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Χαιρετισµός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη
εκδότριας του περιοδικού
Οικονοµική Επιθεώρηση
διευθύντριας του Οµίλου economia

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Για µια ακόµη χρονιά, τη 17η κατά σειρά!, έχω τη µεγάλη χαρά και τη βαθιά
ικανοποίηση να επικοινωνώ µαζί σας µέσα από τις σελίδες του αναµνηστικού
τόµου του Πανελλήνιου Φοιτητικού µας ∆ιαγωνισµού.
Το θέµα, αυτήν τη φορά, είχε ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους νέους µας
στις µεγάλες και ανεκµετάλλευτες δυνατότητες που έχουµε το προνόµιο να διαθέτουµε σαν Έλληνες στο πεδίο του πολιτισµού. Η πολιτιστική µας κληρονοµιά
δεν είναι µια έννοια αφηρηµένη, αλλά µια απτή πραγµατικότητα που µας περιβάλλει σε κάθε µας βήµα: τόσο τα µνηµεία και τα έργα τέχνης όλων των εποχών
που υπάρχουν σε κάθε γωνιά της γης, όσο και τα αθάνατα, παγκόσµιας ακτινοβολίας πνευµατικά δηµιουργήµατα που είναι γραµµένα στην ελληνική γλώσσα αποτελούν προκλήσεις για πολύπλευρη ανάπτυξη, για δηµιουργία και για επιδίωξη
αριστείας. Ιδιαίτερα στη φετινή χρονιά, που βιώνουµε µια πρωτόγνωρη για τη
νέα γενιά ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το µέλλον, και όπου η ανεργία έχει
φθάσει σε πρωτοφανή ύψη, οι εργασίες σας µας προσφέρουν αισιοδοξία και θετικά µηνύµατα.
Θέλω να συγχαρώ, λοιπόν, µε ιδιαίτερη θέρµη όλους όσοι πήραν µέρος στον
∆ιαγωνισµό – από τόσα πολλά τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα – ξεχωρίζοντας µε τη συµµετοχή τους στην ευγενική αυτή άµιλλα.
Ακόµη, θέλω να ευχαριστήσω, από τη θέση αυτή, όλους τους χορηγούς µας
που, παρά την αντίξοη οικονοµική συγκυρία, στάθηκαν και πάλι στο πλευρό µας
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ώστε να πραγµατοποιήσουµε και τη φετινή διοργάνωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που µε συνέπεια και ενθάρρυνση βρίσκεται δίπλα µας, και ειδικά στον γενικό διευθυντή της,
καθηγητή Χρήστο Γκόρτσο.
Τέλος, ευχαριστώ τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εργασιών που,
παρά τον ιδιαίτερο φόρτο εργασίας της χρονικής αυτής περιόδου, αφιέρωσαν
πολύτιµο χρόνο για τη βαθµολόγηση των εργασιών. Όλοι τους έχουν αποδείξει στην πράξη, δηλαδή στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία – ο καθένας
στον τοµέα του και µε το πολυσχιδές έργο του – τα εξαιρετικά αποτελέσµατα
της σύµπλευσης επιχειρηµατικότητας και πολιτισµού.
Μαζί µε τους συνεργάτες µου, ευχόµαστε να συνεχίσει ο Όµιλος Economia, και στα επόµενα χρόνια, να λειτουργεί µέσω του ∆ιαγωνισµού σαν κρίκος
που ενώνει τη φοιτητική µε την επιχειρηµατική κοινότητα και να επιβραβεύει
φρέσκες και πρωτοποριακές ιδέες.
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

1ο βραβείο οµαδικής εργασίας
ALPHA BANK
Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 4.000 €

2ο βραβείο οµαδικής εργασίας
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 2.000 €

3ο βραβείο οµαδικής εργασίας
S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 €

4ο βραβείο οµαδικής εργασίας
AEGEAN

2 διπλά εισιτήρια εξωτερικού

5ο βραβείο οµαδικής εργασίας
AEGEAN

2 διπλά εισιτήρια εξωτερικού
8
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1ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΜBA, υποτροφία αξίας 14.500 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αναµνηστικό έπαθλο

2ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΕΕ∆Ε

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα management αξίας 2.000 €

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 €

3ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΕΕ∆Ε

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα management αξίας 2.000 €

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 €

4ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 €

5ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ATTICA BANK
Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 500 €
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Για όλους τους βραβευθέντες
EUROBANK EFG
Χρηµατικά έπαθλα

Υποστηρικτής χορηγός
ERNST & YOUNG

Χορηγοί επικοινωνίας
E-SHOP.GR
MAD TV www.mad.tv Mad Radio 106,2
KARIERA.GR
GREEKBOOKS.GR
SKYWALKER.GR
ZHTEITAI.GR

∆ιοργανωτής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-µελών της, παρεµβαίνει συµβουλευτικά στη ρυθµιστική διαδικασία, συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νοµοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
και συνεργάζεται µε φορείς και ενώσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα άλλων
χωρών, στο πλαίσιο διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισµός των τραπεζών-µελών της και η συνολική ανάπτυξη του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η ΕΕΤ αριθµεί σήµερα 28 τράπεζες-µέλη, 20 τακτικά και 8 συνδεδεµένα, µε:
• περισσότερους από 62.000 άµεσα απασχολούµενους τραπεζοϋπαλλήλους
προσωπικό σήµερα
• 3.900 τραπεζικά καταστήµατα
• 7.390 Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
• περισσότερο από ένα εκατοµµύριο ιδιώτες επενδυτές που συµµετέχουν
στο µετοχικό τους κεφάλαιο
• ξένους θεσµικούς επενδυτές που κατέχουν άνω του 40% του µετοχικού
κεφαλαίου, ορισµένων από τις µεγαλύτερες τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ
• δραστηριοποίηση σε 16 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού µέσω θυγατρικών
τραπεζών και υποκαταστηµάτων
Σηµειώνεται ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί
οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασµό των µελών της ή του κοινού. Επίσης, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν
αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συµµόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το ελληνικό Πανεπιστήµιο
που φέρει την πιο µακρά παράδοση στην Ελλάδα, στους χώρους των Οικονοµικών
Επιστηµών και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή
Εµπορικών Σπουδών και µετονοµάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989, έχει τη σηµερινή του ονοµασία, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του,
έχει να επιδείξει µια πλούσια ιστορία σηµαντικών επιστηµονικών επιτευγµάτων
που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές
για το µέλλον.
Με 8 Τµήµατα στην αιχµή της επιστήµης και της αγοράς εργασίας, µε 27 περιζήτητα Μεταπτυχιακά και ένα δυναµικό ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα για όλα τα Τµήµατα, το ΟΠΑ αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, και διεθνώς, ως ένα από τα καλύτερα
Πανεπιστήµια της Ευρώπης, καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις στην προτίµηση των
υποψηφίων φοιτητών στους κλάδους που προσφέρει και εξασφαλίζει εξαιρετικά
υψηλό επίπεδο φοιτητικού δυναµικού.
Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναµικό, την προσήλωση στην ποιότητα, την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και την προσφορά στην έρευνα,
το ΟΠΑ επιδιώκει την εξωστρέφεια και την αριστεία. Στόχος είναι η κατάρτιση
στελεχών, ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η κατάρτιση επιστηµόνων - φορέων δηµιουργίας.
Ταυτόχρονα, µε υποδοµές και εξοπλισµό που συνεχώς εκσυγχρονίζονται και
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και προσφέροντας ένα σύνολο πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων, το
ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του στέρεες βάσεις για την προσωπική και επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο και σ' ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και συναισθάνεται τις
ανησυχίες, τους προβληµατισµούς, τις ανάγκες και τα γενικότερα ενδιαφέροντα
των φοιτητών, το ΟΠΑ διαµορφώνει τη γνώση και προάγει την επιστήµη και τη διοίκηση, προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο σπουδών και συµβάλλει στην ολόπλευρη συγκρότηση επιστηµόνων και µελλοντικών στελεχών.
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ERNST & YOUNG
Η Ernst & Young κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Παγκοσµίως,
οι 141.000 άνθρωποί µας είναι ενωµένοι µε τις κοινές αξίες µας και µε σταθερή δέσµευση στην ποιότητα. Ξεχωρίζουµε βοηθώντας τους ανθρώπους µας, τους πελάτες µας και την ευρύτερη κοινωνία στην επίτευξη των στόχων τους.
Από την 1η Ιουλίου 2008, η Ernst & Young ενοποίησε τα γραφεία της σε 88
χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ινδίας και της Αφρικής (ΕΜΕΙΑ) σε
µια νέα ενιαία περιφέρεια, που ονοµάζεται ΕΜΕΙΑ, η οποία αριθµεί περισσότερα
από 65.000 στελέχη και 3.400 εταίρους.
Στην Ελλάδα, η Ernst & Young λειτουργεί, από το 1926, µε δύο γραφεία σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, απασχολώντας 521 επαγγελµατίες στο σύνολό τους. Aνήκει σε µία από τις 12 υπο-περιοχές του ΕΜΕΙΑ, αυτή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία απαρτίζεται από τις εξής 19 χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία,
Ελλάδα, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα, Μολδαβία, Ουγγαρία, ΠΓ∆Μ, Πολωνία, Ρουµανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία.
Αυτή η νέα δοµή µας δίνει τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε, µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, τις σηµαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή. Ο συντονισµός ενεργειών των γραφείων, η κοινή µας µεθοδολογία, καθώς και η διαµόρφωση
µιας κοινής αντίληψης µας βοηθά να ανταποκριθούµε καλύτερα στις ανάγκες των
πελατών µας σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Τοµείς δραστηριότητας
Η Ernst & Young παρέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών και πιο συγκεκριµένα:
➢ Ελεγκτικές Υπηρεσίες
➢ Συµβουλευτικές υπηρεσίες
➢ Φορολογικές υπηρεσίες
➢ Χρηµατοοικονοµικές συµβουλευτικές υπηρεσίες
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ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο από το 1990 προσφέρει στην Ελλάδα εκπαιδευτικά προγράµµατα πιστοποιηµένα από Βρετανικά Πανεπιστήµια. Άλλωστε, το
Ελληνοβρετανικό έχει άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Παιδείας ως Κέντρο
Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.
Έτσι, όλα τα προγράµµατα σπουδών του Ελληνοβρετανικού οδηγούν σε πτυχία
και διπλώµατα, που είναι ίδια µε εκείνα που θα δίδονταν από τα Πανεπιστήµια στη
Μεγάλη Βρετανία.
Τα προσφερόµενα προγράµµατα είναι τα ακόλουθα:
• Τριετείς ή τετραετείς σπουδές για bachelor στην Ελλάδα:
- Ευρωπαϊκής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
- Πληροφορικής
- Ψυχολογίας
• ∆ιετείς σπουδές στην Ελλάδα και διετείς στη Μεγάλη Βρετανία
για bachelor εκεί:
- Αρχιτεκτόνων
- Πολιτικών Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Μεταπτυχιακά:
➢ ΜΒΑ µε εξειδίκευση σε:
- ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
- Χρηµατοοικονοµικά
- Μάρκετινγκ
- ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
➢ MSc στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών µε κατεύθυνση σε ∆ιαφήµιση
και ∆ηµόσιες Σχέσεις
➢ MSc στην Πληροφορική
Η φοίτηση στο Ελληνοβρετανικό είναι υποχρεωτική, χωρίς απώλειες διδακτικών ωρών και χωρίς µεταφορά µαθηµάτων. Η διδασκαλία γίνεται σε τµήµατα µε 24
το πολύ σπουδαστές, από καθηγητές µε µεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές στο αντικείµενό τους και παράλληλα µε µεγάλη εκπαιδευτική αλλά και επαγγελµατική εµπειρία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης υψηλού
επιπέδου και κυρίως η µεταφορά εµπειριών από το τι συµβαίνει στην αγορά.
Η εγγραφή του κάθε σπουδαστή γίνεται στο Βρετανικό Πανεπιστήµιο, το οποίο
εκδίδει τα αποτελέσµατα κάθε έτους και τα πτυχία. Έτσι, οι απόφοιτοι του κολλεγίου έχουν πλήρη αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους, σύµφωνα
µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005 και το τελευταίο Π.∆. 38/2010. Tα ίδια πτυχία
αναγνωρίζονται και από το NARIC (το βρετανικό ∆ΟΑΤΑΠ) ως προς τα ακαδη14
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µαϊκά και επαγγελµατικά δικαιώµατα, ως πλήρως ισότιµα µε κάθε άλλο βρετανικό
πανεπιστηµιακό πτυχίο.
Άλλωστε, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο είναι αναγνωρισµένο ως Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Βρετανικό Συµβούλιο Πιστοποίησης (British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education).
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας
στο www.ellinovretaniko.gr, ή να επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλέφωνο 2108217710, ή στο φαξ 210-8215025, ή στο e-mail: pub-rel@bhc.gr.
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ
NAI
OXI
Στη λογική οργάνωση και δηµιουργία
κλίµατος σεβασµού των σπουδαστών
προς τους καθηγητές και αντιστρόφως
Στην επίπονη προσπάθεια για µόρφωση
που εξασφαλίζει περήφανη συµµετοχή
του κάθε ατόµου στην ανάπτυξη της χώρας
Στην εντατική και µείζονα προσπάθεια
Στην ουσιαστική µελέτη, εµβάθυνση
και διεύρυνση των γνώσεων
σε κάθε αντικείµενο
Στη συνεχή ενασχόληση
στα εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες
Στην υποχρεωτική αλλά συνειδητή
και δηµιουργική παρακολούθηση
Στις εξετάσεις για απόδειξη
της πραγµατικής σπουδής
κάθε γνωστικού αντικειµένου

Στην αποδιοργάνωση
και απειθαρχία
Στο κυνήγι του χαρτιού
που εξασφαλίζει µία καρέκλα,
ακόµη και αν δεν έχει αντίκρισµα
µε πραγµατικές γνώσεις
Στην ελάσσονα προσπάθεια
και την «αποεντατικοποίηση»
Στο µοναδικό και ένα σύγγραµµα

Στην άσκοπη σπατάλη ωρών
έξω από το Ελληνοβρετανικό
Στην προαιρετική παρακολούθηση
των µαθηµάτων
Στις εξετάσεις µε βάση
συγκεκριµένες παραγράφους
ή σελίδες του ενός συγγράµµατος

15

17os 1-50:Layout 1

5/23/11

11:40 AM

Page 16

EUROBANK EFG
Ένας Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Όµιλος
Ο Όµιλος Eurobank EFG είναι ένας ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισµός µε
σύνολο ενεργητικού 87,2 δισ. ευρώ. Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε 10 χώρες
µέσα από ένα δίκτυο που περιλαµβάνει 1.600 σηµεία εξυπηρέτησης και πάνω από
22.500 ανθρώπους. Η Eurobank EFG είναι η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα στην
Ελλάδα και έχει αναπτύξει σηµαντική παρουσία σε Βουλγαρία, Σερβία, Ρουµανία,
Τουρκία, Πολωνία, Ουκρανία, Ην. Βασίλειο, Λουξεµβούργο και Κύπρο.
Οικονοµική ∆ύναµη
Η Eurobank EFG χαρακτηρίζεται από ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα,
συντηρητική διαχείριση κινδύνων και ένα διαχρονικό ιστορικό σταθερής
ανάπτυξης, αποτελεσµατικότητας και κερδοφορίας.
2010
Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

Έσοδα προ Προβλέψεων

1.498 εκ. ευρώ

∆είκτης κεφαλαίων 1ης ∆ιαβάθµισης*

11,9%

Καθαρά Κέρδη*

113 εκ. ευρώ

∆είκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας**

13,1%

Χορηγήσεις (προ προβλέψεων) 58,5 δισ. ευρώ

∆είκτης Κόστους προς Έσοδα

48,8%

Καταθέσεις

44,4 δισ. ευρώ

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά

7,7%

Σύνολο Ενεργητικού

87,2 δισ. ευρώ

∆είκτης Κάλυψης µη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων 51,4%

* εξαιρουµένης της έκτακτης φορολογικής εισφοράς ύψους 45 δισ. ευρώ
** pro-forma µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής στην Πολωνία και τη συγχώνευση µε την Εταιρεία Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου ∆ίας

Αξιολογήσεις

Eurobank EFG

Eλλάδα

Moody’s

Ba3/ Ε+

B1

Standard & Poor’s

B+ / B

ΒΒ-

Fitch

ΒΒ+/ Β/ D-3

ΒΒ+

Ισχυρή Μετοχική Βάση
Βασικός µέτοχος της Eurobank EFG, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, είναι ο διεθνής τραπεζικός Όµιλος EFG Group. Στα τέλη του 2009, το
EFG Group διέθετε, σε ενοποιηµένη βάση, ίδια κεφάλαια ύψους 7,5 δισ. ευρώ,
16
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σύνολο ενεργητικού 98 δισ. ευρώ, ανθρώπινο δυναµικό 26.000 ατόµων και
παρουσία σε 40 χώρες. Οι λοιποί µέτοχοι ξεπερνούν τους 210.000, συνιστώντας µια
από τις ευρύτερες µετοχικές βάσεις στην ελληνική αγορά.
Μετοχική Σύνθεση
(Στοιχεία 31.12.10)

Θεσµικοί Επενδυτές
23,3%

44,8%

EFG Group

24,2%

Φυσικά Πρόσωπα
7,7%

Λοιπά Νοµικά Πρόσωπα

Η ∆έσµευσή Μας: Υπεύθυνα ∆ίπλα Σας
Στη Eurobank EFG, είµαστε προσηλωµένοι στην πολύπλευρη στήριξη των πελατών
µας, στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την έξοδο της ελληνικής οικονοµίας από
την κρίση και στη στήριξη των οικονοµιών των χωρών που έχουµε παρουσία.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.eurobank.gr ή ένα από
τα καταστήµατά µας.
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ALPHA BANK
Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες
στην Ελλάδα.
Με δίκτυο άνω των 1.000 Καταστηµάτων, ο Όµιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται και στη διεθνή τραπεζική αγορά µε παρουσία στην Κύπρο, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία, την Αλβανία, την πΓ∆Μ και τη
Μεγάλη Βρεταννία.
Ο Όµιλος Alpha Bank, ένας από τους µεγαλύτερους Οµίλους του χρηµατοοικονοµικού τοµέα, προσφέρει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης
της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής µικροµεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων,
των πιστωτικών καρτών, της διαχειρίσεως κεφαλαίων, της επενδυτικής τραπεζικής, του private banking, των χρηµατιστηριακών εργασιών, του leasing και του factoring.
Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, µεριµνά για το ανθρώπινο δυναµικό της και το
εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική
ζωή του τόπου.

18
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EΘNIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
• Ο Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος είναι ο µεγαλύτερος τραπεζικός
Όµιλος της χώρας, µε πολυσχιδείς δραστηριότητες σε όλους τους χρηµατοοικονοµικούς τοµείς. Κατέχει ηγετική θέση στις καταθέσεις, τη χρηµατοδότηση των
νοικοκυριών και τις ασφαλιστικές εργασίες. Το δίκτυο παροχής υπηρεσιών του
στην Ελλάδα αποτελείται από 574 καταστήµατα και 1.481 ATM.
• Εκτός Ελλάδας, δραστηριοποιείται σε 12 χώρες, µέσω 1.185 τραπεζικών µονάδων. Οι δραστηριότητές του διεξάγονται µέσω 8 θυγατρικών τραπεζών στην Τουρκία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την πΓ∆Μ, τη Σερβία, την Κύπρο, τη Νότιο
Αφρική και τη Μάλτα. ∆ιατηρεί επίσης καταστήµατα στην Αλβανία, την Αίγυπτο,
το Ηνωµένο Βασίλειο και γραφεία αντιπροσωπείας στην Αυστραλία.
Με σύνολο ενεργητικού 121 δισ. ευρώ, ο Όµιλος απασχολεί περίπου 36.900 εργαζοµένους διεθνώς. Οι χρηµατοοικονοµικές του επιδόσεις, υπό τις τρέχουσες ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την οικονοµία και το πιστωτικό σύστηµα της χώρας,
αντανακλούν την ανθεκτικότητα του επιχειρησιακού του µοντέλου στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Τα καθαρά κέρδη µετά την έκτακτη φορολογία το 2010 διαµορφώθηκαν σε 406 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια στο τέλος ∆εκεµβρίου 2010
ανέρχονταν σε 9,7 δισ. ευρώ. Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Tier I)
διαµορφώθηκε στο 13,1%, κατατάσσοντας την ΕΤΕ µεταξύ των ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών της Ευρώπης. Ο δείκτης ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις) ανήλθε στο 103%. Η παραπάνω απόδοση επιτεύχθηκε σε ένα δυσµενές
οικονοµικό περιβάλλον, που συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.
Η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, η επαρκής ρευστότητα και η ανθεκτική λειτουργική αποδοτικότητα προσδίδουν στην ΕΤΕ πρωταγωνιστικό ρόλο στις τραπεζικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Οι
τέσσερις βασικοί στρατηγικοί άξονες για τον Όµιλο είναι: 1) η θωράκιση των στοιχείων του ισολογισµού, 2) η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, 3) η συντηρητική διαχείριση των κινδύνων και 4) η διατήρηση της δυναµικής ανάπτυξης
των διεθνών δραστηριοτήτων.
• Η Εθνική Τράπεζα εφαρµόζει πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υπογραµµίζοντας τη δέσµευσή της προς την κοινωνία. Η κοινωνική της συνεισφορά
περιλαµβάνει ευρύ φάσµα χορηγικών δραστηριοτήτων στους τοµείς του πολιτισµού, των επιστηµών και της έρευνας, του αθλητισµού και του περιβάλλοντος. Η
ΕΤΕ κατέχει την 100ή θέση µεταξύ των 1000 κορυφαίων τραπεζών στον κόσµο για
το 2010, σύµφωνα µε την κατάταξη του «The Banker-Financial Times».
(Οικονοµικά στοιχεία 31.12.2010)

