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Ψηφιακή εφημερίδα

www.desmevsi.gr
yellow. Κάνε ό,τι έκανες πάντα και κέρδισε όπως δεν κέρδισες ποτέ!

Μάθε πώς θα εγγραφείς: www.piraeusbank.gr/yellow, T. 18 2 18 
και στα καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στο νέο Πρόγραµµα Επιβράβευσης yellow κερδίζεις τα δικά σου 
yellows µε απλές κινήσεις και καθηµερινές συναλλαγές:

• µε κάθε αγορά σου µε κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς
• µε τις καταθέσεις σου 
• µέσα από την υπηρεσία winbank web & mobile banking.

Τα yellows που κερδίζεις, µπορείς να τα εξαργυρώσεις: 

• στους Συνεργάτες του Προγράµµατος
• στην υπηρεσία προσφορών yellowday.

Το νέο είδος καθηµερινής επιβράβευσης
από την Τράπεζα Πειραιώς είναι εδώ.

Ήρθαν τα yellows 
για να κερδίζεις κάθε µέρα! 

Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

x10 yellows στους Συνεργάτες του Προγράµµατος & στο
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«Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Βιομηχανικών Πάρ-
κων στις χώρες απ΄ όπου διέρχεται η σύγχρονη Οδός του 
Μεταξιού καθώς και η ίδρυση και κατασκευή νέων είναι 
ο στόχος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου» τόνισε 
σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ως Ιδρυτικός Αντιπρόεδρος 
του «Silk Road Chamber of International Commerce» και 
πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος.
Ερ. Ποιός ο ρόλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου; 
Απ. Ο στόχος του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση των 
επενδύσεων και του εμπορίου, γιατί πιστεύουμε ότι είναι 
ο καλύτερος τρόπος για την εμπέδωση της ειρήνης και της 
αποφυγής πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό για τον «Δρόμος του 
Μεταξιού» σημαντικό ρόλο παίζει η γνώμη της κυβέρνησης 
της Κίνας και των κρατών απ΄όπου διέρχεται (ξηράς και θα-
λάσσης) για την κατάργηση κάθε εμποδίου στην διακίνηση 
ανθρώπων και εμπορευμάτων. Οι επενδύσεις που γίνονται 
και στους δύο δρόμους είναι σε έργα υποδομής όπως τα θα-
λάσσια λιμάνια. Πρέπει να σημειωθεί ότι πάνω από το 90% 
των αγαθών διακινείται μέσω θαλάσσης και οι Έλληνες 
εφοπλιστές κατέχουν το 20% της παγκόσμιας μεταφορικής 
ικανότητας. Δηλαδή είναι οι πρώτοι στην μεταφορά φορτί-
ων. 
Ερ. Ποιός ο ρόλος της Ελλάδας στον «Δρόμο του Μετα-
ξιού»;
Απ. Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη του εμπο-
ρίου και της μετακίνησης των ανθρώπων στην διαδρομή 
του «Δρόμου του Μεταξιού» καθώς βρίσκεται σε στρατηγι-
κό σημείο. Η επένδυση των Κινέζων στον Πειραιά είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Πειραιάς είναι σήμερα ο πιο 
γρήγορα αναπτυσσόμενος λιμένας στον κόσμο. Μεγάλες 
προοπτικές για ανάπτυξη έχουν και τα λιμάνια της Βορείου 
Ελλάδας (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης), 
γιατί μπορεί μπορούν να εξυπηρετήσουν την Ν.Α. Ευρώ-
πη. Ένα άλλο λιμάνι με μεγάλες δυνατότητες, που σήμερα 
«κοιμάται», είναι στην Δυτική Ελλάδα, ο Αστακός, λόγω 

της γειτνίασης με την Ιταλία. Τα περισσότερα εμπορεύματα 
μετακινούνται με κοντέινερ. Από την ξηρά εξαρτάται να δη-
μιουργήσουμε ένα φιλοεπιχειρηματικό κλίμα για να γίνουν 
επενδύσεις. Ειδικότερα στη μεταποίηση ασιατικών προϊ-
όντων για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς 
δασμούς, στην ευρωπαϊκή αγορά.   
Ερ. Ποιός είναι ο «Δρόμος του Μεταξιού»;
Απ. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Προέδρου της 
Κίνας, Xi Jinping, για την αναβίωση της «Οδού του Μετα-
ξιού» στον 21ο αιώνα, έναν οδικό και ναυτικό δρόμο που 
θα ενώνει την Ασία, την Αφρική, την Μέση Ανατολή και 
τη Ευρώπη, ιδρύθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2015 στο Hong 
Kong  το Silk Road Chamber of International Commerce 
(SRCIC). Συμμετέχω στα  ιδρυτικά μέλη ως  Πρόεδρος του 
ICC Ελλάς και είμαι Αντιπρόεδρος του πρώτου Διοικητικού 
Συμβουλίου του SRCIC. 
Στόχος του κινέζικου αυτού επιμελητηρίου είναι να προω-
θήσει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων 
των λαών της οδού του μεταξιού του 21ο αιώνα, σύμφωνα 
με το από 28/2015 πρωτόκολλο συνεργασίας «One Belt 
One Road» μεταξύ Ε.Ε. & Κίνας, προβάλλοντας τις ευκαι-
ρίες επένδυσης και εμπορίου. 
Το International Chamber of Commerce (ICC) προτρέπει 
και συμβουλεύει και βοηθάει τα κράτη από τα οποία περνά-
ει η Οδός του Μεταξιού να εκσυγχρονίσουν την τελωνειακή 
τους νομοθεσία και τα βοηθάει με ομοιομόρφους κανόνες 
για να μην υπάρχουν εμπόδια στη διακίνηση των εμπορευ-
μάτων μεταξύ των κρατών.
Υπολογίζεται στα επόμενα 5 χρόνια η Κίνα να εισάγει προ-
ϊόντα αξίας πάνω από $ 10τρις ενώ οι επενδύσεις της στο 
εξωτερικό θα ξεπεράσουν τα $ 500δις.  
Υπολογίζεται επίσης ότι πάνω από 500 εκατομμύρια επι-
σκέψεις θα γίνουν στις χώρες της οδού του μεταξιού από 
Κινέζους τουρίστες. Το SRCIC ενημερώνει τα μέλη του ότι 
θα δοθούν ευκαιρίες επενδύσεων στις τηλεπικοινωνίες & 
ιντερνέτ, στις μεταφορές, στις υποδομές, στην ενέργεια, στη 

Ανάπτυξη Συνεργασίας Βιομηχανικών Πάρκων

Νικόλαος Α. Βερνίκος
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διευκόλυνση του εμπορίου & logistics και σε επιχειρημα-
τικές συνεργασίες και πολιτιστικές ανταλλαγές».
Το SRCIC στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, μεταξύ 
άλλων, θα δημιουργήσει μία online «silk road» πλατφόρ-
μα που θα παρέχει πληροφορίες στα μέλη της, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στις ΜΜΕ των κρατών απ΄ όπου διέρχεται η 
οδός του μεταξιού, για τις ευκαιρίες προώθησης των προ-
ϊόντων και υπηρεσιών τους. Θα προωθήσει τις πρακτικές 
του ICC για τη καταπολέμηση της διαφθοράς παρέχοντας 
πληροφορίες για τα εργαλεία που διαθέτει και θα προωθεί 
τα υποδείγματα διεθνών συμβάσεων του ICC.
Η «Οδός του Μεταξιού» θα δώσει ευκαιρίες για επεν-
δύσεις και εμπόριο στις 60 χώρες που θα συνδέσει, με 
συνολικό πληθυσμό 4 δις κατοίκους, αλλά και σε χώρες 
του υπόλοιπου κόσμου. Υπολογίζεται ότι θα γίνουν επεν-
δύσεις υποδομών, $ 1,5-2τρις στη πρώτη 10ετία και υπερ-
διπλάσιο ποσό στη δεύτερη, που θα προσθέσουν 1,5-2% 
στο παγκόσμιο ΑΕΠ.
Ερ. Ποιά τα στρατηγικά σχέδια του Επιμελητηρίου εν 
όψει του «Δρόμου του Μεταξιού»;
Απ. Να δημιουργηθούν βιομηχανικά πάρκα για να εξα-
σφαλίζουν σιγουριά στον επενδυτή προκειμένου να μην 
μπλέξει με αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά, χωροταξικά, 
πολεοδομικά και άλλα προβλήματα που εμποδίζουν στην 

υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Το μεγαλύτερο βιο-
μηχανικό πάρκο μπορεί να γίνει στο λιμάνι της Καβάλας, 
στους χώρους των βιομηχανιών που δεν λειτουργούν πλέ-
ον. To βασικό θέμα είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ 
των Βιομηχανικών Πάρκων στις χώρες απ΄ όπου διέρχεται 
η σύγχρονη Οδός του Μεταξιού καθώς και η ίδρυση και 
κατασκευή νέων.
Ο ρόλος των Βιομηχανικών Πάρκων είναι σπουδαίος, κα-
θώς συμβάλουν:
• Στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας
• Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής 
εγκατάστασης
• Στη προώθηση του εκσυγχρονισμού
• Στη δημιουργία απασχόλησης
• Στη βιομηχανική αποκέντρωση
• Στην οικολογική διατήρηση και ορθολογική κατανάλω-
ση της ενέργειας και των υδάτινων πόρων
• Στη καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον 
εύρυθμο βιομηχανικό σχεδιασμό και την οριοθέτηση
• Στην αύξηση της φορολογικής βάσης και των εσόδων
• Στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κοινοτήτων 
όπου είναι εγκατεστημένα.
Επίσης ιδιαίτερη συμβολή στο παγκόσμιο εμπόριο θα 
είναι η δημιουργία ενός online ψηφιακού Δρόμου του Με-

ταξιού, που θα συνδέει τα μέλη της και όλες τις περιοχές του 
πλανήτη προβάλλοντας σε ευκαιρίες Silk Road στο για το 
εμπόριο και τις επενδύσεις. Αυτό το μοναδικό online εγκα-
τάσταση εγχείρημα αποτελεί προτεραιότητα του προγράμ-
ματος εργασίας του SRCIC..
Βιογραφικό 
Ο κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος είναι Πρόεδρος Διεθνούς Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου (ICC-Hellas) www.iccwbo.gr, 
Αντιπρόεδρος Silk Road Chamber of International 
Commerce, Hong Kong (SRCIC),
Μέλος Δ.Σ. Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.nee.gr,
Μέλος Δ.Σ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς (ΕΒΕΠ) http://www.pcci.gr και Mέλος Διοικητι-
κής Επιτροπής Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Με-
θόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.).
Επίσης είναι: Πρόεδρος των ναυτιλιακών εταιρειών του 
ομίλου ΒΕΡΝΙΚΟΣ www.vernicos.name και της Νικ. Ε. 
ΒΕΡΝΙΚΟΣ Κοινοπραξία Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών 
www.vernicostugs.gr  που ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπο-
λη τον 19ο αιώνα.
Αντιπρόεδρος VERNICOS YACHTS A.E. www.vernicos.
com.
Aντιπρόεδρος EUROCORP AEΠΕΥ www.eurocorp.gr.
Αντιπρόεδρος Consortium Travel SA www.consortium.gr 

Με συνολική εμπειρία πάνω από 35 χρόνια σε διοικήσεις 
των μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας, έχει διατελέσει Πρό-
εδρος και/ή μέλος Δ.Σ. στις εταιρείες: ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα 
Ελλάδος (Γαλλία), Ολυμπιακή Αεροπορία και των θυγατρι-
κών της, Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Καταστήματα 
Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), πολυκατάστημα ΜΙΝΙΟΝ, 
Αttica Group/ Superfast Ferries κλπ.
Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής και Πειραιώς επί δεκαε-
τία.
Μέλος Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 
Lloyd’s Underwriting Member.
Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς συνδιασκέψεις 
ΟΟΣΑ και UNCTAD.
Παράλληλα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες 
ασχολείται με θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος. Εκτός 
από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), διετέ-
λεσε μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος 
& Πολιτισμού, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου 
Δελφών και της Εταιρείας για τη Δημιουργία Νέου Κτιρίου 
Ελληνικής Λυρικής Σκηνής & Ακαδημίας «Μαρία Κάλλας».
Ιδρυτής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Καστέλλας.
Ο κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος κατάγεται από τη Σίφνο και γεν-
νήθηκε το 1945 και σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
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Νέα Επιχειρήσεων

Ο «καρπό της νιότης» το αρώνια αυ-
ξάνει τη ζωτικότητα του σώματος, 
υπερνικά τις νευρικές διαταραχές και 
την κόπωση. Λέγεται μάλιστα ότι 
λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας 
της πεκτίνης βοηθά στην απορρόφη-
ση και στην προστασία των οργανι-
σμών από την ραδιενέργεια. 
Η αρώνια μπορεί να καταναλωθεί σε 
διάφορες μορφές. Σκέτη, αποξηρα-
μένη, μαρμελάδα, λικέρ ή κατεψυγ-
μένη μπορεί να αποφέρει τα θετικά 
αποτελέσματα. Έρευνες έχουν δείξει 
ότι περιέχει υψηλά επίπεδα περιεκτι-
κότητας σε βιταμίνη C (15-30 mg στα 
100 γραμμάρια), και άλλες βιταμίνες 
και ιχνοστοιχεία (Α, Β1, Β2, Β3, Β6, 
Β9, Ε, Κ, P).
Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 2000 
καλλιεργητές. Η οικονομική κρίση 
έχει οδηγήσει πολλούς από αυτούς 
στην καλλιέργεια της αρώνιας. Έτσι η 
τάση είναι ανοδική. Αρχικά ξεκίνησαν 
δοκιμαστικά εκατοντάδες καλλιεργη-
τές για να δουν τις παραγωγές τους. 
Όμως αν αυτές είναι μικρές θα ανα-
γκαστούν σε 2-3 χρόνια να τα παρατή-
σουν γιατί η παραγωγή τους θα είναι 
μικρή και δεν θα μπορέσουν να την 
διαθέσουν ούτε και μέσω εταιρειών, 
αναφέρει η παραγωγός. Αλίκη Δαμια-
νίδου που ασχολείται αποκλειστικά με 
την καλλιέργεια βιολογικής αρώνιας 
και συνεχίζει: «Αυτό που θα λύσει το 
μεγάλο πρόβλημα είναι η εξαγωγή 
του προϊόντος. Μόνο έτσι θα μπορέ-
σει ένας καλλιεργητής να αποκομίσει 
κάποιο κέρδος. Και προς αυτή την 
κατεύθυνση στρεφόμαστε και εμείς. 
Καλλιεργούμε 38 στρέμματα και πέρ-
σι καταφέραμε να πάρουμε 26 τόνους 
βιολογικής αρώνιας, ενώ φέτος πήρα-
με μόνο 12 τόνους.
Στην Ελλάδα ακόμη και οι γεωπόνοι 
δεν γνωρίζουν την χρήση του, άρα δεν 
μπορούν να δώσουν συμβουλές για 
το πως πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
κάποιες ασθένειες. Για παράδειγμα 
υπάρχουν ασθένειες που μεταπηδούν 
από την υπόλοιπη φύση στα δέντρα. 
Αν δεν τις προσέξεις τότε μπορεί να 
χαθεί μεγάλο μέρος παραγωγής. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που ο καλλιερ-
γητής είναι μονίμως στα χωράφια και 
ελέγχει όλα τα δέντρα ξεχωριστά και 
σχολαστικά».  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ο «καρπός της νιότης»

Αύξηση κατά 87% πραγματοποιήθηκε στις 
εξαγωγές ελληνικών κρασιών στην Ιαπωνία 
σύμφωνα με  στοιχεία της ιαπωνικής 
στατιστικής υπηρεσίας για το πρώτο 
τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2016.
Επίσης, την τελευταία διετία διπλασιάστηκε 
ο αριθμός των ιαπωνικών εταιρειών 
εισαγωγής ελληνικού κρασιού (από 4 σε 
8) ενώ οι εξαγωγές έχουν τριπλασιασθεί 
συγκριτικά με το 2014 και ανέρχονται πλέον 
σε περίπου 500.000 ευρώ.
Τα παραπάνω προκύπτουν προκύπτει από 
τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γραφείο 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
της ελληνικής πρεσβείας  στο Τόκιο, ενώ 
σημειώνεται ότι μέσω του Enterprise Greece 
αναμένεται να επιδιωχθεί η συνέχιση του 
προγράμματος προώθησης ελληνικού 
οίνου στην Ιαπωνία, για άλλη μία τριετία, 
προκειμένου να διατηρηθεί το θετικό κλίμα 
που έχει δημιουργηθεί.
Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή 
την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων 

προώθησης του ελληνικού οίνου 
στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο ευρύτερου 
προγράμματος προβολής.
Παρουσιάσθηκε κατάλογος 90 ετικετών από 
όλο το φάσμα του ελληνικού αμπελώνα, 
ώστε να απεικονίζουν τις κυριότερες 
ποικιλίες και οινοπαραγωγικές περιοχές. Οι 
ετικέτες προτάθηκαν από τα οινοποιεία που 
ενδιαφέρονται να εξάγουν στην Ιαπωνία. 
Πέρυσι, τα μισά οινοποιεία είχαν ήδη 
εισαγωγέα, ενώ τα υπόλοιπα ενδιαφέρονταν 
να βρουν. Οι γευσιγνωσίες απευθύνονταν 
αυστηρά στους ειδικούς του κλάδου, 
όπως εισαγωγείς, διανομείς, οινοχόους, 
εκπροσώπους εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, 
κλπ) και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης.
Στις γευσιγνωσίες συμμετείχαν, οκτώ 
εισαγωγικές εταιρείες με δικά τους stands 
και εκπροσώπους τους. Οι εισαγωγείς 
προέβαλαν άλλες ετικέτες, πέρα από 
αυτές του γενικού καταλόγου. Συνεπώς, 
ο συνολικός αριθμός των ετικετών που 
παρουσιάσθηκαν στις γευσιγνωσίες και τα 
σεμινάρια υπερέβη τις 150. 

Αύξηση εξαγωγών οίνου στην Ιαπωνία

Δράσεις προώθησης ελαιόλαδου
Οι δράσεις για την ανάδειξη και την προώθηση του ελαιόλαδου θα συνεχιστούν 
και κατά το 2017, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 
Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης και θα επεκταθούν και σε άλλες κατηγορίες 
επιχειρήσεων που σχετίζονται με όλη την διαδικασία, από την παραγωγή μέχρι την 
διάθεση του ελαιολάδου.
Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε όπως προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες για την 
ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλλά και την συγκρότηση Επιτροπών 
αξιολόγησης από επιστήμονες αποδεδειγμένης εμπειρίας σχετικά με τα θέματα που 
θα προτείνονται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Επιστημονικούς φορείς κατά 
προτίμηση της Κρήτης. Στην προσπάθεια αυτή αποφασίστηκε όπως η έκδοση του 
ΣΕΔΗΚ «Ορθές Πρακτικές στην Παραγωγή, Έκθλιψη, Τυποποίηση και Διάθεση». 

