτηνιατρικό κέντρο, 
το μελισσοκομικό κέντρο και την Μονάδα Προαγωγής Υγείας 
(Αγροτικό Ιατρείο) πραγματοποίησε τζίρο 5 εκατ. Ευρώ το 2008-
2009 ενώ για το 2010 αναμένεται διπλασιασμός.
Σκοπός του Κέντρου είναι: 
• την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και της ανάπτυξης 
των αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του Ρεθύμνου.
• την άμεση διοχέτευση της σύγχρονης γεωπονικής και 
κτηνιατρικής γνώσης στον Ρεθεμιώτη παραγωγό,  
• την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από την Ένωση 
στον αγροτικό κόσμο» 
Ιστορικά Στοιχεία
Η ΕΑΣ Ρεθύμνης ιδρύθηκε το έτος 1937 με την υπ’ αριθμό 
15295/31.03.1937 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Το Μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.325.312 €, 
κατανεμημένο σε 180 μερίδες.
Η Ένωση διοικείται έχει  αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της 
παραγωγής και της αξιοποίησης των αγροτικών προϊόντων του 
νομού. 
Σήμερα η ΕΑΣ Ρεθύμνης είναι από τις δυναμικότερες οικονομικές 
συνεταιριστικές οργανώσεις. 
Συγκεκριμένα:
• Με αξία ακίνητης περιουσίας 30 εκατομμύρια €.
• Με κύκλο εργασιών για το 2008 ύψους 10.052.263,27 €.
• Με μόνιμο προσωπικό 75 εργαζομένων και 15 εποχιακής 
απασχόλησης.
• Με πλεονασματικούς ισολογισμούς τα τελευταία έξι χρόνια.

Καλλιέργεια τροπικών καρποφόρων δένδρων 
των παραγωγών του Συνεταιρισμού Ρεθύμνης
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Αφιέρωμα

Δέκα άξονες μεταρρύθμισης  για την ολική επαναφορά της 
Ελληνικής οικονομίας πρότειναν στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο 
του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητηρίου με θέμα «Η Ωρα 
της Ελληνικής Οικονομίας» ο καθηγητής Οικονομικών 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Διευθυντής του 
ΙΟΒΕ κ. Γιάννης Στουρνάρας και ο Νίκος Βρετός Διευθύνων 
Σύμβουλος της BCG (Boston Consulting Group).
Οι άξονες είναι: Ισχυρή ναυτιλία, ποιοτικός τουρισμός και 
σύνδεση με τον τουρισμό, ανταγωνιστική γεωργία, περιβάλ-
λον και πράσινο ενεργειακό ισοζύγιο, ευελιξία εργατικού δυ-
ναμικού, αποτελεσματική παιδεία, ισχυροί Ελληνικοί όμιλοι 
-καινοτόμες επιχειρήσεις- διείσδυση στην ΝΑ Ευρώπη και 
στις αναδυόμενες μεσογειακές αγορές, υγιές χρηματοπιστωτι-
κό σύστημα και δημοσιονομικός εξορθολογισμός (περιστολή 
δαπανών, αύξηση εσόδων). 
Στην συνέχεια αναφέρθηκαν στους στόχους της δεκαετίας 
(2010-2020) που είναι: το δημόσιο χρέος 75%-80% του 
ΑΕΠ το 2020, από 113% το 2009, η εθνική αποταμίευση 
το 20% του ΑΕΠ από 10% το 2009, το έλλειμμα ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών το 2% το 2020 από 11% το 2009, το 
ποσοστό ανεργίας το 5% το 2020 από το 9,5% το 2009 και το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 100% της Ευρωπαϊκή; Ζώνης το 2020 
από το 86,1% το 2009. 
Σήμερα διευκρίνισαν ότι: «το κρατικό έλλειμμα προβλέπε-
ται να ανέλθει στο 12,5% του ΑΕΠ για το 2009, το ποσοστό 
ανεργίας στο 10% ενώ το δημόσιο χρέος αναμένεται να είναι 
113% του ΑΕΠ.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε το μεγαλύ-
τερο έλλειμμα το 2007 (-14% του ΑΕΠ) στην ιστορία της 
Ελλάδας, το μεγαλύτερο στον ΟΟΣΑ και παραμένει υψηλό. 
Το ποσοστό της εθνικής αποταμίευση στο ΑΕΠ έχει μειωθεί 
στο -10% το 2009, μία περικοπή 10% στις αμυντικές δαπάνες 
ισοδυναμεί με κατασκευή 100 σχολείων σε επαρχιακές πόλεις 
ή δύο μεγάλα νοσοκομεία, το spreads ελληνικών ομολόγων 
ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα και το μη άνοιγμα των κλειστών 

επαγγελμάτων κοστίζει 1-2% του ΑΕΠ ετησίως.
Το ποσοστό των εξαγωγών στο ΑΕΠ (23%) είναι το χαμηλό-
τερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, οι  ξένες επενδύσεις 
είναι οι χαμηλότερες στον ΟΟΣΑ, η ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας έχει υποβαθμιστεί κατά 32 θέσεις μεταξύ 2003-
2008, το σύστημα των μεταχρονολογημένων επιταγών ευνοεί 
την φοροδιαφυγή, υποβάθμιση της θέσης στην παγκόσμια 
κατάταξη ως προς τους δείκτες διαφθοράς, από την 49η το 
2003, στην 57η θέση το 2008 και στην 71η θέση το 2009. 
Ακόμη η παραοικονομία της εκπαίδευσης υπολογίζεται στα 
-1,2 δις. ευρώ το χρόνο (περίπου σε 400 ευρώ-800ευρώ ανά 
μαθητή ή μαθήτρια ανά μήνα). Το πρώτο ΑΕΙ στις διεθνείς 
κατατάξεις βρίσκεται στην 201η θέση. 
Στη Γερμανία αντιστοιχούν 1.100.000 κάτοικοι ανά ΑΕΙ ενώ 
στην Ελλάδα κάτω των 500.000. Το 2009, στα ΤΕΙ έμειναν 
περίπου 20.000 θέσεις κενές.
Συντηρούμε 50.000 φοιτητές στο εξωτερικό με ετήσιο κόστος 
περίπου 1 δις. ευρώ. Ο αριθμός φέρνει την Ελλάδα στην πρώ-
τη θέση εξαγωγής φοιτητών με βάση τον πληθυσμό της.
Το ποσοστό των ατόμων που ζούν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη (20%).
Τα τελευταία 150 χρόνια το ποσοστό δασικής κάλυψης της 
Ελληνικής επικράτειας έχει πέσει από το 50% στο 20% με τη 
μεγαλύτερη πτώση τα τελευταία 50 χρόνια.
Ο βαθμός συγκέντρωσης της οικονομίας είναι ακόμα σχετικά 
χαμηλός (στο οργανωμένο λιανεμπόριο είναι 38% σε σχέση 
με 69% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Το εμπορικό ισοζύ-
γιο αγροτικών προϊόντων παρουσιάζει έλλειμμα που αυξήθη-
κε με μέσο ετήσιο ρυθμό 11% στη περίοδο 1998-2008.
Επίσης υπάρχει χαμηλή ανταγωνιστικότητα με βάση τις τιμές 
στον τουριστικό κλάδο (114 κατάταξη διεθνώς), η χαμηλότε-
ρη όλων ανεξαιρέτως των χωρών της περιοχής των Βαλκανί-
ων ενώ ο θαλάσσιος τουρισμός εμφανίζει συρρίκνωση 50% 
στις ναυλώσεις για σκάφη μέχρι 12 επιβατών.» 