19

17os 1-50:Layout 1

5/23/11

11:40 AM

Page 20

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος είναι Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µέλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ταµιευτηρίων και του Παγκόσµιου Ινστιτούτου Ταµιευτηρίων.
Η Hellenic Postbank - Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο είναι η σύγχρονη ηθική τράπεζα που διαθέτει το υπόβαθρο και τη δυναµική να στηρίζει την ελληνική οικονοµία και κοινωνία µε έργα, αξιοποιώντας την ευρύτατη καταθετική της βάση, την
κεφαλαιακή της επάρκεια –από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση– και ένα
υγιές χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων.
Χρηµατοδοτώντας νέες παραγωγικές καινοτόµους δράσεις, επενδύει στην µικροεπιχειρηµατικότητα και αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στην πράσινη ανάπτυξη.
Σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες µε γνώµονα τον άνθρωπο. Με συναίσθηση του
κοινωνικού της ρόλου προωθεί ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επενδύοντας σε κέρδος που επιστρέφει στον πολίτη.
Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο παραµένει η εναλλακτική τράπεζα που βρίσκεται
σταθερά δίπλα στον πολίτη, χτίζοντας καθηµερινά σχέσεις εµπιστοσύνης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕ∆Ε)
Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962.
Είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου µάνατζµεντ.
Τα µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισµοί του ιδιωτικού
και του δηµόσιου τοµέα και φυσικά πρόσωπα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά
στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές Πανεπιστηµίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε, λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται
το καθένα σε εξειδικευµένες λειτουργίες του management και τέσσερις τοµείς που
ασχολούνται µε γενικότερα θέµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονοµικής ∆ιοικήσεως (ΕΙΟ∆), το Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων και
Υπηρεσιών (ΕΙ∆ΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΜΑ∆), o
Τοµέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηµατιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τοµέας
Μάνατζµεντ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜ∆∆Α), ο Τοµέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τοµέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).
Σήµερα η ΕΕ∆Ε συγκαταλέγεται στα πέντε µεγαλύτερα Management Associations, παγκοσµίως, σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 49 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 400.000 στελέχη, έχει
προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης µέσα από 14.800 εκπαιδευτικά προγράµµατα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε
22 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 3.300 αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η ∆ράση της αναπτύσσονται σε πέντε βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Ενηµέρωση, ∆ικτύωση, ∆ηµιουργία εργαλείων και υποδοµών και Επικοινωνία. Επιπλέον, η ΕΕ∆Ε δραστηριοποιείται σε µία σειρά Ευρωπαϊκών
Κοινοτικών Προγραµµάτων.
Οι δραστηριότητες της ΕΕ∆Ε εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ λειτουργεί
περιφερειακά τµήµατα στη Μακεδονία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και ∆υτική Ελλάδα µε έδρα την Πάτρα, στη Θεσσαλία και Κεντρική Ελλάδα
µε έδρα την Λάρισα και στην Κρήτη µε έδρα το Ηράκλειο. ∆ραστηριοποιείται ακόµη
στην Κύπρο µέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
(ΚΕΑ∆Ε), που ίδρυσε σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχά21
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νων Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η
Λέσχη Επιχειρηµατικότητας, ενώ σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ το ALBA.
Τελικός στόχος της ΕΕ∆Ε είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της
αποτελεσµατικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, µέσα από την ανάπτυξη των
ανθρώπων τους καθώς και η προσφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευµένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονοµικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.
Η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασµός προς τον συνάνθρωπο, η ουσιαστική προσφορά και η έµπρακτη συµµετοχή στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αποτελούν θεµελιώδεις αρχές της λειτουργίας και δραστηριοποίησης της
εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Κοινωνικής Υπευθυνότητας, το οποίο υλοποιείται σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο. Γεγονός το οποίο την καθιστά σηµαντικό εταίρο των τοπικών
κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει. Οι
βασικοί άξονες αυτού του προγράµµατος περιλαµβάνουν το Χώρο Εργασίας, την
Αγορά, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1998, είναι ένας από τους κορυφαίους Οµίλους στον τοµέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε δραστηριότητες σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας και σε περισσότερες από
10 χώρες. Οι µετοχές του Οµίλου είναι κατά κύριο λόγο εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ΧΑ: ΕΛΠΕ).
Το 2010, ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε 8,5 δισ. ευρώ, και τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη σε 205 εκατ. ευρώ. Μέτοχοι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο (35,5%), η Paneuropean Oil and Industrial
Holdings S.A. (41,3%), ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο ποσοστό ανήκει σε θεσµικούς (15,7%) και ιδιώτες (7,6%) επενδυτές.
Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Οµίλου, απασχολώντας περισσότερο από το 70% του συνολικού ενεργητικού. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτει τρία από τα τέσσερα συνολικά διυλιστήρια της Ελλάδας,
κατέχοντας µερίδιο περίπου 70% της ελληνικής αγοράς στον τοµέα του χονδρικού
εµπορίου πετρελαιοειδών.
Ο Όµιλος βρίσκεται στην κορυφαία θέση στην εγχώρια εµπορία, µέσω των εξ
ολοκλήρου θυγατρικών του EKO και Ελληνικά Καύσιµα (πρώην BP Hellas). Οι δραστηριότητες της EKO περιλαµβάνουν δίκτυο λιανικής µε περίπου 1.100 πρατήρια
σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και δραστηριότητες στο υγραέριο και σε βιοµηχανικά, αεροπορικά και ναυτιλιακά καύσιµα και λιπαντικά. Η εξαγορά των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της BP στα καύσιµα επίγειων µεταφορών στην Ελλάδα
(µε µετονοµασία της εταιρείας σε “Ελληνικά Καύσιµα”) ενίσχυσε περαιτέρω την εγχώρια θέση του Οµίλου στην εµπορία. Η συµφωνία αφορούσε το δίκτυο των 1.100
πρατηρίων µε το σήµα της BP σε ολόκληρη την Ελλάδα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης µε χωρητικότητα 170.000 κ.µ, καθώς και τις δραστηριότητες εµπορικών και
βιοµηχανικών πωλήσεων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέχει ισχυρή θέση στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Όµιλος κατέχει το µοναδικό διυλιστήριο στα Σκόπια (πΓ∆Μ)
και αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες εµπορίας καυσίµων στην Κύπρο, τη
Σερβία, τη Βουλγαρία, την πΓ∆Μ, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βοσνία και τη
Γεωργία, µέσω ενός δικτύου που αριθµεί περισσότερα από 300 πρατήρια λιανικής.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατέχει δικαιώµατα έρευνας στην Ελλάδα και το
Μαυροβούνιο, ενώ δραστηριοποιείται σε ερευνητικά προγράµµατα τα οποία εστιάζονται στην Αίγυπτο. Συγκεκριµένα, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στις περιοχές West
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Obayed στη ∆υτική Έρηµο και Mesaha στην Άνω Αίγυπτο, µε 30% ποσοστό συµµετοχής.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτει το µοναδικό συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών στην Ελλάδα, σε ενοποιηµένη βάση µε τα διυλιστήριά της. Το µερίδιο
της εγχώριας αγοράς υπερβαίνει το 50%, ενώ οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν άνω
του 60% των πωλήσεων. Τα κυριότερα πετροχηµικά προϊόντα είναι το πολυπροπυλένιο, το φιλµ πολυπροπυλενίου, το PVC, οι διαλύτες και τα ανόργανα χηµικά.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει συνάψει στρατηγική συµµαχία µε την ιταλική
EDISON, µε στόχο τη δηµιουργία ενός κορυφαίου παραγωγού ενέργειας στην Ελλάδα. Η Elpedison, κοινοπραξία µε ίση συµµετοχή των 2 εταίρων (50/50), στοχεύει
στη δηµιουργία ενός χαρτοφυλακίου παραγωγής ενέργειας 1.500-2.000MW, το
οποίο περιλαµβάνει µία µονάδα 390MW συνδυασµένου κύκλου (CCGT) στη Θεσσαλονίκη και µια νέα µονάδα CCGT 420MW στη Θίσβη Βοιωτίας. Επιπλέον, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αξιολογεί ευκαιρίες στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συµµετέχει κατά 35% στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (∆ΕΠΑ), που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου
στην Ελλάδα. Η ∆ΕΠΑ κατέχει το 100% των µετοχών της εταιρείας «∆ιαχειριστής
Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (∆ΕΣΦΑ) και το 51% καθεµίας από τις
Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), εταιρειών τοπικού χαρακτήρα, που έχουν ως αντικείµενο την ανάπτυξη δικτύων πόλης.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη βασικών δικτύων
αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι µέλος της κοινοπραξίας που κατασκευάζει και πρόκειται να διαχειριστεί τον Αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης
και, µέσω της συµµετοχής µε 35% στη ∆ΕΠΑ, συµµετέχει στην ανάπτυξη των αγωγών φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας, Ελλάδας-Βουλγαρίας, καθώς και
του αγωγού ρωσικού φυσικού αερίου South Stream.
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S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
Η S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το
1994, είναι η µητρική εταιρεία του Οµίλου S & B που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1934 και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και εµπορία βιοµηχανικών
ορυκτών και µεταλλευµάτων. Ως εταιρική οντότητα, η S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά
Α.Ε. προέκυψε το 1996 από τη συγχώνευση των δύο µεταλλευτικών εταιρειών,
της Α.Ε.Μ. Βωξίται Παρνασσού και της Α.Ε.Ε. Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης, ενώ ο Όµιλος υιοθέτησε την παρούσα ονοµασία και εταιρική ταυτότητα το
2003.
Το 2010 είχε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 420 εκατ. ευρώ και απασχολεί διεθνώς
περίπου 2.000 εργαζόµενους. Mέσω θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών, διαθέτει 26 ορυχεία, 46 εργοστάσια επεξεργασίας και 28 κέντρα διανοµής σε 20 χώρες
και 5 ηπείρους και πραγµατοποιεί πωλήσεις σε 76 χώρες διεθνώς.
Η S & B ξεκίνησε µε αµιγή εξορυκτική δραστηριότητα, η οποία χαρακτήρισε το
µεγαλύτερο κοµµάτι της ιστορίας της. Στη δεκαετία του ’90, το επιχειρηµατικό
µοντέλο της S & B άλλαξε προσανατολισµό, δίνοντας έµφαση στη γνώση για τα
προϊόντα και τις αγορές που αυτά εξυπηρετούν, ενώ επιλεκτικά εξελίχθηκε και σε
καθετοποίηση, εξυπηρετώντας τις τελικές αγορές κάποιων από τα προϊόντα της.
Σήµερα, η S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. αποτελεί έναν πολυεθνικό Όµιλο εταιρειών που σκοπός του είναι η παροχή καινοτόµων βιοµηχανικών λύσεων, µέσω
της ανάπτυξης φυσικών πόρων και η παραγωγή προϊόντων προστιθέµενης αξίας.
Το επιχειρηµατικό µοντέλο της S & B προσανατολίζεται στην απόκτηση γνώσης
και εµπειρίας για τις τελικές εφαρµογές των προϊόντων της. Έτσι, µε βάση τα βιοµηχανικά ορυκτά, η S & B µπορεί να παρέχει εξειδικευµένες βιοµηχανικές λύσεις,
που αυξάνουν την απόδοση των προϊόντων των πελατών της και βελτιώνουν τις
βιοµηχανικές τους διαδικασίες.
Η οργάνωση του Οµίλου δοµείται σε Κλάδους προϊόντων (Μπεντονίτη, Περλίτη,
Βωξίτη και Otavi, Stollberg), οι οποίοι είναι επιφορτισµένοι µε την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας του Οµίλου, ακολουθώντας τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και µε την ανάπτυξη αποτελεσµατικών αλυσίδων «από την αγορά στο
ορυχείο», οι οποίες προσθέτουν αξία και βελτιώνουν την αποδοτικότητα των πελατών του. Έτσι, ο Όµιλος, µε εκτεταµένα αποθέµατα και σηµαντικά µερίδια αγοράς παγκοσµίως στα κύρια προϊόντα του, προσφέρει περισσότερες από 2.000
εξειδικευµένες λύσεις σε 15 διαφορετικούς βιοµηχανικούς κλάδους, όπως τα χυτήρια, η χαλυβουργία, οι κατασκευές και τα δοµικά υλικά, η µεταλλουργία, η γεωργία κ.ά.
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Η S & B δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο, αυτόν των βιοµηχανικών ορυκτών, του
οποίου η σηµασία δεν είναι προφανής για τους περισσότερους ανθρώπους. Τα ορυκτά προϊόντα δεν χρησιµοποιούνται συνήθως αυτόνοµα, στη φυσική τους µορφή,
γι’ αυτό και δεν είναι αναγνωρίσιµα, µολονότι είναι αναγκαία για την παραγωγή
πολλών προϊόντων που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή. Τα βιοµηχανικά
ορυκτά αποτελούν αναγκαία πρώτη ύλη για σειρά άλλων σηµαντικών βιοµηχανικών εφαρµογών και προϊόντων, επιδρώντας έτσι άµεσα και καθοριστικά στη δική
τους ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα.
Βασικό θεµέλιο της στρατηγικής του Οµίλου S & B αποτελεί η ισόρροπη ικανοποίηση των επιταγών και των τριών πυλώνων της βιώσιµης ανάπτυξης – οικονοµία, περιβάλλον, κοινωνία. Έτσι, έχει υιοθετήσει συστηµατικά και αποτελεσµατικά
εργαλεία για την προστασία και την αποκατάσταση των θιγµένων από τις εξορυκτικές δραστηριότητες περιοχών και µεριµνά για την ελαχιστοποίηση του «περιβαλλοντικού του αποτυπώµατος». Ταυτόχρονα, σεβόµενος τις σχέσεις του µε τις
τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, ο Όµιλος επιζητεί να µετεξελίξει το παραδοσιακό µοντέλο της εταιρικής συνεργασίας και συνεισφοράς, σε ένα
σύγχρονο µοντέλο «συµµετοχικού συνεταιρίζεσθαι».
Η S & B πίστευε και πιστεύει και σήµερα, περισσότερο από ποτέ, ότι µέσα από τις
διαχρονικές σταθερές αρχές της – ικανοποίηση του πελάτη, µέριµνα για τους εργαζοµένους, φροντίδα για την κοινωνία και το περιβάλλον – και µε ένα ολοκληρωµένο και διαφανές σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης, δηµιουργεί µακροχρόνια
αξία για το σύνολο των µετόχων της.
Περισσότερες πληροφορίες για την S & B είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του
Οµίλου www.sandb.com
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ATTICA BANK
Η Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1925 και είναι σήµερα
ένας δυναµικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός στην Ελλάδα, που διαθέτει ένα
αναπτυσσόµενο δίκτυο αποτελούµενο αυτήν τη στιγµή από 80 καταστήµατα.
Οι βασικοί µέτοχοι της Τράπεζας είναι:
− Το Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών – Εργοληπτών – ∆ηµοσίων
Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)
− Το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
− Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
Ο Χρηµατοπιστωτικός Όµιλος της τράπεζας, επίσης, αποτελείται από:
• Την ATTICA WEALTH MANAGEMENT
• Την ATTICA VENTURES
• Την ATTICA FINANCE
• Την ATTICA FUNDS PLC
• Την ATTICA BANC ASSURANCE
• Την ATTICA BANK PROPERTIES
Η Attica Bank παρακολουθεί τις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται σε µια
ευµετάβλητη αγορά, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της και είναι έτοιµη
να καλύψει κάθε ανάγκη τους, διευρύνοντας τις δραστηριότητές της σε όλους τους
χρηµατοοικονοµικούς τοµείς.
Έχοντας µελετήσει προσεκτικά το χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και τις
ανάγκες των πελατών της, προσφέρει όλο το φάσµα των Τραπεζικών και
Επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε:
Α) Ιδιώτες
Β) Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις
Γ) Μεγάλες Εταιρείες
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AEGEAN
H Aegean Airlines, η µεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία, µετέφερε το 2010
6,23 εκατοµµύρια επιβάτες. Από τις 30/06/2010, είναι µέλος της ισχυρότερης παγκόσµιας αεροπορικής συµµαχίας, της STAR ALLIANCE. Στην πορεία των 12 χρόνων ιστορίας της, η Aegean έχει βραβευθεί έξι φορές από τον European Regions
Airline Association (ERA). Επιπλέον, η εταιρεία έχει βραβευθεί επανειληµµένα από
τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών, ως ο µεγαλύτερος συντελεστής στην αύξηση της
κίνησης επιβατών του αεροδροµίου. Τέλος, έχει επίσης διακριθεί µε το βραβείο
Skytrax World Airline, ως η καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης για το 2009. Η Aegean πραγµατοποιεί 36 δροµολόγια εξωτερικού και 24
δροµολόγια εσωτερικού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πολυάριθµοι διεθνείς προορισµοί που εξυπηρετούνται από 6 αεροσκάφη µέσω ναυλωµένων πτήσεων (charter). Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.aegeanair.com
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E-SHOP.GR
H e-shop.gr αποτελεί εταιρεία ηλεκτρονικού εµπορίου και παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου, µε έτος ίδρυσης το 1998. Ξεκινώντας από βασικά είδη όπως βιβλία και
cd, σήµερα εµπορεύεται χιλιάδες προϊόντα 15 διαφορετικών κατηγοριών, ενώ κατασκευάζει συστήµατα υπολογιστών µε τη δικής της επωνυµία «Innovator».
Η στρατηγική της βασίζεται στην παροχή µεγάλης ποικιλίας προϊόντων, σε σταθερά χαµηλές τιµές (όχι εποχιακές προσφορές) και ευκολία στην εξυπηρέτηση. Το
κοινό εξυπηρετείται από το άψογα οργανωµένο και λειτουργικό website, το έµπειρο
τηλεφωνικό κέντρο ή το δίκτυο των 68 καταστηµάτων. Λόγω της µεγάλης εµπειρίας της στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, έχει αναπτύξει εσωτερικά συστήµατα
ERP και logistics, που µειώνουν τα λειτουργικά έξοδα, απαντούν στις συγκεκριµένες
ανάγκες της εταιρείας και συντελούν στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.
Το 2011 και έπειτα από 13 χρόνια έντονης ανάπτυξης, η e-shop.gr είναι πλέον κυρίαρχη στην αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου διαθέτοντας 15 διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες, κατασκευάζοντας ολοκληρωµένα συστήµατα υπολογιστών µε το
σήµα Innovator(tm) και παρέχοντας σε ανταγωνιστικές τιµές ό,τι χρειάζεται ο καταναλωτής από hardware, software, περιφερειακά, ήχο και εικόνα, κινητή τηλεφωνία,
εργαλεία, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ. Σήµερα, η εταιρεία συναρµολογεί στα µέτρα του
πελάτη περισσότερους από 2.500 υπολογιστές desktop και laptop Innovator τον
µήνα, ενώ πλέον αποστέλλει περισσότερες από 5.500 παραγγελίες καθηµερινά, σε
ολόκληρη την Ελλάδα.
Έδρα της εταιρείας παραµένουν τα γραφεία στο Χαλάνδρι, όπου λειτουργεί και
το πρώτο φυσικό κατάστηµα. Οι κεντρικές αποθήκες και οι υπόλοιπες βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες – όπως η διακίνηση, το service και η συναρµολόγηση Η/Υ
Innovator – στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις 10.000 τ.µ. στο Μενίδι Αττικής. Οι επενδύσεις σε κτιριακές υποδοµές, συστήµατα µηχανογράφησης, εσωτερικής
οργάνωσης και σε ποιοτική εκπαίδευση των εργαζοµένων υπογραµµίζουν την πολιτική της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη και σφραγίζουν τη δέσµευση του e-shop.gr
για διαρκή βελτίωση.
Υπολογίζεται ότι η e-shop.gr έχει εξυπηρετήσει πάνω από µισό εκατοµµύριο πελάτες, από την έναρξη της λειτουργίας της.
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MAD
Το Mad, το µοναδικό ελληνικό µουσικό κανάλι, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 6
Ιουνίου 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα µουσικά brands
στην Ελλάδα.
Σήµερα, το Mad αποτελεί τον µεγαλύτερο οργανισµό Music & Media Services
στην Ελλάδα, λειτουργώντας και διαχειρίζοντας σε καθηµερινή βάση, πέραν του
Mad TV, πέντε τηλεοπτικά κανάλια (Mad Greekζ/Nova, Mad BG/Βουλγαρία, Mad
World/UBI/Αυστραλία, Blue Channel/ANT1 Satellite/USA, GNet/Goody’s/Ελλάδα),
τον ραδιοφωνικό σταθµό Mad Radio 106,2, 5 interactive µουσικά ραδιόφωνα (Mad
Music/Nova), internet sites (www.mad.tv, www.momad.gr κ.ά.).
Επιπλέον, στις δραστηριότητες του Mad περιλαµβάνεται η κυκλοφορία σε συνεργασία µε την Wind της νεανικής καρτοκινητής Mo’Mad, αλλά και η διοργάνωση µεγάλων event και ενεργειών, όπως τα ετήσια µουσικά βραβεία Mad Video
Music Awards, το συνέδριο για τη µουσική βιοµηχανία Athens Music Forum, οι
συναυλίες Mad Secret Concerts και Mad Live in Athens κ.ά.
Το Mad παρέχει επίσης µια σειρά από B2C & B2B µουσικές υπηρεσίες όπως τα
Mad Full Tracks (υπηρεσία για download ολόκληρων µουσικών κοµµατιών σε συνεργασία µε την Wind, Mad Scanner (υπηρεσία αναγνώρισης µουσικής µέσω κινητού τηλεφώνου σε συνεργασία µε την Vodafone, την Wind, την Q και το Mo’Mad),
το Mad Shop (δικτυακό CD shop), την υπηρεσία Mad Melody (παροχή µουσικών
προγραµµάτων σε επαγγελµατικούς χώρους), real time video streaming του προγράµµατος του Mad TV για 2G & 3G κινητά και mobile content (ring-tones, logos,
MMS) σε όλες τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (Wind, Vodafone, Cosmote) κ.ά.
Mad TV, Εθνικής Αντιστάσεως & Ε. Κωστοπούλου, Παλλήνη 153 51,
Τηλ: 210 6665669, Fax: 210 66 65 812, www.mad.tv
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KARIERA.GR
Λίγα λόγια για την εταιρεία µας
Η εταιρεία Καριέρα Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 από µια οµάδα ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, µε στόχο την κάλυψη των κενών στην ενηµέρωση σχετικά µε την αγορά
εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια
που ακολούθησαν, η εταιρεία έθεσε τη βάση για τη µετεξέλιξή της σε έναν οργανισµό ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόµενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και
υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες ανάγκες του δυναµικού χώρου της αγοράς εργασίας. Από τον Φεβρουάριο του 2006, αποτελεί µέλος του
ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών). Το kariera.gr είναι το ηγετικό
on line recruitment site στην Ελλάδα. Από τον Οκτώβριο του 2007, αποτελεί µέλος
του δικτύου του CareerBuilder.com, του µεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας
στις ΗΠΑ.
Προϊόντα/υπηρεσίες
• kariera.gr – το µεγαλύτερο job site στην Ελλάδα
• Ηµέρες Καριέρας – η µεγαλύτερη συνάντηση νέων, επιχειρήσεων
και εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα.
Και Interview Days: Κλαδικές ηµέρες προσλήψεων
µε ραντεβού/συναντήσεις επιχειρήσεων
(συγκεκριµένου κλάδου) και υποψηφίων.
• «Οδηγός Καριέρας» – µια ετήσια πολυτελής έκδοση για την αγορά εργασίας.
• «Hominum Opus»: ∆ωρεάν δεκαπενθήµερο ηλεκτρονικό περιοδικό
µε θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού
και το management γενικότερα.
• Kariera Seminars: εκπαιδευτικά σεµινάρια προσωπικής ανάπτυξης
και εξειδίκευσης
Όραµα – Ευρύτερος σκοπός της εταιρείας µας
Αρχικά ξεκινήσαµε µε το: «Να γίνουµε ο µεγαλύτερος και πιο αναγνωρίσιµος φορέας εργασίας για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, προσφέροντας άριστη ποιότητα
υπηρεσιών σε εργαζοµένους και εργοδότες». Πιο συγκεκριµένα, να συνδέσουµε στη
συνείδηση – τόσο των νέων υποψηφίων όσο και των εταιρειών – τη λέξη «καριέρα»
µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Ωστόσο, ο ευρύτερος σκοπός της εταιρείας µας,
πλέον, είναι να φροντίσουµε ώστε να βρεθεί «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση!». Αυτό θέλουµε να γίνει µε ευχάριστο τρόπο και από ανθρώπους που θα
έχουν οπωσδήποτε τις ακόλουθες «έξι ιδιότητες στον χαρακτήρα τους».
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Ανθρώπινο δυναµικό
Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας µας απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, οι
οποίοι µε επαγγελµατισµό και σοβαρότητα, αλλά ταυτόχρονα µε πολλή όρεξη και
µεράκι, εργάζονται µε στόχο την επίτευξη του εταιρικού οράµατος. Ως εταιρεία,
δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, την παιδεία, τα προσωπικά
χαρακτηριστικά και την καλλιέργεια των συνεργατών µας, δεν εµµένουµε τόσο στα
τυπικά προσόντα, ενώ πιστεύουµε ιδιαίτερα στη δυναµική της οµάδας, στοιχείο
που αποτυπώνει κατά µεγάλο βαθµό την εταιρική µας κουλτούρα, µε το µότο µας
να είναι «Ιστορία γράφουν οι παρέες».
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GREEKBOOKS.GR
Κάθε αγορά µια ευχάριστη έκπληξη!
Το εταιρικό προφίλ
Το greekbooks.gr, το ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα της Imako Media Α.Ε., ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999 ως επιχειρηµατική µονάδα της εταιρίας Greek Geeks A.E.
Στο χρόνο ίδρυσής του, ήταν µία καινοτοµική προσπάθεια «ηλεκτρονικού επιχειρείν» µε εξειδίκευση πρωτογενώς στις πωλήσεις ελληνόγλωσσων βιβλίων.
Τον Ιούλιο του 2008, ο υφιστάµενος κλάδος του ηλεκτρονικού εµπορίου της
Greek Geeks απορροφήθηκε από την 100% θυγατρική εταιρεία της ΙΜΑΚΟ MEDIA
A.E., Π Εκδοτική Α.Ε., το αποτέλεσµα της οποίας είναι η κατοχή από την ΙΜΑΚΟ
MEDIA A.E. του 51% και από την Greek Geeks του 49% της Π Εκδοτική Α.Ε.
Τα προϊόντα
Σήµερα στο προϊοντικό µείγµα του µεγαλύτερου και δηµοφιλέστερου e-πολυκαταστήµατος ανήκουν – εκτός από τα βιβλία – DVDs, CDs, «φυσικά» παιχνίδια και
Video Games, ∆ώρα, είδη Hobby και Γραφείου, Κοσµήµατα και Βρεφικά, ενώ η
λίστα διαρκώς εµπλουτίζεται µε είδη που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις
επιθυµίες των πελατών του, ξεπερνώντας πλέον τους 268.000 κωδικούς!
Τους πρώτους µήνες του τρέχοντος έτους, παρουσιάστηκε εµπορικά το προϊόν
myphotogallery, το οποίο δίνει σε κάθε ενδιαφερόµενο τη δυνατότητα να δηµιουργεί µόνος του τα δικά του φωτογραφικά άλµπουµ, κάρτες, προσκλητήρια και
ηµερολόγια.
Το greekbooks.gr, ακολουθώντας τις αυξηµένες καταναλωτικές ανάγκες και τις
τεχνολογικές εξελίξεις, δεν θα µπορούσε να εξαιρέσει από την εµπορική του διαχείριση τα e-books.
Η εικόνα
Η πρώτη επιβράβευση ήρθε στα Web Awards 2000, όταν τιµήθηκε µε το Πρώτο
Βραβείο για Best e-Shop Site.
Το greekbooks.gr πλέον χαρακτηρίζεται leader σε ό,τι αφορά στα ελληνικά on
line καταστήµατα, µε πελάτες και αναγνωρισιµότητα όπου υπάρχει Ελληνισµός.
Η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία προς τους
πελάτες της, αλλά και προς τους προµηθευτές/ συνεργάτες της, επιβεβαιώνεται από
33