ARISTEA HOTEL
ANOGIA-RETHYMNO

Ενοικιαζόμενες μεζονέτες με τζάκι 
Full furnished apartments with fire place
Ανώγεια, Ρέθυμνο Κρήτης 
Τηλ. 28340 31459 - 28340 31584 
www.hotelaristea.gr A
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Νέες επιχειρήσεις προηγμένης τεχνολογίας

Ειδικό ρεπορτάζ
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Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
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Θερμοκοιτίδα Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Ειδικό Ρεπορτάζ

«Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ενθαρ-
ρύνει τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν στους 
χώρους του μέσω ποικίλων δυνατοτήτων, τεχνικών, υποδο-
μών και προϊόντων με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούν 
να υλοποιήσουν τη δική τους καινοτομία και συμβάλλει στη 
δημιουργία νέων εταιρειών με τεχνολογικό ή και αναπτυξια-
κό χαρακτήρα και οικολογική συνείδηση, παρέχοντας ειδικά 
κίνητρα» υπογράμμισε ο Αρτέμης Σαϊτάκης Ειδικός Λει-
τουργικός Επιστήμονας και Διευθυντής του Επιστημονικού 
Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ).
Ερ. Ποιος είναι ο ρόλος του Επιστημονικού και Τεχνολογι-
κού Πάρκου Κρήτης;
Απ. Το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο  Κρήτης (ΕΤΕΠ-
Κ) δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΙΤΕ) το 1993 και βρίσκεται στο Ηράκλειο, στην περιοχή 
Βασιλικά Βουτών, δίπλα στο Πανεπιστήμιο και το Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο.
Τις δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ διαχειρίζεται η Εταιρεία 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επιστημονικού και Τεχνολο-
γικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ/ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.), η οποία 
έχει μετόχους το ΙΤΕ, την Τράπεζα Πειραιώς καθώς και 
επιχειρήσεις και φορείς. 
Οι εγκαταστάσεις του ΕΤΕΠ-Κ βρίσκονται σε 2 κτίρια (Α & 
Β ΕΤΕΠ-Κ) στα οποία στεγάζονται σήμερα οι επιχειρήσεις/
φορείς. Τα κτίρια αυτά, συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. πε-
ρίπου, βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ, στην περιοχή 
Βασιλικά Βουτών, 7 χλμ. από το κέντρο του Ηρακλείου, 
δίπλα στα νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Σκοπός του ΕΤΕΠ Κρήτης είναι το να παίξει το ρόλο του 
καταλύτη ανάπτυξης της καινοτομίας στην περιφέρεια 
Κρήτης και να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των μικρών 
καινοτόμων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται. 
Οι επιχειρήσεις που δύνανται να εγκαθίστανται στους χώρους 
του ΕΤΕΠ-Κ εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:
• Νέες επιχειρήσεις από ακαδημαϊκούς - ερευνητές (spin-offs) 
που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν παραγωγικά τα αποτελέ-
σματα της τεχνολογικής τους έρευνας 
• Νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις προηγμένης τεχνολογίας 
• Τμήματα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) υφιστάμενων 
επιχειρήσεων που επιδιώκουν την αξιοποίηση της τεχνολο-
γικής έρευνας του ΕΤΕΠ-Κ προκειμένου να αναβαθμιστούν 
τεχνολογικά 
• Ξένες επιχειρήσεις ή τμήματα Ε&Α ξένων επιχειρήσεων 
Οι βασικές προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή μία εταιρεία 
είναι:
• Η εταιρεία να δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογί-
ας και να υπάρχει συνεργασία ή προοπτική συνεργασίας με 
ερευνητικά ιδρύματα.

• Να είναι βιώσιμη και να έχει προοπτικές ανάπτυξης,  
οι οποίες θα τεκμηριώνονται.
• Να υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα καλύπτει 
τους στόχους της εταιρείας, πληροφορίες για την αγορά και 
τον ανταγωνισμό, κόστη και χρηματοροές.  
• Να υπάρχει δέσμευση των στελεχών της ότι θα ασχοληθούν 
προσωπικά με την ανάπτυξη της εταιρείας τους.
• Να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της επιχείρη-
σης και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Πάρκο.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται στις εγκατεστημένες επιχειρή-
σεις είναι:
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) μέσω του server που 
διαθέτει.
• Φιλοξενία σελίδων Internet στον server του Πάρκου.
• Σύνδεση των Η/Υ των επιχειρήσεων με το δίκτυο του 
ΕΤΕΠ-Κ και το Internet.
• Συλλογή και διανομή αλληλογραφίας.
• Καθαριότητα γραφείων & κοινόχρηστων χώρων. 
• Χρήση εκτυπωτή και φωτοτυπικού.
• Χρήση αίθουσας συνεδριάσεων και εξοπλισμού.
• Συντονισμός της λειτουργίας του Πάρκου.
• Γραμματειακή υποστήριξη.
• Υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, στη σύνταξη 
συμφωνητικών εκχώρησης δικαιωμάτων και στη διασφάλιση 
και προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας.
• Συμμετοχή και συνεργασία σε προγράμματα ΕΤΑΚ.
• Χρήση του λογότυπου του ΕΤΕΠ-Κ και του IASP.
• Δωρεάν χρήση θέσεων στάθμευσης
• Δωρεάν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του ΙΤΕ
• Συνεργασία με ερευνητικά εργαστήρια του ΙΤΕ 
Το κόστος που επιβαρύνεται η επιχείρηση πέραν του ενοικίου 
είναι το τηλεφωνικό κόστος από τη χρήση των τηλεφωνικών 
γραμμών. Το ηλεκτρικό ρεύμα χρεώνεται μόνο σε περίπτωση 
χρήσης χώρου ως εργαστήριο με μεγάλη κατανάλωση.  
Ερ. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του ΕΤΕΠ-Κ; 
Απ. Το ΕΤΕΠ-Κ από την ίδρυση του μέχρι σήμερα έχει συμ-
μετάσχει σε σημαντικά προγράμματα Καινοτομίας, Έρευνας 
& Τεχνολογίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης με την ιδιότητα 
του ως ΕΤΕΠ-Κ /ΙΤΕ. 
Έχει οργανώσει πολλά σεμινάρια και εκπαιδευτικές ημερίδες 
ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, 
καινοτομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, διασφάλισης 
ποιότητας και νέων τεχνικών διοίκησης, καθώς και επιχειρη-
ματικές συναντήσεις για την προώθηση νέων τεχνολογιών σε 
όλη την Ελλάδα. 
Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία περισσότερων από 20 
έτη στην υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης νέων 
επιχειρήσεων καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία Θερ-
μοκοιτίδας νέων επιχειρήσεων, την κατάρτιση νέων επιχειρη- Αρτέμης Σαϊτάκης



16   Ην-Ων Ην-Ων   17

Ειδικό Ρεπορτάζ Ειδικό Ρεπορτάζ

ματιών και τη δικτύωση τους σε τοπικό και διεθνές επίπεδο 
καθώς και στη διαχείριση και αξιοποίηση της διανοητικής 
ιδιοκτησίας.
Για την επίτευξη των στόχων του το ΕΤΕΠ-Κ:
- Ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν 
στους χώρους του μέσω ποικίλων δυνατοτήτων, τεχνικών, 
υποδομών και προϊόντων με τη βοήθεια των οποίων θα μπο-
ρούν να υλοποιήσουν τη δική τους καινοτομία. 
- Αναπτύσσει διεθνείς δραστηριότητες κατάρτισης, μάθησης / 
επιμόρφωσης και συνεργασίας.
- Συμβάλλει στη δημιουργία νέων εταιρειών με τεχνολογικό 
ή/και αναπτυξιακό χαρακτήρα και οικολογική συνείδηση, 
παρέχοντας ειδικά κίνητρα.
- Υποβοηθά στην ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω συνα-
φών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών με 
τοπικούς φορείς όπως Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια, 
Επιμελητήρια κ.λ.π. και με άλλους τοπικούς, περιφερειακούς 
και εθνικούς φορείς για την περιφερειακή ανάπτυξη
- Συμμετέχει σε έργα προώθησης της επιχειρηματικότητας, 
ιδιαίτερα της νεανικής και ακαδημαϊκής και προσφέρει 
εξειδικευμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και 
διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας.
- Συνεργάζεται με διάφορους φορείς και άλλα Επιστημονικά 
Τεχνολογικά Πάρκα από όλη την Ευρώπη.
Παράλληλα η Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Επι-
στημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε. (ΕΔΑΠ 
ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.). έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό έργων 
Ε+ΤΑ που χρηματοδοτήθηκαν από διάφορα εθνικά και ευρω-

παϊκά προγράμματα σχετικά με:  
• Περιφερειακή Ανάπτυξη και Καινοτομία 
• Διαχείριση Διανοητικής Ιδιοκτησίας
• Επιχειρηματικότητα και ιδιαίτερα ακαδημαϊκή και νεανική
• Ενέργεια
• Τουρισμό
Η ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ στηρίζει φορείς και επιχειρήσεις σε 
θέματα διαχείρισης καινοτομίας και συμμετέχει σε τρέχοντα 
έργα υποστηρίζοντας δράσεις καινοτομίας και διαχείρι-
σης διανοητικής ιδιοκτησίας. Αποτελεί ιδρυτικό μέλος της 
ΕΝΕΤΕΠ  (ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ) και μέλος της Διεθνούς 
Ένωσης Επιστημονικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομί-
ας (International Association of Science Parks & Areas of 
Innovation, IASP). 
Ερ. Ποιες είναι οι φιλοξενούμενες εταιρείες;
Απ. Από το 1995 οπότε ιδρύθηκε και λειτούργησε η Θερ-
μοκοιτίδα του ΕΤΕΠ-Κ, έχουν υποστηριχθεί περισσότερες 
από 50 επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών 
στόχων τους. 
Επιπλέον, έχει υλοποιήσει και υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό 
έργων ΕΤΑΚ σχετικά με την ενίσχυση της Επιχειρηματικότη-
τας και ιδιαίτερα της νεανικής και ακαδημαϊκής επιχειρημα-
τικότητας, την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Καινοτομία, 
τον Τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τη Διαχείρι-
ση Διανοητικής Ιδιοκτησίας κ.α.
Σήμερα, η Θερμοκοιτίδα φιλοξενεί περίπου 25 επιχειρήσεις 
και δραστηριότητες, οι περισσότερες από τις οποίες είναι 

νέες, στη φάση της ανάπτυξης. Ιδιαίτερα υποστηρίζονται νέοι 
δυνητικοί επιχειρηματίες, ομάδες φοιτητών και αποφοίτων  
για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας.
Ερ. Ποιο είναι το ιστορικό του Πάρκου;
Απ. Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης 
(ΕΤΕΠ-Κ) ιδρύθηκε το 1993 με πρωτοβουλία του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ενός από τα μεγαλύτερα 
Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας, με χρηματοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελληνικής Κυβέρνησης και της 
Περιφέρειας Κρήτης. Προσαρμοσμένο στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες της περιφέρειας και στις ερευνητικές εξελίξεις των 
Ερευνητικών Ινστιτούτων του ΙΤΕ και των Ακαδημαϊκών και 
Ερευνητικών Ιδρυμάτων της Κρήτης, το ΕΤΕΠ-Κ προσφέρει, 
εκτός από τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας 
για νεοσύστατες εταιρείες που επιδιώκουν την αξιοποίη-
ση της τεχνογνωσίας τους, εξειδικευμένες επαγγελματικές 
υπηρεσίες με στόχο να βοηθήσει και καθοδηγήσει τις νέες 
επιχειρήσεις να:
• Επικεντρωθούν στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε καινοτόμες 
τεχνολογίες.
• Αξιολογήσουν και κατοχυρώσουν τα δικαιώματα της διανο-
ητικής τους ιδιοκτησίας
• Αποκτήσουν ισχυρότερη διαπραγματευτική ισχύ στην επιδί-
ωξη της επίτευξης των επιχειρηματικών τους στόχων.
• Μεταφέρουν και υλοποιήσουν την τεχνολογία τους μέσω 
της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Βιογραφικό  
Ο Αρτέμης Σαϊτάκης σπούδασε Χημεία και έκανε μεταπτυχι-

ακές σπουδές σε Βιοτεχνολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων.  
Από το 1985 εργάζεται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας 
(ΙΤΕ) σαν Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας. Διευθυντής 
του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) 
από το 1997 μέχρι σήμερα. Διευθύνων Σύμβουλος της Εται-
ρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης του ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ από το 
2005. Διευθυντής (1996-1999) και Υπεύθυνος Διασφάλισης 
Ποιότητας (1999-σήμερα) της MINOTECH Biotechnology 
(Δραστηριότητα του ΙΤΕ/IMBB). 
Έχει συμμετάσχει σαν συντονιστής ή εταίρος στην υλο-
ποίηση ενός μεγάλου αριθμού περιφερειακών, εθνικών και 
ευρωπαϊκών έργων σχετικά με την Επιχειρηματικότητα, με 
έμφαση στη νεανική και ακαδημαϊκή, Περιφερειακή Καινο-
τομία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τουρισμός, Διαχείριση 
και Αξιοποίηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Μεταφορά Τε-
χνολογίας. Εξωτερικός σύμβουλος του ΤΑΙΕΧ της ΕΕ, μέλος 
του Δικτύου Κινητικότητας Ερευνητών EURAXESS, Εθνικό 
Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Marie Curie Actions (FP7). 
Συμμετέχει από το 2009 στο πρόγραμμα Erasmus for Young 
Entrepreneurs που υποστηρίζει τη μετακίνηση νέων επιχειρη-
ματιών σε χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες.
Έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία σε Μεταφορά και 
Αξιοποίηση Τεχνολογίας, Διαχείριση και Προστασία Διανοη-
τικής Ιδιοκτησίας, Επιχειρηματική Ανάπτυξη, Διαχείριση και 
Αξιοποίηση Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Τεχνολογικά Πάρκα 
και Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων, Περιφερειακή Ανάπτυξη 
και Στρατηγική Καινοτομίας και Έξυπνης Εξειδίκευσης.
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Έρευνα - Τεχνολογία

«Το Ταμείο «Παράθυρο Καινοτομίας» το οποίο θα διευκολύ-
νει την μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρή-
σεις» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-ΩΝ» ο
Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο γραφείο του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας με αντικείμενο 
ευθύνης το σχεδιασμό και προγραμματισμό χρηματοδοτικών 
εργαλείων Γιώργος Χουρδάκης.
Ερ. Γιατί στηρίζεται η έρευνα από το Ταμείο Επιχειρηματι-
κών Συμμετοχών;
Απ. Η έρευνα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Οι-
κονομίας της Γνώσης. Ο σχεδιασμός που έχει γίνει αποσκοπεί 
στη στήριξη και της εφαρμοσμένης έρευνας που συνδέεται με 
τις ανάγκες της αγοράς.
Οι τρείς άξονες είναι:
-Τη δημιουργία ελκυστικών ευκαιριών για Έρευνα και επι-
στημονικών θυλάκων που ευνοούν την υλοποίηση υψηλής 
στάθμης ερευνητικών πρωτοβουλιών.
-Τη λειτουργία της Πολιτείας ως υποστηρικτή και ρυθμιστή 
δράσεων τις οποίες δεν μπορεί να στηρίξει ο ιδιωτικός τομέας 
λόγω του μεγάλου επιχειρηματικού κινδύνου που εμπεριέ-
χουν.
-Τη συνεισφορά της Πολιτείας ως «εμπνευστή» στην ανάπτυ-
ξη εμβληματικών πρωτοβουλιών που χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη προστιθέμενη επιστημονική και οικονομική αξία.
Μια σειρά θεσμικών και νομικών παρεμβάσεων έχουν ήδη 
υλοποιηθεί. Όσον αφορά την ένταση δαπανών για Έρευνα 
και Καινοτομία είναι: το συνολικό ύψος για έρευνα πλησία-
σαν το 1% του ΑΕΠ το 2015, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξη-
ση κατά 200 εκ. ευρώ περίπου σε σχέση με το 2014.
Επίσης οι υπάρχουσες χρηματοδοτικές έρευνες είναι:
- αύξηση τακτικού προϋπολογισμού για την έρευνα κατά 
30% το 2016
- το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα Ορίζοντας 2020, όπου 
η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση, όσο αφορά την προσέλκυ-
ση ανταγωνιστικών προγραμμάτων γεγονός που καταδεικνύει 
τον δυναμισμό και το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων Ερευνη-
τών 
Το υπερταμείο που θα στηρίζει την έρευνα θα περιλαμβάνει 
τρία Ταμεία:
-Το Ταμείο «Παράθυρο Καινοτομίας» το οποίο θα διευκολύ-
νει την μετατροπή ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιχειρή-
σεις. Αυτό θα γίνει με κεφάλαιο σποράς και συνεπενδύσεις 
από το Ταμείο. Πέρα από την χρηματοδότηση το Ταμείο, θα 
παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για μεταφορά τεχνολογίας 
και επιτάχυνσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.
-Το Ταμείο «Πρώϊμο στάδιο» που θα στηρίζει καινοτόμες 
επιχειρήσεις στα πρώτα τους βήματα
-Το Ταμείο «Ανάπτυξης» με στόχευση την μεγέθυνση μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων  

Ερ. Τί είναι το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(Equifund); 
Απ. Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) 
αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό 
αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για 
ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συν-
δυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμι-
κούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία 
επιτυχημένων επενδύσεων. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται 
για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά 
προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό δημόσιων πόρων (200 εκατ. 
ευρώ δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020). Επιπλέον 
κεφάλαια είναι δυνατόν να προέλθουν από διεθνή πιστωτικά 
ιδρύματα αλλά και ιδιώτες επενδυτές. 
Η επενδυτική πλατφόρμα του Equifund ξεκινά τη λειτουρ-
γία της με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και 
εθνικούς πόρους και 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (European Investment Fund/EIF). Το Equifund 
θα προσελκύσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας λόγω 
της δυνατότητας που παρέχει για ανεύρεση χρηματοδότησης 
μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων, σε μια 
εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι επιχειρήσεις είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και 
η ανεύρεση κεφαλαίων. 
Αναμένεται καταρχήν η δημιουργία από 1 έως 3 ταμείων 
στον τομέα της καινοτομίας. 
Πρόκειται για: 
- Το Ταμείο Μεταφοράς Τεχνολογίας (TT Fund) θα στοχεύει 
έργα ή/και εταιρείες (SMEs) προερχόμενες από ΑΕΙ, Ερευνη-
τικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική 
δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολο-
γικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων 
και η εμπορική αξιοποίησή τους. Η αξιοποίηση μπορεί να 
περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, 
την ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), την εκμετάλ-
λευση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων 
κλπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για 
επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.
Το Ταμείο-of-funds συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω 
των διαρθρωτικών ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων (ESIF) 
πόρους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 και 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικών Επενδύσεων 
(EFSI), στην καρδιά του Επιτροπής επενδυτικό σχέδιο για 
την Ευρώπη. Είναι η πρώτη φορά που τα ευρωπαϊκά διαρ-
θρωτικά και Επενδύσεων (ESI) Ταμεία και το EFSI συνδυά-
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ζονται στην Ελλάδα.
Στο πλαίσιο αυτού του νέου προγράμματος, ΕΤΕ θέλει να 
επενδύσει στον ιδιωτικό τομέα οδήγησε, καθοδηγούμενη από 
την αγορά Venture Capital και διαχειριστές ιδιωτικό μετοχι-
κό κεφάλαιο σε όλη την Ευρώπη, εστιάζοντας σε ελληνικές 
επιχειρήσεις. Η νέα ESIF Ταμείο-of-funds θα υποστηρίξει τα 
κεφάλαια μεταφοράς τεχνολογίας στην Ελλάδα και θα είναι 
επίσης ξεκινήσει τις επενδύσεις σε ταμεία επιταχυντή. 
- Το Ταμείο Επιτάχυνσης θα στοχεύει ομάδες/ έργα ή/και νε-
οφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές 
στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως θερμοκοιτίδες, Τε-
χνολογικά Πάρκα, χώρους συνεργασίας (co-working spaces), 
δομές στα ΑΕΙ και στα ερευνητικά Κέντρα κλπ. Στόχος κατά 
τη λειτουργία του Ταμείου Επιτάχυνσης είναι να παράσχει 
την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε δράσεις όπως η συμβου-
λευτική (mentoring - coaching) και η δικτύωση (networking) 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων με το επενδυτικό, 
επιχειρηματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό οικοσύστημα να 
ενδυναμωθούν. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει 
κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed. 
Ερ. Πως εφαρμόζεται το Ταμείο Μεταφοράς Τεχνολογίας 
(TT Fund) για τις επιλέξιμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων 
κεφαλαίων; 
Απ. Εφαρμόζεται με τη λήψη και την υποβολή των σχετικών 
εγγράφων μετά από αίτηση την 1η Μαρτίου 2017. Η ΕΤΕ  
μετά από μια πλήρη αξιολόγηση και την διαδικασία δέουσας 
επιμέλειας. θα επιλέξει τις κατάλληλες εταιρίες. Τα στάδια 
είναι:    
Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος
Μέρος Ι.2.α. - Χρηματοδοτικό Μέσο: Παράθυρο  Καινοτομία
Μέρος Ι.2.β. - Χρηματοδοτικό Μέσο: Πρόωρη Στάδιο  Παρά-
θυρο
Μέρος Ι.2.γ. - Χρηματοδοτικό Μέσο: Παράθυρο Ανάπτυξης
Για περισσότερες ερωτήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
info.rbd@eif.org από 1ης Φεβρουαρίου 2017. 
Για τις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες που αναζητούν επεν-
δύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm 
και για την λίστα των EFSI αναφέρεται ως : EFSI εγγυήσεις 
συναλλαγών και των συναλλαγών Equity EFSI.
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση που διατίθε-
νται στο πλαίσιο περαιτέρω πρωτοβουλίες της ΕΕ, μπορούν 
οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  http://
europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-
finance.
Βιογραφικό 
Ο Δρ. Γιώργος Χουρδάκης είναι Φυσικός με μεταπτυχιακές 
σπουδές και διδακτορική εξειδίκευση στην επιστημονική 
περιοχή των Lasers και των εφαρμογών τους. 
Την περίοδο 1994-2001 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα σε 
εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούσαν καινοτομικές τεχνολογί-
ες καινοτομίας για την παραγωγή και προσφορά εξειδικευμέ-
νων προϊόντων και υπηρεσιών.
Το 2001 συνίδρυσε και διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της 
Raymtrics, μιας εταιρίας υψηλής τεχνολογίας με κύρια δρα-
στηριότητα την ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή στη διεθνή 
αγορά, πρωτοποριακών συσκευών τηλεπισκόπησης της ατμό-
σφαιρας με τεχνολογίες laser. Η Raymetrics είναι σήμερα 
παγκοσμίως μια από τις πλέον εδραιωμένες επιχειρήσεις στον 
συγκεκριμένο τομέα με 100% εξαγωγική δραστηριότητα.
Από το 2007 είναι στέλεχος της εταιρίας του Δημοσίου «Μο-
νάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμ-
μάτων Α.Ε.» με κύριο αντικείμενο ευθύνης τον προγραμμα-
τισμό, διαχείριση και παρακολούθηση δράσεων υποστήριξης 
της επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης των υποδομών 
έρευνας.
Το 2015 εντάχθηκε ως Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος στο 
γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας & Καινοτομίας 
με αντικείμενο ευθύνης το σχεδιασμό και προγραμματισμό 
χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη της Έρευνας και 
της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  
   