Ολική επαναφορά 
της ελληνικής οικονομίας

Ενημερωτικό δελτίο

Αποστέλλεται δωρεάν
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Σε δημόσιο διάλογο η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας 
των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων σύμφωνα 
με δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Παπα-
κωσταντίνου κατά την  διάρκεια του 20ου Ετήσιου Συνέδριου 
του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητηρίου με θέμα «Η Ωρα 
της Ελληνικής Οικονομίας».
Σύμφωνα με τον νέο Κρατικό Προϋπολογισμό του 2010 έχει 
αποφασισθεί ήδη  η αύξηση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ 
στους αγρότες, για πωλήσεις προϊόντων ζωϊκής και φυτικής 
παραγωγής από 7% σε 11%. Ειδικότερα η φορολογική πολι-
τική του έτους 2010 στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση των 
εσόδων.
Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού εσόδων για το οικονομικό 
έτος 2010 βασίζονται στην τάση μεταβολής των φορολογικών 
εσόδων σε σχέση με την εκτιμώμενη μεταβολή του ονομαστι-
κού ΑΕΠ στις φορολογικές ρυθμίσεις, στα σχεδιαζόμενα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης καθώς και σε επιμέρους παράγοντες 
που επηρεάζουν τις διάφορες κατηγορίες εσόδων.
Η εξαιρετικά αρνητική τάση μεταβολής του ΦΠΑ το 2009 
οφείλεται πέραν της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης και 
στην έξαρση της φοροδιαφυγής στις συναλλαγές. Για την πά-
ταξη της φοροδιαφυγής επιβάλλεται μέσω τραπεζών οι πλη-
ρωμές των επιχειρήσεων, η χρήση των ταμειακών μηχανών 
από όλους, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια κ.α 
Τα έσοδα, προ μείωσης επιστροφών, για το οικονομικό έτος 
2010 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 58.350 εκατομμύρια 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,5% έναντι 2009. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων 
εσόδων το έτος 2010 προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 
4,650 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν  τις αυξημένες 
κατά 150 εκατ. Ευρώ, επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες. 
Στην αύξηση αυτή θα συντελέσουν:
-Η πλήρης απόδοση της αναπροσαρμογής από 26 Ιουνίου 2009 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβδη βενζίνη
-Η πλήρης απόδοση της αναπροσαρμογής του τέλους συνδρο-
μητών κινητής τηλεφωνίας και της επιβολής της τέλους καρ-
τοκινητής τηλεφωνίας και 
-Η ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού και η εντατικοποίη-
ση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων με σκοπό τον 
περιορισμό της παραοικονομίας και την  καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
Για την στήριξη της επιχειρηματικότητας προβλέπει ο προϋ-

πολογισμός μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  
μέσα κυρίως από την προώθηση της καινοτόμου-«πράσινης» 
επιχειρηματικότητας.
Όπως αναφέρεται επιδίωξη είναι η διατήρηση και η ενίσχυση 
του αναπτυξιακού ρόλου των μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων και θα αρθούν  τα αντικίνητρα για να υπάρξει:
-Δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας με ένα σταθερό 
φορολογικό πλαίσιο, με αποτελεσματικό ελεγκτικό σύστημα 
και άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων.
-Μια νέα υπηρεσία με απλοποιημένες διαδικασίες για την 
ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων.
-Ενίσχυση κινήτρων για την έρευνα-καινοτομία αλλά και αντι-
κινήτρων για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή 
αερίων θερμοκηπίου.
-Θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στη χωροθέτηση και λει-
τουργία μεγάλων εμπορικών κέντρων.
-Μέτρα και έλεγχος για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου.
Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας (% ετήσιες μετα-
βολές , σταθερές τιμές) με βάση τα στοιχεία του υπουργείου 
Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( Νοέμβριος του 
2009) είναι:
-Ιδιωτική κατανάλωση (για το 2009 με βάση το υπουργείο) 
είναι -1,5, (για το 2010) 0,4 και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
-1,3
-Δημόσια κατανάλωση (για το 2009 με βάση το υπουργείο)
είναι 11,0, (για το 2010) -3,0  και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
-0,1
-Επενδύσεις (για το 2009 με βάση το υπουργείο) είναι                           
19,8, (για το 2010) -1,9 και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -3,9
-Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών  (για το 2009 με βάση το 
υπουργείο) είναι -14,0, (για το 2010) 2,5  και για την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή 2,7
-Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (για το2009 με βάση το 
υπουργείο) είναι -21,0, (για το 2010) 0,7 και για την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή -3,1
-ΑΕΠ  (για το 2009 με βάση το υπουργείο) είναι -1,2, (για το 
2010)  -0,3 και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -0,3
-Πληθωρισμός(ΓΔΤΚ) (για το 2009 με βάση το υπουργείο) 
είναι 1,2, (για το 2010) 1,4 και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή                                                                                                                                         
1,4
-Ποσοστό ανεργίας (Εθνικολογιστική βάση) (για το 2009 με 
βάση το υπουργείο) είναι 9,0 (για το 2010) 9,7 και για την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10,2