17os 1-50:Layout 1

5/23/11

11:40 AM

Page 34

το πλούσιο πελατολόγιό της και από την εικόνα αξιοπιστίας που έχει χτίσει όλα
αυτά τα χρόνια σε προµηθευτές και συνεργάτες.
Μετά τη δωδεκαετή εµπειρία των αναγκών των επισκεπτών-πελατών της, αλλά
συνεκτιµώντας τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο του e-commerce τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσµο, το greekbooks.gr άλλαξε την εικόνα του.
∆ιαφοροποιήθηκε η παλέτα των χρωµάτων του, έγινε περισσότερο µοντέρνο,
απλοποιήθηκε το user interface, προσφέρθηκε πολλή εικόνα και πληροφορία και
τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Με ανανεωµένη εµφάνιση και καινούργιες υπηρεσίες, η πλοήγηση των χρηστών είναι διασκεδαστική και κάθε παραγγελία στο greekbooks.gr µια ευχάριστη
έκπληξη!
Η Αποστολή
Στόχος του greekbooks.gr είναι να αποτελεί, για το σύνολο του Ελληνισµού που
χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για τις αγορές του, τον πληρέστερο, λειτουργικότερο
και ποιοτικότερο σε προϊόντα και εξυπηρέτηση e- προορισµό αγορών.
Σκοπός είναι να καθιερωθεί στην αντίληψη του κοινού ως η πρώτη, δυναµικότερη και ποιοτικότερη επιλογή του για αξιόπιστες και ευχάριστες αγορές στο
internet.
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SKYWALKER
Το skywalker.gr είναι το µεγαλύτερο δίκτυο αναζήτησης και εύρεσης εργασίας
στην Ελλάδα. Αποτελεί έναν δυναµικό τόπο συνάντησης υποψηφίων και εργοδοτών φιλοξενώντας περισσότερες από 6.000 θέσεις εργασίας, στις οποίες έχουν ελεύθερη πρόσβαση πάνω από 40.000 επισκέπτες ηµερησίως.
Το skywalker.gr Εκπαιδεύει
Στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης, το skywalker.gr δηµιούργησε τον νέο
ηλεκτρονικό οδηγό εκπαίδευσης Skywalker/education. Στο site, ο επισκέπτης µπορεί να βρει πληροφορίες που αφορούν κάθε τοµέα εκπαίδευσης ξεχωριστά. Από
σχολεία και φροντιστήρια, µέχρι προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα ταξινοµηµένα ανά ειδικότητες, όχι µόνον στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Σκοπός του site είναι να αποτελέσει έναν κόµβο επικοινωνίας µεταξύ των
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και όλων αυτών που είτε θέλουν να ξεκινήσουν τώρα
τις σπουδές τους είτε επιθυµούν να συνεχίσουν σε ανώτερη βαθµίδα, είτε απλά αναζητούν επιπλέον επιµόρφωση µέσω κάποιου σεµιναρίου.
Στοιχεία επικοινωνίας:
Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 46, 163 45 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 97 30 280, Fax: 210 97 09 464
E-mail: services@skywalker.gr,
education@skywalker.gr,
www.skywalker.gr/education
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ZHTEITAI.GR
Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ.GR είναι ένας από τους µεγαλύτερους διαδικτυακούς τόπους της
Ελλάδας για την αναζήτηση εργασίας στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Μας εµπιστεύονται περίπου 2,5 εκατοµµύρια χρήστες ετησίως.
Οι επισκέπτες µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για κενές θέσεις εργασίας
σε δηµόσιους οργανισµούς, δήµους, νοµαρχίες, υπουργεία, αλλά και σε µεγάλες
εθνικές, πολυεθνικές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
χώρα µας.
Εύχρηστοι, ειδικά διαµορφωµένοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, παρουσιάζουν ανά
ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, όλες τις προκηρύξεις του δηµοσίου που είναι σε εξέλιξη,
ώστε οι υποψήφιοι να µπορούν να υποβάλλουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους.
Επιπλέον, οι επισκέπτες µπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για υποτροφίες
και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, e-learning, επαγγελµατικό προσανατολισµό και
σεµινάρια.
Παρουσιάζονται επίσης όλα τα τελευταία νέα από την ελληνική και διεθνή επιχειρηµατική αγορά, ώστε οι χρήστες να µπορούν να αναζητήσουν ειδήσεις για το
επαγγελµατικό µέλλον τους, τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατά τους, αλλά
και τις τάσεις της αγοράς.
Ιδιωτικές επιχειρήσεις µπορούν να καταχωρήσουν ∆ΩΡΕΑΝ τις µικρές τους
αγγελίες. Υποψήφιοι εργαζόµενοι τα βιογραφικά τους σηµειώµατα.
Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ.GR, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διοργανώνει µε επιτυχία
ανοιχτές εκδηλώσεις στο κοινό σε συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, µε αντικείµενο τα εργασιακά, ασφαλιστικά, αναζήτηση εργασίας, προσλήψεις
στο δηµόσιο, επαγγελµατικό προσανατολισµό, επιχειρηµατικότητα, συµβουλευτική κ.ά.
Το «ΖΗΤΕΙΤΑΙ» είναι η πρωτοποριακή και µοναδική εκποµπή του ελληνικού
ραδιοφώνου που ασχολείται µε όλα τα παραπάνω θέµατα. Από το 2001, ο δηµοσιογράφος Σπύρος Φρεµεντίτης και η οµάδα του αναδεικνύουν θέµατα εύρεσης εργασίας, εκπαίδευσης, επιχειρηµατικότητας, επαγγελµατικού προσανατολισµού και
κατάρτισης.
Το «ΖΗΤΕΙΤΑΙ» εκπέµπει κάθε Σάββατο στις 15:00-16:00, από τη συχνότητα
της δηµόσιας ραδιοφωνίας ΝΕΤ FM στους 105,8 και 91,6.
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Επιτροπή Αξιολόγησης:
17ου economia
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σταύρος Μπένος,
πρώην υπουργός Πολιτισµού και πρόεδρος του Σωµατείου «∆ιάζωµα»
Νιόβη Παυλίδου,
καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος,
διευθύνων σύµβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε
Κλεάνθης Παπαδόπουλος,
πρόεδρος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
Ειδικός σύµβουλος:
Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου economia
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1o βραβείο
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΓΚΙΖΑΣ

Τµήµα Λογιστικής
& Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

Τµήµα Λογιστικής
& Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
Τµήµα Πληροφορικής
Πανεπιστήµιο Πειραιώς

«Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον πολιτισµό. Η Ελλάδα αυτό είναι. Αυτό
είναι η κληρονοµιά της και η περιουσία της. Αν το χάσουµε αυτό, δεν είµαστε κανείς.»
Μελίνα Μερκούρη

Εισαγωγή
Ο πολιτισµός είναι το κλειδί για µια κοινωνία. Είναι οι αξίες, η παιδεία και η αισθητική που θα την αποθεώσουν ή θα την καταστρέψουν. Ταυτόχρονα είναι και η θρησκεία, η
γλώσσα, οι παραδόσεις που τελικά κάνουν την κοινωνία ζωντανή και ενδιαφέρουσα. Σχετίζεται, δε, και µε τον τρόπο έκφρασης και δηµιουργίας είτε είναι ένας πίνακας ζωγραφικής, είτε ένα αρχαίο µνηµείο ή, ακόµη, ένα ρούχο «haute couture».
Ωστόσο, πέραν της αισθητικής και πνευµατικής πλευράς έχει σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας ή µιας κοινωνίας. Ο πολιτισµός, µε τη µορφή των αξιών, θα επηρεάσει τον τρόπο µε τον οποίον δρουν οι άνθρωποι, συµφεροντολογικά ή αλτρουιστικά,
ενώ µε τη µορφή ενός πίνακα, ενός µουσείου ή ενός παραδοσιακού φαγητού, δυνητικά,
µπορεί να δηµιουργήσει χρηµατοοικονοµικές προσόδους. Αξίζει, δε, να αναφερθεί η εµπειρική εξίσωση του αµερικανικού National Trust for Historic Preservation:
Τουρισµός + Πολιτισµός + Εθνική Κληρονοµιά = Βιώσιµες Οικονοµίες
Αυτή η εξίσωση δίνει το έναυσµα για αναφορά στον πολιτιστικό τουρισµό. Σε αυτόν
θα δώσουµε µεγάλο βάρος παρακάτω λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας που έχει για την Ελλάδα, αλλά και της εν δυνάµει µεγαλύτερης, µελλοντικά. Έως σήµερα, έχουν δοθεί αρκετοί ορισµοί και περιγραφές αναφορικά µε τον πολιτιστικό τουρισµό.
Ποιοι είναι όµως οι λόγοι στους οποίους πρέπει να δοθεί βαρύτητα στον πολιτιστικό
τουρισµό και στον πολιτισµό εν γένει;
Η Σηµασία του Πολιτισµού και του Πολιτιστικού Τουρισµού
Αρχικά, πρέπει να αναφερθεί ότι οι διεθνείς τάσεις στον τουρισµό, οι αυξηµένες απαιτήσεις των τουριστών και οι γενικότερες αλλαγές ωθούν στην κατεύθυνση ανάπτυξης και
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ανάδειξης αυτής της µορφής τουρισµού. ∆ιαφορετικά, η Ελλάδα κινδυνεύει να έχει ένα
παρωχηµένο τουριστικό προϊόν µε έσοδα που σταδιακά θα περιορίζονται. Αντίθετα, οι χώρες που θα κατανοήσουν τη σηµασία της και θα καταφέρουν να τη µετατρέψουν σε παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης, αναµφισβήτητα θα επωφεληθούν τόσο σε όρους ανταγωνιστικότητας όσο και σε όρους ελκυστικότητας για νέους τουρίστες από το εξωτερικό.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα πόλεων που επωφελήθηκαν από τέτοιου είδους προγράµµατα είναι η πόλη του Λίβερπουλ και του Μπιλµπάο. Η πρώτη ανακηρύχτηκε ως ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα για το έτος 2008, πραγµατοποιήθηκαν περεταίρω επενδύσεις και σηµειώθηκε εντυπωσιακή αύξηση του αριθµού των επισκεπτών. Η δεύτερη µπήκε στον τουριστικό χάρτη το 2007 µε τη δηµιουργία του µουσείου Guggenheim (και έκτοτε έχει κάνει απόσβεση), ενώ για το 2010 το 62% του συνολικού αριθµού επισκεπτών κατάγονταν από το εξωτερικό, οι συνολικές οικονοµικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα
ανήλθαν στο ύψος των 212.925.617 ευρώ, ενώ παράλληλα δηµιουργήθηκαν 3.853 θέσεις εργασίας. Φυσικά, υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, όπως η αναµόρφωση του
λιµανιού του Cape Town στη Νότια Αφρική ή η ∆ιεθνής έκθεση της Κολονίας, η οποία
πραγµατοποίησε έσοδα ύψους 230 εκατ. ευρώ υποστηρίζοντας 11.000 θέσεις εργασίας
το 2009.
Αξίζει να αναφερθεί πως, σύµφωνα µε έρευνες, τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των
πολιτιστικών τουριστών ως προς το σύνολο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάζει σηµαντική αύξηση σε παγκόσµιο επίπεδο. Συγκεκριµένα, το 2007 το εν λόγω ποσοστό διαµορφώθηκε πάνω από 30%, βαίνοντας συνεχώς αυξανόµενο από το 1997. Επίσης,
οι πολιτιστικοί τουρίστες έχουν την τάση να ξοδεύουν περισσότερα χρήµατα, συγκρινόµενοι µε άλλου είδους τουρίστες. Επιπλέον, συµµετέχουν σε πολλές δραστηριότητες και
διαµένουν περισσότερες µέρες, σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες τουριστών. Έχουν
ποικίλα ενδιαφέροντα και αυξηµένη επιθυµία για αγορά τοπικών προϊόντων, ενώ παράλληλα αναζητούν δραστηριότητες αναψυχής και παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
Από την άλλη, όπως τονίζεται σε έρευνα των Alafodimou and Alafodimos (2009) για
τις προοπτικές του εναλλακτικού τουρισµού στην Ελλάδα, σήµερα, η πλειονότητα των τουριστών κινείται µαζικά (µαζικός τουρισµός) µε µεγάλη συγκέντρωση σε ορισµένες περιοχές (Ρόδος, Κρήτη, Κέρκυρα, Μύκονος, Χαλκιδική κ.λπ.). Επίσης, χαρακτηρίζεται από χαµηλό, κατά µέσον όρο, εισόδηµα και χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Παράλληλα επισηµαίνεται ότι, παρά τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν έχει καταφέρει να
δείξει τη δυναµική της σε εναλλακτικές µορφές τουρισµού πέραν του «ήλιος και θάλασσα», µιας και λείπει µακροπρόθεσµος σχεδιασµός, η προβολή είναι ανεπαρκής, οι κινήσεις που κατά καιρούς γίνονται είναι σπασµωδικές, ενώ δεν έχουν εκπονηθεί επαρκείς έρευνες σε αυτόν τον τοµέα στη χώρα µας.
∆ιαφαίνεται, δηλαδή, πως η Ελλάδα υστερεί σε αυτό το κοµµάτι, ενώ πρέπει να στραφεί προς αυτό προκειµένου να γίνει πιο ανταγωνιστική και να καρπωθεί τα οφέλη που συνεπάγονται. Η πρόκληση έγκειται στον τρόπο µε τον οποίον θα γίνει αυτή η αλλαγή.
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Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέµατος και Πολιτιστικός Τουρισµός
Η αρχή θα πρέπει να γίνει από τη βάση. Η βάση είναι οι επαγγελµατίες µιας περιοχής,
αλλά και οι κάτοικοι στο σύνολό τους. Εδώ, κρίνεται απαραίτητη µια αλλαγή στη νοοτροπία.
Τη βραχυπρόθεσµη τυχοδιωκτική αντίληψη που διακρίνει κάποιους από τους επαγγελµατίες
του κλάδου, τον εγωισµό και τη γενικότερη σύγχυση αξιών θα πρέπει να αντικαταστήσει
η ανάπτυξη κλίµατος σύµπνοιας και η αντίληψη των κοινών στόχων και των ωφελειών της
συνεργασίας.
Επίσης, θα πρέπει να γίνει αντιληπτή από όλες τις πλευρές η αξία της ανάδειξης του
πολιτισµού, η κατανόηση όλων των εκφάνσεών του, καθώς και οι πιθανοί τρόποι προβολής
τους. Υπάρχουν περιοχές µε τεράστιο πολιτιστικό πλούτο (από πύργους και µεγάλα µοναστήρια µέχρι τοπικές διαλέκτους, παραδόσεις και θρύλους), οι οποίες αναλώνονται µόνον σε χορευτικές εκδηλώσεις µικρής κλίµακας και φτωχούς µπουφέδες, χωρίς ίχνος τοπικής κουζίνας. Η σύγχρονη τέχνη, δε, πολλές φορές είναι «άγνωστη».
Επιπλέον, ενέργειες θα πρέπει να αναλάβουν και οι κάτοικοι των διαφόρων περιοχών
(ή καλύτερα µια οµάδα, όπως ένας πολιτιστικός σύλλογος), δηµιουργώντας την πολιτισµική ταυτότητα της περιοχής τους. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει εκτενής έρευνα σε βιβλία
ή/και µε προσέγγιση των γηραιότερων µελών της τοπικής κοινωνίας. Οι τελευταίοι µπορούν να αποκαλύψουν ανεκτίµητες πληροφορίες και ιστορίες.
Φυσικά, απαραίτητη κρίνεται η συνδροµή της πολιτείας. Μέσω των δηµόσιων υπηρεσιών
και φορέων ή µέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα παράσχει τους κατάλληλους πόρους
προκειµένου να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω. Πέρα από την άµεση διάθεση οικονοµικών πόρων και την ελαστικοποίηση της γραφειοκρατίας (που θα πρέπει να είναι αυτονόητη για κάθε είδους επένδυση), χρήσιµη θα ήταν και η συµβολή επιµορφωτικών σεµιναρίων στα κατά τόπους πνευµατικά/δηµοτικά κέντρα. Θέµατα σχετικά µε τον τρόπο αξιοποίησης των πολιτισµικών στοιχείων µιας περιοχής (event management), τις τάσεις και τις
τεχνολογικές καινοτοµίες στην υπηρεσία του πολιτισµού και του πολιτιστικού τουρισµού,
θα κάνουν τα πράγµατα να πάρουν µια αυτοκινούµενη ροή.
Η υπάρχουσα κατάσταση περιγράφεται από την πλειονότητα των ιδιοκτητών µικροµεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων να παρουσιάζουν έλλειψη κατάρτισης και ενηµέρωσης, οπότε µια τέτοιου είδους ενηµέρωση κρίνεται απαραίτητη. Από την άλλη, τα παιδιά
τους (εξαιτίας και της οικονοµικής συγκυρίας που διανύουµε) σκέφτονται σοβαρά την επιστροφή στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Οι τελευταίοι είναι κατά κανόνα νεαρά άτοµα που
(µέσω των σπουδών ή της εργασίας σε µια µεγάλη πόλη) έχουν έρθει σε επαφή µε καινούργιες ιδέες και ερεθίσµατα αναφορικά µε τον πολιτισµό στην πιο οργανωµένη και σύγχρονη µορφή του. Αυτό, σε συνδυασµό µε την ανάγκη για τη δηµιουργία της ηλικίας και
την απαραίτητη ώθηση και τα κίνητρα από το κράτος, µπορεί να οδηγήσει σε µια αναµόρφωση
της εικόνας της περιφέρειας µε ένα ανταγωνιστικό εξαγώγιµο τουριστικό προϊόν, βασισµένο
στην αρµονική συνύπαρξη παραδοσιακού και µοντέρνου.
Με την αρµονική συνεργασία των µελών του ιδιωτικού τοµέα και της σωστής υποστήριξής
τους από την πολιτεία, µπορούν, πλέον, να ξεκινήσουν µια σειρά από δράσεις. Αυτές θα
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τονώσουν τον πολιτιστικό χαρακτήρα µιας περιοχής και θα µπορούν να τον µεταδώσουν
µε τη µορφή εµπειριών, δηµιουργώντας συγκριτικό πλεονέκτηµα. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε αυτές.
Α) Φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις
Β) Πολιτιστικές Θεµατικές ∆ιαδροµές
Γ) Θεµατικά Πάρκα
∆) Σπονδυλωτά ξενοδοχεία στο πνεύµα των θεµατικών πάρκων
Ε) Επέκταση των Θεµατικών Ετών
ΣΤ) Συνδυασµός του πολιτιστικού τουρισµού µε άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού
Ζ) ∆ιασυνοριακές δράσεις και συνεργασίες σε θέµατα πολιτισµού και πολιτιστικού
τουρισµού
Η) Εστίαση και στη Σύγχρονη Τέχνη
Θ) «Εξαγωγή» Τέχνης και Στήριξη νέων καλλιτεχνών στο εξωτερικό
Ι) Πολιτιστική εµπλοκή των τουριστικών επιχειρήσεων
Οι συγκεκριµένες ενέργειες προϋποθέτουν υψηλό οικονοµικό κόστος, το οποίο, ειδικά στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, δεν είναι αµελητέο. Έτσι, πέραν της χρηµατοδότησης
από το ελληνικό δηµόσιο, θα πρέπει να αναζητηθούν και εναλλακτικές πηγές.

Εναλλακτικές Πηγές Χρηµατοδότησης και Έρευνα για την Υλοποίηση
Μία από αυτές τις πηγές θα µπορούσε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά καιρούς εγκρίνονται κονδύλια για τον πολιτισµό και τον τουρισµό, όπως το Leonardo da Vinci, το
European Regional Development Fund και το Leader+. Αναγκαία κρίνεται η ορθή διαχείριση αυτών των κεφαλαίων, καθώς συχνά παρατηρούνται φαινόµενα κατασπατάλησής τους
µέσω υπερτιµολογήσεων σε περίπτωση επιδοτήσεων.
Επίσης, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των ιδιωτικών κεφαλαίων. Συγκεκριµένα, αναγκαία κρίνεται η ουσιαστική διεύρυνση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 3525/2007 για την
Πολιτιστική χορηγία που προβλέπει φοροαπαλλαγές. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί έµφαση και στη γενικότερη αναγνώριση των χορηγών (π.χ., µε µια ετήσια λίστα αναγνώρισης προσφοράς που θα προσδίδει σε κύρος). Ακόµη, θα πρέπει να δοθεί βάση όχι µόνον
στις ιδιωτικές χορηγίες µε µορφή χρηµάτων, αλλά και µορφή χορηγιών µε τη µορφή συλλογών (δηλαδή, να προσφερθούν ιδιωτικές συλλογές προς έκθεση), αφού εξασφαλιστούν
κατάλληλοι χώροι για τη φιλοξενία τους.
Ένας άλλος τρόπος χρηµατοδότησης θα µπορούσε να βασίζεται και στη λαϊκή βάση,
µε αντίστοιχες φοροαπαλλαγές. Ένα καλό µουσείο ή ένας πολιτιστικός χώρος, όπως προαναφέρθηκε, µπορεί να «αναστήσει» µια περιφερειακή περιοχή, αλλά να δηµιουργεί και
έσοδα. Έτσι, οι κάτοικοι και οι επαγγελµατίες θα µπορούσαν, µε τη µορφή ονοµαστικών
µετοχών ή οµολόγων, να χρηµατοδοτήσουν τέτοιες προσπάθειες. Ατοµικά τα ποσά θα ήταν
αµελητέα, αλλά αθροιστικά σηµαντικά.
Επιπροσθέτως, σε µικρότερης µορφής έργα, όπως η διοργάνωση ενός φεστιβάλ ή ο
καθαρισµός ενός παλιού µονοπατιού, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένα δίκτυο εθελοντών
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από όλον τον κόσµο. Φυσικά, στην Ελλάδα πραγµατοποιούνται τέτοιες προσπάθειες, αλλά
όχι στο βαθµό που θα µπορούσαν, όπως, για παράδειγµα, στη χώρα του Περού.
Αναµφισβήτητα, αναγκαία κρίνεται η ανάλυση της συνεισφοράς των ενεργειών που αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και µια προσπάθεια ιεράρχησής τους, σε ένα µακροπρόθεσµο πλάνο. Θα πρέπει να θεµελιωθεί πνεύµα συνεργασίας µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα,
καθηγητές και φοιτητές, εκπόνηση ερευνών που θα βολιδοσκοπήσουν τις τάσεις της αγοράς και θα οριοθετήσουν τη θέση της Ελλάδας σε σχέση µε τις άλλες χώρες. Στη συνέχεια, απαραίτητη κρίνεται η διερεύνηση συγκεκριµένων ενεργειών που θα λάβουν χώρα
σε κάθε περιοχή, καθώς και µια ανάλυση κόστους-οφέλους. Οι έρευνες µέχρι στιγµής βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο, για έναν τόσο κρίσιµο κλάδο. Τέλος, σηµαντική κρίνεται η υποστήριξη της καινοτοµίας µέσω think tank και διαγωνισµών.

Οι Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία του Πολιτισµού
και του Πολιτιστικού Τουρισµού
Ζούµε στην ψηφιακή εποχή των «έξυπνων» κινητών και του web 3.0, όπου ακόµη και
οι καλλιτέχνες χρησιµοποιούν τεχνολογικά µέσα προκειµένου να «εκφραστούν». Έτσι, θα
ήταν τραγικό να παραληφθεί η συµβολή που θα µπορούσε να έχει η σύγχρονη τεχνολογία και καινοτοµία στον πολιτισµό και τον πολιτιστικό τουρισµό, ειδικότερα. Η σύγχρονη
τεχνολογία µπορεί να συνεισφέρει µε τους ακόλουθους τρόπους:
1) Ψηφιοποίηση δεδοµένων πολιτιστικής κληρονοµιάς και διαχείριση βάσεων µε αυτά.
Η συγκεκριµένη µπορεί να εφαρµοστεί σε χειρόγραφα, βιβλία, φωτογραφίες ακόµη και
έργα τέχνης και να είναι προσβάσιµη µέσω διαδικτύου. Το Europeana, το TELL-ME-MOR,
ακόµη και οι ψηφιοποιηµένες βιβλιοθήκες ελληνικών ιδρυµάτων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα
2) Εφαρµογές στα κινητά τηλέφωνα που θα παράσχουν πρόσβαση σε εικονικές ξεναγήσεις ή πληροφορίες σχετικές µε αρχαιολογικούς χώρους και µουσεία (π.χ., Agamemnon).
Επιπλέον, θα καθίσταται δυνατή η πραγµατοποίηση διαδικτυακών ηλεκτρονικών ξεναγήσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται το πρόγραµµα: «Οι δρόµοι του Παυσανία».
3) Χρήση της τεχνολογίας ολογραµµάτων και τρισδιάστατων εικόνων µε θέµα το παρελθόν. Το ευρωπαϊκό EPOCH και τα προγράµµατα του «Ιδρύµατος Μείζονος Πολιτισµού»
είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Σε θέµατα πολιτιστικού τουρισµού θα µπορούσε να
λειτουργήσει για την αναπαράσταση εικόνων του παρελθόντος στο φυσικό περιβάλλον
ιστορικών χώρων, π.χ., κάστρων µπροστά στα µάτια των επισκεπτών.
4) Χρήση των υπηρεσιών on line σε τοµείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο πολιτισµός
και η πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονοµιά από την πλευρά των επιχειρήσεων (π.χ., TENTelecom).
5) Χρήση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και «self- generated content», όπως
το Facebook, το Twitter, τα blogs, τα web portals και η τεχνολογία RSS. Τα συγκεκριµένα µπορούν να λειτουργήσουν καθοριστικά στην προβολή του πολιτισµού και στη δηµιουργία κύµατος πολιτιστικού τουρισµού, λόγω της δηµοτικότητας και των παροχών τους.
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Παράλληλα, µπορούν να συνεισφέρουν στη βολιδοσκόπηση τάσεων και προτιµήσεων συγκεκριµένων οµάδων ατόµων.
6) Εφαρµογές, παιχνίδια και θέµατα για κινητά τηλέφωνα και i-pad, εµπνευσµένα από
τον ελληνικό πολιτισµό.
7) Χρήση «visitor oriented» υπηρεσιών και τεχνολογιών σε µουσεία, αρχαιολογικούς
ή ορισµένους δηµόσιους χώρους, όπως είναι οι οθόνες αφής. Σε αυτόν τον τοµέα, υπάρχει έδαφος και για εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης, όπως ο ηλεκτρονικός ξεναγός του
ερευνητικού προγράµµατος Indigo.
8) Χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GISs) µε συνδυασµό τρισδιάστατων εικόνων και διαδραστικών χαρτών για την προβολή πολιτιστικών µνηµείων, εκδηλώσεων
σε κάποια περιοχή κ.λπ.
9) Κινητό Ηλεκτρονικό Επιχειρείν/Μάρκετινγκ (Mobile-commerce/marketing). Πληρωµές
εισιτηρίων, κρατήσεις ξενοδοχείων, αλλά και στόχευση συγκεκριµένων οµάδων ατόµων
µε sms για προβολή πολιτιστικών θεµάτων, µέσω δικτυακών υποδοµών κινητών τηλεφώνων.
Το τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό, δεδοµένης της ευκολίας που παρουσιάζει η χρήση δικτύων τρίτης γενιάς (3G) και της εκτεταµένης χρήσης κινητών τηλεφώνων στην καθηµερινότητά µας.
10) Χρησιµοποίηση τεχνολογιών VoIP και µετάδοσης εικόνας για ζωντανή κάλυψη πολιτιστικών γεγονότων (π.χ., µια συναυλία ή ένα fashion show) µε σηµαντικά κοστολογικά
πλεονεκτήµατα.