«Παράθυρο Καινοτομίας»

Γιώργος Χουρδάκης
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«Με οδηγό την καινοτομία και την ποιότητα, η 
CRETA FARMS επενδύει με συνέχεια και συνέ-
πεια σε χρόνο και υλικούς πόρους, αλλά πάνω από 
όλα δείχνει πίστη, αφοσίωση και σεβασμό προς τον  
καταναλωτή και τις ανάγκες του» υπογράμμισε σε 
συνέντευξη στο «Ην-ΩΝ» η υπεύθυνη επικοινωνί-
ας της εταιρίας CRETA FARMS Έλενα Δομαζάκη.
Ερ. Ποιά είναι τα νέα προϊόντα της εταιρίας και οι 
νέοι στρατηγικοί στόχοι της;
Απ. Στην CRETA FARMS προσπαθούμε να απα-
ντάμε στις καθημερινές ανάγκες και συνήθειες του 
καταναλωτή με ποιοτικά και γευστικά προϊόντα 
που καλύπτουν και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις.  
Στις ημέρες μας, μία από τις βασικότερες ανησυ-
χίες του σύγχρονου καταναλωτή σε ότι αφορά τη 
διατροφή του και τα τρόφιμα που επιλέγει, είναι 
πως θα μειώσει τα λιπαρά. Εμείς, στην CRETA 
FARMS καταφέραμε να καταρρίψουμε το μύθο ότι 
μειώνοντας τα λιπαρά χάνει το προϊόν σε γεύση με 
τη σειρά αλλαντικών Εν Ελλάδι. Η επιτυχία των 
προϊόντων μας βρίσκεται στη χρήση του εξαιρε-
τικού παρθένου ελαιόλαδου. Πιο συγκεκριμένα, 
με τη συνταγή Εν Ελλάδι αφαιρούμε το λίπος από 
εκλεκτά κομμάτια κρέατος αλλά την ίδια στιγμή 
επαναφέρουμε τη γεύση με την άμεση ενσωμάτω-
ση εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου. Στον μυαλό 
του καταναλωτή θέλουμε η CRETA FARMS να 
τοποθετηθεί ως η εταιρία που παρέχει μία σειρά 

από τα πιο υγιεινά προϊόντα, με λιγότερα λιπαρά 
και πλούσια μοναδική γεύση. 
Σήμερα, η CRETA FARMS βλέποντας τον κόσμο 
να διανύει μία δύσκολη περίοδο, την οποία έχει 
προκαλέσει η οικονομική κρίση, και ακολου-
θώντας τις διατροφικές τάσεις απαντάει πάλι με 
καινοτομία και προσφέρει λύσεις με ποιοτικά προ-
ϊόντα για το πορτοφόλι κάθε καταναλωτή. Πιστή 
στο όραμά της συνεχίζει να δημιουργεί γευστικά 
προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και απαράμιλ-
λης γεύσης, αναπτύσσει νέα δεδομένα και τάσεις 
στην κατηγορία των αλλαντικών και του χοιρινού 
κρέατος. Η εταιρία ξεκίνησε δυναμικά με τη μονα-
δική και γευστική σειρά αλλαντικών Εν Ελλάδι και 
συνεχίζει δυνατά στην κατηγορία του κρέατος, με 
το πρόσφατο λανσάρισμα του χοιρινού Εν Ελλάδι 
ειδικής εκτροφής πάντα με έξτρα παρθένο ελαιό-
λαδο. 
Η CRETA FARMS συνεχίζει να αποδεικνύει ότι 
δεν επαναπαύεται και παρουσιάζει στο κοινό μία 
ακόμα νέα καινοτομία - το χοιρινό κρέας Εν Ελλά-
δι ειδικής εκτροφής. Ως ο μεγαλύτερος παραγωγός 
χοιρινού κρέατος στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα 
νέο προϊόν, 100% Ελληνικό που εκτρέφεται με 
καρπούς της κρητικής διατροφής. Ελληνικό χοι-
ρινό κρέας με Κρητική ΚΑΤΑΓΩΓH! Μας πήρε 
4 χρόνια εργαστηριακής μελέτης με Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο για να μπορέσουμε να φέρουμε στο 

καθημερινό πιάτο μας νόστιμο, τρυφερό και κυρί-
ως ζουμερό χοιρινό κρέας, χωρίς να φοβόμαστε τα 
κακά λιπαρά χάρη στην ειδική εκτροφή του με έξ-
τρα παρθένο ελαιόλαδο και 100% φυτικές τροφές 
πλούσιες σε Ω3 και φυσικά αντιοξειδωτικά. 
Το 2017, επίσης, βρίσκει την εταιρία σε μία συνο-
λική αναζήτηση λύσεων για τα τελευταία trends 
στη διατροφή με επίκεντρο την ανάγκη του κατα-
ναλωτή για γρήγορο και υγιεινό φαγητό. Ο χρόνος 
του σύγχρονου καταναλωτή πλέον είναι περιορι-
σμένος και θέλει εύκολα αλλά πάντα ποιοτικά να 
διατηρεί στη διατροφή του μικρά γεύματα μέσα 
στην ημέρα. Έτσι ολοκληρώνοντας ενδελεχείς 
έρευνες πάνω σε αυτήν την τάση, θα είμαστε σε 
θέση μέσα σε αυτή τη χρονιά να προσφέρουμε 
ποιοτικά και γευστικά προϊόντα στην κατηγορία 
του snack. Σας δίνω μία πρώτη αίσθηση γιατί θα 
επανέλθουμε με αυτό το λανσάρισμα δυνατά και 
με περισσότερες λεπτομέρειες.
Ερ. Ποιές είναι οι νέες διατροφικές αξίες που προ-
βάλλονται;
Απ. Με οδηγό την καινοτομία και την ποιότητα, η 
CRETA FARMS επενδύει με συνέχεια και συνέ-
πεια σε χρόνο και υλικούς πόρους, αλλά πάνω από 
όλα δείχνει πίστη, αφοσίωση και σεβασμό προς 
τον καταναλωτή και τις ανάγκες του. Οι κατανα-
λωτές αναζητούν μέσα από τη διατροφή τους και 
το γενικότερο τρόπο ζωής τους μία ισορροπία που 
θα τους επιτρέπει να ζουν και να τρέφονται καλύ-
τερα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα στερούνται 
τη γεύση. Μετά από ενδελεχείς έρευνες καταφέ-
ραμε να εντοπίσουμε όλα τα διατροφικά threats 
παγκοσμίως, όπως ζωικός λίπος, αλάτι, γλουτένη 
και να τα αφαιρέσουμε από τα τρόφιμά μας, χω-
ρίς αυτά να χάνουν τη γεύση τους. Ορόσημο για 
την CRETA FARMS ήταν η δημιουργία μίας νέας 
τάσης στην κατηγορία των αλλαντικών επηρεα-
σμένη από την κρητική διατροφή, η οποία έφερε 
και το πρώτο βήμα στην απενοχοποίησή τους. Με 
όχημα την καινοτομία της συνταγής ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
απαντάει στις μεγαλύτερες παγκόσμιες ανησυχίες 
στον τομέα των τροφίμων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι 
η  CRETA FARMS δεν είναι μόνο η πρώτη ελλη-
νική εταιρεία που επένδυσε σε παγκόσμιες τάσεις 
αλλά δημιούργησε και νέες, όπως το γεγονός ότι 
όλα της τα προϊόντα είναι χωρίς γλουτένη. Μία 
λύση που απαντά στις σύγχρονές ανάγκες ανθρώ-
πων με ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες και όχι 

μόνο. Με μία πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή 
και 17 πατέντες παγκοσμίως, η εταιρία όχι μόνο 
αποτελεί κομμάτι της νέας αυτής εποχής αλλά 
αναδεικνύεται και οδηγός των εξελίξεων. Κατα-
φέραμε να αλλάξουμε τις διατροφικές συνήθειες 
στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, κερδίζοντας 
την αναγνώριση της διεθνούς επιστημονικής και 
επιχειρηματικής κοινότητας. Η εταιρεία ωθείται σε 
μία δυναμικά ανοδική πορεία η οποία ξεπερνά τα 
ελληνικά σύνορα!
Η ισχυρή παρουσία και οι συνεργασίες μας στις δι-
εθνείς αγορές, ενισχύουν το προφίλ της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας παγκοσμίως. 
Ερ. Ποιό είναι το ιστορικό της εταιρίας;
Απ. Το ταξίδι ξεκινά το 1999, που η CRETA 
FARMS πραγματοποιεί την πρώτη μεγάλη τομή 
στην αγορά των αλλαντικών παρουσιάζοντας στην 
Ελλάδα σειρά αλλαντικών με χαμηλά λιπαρά. 
Μέχρι τότε, η κατηγορία των αλλαντικών αναπό-
φευκτα χαρακτηριζόταν από προϊόντα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, μία ιδιότητα που τα κα-
θιστούσε για πολύ κόσμο «απαγορευμένη απόλαυ-
ση». Ωστόσο, η μεγάλη «επανάσταση» έρχεται το 
2001, με τα μόνα αλλαντικά στον κόσμο με ελαιό-
λαδο. Πρώτη φορά που εταιρεία δημιουργεί συγκε-
κριμένες προδιαγραφές για το ελαιόλαδο ώστε να 
μεταφερθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, παροτρύνοντας 
τον κόσμο στην κατανάλωσή του. Η σειρά αλλα-
ντικών CRETA FARMS Εν Ελλάδι, αποτελείται 
από εκλεκτά κομμάτια κρέατος και εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο. Η εταιρεία εκτοξεύεται με 17 
πατέντες κατοχυρωμένες σε παγκόσμια κλίμακα, 
εξασφαλίζοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
νοστιμιάς χάρη στη θρεπτική αξία και την πλού-
σια γεύση τους. Η εταιρεία κάνει δυνατή είσοδο 
στο λιανεμπόριο και συνεχίζει δυναμικά με τη νέα 
πρωτοποριακή τεχνολογία της Διπλής Παστερίω-
σης, που προσφέρει υψηλό βαθμό προστασίας στα 
συσκευασμένα τρόφιμα, χωρίς να επηρεάζει την 
ποιότητα και τη γεύση τους. Η CRETA FARMS 
δεν εφησυχάζεται αλλά συνεχίζει να απαντά σε 
όλες τις διατροφικές ανησυχίες, δημιουργώντας 
μια εξαιρετικά στενή σχέση με τους καταναλωτές 
για την οποία είναι ιδιαίτερα υπερήφανη. 
Η CRETA FARMS εδώ και 30 χρόνια, έχει ως  
όραμά της να βοηθήσει τον κόσμο να ζει και να 
τρέφεται καλύτερα προσφέροντας προϊόντα υψη-
λής διατροφικής αξίας και απαράμιλλης νοστιμιάς. 

Νέες διατροφικές αξίες
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Νέες καινοτόμες συνεργασίες
«Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά επενδύει διαρκώς στο ανθρώπι-
νο δυναμικό και ειδικά σε νέους επιστήμονες δίνοντας της 
ευκαιρία εμπλοκής στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής 
σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα ανά τον 
κόσμο. Ενδεικτικά, πρόσφατα εγκρίθηκε ερευνητικό έργο με 
συμμετοχή της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ και ερευνητικών 
φορέων όπως NASA, Fermi Labs, Stanford, Πανεπιστημίων 
από το Μιλάνο, την Πίζα, την Ρώμη, την Στοκχόλμη κα με 
στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξης καινο-
τόμων τεχνολογιών» ανέφερε σε συνέντευξη στο «Ην-ΩΝ» 
ο Χρήστος Γιορδαμλής  Διευθύνων Σύμβουλος της Πρίσμα 
Ηλεκτρονικά.
Ερ. Ποιά προϊόντα αφορούν την εμπορική ναυτιλία;
Απ. Η τεχνολογία της Πρίσμα Ηλεκτρονικά διαμέσου της 
ολοκληρωμένης λύσης LAROS μας επιτρέπει να συνδεθούμε 
σε ελάχιστο χρόνο με τους υφιστάμενους αισθητήρες, όργανα 
μέτρησης και αυτοματισμούς ενός πλοίου με στόχο την 
άντληση δεδομένων που επιτρέπουν την διοίκηση μιας ναυτι-
λιακής να επιτύχει επαύξηση της απόδοσης, την αποδοτικότε-
ρη λειτουργία του πλοίου, την μείωση της κατανάλωσης και 
του περιβαλλοντολογικού ίχνους του πλοίου, την αποδεδειγ-
μένη συμμόρφωση του με τους κανονισμούς και αυξημένη 
ασφάλεια. Η εύκολη εγκατάσταση του και τα εντυπωσιακά 
αποτελέσματα που επιφέρει η αξιοποίηση του έχουν οδηγή-
σει σήμερα άνω των 250 πλοίων να επιλέξουν το LAROS 
ως το σύστημα που τους επιτρέπει να μειώσουν το ημερήσιο 
κόστος λειτουργίας και με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο 
να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά.  
Η εταιρεία καταβάλλει σημαντική προσπάθεια για την εξά-
πλωση της στο εξωτερικό και περαιτέρω εξέλιξη των τεχνο-
λογιών της και ήδη έχει συνάψει συνεργασίες με ναυτιλιακές 
εταιρείες στην Ευρώπη.  
Ερ. Ποια τα σχέδια της εταιρείας και ποιες οι επενδύσεις σε 

ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Σε ποιούς άλλους τομείς 
απευθύνονται τα προϊόντα της εταιρίας; 
Απ. Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά σήμερα υλοποιεί ένα επενδυτικό 
σχέδιο ύψους 1.500.000 ευρώ που θα της επιτρέψει να προ-
σθέσει νέα ρομποτικά ακρίβειας, ένα υπερσύγχρονο Clean 
Room κατηγορίας 7, thermal vaccum chamber και εξοπλι-
σμού ελέγχου που θα της επιτρέψουν την περαιτέρω εξέλιξη 
και την εμπλοκή της σε έργα υψηλής τεχνολογίας.
Παράλληλα επενδύει διαρκώς στο ανθρώπινο δυναμικό και 
ειδικά σε νέους επιστήμονες δίνοντας της ευκαιρία εμπλοκής 
στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής σε συνεργασία με κορυ-
φαία ερευνητικά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Ενδεικτικά, πρό-
σφατα εγκρίθηκε ερευνητικό έργο με συμμετοχή της Πρίσμα 
Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ και ερευνητικών φορέων όπως NASA, 
Fermi Labs, Stanford, Πανεπιστημίων από το Μιλάνο, την 
Πίζα, την Ρώμη, την Στοκχόλμη κα με στόχο την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών. Η 
εταιρεία σήμερα απασχολεί πολλούς Μηχανικούς, Προγραμ-
ματιστές και Αναλυτές Δεδομένων επενδύοντας διαρκώς στην 
εκπαίδευση αυτών. Στόχος η παροχή υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας στην σχεδίαση - κατασκευή - έλεγχο 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και η περαιτέρω ανάπτυξη των 
προϊόντων της εταιρείας σε θέματα διαχείρισης γνώσης και 
τεχνητής ευφυΐας που οδηγεί στην λήψη καλύτερων αποφά-
σεων και πρόσκτησης νέων εμπειριών.  
Ερ. Γιατί η εταιρία θα συμμετέχει στο νέο υπερταμείο; 
Απ. Η Εξέλιξη και η επέκταση μιας εταιρείας απαιτεί 
σημαντικά κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις. Οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις σήμερα είναι μόνες τους απέναντι σε διεθνές 
παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον αποκλει-
σμένες από τραπεζικό σύστημα που αντιμετωπίζει τα δικά του 
προβλήματα και τις απομυζά αλλά και χωρίς Πολιτεία που 
να δρα ως αρωγός αυτών. Ευελπιστούμε ότι το Υπερταμείο 

θα επιτρέψει την χρηματοδότηση της εταιρείας με ανταγωνι-
στικά επιτόκια ώστε η τεχνολογική πρωτοπορία να μετατρα-
πεί και σε απόκτηση σημαντικού μεριδίου στην παγκόσμια 
αγορά.
1) Ιστορικό της Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ. 
Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1991 στην Αλε-
ξανδρούπολη από τους αδελφούς Γιώργο, Ηλία και Χρήστο 
Γιορδαμλή με κύριο στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις 
πληροφορικής στην Βιομηχανία, τις ΜΜΕ της περιοχής 
και το Δημόσιο. Η εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα 
κατέκτησε τις περισσότερες Βιομηχανίες της περιοχής και 
Οργανισμούς όπως Νοσοκομεία, Δήμοι, Στρατός κλπ.  
Το 1997 η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση ενός επενδυ-
τικού σχεδίου που της επέτρεψε να δημιουργήσει την πρώτη 
υψηλής ακρίβειας γραμμή συναρμολόγησης ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων στην Ελλάδα στην ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης με 
πελάτες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις αλλά και ως ειδικός 
υποκατασκευαστής ηλεκτρονικών σε αμυντικό εξοπλισμό.  
Το 2002 η εταιρεία δημιούργησε τμήμα σχεδίασης και ανά-
πτυξης νέων προϊόντων σε στενή συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο της περιοχής ενώ το 2006 προχώρησε στην λειτουργία 
υποκαταστήματος στην Αθήνα με κύρια έμφαση στην τεχνο-
λογική υποστήριξη των πελατών της. Αξιοποιώντας Ερευνη-
τικά προγράμματα και συνεργασίες χρηματοδοτούμενες από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και τεχνολογίας η Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ επένδυσε 
στην ανάπτυξη τεχνολογιών με έμφαση στην διαχείριση γνώ-
σης από Αισθητήρες και Ανθρώπους. Προϊόντα βασισμένα 
στην τεχνολογία αυτή είναι το XENAGOS και το LAROS. 
Το XENAGOS ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
γνώσης πολιτιστικού περιεχόμενου βασισμένου σε οντολογί-
ες και διαμοίρασης αυτού με επισκεπτο-κεντρικό τρόπο. Το 
XENAGOS μετρά δεκάδες εγκαταστάσεις σε Μουσεία και 
πόλεις και πρόσφατα έχει βραβευθεί η τρισδιάστατη απεικό-
νιση της Πόλης του Ηρακλείου κατά το 14ο αιώνα. 
Το LAROS, μία πλατφόρμα IoT (Internet of Things) και 
ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics)  
που λειτουργεί σήμερα σε εκατοντάδες πλοία και αποτελεί 
αιχμή της τεχνολογίας σε μία κάθετη αγορά που τώρα ξεκινά 
να αναπτύσσεται. 
Παράλληλα η τεχνολογική αριστεία της επέτρεψε να αναλά-
βει μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό την κατασκευή 5500 
επίχρυσων υβριδικών κυκλωμάτων επεξεργασίας σημάτων 
για το CERN και το πείραμα CMS για την απόδειξη της 
ύπαρξης του μποζονίου Higgs. Η Πρίσμα Ηλεκτρονικά για 
την συνεισφορά της στην βελτίωση και την άριστη παραγωγή 
τιμήθηκε με χρυσό βραβείο Βιομηχανικής Συνεργασίας από 
το CERN το 2009 και ως σήμερα συνεργάζεται αφενός για 
την παραγωγή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αλλά κυρίως στην 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την επαύξηση της καινοτομίας 
των προϊόντων της. 
Το 2014 η Πρίσμα Ηλεκτρονικά σε συνεργασία με δύο Ελ-
ληνικές επιχειρήσεις ανέλαβαν την δημιουργία ενός ολοκλη-
ρωμένο υποσυστήματος σχετικού με το electric propulsion 
μικρών δορυφόρων ενώ το 2015 ξεκίνησε συνεργασία με την 
Airbus για την παραγωγή ειδικών ηλεκτρονικών και EMC 
tests για τον δορυφόρο Solar Orbiter που έχει στόχο να προ-