Προϋπολογισμός 2010

Αφιέρωμα

Φορολογική πολιτική
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος

«Στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου 2010  πραγμα-
τοποιείται εκδήλωση στην Κομοτηνή, για το έργο, τη ζωή και 
τον πολιτικό ρόλο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην απελευθέ-
ρωση της Θράκης, την οποία διοργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», ο Δήμος Κομοτηνής, η αδελφότη-
τα Κρητών Κομοτηνής και φορείς της Κομοτηνής» επισήμανε 
σε συνέντευξη στο Ην-Ων ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύμα-
τος κ. Νίκος Παπαδάκης. Αξίζει να τονίσουμε -ανέφερε- τη 
σημασία που απέδιδε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη σχέση της 
πολιτικής με την ηθική ως ένα απόσταγμα από την ιδεολογική 
του συγκρότηση. Ειδικότερα  ο κ. Παπαδάκης υπογράμμισε 
«ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πει κατά την διάρκεια της εισό-
δου του ως εταίρου στη Γαλλική Ακαδημία των Ηθικών και 
Πολιτικών Επιστημών, 27 Ιουνίου 1919 «δια τους πολιτικούς 
άνδρας όπως και δια τους λαούς, ο σεβασμός προς τας επιτα-
γάς της ηθικής, αχωρίστου από τους κανόνας της πολιτικής, 
αποτελεί τον καλύτερον, ίσως δε και τον βεβαιότερον τρόπον 
επιτυχίας», ενώ είχε υπογραμμίσει στην «Εφημερίς των συζη-
τήσεων της Γερουσίας» κατά την διεξαγωγή της συνεδρίασης 
της 23ης  Δεκεμβρίου 1929, την ειλικρίνεια που πρέπει να δι-
ακρίνει τον πολιτικό απέναντι στον λαό «…Δεν ήλθον είς την 
Κυβέρνησιν, κύριοι, αυτήν την τελευταίαν φοράν διά να φανώ 
ευχάριστος εις τας διαφόρους ομάδας, εις τα διάφορα άτομα. 
Θα είμαι ευτυχής εάν φανώ χρήσιμος. Αλλά θεωρώ ότι εκπλη-
ρώ καθήκον ιερόν απαγγέλλων συχνά την λέξιν «όχι», όπως 
νομίζω ότι αν έλεγον «ναι» θα κατεπρόδιδα την εντολήν, την 
οποίαν μου έδωσε ο ελληνικός λαός.»
Σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία του  Ιδρύματος  ο κ. Πα-
παδάκης  ανέφερε τα πιο σημαντικά: «Ο Ελευθέριος Βενιζέ-
λος γεννήθηκε στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη το 1864. Στα 
νεανικά του χρόνια η οικογένειά του κατέφυγε στην Ελλάδα, 
καθώς ο πατέρας του υφίστατο τις συνέπειες της επαναστα-
τικής του δράσης. Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών άσκησε τη δικηγορία στα 
Χανιά αλλά σύντομα τον απορρόφησε η πολιτική ως μέλος της 
φιλελεύθερης παράταξης. 

Οι ηγετικές και πολιτικές του ικανότητες αναδείχθηκαν κατά 
την επανάσταση του 1897. Την περίοδο της Κρητικής πολι-
τείας (1898-1912) συνέβαλε στη διαμόρφωση του Κρητικού 
Συντάγματος, συγκρούσθηκε με τον Αρμοστή Γεώργιο για τις 
φιλελεύθερες αρχές του, κατέφυγε σε ένοπλη επανάσταση στο 
Θέρισο (1905) και πέτυχε την αντικατάσταση του Αρμοστή. 
Το 1910 έληξε ο ρόλος του στα πολιτικά πράγματα της Κρητι-
κής Πολιτείας, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία στην Ελλάδα 
και συγκρότησε το «Κόμμα των Φιλελευθέρων». Υπήρξε ο 
πρωτεργάτης της πολιτικής και οικονομικής ανόρθωσης της 
Ελλάδας και της νικηφόρας έκβασης των Βαλκανικών Πολέ-
μων (1912-1913). Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου ήρθε σε ρήξη με το στέμμα αλλά με κόστος τον Εθνικό 
Διχασμό (1915-1917) επέβαλε την πολιτική του για είσοδο 
της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων. Η Ελλά-
δα ανταμείφθηκε για τη συμβολή της με την παραχώρηση της 
Αρμοστείας της Σμύρνης (1919). Στις κρίσιμες εκλογές του 
Νοεμβρίου 1920 ο Βενιζέλος ηττήθηκε, αποσύρθηκε από την 
πολιτική, για να επιστρέψει μετά τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή του 1922. Με δύο ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες του (1923) 
-την υποχρεωτική ανταλλαγή Ελλήνων και Τούρκων και τη 
Συνθήκη της Λωζάννης, που καθόρισε τα σύνορα ανάμεσα 
στην Ελλάδα και την Τουρκία- άλλαξε τον προσανατολισμό 
της ελληνικής πολιτικής και έβαλε τα θεμέλια της ειρηνικής 
ανάπτυξης. 
Η τελευταία τετραετία της διακυβέρνησής του (1928-1932) 
ήταν περίοδος σταθερότητας και δημιουργίας. Κορυφαία επι-
τυχία το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας (1930). Το τέλος της 
σταδιοδρομίας του σημαδεύτηκε από την απόπειρα κατά της 
ζωής του (Ιούνιος 1933) και το αποτυχημένο κίνημα του Μαρ-
τίου 1935. Αυτοεξορίστηκε στο Παρίσι, όπου πέθανε στις 18 
Μαρτίου 1936.»
Για μεν το Ίδρυμα ο κ. Παπαδάκης τόνισε «Το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» υπήρξε μία 
παλιά ιδέα του Μητροπολίτη πρώην Kισάμου και Σελίνου Ει-
ρηναίου Γαλανάκη. 

Βουλευτής στην Κρητική Βουλή το 1889, Σύμβουλος (Υπουργός) επί της 
Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Πρίγκιπα Γεωργίου (επί Κρητικής Πολι-
τείας) από το 1899 έως το 1901, Πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας από 
το 1909 έως το 1910, Πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1910 έως το 1920 
και από το 1928 έως το 1932.

«ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΥΤΥΧΗΣ ΕΑΝ ΦΑΝΩ ΧΡΗΣΙΜΟΣ»
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Προσωπικότητες της Κρήτης

Το Ίδρυμα συστάθηκε στις 26 Μαρτίου 2000 με πρωτοβουλία 
του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία» και με τη συμπα-
ράσταση της τοπικής Εκκλησίας, της Νομαρχιακής Αυτοδι-
οίκησης Χανίων, του Δήμου Χανίων και φορέων της Κρήτης 
και της Ελλάδας γενικότερα. Το καταστατικό του υπέγραψαν 
33 Ιδρυτικά Μέλη. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2000 η Βουλή των 
Ελλήνων επικύρωσε νομοθετικά την ίδρυσή του με το νόμο 
2841/21-9-2000 και προστέθηκε στα ιδρυτικά του μέλη. 
Έδρα του Ιδρύματος είναι η οικία του Ελευθερίου Βενιζέλου 
επί της πλατείας Έλενας Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων, ένα 
κτίριο του 1877 το οποίο απέκτησε τη σημερινή του μορφή το 
1927 όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος προέβη σε ριζική ανακαί-
νισή του. Τον Μάρτιο του 2002 η οικία Βενιζέλου περιήλθε 
στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο στη συνέ-
χεια την παραχώρησε στο Ίδρυμα. Σήμερα η οικία Βενιζέλου 
λειτουργεί ως μουσείο.    
Οι Διοικητικές και Επιστημονικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος 
από τον Νοέμβριο του 2005 στεγάζονται στο ανακαινισμένο 
κτίριο της πρώην οικίας Βλουμ έναντι της οικίας Βενιζέλου. 
Τον Αύγουστο του 2007 σε ειδική εκδήλωση το κτίριο ονομά-
στηκε Μέγαρο «Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης» προς 
τιμήν του Προέδρου του Ιδρύματος.    
Το Ίδρυμα διοικείται από 23μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 
Πρόεδρο τον Μητροπολίτη πρώην Κισάμου και Σελίνου Ει-
ρηναίο  Γαλανάκη. Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος είναι 
ο Νικόλαος Eμμ. Παπαδάκης και Επιστημονική Σύμβουλος η 
Ελένη Γαρδίκα-Kατσιαδάκη. 
Ο κύριος σκοπός -διευκρίνισε- του Ιδρύματος είναι η χάραξη 
μιας εθνικής στρατηγικής συστηματικής έρευνας και μελέτης 
της εποχής, του έργου και της ζωής τού Ελευθερίου Βενιζέ-
λου.
Στόχος του Ιδρύματος είναι η λειτουργία, σε εθνικό επίπεδο, 
ενός δυναμικού ευρωπαϊκού ερευνητικού και εκπαιδευτικού 

κέντρου, το οποίο να αποτελεί έναν κεντρικό θεσμό συντονι-
σμού της έρευνας και μελέτης του έργου, της εποχής και της 
ζωής τού μεγάλου πολιτικού και της νεότερης ιστορίας της 
Ελλάδας χωρίς ιδεολογικές δεσμεύσεις και αγκυλώσεις, χωρίς 
τοπικούς περιορισμούς. 
Ακόμη το Ίδρυμα έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνερ-
γασιών με πανεπιστημιακά και ερευνητικά Ιδρύματα της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού και με πλειάδα πανεπιστημιακών 
και νέων επιστημόνων.» 
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
O Παπαδάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ γεννήθηκε στις 20 
Ιανουαρίου του 1949 στον Βάμο του νομού Χανίων – Κρήτης 
και είναι Δικηγόρος – Γενικός Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών & Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Σπουδές: Αποφοίτησε από το Εξατάξιο Γυμνάσιο Βάμου Χα-
νίων (1968) και απέκτησε το πτυχίο της Νομικής από το Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών (1977). Ασκεί τη δικηγορία από το 1980 
στα Χανιά. 
Γλώσσες: Αγγλικά
Επαγγελματική Σταδιοδρομία: Είναι μέλος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Χανίων. Διετέλεσε Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Βάμου από το 1980 ως το 1990. Διατελεί Γενικός 
Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών & Μελετών 
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» από την ίδρυσή του το 2000. Δι-
ατελεί Αντιπρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σο-
φία» από το 1990. 
Δημοσιεύσεις: Έχει συγγράψει δύο βιβλία με τίτλους: i) Ελευ-
θέριος Βενιζέλος και Μακεδονία, 1914-1918: Η σημασία 
της μάχης του Σκρα (Μια επισκόπηση), Χανιά 2008 και ii) 
Eleftherios K. Venizelos: A biography, Chania 2006. Επίσης 
έχει επιμεληθεί διάφορες εκδόσεις με ιστορικά θέματα.

Η θρυλική Packard στην οποία επέ-
βαινε ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην 
κατά την δολοφονική απόπειρα.

Φ
Ω
ΤΟ

 IG
D Φ
Ω
ΤΟ

 IG
D

Το γραφείο του Ελευθέριου Βενιζέλου στην οικία του στα Χανιά

Προσωπικότητες της Κρήτης
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Βιβλία