Αντί Επιλόγου
Αντί επιλόγου, λοιπόν, θα θέλαµε όποιος διαβάσει αυτό το κείµενο στο τέλος να προσπαθήσει να φανταστεί και να αισθανθεί: Το δέος καθώς αντικρίζει την Ακρόπολη ή περνά το κατώφλι του νέου Μουσείου της. Τη θέα µιας παράστασης στην Επίδαυρο κάτω από
το αυγουστιάτικο φεγγάρι. Τον ηλεκτρισµό καθώς περπατά στα σοκάκια της Πλάκας ή του
Ναυπλίου. Τη γεύση της ελιάς και του ούζου, δίπλα στο κύµα. Το κέφι υπό τον ήχο του
µπουζουκιού και της λύρας, καθώς χορεύει. Ή ακόµη και την έκπληξη της ανάγνωσης µια
σπάνιας πραγµατείας του Πλάτωνα στον υπολογιστή. Ίσως στην τρέχουσα περίοδο να στερούµαστε των οικονοµικών πόρων, αλλά µε συνεργασία και θέληση µπορούµε να αναδείξουµε
τον πολιτισµό µας και να δρέψουµε τα οφέλη του, τόσο υλικά, όσο και πνευµατικά.
Γιατί αυτό είναι η Ελλάδα…
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2o βραβείο
ΦΙΛΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ

ΚΑΜΙΛ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ

Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Επικοινωνίας,
Μέσων Πολιτισµού
Πάντειο Πανεπιστήµιο

Εισαγωγή
2011, µια χρονιά δύσκολη για την ελληνική οικονοµία αλλά και την κοινωνία. Παράλληλα
όµως, σύµφωνα µε κάποιους, µια χρονιά ίσως γεµάτη ευκαιρίες για αλλαγή και ανάπτυξη, µια χρόνια που δίνει τη δυνατότητα αναθεώρησης και αναδιάρθρωσης του τρόπου ζωής
και αντίληψης των πραγµάτων.
Είναι γεγονός ότι η οικονοµική κρίση, «ερχόµενη» στην Ελλάδα, ανέδειξε τις αδυναµίες της και επιδείνωσε τα υπάρχοντα και κεκαλυµµένα προβλήµατα του ελληνικού κράτους ως σύνολο. Ο καθένας µπορεί να επιρρίπτει τις ευθύνες για την υπάρχουσα κατάσταση όπου πιστεύει ή όπου τον εξυπηρετεί, ωστόσο η ευθύνη ανήκει σε όλους όσους µε
τις καθηµερινές πράξεις και αποφάσεις τους αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και σχηµατίζουν
την Ελλάδα του σήµερα. Μέσα από τις πεποιθήσεις του καθενός και την νοοτροπία, όπως
το γνωστό «φαινόµενο της πεταλούδας» προµηνύει, προκύπτει η πραγµατικότητα.
Μέσα όµως σε όλη αυτήν τη «τραγικότητα» που χαρακτηρίζει την Ελλάδα του 2011
παρατηρούνται κάποια φαινόµενα τα οποία µπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο που
θα οδηγήσει στην ανάκαµψη. Οι συνθήκες συχνά ωθούν τα άτοµα σε συγκεκριµένες πράξεις, σε αναθεώρηση των υπαρχουσών καταστάσεων και στην αναζήτηση τρόπων επίλυσης των εκάστοτε προβληµάτων, µια διαδικασία η οποία µπορεί να αναδειχθεί σε ευκαιρία βελτίωσης της κοινωνίας γενικότερα. Εκείνο που το 18ο αιώνα ο Adam Smith1 περιέγραφε
ως το περίφηµο «αόρατο χέρι» που οδηγεί τις αγορές σε ισορροπία και βελτιώνει τις θέσεις όλων καθώς τα άτοµα προσπαθούν να αποκοµίσουν προσωπικά οφέλη, µπορεί να «λειτουργήσει» σε κάποιες περιπτώσεις.
Είναι βέβαιο ότι οι Έλληνες δεν είναι ικανοποιηµένοι από τον τρόπο ζωής τους, κάτι
το οποίο αποτυπώνεται στις πλέον κοινότυπες και απαξιωτικές-υποτιµητικές φράσεις που
οι ίδιοι χρησιµοποιούν, όπως «τι περιµένεις; Έλληνες…» ή «εδώ είναι Ελλάδα, τίποτε δεν
δουλεύει σωστά». Το ερώτηµα είναι πώς είναι δυνατόν όταν κάποιος υποτιµά τόσο τον
1

Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776,, W. Strahan and T. Cadell, London
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ίδιο του τον εαυτό να υπάρξει κάποια αλλαγή προς το καλύτερο. Ίσως, όµως, αυτή η απαξίωση να ωθήσει στην αλλαγή, αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου αντίληψης των πραγµάτων. Γιατί ο Έλληνας, όσο και να υποτιµά τη χώρα του, είναι περήφανος για αυτήν, για
την ιστορία και τις παραδόσεις της. Επιπροσθέτως, σε περιόδους δύσκολες, όπως η παρούσα, υπάρχει µια πιο έντονη στροφή προς αυτές.
Σύµφωνα µε έρευνα του γερµανικού υπουργείου Οικονοµικών:
«Περίπου το 54% των ανθρώπων µε αναπηρία στη Γερµανία, δηλαδή σε απόλυτους αριθµούς
3.640.000 άνθρωποι, ταξιδεύουν για λόγους τουρισµού/αναψυχής ανελλιπώς κάθε χρόνο,
κάνοντας κατά µέσον όρο 1,3 ταξίδια/χρόνο, το οποίο σηµαίνει 4.740.000 µετακινήσεις ετησίως.
Από αυτές τις µετακινήσεις, το 41,2% γίνεται εντός συνόρων και έχει µέση διάρκεια 13,9 µέρες
και το λοιπό 58,8% σε προορισµούς του εξωτερικού. Σε ό,τι αφορά το κόστος διακοπών,
οι Γερµανοί µε αναπηρία δαπανούν 15% περισσότερα χρήµατα από τους µη αναπήρους
συµπατριώτες τους . Τα ίδια περίπου ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, όπως πιστοποιούν
µικρότερης έκτασης έρευνες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.»

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, όπου τα κράτη τείνουν να οµογενοποιούνται, η πολιτισµική διαφοροποίηση είναι άκρως σηµαντική. Ιδίως, σε χώρες όπου ο τουρισµός αποτελεί κινητήριο δύναµη για την εθνική οικονοµία, όπως η Ελλάδα, η ύπαρξη πολιτισµικής
ιδιαιτερότητας και ιστορίας, καθώς και η ορθή διαχείρισή τους µπορούν να αποτελέσουν
το «κλειδί» για την πόρτα της ευηµερίας.
Είναι όµως καλό για ένα κράτος να παραµένει προσκολληµένο στο παρελθόν και τις παραδόσεις σε έναν κόσµο που χαρακτηρίζεται από την ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη; Προφανώς,
όχι. Η ευηµερία µπορεί να προκύψει µέσα από την τεχνολογική αλλαγή και τον εκσυγχρονισµό των χωρών, διατηρώντας όµως ταυτόχρονα την ταυτότητά τους και τις παραδόσεις, προσαρµόζοντάς τες στη σύγχρονη εποχή. Ακολουθώντας το δρόµο αυτόν και εκµεταλλευόµενες τις διάφορες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, η πρόοδος µπορεί να επέλθει.
Με βάση εποµένως τα παραπάνω, η εργασία αυτή προσπαθεί να αναδείξει, µεταξύ άλλων, ένα ζήτηµα που µπορεί τόσο να βελτιώσει την ευηµερία των κατοίκων της Ελλάδας
όσο και να αποτελέσει ευκαιρία οικονοµικής ανάπτυξης. Η επένδυση στον προσβάσιµο τουρισµό (Accessible tourism) έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις πολύ επικερδής και η
Ελλάδα, ως κατ’ εξοχήν τουριστική χώρα, µπορεί να επωφεληθεί από αυτόν.

Προσβάσιµος τουρισµός και ανάπτυξη
Ο προσβάσιµος τουρισµός σχετίζεται, κατά βάση, µε τα άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ).
Άτοµα τυφλά, άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο και γενικότερα µε κινητικά προβλήµατα, άτοµα µε προβλήµατα ακοής, άτοµα µε κάθε είδους αναπηρία. Αναφέρεται στη δηµιουργία
των κατάλληλων υποδοµών τόσο σε κλάδους που συνδέονται άµεσα µε τον τουρισµό όσο
όµως και σε ευρύτερους. Σε τελική ανάλυση, από όποια πλευρά και αν ειδωθεί, σχετίζεται µε τον πολιτισµό.
48

17os 51-144:Layout 1

5/23/11

11:36 AM

Page 49

Ελλάδα και τουρισµός
Η Ελλάδα αποτελεί µια κατ’ εξοχήν τουριστική χώρα, καθώς ένα πολύ µεγάλο µέρος
της οικονοµίας της στηρίζεται στον τουρισµό. Έχοντας πλούσια και σπουδαία ιστορία, αποτελώντας τον απόγονο της Αρχαίας Ελλάδας, λίκνο του πολιτισµού κατά την Αρχαιότητα, έχει να επιδείξει πολλά και σηµαντικά µνηµεία.
Χιλιάδες κόσµος από κάθε «γωνιά» της γης επισκέπτεται την Ελλάδα κάθε χρόνο. Στοιχεία όπως τα ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία, το κλίµα και ο φυσικός πλούτος (όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνονται στο γνωστό τρίπτυχο: ήλιος-άµµος-θάλασσα (sun-sand-see),
το καλό ελληνικό και µεσογειακό φαγητό καθώς και η διασκέδαση, αποτελούν µερικούς
από τους σηµαντικότερους λόγους προσέλκυσης τουριστών. Πολλοί ήταν και είναι εκείνοι που θέλουν να ζήσουν τον «ελληνικό µύθο».
Ωστόσο, παρατηρείται τα τελευταία έτη µια πτώση, τόσο του αριθµού των τουριστών
όσο και της «ποιότητας» αυτών. Υπολογίζεται ότι οι αφίξεις µειώθηκαν σχεδόν κατά 7,5%
στο διάστηµα των τελευταίων δύο ετών, ενώ παράλληλα εικόνες, όπως αυτές που παρουσιάζονται συχνά µέσα από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης τα πρόσφατα καλοκαίρια, µε
τουρίστες να επιδίδονται σε ακραίες καταστάσεις, λένε κάτι για το «είδος» των επισκεπτών και τους λόγους που επιλέγουν την Ελλάδα. Το θέµα είναι αν αυτό το «είδος» τουρισµού θέλει να προσελκύσει.
Σε µια περίοδο οικονοµικής ύφεσης, όπως αυτή που σήµερα αντιµετωπίζει η Ελλάδα,
η ανάπτυξη των κύριων βιοµηχανικών τοµέων της οικονοµίας, των τοµέων στους οποίους κατέχει το λεγόµενο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
εξόδου από τον φαύλο κύκλο που η κρίση δηµιουργεί, και ο τουρισµός είναι, όπως συχνά αποκαλείται, η «βαριά βιοµηχανία» της Ελλάδας. Η εκµετάλλευσή της, όµως, απαιτεί την ορθή διαχείρισή της, κάτι στο οποίο σύµφωνα µε τις ενδείξεις, η χώρα χωλαίνει.
Σήµερα στην Ελλάδα, ο αριθµός των ατόµων µε αναπηρία
υπολογίζεται σε 1.200.000. Αυτός ο υπολογισµός προκύπτει σύµφωνα µε εκτιµήσεις,
διότι δεν υπάρχει επίσηµη καταγραφή των ατόµων µε αναπηρία
βασισµένη σε στατιστικές µετρήσεις.

Το βέβαιο είναι ότι, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους και τον τρόπο επίτευξής τους,
υπάρχει η δυνατότητα επανάκτησης ηγετικού ρόλου στον τουριστικό τοµέα, τόσο της Ευρώπης όσο και παγκοσµίως.

Η µετάβαση στον προσβάσιµο τουρισµό
Στη βάση του επαναπροσδιορισµού των στόχων, ως προς την τουριστική πολιτική, πρέπει να εξετασθεί κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται και µπορεί να έχει οφέλη. Εποµένως,
µέσω αυτού του σκεπτικού, µπορεί κάποιος να «ανακαλύψει» ένα είδος τουρισµού κάπως
παρεξηγηµένου, αλλά ταυτόχρονα αρκετά κερδοφόρου.
Σύµφωνα µε µια έρευνα του υπουργείου Οικονοµικών της Γερµανίας, σχετικά µε τον
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τουρισµό, έχει αναδειχθεί ότι τα οικονοµικά οφέλη του λεγόµενου «προσβάσιµου τουρισµού» (accessible tourism) είναι πολύ σηµαντικά. Το µέγεθος της διεθνούς τουριστικής αγοράς των ατόµων µε αναπηρία (ΑµεΑ) αποδεικνύεται πολύ µεγαλύτερο από το µέγεθος άλλων αγορών (όπως, π.χ., θρησκευτικός, συνεδριακός, οικολογικός κ.ά.) προς τις οποίες
έχουν στραφεί κατά κύριον λόγο οι σχεδιασµοί τουριστικής πολιτικής για την προσέλκυση νέων πελατών.
Το Άρθρο 30 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ του ΟΗΕ,
µεταξύ άλλων, αναφέρει: «Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα
των ατόµων µε αναπηρίες να συµµετέχουν, σε ίση βάση µε τους άλλους,
στην πολιτιστική ζωή και λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου
να διασφαλίζουν ότι τα άτοµα µε αναπηρίες:
α. απολαµβάνουν την πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό, µε προσβάσιµες µορφές,
β. απολαµβάνουν την πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράµµατα, ταινίες, θέατρο
και σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, σε προσβάσιµες µορφές,
γ. απολαµβάνουν την πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων
ή υπηρεσιών, όπως θέατρα, µουσεία, κινηµατογράφους, βιβλιοθήκες
και τουριστικές υπηρεσίες και, κατά το δυνατόν περισσότερο,
απολαµβάνουν την πρόσβαση σε µνηµεία και περιοχές εθνικής πολιτιστικής σηµασίας»

Ο αριθµός των ατόµων µε αναπηρία υπολογίζεται σχεδόν στο 10% του παγκόσµιου
πληθυσµού (περίπου 650 εκατοµµύρια), ένας αριθµός πολύ υψηλός. Ουσιαστικά, θα µπορούσε κάποιος να πει ότι η «στροφή» στον προσβάσιµο τουρισµό αποτελεί «στροφή» σε
µια νέα ολοκληρωµένη αγορά, καθώς περιλαµβάνει άτοµα κάθε ηλικίας και χαρακτηριστικών, συνδυασµένα µε τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριµένης οµάδας. Παράλληλα, η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει στον τοµέα της αναπηρίας
είναι πολύ αξιόλογη.
Ως εκ τούτου, ακολουθώντας µια πολιτική προώθησης του τουρισµού στην Ελλάδα,
γενικότερα, και ταυτόχρονα προσαρµόζοντας τις συνθήκες στην κάλυψη των αναγκών των
ΑµεΑ, η ανάκαµψη του τοµέα αυτού αλλά και της εθνικής οικονοµίας, ως σύνολο, µπορεί να επέλθει. Προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιµές µπορεί να αναδειχθεί (σε βάθος χρόνου) σε έναν κυρίαρχο του τοµέα αυτού. Η καθιέρωση της Ελλάδας σε έναν από τους πλέον προσβάσιµους τουριστικούς προορισµούς, σε συνδυασµό µε
τον φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο, θα είναι ωφέλιµη για όλους.

Οφέλη προσβάσιµου τουρισµού
Εξετάζοντας το ζήτηµα του προσβάσιµου τουρισµού από την οικονοµική και αναπτυξιακή του πλευρά, εύκολα διαφαίνονται τα οφέλη που προκύπτουν από αυτόν.
Αρχικά, υπάρχει η αντίληψη ότι η κοινωνική οµάδα των ΑµεΑ είναι κατά βάση χαµηλού
τόσο µορφωτικού όσο και εισοδηµατικού επιπέδου. Παράλληλα, θεωρείται µια οµάδα ανε50
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νεργή, έως και «χαζή» θα µπορούσε να χαρακτηριστεί, εντελώς κοινά. Ωστόσο, η «νέα
γενιά» (όπως ίσως θα τη χαρακτήριζε κάποιος) των ΑµεΑ παρατηρείται ότι ασκεί έντονη
δράση σε όλα τα επίπεδα εκδήλωσης της κοινωνικής ζωής και εκµεταλλεύεται και «επιβραβεύει» όποια δυνατότητα της προσφέρεται. Ειδικότερα στον τουριστικό τοµέα, πόλεις
όπως το Βερολίνο και η Βαρκελώνη (η οποία αξιοποίησε στο µέγιστο τους Ολυµπιακούς
και ΠαραΟλυµπιακούς αγώνες που φιλοξένησε το 1992), έχοντας επενδύσει στην προσβασιµότητα, αποτελούν πρώτη επιλογή για τα ταξίδια των ΑµεΑ. Επιπροσθέτως, ο µικρός αριθµός των πραγµατικά προσβάσιµων πόλεων καθιστά ακόµη πιο επικερδή την ενασχόληση µε το είδος αυτού του τουρισµού.
Ένα πολύ σηµαντικό γεγονός που χαρακτηρίζει αυτήν την αγορά είναι το ότι ένα άτοµο µε αναπηρία, τις περισσότερες φορές, έχει µαζί του κάποιον «συνοδό» ή έστω κάποιον φίλο, δηλαδή κάποιο άτοµο που τον βοηθά. Ως εκ τούτου, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο αριθµός των ατόµων αυξάνεται σε τουλάχιστον δύο. Έτσι, προσελκύοντας
ΑµεΑ, ταυτόχρονα ενισχύεται ο τουρισµός και συνεπώς η οικονοµία, γενικότερα. Επιπλέον,
λόγω των ειδικών συνθηκών, ο προγραµµατισµός του ταξιδιού ενός ΑµεΑ είναι απαραίτητος. Αυτό έχει όµως θετικές επιπτώσεις και σε επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία κ.ά., καθώς τους παρέχει την απαραίτητη ενηµέρωση. Ακόµη, συνήθως τα άτοµα µε αναπηρία επιλέγουν να ταξιδέψουν σε µη τουριστικές περιόδους µε αποτέλεσµα να «εξοµαλύνεται» (σε
κάποιον βαθµό) η τουριστική κίνηση, διασκορπιζόµενη σε περισσότερες περιόδους του χρόΗ Ε.Ε. ανακήρυξε την περισσότερο προσβάσιµη πόλη στα άτοµα µε αναπηρίες.
«Σε µία πανηγυρική εκδήλωση, παρουσία της πριγκίπισσας Astrid του Βελγίου,
της αντιπροέδρου της Ε.Ε. Viviane Reading, ανακηρύχθηκε η Ευρωπαϊκή πόλη
προσβασιµότητας για ΑµεΑ 2011. Οι υποψηφιότητες που είχαν φτάσει στην τελική τετράδα
ήταν: AVILA (SPAIN), BARCELONA (SPAIN), KOLN(GERMANY) και TURKU(FINLAND).
Η νικήτρια όµως ήταν µία και το βραβείο για πρώτη φορά στην ιστορία της Ε.Ε.,
δόθηκε στη πόλη της Avila. To βραβείο παρέλαβε ο δήµαρχος της πόλης,
ο οποίος και αναφέρθηκε στα σηµαντικά έργα που έχουν γίνει, σε µία µεσαιωνική
πόλη όπως η Avila. Να σηµειώσουµε ότι οι υποψήφιες πόλεις ήταν 60
και η επιτροπή αποτελούµενη από στελέχη από τις οργανώσεις αναπήρων,
αρχιτέκτονες, εκπροσώπους της Ε.Ε. κ.λπ., έκρινε ώστε να αναδειχθεί η πόλη εκείνη
που προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες προσβασιµότητας στους πολίτες
και στους επισκέπτες της, Άτοµα µε Αναπηρίες.»

νου. Επιπροσθέτως, πολλά ΑµεΑ έχουν σταθερό εισόδηµα και έρευνες έχουν δείξει ότι
συχνά επισκέπτονται µέρη που θεωρούν αξιόλογα και που ικανοποιούν τις ανάγκες τους,
περισσότερο από µία φορά ή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Σηµαντικές είναι και οι εξωτερικότητες που δηµιουργούνται. Τα οικονοµικά οφέλη, όπως
έχει διαφανεί, είναι µεγάλα και επεκτείνονται και σε κλάδους πέραν των καθαρά τουριστικών. Ένα παράδειγµα, αποτελούν οι µεταφορές και ειδικότερα οι οδικές µεταφορές.
51
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Σήµερα τα άτοµα µε αµαξίδιο, πέραν των µέσων µαζικής µεταφοράς, από τα οποία άλλα
είναι αρκετά προσβάσιµα (λ.χ., µετρό) και άλλα χρήζουν βελτίωσης, µπορούν να µετακινούνται µέσω µιας στην ουσία µονοπωλιακής επιχείρησης, επιβαρυνόµενα µε πολύ υψηλό κόστος και όλα τα µειονεκτήµατα που το µονοπώλιο συνεπάγεται. Με τη βελτίωση των
υποδοµών, θα επερχόταν αύξηση στις µετακινήσεις τόσο τουριστών όσο όµως και κατοίκων
ΑµεΑ της χώρας. Ως εκ τούτου, η αύξηση αυτή των µετακινήσεων θα δηµιουργούσε κίνητρα στην ανάπτυξη και άλλων ιδιωτικών εταιρειών µετακίνησης οι οποίες θα µπορούσαν, π.χ., να εκµεταλλευθούν εµπειρίες άλλων χωρών, όπου λ.χ. υπάρχουν ταξί ικανά να
µεταφέρουν αµαξίδια και πεζούς (χρεώνοντας απλώς διαφορετική τιµή), αποκοµίζοντας
πολύ µεγάλα οφέλη.
«Tο άρθρο 26 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ε.Ε. αναγνωρίζει
το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία να επωφελούνται από µέτρα που προορίζονται
για την εξασφάλιση της αυτονοµίας τους, της κοινωνικής και επαγγελµατικής
τους ένταξης και της συµµετοχής τους στη ζωή της κοινότητας.
Τα άτοµα µε αναπηρία αντιπροσωπεύουν σήµερα
πάνω από το 15% του πληθυσµού της Ε.Ε.»

Γίνεται πλέον σαφές, και µέσω αυτού του απλού παραδείγµατος, ότι ο προσβάσιµος
τουρισµός δηµιουργεί σηµαντικές θετικές εξωτερικές οικονοµίες. Καθώς απευθύνεται και
σε όλες τις ηλικίες, επεκτείνει τις επιπτώσεις του σε ακόµη περισσότερους κλάδους και
επιπλέον δηµιουργείται η δυνατότητα ενασχόλησης µε νέες δραστηριότητες, όπως ανάληψη αθλητικών διοργανώσεων ατόµων µε αναπηρία κ.ο.κ. Ταυτόχρονα, ευνοούνται και
οµάδες ατόµων όπως ηλικιωµένοι κ.ά. Στην ουσία, ευνοείται η καθηµερινότητα όλων. Είναι επίσης προφανές ότι υπάρχουν και κόστη. Κάνοντας όµως µια ανάλυση κόστους-οφέλους, η ζυγαριά γέρνει εµφανώς προς την κατεύθυνση των ωφελειών.