σεγγίσει και να αναλύσει τον Ήλιο. 
Η εταιρεία συμμετείχε ενεργά στην δικτύωση και την συνερ-
γασία Ελληνικών εταιρειών διαμέσου του cluster Corallia 
αλλά και της Ένωσης Ελλήνων κατασκευαστών Ναυτιλιακού 
Εξοπλισμού HEMEXPO. 
Βιογραφικό  
Ο Χρήστος Γιορδαμλής, είναι γεννημένος το 1966 στην Αλε-
ξανδρούπολη (Ελλάδα). 
Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το 1989 και σπουδές 
Management και Marketing, 
Ο κ. Γιορδαμλής είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Πρίσμα 
Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ (www.prisma.gr) από το 1996. 
Επίσης είναι:
- Μέλος του Δ.Σ. εταιρειών με έμφαση σε νέες τεχνολογίες. 
- Πρόεδρος του Σύνδεσμου Βιομηχανιών & Βιοτεχνιών 
Έβρου.
- Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών & Βιομηχα-
νιών Ακριτικών Περιοχών.
- Γ’ Αντιπρόεδρος του Σύνδεσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος.
Από το 1991 που πρωτοξεκίνησε ή λειτουργία της Πρίσμα 
Ηλεκτρονικά έχει υλοποιήσει εκατοντάδες έργα που αφο-
ρούν: 
• Έργα Πληροφορικής σε Βιομηχανίες και Επιχειρήσεις της 
Θράκης 
• Έργα Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα της Θράκης 
(Δήμοι, Νοσοκομεία, ΔΠΘ, ΤΕΙ Καβάλας, Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση) 
• Σχεδιασμός και υλοποίηση MAN, WAN, Fiber, Wi-Fi, 
καθώς και δίκτυα Ethernet σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 
της περιοχής
• Ανάπτυξη Λογισμικού και εφαρμογή συστημάτων ERP-
CRM, MRP, e-bussiness
• Ανάλυση Κόστους - λογιστικά συστήματα – Οικονομικός 
Προγραμματισμός 
• Συστήματα Διαχείρισης Προσωπικού
• Κατασκευή ιστοσελίδων, Internet Applications, Mobile 
Applications 
• Σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και παραγωγή αυτών
• Διαδικασίες Ελέγχου Ποιότητας Συστημάτων 
• Παραγωγή ηλεκτρονικών υποσυστημάτων για Leopard 2, 
Mirage 2000-5, και άλλα έργα συντήρησης του Ελληνικού 
Στρατού
• Η Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Πρίσμα 
Ηλεκτρονικά 
• Η διαχείριση και υλοποίηση Επενδυτικών σχεδίων
Ανάπτυξη συστήματος Διαχείρισης Γνώσης πολιτιστικού 
περιεχόμενου 
• Συστήματα παρακολούθησης αποδοτικής λειτουργίας για 
βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα και την Ναυτιλία
• Διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων όπως, παρακολού-
θησης της πίεσης των ελαστικών συστημάτων, ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ανανε-
ώσιμης ενέργειας, βιομηχανικοί αυτοματισμοί και συστήματα 
παρακολούθησης σωστής λειτουργίας με χρήση διάγνωσης 
και πρόγνωσης, εικονικά συστήματα πλοήγησης με χρήση 
RFID, υπολογιστών χειρός και δίκτυα Wi-Fi.

Χρήστος Γιορδαμλής

Ειδικό Ρεπορτάζ Ειδικό Ρεπορτάζ
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«Η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια δημιουργεί καινοτόμα 
προϊόντα προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας» επισήμανε 
σε συνέντευξη στο «Ην-ΩΝ» ο Δρ. Κωνσταντίνος Γαρδίκης 
Φαρμακοποιός και Διευθυντής Επιστημονικών Υποθέσεων 
της APIVITA. 
Ερ. Πόσο θα βοηθήσει το Υπερταμείο Συμμετοχών (συμμε-
τοχή Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και του Ελληνικού 
Δημοσίου) στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων;
Απ. Η καινοτομία είναι μονόδρομος. Χρειάζονται οικονομι-
κά εργαλεία για να υποστηριχθούν οι εταιρίες καθώς και οι 
συνεργασίες με τα Πανεπιστήμια. Ήδη οι Ευρωπαίοι έχουν 
ισχυρά δίκτυα με τους ακαδημαϊκούς φορείς. Για τα προϊόντα 
υψηλής καινοτομίας συνεργαζόμαστε με όλες τις φαρμα-
κευτικές σχολές, τις γεωπονικές σχολές της Θεσσαλονίκης 
και της Αθήνας, την Ιατρική Σχολή Αθηνών, των Ιωαννίνων, 
τα Πολυτεχνεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Χαροκόπειο 
και με τα ερευνητικά κέντρα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ΙΤΕ, 
ΕΚΕΤΑ, ΜΑΙΧ, με Γαλλικά - Ισπανικά - Πορτογαλικά - 
Βρετανικά Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα των χωρών 
της Ταϋλάνδης, του Ισραήλ, ακόμα και της Αφρικής. Το 
Υπερταμείο Συμμετοχών οπωσδήποτε θα βοηθήσει σε αυτή 
την κατεύθυνση.
Ερ. Ποιά προϊόντα παράγει η εταιρία;
Απ. Φυσικά Καλλυντικά, τρόφιμα (μελισσοκομικά) και συ-
μπληρώματα διατροφής.    
Ερ. Ποιά είναι τα προϊόντα που έχουν το μεγαλύτερο ενδια-
φέρον για την αγορά του εξωτερικού;
Απ. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα προϊόντα που προκύπτουν 

από το μελίσσι και την ελληνική βιοποικιλότητα (φαρμα-
κευτικά φυτά). Φροντίζουμε να τηρούνται πολύ αυστηρές 
προδιαγραφές που καλύπτουν όλο το φάσμα από το είδος και 
την ποικιλία φαρμακευτικού φυτού μέχρι και τα κομμάτια της 
μεταποίησης. 
Ερ. Ποιό είναι το ιστορικό της εταιρίας;
Απ. Το πλειοψηφικό πακέτο της APIVITA απέκτησε τον 
Μάρτιο του 2017 η ισπανικών συμφερόντων PUIG (www.
puig.com), μια εταιρία με παγκόσμια παρουσία που δρα-
στηριοποιείται στον χώρο της μόδας, των αρωμάτων και 
καλλυντικών. Η επένδυση της PUIG στην APIVITA έχει 
στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς εξασφαλίζονται μια σειρά από 
προϋποθέσεις, οι οποίες εξαρχής ήταν κεφαλαιώδους αξίας 
για την οικογένεια Κουτσιανά που δημιούργησε την εταιρία 
και διατηρεί την καταστατική μειοψηφία.  
Εξασφαλίζεται η κεφαλαιακή επάρκεια της APIVITA, η 
οποία ενισχύεται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η 
έδρα και η γραμμή παραγωγής της εταιρίας παραμένουν στην 
Ελλάδα, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του ερευνη-
τικού εργαστηρίου και των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων 
στο Μαρκόπουλο. 
Παράλληλα, όλες οι υφιστάμενες συνεργασίες της APIVITA 
θα συνεχιστούν και δίνεται η ευκαιρία να ενισχυθούν και να 
αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, όπως οι συνεργασίες με 
μια ολόκληρη κοινότητα από παραγωγούς και καλλιεργητές 
σε όλη τη χώρα εξασφαλίζοντας την απόλυτη ιχνηλασιμότητα 
και την εξαιρετική ποιότητα των πρώτων υλών της εταιρείας. 
Σημαντικό κριτήριο στην επιλογή από πλευράς της οικογέ-

Οικονομικά εργαλεία καινοτομίας

νειας Κουτσιανά αποτέλεσε το γεγονός ότι παρά το μεγάλο 
μέγεθος της και την παγκόσμια παρουσία της, η PUIG  παρα-
μένει κατά βάση μια οικογενειακού χαρακτήρα και ιδιοκτησί-
ας εταιρεία. 
Η ιστορία και η φιλοσοφία της APIVITA, η μοναδική έρευνα 
και ανάπτυξη, η συμμετοχή σε πρωτοπόρα επιστημονικά 
προγράμματα με τους πλέον αναγνωρισμένους εταίρους, το 
εκπληκτικό προϊόν της, το διαφορετικό μοντέλο επιχειρηματι-
κότητας που προάγει την αειφορία και το ανώτερο κοινό καλό 
οδήγησαν την PUIG  να συνεργαστεί με την APIVITA . 
Σημαντική για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ήταν η 
κατανόηση ότι η APIVITA παραμένει μία ελληνική εταιρεία, 
πιστή στη φιλοσοφία και στις αξίες, και στο διαφορετικό, 
αειφόρο μοντέλο επιχειρηματικότητας, που την ανέδειξε σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 
Ο κ. Νίκος Κουτσιανάς είναι ο νέος Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της APIVITA.
Πρέπει ασημειωθεί ότι το 1972, οι ιδρυτές της APIVITA 
Νίκος και Νίκη Κουτσιανά, ως νέοι φαρμακοποιοί, δημιούρ-
γησαν τα πρώτα τους φυσικά καλλυντικά, χρησιμοποιώντας 
μελισσοκομικά προϊόντα και εκχυλίσματα βοτάνων και το 
1979 δημιούργησαν την APIVITA. Tο όνομά της, προέρχεται 
από τις λατινικές λέξεις Apis (μέλισσα) και Vita (ζωή), και 
σημαίνει «η ζωή της μέλισσας». 
Το πάθος και το όραμα της APIVITA απλώνεται μέσω των 
προϊόντων της σε δεκαπέντε χώρες, όπως στην Ισπανία, Ια-
πωνία, Χονγκ Κονγκ, Αμερική, Κύπρο, Ουκρανία, Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Βέλγιο, Ολλανδία κ.α.
Βιογραφικό
O Δρ. Κωνσταντίνος Γαρδίκης είναι Φαρμακοποιός και Διευ-
θυντής Επιστημονικών Υποθέσεων της APIVITA. Ασχολείται 

κύρια με την έρευνα και ανάπτυξη εκχυλισμάτων φυτών και 
μελισσοκομικών προϊόντων καθώς και με τη συγγραφή και 
διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και πατεντών. Είναι 
επίσης επικεφαλής της διατμηματικής Ομάδας Καινοτομίας 
της APIVITA.
Σπούδασε Φαρμακευτική στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών, 
έλαβε MSc στη Βιομηχανική Φαρμακευτική και PhD στη 
Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία. Μετεκπαιδεύτηκε στους 
ακαδημαϊκούς φορείς: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτού-
το Ιατροβιολογικών Ερευνών Αθηνών, Centre National 
de Recherche Scientifique, Grenoble, France, Universita 
degli Studi di Milano, Italy, University of Lodz, Poland, 
Complutense Universidead de Madrid, Spain και στις βιο-
μηχανίες: Fitoplancton Marino, Cadiz, Spain, Fytosan, Die, 
France και ELPEN, Αθήνα, Ελλάδα.
Eίναι εφευρέτης πέντε πατεντών, έχει δημοσιεύσει 18 
ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
και τρία κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, ενώ έχει 
παρουσία με γραπτές ή προφορικές ανακοινώσεις σε δεκάδες 
διεθνή και εθνικά συνέδρια.
Έχει συμμετάσχει ως Project coordinator ή Project leader σε 
10 διεθνή επιστημονικά προγράμματα ύψους 16 εκατ. ευρώ 
μεταξύ των οποίων Horizon 2020, FP7 – IAPP, Leonardo da 
Vinci και ΕΣΠΑ.
Έχει υπάρξει μέλος οργανωτικών επιτροπών διεθνών συνε-
δρίων και workshops, έχει λάβει τρία βραβεία έρευνας και 
καινοτομίας, έχει διδάξει στα εργαστήρια Φαρμακευτικής 
Τεχνολογίας και Κοσμητολογίας της Φαρμακευτικής Σχο-
λής Αθηνών και έχει λάβει τέσσερεις διεθνείς και ελληνικές 
υποτροφίες. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρίας.

Δρ. Κωνσταντίνος Γαρδίκης 
Φαρμακοποιός 
και Διευθυντής Επιστημονικών 
Υποθέσεων της APIVITA
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Το Cretan Iama αποτελεί ένα φυσικό προϊόν, ένα φυσικό 
ίαμα, το οποίο περιέχει συνδυασμό αιθέριων ελαίων από 
τρία κρητικά βότανα, Δίκταμο, Θυμάρι και Φασκόμηλο σε 
συγκεκριμένες αναλογίες, που λειτουργούν συνεργικά, αφού 
η δράση της μιας ουσίας ενισχύει-αλληλοσυμπληρώνει τη 
δράση της άλλης.
Για την παραγωγή του ακολουθείται έλεγχος ταυτότητας φυ-
τικού υλικού με γενετική ανάλυση (DNA-Barcoding), όπως 
επίσης χρησιμοποιούνται μέθοδοι υψηλής τεχνολογίας για τη 
διασφάλιση της σύστασής του σε αιθέρια έλαια.  
Το Cretan Iama αποτελεί τον καρπό της πολυετούς έρευνας 
διακεκριμένων ερευνητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, που σε συνεργασία με την εταιρεία Οlvos 
Science, θυγατρική της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας 
Galenica κατάφεραν να αξιοποιήσουν με τον πλέον αποτελε-
σματικό τρόπο τον πλούτο της ελληνικής γης, εξελίσσοντας 
την παραδοσιακή γνώση και δημιουργώντας ένα καινοτόμο 
προϊόν με διεθνή δυναμική, καθώς είναι κατοχυρωμένο με 
παγκόσμια πατέντα. 
Η ιδέα ξεκίνησε πριν αρκετά χρόνια, όταν επιδημιολογικές 
παρατηρήσεις σε περιοχές της Κρήτης έδειχναν ότι οι άνθρω-
ποι που κατανάλωναν αφεψήματα συγκεκριμένων βοτάνων 
είχαν πολύ χαμηλή νοσηρότητα και μικρότερες επιπτώσεις 
κρυολογήματος ή γρίπης. 
Μέσα από πολυετείς δοκιμές, η έρευνα ανέδειξε ένα συν-
δυασμό αιθέριων ελαίων από τρία αρωματικά βότανα, 
Coridοthymus Capitatus, Salvia Fruticosa και Origanum 
Dictamnus, σε συγκεκριμένες αναλογίες, μέσα σε έξτρα παρ-
θένο ελαιόλαδο, που λειτουργεί συνεργικά.
Πολυετείς έρευνες, τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε κλινικό 
επίπεδο, απέδειξαν την ευεργετική δράση του σκευάσμα-
τος στις ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των ιολογικών 
μελέτων έδειξαν για πρώτη φορά την αποτελεσματικότητα 
του εκχυλίσματος έναντι ιογενών λοιμώξεων, μειώνοντας 
δραστικά το ιικό φορτίο και τις κυτταρολογικές αλλοιώσεις 
που προκαλούνται από τους ιούς. Η αντι-ιική δράση του 
εκχυλίσματος επιβεβαιώθηκε επιτυχώς σε διαφορετικά πειρα-
ματικά μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν. 
Οι κλινικές μελέτες που ακολούθησαν σε ασθενείς με συ-
μπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού, επιβεβαίωσαν την 
αντι-ιική δράση του σκευάσματος, μειώνοντας σημαντικά 

τόσο το χρόνο ίασης όσο και τη βαρύτητα των συμπτωμάτων 
στους ασθενείς. Επιπλέον, το Cretan Iama έχει ευεργετική 
δράση στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς 
τα συγκεκριμένα κρητικά βότανα περιέχουν αντιοξειδωτικές 
ουσίες απαραίτητες για την καταπολέμηση φλεγμονών του 
ανθρώπινου σώματος.  
Σε συνέντευξη που έδωσαν στο «Ην-Ων» οι διακεκριμένοι 
καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλη της διεπιστη-
μονικής ερευνητικής ομάδας Χρήστος Λιονής, Καθηγητής 
Γενικής Ιατρικής και ΠΦΥ, Ηλίας Καστανάς, Καθηγητής 
Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας, Στέργιος Πυρίντσος, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Βιολογίας και ο Γεώργιος Σουρβίνος, 
Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας αναφέρουν:
Ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και ΠΦΥ Χρήστος Λιονής 
υπογράμμισε «οι έρευνες των αρωματικών φυτών ξεκινούν 
από το Σπήλι Αγ. Βασιλείου στην Κρήτη και το τοπικό Κέ-
ντρο Υγείας. Εκεί, οι πρώτες κλινικές παρατηρήσεις από το 
ιστορικό υγείας των ηλικιωμένων και τις αφηγήσεις τους για 
τους συντελεστές των υγιών γηρατειών οδήγησαν σε ανθρω-
πολογικές μελέτες σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Jan 
Slikkerveer από το Πανεπιστήμιο Leiden που κατέγραφαν 
την αυτόχθονη γνώση και τη σοφία των Κρητών που διατη-
ρήθηκε από χιλιάδες χρόνια.» 
Ο καθηγητής Εργαστηριακής Ενδοκρινολογίας Ηλίας Κα-
στανάς διευκρίνισε «Εκτός την ασφαλή φαρμακευτική αγωγή 
που θα προσφέρει το νέο ελληνικό φάρμακο παράλληλα με 
την παραγωγή του θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυ-
ξη της Κρήτης γιατί έγινε συνεργασία με την Ένωση Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου.»
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Βιολογίας Στέργιος Πυρίντσος 
επισήμανε «Η χρήση των τριών αρωματικών βοτάνων, εμφα-
νίζει στοιχεία όχι απλά αθροιστικής δράσης, αλλά πραγματι-
κή συνέργεια, με άλλα λόγια δράση σημαντικά μεγαλύτερη 
από το άθροισμα των δράσεων των απλών συστατικών».
Ο Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας Γεώργιος Σουρβίνος τόνισε 
«Το εκχύλισμα έχει αποδειχθεί ότι μειώνει δραστικά τις 
λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος. Τόσο οι 
εργαστηριακές όσο και οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι το εκ-
χύλισμα έχει ιδιαίτερα σημαντική δράση έναντι των ιών της 
γρίπης και κυρίως της γρίπης Α(Η1Ν1) και του ρινοιού, του 
ιού ο οποίος ευθύνεται για την πλειονότητα των περιπτώσεων 
του κοινού κρυολογήματος.»

Το Cretan IAMA Olvos Science αποτελεί καρπό της πολυετούς έρευνας διακεκριμένων ερευνητών του 
Πανεπιστημίου της Κρήτης που μετουσίωσαν την αυτόχθονη γνώση σε ουσιαστική, σε συνεργασία με την  
Οlvos Science, θυγατρική της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Galenica.

Μέσα από πολυετείς δοκιμές, η έρευνα ανέδειξε ένα συνδυασμό 
αιθέριων ελαίων από 3 αρωματικά βότανα, Coridοthymus 
Capitatus, Salvia Fruticosa και Origanum Dictamnus, 
σε συγκεκριμένες αναλογίες, που λειτουργούν συνεργικά. 
Tα αιθέρια έλαια των 3 αρωματικών βοτάνων, σε μορφή 
μαλακής κάψουλας, είναι διαλυμένα μέσα σε έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο. 

Το Cretan IAMA Olvos Science μελετήθηκε σε ασθενείς με 
ιώσεις του αναπνευστικού (κοινό κρυολόγημα, γρίπη) με 
ευεργετικά αποτελέσματα. 