«Είναι αναγκαίο να εξετάσουμε τι αλλάζει στη ζωή μας και 
στο ευρύτερο περιβάλλον μετά τη μεγάλη χρηματοπιστωτική 
κρίση που εξελίχτηκε σε κρίση της παγκόσμιας οικονομίας. Για 
να μιλήσουμε για τις αλλαγές στο management ως θεωρητική 
εμπειρία και πρακτικές πρέπει να σκιαγραφηθεί προηγουμένως 
το νέο επιχειρησιακό τοπίο και οι πιθανές κατευθύνσεις μέσα 
στις οποίες υπό νέους όρους θα συνεχιστεί η ανθρώπινη και η 
επιχειρησιακή δημιουργία» αναφέρει στο βιβλίο του «Η κρίση 
αλλάζει τη ζωή μας και το management» ο καθηγητής του τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Δημήτρης Παπούλιας. 
Δύο στοιχεία -υπογραμμίζει- είναι απολύτως σίγουρα: Οι αν-
θρώπινες συμπεριφορές θα αλλάξουν· αλλάζουν ήδη. Το επι-
χειρησιακό τοπίο θα είναι πολύ διαφορετικό από το τοπίο της 
προηγούμενης περιόδου. Κερδισμένοι θα είναι προφανώς όλοι 
όσοι ενήργησαν έγκαιρα, όσοι διαθέτουν την καλύτερη προε-
τοιμασία, εκείνοι που αντλούν εμπειρίες από το παρελθόν και 
ετοιμάζουν σχέδια για το μέλλον. Αλλά και όλοι εκείνοι που 
για διάφορους λόγους αποφάσισαν να δουν τα πράγματα μέσα 
από την εμπειρία της κρίσης και τη σωστή προσαρμογή, οργά-
νωση και προετοιμασία.
Ακόμη αναφέρει «Δέκα μεγάλα ζητήματα μπαίνουν σε πρώ-
τη προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο, στα οποία οι κυ-
βερνήσεις και οι επιχειρήσεις πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον: 
πιστωτική κρίση, κλιματική αλλαγή, καινοτομία, γεωπολιτική, 
εταιρική οργάνωση, ενέργεια, Ιnternet, υγειονομική περίθαλ-
ψη, παγκοσμιοποίηση και βιοτεχνολογία. Στο παρόν βιβλίο 
είναι ενδιαφέρον ότι επικεντρωθήκαμε σε πολλά θέματα από 
τα παραπάνω.
Πέντε μεγάλες αλλαγές που κυοφορούνται αυτή την περίοδο 
και που μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας, τη ζωή και τη 
δράση των επιχειρήσεων και να υποκινήσουν μεταβολές στο 
management και τις πρακτικές του είναι:
1. Σημαντικότερος ρόλος των κυβερνήσεων στις αναπτυγμέ-
νες αγορές και οικονομίες. Μέχρι τα μέσα του 2007 οι δυτι-
κές κυβερνήσεις ακολούθησαν πολιτικές ιδιωτικοποίησης και 
απελευθέρωσης των αγορών, ενώ ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
εξελισσόταν με ταχείς ρυθμούς σε ένα περίπλοκο οικοδόμη-
μα. Η τάση έχει πλέον αντιστραφεί. Οι ίδιες αυτές κυβερνήσεις 
έχουν διευρύνει τον παρεμβατικό τους ρόλο σε μια προσπάθεια 
σταθεροποίησης των χρηματαγορών. Σε κάποιες περιπτώσεις 

κρατικοποίησαν μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε άλ-
λες…
2. Αναθεώρηση επιχειρηματικών και οικονομικών προσδοκιών 
σε νέα βάση. Οι προσδοκίες κερδοφορίας, επενδυτικής απόδο-
σης και ρυθμού ανάπτυξης θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν 
σημαντικά, καθώς η ασάφεια θα συνεχίσει και πιθανόν να εντα-
θεί σε πολλές αγορές. Οι υψηλές αποδόσεις και οι ταχείς ρυθ-
μοί ανάπτυξης ήταν αποτέλεσμα του φτηνού χρήματος και δεν 
αναμένονται να διατηρηθούν στο ορατό μέλλον. Τα στελέχη 
των επιχειρήσεων πρέπει να αναπτύξουν εναλλακτικά σχέδια.
3. Σημαντικότατη μείωση του δανεισμού. Τα νοικοκυριά, τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επιχειρήσεις μειώνουν 
δραστικά το δανεισμό τους είτε διότι δεν έχουν πρόσβαση σε 
αυτόν είτε διότι το κόστος κρίνεται απαγορευτικό είτε επειδή 
περιορίζουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Εξαίρεση αποτελούν οι 
εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες αυξάνουν το δανεισμό τους.
4. Αναδιάταξη του επιχειρηματικού τοπίου. Η μείωση του δια-
θέσιμου δανεισμού θα οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων επιχειρη-
ματικών μοντέλων και θα ενισχύσει ορισμένες εταιρείες λόγω 
και της αποδυνάμωσης του ανταγωνισμού. Τα επιχειρησιακά 
μοντέλα που βασίζονται σε απεριόριστο και φτηνό δανεισμό 
θα επανατοποθετηθούν.
5. Δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας χρηματοοικονομικής τά-
ξης. Η κρίση αλλάζει τους ρόλους και τη σημασία των εθνικών 
κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών, επιμέρους χωρών, 
διαφόρων κλάδων της οικονομίας αλλά και των επιχειρήσεων. 
Θα υπάρξει περαιτέρω ανάδειξη στο οικονομικό στερέωμα δυ-
νάμεων όπως η Κίνα, η Ινδία».
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΌ
Ο Δημήτρης Β. Παπούλιας είναι ομότιμος καθηγητής του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
όπου διδάσκει μαθήματα επιχειρησιακής έρευνας και στρα-
τηγικής. Έχει σημαντική εμπειρία στο management μεγάλων 
επιχειρήσεων και κρατικών υπηρεσιών. Την περίοδο 1991-
2001 διετέλεσε πρόεδρος του Ομίλου Προβληματισμού για τον 
Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας (ΟΠΕΚ). Σπούδασε μαθηματι-
κά στην Αθήνα και Επιχειρησιακή Έρευνα στη Ρώμη και την 
Οξφόρδη. Έχει εργαστεί ως ερευνητής σε Πανεπιστήμια του 
εξωτερικού και στο ΕΜΠ. Είναι συγγραφέας βιβλίων με αντι-
κείμενο τον δημόσιο τομέα της οικονομίας, τη στρατηγική και
τις αλλαγές.

Τι αλλάζει στη ζωή μας η οικονομική κρίση  
και ο ρόλος της πολιτείας
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Πρόσωπα

Οι απόδημοι Ρεθυμνιώτες στο φράγμα ποταμών του νομού Ρεθύμνου.

Συμμετοχή της Νομαρχίας Ηρακλείου στη Διεθνή Τουριστική 
Έκθεση «World Travel Market»  στο Λονδίνο.

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου και του Πρακτορείου Ειδήσεων «Ην-Ων»

Συνάντηση με τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας Fujian, 
κ. Zhang Chang Ping.

Από το 2ο Συνέδριο Απόδημων Ρεθυμνιωτών. Στο κέντρο η 
αντιδήμαρχος της Νομαρχίας Ρεθύμνου κ. Γιάννα Κεφαλογιάννη.

Η εκδήλωση των εγκαινίων του Μουσειακού χώρου με το αυτοκίνητο 
του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Ομιλία της Νομάρχη Ηρακλείου κ. Βαγγελιώς Σχοιναράκη – 
Ηλιάκη στο σεμινάριο Νομαρχίας Ηρακλείου & Επαρχίας Fujian. 