Επίλογος
Σε µια εποχή όπως η σηµερινή, όπου τα πάντα φαίνονται «µαύρα» και κυριαρχεί η απαισιοδοξία, η ζωή συνεχίζεται. Η ανάπτυξη πρέπει να έρθει. Αργά ή γρήγορα, κάτι πρέπει
να γίνει. Κάτι που θα ωφελήσει τη χώρα ως σύνολο.
Έτσι, κάτι σαν τη διαδικασία της «δηµιουργικής καταστροφής» που περιγράφει ο οικονοµολόγος J. Schumpeter2, όπου σε κάθε «κρίση» επιβιώνουν οι καλύτεροι και όπου ο
«καινοτόµος επιχειρηµατίας» θα κάνει τη διαφορά οδηγώντας προς την ανάπτυξη, µέχρι
µια άλλη «κρίση» να έρθει ξανά. Κάποιος, κάτι, θα «βάλει µπροστά τη µηχανή».
Τη «µηχανή» που µπορεί για την Ελλάδα να είναι ο τουρισµός και το κάτι που θα τη
βάλει και πάλι σε λειτουργία να είναι ο προσβάσιµος τουρισµός. Τα οφέλη θα µπορού2

Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy,1942, Harper, New York
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σαν να είναι σηµαντικά τόσο για την οικονοµία όσο και για την κοινωνία, δηµιουργώντας
παράλληλα τις βάσεις για µακροχρόνια ανάπτυξη. Η παράληψη της συγκεκριµένης τουριστικής αγοράς αποτελεί αδιαµφισβήτητα στρατηγικό σφάλµα και σε µια περίοδο όπου
ο τουρισµός στην Ελλάδα φαίνεται να «νοσεί», αυτό θα µπορούσε να κάνει τη διαφορά.
Η αντίληψη του ατόµου µε αναπηρία ως «καηµένου» είναι σίγουρα ξεπερασµένη πλέον.
Ο «σύγχρονος ανάπηρος» είναι ένα άτοµο µε γνώσεις, κρίση, απαιτήσεις. Ένα άτοµο που
επιβραβεύει ό,τι αξίζει.
Σε µια χώρα που ο πολιτισµός της αποτελεί ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι της ιστορίας της,
πρέπει να αναδειχθεί αλλά κυρίως να συνεχίσει να τη χαρακτηρίζει. Μπορεί κάποια στιγµή να «ξεχάστηκε», ωστόσο κάπου υπάρχει, όπως υπάρχουν όλα τα µνηµεία και η ιστορία για να τον θυµίζουν.
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3o βραβείο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΝΟΣ

Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Οικονοµία – Πολιτιστική Επιχειρηµατικότητα
Εισαγωγή
«Καθώς συνεχίζεται η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι έχει φθάσει πλέον η στιγµή να συµφιλιωθεί η οικονοµική διακυβέρνηση µε τις θεµελιώδεις ηθικές αξίες µας, πάνω στις οποίες στηρίχτηκε για πάνω από 50 χρόνια το ευρωπαϊκό έργο». Τα λόγια αυτά του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel
Barroso αποκαλύπτουν µε τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο ότι δεν υπάρχει κρίση αποκλειστικά
οικονοµική. Η οικονοµία συνυπάρχει, αλληλεπιδρά και αναπτύσσεται µαζί µε την ανθρώπινη
και κοινωνική δραστηριότητα και γι’ αυτόν το λόγο επηρεάζεται από τις ηθικές αξίες, τα
ιδανικά και τις αρχές που υπάρχουν, αναπτύσσονται και επιβιώνουν σε µια κοινωνία. Η
οικονοµική κρίση, που απασχολεί τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσµια οικονοµία, φαινοµενικά αφορά θεµελιώδεις µακροοικονοµικούς δείκτες της οικονοµίας, ουσιαστικά όµως
πρόκειται για µια κρίση αξιών, προτύπων και ιδανικών.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η δοµή της κοινωνίας οδήγησε σε κατακερµατισµό θεµελιωδών
αξιών όπως η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η συναδέλφωση, ενώ παράλληλα οι λέξεις
εγωισµός, ατοµισµός, ιδιοτέλεια και πλεονεξία χαρακτήριζαν τον σύγχρονο άνθρωπο, ο
οποίος ανέπτυξε µια νέα ιδεολογία, την υλιστική ιδεολογία, σύµφωνα µε την οποία κατέστη έρµαιο της άκρατης κατανάλωσης όλο και περισσότερων αγαθών, πολλές φορές
χωρίς να διστάσει να ξεπεράσει κάθε όριο ανθρωπιάς και κοινωνικής αξίας για να επιτύχει τον ανώτερο στόχο του. Το κυνήγι της κοινωνικής ευηµερίας µέσω της οικονοµικής
ευηµερίας, µε τον σύγχρονο τρόπο σκέψης έγινε αυτοσκοπός µε αποτέλεσµα τόσο τα άτοµα όσο και οι επιχειρήσεις να θέτουν την ευµάρεια και όχι την ευηµερία σε πρώτο πλάνο, γεγονός που τους οδήγησε, µοιραία και χωρίς άλλο προηγούµενο, στην απληστία, τον
εύκολο και γρήγορο πλουτισµό αλλά ταυτόχρονα, γρήγορα, στην κατάρρευση αυτής της
υλιστικής και ανήθικης συµπεριφοράς. Έτσι λοιπόν, τη βαθύτερη και συνάµα δύσκολο να
ποσοτικοποιηθεί, αιτία της τρέχουσας οικονοµικής κατάρρευσης αποτελεί, σύµφωνα και
55
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µε τις απόψεις του Τζορτζ Σόρος, η ριζική µεταβολή που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια στις ηθικές αξίες αυτών που συµµετέχουν και διαµορφώνουν το σύγχρονο καπιταλιστικό σύστηµα.
Το σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονη αλληλεπίδραση
οικονοµικών συµµετεχόντων που επενδύουν βάσει της αξίας που λαµβάνει στο ταµπλό των
διαπραγµατεύσεων η εκάστοτε πληροφορία, βάσει της φιλοσοφίας επένδυσης και της ατοµικής συνάρτησης χρησιµότητας για κάθε δεδοµένη διακριτή χρονική στιγµή αλλά και χρηµατοοικονοµικό συντελεστή, αλλά και βάσει των αγοραίων συναρτήσεων ζήτησης και προσφοράς, οι οποίες καθορίζουν τη δυναµικότητα των παιγνίων που εµφανίζονται ανά πάσα
χρονική στιγµή στην οικονοµία και στην εκάστοτε χρηµαταγορά. Αποτέλεσµα της αυξηµένης µόχλευσης των εκάστοτε περιουσιακών στοιχείων, εθνικών και ιδιωτικών, είναι και
η τρέχουσα χρηµατοοικονοµική κρίση, η οποία άνοιξε για την Ελλάδα µια νέα σελίδα στην
οικονοµική ιστορία της. Ωστόσο, αν και η κρίση έχει οδηγήσει την ελληνική οικονοµία σε
ένα αδιέξοδο, µε το δανεισµό της Ελλάδας να επιτυγχάνεται µε επαχθείς και ανελαστικούς όρους και το χρέος της κυβέρνησης να κυµαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, υπάρχει ακόµη σανίδα σωτηρίας. Ακτίνα ελπίδας επιδιώκεται να δοθεί καθηµερινά µε απολογισµούς ιστορικών στατιστικών πεπραγµένων, οι οποίοι όµως βασίζονται σε µια οδυνηρή
πραγµατικότητα, η οποία είναι η εξής: Η Ελλάδα προσπαθεί να αντιµετωπίσει το δηµοσιονοµικό βάρος και την ανισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και να «ξυπνήσει» την αναπτυξιακή πολιτική της, µε µέτρα που µακροχρόνια έχουν αρνητική συνεισφορά στον κύκλο της οικονοµίας, καθώς ο εγχώριος πλούτος, η εγχώρια παραγωγική
δυναµικότητα, η βέλτιστη δυνητική αξιοποίηση των εθνικών παραγωγικών συντελεστών
για την επιτάχυνση της ανάκαµψης, έχουν εξοβελιστεί από τον χάρτη του οικονοµικού σχεδιασµού για χάρη της προσωρινής εξισορρόπησης των ονοµαστικών µεγεθών – δεικτών,
εις βάρος των πραγµατικών. Οφείλουµε σαν άτοµα, σαν κοινωνία και σαν κράτος, να κατανοήσουµε ότι ο εγχώριος πλούτος της Ελλάδος, ο οποίος έγκειται στο συσσωρευµένο
πολιτισµικό πλούτο, στις παραδοσιακές συνήθειες µε τις οποίες γαλουχήθηκαν γενιές και
γενιές, στο περιβάλλον που θαυµάζουµε και στον αέρα που αναπνέουµε, µπορεί να αναζωογονήσει την ελληνική οικονοµία και είναι ευκαιρία να συντελεστεί αυτό υπό το πρίσµα
της ύφεσης στην οποία έχουµε εισέλθει. Ο ελληνικός πολιτισµός, συνοδευόµενος από τις
οικουµενικά γνωστές αρχές του, µπορεί να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στη µηδενική
ανάπτυξη και στην επιθυµητή εικόνα της ελληνικής κοινωνίας, απαγκιστρώνοντας τον ελληνικό πλούτο που χαρακτηρίζει την περιφέρεια αλλά και τα µεγάλα αστικά κέντρα, τροφοδοτώντας έναν νέο κύκλο οικονοµικής εξυγίανσης, µε πυλώνες τις θεµελιώδεις αξίες
συµβίωσης, αλληλεπίδρασης και ευηµερίας που έχουν διατηρηθεί σαν φυλαχτό όλα αυτά
τα χρόνια.

Οικονοµική Κρίση και Πολιτισµός – Μια Ευρωπαϊκή Ματιά
Η χρηµατοπιστωτική κρίση, όπως είναι αναµενόµενο, έχει επηρεάσει όλους τους τοµείς της οικονοµίας, λόγω της υψηλής αλληλεξάρτησης στον εµπορικό χάρτη, η οποία πα56
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ρατηρείται τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο τοµέας του πολιτισµού σαφώς και δεν θα παρέµενε αλώβητος στον καλπασµό της οικονοµικής ύφεσης. Έρευνες δείχνουν πως οι πολιτισµικές συνήθειες και οι δαπάνες για πολιτισµικές δραστηριότητες έχουν
µεταβληθεί αξιοσηµείωτα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Αν και δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον τοµέα του πολιτισµού, η Eurostat αναφέρει πως οι
πολιτισµικές δαπάνες το 2009 µειώθηκαν κατά 1,4%. Η µείωση σε αυτές τις δαπάνες διαφέρει δραµατικά από χώρα σε χώρα. Συγκεκριµένα, οι λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, όπως
οι χώρες της Βαλτικής και η Βουλγαρία, σηµείωσαν µια πτώση που σε ορισµένες περιπτώσεις
αγγίζει και το 30%, ενώ αντίθετα χώρες όπως η Γερµανία, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η
Ολλανδία εµφανίζουν µείωση της τάξης του 0,7% και σε ορισµένες περιπτώσεις ακόµη
και αύξηση των δαπανών έως και 3,4%. Όσον αφορά τον πολιτισµικό τουρισµό, δηλαδή τον τουρισµό που πραγµατοποιείται για θέαση των πολιτισµικών στοιχείων του προορισµού, τα στοιχεία δείχνουν σηµαντική µείωση, κυρίως λόγω της µείωσης των ταξιδιών
στο εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός αυτό ώθησε, σύµφωνα µε τις στατιστικές,
σε εγχώριες πολιτισµικές δραστηριότητες και κυρίως σε στροφή προς το θέατρο και τον
κινηµατογράφο. Ενδεικτικά, το 2009 εκδόθηκαν 985 εκατ. εισιτήρια για κινηµατογραφικές προβολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (αύξηση των προβολών σε 18 από τα 24 κράτηµέλη), γεγονός που µαρτυρά µια ανάπτυξη του κλάδου κατά 6,5%. Όσον αφορά την κρατική χρηµατοδότηση για τον πολιτισµό, αυτή εµφανίζει έντονες διακυµάνσεις από χώρα
σε χώρα. Χώρες που δεν αντιµετώπιζαν τόσο οξύτατα µακροοικονοµικά προβλήµατα (όπως
υψηλά ελλείµµατα και υψηλό δηµόσιο χρέος) τόσο κατά το 2009 όσο και κατά το 2010,
τουλάχιστον στις αρχές του έτους, διατήρησαν σταθερή ή αύξησαν έστω και οριακά τη
χρηµατοδότηση για πολιτισµικές δραστηριότητες. Τέτοιες χώρες ήταν η Γερµανία και η Γαλλία. Αντίθετα, από τα µέσα του 2010 και έπειτα, ακόµη και οι πιο δηµοσιονοµικά υγιείς
χώρες προέβησαν σε περικοπές πολιτιστικών δαπανών, ακολουθώντας την πρακτική που
είχαν ήδη εφαρµόσει από το 2009 οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες. Ενδεικτικά, η Ισπανία στα µέσα του 2010 ανακοίνωσε περικοπές στις δαπάνες για τον πολιτισµό που άγγιζαν το 20%, ενώ το 2011 υπήρξαν σηµαντικότατες µειώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση
σε χώρες όπως η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ιταλία κ.λπ. Τέλος, καθόλου ενθαρρυντικά δεν είναι τα στοιχεία για τις επενδύσεις στον τοµέα του πολιτισµού. Στην πλειοψηφία τους, τα
επενδυτικά προγράµµατα για τον πολιτισµό είτε πάγωσαν είτε µείωσαν τα επενδυόµενα
ποσά, ενώ ταυτόχρονα ελάχιστοι είναι οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις που επιθυµούν
και µπορούν να αναλάβουν την ενίσχυση της πολιτισµικής επιχειρηµατικότητας.

Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέµατος Περιφέρειας
Η πολιτιστική επιχειρηµατικότητα, σε µια χώρα όπως η Ελλάδα µε τεράστιο πολιτισµικό απόθεµα, θα µπορούσε να συµβάλει καταλυτικά στην αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη τόσο των τοπικών οικονοµιών όσο και της συνολικής ελληνικής οικονοµίας. Οι πολιτισµικοί πόροι που έχουν στη διάθεσή τους οι εν δυνάµει πολιτιστικοί επιχειρηµατίες είναι αναρίθµητοι και µε τη σωστή και υγιή αξιοποίηση τους, σε συνδυασµό µε τον πολλά
57
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υποσχόµενο τα επόµενα χρόνια κλάδο του τουρισµού, δύνανται να δηµιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την οικονοµίας µας, τόσο από άποψη εσόδων όσο και από άποψη ανταγωνιστικότητας. Άλλωστε, η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας, όπως εύστοχα είχε
χαρακτηρίσει η αείµνηστη Μελίνα Μερκούρη, είναι ο πολιτισµός της ο οποίος, στα πλαίσια της οικονοµικής ανάκαµψης από την οικονοµική κρίση, οφείλει να συναντήσει, αποτελεσµατικά, την οικονοµία της αγοράς.
Ο ελλαδικός χώρος διαθέτει πλούσιες πολιτισµικές διεξόδους που εκτείνονται από αρχαιολογικούς χώρους µέχρι και δηµιουργήµατα της τοπικής γαστρονοµίας. Σύµφωνα µε
στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, στην Ελλάδα απαριθµούνται 72 αρχαιολογικοί χώροι και
100 µουσεία, ενώ σε λοιπά αξιοποιήσιµα πολιτισµικά στοιχεία συγκαταλέγονται σπήλαια,
θέατρα (αρχαία και σύγχρονα), κινηµατογράφοι, τοπία φυσικού κάλλους (εθνικοί δρυµοί,
υγροβιότοποι, φυσικά πάρκα κ.λπ.), κάστρα, αρχοντικά και λοιπά κτίρια µεγάλης αρχιτεκτονικής εµβέλειας, γκαλερί µε τοπικές φορεσιές και εκθέσεις στις οποίες παρουσιάζονται
τοπικά ήθη και έθιµα, παραδοσιακοί οικισµοί, πινακοθήκες, παραδοσιακά µαγαζιά (π.χ.,
εστιατόρια, καφέ κ.λπ.) µε µακραίωνη ιστορία, φεστιβάλ και λοιπές εκδηλώσεις. Ακόµη,
στα αξιοποιήσιµα πολιτιστικά στοιχεία που διαθέτει η Ελλάδα, θα µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε τον αγροτουρισµό, την τοπική κουζίνα, τους παραδοσιακούς χορούς, συνέδρια ανά κλάδο, τοπικά αναπτυσσόµενους κλάδους, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που συµβάλλει στην προβολή της ελληνικής κουλτούρας και ιστορίας.
Είναι αδήριτη πλέον η ανάγκη για αποτελεσµατική αξιοποίηση του πλούσιου πολιτισµικού αποθέµατος της ελληνικής περιφέρειας, η παγκόσµια προβολή του οποίου δύναται να προσελκύσει στη χώρα µας άτοµα µε πολιτισµικές ανησυχίες, τα οποία ταυτόχρονα θα διαθέσουν τα κεφάλαιά τους στην ελληνική αγορά. Κατά συνέπεια, εάν η Ελλάδα
κατορθώσει και εξειδικευτεί στο συγκριτικό της πλεονέκτηµα, που είναι ο πολιτισµός, θα
έχει καταφέρει να οικοδοµήσει µια οικονοµία που θα διακρίνεται για τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, την ανταγωνιστικότητά της και την ελκυστικότητα τόσο των ελληνικών
όσο και ξένων άµεσων επενδύσεων.

Αλληλεπίδραση Πολιτισµού – Τουρισµού
Η πολιτιστική επιχειρηµατικότητα και το υπάρχουν δυνητικό απόθεµα πλούτου µπορούν να συµβάλλουν στην εξυγίανση του κύκλου οικονοµίας µέσω κάποιων αυστηρά ορισµένων προϋποθέσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές σχετίζονται τόσο µε τη φύση της ελληνικής οικονοµίας όσο και µε την ιδιαιτερότητα του κλάδου αναφοράς.
Πολιτιστικός Τουρισµός
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµού Τουρισµού (WTO), πολιτιστικός τουρισµός είναι το ταξίδι που γίνεται µε κίνητρο κυρίως πολιτιστικό, δηλαδή περιλαµβάνοντας εκπαιδευτικές περιηγήσεις, θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, προσκυνήµατα, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και µουσεία, καθώς και τη µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος,
του λαϊκού πολιτισµού και της τέχνης. ∆ιαφορετικά, θα µπορούσαµε να ορίσουµε τον πο58
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λιτιστικό τουρισµό ως την προσέγγιση εκείνη που συντελείται µέσω της οποίας επιχειρείται η επαφή µε την ιστορία, την αρχαιολογία, τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τους εγχώριους ρυθµούς ζωής, τα λαογραφικά χαρακτηριστικά, τα ήθη και τα έθιµα, την πολιτιστική εξέλιξη, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τους παραδοσιακούς κλάδους ανάπτυξης, την κοινωνικοοικονοµική συνοχή και την πολιτική δοµή, τη µορφολογία, το περιβάλλον και τις διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται στην εκάστοτε περιοχή.
Ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να πάρει και µία από τις ακόλουθες µορφές:
• Συνεδριακός τουρισµός
• Εκπαιδευτικός τουρισµός
• Θρησκευτικός τουρισµός
• Αθλητικός τουρισµός
• Ιαµατικός τουρισµών
• Αγροτουρισµός
• Φυσιολατρικός τουρισµός
• Βιοµηχανικός τουρισµός
• Γαστρονοµικός τουρισµός
Ορισµένα από τα οφέλη που συνδέονται µε τον πολιτιστικό τουρισµό είναι τα ακόλουθα:
Παρατηρείται αποδέσµευση από την προσκόλληση σε συγκεκριµένα είδη τουρισµού όπως
ο φυσιολατρικός τουρισµός, ενώ ταυτόχρονα επιµηκύνεται η τουριστική περίοδος, καθώς
διευρύνονται τα τουριστικά σηµεία αναφοράς και εξυπηρετούνται τουριστικές ανάγκες καθ’
όλη τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους. Παράλληλα, συµβάλλει στην αποκέντρωση
και στην πιο οµοιόµορφη κατανοµή των τουριστών µεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών σηµείων, κάτι το οποίο συµβάλλει θετικά στην ευηµερία των κοινωνιών της περιφέρειας και
τονώνει την εγχώρια επιχειρηµατικότητα. Παράλληλα, η ενεργός συµµετοχή του ακαδηµαϊκού χώρου στο είδος αυτού του τουρισµού συνδέεται µε πραγµατικά οφέλη, όσον αφορά τη διαδικασία δυναµικής και πολύπλευρης αξιοποίησης των υπαρχόντων πολιτισµικών
στοιχείων, ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει στη δηµιουργία πολιτισµού υψηλής ποιότητας. Επιπροσθέτως, µέσω του πολιτισµικού τουρισµού και της διαδικασίας της ολιστικής προσέγγισης
(η οποία δίνει έµφαση στον συνδυασµό επιµέρους στοιχείων πολιτισµού και στην ικανοποίηση των απαιτήσεων συγκεκριµένων τουριστών που συνδέονται µε αυτόν τον τοµέα),
παρατηρείται επιχειρηµατική, στρατηγική στόχευση σε συγκεκριµένες κατηγορίες τουριστών, κάτι το οποίο σαν οικονοµική λειτουργία συνδέεται µε µεγαλύτερο βαθµό αποτελεσµατικότητας για τον επιχειρηµατία, υψηλότερη ευελιξία και ελαστικότητα πολιτικών,
ενώ από την πλευρά του υποψήφιου τουρίστα είναι πλήρως επωφελές λόγω της ατοµικής απόκρισης στις ανάγκες, της παροχής υπηρεσιών που συγκλίνουν στις πρότυπες ή τις
θεµιτές κατά τις προδιαγραφές, της ένταξης σε οµάδες κοινού ενδιαφέροντος και της υγιούς διάδρασης, χαρακτηριστικά που τείνουν να αυξάνουν το επίπεδο κορεσµού του κάθε
ατόµου από τη φύση των παρεχόµενων τουριστικών δυνατοτήτων. Είναι αναµενόµενο, καθώς διευρύνεται ο κύκλος του τουρισµού, να παρατηρείται εξειδίκευση και εποµένως αναζωογόνηση του κλάδου της οικονοµίας, µε ευεργετική επίδραση στη φάση της οικονοµι59
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κής ανάπτυξης, ενώ η ακµάζουσα τουριστική ζήτηση, συνεπάγεται µεγαλύτερη κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών, αυξανόµενες θέσεις εργασίας (τόσο σε εποχιακό όσο και
σε µόνιµο προσωπικό, καθώς επίσης και σε ειδικό αλλά και γενικό προσωπικό), µε δυνατότητα εφαρµογής επί µέρους προγραµµάτων επιµόρφωσης. Τέλος, σε έναν κλάδο όπως
αυτός του τουρισµού είναι αδύνατον η τεχνολογική πρόοδος να µην σηµειώνει σηµαντικά βήµατα στην κατεύθυνση της εξοικονόµησης πόρων, της βελτίωσης των παρεχόµενων
υπηρεσιών και της εισαγωγής νέων προτύπων ενδιαφέροντος στο ευρύ τουριστικό κοινό
και ειδικά σε µία χώρα µε τεράστιες δυνητικές επιλογές σε αυτόν τον τοµέα.

Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία του Πολιτισµού
Είναι αναµενόµενο, στη σύγχρονη οικονοµία, η τεχνολογία να αποτελεί σύµµαχο στην
απόπειρα χρηµατοοικονοµικής εξυγίανσης µέσα από την κοινωνία της πληροφορίας. Η αυξανόµενη πρόσβαση σε δικτυακούς πόρους, η ολοένα µεγαλύτερη χρήση τεχνολογικών
– ηλεκτρονικών πηγών, η δυναµική ενσωµάτωση στους λοιπούς κλάδους των τεχνολογιών
επικοινωνίας, διαδικτυακών επαφών και των σύγχρονων συστηµάτων πληροφοριακής διοίκησης (MIS) και η συνεχώς αυξανόµενη καταναλωτική απαίτηση για ευεργετική επίδραση
της τεχνολογίας προς όφελος του ατοµικού και κοινωνικού συµφέροντος, καθιστά την τεχνολογία απαραίτητο συνοδοιπόρο στα προγράµµατα πολιτιστικής επιχειρηµατικότητας
και πολιτιστικού τουρισµού. Η µη χρήση αποτελεσµατικών και κατάλληλα διαµορφωµένων προγραµµάτων τεχνολογικής υποστήριξης συνεπάγεται σηµαντικά κόστη ευκαιρίας,
τα οποία µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό εµπόδιο στη διαδικασία διεύρυνσης της σηµασίας του πολιτισµικού τουρισµού στην Ελλάδα. Αντιθέτως, η ορθολογική, οργανωµένη και συστηµατική αξιοποίηση τεχνολογικών προτύπων και πρότυπων, καινοτόµων εφαρµογών για την ποσοτικοποίηση, µοντελοποίηση και λήψη συµπερασµάτων, µέσα από νευρωνικά δίκτυα αλλά και λοιπά συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων (π.χ., συστήµατα διαχείρισης σχέσεων µε πελάτες, συστήµατα διαχείρισης συναλλαγών κ.λπ.), παρέχει δυνατότητα πολυδιάστατης ανάλυσης δεδοµένων για την κατανοµή των αγοραίων συνθηκών
ζήτησης και προσφοράς στους ενδιαφερόµενους τοµείς, και µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί για την αποτελεσµατικότερη λήψη αποφάσεων, όπως αυτές υπαγορεύονται από
τις εγχώριες ανάγκες και τους επιθυµητούς στόχους.
Προς αυτήν την κατεύθυνση είναι και το πρόγραµµα «Πολιτισµός – Τουρισµός – Ένταση Γνώσης» µε στόχο την προώθηση της συνεργασίας επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης µακροχρόνιας εµβέλειας, µε σκοπό την
παραγωγή καινοτόµων πολιτισµικών και τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών που συνεισφέρουν στην αναβάθµιση των αντίστοιχων κλάδων και στην αντιµετώπιση των κοινωνικών
και πολιτιστικών αναγκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Βασικοί πυλώνες αυτού του προγράµµατος είναι οι Τεχνολογίες ∆ιαχείρισης Πληροφορίας Μνηµείων, Έργων Τέχνης, Χειρογράφων και Αρχείων, η ∆ιαχείριση υλικού πολιτισµικής κληρονοµιάς κ.λπ., µε στόχο τη χρησιµοποίηση των διευκολύνσεων που παρέχει η ψηφιοποίηση
προς όφελος της οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η ενσωµάτωση των σύγχρονων πτυ60

17os 51-144:Layout 1

5/23/11

11:36 AM

Page 61

χών της τεχνολογίας στην πολιτισµική πραγµατικότητα εγκυµονεί και κινδύνους, οι οποίοι πρέπει να λαµβάνονται υπόψη έτσι ώστε να µην έχουµε περιπτώσεις αρνητικής επίδρασης
της τεχνολογίας εις βάρος του κοινωνικού οφέλους. Ένα ζήτηµα το οποίο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και συζήτησης είναι η πιθανή σύγκλιση των πολιτισµικών προτύπων µέσω
της συνεχώς αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης κοινών ιδεών, αρχών, πρακτικών, φιλοσοφιών και τρόπων ζωής, η οποία σε σηµαντικό βαθµό υποστηρίζεται από τα σύγχρονα µέσα
της τενολογίας και των τηλεπικοινωνιών. Η δυνατότητα ψηφιακής πρόσβασης σε πολιτιστικά στοιχεία οποιασδήποτε χώρας, µέσω κοινών ηλεκτρονικών πυλών, ενέχει σηµαντικότατους κινδύνους για την υγιή εφαρµογή προγραµµάτων πολιτισµικής κληρονοµιάς και
για τη διατήρηση της πολιτισµικής αυθεντικότητας. Αυτό είναι εύκολα κατανοητό και µε
την εξέταση του οξύµωρου σχήµατος µε το οποίο συνδέονται ο παραδοσιακός τρόπος ζωής,
η ιδιαιτερότητα και η επιθυµία επαφής µε αυθεντικά πολιτισµικά δηµιουργήµατα, µε τη δηµιουργία κοινών σηµείων αναφοράς, ηλεκτρονικής εκµάθησης και διαδικτυακής σύγκρισης διαφηµιζόµενων πολιτισµικών δηµιουργηµάτων. Οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας
αυτές τις παραµέτρους έτσι ώστε η τεχνολογία να µην αλλοιώσει τη φύση και την έννοια
του πολιτισµού, αλλά να υποβοηθήσει στην ανάπτυξη όλων των πτυχών του πολιτισµού
και να αποτελέσει εργαλείο ανάδειξης, διάσωσης και γνωριµίας µε τον πολιτισµό. Είναι
χαρακτηριστικό το παράδειγµα του καθηγητή Tony Bennett, o οποίος σε διάλεξή του απέδειξε εµπράκτως ότι η επιχείρηση επιπολιτισµού Αβοριγίνων από τους Αυστραλούς κατέληξε πολύ απλά στην καταστροφή του δικού τους πολιτισµού.