Tο παρόν δεν υποκαθιστά την ισορροπημένη διατροφή. Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. 
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ : 76184/23-10-2015. Οlvos Science Α.Ε. Ελευθερίας 4, 14564 Κηφισιά, τηλ. 210 5281850
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Cretan Iama κατά ιώσεων-γρίπης
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«Την επικοινωνία ανάμεσα σε επιμέρους επιστήμες, που 
όλες τους έχουν μια ιστορική διάσταση η οποία τις συνδέει: 
αρχαιολογία, γλωσσολογία, φιλολογία, ιστορία των καλών 
τεχνών και, για τις νεότερες περιόδους, πολιτική επιστήμη, 
κοινωνιολογία, ακόμη και νομικά, προωθεί το Κρητολογικό 
Συνέδριο» ανέφερε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό 
«Ην-Ων» ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 12ου 
Διεθνούς  Κρητοιλογικού Συνέδριου και ομότιμος καθηγη-
τής της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας των Πανεπιστημίων 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και Νέας Υόρκης (NYU) Γρηγόρης 
Σηφάκης. 
Ερ. Ποιος ο ρόλος του Κρητολογικού Συνέδριου; 
Απ. Το ανά πενταετία Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο απο-
τελεί επιστημονικό θεσμό, που συγκεντρώνει τους μελετη-
τές όλων των περιόδων της μακράς ιστορίας της Κρήτης 
(τουλάχιστον 4.000 χρόνων) προκειμένου να παρουσιάσουν 
τα ευρήματα και τα πορίσματα των ερευνών τους κατά τα 
τελευταία πέντε χρόνια στους συναδέλφους των με τρόπο 
συσχετιστικό. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνεται μόνο με 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Διευκολύνει δηλα-
δή ένα τέτοιο συνέδριο την επικοινωνία ανάμεσα σε επιμέ-
ρους επιστήμες, που όλες τους έχουν μια ιστορική διάσταση 
η οποία τις συνδέει: αρχαιολογία, γλωσσολογία, φιλολογία, 
ιστορία των καλών τεχνών και, για τις νεότερες περιόδους, 
πολιτική επιστήμη, κοινωνιολογία, ακόμη και νομικά. 
Ο αρχικός βέβαια ρόλος του Συνεδρίου, που φέτος συμπλή-
ρωσε τα εξήντα του χρόνια, ήταν ο εορτασμός της χιλιετη-
ρίδας από την απελευθέρωση της Κρήτης, το 961, από τους 
Άραβες, ύστερα από μακρά πολιορκία του Χάνδακα από τον 
στρατηγό και αργότερα αυτοκράτορα του Βυζαντίου Νικη-
φόρο Φωκά. Το πρώτο Κρητολογικό Συνέδριο οργανώθηκε 
από την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ) το 
1961 και με το συνέδριο εκείνο εγκαινιάστηκε η Βασιλική 
του Αγίου Μάρκου, δηλαδή ο καθεδρικός ναός του Ενετικού 
Χάνδακα, που είχε μόλις αναστηλωθεί με τη φροντίδα της 

ΕΚΙΜ και της Αρχαιολόγικής Υπηρεσίας. Οι άνθρωποι που 
πρωταγωνίστησαν στις εξαίρετες αυτές πολιτιστικές πρωτο-
βουλίες ήταν ο φιλόλογος Μενέλαος Παρλαμάς, ο αρχαιο-
λόγος Νικόλαος Πλάτων, και ουσιαστικός δημιουργός των 
Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Ανδρέου Λυσιμάχου και Μαρίας 
Καλοκαιρινού, ο Ανδρέας Γεωργίου Καλοκαιρινός. 
Ερ. Ποια τα συμπεράσματα του 12ου Συνέδριου;
Απ. Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου δεν μπορούν να συ-
νοψισθούν σε λίγες γραμμές, δεδομένου ότι η διάρκειά του 
ήταν ασυνήθιστα μεγάλη (4½ μέρες) και οι ομιλητές σύνε-
δροι περισσότεροι από δύο εκατοντάδες. Τα συμπεράσματα 
θα αναδειχθούν και θα αξιολογηθούν συν τω χρόνω, αφού θα 
φτάσει η ώρα της δημοσίευσης των πρακτικών, το νωρίτερο 
σε ένα χρόνο από σήμερα.
Ερ. Ποιες επιστήμες αναδείχθηκαν;
Απ. Η μελέτη της αρχαιότητας -αρχαιολογία, αρχαία ιστο-
ρία- κατέλαβε, όπως συνήθως, το μεγαλύτερο μέρος του προ-
γράμματος. Αλλά και η μελέτη των νεότερων περιόδων απέ-
δωσε, κατά γενική εντύπωση, πολύ καλύτερα αποτελέσματα 
από κάθε άλλη φορά.  
Βιογραφικό  
Ο Γ. Μ. Σηφάκης είναι ομότιμος καθηγητής της αρχαίας 
ελληνικής φιλολογίας των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) και Νέας Υόρκης (NYU). Υπήρξε ο πρώτος Διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ 
(1985-1992) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (2013-2015). Οι τομείς της επιστη-
μονικής του ειδίκευσης είναι το αρχαίο δράμα, η ιστορία του 
αρχαίου θεάτρου, και η θεωρία της λογοτεχνίας. Στις δημο-
σιεύσεις του συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία Aristotle on the 
Function of Tragic Poetry (2001), Μελέτες για το αρχαίο 
θέατρο (2007), Για μια ποιητική του ελληνικού δημοτικού 
τραγουδιού (1988), Ζητήματα ποιητικής, φιλολογίας και λα-
ογραφίας (πρόκειται να κυκλοφορήσει εντός του τρέχοντος 
έτους από τις εκδόσεις «Κίχλη»). 

Ιστορική διάσταση επιστημών

Γρηγόρης Μ. Σηφάκης

Πολιτισμός
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«Η ίδρυση του Ενιαίου Κέντρου Ημέρας 
που θα ενισχύσει το σύστημα υποδομών 
ψυχικής υγείας του Νομού Ηρακλείου 
ευελπιστώντας να αποτελέσει πρότυπο 
οργάνωσης ανάλογων δομών στην Ελλάδα 
και η δημιουργία κινητής μονάδας για 
τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής 
του Νομού είναι οι κύριοι στόχοι της 
Εταιρίας Alzheimer «Αλληλεγγύη» και 
συγχρόνως η φροντίδα των ασθενών με 
άνοια των περιθαλπόντων και οικογενειών 
τους επισήμανε σε συνέντευξη στο «Ην-
Ων» η πρόεδρος της Εταιρίας Alzheimer 
«Αλληλεγγύη» Ηρακλείου Κρήτης 
κ.  Ιωάννα Κορτσιδάκη.  Ακόμη τόνισε 
«Η Εταιρεία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» δρά 
τα τελευταία 11 χρόνια με συλλογικές 
προσπάθειες και κύριο μέλημα έχει την 
φροντίδα των ασθενών, των περιθαλπόντων 
και οικογενειών τους.
Η άνοια μια από τις κυριότερες αιτίες 
αναπηρίας στις μεγαλύτερες ηλικίες είναι 
ένα σύνδρομο χρόνιο, που χαρακτηρίζεται από προοδευτική 
έκπτωση των νοητικών λειτουργιών όπως μνήμη, μάθηση,  
προσανατολισμός, γλώσσα, κατανόηση, κρίση.
Προσβάλει περίπου 1 στα 20 άτομα άνω των 65 ετών. 
Οι ασθενείς με άνοια αυξάνονται αλματωδώς.
Η νευροεκφυλιστική αυτή νόσος απειλεί τον εγκέφαλο και μαζί 
με αυτόν και την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο 
τον κόσμο. Υπάρχουν 26 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως,  
5 εκατομμύρια στην Ευρώπη και 200 χιλιάδες στην Ελλάδα. 
Κάθε 4 δευτερόλεπτα ένα άνθρωπος διαγιγνώσκεται με άνοια.
Στην Ελλάδα υπάρχει δραματική έλλειψη δομών για τους  
ασθενείς με άνοια. Γιαυτό λειτουργούν διεθνώς οι εταιρείες 
Αλτσχάϊμερ, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με σκοπό την 
βοήθεια ασθενών με άνοια και των ανθρώπων που τους 
φροντίζουν.
Η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών 
Νομού Ηρακλείου -μη κερδοσκοπικός οργανισμός- ιδρύθηκε 
το 2005 από συγγενείς ατόμων με άνοια, ψυχιάτρους 
νευρολόγους κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και 
άλλους επαγγελματίες υγείας, που ασxολούνται με τη 
νόσο. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού,  η υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών 
τους, η κινητοποίηση της Πολιτείας για την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων τους, η ίδρυση δομών για σωστή περίθαλψη. 
Ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα και την εφαρμογή νέων 
θεραπευτικών μεθόδων.
Προκειμένου να εξαλειφθεί η άγνοια, να προωθηθεί καλύτερα 
η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της άνοιας και να 
αποστιγματισθεί η νόσος, πραγματοποιεί ομιλίες σε Κέντρα 
Υγείας, Συμβουλευτικούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, Οίκους Ευγηρίας, 
Ενορίες Εκκλησιών και Σχολεία πιστεύοντας κι εδώ ότι τα 
πάντα είναι θέμα παιδείας -έχει εκδώσει σχετικό παραμύθι για 
παιδιά. Συμμετέχει σε ενημερωτικές εκπομπές ραδιοφωνικούς 
-τηλεοπτικούς σταθμούς.   
Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια επιστημονικές συναντήσεις, 
συνέδρια, καλλιτεχνικές και μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις 
ζωγραφικής (Επικοινωνία μέσα από την Τέχνη). 
Συμμετέχει σε Φεστιβάλ του Δήμου, σε πρόγραμμα αθλητισμού 

για ασθενείς ήπιας νοητικής διαταραχής 
(άθλημα ΜΠΟΤΣΙΑ).
Οργανώνει κινηματογραφικές προβολές 
και διανέμει έντυπο υλικό.
Η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» είναι μέλος της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ν. Alzheimer. 
Ιδρυτικό μέλος του Covenant on 
demographic changes και έχει λάβει 
τιμητική διάκριση για την ανακήρυξη του 
Νομού Ηρακλείου ως κέντρο αναφοράς 
της Ευρώπης στην ενεργό και υγιή 
γήρανση, πρόληψη και αντιμετώπιση 
εγκεφαλικών επεισοδίων και ευπάθειας 
μέσα από ολιστικές και καινοτόμες δράσεις 
κοινωνικών δομών και συστημάτων 
υγείας.
 Συνεργάζεται με την Ιατρική Σχολή Κρήτης 
και περιλαμβάνει στην Επιστημονική της  
Επιτροπή μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού του Πανεπιστημίου μας.
Συμμετέχει στα Ερευνητικά Προγράμματα 
ΘΑΛΗΣ και Σκέψη-INTERREG. Mε 

την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με την Ιατρική Σχολή  
Πανεπιστημίων Κρήτης και Κύπρου για τη διάγνωση της 
πρώιμης άνοιας, τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας 
καθώς και άλλων σχετικών δομών ψυχικής υγείας, προσφέρει 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανίχνευσης, καταγραφής-
παρακολούθησης της νόσου στην περιφέρεια Κρήτης.
Συνεργάζεται επίσης με τον τομέα της Κοινωνικής-
Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
μάθημα πρωτοετών φοιτητών «Συμπόνια στην κλινική πράξη» 
και φιλοξενεί περισσότερους από 100 φοιτητές στα κέντρα της 
κάθε χρόνο.
Στην προσπάθειά της να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών 
με άνοια και των οικείων τους, έχει οργανώσει εβδομάδα 
δραστηριοτήτων, που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. 
Παρά την έλλειψη καταλλήλου οικήματος δημιούργησε σε 
διάφορες περιοχές της πόλης Κέντρα Ημέρας σε χώρους που 
ευγενώς έχουν προσωρινά παραχωρηθεί, για εξυπηρέτηση των  
ασθενών.
Δευτέρα έως Πέμπτη με εθελοντές επαγγελματίες υγείας 
λειτουργούν δωρεάν όλα τα κέντρα, με προγράμματα 
νοητικής ενδυνάμωσης για ασθενείς και ομάδες ενημέρωσης, 
εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης για  περιθάλποντες.
Στο «Καφέ Alzheimer» της Παρασκευής προσφέρουμε ένα 
απόγευμα αλλιώτικο από τα άλλα μέσα από πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και ασφάλεια, στοχεύει στην 
ανακούφιση των οικογενειών τους, δίνοντας την ευκαιρία να 
διαθέσουν λίγες ώρες για τον εαυτό τους, απαλλαγμένοι από το 
-δυσβάστακτο πολλές φορές- καθημερινό τους φορτίο.
Το εθελοντικό έργο και η προσφορά της εταιρείας 
«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» εκτός από την ανακούφιση ασθενών και 
οικογενειών, λειτουργεί ως δημιουργικό πρότυπο ηθικών αξιών 
για την κοινωνία και ειδικότερα για τους νέους, προτείνοντας 
διεξόδους μέσω ευγενικής εθελοντικής προσφοράς. Η 
ανταπόκριση τους είναι μία ακόμη ηθική ανταμοιβή στο 
ανθρωπιστικό έργο που προσφέρει.»  
Η ιστοσελίδα της Εταιρίας Alzheimer «Αλληλεγγύη» είναι: 
www.alzheimerheraklion.gr και τα τηλέφωνα:2810-226308 
και 6974192595 (πρόεδρος Ιωάννα Κορτσιδάκη).

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Στην Ελλάδα υπάρχει δραματική 
έλλειψη δομών για τους ασθενείς 
με άνοια. Γι’ αυτό λειτουργούν 

διεθνώς οι εταιρείες Αλτσχάϊμερ, 
μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί με 
σκοπό την βοήθεια ασθενών με 

άνοια και των ανθρώπων που τους 
φροντίζουν.
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επιχειρήσεων σε έργα του OBOR.
Ο Δρόμος του Μεταξιού φέρνει τεράστια ανάπτυξη σε 
τοπικό επίπεδο και στις διεθνής διασυνδέσεις μέσω της 
αναβάθμισης υπαρχόντων υποδομών, νέων έργων υποδομών 
και την   διευκόλυνση του εμπορίου, σε μια πολύ μεγάλη 
γεωγραφική περιοχή που επηρεάζει τουλάχιστον 63 χώρες οι 
οποίες αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού 
και παράγουν το 30% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος. 
Αυτό το τεράστιων διαστάσεων έργο αναπτύσσεται μέσω 
χερσαίων και μέσω θαλάσσιων Δρόμων του Μεταξιού για 
την μεταφορά των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης. Οι χερσαίοι Δρόμοι επικεντρώνονται 
στην δημιουργία υποδομών για μεταφορές και για ενέργεια 
και οι θαλάσσιοι σε επενδύσεις σε στρατηγικής σημασίας 
λιμάνια. Και οι δύο Δρόμοι αναμφίβολα θα επηρεάσουν 
την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει μέρος στην 
δημιουργία αυτών των υποδομών οι οποίες θα φθάσουν έξω 
από την πόρτα της, δίνοντας έμφαση στην συνεργασία για 
τις μεταφορές και τις υποδομές. Η Ευρώπη έχει πολλά να 
κερδίσει από την δημιουργία των μεταφορικών υποδομών, 
αφού το κόστος κατασκευής επωμίζονται οι χώρες του 
Δρόμου του Μεταξιού, οπότε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τις υποδομές αυτές για εξαγωγές χωρίς να έχει επενδύσει για 
το κόστος κατασκευής τους. Το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μπορεί να αυξηθεί κατά 6% και στις χώρες του 
Δρόμου του Μεταξιού κατά 3%.
Ενδεχομένη ζημιά για την Ευρώπη μπορεί να υπάρξει στην 
περίπτωση όπου υπογραφεί συμφωνία ζώνης ελεύθερου 
εμπορίου μεταξύ των Χωρών του Δρόμου του Μεταξιού 
χωρίς να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την 
περίπτωση θα είναι κερδισμένες οι χώρες του Δρόμου του 
Μεταξιού όπου το εμπόριο θα αυξηθεί κατά 15% περίπου. 
Επίσης και οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες θα 
μπορούν μεμονωμένα να υπογράψουν συμφωνία εισδοχής 
στην ζώνη θα είναι κερδισμένες.

Το εγχείρημα αυτό υλοποιείται μέσω του Διεθνές 
επιμελητηρίου του Δρόμου του Μεταξιού (Silk Road 
Chamber of International Commerce (SRCIC))
Το SRCIC θεμελιώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Απαρτίζεται 
από εμπορικές ενώσεις και επιμελητήρια των χωρών του 
Δρόμου του Μεταξιού, συγκεντρώνοντας σημαντικές 

εμπορικές δυνάμεις, σημαντικούς πόρους, παγκόσμια επιρροή 
και αξιοπιστία. Το SRCIC υποστηρίζει τη πρωτοβουλία 
του Δρόμου του Μεταξιού «ειρήνης και συνεργασία, 
ειλικρίνεια και συνεργασία και αμοιβαίο όφελος» για να 
γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα για την επικοινωνία των 
επιχειρήσεων, συν-ανάπτυξη και win-win συνεργασία. 
Συγκεντρώνοντας επενδυτικά σχέδια, κεφάλαια, 
πληροφορίες, τεχνολογία και ταλέντα από κάθε μέλος, το 
SRCIC στοχεύει να γίνει μια βασική πλατφόρμα για να 
προωθήσει την συνεργασία στην παραγωγικότητα και στα 
επενδυτικά σχέδια και να βελτιώσει τις διεθνείς πολιτιστικές 
ανταλλαγές. H SRCIC έχει καθιερώσει τις παρακάτω πέντε 
επαγγελματικές επιτροπές: χρηματοδότησης, εμπορίου 
και ανταλλαγών, κουλτούρας, μεταφορών και ενέργειας. 
Οι επιτροπές είναι αφοσιωμένες στην διευκόλυνση των 
επενδύσεων και στη χρηματοδοτική συνεργασία σε 
επενδυτικά έργα κλειδιά μεταξύ των μελών, επιταχύνοντας 
τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μελών, προωθώντας τη 
θέσπιση διεθνών επιχειρηματικών και εμπορικών κανόνων, 
τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της 
υψηλής απόδοσης και ενισχύοντας την επικοινωνία και τις 
πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των πολιτισμών. Το SRCIC 
φιλοξενεί ετήσια επενδυτικά φόρουμ ετήσιων επενδύσεων, 
συνόδους κορυφής και φεστιβάλ τέχνης του Δρόμου του 
Μεταξιού.
Μια σειρά από σημαντικούς θεσμούς του δρόμου του 
μεταξιού έχουν δημιουργηθεί και δραστηριοποιούνται ήδη 
στη χρηματοδότηση έργων του OBOR. Αυτές περιλαμβάνουν 
την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, το ταμείο 
του Δρόμου του Μεταξιού, και διάφορα ταμεία που αφορούν 
τη κινεζική ανάπτυξη. Ένας βασικός στόχος της SRCIC είναι 
η ανάπτυξη συνεργασιών και προγραμμάτων συνεργασίας 
με τις οργανώσεις αυτές, ώστε η SRCIC να μπορεί να γίνει η 
κύρια πηγή πληροφοριών για τις επιχειρήσεις για το πώς να: 
• Λαμβάνονται τακτικές ενημερώσεις από το SRCIC για τις 
νέες πρωτοβουλίες OBOR και τα έργα σε συγκεκριμένες 
χώρες του δρόμου του μεταξιού.
• Αποκτηθούν πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με την 
επιλεξιμότητα έργων για να λάβουν μέρος στη διαδικασία του 
διαγωνισμού και τις σχετικές απαιτήσεις.
• Ληφθεί υποστήριξη για το πώς να υποβάλλονται προτάσεις 
για να ληφθούν χρηματοδοτήσεις για πρωτοβουλίες και έργα 
του OBOR.