ΟΡΓΑΝΟΠΟΙΕΙΟΝ «ΛΑΤΩ»
ΣΗΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

Κριτσά
Τ.Κ. 720 51 Αγιος Νικόλαος  

Ν. Λασιθίου Κρήτης 

Τηλ. 6945.588393  
        28410.22670 

Ώρες λειτουργίας 
10:00 - 15:00 
19:00 - 22:00
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Το νέο αγωνιστικό  
πρόγραμμα του 2010

Το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνι-
κής  Σκακιστικής  Ομοσπονδίας (ΕΣΟ) για 
το πρώτο εξάμηνο του 2010 ξεκινάει στις 3 
Ιανουαρίου του νέου έτους. Ειδικότερα:
Πανελλήνια Ομαδικά Πρωταθλήματα 2010
38ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 
Α’ Εθνικής 4/7-11/7/2010, Ομαδικά Πρω-
ταθλήματα Προκριματικά A’ Εθνικής έως 
31/3/2010, Ομαδικά Πρωταθλήματα Προ-
κριματικά Β’,Γ’ Εθνικής και Τοπικά έως 
30/9/2010, Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο 
(Τελική φάση - Final four) 1 & 2/7/2010, 
Ατομικά Πανελλήνια Πρωταθλήματα 2010
 33ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Γυναικών 26/11-7/12/2010,   42ο Πανελλή-
νιο Ατομικό Πρωτάθλημα  Νέων Ανδρών 
Κ.20 3-9/1/2010, 33ο Πανελλήνιο Ατο-
μικό Πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Κ. 20 
3-9/1/2010,
13ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Εφήβων Κ.18 3-9/1/2010, 13ο Πανελλήνιο 
Ατομικό Πρωτάθλημα Νεανίδων Κ.18 
3-9/1/2010, 28ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρω-
τάθλημα Παίδων Κ.16 26/6-2/7/2010, 22ο 
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Κορα-
σίδων Κ.16 26/6-2/7/2010, 13ο Πανελλήνιο 
Ατομικό Πρωτάθλημα Παίδων Κ.14 26/6-
2/7/2010, 13ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρω-
τάθλημα Κορασίδων Κ.14 26/6-2/7/2010, 
19ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Παμπαίδων Κ.12 26/6-2/7/2010, 19ο Πα-
νελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Παγκορα-
σίδων Κ.12 26/6-2/7/2010, 13ο Πανελλήνιο 
Ατομικό Πρωτάθλημα Παμπαίδων Κ.10 
26/6-2/7/2010, 13ο Πανελλήνιο Ατομικό 
Πρωτάθλημα  Παγκορασίδων Κ.10 26/6-
2/7/2010, 7ο Πανελλήνι ο Ατομικό Πρω-
τάθλημα Παμπαίδων Κ.8 26/6-2/7/2010, 
7ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
Παγκορασίδων Κ.8 26/6-2/7/2010 22ο Πα-
νελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα (Ατομικό 
-Ομαδικό) 23-26/4/2010
Πρόγραμμα Διεθνών Διοργανώσεων 2010
 Ευρωπαϊκό Ατομικό Πρωτάθλημα (Ριέ-
κα-Κροατία) 5-19/03/2010, Ευρωπαϊκό 
Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών (Ριέκα-
Κροατία) 5-19/03/2010,
 Ευρωπαϊκό Ατομικό Πρωτάθλημα Βετερά-
νων (Χαλκιδική) 10-18/04/2010, Ευρωπαϊ-
κό Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα (Θεσσα-
λονίκη) 5-12/4/2010,
Παγκόσμιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 
(Μπούρσα - Τουρκία) 3-14/1/2010.

Δεκαπέντε χώρες θα πάρουν μέρος 
στο τουρνουά σκακιού «SUB Zωνική 
Tournament 2010. Οι Μπαχάμες Σκα-
κιστική Ομοσπονδία(BCF) έχει υπο-
βάλλει προσφορά  για το τουρνουά 
και έχει προγραμματισθεί για την 
τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα του Ιουνίου 
του 2010.
Εάν επιτύχει η διοργάνωση –σύμφωνα 
με παράγοντες της FIDE- θα είναι το 
πρώτο τουρνουά το οποίο φιλοξενεί-
ται από την BCF στις Μπαχάμες. Οι 
παράγοντες  αναφέρουν ότι « ο GM 
David Norwood, κάτοικος Μπαχάμες, 
έχει δεσμευθεί για υψηλό επίπεδο δια-
μονής προκειμένου  να φιλοξενηθούν  
οι επίσημοι  παίκτες (15 χώρες  με 13 
από την Καραϊβική  και δύο από τη 
Νότια Αμερική που είναι ο Ισημερι-
νός και η Βενεζουέλα). Οι 13χώρες 
της Καραϊβικής που θα συμμετέχουν 
είναι : οι Αρούμπα, Μπαχάμες, Μπαρ-
μπάντος, Βερμούδες, British Virgin 
Islands, Δομινικανή Δημοκρατία, 

Αϊτή, Τζαμάικα, Ολλανδικές Αντίλλες, 
Πόρτο Ρίκο, Σουρινάμ, Τρινιντάντ και 
Τομπάγκο και  από τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες Παρθένοι Νήσοι».
Περιμένουμε παίκτες και εκπροσώ-
πους-διευκρινίζουν οι αρμόδιοι – από 
όλες τις χώρες που ήδη αναφέρθη-
καν. Θέλουμε να οργανώσουμε-
επισήμαναν- αυτό το τουρνουά για 
πολλούς λόγους:  να διευκολυνθεί 
τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του σκα-
κιού,  οι παίκτες της περιοχής  θα 
έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα  
τίτλο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας   
και θα υπάρξουν  εκπαιδευτικά και 
κοινωνικά οφέλη από την αθλητική 
δραστηριότητα. Οι σκακιστές από 
τις Μπαχάμες-αναφέρουν- έχουν ένα 
πολύ υψηλό επίπεδο ενώ  οι νέοι της 
περιοχής , θα έχουν την ευκαιρία να 
κατανοήσουν και να εκτιμήσουν την 
πειθαρχία που απαιτείται και την ανά-
πτυξη κριτικής σκέψης δεξιοτήτων 
που πηγαίνουν μαζί με το παιχνίδι.