Προς ένα καλύτερο µοντέλο Πολιτισµικού Τουρισµού,
µέσα από Βιώσιµη Πολιτισµική Επιχειρηµατικότητα
Ο Γκάο Ξινγκιάν (Βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας 2000) είχε πει ότι «O πολιτισµός δεν
είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα». Για την αξιοποίηση του πολιτισµικού αποθέµατος,
µε την ταυτόχρονη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πολιτισµική αυθεντικότητα, προτείνονται ορισµένα µέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο να υποστηρίξουν τον οικονοµικό κύκλο Πολιτισµός – Τουρισµός – Πολιτισµική Επιχειρηµατικότητα.
• Θεσµοθέτηση ενιαίας κάρτας µνηµείων ανά πολιτισµική περιφέρεια, µε δυνατότητα επιλογής µεταξύ ενός συνόλου αντιπροσωπευτικού µνηµείων. Η καταχώριση των επιλογών που θα γίνονται κάθε φορά από τους τουρίστες, θα συµβάλλει στην καλύτερη αποτύπωση των τουριστικών προτιµήσεων και θα αποτελεί χρήσιµο εργαλείο διαφήµισης και
ταξιδιωτικού οδηγού.
• Αναφορά σε κάθε τουριστικό πακέτο των κυριότερων µνηµείων πολιτισµικής κληρονοµιάς και επιδίωξη προσφοράς ειδικά διαµορφωµένων πακέτων τα οποία καλύπτουν
συγκεκριµένες πτυχές του πολιτισµικού τουρισµού (π.χ., συνεδριακός τουρισµός).
• Ενίσχυση του ρόλου των Φεστιβάλ Πολιτισµού. ∆ηµιουργία εκθέσεων µε θεµατικές ενότητες ή βάσει του ιστορικού πλαισίου αναφοράς ή µε βάση τις τοπικές συνήθεις
– προϊόντα.
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• ∆ηµιουργία Επιτροπής Προώθησης Πολιτισµικών ∆ραστηριοτήτων ανά περιφέρεια. Η
επιτροπή αυτή θα συνεργάζεται τόσο µε επί µέρους ταξιδιωτικά γραφεία όσο και µε το υπουργείο Πολιτισµού, µε στόχο την καλύτερη ενηµέρωση για τα παρεχόµενα πολιτισµικά προγράµµατα.
• Χορήγηση ειδικών προνοµίων σε επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την πολιτισµική
επιχειρηµατικότητα ή συµβάλλουν στον πολιτισµικό τουρισµό. Τα προνόµια αυτά µπορούν
να συνίστανται σε επιδοτήσεις, σε επιστροφή φόρου, σε διευκόλυνση ένταξης σε αναπτυξιακά
προγράµµατα, σε διευκολύνσεις πρόσβασης σε χρηµατοδότηση κ.λπ.
• Χορήγηση από τον ιστότοπο του υπουργείου Πολιτισµού εβδοµαδιαίων ή µηνιαίων
κουπονιών για προνοµιακή πρόσβαση σε πολιτισµικές δραστηριότητες, τόσο σε Έλληνες
όσο και σε αλλοδαπούς, τα οποία θα έχουν ως στόχο την πολιτισµική επαφή και την ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας.
• ∆ηµιουργία ενιαίας Ελληνικής Πολιτισµικής Πύλης, στην οποία κάθε πολιτισµική περιφέρεια θα ανακοινώνει τις εκδηλώσεις και τα πολιτισµικά της προγράµµατα, θα φροντίζει για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε την ιδιαιτερότητα του πολιτισµού της περιφέρειας αυτής, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη στην πύλη, βάσει
προκαθορισµένων κριτηρίων, να εντοπίζει στο σύστηµα την περιοχή εκείνη η οποία συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά που επιθυµεί ο υποψήφιος τουρίστας (π.χ., ενδιαφέρον µόνο
για την κλασική περίοδο, ενηµέρωση για φεστιβάλ κρασιού, τραγουδιού, βιβλίου κ.λπ.).
Με τον τρόπο αυτόν, κάθε πολίτης θα µπορεί να γνωρίζει ποιο µέρος έχει τι, και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσωπικές προδιαγραφές.
• Βελτίωση υποδοµών και ανάπτυξη υποδοµών κατάλληλων για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.
• Έµφαση στο ιδεώδες του εθελοντισµού και ως στοιχείου πολιτισµού αλλά και ως
στοιχείου διευκόλυνσης πολιτισµικής πρόσβασης και πολιτισµικής αξιοποίησης.
• Ανάδειξη Πολιτισµικής Πρωτεύουσας στην Ελλάδα κάθε χρόνο από το υπουργείο
Πολιτισµού, µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια, µε γνώµονα την επαφή µε την τοπική κληρονοµιά κάθε σηµείου της Ελλάδος και την αποφυγή συγκέντρωσης τουριστών σε συγκεκριµένα πολιτισµικά σηµεία. Η πολιτισµική πρωτεύουσα κάθε χρόνο θα αναλαµβάνει την
οργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων πάνω σε σχετικές µε τον πολιτισµό της θεµατικές
ενότητες, κάτι που θα τονώνει την τοπική επιχειρηµατικότητα και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της διαφοροποίησης στην κατανοµή τουριστικών πόρων.
• ∆ηµιουργία Προγράµµατος οµοιόµορφης κατανοµής χρηµατικών πόρων σε πολιτισµικές περιφέρειες µε βάση τις πραγµατικές επισκέψεις τουριστών και τις εισπράξεις από
τα σηµεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το πρόγραµµα αυτό θα συµβάλλει στην άµβλυνση των ανισοτήτων αλλά και στην υποστήριξη, διαφήµιση κέντρων πολιτισµικού ενδιαφέροντος, τα οποία εµφανίζουν εποχιακή ή µεγαλύτερη τουριστική ανελαστικότητα προσέλκυσης υποψήφιου τουριστικού κοινού.
• Ένταξη πολιτισµικών περιφερειών σε αναπτυξιακά προγράµµατα, µε στόχο την υιοθέτηση τεχνολογικών προτύπων για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά και
τη διατήρηση της πολιτισµικής σφραγίδας.
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• ∆ηµιουργικά ειδικών τεχνολογικών προγραµµάτων τα οποία θα απευθύνονται σε συγκεκριµένες πολιτισµικές περιφέρειες (π.χ., παροχή δυνατότητας εικονικής ξενάγησης σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, περιήγησης στο χρόνο και µετάβασης στο µέλλον σε µια
οπτικοαουστική διαµόρφωση του µελλοντικού πολιτισµού, υπό το πρίσµα του σηµερινού
πολιτισµικού υποβάθρου και της εξελικτικής ανθρώπινης φύσης).
• ∆ηµιουργία προγραµµάτων ανταλλαγής ατόµων µεταξύ διαφορετικών πολιτισµικών
υποβάθρων (κάτι ανάλογο µε το ERASMUS, στον τοµέα της παιδείας ή τα προγράµµατα
ανταλλαγής σχολείων) µε στόχο την επαφή µε διαφορετικό πολιτισµό µέσω της καθηµερινής συνύπαρξης µε άτοµα που έχουν γαλουχηθεί µε τις αρετές του συγκεκριµένου πολιτισµού, αλλά και τη συνεργασία µεταξύ χωρών, ως πυλώνας οικονοµικής και πολιτισµικής
συνεργασίας.
• ∆ηµιουργία Επιτροπής µελέτης στοιχείων πολιτισµού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στόχος της επιτροπής αυτής θα είναι η ταξινόµηση των πολιτισµικών περιφερειών µε βάση ορισµένα κριτήρια σύγκλισης του τουριστικού υπόβαθρου
και των διάφορων µορφών πολιτισµικού τουρισµού που εµφανίζονται σε κάθε γεωγραφική περιοχή, µε στόχο την καλύτερη συνεργασία των περιοχών αυτών για την προώθηση του συγκλίνοντος πολιτισµικού προτύπου, την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση στρατηγικών προσέλκυσης κοινού, τη συνεργασία υπερεθνικών επιτροπών για την προώθηση
της πολυπολιτισµικότητας και την αποφυγή της σπατάλης περιττών οικονοµικών πόρων
σε µη βιώσιµα πολιτισµικά προγράµµατα ανά περιφέρεια.
• ∆ηµιουργία ειδικών κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών που θα ειδικεύονται
στη χρηµατοδότηση στοιχείων πολιτισµού. Ουσιαστικά, οι µορφές αυτές επενδυτικών
κεφαλαίων θα βασίζονται στη λογική της δραστηριοποίησης των εταιριών Venture Capital, µε τη διαφορά ότι η χρηµατοδότηση επενδυτικών προγραµµάτων θα στηρίζεται
στην αξιολόγηση των προοπτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισµού.
• Συνεργασία υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών µε το υπουργείο Πολιτισµού
για την από κοινού οργάνωση και εκτέλεση προγραµµάτων τουριστικού περιεχοµένου σε
όλη την επικράτεια. Η συνεργασία αυτή θα λαµβάνει τη µορφή της παροχής υπηρεσιών
διαµονής, ξενάγησης, µεταφοράς, σίτισης και λοιπών συναφών υπηρεσιών, η επίβλεψη
των οποίων θα επαφίεται στην αρµοδιότητα των ανωτέρω υπουργείων, η δε εκτέλεση, ο
σχεδιασµός και η παρακολούθηση της αρτιότητας του προγράµµατος θα ανατίθεται µέσω
ανοιχτού διαγωνισµού στους κατά κλάδου ενδιαφερόµενους επιχειρηµατικούς φορείς (π.χ.,
τουριστικά γραφεία, ξενοδοχειακές µονάδες, επιχειρήσεις τροφίµων κ.λπ.), οι οποίοι θα
επιλέγονται βάσει ανοιχτού διαγωνισµού. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πιστοποιούνται από
τα δύο υπουργεία µε τη χορήγηση ενός σήµατος πιστοποίησης πολιτισµικών εργασιών και
θα έχουν δικαίωµα διαφήµισης σε πηγές πολιτισµικής και τουριστικής ενηµέρωσης. Ο κύριος στόχος του προγράµµατος θα είναι η διοργάνωση ενός δεκαπενθήµερου περιήγησης
σε διαφορετικά σηµεία της Ελλάδος και στα κυριότερα πολιτισµικά σηµεία των επιλεγµένων
περιφερειών µε στόχο την προώθηση της διαφορετικότητας των πολιτισµικών πτυχών της
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ελληνικής κοινωνίας, της καλύτερης προσέγγισης στην πολυδιάστατη δοµή του εθνικού
πολιτισµού και στην τόνωση της εθνικής οικονοµίας.
• Θέσπιση Πολιτισµικής Ολυµπιάδας. Στόχος της διοργάνωσης αυτής θα είναι η ανάδειξη πολιτισµικών πτυχών της χώρας και η ανάδειξη αρετών που συνδέονται µε τη µακραίωνη
πορεία του έθνους µας, µέσα από τη συµµετοχή στην οργάνωση αυτή ατόµων όλων των
ηλικιών για την προώθηση µηνυµάτων, κοινωνικών και µη. Απώτερος στόχος του προγράµµατος
θα είναι η γνώση της έννοιας του πολιτισµού, η αντιπαράθεση του πολιτισµού µε την τεχνολογία, η ανάγκη διατήρησης της πολιτισµικής ταυτότητας και η σηµασία του πολιτισµού
για την αναδόµηση των κοινωνικών και οικονοµικών προτύπων της χώρας.

Η Ελλάδα που θέλουµε – Η Ελλάδα που χρειαζόµαστε
«Ο πολιτισµός», όπως είχε πει και η Μελίνα Μερκούρη, «είναι η κληρονοµιά µας, η περιουσία µας. Χωρίς αυτόν, είµαστε κανείς». Είναι η ταυτότητα µοναδικότητας, η προσωπική σφραγίδα αναγνωρισιµότητας για κάθε διακριτό στοιχείο του κοινωνικού γίγνεσθαι,
η πινακίδα διαφορετικότητας, ο φάρος της διαχρονικότητας. Είναι η παρακολούθηση του
χθες, µέσα από το βλέµµα του σήµερα, µε ορίζοντα το αύριο. Είναι η τοιχογραφία της αναπαράστασης του προτύπου ζωής της ελληνικής κοινωνίας, µέσα στο οποίο συµβιώνουν διαφορετικοί πρωταγωνιστές, διαφορετικού οικονοµικοκοινωνικού υποβάθρου, διαφορετικής
προέλευσης και φιλοσοφίας ζωής, οι οποίοι δίνουν νόηµα στο ψυχρό πρόσωπο της απρόσωπης µαζικότητας. Τοιχογραφία που φωτίζεται από τις ακτίνες της τεχνολογικής καινοτοµίας, προσδίδοντας στον θεατή µια απτή, βιωµατική αίσθηση συνύπαρξης µε τους πρωταγωνιστές, αλλά και που κινδυνεύει να χαθεί στη λάµψη των προβολέων της καθολικής
πολιτισµικής ενοποίησης, που γίνεται µε χορηγό την τεχνολογία. Στο χέρι µας είναι να διατηρήσουµε την αίγλη της τοιχογραφίας της κάθε κοινωνίας ζωντανή, σαν πυξίδα στο αδιέξοδο των σύγχρονων προτύπων διαβίωσης, ώστε να καταστήσουµε το αβίωτο βιώσιµο, το
δυσοίωνο ελπιδοφόρο, το παραδοσιακό µοντέρνο. Αυτή είναι η συνταγή που η κοινωνία
χορηγεί απλόχερα σε όλο το έµψυχο δυναµικό της µε την ελπίδα ότι όλοι µας, κάπου, κάποτε, θα κοιτάξουµε πίσω µας, πίσω στο χρόνο και θα ζωγραφίσουµε την καθηµερινότητά µας µε τα χρώµατα του πολιτισµού, που βρίσκονται στην παλέτα της ιστορίας µας, στον
πίνακα της σύγχρονης, τεχνολογικά εδραιωµένης και ιδεολογικά κονιορτοποιηµένης κοινωνίας.
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Πηγές ∆ιαδικτύου
• www.yppo.gr
• www.culture.gr
• http://odysseus.culture.gr/
• www.statistics.gr
• www.sete.gr
• www.grhotels.gr
• www.wttc.org
• www.unwto.org
• www.weforum.org
• http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm
• http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
• http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
• www.bankofgreece.gr
• www.oecd.org
• www.unesco.org

66

17os 51-144:Layout 1

5/23/11

11:36 AM

Page 67

4o βραβείο
ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΑ

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ

Μεταπτυχιακό Τµήµα
∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πάντειο Πανεπιστήµιο

Μεταπτυχιακό Τµήµα
∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πάντειο Πανεπιστήµιο

Αλλαγή Βασικών Παραδοχών: Μια Στρατηγική Σύνθεσης
για την Έξοδο από την Κρίση
Εισαγωγή
Ποιο σύνολο βασικών παραδοχών σχετικά µε την κοινωνική συµπεριφορά θα επικρατήσει
ως αποτέλεσµα της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα; Επιβάλλει το οικονοµικό περιβάλλον µια αλλαγή στους κανόνες και τις αξίες που συνθέτουν τη σύγχρονη ελληνική πολιτιστική ταυτότητα; Αντλώντας έννοιες και µηχανισµούς αιτίας-αποτελέσµατος από τις αναλύσεις των Albert Hirschman, James Coleman και Elinor Ostrom αναπτύσσουµε µια αιτιακή
αλυσίδα, η οποία εξηγεί ένα τµήµα των παραγόντων και της πραγµατικής αλληλουχίας των
γεγονότων, τα οποία οδήγησαν στην ελληνική οικονοµική κρίση. Με βάση αυτό το αναλυτικό πλαίσιο, παρουσιάζουµε µια σειρά από χαρακτηριστικά, τα οποία, ενταγµένα σε
ένα ενιαίο πλαίσιο, µπορούν να αποτελέσουν µια νέα κουλτούρα και αισθητική για την ελληνική πραγµατικότητα.
Ως σήµερα το κυρίαρχο µοτίβο συµπεριφοράς του ελληνικού κοινωνικοπολιτικού συστήµατος έδινε, για δεκαετίες, έµφαση στην κατανάλωση και τη µεγιστοποίηση, σε µικρότερο
ή µεγαλύτερο βαθµό, της άµεσης χρησιµότητας ενός όσο το δυνατόν µεγαλύτερου τµήµατος των µελών του συστήµατος. Η προσέγγιση αυτή ήταν δυνατή λόγω της σχετικής αφθονίας φθηνού κεφαλαίου, το οποίο προέκυπτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κρατικό
δανεισµό. Με άλλα λόγια, η ελληνική περίπτωση φαίνεται αρχικά να δικαιώνει τη θέση
του Albert Hirschman για την χαλαρότητα ως ενδογενές φαινόµενο της αφθονίας1.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το κοινωνικοπολιτικό σύστηµα ανέπτυξε µια κουλτούρα, δηλαδή ένα «δοµηµένο σύνολο από βασικές παραδοχές»2, το οποίο παρείχε νοµιµοποίηση
Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms Organizations and States
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1970), 14-15.
2
E. Schein, Organizational culture and leadership: An dynamic view στο ∆. Μπουραντάς, Μάνατζµεντ, Θεωρητικό
Υπόβαθρο-Σύγχρονες πρακτικές, (Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, 2001), 543.
1
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και εξορθολογίκευε την έµφαση στην παρούσα κατανάλωση, εις βάρος της µελλοντικής.
Αποτέλεσµα της επικράτησης της κουλτούρας της βραχυχρόνιας ορθολογικότητας ήταν
η «τραγωδία των κοινών», δηλαδή η συστηµική εκείνη εκροή (ή κατάσταση) στην οποία
η ατοµικά βραχυχρόνια ορθολογική συµπεριφορά οδηγεί σε συλλογικά ανορθολογικό αποτέλεσµα3.
Οι νέες συστηµικές πιέσεις, δηλαδή η απότοµη µείωση στην προσφορά χρήµατος λόγω
της αδυναµίας προείσπραξης µέσω δανεισµού µελλοντικού εισοδήµατος, σε συνδυασµό
µε τις απαιτήσεις της παγκοσµιοποίησης, έχουν επιφέρει µια αποσταθεροποίηση της κουλτούρας επιβάλλοντας την εύρεση ενός νέου σηµείου ποιοτικής συναρµογής της «ταυτότητας του ατόµου» και της «ταυτότητας του συστήµατος»4, η οποία θα ανταποκρίνεται
µε µεγαλύτερη επιτυχία στη νέα πραγµατικότητα.
Σκοπός του αναλυτικού αυτού δοκιµίου είναι να επιχειρηµατολογήσει ότι η κουλτούρα της Ελλάδος επηρεάζει και επηρεάζεται από τη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα. Κατ’ επέκταση, η νέα οικονοµική συγκυρία επιβάλλει µια αλλαγή στον τρόπο αντίληψης του οικονοµικού περιβάλλοντος και στο είδος, το ύφος και την ουσία της συµπεριφοράς µέσα σε αυτό. Η Ελλάδα καλείται να αναπτύξει εκείνη την πολιτικοοικονοµική κουλτούρα που θα υποστηρίξει ένα πολιτικοοικονοµικό σύστηµα, το οποίο, µε τη σειρά του,
θα οδηγήσει στη µακροχρόνια βέλτιστη κατανοµή των πόρων και, κατ’ επέκταση, στη βιώσιµη ανάπτυξη. Το σύστηµα αυτό, ως µέθοδος λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή των πόρων, θα συνθέτει χαρακτηριστικά και από τα τρία διαδεδοµένα µοντέλα οργάνωσης και διαχείρισης των κοινών, τα οποία προτείνονται στη θεωρία5. Κύριο χαρακτηριστικό της νέας κουλτούρας είναι η σύνθεση τριών χαρακτηριστικών: του σεβασµού
στο κέρδος ως νόµιµης δραστηριότητας, του σεβασµού των νόµων και της επιλεκτικής κρατικής παρέµβασης, και του σεβασµού της διαφορετικότητας των συµφερόντων και των αντιλήψεων.
Το αναλυτικό δοκίµιο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναπτύσσεται,
µε βάση τις αναλύσεις των Albert Hirschman6 και James Coleman7, η αλληλεπίδραση µεταξύ δοµής και δράσης και παρουσιάζεται η σύνδεση µεταξύ των πεποιθήσεων περί αφθονίας των κεφαλαίων µε την πολιτικοοικονοµική κουλτούρα. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται, µε βάση την ανάλυση της Elinor Ostrom8, τα τρία µοντέλα τα οποία προτείνονται
για την επίλυση του προβλήµατος της διαχείρισης των κοινών, και εξάγονται µερικές αρΌρα Garret Hardin, “The Tragedy of the Commons”, Science, vol. 162 (December 1968), 1243-1248
Μιχάλης Ψηµίτης, “Η ατοµική Επιλογή ως παράγοντας πολιτισµικής ταυτότητας σε συνθήκες Πολυπλοκότητας:
η περίπτωση της Αλληλεγγύης” στο Χρ. Κωνσταντοπούλου et al, “Εµείς” και οι “‘Αλλοι”: Αναφορά στις Τάσεις
και τα Σύµβολα (Αθήνα: τυπωθήτω, 1999), 85
5
Όπως αυτά περιγράφονται συνοπτικά στην ανάλυση της Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution
of Institutions for Collective Action (New York: Cambridge University Press, 1990), 8-18
6
Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty
7
James S. Coleman, Foundations of Social Theory (Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University Press,
1990)
8
Όπως παρουσιάζεται στο ibid
3
4
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χές, οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία της εκάστοτε λύσης. Οι αρχές αυτές κωδικοποιούνται για να διαµορφώσουν τη νέα κουλτούρα, η οποία καλείται να υποστηρίξει µια
µεικτή προσέγγιση επίλυσης του σύγχρονου ελληνικού οικονοµικού προβλήµατος.

Η Οικονοµική Κρίση ως Συστηµική Αλλαγή
Η αλληλεπίδραση µεταξύ της δοµής και της ανθρώπινης δράσης είναι κεφαλαιώδους
σηµασίας στις κοινωνικές επιστήµες. Οι δρώντες αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον, κύριο χαρακτηριστικό του οποίου είναι η πολυπλοκότητα, επιλέγοντας στρατηγικές µε βάση
τη διαδικασία της ορθολογικής επιλογής.
Η «µαλακή» θεωρία της ορθολογικής επιλογής υποστηρίζει ότι οι «δρώντες δρουν ορθολογικά στο µέτρο που επιλέγουν τις πράξεις, οι οποίες καλύτερα εξυπηρετούν τους στόχους τους, από ένα σύνολο επιλογών, δεδοµένων των αντιλήψεών τους για τις διαθέσιµες επιλογές και τις πιθανές επιπτώσεις τους»9. Με άλλα λόγια, εστιάζει στην επιλογή της
καταλληλότερης προσωπικής στρατηγικής και απόφασης. Και ακόµη και αν υποστηρίζεται ότι τα ανθρώπινα όντα είναι κονφορµιστές και ότι η µοίρα τους είναι κοινή µε τη µοίρα της οµάδας στην οποία ανήκουν, η αλήθεια είναι ότι τα άτοµα συνεργάζονται για να
προωθήσουν τα προσωπικά τους συµφέροντα και µόνον10. Και αυτό δεν αποτελεί µία οµαδική επιλογή αλλά µία επιλογή άκρως ατοµική, εµφορούµενη από το πνεύµα της οµαδικότητας, εκµεταλλευόµενα τα άτοµα την οµάδα προς όφελός τους.
Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η οικονοµική δραστηριότητα περιλαµβάνει ένα σύνολο δρώντων σε κατάσταση αλληλεπίδρασης, η διαδικασία επιλογής της βέλτιστης απόφασης αναπόφευκτα εµπεριέχει την ανάγκη διαµόρφωσης πεποιθήσεων για τις επιλογές
των υπολοίπων δρώντων του οικονοµικού συστήµατος11.
Στο πλαίσιο αυτό, η για χρόνια σχετική αφθονία δανείων και πόρων οδήγησε σε µια
διαµόρφωση πεποιθήσεων µόνιµης αφθονίας στο ελληνικό οικονοµικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τον Albert Hirschman, η σχετική αφθονία παράγει «χαλαρότητα (slack)», δηλαδή
µια κατάσταση όπου υφίσταται κενό ανάµεσα στη δυνατή και την πραγµατική αποτελεσµατικότητα12.
Ποια η σχέση, όµως, µεταξύ πεποιθήσεων περί αφθονίας και κουλτούρας; Καταρχάς,
η ανάλυση της σχέσης προϋποθέτει έναν ορισµό της κουλτούρας:
«Κουλτούρα είναι ένα δοµηµένο σύνολο από βασικές παραδοχές, που έχουν ανακαλυφθεί-εφευρεθεί ή αναπτυχθεί από µία δεδοµένη οµάδα καθώς αυτή µαθαίνει να αντιµετωπίζει προβλήµατα εξωτερικής προσαρµογής ή εσωτερικής ολοκλήρωσης – οι οποίDaniel Little, Varieties of Social Explanation: An Introduction to the Philosophy of the Social Sciences
(Boulder: Westview Press, 1991), 45
10
Ματ Ρίντλεϋ, Οι ρίζες της αρετής, µεταφ. Τζέµη Τασάκου, Σειρά: Εξέλιξη και Κοινωνικές Επιστήµες
(Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998), 228-229
11
Το γεγονός αυτό αποτελεί βασική παραδοχή της θεωρίας παιγνίων: Martin J. Osborne, An Introduction to Game
Theory (New York: Oxford University Press, 2004), 21
12
Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty, 6-15, ειδικά 14-15
9
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ες έχουν αποδώσει ικανοποιητικά στο παρελθόν ώστε να θεωρούνται ότι ισχύουν γενικά
και, εποµένως, µπορούν να διδαχθούν σε νέα µέλη ως ο σωστός τρόπος αντίληψης, σκέψης, αίσθησης σχετικά µε τα προβλήµατα αυτά»13.
Πώς καθοδηγούν αυτές οι «βασικές παραδοχές» τη συµπεριφορά των δρώντων µέσα
σε ένα κοινωνικό σύνολο; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτηµα, µπορούµε να δανειστούµε
την έννοια της «κοινωνικής νόρµας (social norm)», δηλαδή ενός κανόνα, ο οποίος υφίσταται
στο συστηµικό επίπεδο και επηρεάζει τη συµπεριφορά των δρώντων, καθοδηγώντας τους
σε συγκεκριµένες επιλογές14. Τις επιλογές αυτές, ο James Coleman τις αποκαλεί «εστιακές πράξεις (focal actions)»15. Η επίδραση της κοινωνικής νόρµας προκύπτει από την επιρροή που ασκεί στη χρησιµότητα (utility), που απολαµβάνουν οι δρώντες16. Η επιρροή αυτή
µπορεί να είναι θετική (αυξάνοντας τη χρησιµότητα που απολαµβάνουν από µια πράξη οι
δρώντες) ή αρνητική (µειώνοντας τη χρησιµότητα)17. Περαιτέρω, ο Coleman θεωρεί ότι
οι κοινωνικές νόρµες αναπτύσσονται ενδογενώς από το κοινωνικό σύστηµα18.
Με βάση τα αναλυτικά πλαίσια των Hirschman και Coleman, µπορούµε να περιγράψουµε συνοπτικά την πιθανή επίδραση της αφθονίας στη συλλογική συµπεριφορά µέσα
στο ελληνικό οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό σύστηµα, και να αναπτύξουµε µια πιθανή εξήγηση για την παρούσα οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα.
Λαµβάνοντας ως ανεξάρτητη µεταβλητή, λοιπόν, τις πεποιθήσεις περί αφθονίας κεφαλαίων, οι οποίες επικράτησαν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, και ως ενδιάµεση µεταβλητή µια κουλτούρα βραχυχρόνιας ορθολογικότητας, µπορούµε να κατασκευάσουµε µια αιτιακή αλυσίδα, η οποία καταλήγει στην «τραγωδία των κοινών», δηλαδή σε
µια κατάσταση όπου η µεγιστοποίηση των συµφερόντων στο ατοµικό επίπεδο οδήγησε σε
µια κατασπατάληση των πόρων σε συλλογικό επίπεδο19. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει περιληπτικά την αιτιακή αλυσίδα µεταξύ πεποιθήσεων αφθονίας και τραγωδίας των κοινών.