Η Γνώμη

Η Γνώμη

Για αιώνες, η δόξα και ο πλούτος μπορούσε να βρεθεί στη 
Δύση - στο Νέο Κόσμο στην Αμερική. Σήμερα είναι η 
Ανατολή που καλεί εκείνους που αναζητούν δόξα, περιπέτεια 
και πλούτο. Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας μέχρι την Κίνα 
και την Ινδία επανέρχονται στην κεντρική σκηνή για να 
κυριαρχήσουν στην παγκόσμια πολιτική, στο εμπόριο 
και στον πολιτισμό. Μια επανεκτίμηση της παγκόσμιας 
ιστορίας ήδη συμβαίνει η οποία σύντομα θα ξαναγραφτεί. 
Οι αρχαίοι Δρόμοι του Μεταξιού ανέδειξαν εντυπωσιακές 
δυνάμεις που είχαν οδηγήσει στην άνοδο και την πτώση 
αυτοκρατοριών, είχαν καθορίσει την ροή των ιδεών και των 
προϊόντων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σήμερα οι μοντέρνοι 
Δρόμοι του Μεταξιού προαναγγέλλουν μια νέα εποχή στις 
διεθνείς υποθέσεις και στο παγκόσμιο εμπόριο η οποία περνά 
απαρατήρητη ή παραβλέπετε από την Δύση.
Ο Μέγας Αλέξανδρος μαζί με τον Πατροκλή δημιούργησαν 
τον πρώτο εμπορικό δρόμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης μέσω 
της Κασπίας Θάλασσας και του Όξου ποταμού. Oι αρχαίοι 
χερσαίοι και θαλάσσιοι Δρόμοι του Μεταξιού ήταν ζωτικής 
σημασίας για τη διεθνή οικονομική ανάπτυξη, τη διάδοση 
της ευημερίας, της συνεργασίας και των πολιτιστικών 
ανταλλαγών για περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια. 
Σήμερα οι σύγχρονοι Δρόμοι του Μεταξιού ονομάζονται 
«One Belt, One Road» (OΒΟR) και έχουν ως στόχο να 
αναζωογονήσουν και να επεκτείνουν τους δρόμους του 
μεταξιού μέσα από σημαντικές επενδύσεις του δημόσιου 
τομέα, την ενίσχυση των διπλωματικών και οικονομικών 
δεσμών μεταξύ των λαών κατά μήκος και πέρα του 
αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού, και με τη χρήση ψηφιακής 

τεχνολογίας να ανοίξει νέους δρόμους για το εμπόριο και την 
ανάπτυξη.
Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, πάνω από 300 ηγέτες και στελέχη 
επιχειρήσεων από 36 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Χονγκ 
Κονγκ για να ξεκινήσει επίσημα το «Δρόμος του Μεταξιού 
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο» (Silk Road Chamber of 
International Commerce - SRCIC) ως μέρος του πρώτου 
Διεθνούς Φόρουμ Επενδύσεων Δρόμου του Μεταξιού (Silk 
Road International Investment Forum-SRIIF), με στόχο να 
φέρει τον ιδιωτικό τομέα στενότερα στο OBOR συνδέοντας 
τη παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα με τις πρωτοβουλίες 
του OBOR.
Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ συμφώνησαν σε ένα 
πρόγραμμα εργασίας για το SRCIC με τίτλο «Δρόμος 
του Μεταξιού Διεθνούς Συνεργασίας στον 21ο αιώνα: Η 
Δήλωση του Χονγκ Κονγκ». Η διακήρυξη διατυπώνει το  
σχέδιο-όραμα SRICC για τον νέο Δρόμο του Μεταξιού, 
με θεμελιώδη στόχο της να προωθήσει τη συμμετοχή των 
επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο για τις ευκαιρίες εμπορίου 
και επενδύσεων που παρέχονται από το χερσαίο, θαλάσσιο 
και τον ψηφιακό Δρόμο του Μεταξιού του 21ου αιώνα.
Οι πρωτοβουλίες για τον OBOR ξεκίνησαν από την 
Κίνα το 2013 και αναμένεται να επενδυθούν περίπου 5 
τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία για 
την επιτάχυνση της ανάπτυξης στις 64 χώρες του Δρόμου 
του Μεταξιού, και θα επηρεάσουν το πληθυσμό των χωρών 
αυτών ο οποίος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια. Στόχος 
της SRCIC είναι να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις και 
τις επιχειρήσεις για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των 

Οι Δρόμοι του Μεταξιού γίνονται το κέντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης

Γιώργος Ατσαλάκης 
Οικονομολόγος,  

Επίκουρος Καθηγητής  
Πολυτεχνείου Κρήτης

Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων 
και Πρόβλεψης

Silk Roads, Image: Wall Street Journal
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Σε συσκευαστήριο για τα βότανα και απόσταξη αιθέραιων 
έλαιων καθώς και σε συσκευαστήριο για το ελαιόλαδο, θα 
προχωρήσει η εταιρία μετά τους καλοκαιρινούς μήνες» ανέ-
φερε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Μανώλης Φασουλάκης 
ιδιοκτήτης της αγροτικής εταιρίας.  
Ερ. Πόσα είδη βοτάνων παράγεται;
Απ. Τα είδη των βοτάνων είναι εννέα και πρόκειται για: την ρί-
γανη (Η Ελληνική ρίγανη -Greek Oregano- είναι φυτό  και θε-
ωρείται από τις καλύτερες παγκοσμίως.) Η ρίγανη πέρα από το 
φαγητό έχει φαρμακευτικές ιδιότητες, με κυριότερη (γνωστή 
φαρμακευτικά) δραστική ουσία την καρβακρόλη), το δίκταμο 
(Το Δίκταμο είναι ενδημικό φυτό και το όνομα προέρχεται από 
το όρος Δίκτη - Λασιθιώτικα). Στη Μινωική Κρήτη και την 
Αρχαία Ελλάδα ήταν ένα από τα σπουδαιότερα φαρμακευτικά 
φυτά. Ο Ιπποκράτης το χρησιμοποιούσε κατά των παθήσεων 
του στομάχου και του πεπτικού συστήματος, στους ρευματι-
σμούς, τα αρθριτικά, ως επουλωτικό, εμμηναγωγό, τονωτικό 
και αντισπασμωδικό), την μαντζουράνα (Η ματζουράνα, είναι 
δε συγγενικό φυτό με τη ρίγανη. Στην Ελλάδα η ματζουράνα 
είναι γνωστή από τα αρχαία χρόνια όπου την χρησιμοποιούσαν 
ως φάρμακο κατά στομαχικών και εντερικών ενοχλήσεων), το 
θυμάρι (Το θυμάρι ή θύμιο ένα από τα βασικά συστατικά του 
λικέρ βενεδικτίνη. To κύριο συστατικό του αιθέριου έλαιου 
του θυμαριού κατά 20-54% είναι η θυμόλη ή αλλιώς, καμφορά 
του θυμαριού, έχει χρήσεις στην αρωματοποιία και στην οδο-
ντιατρική.Το ρόφημα από θυμάρι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη θεραπεία του βήχα και της βρογχίτιδας), το λεμονοθύ-
μαρο (Το λεμονοθύμαρο έχει μεγαλύτερα φύλλα από το κοινό 
θυμάρι, δεν είναι κυρτά προς τα μέσα και αποτελεί ποικιλία 

του Τ. serpyllum), τη μέντα (H μέντα είναι φυτό φαρμακευτι-
κό και χρησιμοποιείται στη μαγειρική ως καρύκευμα, καθώς 
και ως αφέψημα ή αιθέριο έλαιο), την λεβάντα (Η λεβάντα 
το αιθέριο έλαιο που περιέχουν τα φύλλα της χρησιμοποιείται 
στην αρωματοποιία και για τη θεραπεία νευρασθενειών. Έχει 
επίσης αντισηπτικές ιδιότητες και χρησιμοποιείται στην επού-
λωση τραυμάτων. Σε μεγάλες δόσεις η λεβάντα δρα ως υπνω-
τικό και ναρκωτικό), το δενδρολίβανο (Το δενδρολίβανο οι 
Αρχαίοι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν σε διάφορες θρησκευ-
τικές τελετές και γιορτές, σε στολισμούς κτηρίων, ναών και 
ως καύσιμο για θυμίαμα.  Από τα φύλλα του δενδρολίβανου 
εξάγεται ένα υγρό που χρησιμοποιείται στην παρασκευή φαρ-
μάκου για τους ρευματισμούς, για τους διάφορους ερεθισμούς 
του στόματος καθώς και για το βήχα. Από τους βλαστούς εξά-
γεται αιθέριο έλαιο που χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, 
στη σαπωνοποιία, καθώς και με κατάλληλη επεξεργασία στην 
παρασκευή εντομοκτόνων.) και την φασκομηλιά (Το φασκό-
μηλο ή φασκομηλιά - Σάλβια η φαρμακευτική ελλ. Ελελίφα-
σκος ο φαρμακευτικός, Salvia officinalis). Το φασκόμηλο, εί-
ναι φαρμακευτικό βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας 
κυρίως σε ξηρούς και πετρώδεις τόπους. Σύμφωνα με τελευ-
ταίες έρευνες, η χρήση του έχει θετική επίδραση στη θεραπεία 
του Αλτσχάιμερ και στην υπερλιπιδαιμία.
Ερ. Σε ποιές αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού πωλού-
νται;
Απ. Για μεν την Ελλάδα πωλούνται στην αγορά της Κρήτης 
και απο τον Αύγουστο του 2017, υπάρχει ενδιαφέρον και για 
άλλες περιοχές της χώρας αλλά και του εξωτερικού. Από το 
εξωτερικό υπάρχει ενδιαφέρον στις χώρες των ΗΠΑ, της Γερ-

Παγκόσμιο «ταξίδι» κρητικών βοτάνων

μανίας, της Ιαπωνίας και του Τουμπάϊ.
Ερ. Παράγει άλλα προϊόντα η εταιρία;
Απ. Παράγουμε συμβατικό ελαιόλαδο και μέλι. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι το ελαιόλαδο είναι βιολογικό αλλά δεν υπάρχει 
πιστοποιημένο βιολογικό εργοστάσιο στην περιοχή των Σφα-
κίων. Για να πάρουμε βιολογική πιστοποίηση πρέπει κάθε 
μέρα να διανύουμε πάνω από 40 χιλιομ., πράγμα που είναι 
αδύνατον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να που-
ληθούν ως βιολογικά.
Ερ. Ποιό είναι το ιστορικό της εταιρίας;
Απ. Πριν τέσσερα χρόνια μετά απο έρευνα της αγοράς κατέ-
ληξα στα βότανα γιατί δεν θέλουν χημικά και η περιοχή έχει 
δυνατότητες για μεγάλες παραγωγές λόγω της υψηλής θερ-
μοκρασίας γιατί η ηλιοφάνεια προσφέρει να βγεί το βότανο 
πιο ποιοτικό. Επίσης προσφέρουν και οι εδαφολογικές συν-

θήκες. Τα βότανα αναπτύσσονται σε ξηρές και ηλιόλουστες 
περιοχές όπου η βλάστηση είναι περιορισμένη. Προοπτικά 
στοχεύουμε σε συσκευαστήριο για τα βότανα και απόσταξη 
αιθέραιων έλαιων καθώς και σε συσκευαστήριο για το ελαι-
όλαδο.  
Τα βότανα αφού πέρασαν το μεταβατικό στάδιο των τριών 
ετών από τις 12 Δεκεμβρίου του 2017 θα χαρακτηρίζονται 
και επίσημα βιολογικά.
Η εταιρία πιστοποίησης των προϊόντων είναι η IRIS.  
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Μανώλης Φασουλάκης γεννήθηκε το 1974 στην Χώρα των 
Σφακίων. Σπούδασε Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 
στην Σχολή ΖΗΤΑ στα Χανιά. Παράλληλα ασχολήθηκε με 
την ταβέρνα της οικογένειας του και τον τουρισμό. Στην συ-
νέχεια αποφάσισε να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα.

Μανώλης Φασουλάκης 
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης Νεκτάριος Ταβερναράκης 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΙΤΕ, διευθυντής της κεντρικής διεύθυνσης του 
ΙΤΕ και ερευνητής

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΤΕ 

Ο μοναδικός στην Ελλάδα που πέτυχε να χρηματοδοτηθεί δυο 
φορές φέτος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), 
είναι ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύ-
ματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), διευθυντής της κεντρι-
κής διεύθυνσης του ΙΤΕ και ερευνητής Νεκτάριος Ταβερνα-
ράκης. 
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης επίσης είναι Διευθυντής του Ιν-
στιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ 
και Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρή-
της.
Επίσης είναι ένας από τους μόλις 45 επιστήμονες από όλη την 
Ευρώπη που εξασφάλισαν πρόσφατα χρηματοδότηση από το 
υψηλού κύρους πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτο-
μίας (Proof of Concept Grant) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Οι επιχορηγήσεις για την Προώθηση της Καινοτομίας του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας απευθύνονται ειδικά σε 
ερευνητές οι οποίοι είχαν ήδη στο παρελθόν χρηματοδοτη-
θεί και υποστηρίζουν το τελικό στάδιο της αξιοποίησης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι στόχοι του νέου ερευνητικού προγράμματος που επιχορη-
γήθηκε από το ERC αφορούν στην ανάπτυξη αποτελεσματι-
κών παρεμβάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση σοβαρών νευ-
ροεκφυλιστικών ασθενειών.
Παράλληλα εξελέγη μέλος του Επιστημονικού Συμβουλί-
ου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC Scientific 
Council Member). Τα νέα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλί-
ου (Ε.Σ.) επιλέγονται από ανεξάρτητη 6μελή Επιτροπή Διακε-
κριμένων Επιστημόνων που έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Το Ε.Σ. είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) και αποτελείται σή-
μερα από 22 διακεκριμένους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς, 
με κύρια αποστολή την χάραξη στρατηγικής και την επιλογή 
αξιολογητών για τις προτάσεις που κατατίθενται προς χρημα-
τοδότηση από το ERC. Το ERC που ιδρύθηκε το 2007, είναι 
ο πρώτος Οργανισμός για τη χρηματοδότηση πρωτοποριακής 
έρευνας στην Ευρώπη. Μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει 
περίπου 6.500 ερευνητές. Για τα έτη 2014-2020 διαχειρίζεται 
κονδύλια ύψους 13 δις ευρώ.
Βιογραφικό 
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης είναι ο νέος πρόεδρος του διοι-

κητικού συμβουλίου του ΙΤΕ, διευθυντής της κεντρικής διεύ-
θυνσης του ΙΤΕ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας, και Τακτικός Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Είναι επίσης Διευθυντής του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοπληροφο-
ρική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης και 
ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης του 
ΙΜΒΒ. Σπούδασε Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης, είναι διδάκτορας του τμήματος Βιολογί-
ας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπόνησε μεταδιδακτο-
ρικές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μοριακών μηχα-
νισμών που διέπουν τη λειτουργία και την παθοφυσιολογία 
του νευρικού συστήματος. Έχει συμβάλει σημαντικά στην 
κατανόηση των μηχανισμών νευροεκφυλισμού, μνήμης και 
μάθησης, καθώς και της γήρανσης. Έχει επίσης συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων και με-
θόδων για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολο-
γίας του κυττάρου. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά 
συγγράμματα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 
βιβλία, καθώς και πολλά εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα 
σε ελληνικά και διεθνή έντυπα. Είναι εκλεγμένο μέλος του 
Επιστημονικού Συμβούλιου του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου 
Έρευνας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας 
και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών. Για το σύνολο 
της επιστημονικής του συνεισφοράς, έχει βραβευτεί με ση-
μαντικές διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων 
χρηματοδότηση από το ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση 
της Καινοτομίας και δυο επιχορηγήσεις για Καταξιωμένους 
Ερευνητές του ERC. Είναι δε από τους πρώτους στην Ευρώπη 
που έχουν πετύχει δύο επιχορηγήσεις από το εξαιρετικά αντα-
γωνιστικό αυτό πρόγραμμα, και ο μόνος μέχρι στιγμής στην 
Ελλάδα. Έχει επίσης τιμηθεί με το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ια-
τρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη στον τομέα 
των Βιοϊατρικών Επιστημών, το Βραβείο Έρευνας Friedrich 
Wilhelm Bessel του ιδρύματος Alexander von Humboldt της 
Γερμανίας, το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου Ιδρύ-
ματος, το Αρεταίειο Βραβείο Ιατροβιολογικών Επιστημών 
της Ακαδημίας Αθηνών, και το Βραβείο Νέου Ερευνητή του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας.

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

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

Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Μεζεδοπωλείο
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Βιβλία

«Για να συνεχίσει να αναπτύσσεται το τρέχον οικονομικό μας 
σύστημα, χρειάζεται έξυπνους δανειολήπτες ανθρώπους που 
μπορούν να δανειστούν χρήματα και να γίνουν πλουσιότεροι, 
όχι ανθρώπους που δανείζονται χρήματα και γίνονται φτωχό-
τεροι. Και πάλι, ισχύει ο κανόνας του 90/10 για το χρήμα: το 
10% των δανειοληπτών του κόσμου χρησιμοποιούν το χρέος 
για να γίνουν πλουσιότεροι ενώ το 90% χρησιμοποιούν το 
χρέος για να γίνουν φτωχότεροι» εξηγούν ο μεγιστάνας των 
ακινήτων Ντόναλντ Τράμπ και ο «Δάσκαλος των Εκατομμυ-
ριούχων» Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, στο βιβλίο με τίτλο «ΓΙΑΤΙ θέ-
λουμε να γίνετε ΠΛΟΥΣΙΟΙ», των εκδόσεων Κλειδάριθμος.
Στην συνέχεια επισημαίνει ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι «Ο Ντό-
ναλντ Τραμπ κι εγώ χρησιμοποιούμε το χρέος για να γίνουμε 
πλουσιότεροι. Οι τραπεζίτες μας θέλουν να δανειζόμαστε όσο 
περισσότερα χρήματα γίνεται, επειδή όσοι δανείζονται τους 
κάνουν πιο πλούσιους. Είναι αυτό που λέμε «τα χρήματα των 
άλλων». Ο Ντόναλντ κι εγώ σας συνιστούμε να αποκτήσετε 
περισσότερη χρηματοοικονομική μόρφωση γιατί θέλουμε να 
είστε ευφυέστεροι με τη χρήση του χρέους σας. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι χρεώστες, η οικονομία της χώρας θα αναπτυ-
χθεί. Αν έχουμε περισσότερους αποταμιευτές, η οικονομία 
μας θα συρρικνωθεί.
Αν είστε πρόθυμος να επενδύσετε λίγο χρόνο στη χρηματο-
οικονομική σας εκπαίδευση, θα μπορέσετε να προχωρήσετε 
γρηγορότερα χρησιμοποιώντας ως μόχλευση το χρέος. Αλλά 
και πάλι, σας προειδοποιώ να επενδύσετε πρώτα στη χρημα-
τοοικονομική σας εκπαίδευση πριν επενδύσετε στα χρέη.
Ο Ντόναλντ Τραμπ κι εγώ λατρεύουμε τις επενδύσεις σε 
ακίνητα επειδή οι τραπεζίτες μας πολύ ευχαρίστως μας δανεί-
ζουν χρήματα. Φυσικά, υπάρχουν καλά και κακά ακίνητα.
Οι αποταμιευτές που επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια δυ-
σκολεύονται να χρησιμοποιήσουν μόχλευση, απλούστατα 
επειδή οι περισσότεροι τραπεζίτες αρνούνται να δανείσουν 

χρήματα για αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων. Γιατί; Προφανώς 
οι τραπεζίτες πιστεύουν ότι τα αμοιβαία κεφάλαια είναι πολύ 
επικίνδυνα, ενώ θεωρούν ασφαλέστερη επένδυση τα ακίνητα.
Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι αρκετά καλοί στο να περιο-
ρίζουν τα έξοδα, λίγοι όμως άνθρωποι είναι καλοί στο να αυ-
ξάνουν τις πωλήσεις. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο, όταν 
γύρισα από το Βιετνάμ το 1974, ο πλούσιος μπαμπάς μου μού 
σύστησε να πιάσω μια δουλειά όπου να μάθω τις πωλήσεις. 
«Αν θέλεις να γίνεις επιχειρηματίας», μου είπε, «πρέπει να 
μάθεις να πουλάς». Κι έτσι, πέρασα τέσσερα χρόνια σε εται-
ρία, μαθαίνοντας τις πωλήσεις.
Όταν με ρωτούν διάφοροι ποιο είναι το πρώτο πράγμα που 
πρέπει να κάνουν για να γίνουν επιχειρηματίες, τους συνιστώ 
να μάθουν την τέχνη των πωλήσεων. Οι περισσότεροι δεν 
ακολουθούν τη σύσταση μου. Όπως λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, 
μερικοί γεννιούνται με το ταλέντο του πωλητή και άλλοι όχι. 
Ακόμα κι αν δεν έχετε μεγάλο ταλέντο στις πωλήσεις, μπο-
ρείτε να μάθετε αν το θέλετε. Εγώ δεν είχα εκ γενετής ταλέ-
ντο στις πωλήσεις, αλλά έμαθα. 
Ο Ντόναλντ Τραμπ κι εγώ συνιστούμε και υποστηρίζουμε 
τον κλάδο του δικτυακού μάρκετινγκ ή των άμεσων πωλήσε-
ων.»
Βιογραφικό
Ο Ντόναλντ Τράμπ είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και είναι ο 
ορισμός της αμερικανικής «Ιστορίας Επιτυχίας». Ειδικότερα 
είναι απόφοιτος της Σχολής Οικονομικών του Wharton, έχει  
κατασκευάσει κτίρια και γήπεδα γκόλφ που αποτελούν πλέον 
ορόσημο στις ΗΠΑ και στις άλλες χώρες του κόσμου. 
Ο Ρόμπερτ Κιγιοσάκι, συγγραφέας του πρωτοφανούς διε-
θνούς μπέστ-σέλερ «Πλούσιος Μπαμπάς Φτωχός Μπαμπάς» 
είναι επενδυτής και επιχειρηματίας που ειδικεύεται στα ορυ-
χεία και στα ακίνητα ενώ είναι και παιδαγωγός. Γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στη Χαβάη.