Σκάκι

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΛΟΝΑΚΗ

Σκάκι

Ασκήσεις
Ματ σε 1 κίνηση Ματ σε 2 κινήσεις

             B30 
 Carisen, M         2772
 
 Radjabov         2757

2nd Pearl Spring (5)         02.10.2009

Φαίνεται ότι καμιά φορά ακόμη και 
γκραντμέτρ αυτού του επιπέδου είναι 
τόσο απασχολημένοι με τις περιπλο-
κές της παρτίδας που ξεχνούν να κά-
νουν ροκέ!

Παίζουν τα μαύρα

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

Παίζουν τα λευκά

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

Παίζουν τα λευκά

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

Παίζουν τα μαύρα 

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

Παίζουν τα μαύρα

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

Παίζουν τα λευκά

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

Σχόλια: Στάθης Γαζής

Τουρνουά  Σκακιού στη Καραϊβική 
Tournament 2010

Ζωτικής σημασίας ο ρόλος του σκακιού στους νέους
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Ένα πολυτελή σετ κρασιού με τέσσε-
ρα εξαρτήματα (διάσταση 17χ12χ5) 
για το άνοιγμα μπουκαλιών κρασιού 
είναι χρήσιμο μετά από μία επιτυ-
χημένη επιχειρηματική  συμφωνία, 
προκειμένου να γιορτασθεί με ένα 
ποτήρι κρασί.
Η πολυτελής κασετίνα μπορεί να 
βρίσκεται και επάνω σε ένα γραφείο 
χωρίς να πιάνει ιδιαίτερο χώρο.
Έτσι τα επιχειρηματικά ραντεβού με 
ένα ποτήρι κρασί δημιουργούν προϋ-
ποθέσεις για νέες συνεργασίες αφού 
η καλή διάθεση αλλάζει  θετικά την 
ατμόσφαιρα για γόνιμες επιχειρηματι-
κές επαφές.

Οι πολλές ώρες εργασίας στο 
γραφείο αναγκάζουν πλέον πολλούς 
επιχειρηματίες αλλά και στελέχη των 
επιχειρήσεων να παίρνουν τα γεύματά 
τους στον χώρο της εργασίας τους.
Για τον λόγο αυτό απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σετ με 
δοχείο πορσελάνης πάνω σε μαύρο 
ξύλινο δίσκο με μεταλλικές λαβές 
και τέσσερα πηρουνάκια για εύκολο 
σερβίρισμα (διάσταση 27,5χ17,2χ7,5).  
 Επίσης είναι χρήσιμο εάν σε περίπτωση 
το επιχειρηματικό ραντεβού εξελιχθεί 
σε πολύωρη διαδικασία τότε μπορούν 
οι επαγγελματίες να γευματίσουν χωρίς 
διακοπή των εργασιών τους.  

Για τις γιορτινές μέρες όμως μπορούν 
οι επιχειρηματίες  να στολίσουν τα 
γραφεία τους με κερί σχήμα σπιτιού το 
οποίο είναι εύχρηστο ενώ παράλληλα 
δημιουργεί γιορτινό κλίμα . Η διάσταση 
του κεριού είναι 16χ21χ11.
Για την ανάπτυξη όμως μιας επιχείρησης 
σημαντικό είναι η τήρηση των ραντεβού.
Το ρολόϊ λοιπόν είναι ο βασικότερος 
«συνεργάτης» των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις αλλά και των ιδιοκτητών.
Το ρολόϊ με την ξύλινη βάση έχει 
διάσταση 23,5χ8,8χ14,6 παρέχει 
παράλληλα μολυβοθήκες όπου 
τοποθετούνται τα μολύβια και τα στυλό 
καθώς και υγρόμετρο και βαρόμετρο.

Σετ με δοχεία πορσελάνης για εύκολο 
σερβίρισμα

Κερί σε σχήμα σπιτιού

Πολυτελή σετ κρασιού σε όμορφη 
μαύρη ξύλινη θήκη με τέσσερα 
εξαρτήματα

Ξύλινο σετ με μολυβοθήκες, ρολόϊ , υγρόμετρο και βαρόμετρο

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Γαλατόπιτα 

2 λίτρα γάλα φρέσκο
1,5 ποτήρι ζάχαρι
1 ποτήρι σιμιγδάλι ψιλό
Βανίλια
Ξίσμα 2 προτοκαλιών
5 αυγά
Καρύδια τριμμένα 1 φλυτζάνι
 2 κουταλάκια Κανέλλα
Φύλλα ψιλά για γλυκό του ταψιού

Βράζουμε σε μία κατσαρόλα το γάλα, με την βανίλια 
το σιμιγδάλι και το ξίσμα των πορτοκαλιών και αφού 
το μείγμα πήξη το κατεβάζουμε από την φωτιά και 
προσθέτουμε τα αυγά ενώ παράλληλα τα ανακατεύουμε.  
Στην συνέχεια παίρνουμε ένα μπώλ και ρίχνουμε μισό 
ποτήρι ζάχαρη, ένα φλυτζάνι καρύδια τριμμένα και δύο 
κουταλάκια κανέλλα.
Μετά τοποθετούμε σε ένα ταψί τέσσερα φύλλα ψηλά 
και αφού τα αλλοίψουμε με ελαιόλαδο τοποθετούμε 
το μεγαλύτερο μέρος του μείγματος  του μπώλ, μετά 
βάζουμε άλλα τέσσερα φύλλα και τα περνάμε με 
ελαιόλαδο ενώ ρίχνουμε το υπόλοιπο υλικό του μπώλ.
Στην συνέχεια τοποθετούμε το μείγμα από την 
κατσαρόλα και από πάνω μπορούμε να ρίξουμε κανέλλα 
ή καρύδια.
Το ταψί μπαίνει στο φούρνο στους 170 βαθμούς και 
ψήνεται για μία ώρα.  
  

Συνταγές

«Το σπίτι του Πολιού»
Ένα ξεχωριστό παραδοσιακό καφενείο «Το σπίτι του 
Πολιού» άνοιξε στο χωριό Αστέρι του Δήμου Αρκαδίου 
στο νομό Ρεθύμνου.
Οι θαμώνες μπορούν να απολαύσουν στο νέο στέκι τα 
παραδοσιακά προϊόντα αλλά και να κάνουν μία βόλτα 
στο λαογραφικό μουσείο του. Το μουσείο είναι ένα 
παραδοσιακό Κρητικό σπίτι των επτά δωματίων με 
τα υφαντά του, τις παλιές φωτογραφίες, τα δωμάτια 
υποδοχής κ.α.
Το παραδοσιακό καφενείο έχει προαύλιο χώρο  στον 
οποίον εκθέτουν τα εργαλεία του γεωργού, του χτίστη, 
του τσαγκάρη και του κτηνοτρόφου.
Το νέο καφενείο το δημιούργησε ο Γιώργος Πολιουδάκης 
ο οποίος πιστεύει ότι «οι επισκέπτες γνωρίζουν την 
Κρητική παράδοση αλλά και τον τρόπο ζωής των 
Κρητών».