Ανεξάρτητη Μεταβλητή
Πεποιθήσεις περί
αφθονίας

Πίνακας 1 – Αιτιακή Αλυσίδα Ελληνικής Οικονοµικής Κρίσης
Προκαλεί
Ενδιάµεση Μεταβλητή
Προκαλεί
Εξαρτηµένη Μεταβλητή
->
Κουλτούρα
->
Τραγωδία
βραχυχρόνιας
των Κοινών
ορθολογικότητας

E. Schein, Organizational culture and leadership: An dynamic view στο ∆. Μπουραντάς, Μάνατζµεντ,
Θεωρητικό Υπόβαθρο-Σύγχρονες πρακτικές, (Αθήνα: Εκδόσεις Μπένου, 2001), 543
14
James S. Coleman, Foundations of Social Theory (Cambridge MA: The Belknap Press of Harvard University Press,
1990), 241-244
15
Ibid., 248
16
Ibid., 244
17
Ibid.
18
Ibid., 242
19
Για την τραγωδία των κοινών όρα Garret Hardin, “The Tragedy of the Commons.”
13
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Ως κουλτούρα βραχυχρόνιας ορθολογικότητας, εννοούµε µια έµφαση στη µεγιστοποίηση
της βραχυχρόνιας κατανάλωσης εις βάρος της µελλοντικής κατανάλωσης. Με άλλα λόγια, αναφερόµαστε σε µια κατάσταση όπου οι δρώντες έχουν σηµαντικά χαµηλό εκπτωτικό συντελεστή (discount factor), δηλαδή εναποθέτουν πολύ λιγότερη αξία στο µέλλον,
σε σχέση µε το παρόν20. Σε αυτό το πλαίσιο, η απουσία µιας κοινωνικής νόρµας, η οποία
να επιβαρύνει την βραχυχρόνια κατανάλωση και να επιβραβεύει τη µακροχρόνια βελτιστοποίηση, διευκόλυνε την επικράτηση της κατάστασης της «τραγωδίας των κοινών».
Η κατάσταση αυτή δεν είναι µια µοναδικά ελληνική περίπτωση. Σε παρόµοια κατάσταση
έχουν βρεθεί και χώρες της Λατινικής Αµερικής:
«Η πρώιµη εισαγωγή των Λατινοαµερικανικών οικονοµιών στο παγκόσµιο σύστηµα,
σε συνδυασµό µε ένα µοτίβο εκβιοµηχάνισης το οποίο προσοµοιάζει, στην επιφάνειά του,
την εµπειρία των Ηνωµένων Πολιτειών, έχει οδηγήσει σε ένα αναπτυξιακό Gestalt [(µορφή)], το οποίο ο οικονοµολόγος Fernando Fajnzylber χαρακτήρισε ως «εκσυγχρονισµό βιτρίνας», ο οποίος στοχεύει στο να οδηγήσει όχι σε µια βιώσιµη ανάπτυξη, αλλά σε ένα
σύνολο µοτίβων κατανάλωσης των ελίτ που ταιριάζει σε ανεπτυγµένες χώρες»21.
Η άρση της διάθεσης των αγορών να χρηµατοδοτούν τα ελληνικά ελλείµµατα αποτελεί µια συστηµική αλλαγή, η οποία επηρεάζει την αιτιακή αλυσίδα, όπως την έχουµε παρουσιάσει σε αυτήν την ενότητα. Ξαφνικά, η εύκολη πρόσβαση σε µεγάλα ποσά, µέσω εξωτερικού δανεισµού, έπαψε να υφίσταται δηµιουργώντας κλυδωνισµούς στις πεποιθήσεις
και στην κουλτούρα βραχυχρόνιας ορθολογικότητας. Οι δρώντες καλούνται να προσαρµοστούν στη νέα διεθνή κατάσταση, µεταβάλλοντας το σύνολο των βασικών τους παραδοχών. Στην επόµενη ενότητα, παρουσιάζεται µια διαφορετική κουλτούρα η οποία, ίσως,
αποτελέσει τµήµα της νέας αισθητικής της ελληνικής πραγµατικότητας.

Μία Νέα Αισθητική για την Ελλάδα
Κεντρικό ζήτηµα µιας νέας αισθητικής για τη σύγχρονη Ελλάδα είναι η επίτευξη µιας
κουλτούρας, η οποία θα οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη και στην εθνική ευηµερία.
Βρισκόµαστε µπροστά σε µία αλλαγή και το ερώτηµα που προκύπτει είναι ποια είναι αυτή
η κουλτούρα η οποία δύναται να αναδιαµορφώσει τη συνολική συµπεριφορά του ελληνικού συστήµατος.
Υπενθυµίζουµε ότι η κουλτούρα, σύµφωνα µε την ανάλυση του Coleman, παίζει σηµαντικό ρόλο στο συντονισµό των πράξεων των δρώντων εντός ενός συστήµατος. Με άλλα
λόγια, µια αλλαγή στην ενδιάµεση µεταβλητή της κουλτούρας µπορεί να επιφέρει µια αλλαγή στην εξαρτηµένη µεταβλητή, αλλάζοντας σηµαντικά τις εκροές του πολιτικοοικονοµικού

Για την έννοια του εκπτωτικού συντελεστή, όρα, µεταξύ άλλων, Robert Axelrod, The Evolution of Co-operation
(New York: Penguin Books, 1990), 12-13
21
Meredith Woo-Cummings, “Introduction: Chalmers Johnson and the Politics of Nationalism and Development”
στο Meredith Woo-Cummings [επιµ.], The Developmental State (Ithaca: Cornell University Press, 1999), 22. Η
µετάφραση δική µας
20

71

17os 51-144:Layout 1

5/23/11

11:36 AM

Page 72

συστήµατος. Συνεπώς, η διαµόρφωση µιας νέας κουλτούρας είναι κρίσιµη παράµετρος στη
διαµόρφωση µιας στρατηγικής εξόδου από την παρούσα οικονοµική κρίση.
Φυσικά, η δηµιουργία του µέλλοντος δεν συνεπάγεται ολοκληρωτική άρνηση του παρελθόντος αλλά επιλεκτικότητα22. Ο πραγµατικός εκσυγχρονισµός απαιτεί την ορθολογική διαχείριση των συλλογικών πόρων µιας κοινωνίας. Το ερώτηµα που προκύπτει, λοιπόν, είναι ποια είναι η µέθοδος που µπορεί να οδηγήσει σε µια ορθολογική, µε γνώµονα
τη µακροχρόνια βιωσιµότητα, διαχείριση των πόρων (κεφάλαιο, εργασία, γη). Ως απάντηση στην «τραγωδία των κοινών» έχουν προταθεί τρεις λύσεις23. Ακολουθώντας την ανάλυση της Elinor Ostrom24, η πρώτη λύση υπερασπίζεται την ιδιωτική ιδιοκτησία και πρωτοβουλία, εστιάζοντας στο επίπεδο του ατόµου ως κυρίαρχου δρώντος µε γνώµονα τη µεγιστοποίηση του προσωπικού του συµφέροντος25.
Η δεύτερη λύση εστιάζοντας στο επίπεδο του κράτους επιχειρηµατολογεί υπέρ της κρατικής παρέµβασης. Το κράτος καθίσταται ο µόνος κάτοχος και φέρει την ευθύνη του συγκεντρωτικού ελέγχου της διαχείρισης της ιδιοκτησίας26.
Τέλος, η τρίτη λύση µε το επίπεδο ανάλυσης να µεταφέρεται στην κοινωνία όπου αναπτύσσονται οι ποικίλες προσπάθειες συλλογικής δράσης προτείνει την αυτο-οργάνωση ως
το σηµείο ισορροπίας27.
Συνήθως, οι τρεις αυτές λύσεις προτείνονται ως αµοιβαία εξαιρούµενες. Για παράδειγµα,
η ιδιωτικοποίηση, και η ελεύθερη από οποιαδήποτε παρέµβαση διαχείριση προτείνονται
ως αντίθετες της κρατικής παρέµβασης. Στην πραγµατικότητα, αυτά τα µοντέλα δεν είναι αµοιβαία εξαιρούµενα. Σε µερικά ζητήµατα, ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να αποφέρει
καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των πόρων µιας οικονοµίας. Σε άλλες περιπτώσεις,
η κρατική παρέµβαση είναι αναγκαία για την επίτευξη καλύτερων οικονοµικών αποτελεσµάτων. Για παράδειγµα, το κοινωνικό δίχτυ προστασίας απορροφά το κόστος της αποτυχίας διευκολύνοντας την ανάληψη του ρίσκου από ελεύθερα οικονοµούντα άτοµα28. Τέλος, η αρµονική συνεργασία είναι µερικές φορές αναγκαία ενδιάµεση µεταβλητή στην οικονοµική επιτυχία (π.χ., στους αγροτικούς συνεταιρισµούς), ενώ σε άλλες περιπτώσεις (π.χ.,
καρτέλ) η συνεργασία καθυστερεί την οικονοµική ανάπτυξη και οδηγεί σε ανορθολογική
κατανοµή των πόρων µέσα στο οικονοµικό σύστηµα.
C.K.Prahalad, “Στρατηγικές Ανάπτυξης” στο Rowan Gibson επιµ., Η επιχείρηση του µέλλοντος: Επανεξετάζοντας
την επιχείρηση, τις αρχές, τον ανταγωνισµό, τον έλεγχο και την πολυπλοκότητα, την ηγεσία, τις αγορές και τον
κόσµο, (Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001), 111
23
Όρα Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action
(New York: Cambridge University Press, 1990), 8-18
24
Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (New York: Cambridge
University Press, 1990)
25
Ibid., 12-13
26
Ibid., 8-11
27
Ibid., 15-17
28
Ha-Joon Chang, “The Economic Theory of the Developmental State,” στο Meredith Woo-Cummings [επιµ.],
The Developmental State (Ithaca: Cornell University Press, 1999), 197-198
22
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Η εναλλακτική κουλτούρα την οποία καλείται να αναπτύξει η ελληνική κοινωνία, ώστε
να καταφέρει να ξεφύγει από την οικονοµική παρακµή, έγκειται σε ένα νέο «σύνολο βασικών παραδοχών» που στηρίζεται στη σύνθεση και στη διάχυση τριών βασικών χαρακτηριστικών, ενός από κάθε προτεινόµενη λύση, και δοµεί τη νέα ελληνική αισθητική που
οραµατίζεται την κοινωνική µεταβολή. Το προτεινόµενο στρατηγικό µείγµα απαρτίζεται
από τα εξής:
Το πρώτο συστατικό αντλείται από την ιδιωτική ιδιοκτησία και αφορά στο σεβασµό
της κερδοφορίας ως νόµιµης δραστηριότητας του ατόµου. Συγκεκριµένα, το άτοµο είναι
ελεύθερο να δράσει στην ελεύθερη αγορά επιδιώκοντας την αύξηση του κέρδους και τη
βελτίωση της θέσης του, βασιζόµενο στις ατοµικές ικανότητες. Ανέκαθεν η ανθρώπινη δράση προκαλούνταν προς όφελος της ατοµικής ευηµερίας και η ικανοποίηση του προσωπικού συµφέροντος καθίστατο η µόνη ορθολογική επιλογή σε ένα «άναρχο περιβάλλον».
Η µεγιστοποίηση της ατοµικής ισχύος συνεχίζει να αποτελεί µία ρεαλιστική επιλογή γιατί η φύση του ανθρώπου δεν αλλάζει, αλλά δεν αποτελεί την καλύτερη επιλογή σε βάθος χρόνου.
Το δεύτερο συστατικό στοχεύει στην εξαφάνιση δυνητικών παραβατικών συµπεριφορών εκπορευόµενων από µία περιορισµένη ορθολογικότητα, συνίσταται στο σεβασµό στους
νόµους και τους κανόνες του κράτους, δεδοµένης της αποδοτικότητάς των. Ένα αξιόπιστο και λειτουργικό θεσµικό πλαίσιο το οποίο θα µειώνει από τη µία την αβεβαιότητα29
για τους δρώντες, εξασφαλίζοντας ένα περιβάλλον ευθύνης και συνεργασίας, και από την
άλλη το κόστος συναλλαγών30 ανακατανέµοντας αλλά και πολλαπλασιάζοντας την ισχύ
των δρώντων, εδραιώνοντας τον κοινωνικό «συν-ανταγωνισµό»31. Χωρίς να καταφεύγουµε
στην, κατά τον Ophuls, «τραγική αναγκαιότητα του Λεβιάθαν»32, υποστηρίζεται η έννοια
του ελέγχου υπό τη µορφή µίας συστηµατοποίησης και τυποποίησης των διαδικασιών µέσα
σε ένα πλαίσιο που ενσωµατώνει τις διαχρονικές αξίες της διαφάνειας, της ευρείας συναίνεσης και της συµµετοχής.
Το τρίτο συστατικό είναι ο σεβασµός στη διαφορετικότητα των ρόλων και των συµφερόντων όλων των δρώντων µε έµφαση στις αξίες της εµπιστοσύνης, της συνεργασίας
και της αµοιβαιότητας33. Άλλωστε το άθροισµα των δυνάµεων των δρώντων όταν αυτοί λειτουργούν συνολικά είναι µεγαλύτερο από το αποτέλεσµα της µεµονωµένη δράσης,
διανέµοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την εθνική οικονοµία και εν τέλει την κοινωΓια το ρόλο των θεσµών στη µείωση της αβεβαιότητας όρα Douglas C. North, Understanding the Process of
Economic Change (Princeton: Princeton University Press, 2005), 13-22
30
Για το κόστος των συναλλαγών όρα Douglas C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 27-35
31
Για την έννοια του συν-ανταγωνισµού όρα Ανταµ Μπράντενµπερκερ και Μπάρυ Νέιλµπαφ, Συν-ανταγωνισµός,
µεταφρ.Λουίζα Χριστοφίλου, Σειρά:Εξέλιξη και Κοινωνικές Επιστήµες (Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1999),
30-66
32
W. Ophuls, “Leviathan or Oblivion”, στο H.E. Daly επιµ., Toward a Steady State Economy (San Fransisco:
Freeman, 1973), 229 στο Ostrom, Governing the Commons, 9
33
Για ένα παράδειγµα, όρα Ostrom, Governing the Commons, 15-18
29
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νική ευηµερία. Η κύρια δυσκολία έγκειται στην ώσµωση των βραχυχρόνιων συµφερόντων των διαφορετικών δρώντων και στην κατανόηση του κοινού συµφέροντος µακροπρόθεσµα.
Η αλλαγή της κουλτούρας αποτελεί µία δοµική αλλαγή η οποία καθίσταται δυνατή µέσω
µίας µακροπρόθεσµης, συνεχούς, συστηµατικής και επίµονης προσπάθειας. Με άλλα λόγια, το άτοµο καλείται να ανακατασκευάσει το ίδιο την κουλτούρα του34 µέσω της αλληλεπίδρασής του µε το περιβάλλον, σε συνθήκες πλήρους αβεβαιότητας µε υψηλά κόστη
µετασχηµατισµού35. Το νέο παράδειγµα προϋποθέτει την εισαγωγή ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης και υιοθέτησης µίας στάσης που θα επικεντρώνεται στις αξίες εκείνες που συγκροτούν µία κουλτούρα «υψηλής εµπιστοσύνης»36, όχι τόσο µε την έννοια του κοινού οράµατος όσο µε την έννοια του αυτοπροσδιορισµού και της διάχυσης της από κοινού πεποίθησης
ότι η παραγωγικότητα είναι συνάρτηση της θέλησης για εγκαθίδρυση µία νέας ηθικής τάξης δοµηµένης πάνω στις αρχές της αξιοπιστίας, της εµπιστοσύνης, του σεβασµού στον
άνθρωπο και στην κοινωνία, αξίες οι οποίες ενισχύουν τη συνεργασία µε πρωταρχικό προσανατολισµό τη δηµιουργία νέων πηγών κέρδους ως κινητήρια δύναµη.
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5o βραβείο
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΝΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Τµήµα Οργάνωσης & ∆ιοίκησης
Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Τµήµα Κοινωνιολογίας
Πάντειο Πανεπιστήµιο

Ο ρόλος του τουρισµού και η συµβολή του
στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)
Ο τουρισµός κατατάσσεται σήµερα µεταξύ των πλέον σηµαντικότερων βιοµηχανιών
διεθνώς, κατέχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονοµική ζωή κάθε κράτους. Έτσι ο
τουρισµός έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Οι ταχείς
ρυθµοί αύξησης του κύκλου εργασιών του (που φτάνει το 5%, µε συνεχή ανοδική πορεία
τα τελευταία χρόνια), η ουσιαστική συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη και η προσφορά του στην απασχόληση (καθώς προσφέρει νέες θέσεις εργασίας), εύκολα δικαιολογούν
την επιρροή του αυτή.
Για την Ελλάδα, ο τουρισµός κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, µε δυναµική εξέλιξη στην
οικονοµική της ζωή, καθώς οι υπόλοιποι κλάδοι εµφανίζουν είτε σταθερότητα είτε µείωση
της δραστηριότητας τους.
∆ιαδικτυακός τόπος του «Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού»:
Οι ελλείψεις και οι συνέπειες αυτών
Είναι σαφές ότι µε την ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του διαδικτύου τίθεται σε αναγκαιότητα η δηµιουργία ενός ιστότοπου ο οποίος θα προβάλλει την Ελλάδα και
τις περιοχές της. Τα τελευταία χρόνια έχει κατασκευαστεί ένας τέτοιος ιστότοπος, υπό την
αιγίδα του υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος όµως δεν µπορεί να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά ηλεκτρονικά πρακτορεία, µιας και αδυνατεί να παρέχει τις ανάλογες υπηρεσίες. Αυτό,
ωστόσο, δεν είναι σε καµία περίπτωση ανέφικτο.
Ο ήδη υπάρχων ιστότοπος στερείται πολλών εφαρµογών και δυνατοτήτων. Υπάρχουν
σηµαντικές ελλείψεις τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και στα χαρακτηριστικά που ζητούν
πλέον οι τουρίστες. Θα µπορούσαµε εύκολα να απαριθµήσουµε µερικές από αυτές τις
ελλείψεις:
• ∆ιακρατικοί χάρτες
• Εικονικές ξεναγήσεις
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• Σχεδιαστές ταξιδιών οι οποίοι θα δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να αναζητούν
και να πραγµατοποιούν ηλεκτρονικά κρατήσεις εισιτηρίων, ξενοδοχείων και καταλυµάτων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων
• Προτάσεις και ιδέες για διακοπές-προτεινόµενες διαδροµές και αποδράσεις.
• Θέµατα και αφιερώµατα σε γραφικά µέρη µε αξιοθέατα και ιστορικά µνηµεία.
• Προγνώσεις καιρού
• Βίντεο από ξεναγήσεις.
• Ηµερολόγιο µε τοπικές γιορτές και φεστιβάλ
• Newsletters
• ∆ηµιουργία λογαριασµού χρηστών, όπου θα δίνεται η ευκαιρία να ανεβάζει καθένας φωτογραφίες από τα µέρη που επισκέπτεται και να παραθέτει τις απορίες και τις
απόψεις του (blogs)
Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσµα να µειώνεται η αποτελεσµατικότητα και η επισκεψιµότητα της ιστοσελίδας και άρα, δεν επιτυγχάνεται η σωστή προβολή της χώρας στο
ταχύτερο αναπτυσσόµενο µέσο, το διαδίκτυο. Ειδικότερα το διαδίκτυο µπορεί να δράσει
καταλυτικά και να δώσει στην τουριστική βιοµηχανία τα εργαλεία για να µπορέσει να ανταποκριθεί στην πελατειακή ζήτηση. Ο ηλεκτρονικός τουρισµός (e-tourism), δηλαδή η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου παίζει σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισµών και προορισµών. Παράλληλα, µέσω του διαδικτύου, µπορούν να προωθηθούν και νέα είδη τουρισµού, πιο εναλλακτικού, όπως ο πολιτιστικός τουρισµός και ο τουρισµός υγείας.
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η δηµιουργία ενός καινούριου site για τον ελληνικό
τουρισµό µε περισσότερες εφαρµογές είναι µια επένδυση η οποία δεν απαιτεί σε καµία περίπτωση υπέρογκα χρηµατικά ποσά. Εύκολα θα µπορούσαµε να πούµε ότι αυτός ο τρόπος προώθησης της χώρας µας ίσως είναι και ο πιο οικονοµικός, µια και η δηµιουργία του
απαιτεί µόνον µερικές χιλιάδες ευρώ σε αντιδιαστολή µε τα ποσά που απαιτούνται για την
προώθηση διαφηµιστικών σποτ.

Πολιτιστικός Τουρισµός: Ορισµός και µορφές
Ο πολιτιστικός τουρισµός σχετίζεται µε την τουριστική περιήγηση για καθαρά πολιτιστικούς λόγους, δηλαδή τη γνωριµία που συνάπτει ο τουρίστας µε άλλους πολιτισµούς
και άλλες κουλτούρες. Μέσω του πολιτιστικού τουρισµού, διαµορφώνονται ανθρώπινες
εµπειρίες και κυρίως εµπειρίες ανθρωπίνων σχέσεων, οι οποίες επηρεάζουν βαθύτατα συµπεριφορές και αντιλήψεις για τη ζωή. Ο επισκέπτης θέλει να κατανοήσει την ιστορία και
την αρχαιολογία, το λαό ,τον τρόπο ζωής του, τις τέχνες ,την αρχιτεκτονική, το φαγητό,
το κρασί ,την τοπική παραγωγή, τα διάφορα φεστιβάλ και τις εκδηλώσεις του τόπου που
επιλέγει να επισκεφτεί.
Αυτό δεν πραγµατοποιείται µέσα από προγράµµατα µαζικού τουρισµού, αλλά από µικρές επιχειρηµατικές δράσεις πολιτιστικών τουριστικών οργανώσεων. Επίσης, µέσα από
αυθόρµητες επισκέψεις τουριστών όχι µόνον σε εκθέσεις, µουσεία και φεστιβάλ, αλλά και
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από την επαφή τους µε την καθηµερινή ζωή των ντόπιων, τον τρόπο που οι τελευταίοι εργάζονται, επικοινωνούν, διασκεδάζουν1.
Οι τουριστικές οργανώσεις που προαναφέρθηκαν είναι συνήθως µικρές οργανώσεις
παραγωγικής εµβέλειας, που όµως δίνουν έµφαση στην παρακολούθηση και συνέχιση παραδοσιακών τρόπων παρασκευής των εδεσµάτων και κατασκευής των διαφόρων αντικειµένων,
χρηστικών και µη. Ακόµη, είναι οργανώσεις που σχετίζονται µε τη διοργάνωση διακοπών
σε τόπους όπου ο τουρίστας έχει την ευκαιρία να ζήσει όπως ακριβώς ο ντόπιος κάτοικος, στις ίδιες ακριβώς υποδοµές και µε τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.
Μία µορφή πολιτιστικού τουρισµού κατά την οποία οι επισκέπτες µένουν σε αγρόκτηµα
και συµµετέχουν σε αγροτικές εργασίες είναι ο αγροτουρισµός, που αποτελεί µια διέξοδο από τον οικονοµικό και κοινωνικό αποκλεισµό, σε περιοχές ήπιων µορφών αναψυχής
και τουρισµού. Μάλιστα στην Ευρώπη, εφαρµόζεται επιτυχώς εδώ και τριάντα χρόνια. Στην
Ελλάδα, υπάρχουν πολλές ανεκµετάλλευτες ορεινές περιοχές. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται σαν «µειονεκτικές», αφού παρατηρείται γήρανση του πληθυσµού, καθώς οι
νέοι φεύγουν για να αναζητήσουν την τύχη τους στις µεγαλουπόλεις.
Ο αγροτουρισµός, λοιπόν, αποτελεί µια ευκαιρία για να αντιµετωπίσει η χώρα τα προβλήµατα της ελληνικής υπαίθρου, ουσιαστικά και µακροπρόθεσµα, ενώ από τη στιγµή που
θα ασχολούνται οι ντόπιοι αγρότες, τα εισοδήµατα θα επιστρέψουν στην τοπική κοινότητα. Πέρα από την υποδοχή και τη φιλοξενία του επισκέπτη σε ένα περιβάλλον µε τοπικό χαρακτήρα, προβλέπεται και η ενεργή συµµετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων. Ενδεικτικές από αυτές είναι η συµµετοχή σε αγροτικές εργασίες, η παρατήρηση
του οικοσυστήµατος (πουλιών, χλωρίδας, πανίδας κ.λπ.), πολιτιστικές περιηγήσεις (π.χ.,
επισκέψεις σε µοναστήρια, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.) και η παρακολούθηση διάφορων µαθηµάτων (µαγειρικής, χορών, οινοποιεία κ.λπ.).
Παράλληλα, ο πολιτιστικός τουρισµός µπορεί να εµπλουτιστεί και µε ειδικές µορφές
τουρισµού, όπως ο αθλητικός. ∆ηλαδή, να πραγµατοποιούνται αθλητικές δραστηριότητες όπως ποδηλατικές διαδροµές για νέους και έµπειρους ποδηλάτες βουνού, αναρρίχηση και τέλος, να συγκροτηθούν οµάδες ορειβασίας και πεζοπορίας.