Η ιστορία επηρεάζει το παρόν. Το 1971 τα χρήματα μας έπαψαν να είναι 
χρήμα και έγιναν νόμισμα, δεδομένου ότι έπαψαν να έχουν αντίκρισμα 
σε χρυσό. Από εκείνη τη χρονιά, η αποταμίευση έγινε μια ξεπερασμένη 
και κακή οικονομική συμβουλή. Σήμερα, η μεσαία τάξη έχει ελάχιστες 
αποταμιεύσεις.
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«Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία 5 αστέρων βρίσκονται στην Ατ-
τική και στην Κρήτη με μέσο μέγεθος περίπου 194 δωμάτια. 
Ακολουθούν τα ξενοδοχεία της Κεντρικής Μακεδονίας (177 
δωμάτια) και των Ιονίων Νησιών (170 δωμάτια)» επιση-
μαίνεται από την ερευνητική ομάδα του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ) 
(Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, Δρ. Γιώργος Σώκλης, 
Οικονομολόγος και Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός). 
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΞΕΕ), μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016, η χώρα μας 
διαθέτει 9.730 ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής δυναμικό-
τητας 788.553 κλινών. Το 2016 το ξενοδοχειακό δυναμικό 
αυξήθηκε κατά 0,6% σε όρους δωματίων. Κατά την τελευ-
ταία 10ετία, το ξενοδοχειακό δυναμικό αυξήθηκε κατά 5,7% 
σε μονάδες και κατά 10,6% σε δωμάτια. Το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχείων σε επίπεδο χώρας για την περίοδο αυτή παρέμει-
νε σχετικά σταθερό, και κυμαίνεται από 40 έως 42 δωμάτια. 
Κατά την περίοδο 2000-2016, οι ξενοδοχειακές μονάδες αυ-
ξήθηκαν κατά 22,6%, ενώ σε όρους δωματίων η αύξηση αυτή 
ανέρχεται σε 31,7%. Επίσης, από τη σύγκριση της κατανομής 
των ξενοδοχείων με βάση την κατηγορία τους, προκύπτει ότι 
τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί και 
παράλληλα αύξησαν το μερίδιό τους στο συνολικό ξενοδοχει-
ακό δυναμικό από 1% το 2000 σε 4,6% το 2016. Τα ξενοδο-
χεία 4 αστέρων αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 50% και 
τα ξενοδοχεία 3 αστέρων κατά 37%. Αύξηση παρουσίασε και 
το μερίδιό τους στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό, από 
10% περίπου τα 4άστερα το 2000 σε 14,5% το 2016 και από 
18,6% τα 3στερα το 2000 σε 25,4% το 2016. Τέλος την πε-
ρίοδο αυτή, τα ξενοδοχεία 2 και 1 αστεριού μειώθηκαν κατά 
18% και 30%, αντίστοιχα, και ταυτόχρονα μειώθηκε και το 
μερίδιό τους στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας.
Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων παρουσιάζει μια σταθερά 
αυξητική πορεία. Το 2000 το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων 
της χώρας ήταν 39,3 δωμάτια, το 2009 ήταν 40,1 δωμάτια 
και το 2016 41,8 δωμάτια. Πάρα ταύτα το μέσο μέγεθος του 
ελληνικού ξενοδοχείου παραμένει μικρό.

Όσον αφορά στο μέγεθος των ξενοδοχείων τα 1- 20 δωμά-
τια χαρακτηρίζονται ως οικογενειακά, τα 21-50 δωμάτια ως 
μικρά, τα 51-100 δωμάτια ως μεσαία και τα 101 δωμάτια και 
πάνω ως μεγάλα.
Η συνολική κατανομή των ξενοδοχείων ως προς το μέγεθος 
σε επίπεδο χώρας, προκύπτει ότι περίπου το 80% των ξενοδο-
χειακών μονάδων αφορούν οικογενειακά ή μικρά ξενοδοχεία 
με δυναμικότητα μέχρι 50 δωμάτια. Η γενική αναβάθμιση, 
όμως, που παρατηρείται στο ξενοδοχειακό δυναμικό της 
χώρας, εμφανίζεται και στο αυξανόμενο ποσοστό των οικο-
γενειακών ξενοδοχείων (1-20 δωμάτια) που ανήκουν στην 
κατηγορία των 5 αστέρων.
Στην πρώτη κατηγορία, Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δια-
μερισμάτων, περιλαμβάνονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα, 
τα οποία στην άδεια λειτουργίας τους από τον ΕΟΤ χαρακτη-
ρίζονται ως «Επιπλωμένα Διαμερίσματα», ως «Ξενοδοχεία & 
Επιπλωμένα Διαμερίσματα», ως «Ξενοδοχεία τύπου Επιπλω-
μένων Διαμερισμάτων» και ως «Συγκροτήματα Bungalows». 
Στη δεύτερη κατηγορία, «Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου», τα 
χαρακτηρισμένα ως «Ξενοδοχεία», ως «Ξενοδοχεία Κλασι-
κού Τύπου» και ως «Ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ». Τέλος, στην 
τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα παραδοσιακού τύπου 
ξενοδοχεία και επιπλωμένα διαμερίσματα. Πρόκειται κατά 
κανόνα παραδοσιακά, διατηρητέα κτίσματα που έχουν μετα-
τραπεί σε ξενοδοχειακά καταλύματα. 
Επίσης τα Παραδοσιακά Ξενοδοχεία είναι καταλύματα 
μικρού μεγέθους, με μέσο μέγεθος 11 δωμάτια, όταν το μέσο 
μέγεθος των ξενοδοχείων κλασικού τύπου είναι 50 δωμάτια 
και των ξενοδοχείων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων εί-
ναι 30 δωμάτια. Το μικρό μέγεθος αυτής της κατηγορίας των 
ξενοδοχείων δεν σημαίνει ότι είναι και χαμηλών κατηγοριών, 
όπως συμβαίνει στα ξενοδοχεία κλασικού τύπου. Έτσι, οι 
τρεις ανώτερες κατηγορίες των παραδοσιακών ξενοδοχείων 
αντιστοιχούν σχεδόν στο 93% του συνόλου τους, ενώ για τα 
ξενοδοχεία κλασικού τύπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 71% 
περίπου και για τα ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμε-
ρισμάτων 43%. Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι η 
μεγαλύτερη πλειοψηφία των ελληνικών τουριστικών ξενοδο-
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χειακών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές. 
Τέλος το 2016, συνεχή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους εμφανίζει το 46,1% των ξενοδοχείων της χώρας, έναντι 
44% περίπου το 2009, ενώ εποχιακά λειτουργεί το 53,9% 
περίπου έναντι 56% το 2009. Σταθερά και διαχρονικά τα ξε-
νοδοχεία 3 αστέρων έχουν τα υψηλότερα ποσοστά συνεχούς 
λειτουργίας.
Η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (24,5%) και της Κρήτης 
(22,1%) παραμένουν οι δύο πρώτες περιοχές της χώρας ως 
προς τη συγκέντρωση του ξενοδοχειακού δυναμικού με βάση 
τα δωμάτια. Ακολουθούν οι Περιφέρειες των Ιονίων Νήσων 
(11,8%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (11%). 
Τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία βρίσκονται στην Κρήτη με μέσο 
μέγεθος 57,3 δωμάτια και στα Ιόνια Νησιά με 51,5 δωμάτια. 
Ακολουθούν τα ξενοδοχεία της Αττικής (48,8 δωμάτια) και 
του Νοτίου Αιγαίου (48,2 δωμάτια). Αν όμως εξετάσουμε τις 
επιμέρους περιοχές του Νοτίου Αιγαίου, τότε τα ξενοδοχεία 
στα Δωδεκάνησα έχουν το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος με 71,8 
δωμάτια. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τα ξενοδοχεία 
έχουν μέγεθος μικρότερο από το μέσο όρο. Τα μικρότερα σε 
μέγεθος ξενοδοχεία βρίσκονται στην Ήπειρο (20,6 δωμάτια) 
και τη Δυτική Μακεδονία (23,1 δωμάτια), περιφέρειες οι 
οποίες υστερούν γενικά τουριστικά.
Επίσης τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία 5 αστέρων βρίσκονται 
στην Αττική και στην Κρήτη με μέσο μέγεθος περίπου 194 
δωμάτια. Ακολουθούν τα ξενοδοχεία της Κεντρικής Μακεδο-
νίας (177 δωμάτια) και των Ιονίων Νησιών (170 δωμάτια).
Στη Δυτική Ελλάδα εμφανίζεται ότι το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχείων 5 αστέρων να είναι 361 δωμάτια. 
Ακόμη προκύπτει ότι το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων 5 
αστέρων είναι σχεδόν 4πλάσιο από το μέσο όρο της χώρας με 
152 δωμάτια και το μέσο μέγεθος των 4άστερων ξενοδοχείων 
είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο με 74 δωμάτια. Τα 
ξενοδοχεία 2 αστέρων και 1 αστέρων έχουν μέσο μέγεθος 
αρκετά κάτω από το μέσο όρο, ενώ το μέσο μέγεθος των 
ξενοδοχείων 3 αστέρων είναι περίπου ίσο με το μέσο όρο 
(39 δωμάτια). Γενικά, πάντως, το 2016, όπως και το 2015, 
παρατηρείται μια τάση μείωσης του μέσου μεγέθους των 
ξενοδοχείων σε σχέση με το 2014. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή του ξενοδοχειακού δυ-
ναμικού (σε δωμάτια) κάθε διοικητικής περιφέρειας ως προς 
την κατηγορία τους. Σε σχέση με το σύνολο της χώρας, όπου 
το δυναμικό 5 αστέρων ανέρχεται σε 17% περίπου (αυξημέ-
νο κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2015), στην 
Κρήτη και στην Αττική το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται 
γύρω στο 21%.
Αναβάθμιση παρατηρείται στα ξενοδοχεία 5 αστέρων σε 
όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η Ήπειρος είναι μια περι-
οχή, στην οποία καταγράφηκε ουσιαστική αναβάθμιση του 
ξενοδοχειακού της δυναμικού κατά την περίοδο 2009-2016, 
καθώς τα 5άστερα ξενοδοχεία της περιοχής αυξήθηκαν κατά 
175% (ποσοστό, όμως, που αναφέρεται σε μικρό απόλυτο 
αριθμό μονάδων). Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σε 5άστερα 
ξενοδοχεία παρατηρήθηκε στην Πελοπόννησο, όπου το 2016 
τα ξενοδοχεία αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 120% 
σε σχέση με το 2009. Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε και 
στα 5άστερα ξενοδοχεία του Νοτίου Αιγαίου (115%), με την 

αύξηση στα Δωδεκάνησα να ανέρχεται στο 81% και στις 
Κυκλάδες στο 157%.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας πεδίου του ΙΤΕΠ για το 
2016, προκύπτει ότι περίπου το 95% των ξενοδοχείων πέτυ-
χαν πληρότητες μέχρι 90% το Μάιο του 2016 και μόνο το 5% 
των ξενοδοχείων πέτυχε πληρότητες από 91%-100%. Αντίθε-
τα, τον Αύγουστο το ποσοστό των ξενοδοχείων που πέτυχαν 
πληρότητες από 91%-100% ανέρχεται σε 43% περίπου.  
Απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία
Παγκοσμίως ο τουριστικός τομέας απασχολεί άμεσα πάνω 
από 100 εκατομμύρια άτομα και υποστηρίζει μία θέση 
εργασίας ανά 11. Κατά την επόμενη δεκαετία αναμένεται να 
δημιουργήσει συνολικά 74,5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, τα 
23,2 εκατ. των οποίων θα είναι η άμεση απασχόληση στον 
τουριστικό τομέα. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την έρευ-
να πεδίου του ΙΤΕΠ στα ελληνικά ξενοδοχεία, το Μάιο του 
2016 εργάζονταν 97.988 άτομα και τον Αύγουστο 144.390. 
Σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2015, η απασχόλη-
ση το μήνα Μάιο του 2016 κατέγραψε αύξηση 3,8% και τον 
Αύγουστο του 2015 περίπου 3,9%. 
Σε περιφερειακό επίπεδο, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε 
στα ξενοδοχεία των νησιών του Βορείου Αιγαίου (Μάιος 
2016/15: -11,6%, Αύγουστος 2016/15: -10,6%). Επίσης, μεί-
ωση της απασχόλησης και κατά τους δύο υπό εξέταση μήνες 
παρατηρήθηκε και στα ξενοδοχεία των νησιών του Νοτίου 
Αιγαίου. Στις υπόλοιπες περιφέρειες η απασχόληση κατέγρα-
ψε θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Στα ξενοδοχεία των νησιών 
του Ιονίου σημειώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση της απασχό-
λησης (15,6%) το Μάιο 2016/15, ενώ τον Αύγουστο 2016/15 
η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στα ξενοδοχεία της 
Ηπείρου-Θεσσαλίας, όπου γενικότερα ο τουρισμός το 2016 
εμφανίζει ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις. 
Σημαντική αύξηση της απασχόλησης κατέγραψαν επίσης τα 
ξενοδοχεία στην Κρήτη (Μάιος 2016/15: 7,2% και Αύγου-
στος 2016/15: 9,9%), όταν τον Αύγουστο του 2015/14 η απα-
σχόλησης είχε μειωθεί κατά 3,6%. Για άλλη μια χρονιά συνε-
χίστηκε η τάση συγκέντρωσης της τουριστικής απασχόλησης 
στη νησιωτική χώρα (61% της συνολικής απασχόλησης στα 
ξενοδοχεία). Σε απόλυτα μεγέθη ο μεγαλύτερος αριθμός απα-
σχολουμένων καταγράφεται στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, 
με τα ξενοδοχεία να απασχολούν τον Αύγουστο σχεδόν 35,9 
χιλιάδες άτομα. Ακολουθεί η Κρήτη με περίπου 32,9 χιλιάδες 
εργαζόμενους. Στις περιφέρειες με υψηλό αριθμό εργαζο-
μένων εντάσσεται το 2016 και η Μακεδονία-Θράκη, στα 
ξενοδοχεία της οποίας εκτιμάται ότι απασχολούνται περίπου 
20,7 χιλιάδες άτομα. 
Ποσοστά απασχόλησης 
Το 2016, το 56%-57% των εργαζομένων στα ελληνικά 
ξενοδοχεία είναι γυναίκες, επαληθεύοντας έτσι μια από τις 
βασικές παρατηρήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρι-
σμού, ότι ο τουρισμός, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη στήρι-
ξη της απασχόλησης των γυναικών. Η μεγαλύτερη αναλογία 
γυναικών καταγράφεται στα ξενοδοχεία των χαμηλότερων 
κατηγοριών, όπου το ποσοστό τους φτάνει το 77%, καθώς 
και στα μικρότερα ξενοδοχεία, στα οποία δεν χρησιμοποι-
ούνται εξειδικευμένοι υπάλληλοι για συγκεκριμένες θέσεις, 
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όπου το ποσοστό τους φτάνει το 72%. Στις οικογενειακές 
μονάδες μέχρι 20 δωματίων κυμαίνεται μεταξύ 56%-81%, 
ενώ στις μεγάλες μονάδες άνω των 100 δωματίων το αντί-
στοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 49%-60%, ανάλογα με 
την περιοχή και τον υπό εξέταση μήνα.
Σε επίπεδο περιφέρειας, η χαμηλότερη αναλογία γυναικών 
καταγράφεται στην Αττική με 53% (Μάιος - Αύγουστος 
2016). Εντός της περιφέρειας Αττικής, η μικρότερη αναλογία 
καταγράφεται στα ξενοδοχεία 5 αστέρων με 48%, ενώ γύρω 
στο 50% παραμένει η αναλογία των γυναικών και στα ξενο-
δοχεία 4 αστέρων. 
Σωρευτικά, το 49% των ελληνικών ξενοδοχείων το Μάιο 
2016 και το 40,4% τον Αύγουστο 2016, απασχολούν μέχρι 
πέντε εργαζομένους. Μόνο το 6%-7% των ελληνικών ξενοδο-
χείων απασχολούν πάνω από εκατό (100) εργαζομένους κατά 
τους δύο υπό εξέταση μήνες του 2016. 
Παράλληλα η απασχόληση ανά δωμάτιο το Μάιο του 2016 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται στο 0,32 και τον Αύγουστο του 
2016 ανεβαίνει στο 0,35. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για 
κάθε 3 νέα δωμάτια που προστίθενται στο ξενοδοχειακό 
δυναμικό της χώρας δημιουργείται μία νέα βιώσιμη θέση 
απασχόλησης. 
Εποχικότητα Ελληνικού Τουρισμού
Το φαινόμενο της εποχικότητας αναγνωρίζεται ως ένα από τα 
πιο εμφανή χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατά το 2010, το 70,4% 
των συνολικών διανυκτερεύσεων (ημεδαπών και αλλοδαπών) 
σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου πραγματοποιήθηκε 
κατά το διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου. Το ποσοστό αυτό 
εμφάνισε αυξητική τάση μέχρι το 2013, οπότε διαμορφώθηκε 
στο 72,6%, για να παρουσιάσει μια κάμψη από το 2014 και 
μετά και να διαμορφωθεί στο 70,7% το 2015 (βλ. Διάγραμμα 
2.1). Μάλιστα, σε πρόσφατη μελέτη του ΙΤΕΠ, προέκυψε ότι 
η εποχικότητα του τουρισμού στην Ελλάδα είναι πιο έντονη 
σε σχέση με ανταγωνίστριες χώρες.
Το 2013, το σύνολο των αφίξεων άγγιξε τα 18 εκατομμύρια 
επισκέπτες, το 2014 ξεπέρασε τα 22 εκατομμύρια, ενώ το 
2016 οι αφίξεις έφθασαν περίπου τις 24,8 εκατομμύρια.
Οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται στον δείκτη εποχικό-
τητας των αφίξεων κατά την 3ετία 2014-2016 είναι οριακές 
και δείχνουν ότι η εποχικότητα στη χώρα μας εξακολουθεί να 
αποτελεί δομικό πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού. 
Πάντως το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας κατά τη διετία 
2015-16 κατέγραψε οριακή αύξηση τόσο ως προς τις μονά-
δες, όσο και ως προς τα δωμάτια. 
Διαχρονικά, όμως, κατά την περίοδο 2000-2016, οι ξενο-
δοχειακές μονάδες αυξήθηκαν κατά 22,6%, ενώ σε όρους 
δωματίων η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 31,7%. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο το 2015 όσο και το 2016 ση-
μειώθηκε αύξηση (έστω και με φθίνοντα ρυθμό) στις αφίξεις, 
αντίθετα οι εισπράξεις εισερχόμενου τουρισμού κατέγραψαν 
αύξηση μόνο το 2015/14, ενώ το 2016/15 σημείωσαν σημα-
ντική μείωση. Παρά την αύξηση των αφίξεων, η εποχικότητα 
του ελληνικού τουρισμού δεν έδειξε σημάδια άμβλυνσης και 
ουσιαστικά παρέμεινε έντονη και αμετάβλητη, γεγονός που 
επηρεάζει ανάλογα και την εποχικότητα των εισπράξεων. 
Επομένως, το ζήτημα της αντιμετώπισης της εποχικότητας 

παραμένει, καθώς φαίνεται ότι το φαινόμενο αποτελεί δομικό 
πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού, το οποίο δεν αντιμετω-
πίζεται με μονοδιάστατη αύξηση της τουριστικής κίνησης, 
δηλαδή μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης του παρόντος τουρι-
στικού μοντέλου της χώρας, το οποίο βασίζεται στο λεγόμενο 
«ήλιος και θάλασσα». Αντιθέτως, απαιτούνται δομικές αλ-
λαγές και κατάλληλες δράσεις, όπως αυτές που προτείνονται 
στην πρόσφατη μελέτη ΙΤΕΠ-ΞΕΕ για την εποχικότητα του 
τουρισμού στην Ελλάδα.
Επίσης το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας κατά τη διετία 
2015-16 κατέγραψε οριακή αύξηση τόσο ως προς τις μονά-
δες, όσο και ως προς τα δωμάτια. Διαχρονικά, όμως, κατά την 
περίοδο 2000-2016, οι ξενοδοχειακές μονάδες αυξήθηκαν 
κατά 22,6%, ενώ σε όρους δωματίων η αύξηση αυτή ανέρχε-
ται σε 31,7%. Επίσης, από τη σύγκριση της κατανομής των 
ξενοδοχείων με βάση την κατηγορία τους, προκύπτει ότι το 
ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας έχει αναβαθμιστεί θεαμα-
τικά, καθώς τα ξενοδοχεία 5 αστέρων έχουν σχεδόν τετρα-
πλασιαστεί και παράλληλα αύξησαν το μερίδιό τους στο 
συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό από 1% το 2000 σε 4,6% το 
2016. Τα ξενοδοχεία 4 αστέρων αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα 
κατά 50% και τα ξενοδοχεία 3 αστέρων κατά 37%. Αύξηση 
παρουσίασε και το μερίδιό τους στο συνολικό ξενοδοχειακό 
δυναμικό, από 10% περίπου τα 4άστερα το 2000 σε 14,5% 
το 2016 και από 18,6% τα 3στερα το 2000 σε 25,4% το 2016. 
Τέλος την περίοδο αυτή, τα ξενοδοχεία 2 και 1 αστεριού 
μειώθηκαν κατά 18% και 30%, αντίστοιχα, και ταυτόχρονα 
μειώθηκε και το μερίδιό τους στο συνολικό ξενοδοχειακό 
δυναμικό της χώρας. Παράλληλα, αυξάνεται και το ποσοστό 
τόσο των μικρών και οικογενειακών ξενοδοχείων, όσο και 
των παραδοσιακών που εντάσσονται στην κατηγορία 5 αστέ-
ρων, τα οποία ως εκ τούτου προσφέρουν υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες στους πελάτες τους. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν 
ότι το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας, όχι μόνο ανανεώ-
νεται αλλά αναβαθμίζεται σημαντικά, προσαρμοζόμενο στις 
απαιτήσεις των καιρών και των πελατών του. Από την ανά-
λυση των στοιχείων που αφορούν στις τουριστικές ροές στη 
χώρα μας, προκύπτει ότι η εποχικότητα εξακολουθεί να απο-
τελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει ο τουριστικός κλάδος. Παρά την αύξηση των αφίξεων, 
η εποχικότητα του ελληνικού τουρισμού δεν έδειξε σημάδια 
άμβλυνσης και ουσιαστικά παρέμεινε έντονη και αμετάβλη-
τη, γεγονός που επηρεάζει ανάλογα και την εποχικότητα 
των εισπράξεων. Επομένως, το ζήτημα της αντιμετώπισης 
της εποχικότητας παραμένει, καθώς φαίνεται ότι το φαινό-
μενο αποτελεί δομικό πρόβλημα του ελληνικού τουρισμού, 
το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με μονοδιάστατη αύξηση της 
τουριστικής κίνησης, δηλαδή μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης 
του παρόντος τουριστικού μοντέλου της χώρας, το οποίο 
βασίζεται στο λεγόμενο «ήλιος και θάλασσα». Αντιθέτως, 
απαιτούνται δομικές αλλαγές και κατάλληλες δράσεις, όπως 
αυτές που προτείνονται στη μελέτη ΙΤΕΠ-ΞΕΕ για την εποχι-
κότητα του τουρισμού στην Ελλάδα. Τέλος προκύπτει σαφώς 
ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ξενοδοχείων 
είναι μικρές - οικογενειακές επιχειρήσεις (80% κάτω από 42 
δωμάτια) και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται από την 
πολιτεία και την κοινωνία.