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

Πληροφορίες: 
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Γιατρός

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

Η Υστεροσκόπηση σήμερα στην γυναικολογία

Υστεροσκόπηση είναι η ενδοσκοπική μέθοδος απεικόνισης του 
εσωτερικού της μήτρας. Πρόκειται για μία επεμβατική μέθοδος 
που προσφέρει πολλές κλινικές πληροφορίες στον κλινικό για-
τρό για παθήσεις του μυομητρίου και του ενδομητρίου. Σήμερα 
οι περισσότερες υποψήφιες μητέρες που έχουν μία προχωρημέ-
νη ηλικία (+35 ετών), η υστεροσκόπηση είναι μία διαγνωστική 
μέθοδος εκλογής για προβλήματα υπογονιμότητας. Οι γυναίκες 
οι οποίες οδηγούνται σε εξωσωματική γονιμοποίηση πρέπει να 
υποβάλλονται σε μία διαγνωστική υστεροσκόπηση πρίν από 
την προσπάθεια της εξωσωματικής έτσι ώστε να μελετηθεί το 
εσωτερικό της μήτρας και να διαγνωσθούν τυχόντα προβλήμα-
τα τα οποία θα δυσκολέψουν ή θα κάνουν  αδύνατη την σύλλη-
ψη. Οι ενδομητρικές συμφύσεις, οι ενδωμητρικοί πολύποδες, 
τα υποβλεννογόνια ινομυώματα, η διθάλαμος μήτρα, ο καρκί-
νος του ενδομητρίου, η αδενομύωση είναι παθήσεις οι οποίες 
διαγιγνώσκονται με την υστεροσκόπηση. Το ενδιαφέρον είναι 
ότι όταν χρησιμοποιήσουμε το επεμβατικό υστεροσκόπιο, είναι 
δυνατόν να θεραπευθούν χειρουργικά ανώδυνα και με γρήγορη 
μετεγχειριτική πορεία οι περισσότερες παθήσεις της μήτρας.
Με το επεμβατικό υστεροσκόπιο χειρουργούμαι τα υποβλεν-
νογόνια ινομυώματα τα οποία προβάλλουν στο εσωτερικό της 
μήτρας και προκαλούν αιμορραγίες, αποβολές και μερικές 
φορές αδυναμία σύλληψης. Χειρουργούμε:
- τους ενδομητρικούς πολύποδες που προκαλούν διαταραχές 
περιόδου και υπογονιμότητα.  
- τις ενδομητρικές  ή ενδοτραχηλικές συμφύσεις οι οποίες 
προκαλούν ολιγομηνόρροια και υπογονιμότητα.
-τη διθάλαμη μήτρα και αποκαθιστούμε πλήρως και αναίμακτα 
την ενδομητρική κοιλότητα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η διθάλαμη μήτρα προκαλεί αποβολές 
και υπογονιμότητα. Όλες οι παραπάνω εγχειρητικές περιπτώ-
σεις έχουν ελάχιστη απώλεια αίματος και έχουν θαυμάσια 
μετεγχειρητική πορεία γιατί ο χρόνος ανάρρωσης είναι σύ-
ντομος ενώ ο πόνος είναι περιορισμένος έως και ανύπαρκτος. 
Σε τέτοιου είδους χειρουργεία δεν γίνεται καθόλου κοιλιακή 
προσπέλαση αλλά κολπική και για αυτό τον λόγο ο πόνος είναι 

ανύπαρκτος. Επίσης το 60% των γυναικών που υποβάλλονται 
σε τέτοιου είδους επεμβάσεις εξέρχονται του νοσοκομείου 
εντός της ημέρας. Η επιτυχία της θεραπείας  σε αυτές τις περι-
πτώσεις αγγίζει το 95%. Πρέπει να σημειωθεί ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για  τα παραπάνω είναι η καλή εκπαίδευση  των  
χειρουργών  στην επεμβατική υστεροσκόπιση. Οι επιπλοκές 
της μεθόδου αυτής είναι:
-Η διάτρηση της μήτρας και παράλληλος τραυματισμός του 
εντέρου.
-Οι ακατάλληλοι χειρισμοί την ώρα της επέμβασης με αποτέλε-
σμα να αυξάνεται η πιθανότητα ενδομητρικών συμφύσεων.
-Κατά την διάρκεια των επεμβάσεων χρησιμοποιείται ένα 
διάμεσο υγρό σε συνεχή έγχυση στο εσωτερικό της μήτρας για 
να αυξηθεί η ενδομητρική πίεση για να μπορούμε να δούμε 
το εσωτερικό προκειμένου να προχωρήσουμε στην επέμβαση. 
Εάν το διάμεσο υγρό είναι μακρομοριακή δεξστράνη πρέπει να 
μετρώνται τα προσλαμβανόμενα και τα αποβαλλόμενα υγρά 
από την μήτρα για να ελέγχουμε την ποσότητα του υγρού που 
απορροφήθηκε γιατί απο ένα όγκο υγρού και πάνω τότε μπορεί 
να προκαλέσει διαταραχές στον οργανισμό και πρέπει να 
διακοπή η επέμβαση αμέσως. Τα τελευταία δύο με τρία χρόνια 
αυτή η επιπλοκή συνεχώς περιορίζεται επειδή χρησιμοποιούμε 
το διπολικό χειρουργικό υστεροσκόπιο και σαν διάμεσο υγρό 
δεν έχουμε την μακρομοριακή δεξστράνη αλλά απλό φυσιολο-
γικό ορό το οποίο είναι ακίνδυνο.
Συμπεράσματα: Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω θερα-
πειών και χειρουργείων οι πιθανότητες γονιμοποίησης αγγίζουν 
το 95%-99%. Βέβαια πρέπει η υπογονιμότητα να οφείλεται 
στο υποβλεννογόνιο ινομύωμα, στις ενδομητρικές συμφύσεις, 
στους ενδομητρικούς πολύποδες ή στην διθάλαμη μήτρα.        
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