Σίσι Λασιθίου
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Πρόσωπα Εκδήλωση Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής Ένωσης (ΠΑΔΕ ΜΜΕ) 2017 
Επιμέλεια Δήμητρα Γκαλονάκη

Αδελφότητα Κρητών ΠεριστερίουΕκδηλώσεις για την 76η επέτειο για την Μάχη της Κρήτης της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών Πολιτιστικών Σωματείων.

Σύλλογος Κρητών ΑχαρνώνΤο  τμήμα λαούτου, της Ένωσης Κρητών Ιλίου, στα γραφείου 
του Συλλόγου.

Σύλλογος Κρητών Φυλής «Η Μεγαλόνησος»Ο εορτασμός, της 76ης επετείου της Μάχης της Κρήτης, του 
Πνευματικού Συνδέσμου Κρητών Μοσχάτου στα πλαίσια έτους 

Νίκου Καζαντζάκη.
Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της ΠΑΔΕ ΜΜΕΟι φωτογραφίες είναι από το αρχείο του Μανώλη Καζεράκη, των Κρητικών Συλλόγων και της IGD.

Ένωση Κρητών Κερατσινίου-Δραπετσώνας «Το Αρκάδι»Ο πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Αμαρουσίου Κωστής 
Σηφάκης στην εκδήλωση αναγνώρισης του έργου του 

Ελευθερίου Βενιζέλου. 

Σύλλογος Κρητών Αιγάλεω «Η Κρητική Αναγέννηση»Το Μαρτυρικό Δίστομο στις εκδηλώσεις για την 76η επέτειο 
της Μάχης της Κρήτης, της Ένωσης Κρητών Αγ. Αναργύρων

Ένωση Κρητών ΙλίουΟ πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κρητικών 
Πολιτιστικών Σωματείων στο 2ο Συνέδριο της με θέμα: 

«Κρητική Ιστορία & Πολιτισμός».

Πρόσωπα
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Κρητική 
Εστία

Συνταγές
Ιστορικό Λαογραφικό 
Οικομουσείο Αιγάλεω 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΑΡΙΑΣ & ΝΙΚΟΥ ΨΙΛΑΚΗ

«ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ»

Αντικείμενα από το 1817 περιέχει το Ιστορικό Λαογραφικό 
Οικομουσείο Αιγάλεω. Πρόκειται για αντικείμενα και εργαλεία  
που χρησιμοποιούσαν οι προηγούμενες γενεές όταν μαγείρευαν, 
καλλιεργούσαν, ύφαιναν κ.α.
Μπαίνοντας στην αυλή της πέτρινης προσφυγικής μονοκατοικίας, 
παρατηρούν οι επισκέπτες τον μελισσόκηπο, το γραφικό πηγάδι, 
το πηγάδι με τη σφίγα, το ρακοκάζανο με το πιθάρι (Ρούμπα), 
τον ξυλόφουρνο με τις πινακωτές, τα φουρνόφτιαρα και τις 
σκάφες, τα κόσκινα, τα εργαλεία, τα εργαλεία του τυροκόμου και 
τις επεξεργασίες γάλακτος, τις διάφορες ζυγαριές, ψεκαστήρες, 
χειρόμυλους, αλέτρια ξύλινα και σιδερένια, ζυγούς, βοόσυρο, 
θρινάκια, τσατάλια, δρεπάνια, σαμάρια και τόσα άλλα εργαλεία 
της καθημερινόνητας που βοηθούσαν στην αγροτική οικονομία τα 
περασμένα χρόνια.    
Συνεχίζοντας στις αίθουσες βλέπεις αρχικά παλιά μουσικά 
όργανα, την λατέρνα, παλιά ραδιόφωνα, γραμμόφωνα και πικ-
απ διαφόρων τύπων, φωτογραφικές μηχανές, παλιούς δίσκους 
(από βινύλιο) 45 και 78 στροφών, προσωπικά αντικείμενα, 
φωτογραφικό υλικό και χειρόγραφα του μακαριστού 
Μητροπολίτη Ηλείας Αντωνίου και το καπέλο (πηλίκιο) του 
Γυμνασίου με την κουκουβάγια.   
Στην συνέχεια είναι τα εργαλεία όπως των τσαγκάρηδων. Η 
αίθουσα με τον αργαλειό, την ανέμη, τις σαϊτες, τα τηλιγάδια, 
τα υφαντά, τις πατανιές, τα αδράχτια, το κοπανέλι, τα όργατα, 
τις παλιές ραπτομηχανές, τις παλιές φωτογραφίες, την παλιά 
στεφανοθήκη και τις λάμπες πετρελαίου.
Η επόμενη αίθουσα φιλοξενεί παλιό πολεμικό υλικό όπως 
ασύρματους, ξιφολόγχες, ένα ειδικό σαμάρι μεταφοράς 
πυροβόλου όπλου στους βαλκανικούς πολέμους, λευκώματα 
ηρώων των ετών 1830-1930, εφημερίδες και ιστορικό υλικό από 
την μάχη της Κρήτης. 

1 κιλό αγγινάρες
1 κιλό φρέσκισ κουκιά
1/2 ποτήρι ελαιόλαδου
2 φρέσκα σκόρδα ψιλοκομμένα
1 ματσάκι ψιλοκομμένο μάραθο
ή άνηθο
αλάτι πιπέρι
2 κουταλιές αλεύρι
2 κουταλιές ξύδι

Καθαρίζουμε τις αγγινάρες και τις τρίβουμε με λεμόνι.. 
Ξεφλουδίυμε τα κουκιά. Εάνε είναι τρυφερά αφαιρούμε 
τις ίνες απο τις άκρες. 
Ζεσταίνουμε το λάδι σε μία κατσαρόλα και 
προσθέτουμε τα κουκιά. Ρίχνουμε τα σκόρδα και τα 
μάραθα και δύο ποτήρια νερό και σιγοβράζουμε για ένα 
τέταρτο. Προσθέτουμε τις αγγινάρες και λίγο αλάτι και 
συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να ψηθούν, περίπου μισή 
ώρα, προσθέτοντας λίγο νερό, αν χρειάζεται. Διαλύουμε 
το αλεύρι στο ξύδι, προσθέτουμε και λίγο ζουμί από την 
κατσαρόλα και όλο μαζί το αδειάζουμε μέσα. Κουνάμε 
την κατσαρόλα να πάει παντού, βράζουμε 5-10 λεπτά 
ακόμα και το φαγητό είναι έτοιμο.

Αγγινάρες με φρέσκια κουκιά

Σκάκι

45ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα  
Στο 45ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα  συμμετείχαν οι 
ομάδες των τριών εθνικών κατηγοριών (Α’ Εθνική, Β’ Εθνι-
κή και Γ’ Εθνική Κατηγορία) και των τοπικών κατηγοριών 
και θα ολοκληρωθούν στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Στην τελική φάση του πρωταθλήματος της Α’ Εθνικής Κα-
τηγορίας για το 2017 συμμετείχαν 34 ομάδες και οι σχετικές 
λεπτομέρειες διεξαγωγής ήταν σε συμπληρωματική προκή-
ρυξη.
Τα υπόλοιπα Ομαδικά πρωταθλήματα έγιναν σε περιφερεια-
κό επίπεδο και η διοργάνωσή τους ανατίθεται στις Ενώσεις-
Τοπικές Επιτροπές. Οι αγώνες ρυθμίστηκαν από την προ-
κήρυξη της διοργανώτριας αρχής, η οποία τα συμβαδίζει με 
την παρούσα καθώς και με τον Κανονισμό Διασυλλογικών 
Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Ο. Οι αγώνες των περιφερειακών 
πρωταθλημάτων που έδωσαν πρόκριση για την τελική φάση 
της Α’ εθνικής του 2017 (Π.Ο.Α.) ολοκληρώθηκαν μέχρι και 
τις 21 Μαϊου 2017.  Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα (Β’, Γ εθνι-
κής και τοπικά) θα πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Η αρχική κατάταξη των ομάδων για τα περιφερειακά πρω-
ταθλήματα του 2017 προκύπτει από τα αποτελέσματα των 
ομαδικών πρωταθλημάτων του 2016 όλων των κατηγοριών, 
όλης της χώρας.
Διευκρινίζεται ότι, η ποινή για υποβιβασμό στην χαμηλότερη 
Τοπική Κατηγορία της περιφέρειας, που προβλέπεται στο άρ-
θρο 10.4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 23/11/1999), αφορά όσες 
ομάδες δεν ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους λόγω αναστολής 
δραστηριότητας ή αδράνειας του σωματείου. Η παραπάνω 
ποινή δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις αποχώρησης, λόγω 
ανυπέρβλητων προβλημάτων που έχουν όμως προσωρινό χα-
ρακτήρα και αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη διοργάνωση.
Η τελική φάση του Πανελλήνιου Ομαδικού πρωταθλήματος 
Α’ Εθνικής Κατηγορίας διεξήχθηκε από  3 έως και 8 Ιουλί-
ου 2017, με ελβετικό σύστημα 7 γύρων και το αναλυτικό 
πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στη σχετική συμπληρωματική 
προκήρυξη.

Για τα υπόλοιπα ομαδικά πρωταθλήματα που θα γίνουν σε 
περιφερειακό επίπεδο, η κατανομή των ομάδων σε κατηγορί-
ες και ομίλους καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα θα καθο-
ρίζονται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των διοργανωτριών 
Ενώσεων/Τοπικών Επιτροπών.
Μεταβολή του προγράμματος και ειδικότερα αναβολή αγώ-
νων μπορεί να γίνει μόνο για πολύ σημαντικό λόγο. Ειδικά 
για την τελική φάση του ομαδικού πρωταθλήματος της Α’ 
Εθνικής κατηγορίας τη σχετική απόφαση παίρνει το Δ.Σ. της 
ΕΣΟ ή εξουσιοδοτημένο όργανο.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για τα σωματεία που έχουν δικαίω-
μα να λάβουν μέρος στην τελική φάση της Α’ Εθνικής κατη-
γορίας πρέπει κατατέθηκαν στα γραφεία της ΕΣΟ μέχρι και 
τις 5 Ιουνίου 2017.
Τα σωματεία που δεν δήλωσαν συμμετοχή αναπληρώθηκαν 
ως εξής:
1. Πρώτα από την ίδια την ένωση / τ. επιτροπή και ανάλογα 
με το αριθμό των προκρίσεων (3, 2 ή 1) που προβλέπονται 
στο άρθρο 11 της παρούσας γενικής προκήρυξης.
2. Αν χρειαστεί η αναπλήρωση συνεχίζεται πρώτα από τον 
προκριματικό όμιλο της ΕΣΣΝΑ και μετά από τον αντίστοιχο 
όμιλο της ΕΣΣΘΧ, εναλλάξ μέχρι και την 6η θέση της βαθ-
μολογίας αυτών των δύο πρωταθλημάτων (ΠΟΑ).
3. Στην περίπτωση που υπάρχουν ακόμα κενές θέσεις η ανα-
πλήρωση θα γίνει πρώτα από την ίδια την ένωση/τ. επιτροπή 
και για μια θέση, με μοναδικό περιορισμό το όριο υποβιβα-
σμού στον προκριματικό όμιλο (αν υπάρχει).
4. Αν χρειαστεί η αναπλήρωση θα συνεχιστεί κατά σειρά 
από τους προκριματικούς ομίλους των παρακάτω ενώσεων: 
ΕΣΣΝ Αττικής, ΕΣΣ Θεσ-Χαλκ, ΕΣΣ Κρήτης, ΕΣΣ Ανατ. 
Μακεδονίας Θράκης, ΕΣΣ Κεντροδυτικής Μακεδονίας, ΕΣΣ 
Πελοποννήσου, ΕΣΣ Περιφ. Πελοποννήσου, ΤΕΣΣ Θεσσα-
λίας, Ανατολική Στερεά – Εύβοια, ΤΕΣΣ Αιγαίου, ΤΕΣΣ Δυτ. 
Ελλάδας, με περιορισμό το όριο υποβιβασμού στον αντίστοι-
χο προκριματικό όμιλο (αν υπάρχει). 
• Καταληκτική ημερομηνία για την αναπλήρωση των κενών 
θέσεων ορίσθηκε στις 12 Ιουνίου 2017.
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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

Παθολογική κολπική αιμόρροια
Ο κύκλος της γυναίκας είναι φυσιολογικός όταν η κολπική 
αιμόρροια (περίοδος) συμβαίνει κάθε 21 έως και 35 ημέρες 
και είναι φυσιολογική σε ποσότητα. Η κανονική διάρκεια της 
κολπικής αιμόρροιας είναι μεταξύ 2-7 ημέρες. Παθολογική 
κολπική αιμόρροια συμβαίνει όταν η συχνότητα και η ποσό-
τητα του αίματος διαφέρει πολύ απο τα φυσιολογικά προανα-
φερθέντα όρια ή η γυναίκα εμφανίζει σταγονοειδή αιμόρροια 
δηλαδή spotting κατά την διάρκεια του κύκλου της. 
Η παθολογική κολπική αιμόρροια μπορεί να οφείλεται σε 
αρκετούς παράγοντες. Οι δύο κυριώτεροι παράγοντες είναι οι 
αρχιτεκτονικές ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος και η 
δυσλειτουργία των ωοθηκών.
Οι αιτίες του προβλημάτος της παθολογικής κολπικής 
αιμόρροιας είναι η αλλαγή της μορφής της μήτρας λόγω 
νοσημάτων, όπως καλοήθεις πολύποδες, ινομοιώματα και 
αδενομύωση.
Αλλές αιτίες καλοήθεις είναι η αρχόμενη εγκυμοσύνη ή εξω-
μήτρια κύηση και οι διαταραχές πηκτιμότητας του αίματος.
Επίσης μπορεί να οφείλεται η παθολογική κολπική αιμόρροια 
και στις κακοήθεις παθήσεις του τραχήλου, του κόλπου και 
του ενδομητρίου. Επιπρόσθετες αιτίες παθολογικής κολπικής 
αιμόρροιας είναι η λήψη φαρμάκων τα οποία δυσκολεύουν 
την παραγωγή των οιστρογόνων και της προγεστερόνης, 
χρόνιες ασθένειες με χρησιμοποίηση αντίστοιχων φαρμάκων 
όπως ο ζαχαρώδης διαβήτητης, οι παθήσεις του ύπατος, οι 
παθήσεις του θυροειδούς αδένα, επινεφριδίων και άλλα παθο-
λογικά αίτια τα οποία προκαλούν αντίσταση στην παραγωγή 
των οιστρογόνων και της προγεστερώνης.
Επίσης συναισθηματικές διαταραχές, ή αλλαγές σωματικού 
βάρους είναι δυνατόν να έχουν επίδραση στην έκλυση από 
την υπόφυση του εγκεφάλου της FSH και της LH δύο ορμο-
νών οι οποίες ρυθμίζουν την παραγωγή και την κυκλοφορία 
στο αίμα των οιστρογόνων και της προγεστερόνης. 
Ακόμη όγκοι της υπόφυσης του εγκεφάλου μπορούν να 
προκαλέσουν αλλαγές στην έκληση μιας ορμόνης που λέγεται 
προλακτίνη με συνέπεια τις διατραχές της αιμμήνου ρύσεως.
Η διάγνωση του συνδρόμου της παθολογικής κολπικής 

αιμόρροιας συνίσταται στην κλινική εξέταση, την λήψη του 
ιατρικού ιστορικού και στην πραγματοποίηση εργαστηριακών 
εξετάσεων. Ο γιατρός εκτός απο την κλινική εξέταση μπορεί 
να συστήσει μία διαγνωστική υστεροσκόπηση. Στην διάρ-
κεια αυτής της εξέτασης γίνεται έλεγχος της ενδομητρικής 
κοιλότητας με άμεση οπτική επαφή και κατά αυτόν τον τρόπο 
γίνεται η διάγνωη της ύπαρξης ενδομητρικού πολύποδα ή 
πολυπόδων, ή ακόμη της ύπαρξης υποβλεννογονίων ινομυω-
μάτων.
Επίσης περιοχές ύποπτες για καρκίνο ενδομητρίου, μπορεί να 
επισημανθούν, να ληφθεί η βιοψία και να διαγνωστή η νόσος. 
Πολλές φορές μία διαγνωστική απόξεση του ενδομητρίου και 
μία βιοψία τραχήλου δίνουν λύση στο διαγνωστικό πρόβλη-
μα.
Ακόμη απεικονιστικές μέθοδοι όπως το υπερηχογράφημα 
έσω γεννητικών οργάνων, αξονική και η μαγνητική τομο-
γραφία βοηθούν στην διάγνωση του προβλήματος. Μια άλλη 
πραδοσιακή απεικονιστική εξέταση είναι η υστεροσαλπιγ-
γογραφία η οποία μπορεί να βοηθήσει στην διάγνωση των 
παθήσεων του ενδομητρίου και των σαλπίγγων.
Παράλληλα οι εργαστηριακές εξετάσεις αίματος βοηθούν 
στην διάγνωση του αιτίου της παθολογικής κολπικής αιμόρ-
ροιας. Δηλαδή μία εξέταση αίματος μπορεί να δείξει την 
αναιμία ή την διαταρχή της πηκτικότητας του αίματος.
Εάν κατά την μελέτη της νόσου αποκλεισθούν τα αρχιτεκτο-
νικά προβλήματα των έσω γεννητικών οργάνων, μία εξέταση 
αίματος για την μέτρηση των ορμονών της υπόφυσης, όπως 
προλακτίνης, FSH και των θυροειδικών ορμονών μπορεί να 
αποβεί πολύ χρήσιμη.
Ακόμη εάν υπάρχουν αυξημένα ανδρογόνα (τεστοστερόνη) 
η πιθανότερη αιτία του προβλήματος είναι η ύπαρξη του 
συνδρόμου των πολυκυστικών ωθηκών.
Οι εργαστηριακές εξετάσεις για την παθολογική κολπική αι-
μόρροια είναι ανάλογες με την κρίση του ιατρού, ο οποίος θα 
σταθμίσει το ιατρικό ιστορικό της ασθενούς και την παρούσα 
κλινική εικόνα της νόσου.

Διεύθυνση ιατρείου:Μασσαλίας 12,  Κολωνάκι - Τ.Κ. 106 80 ΑθήναΤηλ.: 2103639447 – 2103601057
Κινητό τηλ.: 6944332599 - Fax: 2103610477
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