1

Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε (και στέλνει στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για έγκριση) την πρόταση
το Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς να απονέµεται σε µνηµεία και φυσικούς, αρχαιολογικούς, αστικούς
ή πολιτιστικούς χώρους, οι οποίοι έχουν διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ιστορία, στον ευρωπαϊκό πολιτισµό και στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Το Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς θα µπορεί να
απονέµεται και σε τόπους µνήµης, καθώς και στην άυλη κληρονοµιά ως συνδεόµενη µε έναν τόπο, συµπεριλαµβανοµένης της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονοµιάς. Μεταξύ των στόχων αυτής της νοµοθετικής πρότασης, είναι η ενίσχυση των γνώσεων των νέων για την κοινή πολιτιστική τους κληρονοµιά και η τόνωση της συνείδησης της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, καθώς και η προβολή των χώρων ως τουριστικών προορισµών, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις εις βάρος των χώρων ή της περιοχής η οποία τους περιβάλλει. Για την
Ελλάδα, το Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς πρέπει να αποτελέσει τον καταλύτη για τη δηµιουργία
ενός ∆ικτύου Περιοχών Πολιτιστικής Κληρονοµιάς το οποίο, εµπλουτιζόµενο µε ειδικές µορφές τουρισµού όπως ο
Αθλητικός Τουρισµός, θα µπορέσει να αναπτύξει ένα καινοτόµο τουριστικό προϊόν, το οποίο θα συµβάλλει άµεσα
στην Οικονοµική Ανάπτυξη της Ελλάδος.
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Με στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου των ορεινών περιοχών, την ενηµέρωση σε θέµατα περιβάλλοντος και την εξασφάλιση απασχόλησης σε τέτοιες περιοχές, οι
οποίες µειονεκτούν, προτείνεται η οργάνωση οικοτουριστικών διαδροµών µε ξεναγό. Η
συγκεκριµένη δραστηριότητα θα ασκείται από τους επισκέπτες, οι οποίοι θα κινούνται (µαζί
µε τον οδηγό) σε συγκεκριµένες διαδροµές. Σε αυτές τις εκδροµές θα γίνεται χρήση των
ξενώνων και των εστιατορίων των εκάστοτε περιοχών.
Μια ακόµη υποκατηγορία πολιτιστικού τουρισµού, είναι ο γαστρονοµικός τουρισµός στον
οποίο οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να βιώσουν γαστρονοµικές εµπειρίες, και αποτελεί µία από
τις µεγαλύτερες τάσεις στο χώρο του τουρισµού παγκοσµίως. Στα πλαίσια αυτής της µορφής τουρισµού, διοργανώνονται σεµινάρια τοπικής κουζίνας, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας και
οινογνωσίας. Παράλληλα, οι επισκέπτες ξεναγούνται και γνωρίζουν παραδοσιακά προϊόντα και τις µεθόδους παρασκευής τους2. Ο γαστρονοµικός τουρισµός – υποκατηγορία του
οποίου αποτελεί και ο οινικός τουρισµός – αποτελεί το «κανάλι» µέσα από το οποίο διοχετεύονται τοπικά προϊόντα και προβάλεται ο διατροφικός πολιτισµός και η γαστρονοµία.
Για να µπορέσει όµως να αναπτυχθεί ο γαστρονοµικός τουρισµός, θα χρειαστεί, πέρα
από την προβολή, και η ανάπτυξη και προσφορά εξειδικευµένων και ποιοτικών υπηρεσιών
γαστρονοµικού τουρισµού από ντόπιους επιχειρηµατίες.
Ο γαστρονοµικός τουρισµός, που µεσουρανεί στη µεσογειακή τουριστική αγορά και
επιφέρει τεράστια οικονοµικά οφέλη στις γείτονες µεσογειακές χώρες, ελάχιστα έχει απασχολήσει στην Ελλάδα τους τουριστικούς επιχειρηµατίες, ανεξαρτήτως µεγέθους.
Μια πτυχή του πολιτιστικού τουρισµού, και πιο συγκεκριµένα του τουρισµού υγείας,
είναι ο ιαµατικός τουρισµός. Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογες ιαµατικές πηγές και συγκριτικό πλεονέκτηµα στο χώρο του ιαµατικού τουρισµού. Σύµφωνα µε τον ΕΟΤ, στον ελληνικό χώρο έχουν ανακηρυχθεί 76 ιαµατικές πηγές (23χαρακτηρίζονται σαν πηγές “τουριστικής σηµασίας” και 53 “τοπικής σηµασίας”). Στις πηγές «τουριστικής σηµασίας», µόλις
το 1,8% των επισκεπτών ετησίως είναι άτοµα από το εξωτερικό, ενώ στις «τοπικής σηµασίας» το 2,8%. Οι κατευθύνσεις πολιτικής για την παραπέρα βελτίωση και ανάπτυξη
του ιαµατικού τουρισµού πρέπει να επικεντρωθούν στην επιχειρηµατική οργάνωση, έρευνα αγοράς και διαφήµιση των υπηρεσιών στον τοµέα ώστε να γίνουν γνωστές οι λουτροπόλεις
στο εξωτερικό (και στο εσωτερικό). Παράλληλα, µπορεί να προωθηθεί η προσφορά ιαµατικού τουρισµού µε άλλες µορφές εναλλακτικού τουρισµού, όπως εκπαιδευτικού, αθλητικού και χειµερινού τουρισµού.

Η προώθηση του πολιτιστικού τουρισµού (και του τουρισµού γενικότερα):
Ιδέα για την υλοποίησή της µέσω διαδικτύου
Η ιδέα της προώθησης του πολιτισµικού τουρισµού (και γενικότερα του τουρισµού στον
ελλαδικό χώρο), ωστόσο, µπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη σπατάλη υπέρογκων χρηµατι2

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, το 44% των ταξιδιωτών ανά τον κόσµο, θεωρούν
το φαγητό ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια του τόπου που θα επισκεφθούν.
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κών ποσών, µέσω της δηµιουργία ενός µεγάλου ιστότοπου, ο οποίος παράλληλα θα αποτελεί και ένα είδος ταξιδιωτικού γραφείου. Οι ενδιαφερόµενοι που θα επισκέπτονται τη
σελίδα αυτήν στο διαδίκτυο θα µπορούν να θαυµάσουν όλα τα µέρη της Ελλάδας (από
την Αθήνα και τις άλλες µεγάλες πόλεις ως τα ορεινά χωριά και τα µικρά γραφικά νησιά),
µέσα από οπτικοαουστικό υλικό, εικονικές ξεναγήσεις (virtual tours) και απευθείας εικόνες µέσω κάµερας (live webcam) για κάθε τόπο ξεχωριστά. Παράλληλα, θα προτείνει εκδηλώσεις, αξιοθέατα και διαδροµές στον προορισµό, θα παρέχει εξειδικευµένες πληροφορίες σε ειδικά θέµατα (οικογενειακές διακοπές, προσβάσιµος τουρισµός για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες), και θα διαθέτει υποκατηγορίες για συγκεκριµένες αγορές. Ακόµη, θα µπορούν να ενηµερωθούν για τους αρχαιολογικούς χώρους κάθε περιοχής και την ιστορία του
κάθε µνηµείου. Επιπροσθέτως, θα αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας, οι κατηγορίες των ελληνικών κρασιών, κάποια ελληνικά προϊόντα και
θα δίνονται ορισµένες παραδοσιακές συνταγές.
Εκτός από την ενηµέρωση που θα παρέχεται, όπως τονίστηκε αρχικά, ο διαδικτυακός
αυτός χώρος θα λειτουργεί και ως ταξιδιωτικό γραφείο. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα µέρη που θέλουν να επισκεφτούν, µε την άφιξή τους στην Ελλάδα, τα ξενοδοχεία που θα µείνουν, το µεταφορικό µέσο που θα χρησιµοποιήσουν για τις
µετακινήσεις από το ένα µέρος στο άλλο, και τα µέρη που θέλουν να επισκεφθούν (αρχαιολογικούς χώρους, πάρκα ψυχαγωγίας κ.λπ.). Αφού τα επιλέξουν, θα µπορούν να κάνουν κρατήσεις και πληρωµές µέσω διαδικτύου, είτε µε πιστωτική είτε µε προπληρωµένη
κάρτα, και θα είναι 100% ασφαλή. Η ιστοσελίδα θα συνεργάζεται µε ξενοδοχειακές µονάδες σε όλη τη χώρα, εστιατόρια, τόπους ψυχαγωγίας, αρχαιολογικά µνηµεία, και θα δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη της να δηµιουργήσει εύκολα και οικονοµικά ένα πακέτο διακοπών. Επίσης, µπορούν να επιλέξουν µέσα από έτοιµα τουριστικά πακέτα και πακέτα για
ειδικό τουρισµό (οικολογικός, θρησκευτικός, θαλάσσιος, αθλητικός, συνεδριακός, θεραπευτικός,
γαστρονοµικός, πολιτιστικός τουρισµός, αγροτουρισµός, τουρισµός πόλεων).
Στην ιστοσελίδα θα υπάρχει και έκδοση για κινητά τηλέφωνα, ενώ οι επισκέπτες θα
µπορούν να κατεβάσουν δωρεάν φορητούς οδηγούς για κάθε πόλη, τους οποίους θα συµβουλεύονται ανά πάσα στιγµή µέσω του κινητού τους.
Ακόµη, ο διαδικτυακός αυτός χώρος, εκτός από την ενηµέρωση που θα προσφέρει
στους ενδιαφερόµενους µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για προσφορές σε έτοιµα πακέτα διακοπών, θα µπορεί να ενηµερώνει και µέσω γραπτών µηνυµάτων (sms) σε κινητό
τηλέφωνο. Ο ιστότοπος θα µεταφραστεί για να διευκολύνει τους ενδιαφερόµενους να
περιηγηθούν στη δική τους γλώσσα και θα επιτρέπει την προβολή της χώρας µας στο εξωτερικό.
Η ιστοσελίδα αυτή µπορεί να διαφηµίζεται µέσα από ιστοσελίδες συµµετοχικού διαδικτύου, οι οποίες, όπως φαίνεται από τα στατιστικά, έχουν τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα διεθνώς (My space, Facebook, Twitter, Youtube κ.λπ.).
Με αυτήν την ιστοσελίδα, µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα µπορούν να διαφηµίσουν και
να προωθήσουν τα προϊόντα τους, άµεσα, γρήγορα και µε χαµηλό κόστος σε παγκόσµιο
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επίπεδο, χωρίς να εξαρτώνται από τρίτες επιχειρήσεις ή tour-operators. Παράλληλα, οι
επιχειρήσεις θα προτείνονται στους τουρίστες και θα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα
διακοπών τους, µε ειδικά διαµορφωµένες τιµές. Ακόµη οι επισκέπτες µπορούν να ανακαλύψουν νέους προορισµούς, γεγονός που συµβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Επίλογος
Εν κατακλείδι, η προώθηση του τουρισµού εν µέσω κρίσης τίθεται σε αναγκαιότητα.
Πρόσφατα, σε οµιλία του ο υπουργός Τουρισµό Π. Γερουλάνος, σε συνάντησή του µε δηµοσιογράφους, πρότεινε ο ίδιος την προαναφερθείσα ιδέα, υπογραµµίζοντας παράλληλα
πως µε την υλοποίηση διαδικτυακού τόπου για κρατήσεις τουριστικών πακέτων στην Ελλάδα θα ξεκινήσει η συνεργασία του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Όπως ανάφερε, στον νέο ιστότοπο που θα
φτιαχτεί οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πραγµατοποιούν κρατήσεις εισιτηρίων παντός τύπου, ενώ τα έσοδα του νέου φορέα, ο οποίος θα έχει καταστατικό για την εµπορική του χρήση, θα δίδονται για τη διαφηµιστική προβολή της Ελλάδας, σε µια περίοδο που
τα κονδύλια για διαφήµιση είναι ελάχιστα.
Βιβλιογραφία
• E-tourism: χρήση του διαδικτύου & των τεχνολογιών πληροφορίας & επικοινωνιών
στον τοµέα του τουρισµού: µελέτη των επίσηµων δικτυακών τόπων τριών τουριστικών
προορισµών (Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία), Βουχάρα Σουλτάνα, Μεταπτυχιακή εργασία,
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Ιούλιος 2009
• «Ο ιαµατικός τουρισµός και η ανάπτυξη του τουρισµού υγείας στην Ελλάδα», Σοφία
Κ. Σπαθή, Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών, Αθήνα 2000
• «Ήπιες µορφές τουρισµού σε ορεινές περιοχές: η περίπτωση της ορεινής Φωκίδας»,
Αγαπητού Καλοµοίρα, Μεταπτυχιακή εργασία, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστηµών, Αθήνα 2005
• «Οι οικονοµικές επιπτώσεις του τουρισµού στην περιφερειακή ανάπτυξη», ∆ηµήτρη Γ.
Λαγού, ∆ιατριβή (διδακτορική), Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών, Αθήνα 2002
• «Κοινωνικές και οργανωτικές πρακτικές του πολιτισµικού τουρισµού», Βρεττάκου Παναγιώτα, Μεταπτυχιακή εργασία, Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστηµών
Πηγές ∆ιαδικτύου
• www.stathmoskos.gr/local-news/top-news/134-psifiaki-texnologia
• news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_31/12/2008_297695
• www.tourportal.gr/blog/tag/%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5/
• Wikipedia-Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια (http://el.wikipedia.org/wiki/)
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1o βραβείο
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας

είπαν για τον πολιτισµό:
«Μέγιστος εχθρός των εξουσιών ο πολιτισµός»
Αριστοτέλης
«Ο πολιτισµός είναι η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας»
Μελίνα Μερκούρη
«Ο πολιτισµός µας περνά σήµερα κρίση…
κρίση φαινοµενικά οικονοµική
αλλά πρωτίστως κρίση πνευµατική, κρίση πολιτισµού.
∆εν έχω να προτείνω άλλη θεραπεία
από την επιστροφή στην αρχαία Ελλάδα»
Rene Puaux (1878-1937)

Η επιστροφή στις βασικές αξίες ως απάντηση στην οικονοµική κρίση
Λέξεις-κλειδιά: βιώσιµη ανάπτυξη, ενδογενής ανάπτυξη, πολιτισµικά αγαθά
Εν µέσω της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, κατά τα τελευταία χρόνια, κυριαρχεί η άποψη ότι πρωτίστως οικονοµικά είναι τα εργαλεία, η αξιοποίηση των
οποίων θα φέρει την ανάκαµψη. Αντιπροτείνεται η εκµετάλλευση του πνευµατικού πλούτου της χώρας, του πολιτισµού. Η πολιτισµική δραστηριότητα διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην προσωπική ανάπτυξη των ατόµων όλων των ηλικιών και οδηγεί σε ενίσχυση των δεξιοτήτων, της αυτοπεποίθησης και της δηµιουργικότητας. Ακόµη, η πολιτισµική δράση βελτιώνει το επίπεδο της οργανωτικής ικανότητας των κοινωνιών, ενδυναµώνει τις τοπικές οµάδες και δηµιουργεί ενεργούς και ευαισθητοποιηµένους πολίτες, δηµιουργώντας ένα ανοιχτό περιβάλλον συνεργασίας που επιτρέπει την επιτυχία των αναπτυξιακών
πρωτοβουλιών (Matarasso, 1999) .
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Παρατηρώντας τις περασµένες δεκαετίες και καταλήγοντας στο σήµερα, διαπιστώνουµε,
δυστυχώς, ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στη χώρα µας, η οικονοµική µεγέθυνση συντελέσθηκε σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και ότι η κοινωνική διάσταση της
ανάπτυξης παραµελήθηκε. Εποµένως, είναι απαραίτητος ο άµεσος αναπροσανατολισµός
της µεγέθυνσης µέσω της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Σήµερα δεν νοείται η βιωσιµότητα ενός
τόπου, εάν αυτή δεν αναφέρεται τουλάχιστον στο τρίπτυχο: περιβάλλον, οικονοµία, πολιτισµός (Μητούλα, 2006)
Προς την ίδια κατεύθυνση, η προσέγγιση της ενδογενούς ανάπτυξης αναδεικνύει µια
νέα αντίληψη για την οικονοµική αξία των πολιτισµικών και φυσικών αγαθών. Η αντίληψη αυτή αποδίδει στα πολιτισµικά και φυσικά αγαθά όχι µόνον την αξία χρήσης τους από
τους επισκέπτες ενός τόπου, αλλά και την ιδιότητα ως κρίσιµους διαθέσιµους πόρους στους
κατοίκους των περιοχών. Έτσι, η προστασία και βελτίωση των πολιτισµικών και φυσικών
αγαθών αποτελούν αναπόσπαστα µέρη στρατηγικών που στοχεύουν στη βελτίωση της τοπικής ταυτότητας, στην ενδυνάµωση των τοπικών παραδόσεων και στην προώθηση της
συνεργασίας µεταξύ των τοπικών αρχών (Istoc, 2007). Αυτή η νέα στρατηγική ανάπτυξης
βασίζεται στην ποιότητα παρά στην ποσότητα, γεγονός που επιδρά αυξητικά στην αποτελεσµατικότητα της τοπικής οικονοµίας (Konsola, 1993).

Η οικονοµική ανάπτυξη σε σχέση µε το πολιτιστικό απόθεµα της περιφέρειας
Λέξεις – κλειδιά: πολιτισµικός σχεδιασµός και πολιτικές, πολιτισµική βιοµηχανία, UNESCO
Τις τελευταίες δεκαετίες, στον τοµεα της αναπτυξης των πολεων, αναγνωριζεται η συνεισφορα του πολιτισµου στην οικονοµικη αναγεννηση τους. Αναπτύχθηκε για το σκοπό
αυτόν, ο όρος πολιτισµικος σχεδιασµος (cultural planning), ο οποίος παρεχει τις στρατηγικες για τη δηµιουργια ενος ενιαιου πλαισιου διατηρησης και αξιοποιησης των πολιτισµικων
πορων. Η προώθηση της πολιτιστικής δηµιουργίας και κληρονοµιάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης και να επηρεάσει διάφορους τοµείς όπως ο τουρισµός, ο αθλητισµός, οι τέχνες και το εµπόριο, δηµιουργώντας ταυτόχρονα δυναµικές «πολιτισµικές βιοµηχανίες», οι οποίες µε τη σειρά τους, τροφοδοτούν και επηρεάζουν τη µόδα
και το σχέδιο, την αρχιτεκτονική, την ψυχαγωγία και την εστίαση. Ο ρόλος των «πολιτισµικών βιοµηχανιών», από την άλλη µεριά, αναµφίβολα καθορίζει τις πολιτισµικές πολιτικές σε παγκόσµιο επίπεδο (Metaxas, 2003). Έχουµε, δηλαδή, δύο συγκοινωνούντα δοχεία, τις πολιτισµικές πολιτικές και την πολιτισµική βιοµηχανία.
Μέσα από αυτό το πρίσµα, η πολιτισµική ανάπτυξη συνδέεται µε το µάρκετινγκ της αναγνωρισιµοτητας των πόλεων και µε στρατηγικές που επιδιώκουν την καινοτόµο προβολή
της πόλης ως προορισµό πολιτισµικού τουρισµού και παραγωγής πολιτισµικών αγαθών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων πόλεων στην Ευρώπη που επένδυσαν στον πολιτισµό,
άλλαξαν άρδην τη φυσιογνωµία τους και ανέπτυξαν την οικονοµία τους προσελκύοντας διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, αποτελούν η Βαρκελώνη, η Φρανκφούρτη, το Μπιλµπάο, η Γλασκόβη και το Σέφιλντ (Μπαγινέτα, 2009). Είναι σηµαντικό να παρατηρήσουµε ότι οι προαναφερθείσες πόλεις δεν είναι πρωτεύουσες κρατών, αλλά πόλεις της περιφέρειας.
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Προς αυτήν την κατεύθυνση, ένα πολύ επιτυχηµένο µέτρο άσκησης πολιτισµικής πολιτικής της Ευρωπαικης Ένωσης ήταν η υλοποίηση της δράσης «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες
της Ευρώπης». Επίσης, πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση για
το Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και επιπλέον προχωρά στην ενίσχυση των
πολιτιστικών διαδροµών στην Ευρώπη.
Όσον αφορά στην Ελλάδα, είναι µια ιδιαίτερα προικισµένη χώρα σε πολιτιστική κληρονοµιά και αναγνωρίζεται παγκοσµίως ως το λίκνο του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισµού, µεταλαµπαδεύοντας το ελληνικό πνεύµα ακόµη και ως τα βάθη της Ανατολής µε
το Μέγα Αλέξανδρο και το Βυζάντιο. Λόγω των χιλιάδων ετών ιστορίας η οποία είναι αποτυπωµένη στα ελληνικά χώµατα, η πατρίδα µας τοποθετείται ανάµεσα στις πιο ιστορικές
χώρες του κόσµου. Η UNESCO έχει ήδη αναγνωρίσει και συµπεριλάβει στη λίστα των µνηµείων παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς 17 ελληνικές τοποθεσίες, ενώ στα προτεινόµενα
µνηµεία για τη λίστα περιλαµβάνονται άλλα έξι. Τα µνηµεία αυτά είναι διεσπαρµένα σε
όλη την επικράτεια και είναι σηµαντικό το γεγονός ότι κάθε ελληνική περιφέρεια έχει και
ένα τουλάχιστον µνηµείο αναγνωρισµένης παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς, το οποίο
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν θέλγητρο ώστε να προσελκύσει τους επισκέπτες και στη συνέχεια να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα αξιοθέατα της περιοχής.
Επίσης, πρέπει να δώσουµε τη σηµασία και την προσοχή που αξίζει στα ελληνικά µουσεία, τα οποία φιλοξενούν ανεκτίµητους θησαυρούς της ιστορίας και της τέχνης, δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις σε εγκαταστάσεις µη επαρκείς. Χαρακτηριστικά ο Kinsey, 2002, αναφέρει: «Μελετώντας τα οικονοµικά οφέλη των µουσείων και των πολιτιστικών σηµείων ενδιαφέροντος τα οποία είναι πολύπλευρα, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι τουρίστες συχνά επισκέπτονται µία πόλη κυρίως λόγω αυτών, προσφέροντας
εισροή οικονοµικών κεφαλαίων στην περιοχή.»
Ένας άλλος παράγοντας που περιέχεται στην πολιτιστική κληρονοµιά µας µε περιθώρια µεγάλης ανάπτυξης είναι και η µεσογειακή διατροφή, αναγνωρισµένη παγκοσµίως ως
η καλύτερη διατροφή. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ξεκίνησαν το 1998 «οι ∆ρόµοι της
Ελιάς» (οlivetreeroute.gr), πρόγραµµα αναγνωρισµένο από την UΝESCO ως «Παγκόσµια
Πολιτιστική ∆ιαδροµή», καθώς και το πρόγραµµα «οι ∆ρόµοι του Κρασιού της Μακεδονίας» (wineroads.gr).

Πολιτιστικός τουρισµός, καινοτοµία βασισµένη στην τοπική κληρονοµιά
Λέξεις – κλειδιά: ICOMOS, Αειφόρος Ανάπτυξη
Πολιτιστικός τουρισµός, η «ζωντανή» προσέγγιση του πολιτισµού
Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (WTO), πολιτιστικός τουρισµός είναι το ταξίδι που γίνεται µε κίνητρο βασικά πολιτιστικό. Να αναφέρουµε επίσης ότι ο πολιτιστικός τουρισµός δεν αντιστρατεύεται τον κοινό τουρισµό «ήλιου και θάλασσας», αλλά
αυτά τα δύο είδη τουρισµού δρουν συµπληρωµατικά. Οι εκφάνσεις του πολιτιστικού τουρισµού, περιλαµβάνουν:
• την ιστορία και την αρχαιολογία
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• τον λαό και τον τρόπο ζωής του
• την πολιτιστική εξέλιξη
• τις τέχνες και την αρχιτεκτονική
• το φαγητό, το κρασί και την τοπική παραγωγή
• την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική δοµή
• τη µορφολογία της περιοχής
• τα διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις.
Σύµφωνα µε εκτίµηση του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, ο πολιτιστικός τουρισµός
αναπτύσσεται µε ρυθµό 15% το χρόνο και το 37% όλων των διεθνών ταξιδιών περιλαµβάνει ένα πολιτιστικό στοιχείο. Αντιθέτως, ο µαζικός τουρισµός αναπτύσσεται µε ρυθµό
µόνον 8% το χρόνο. Επιπλέον, σύµφωνα µε έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 30%
των τουριστικών προορισµών επιλέγονται µε βάση τα µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς
που διαθέτουν, ενώ αν συµπεριλάβουµε τα φεστιβάλ και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, το
ποσοστό φτάνει το 45 µε 50% (Klein, 2001). Ενώ, σύµφωνα µε άλλες έρευνες, η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί παράγοντα τουριστικής δραστηριότητας µε ποσοστό µεγαλύτερο από 50% (Europa Nostra, 2006), (Bellini, 2007).

Οι συνθήκες για επιτυχηµένο πολιτιστικό τουρισµό
Οι συνθήκες που διαµορφώνουν την ιδιαιτερότητα του πολιτιστικού τουρισµού, σε σχέση µε τις άλλες µορφές τουρισµού, καθορίζονται από το δίπολο πολιτισµός – τουρισµός.
Το ICOMOS, η ∆ιεθνής Οργάνωση για την Προστασία Μνηµείων και Τόπων, έχει συµπεριλάβει στις ειδικές επιτροπές του τη ∆ιεθνή Επιτροπή Πολιτιστικού Τουρισµού µε αντικείµενο την προάσπιση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στις περιπτώσεις εµπλοκής της µε
τον τουρισµό.
Ως προς τον σχεδιασµό του πολιτιστικού τουρισµού, χρειάζονται συντονισµένες και
στοχευµένες κινήσεις και απαιτείται η συνεργασία του δηµόσιου µε τον ιδιωτικό φορέα σε
τοπική βάση. Ο σχεδιασµός πρέπει να ενισχύεται και κεντρικά µε κύριους φορείς τον ΕΟΤ
και το υπουργείο Πολιτισµού αλλά και τοπικά από τις περιφέρειες και τους δήµους. Παράδειγµα αποτελούν οι Ηνωµένες Πολιτείες, όπου το κράτος δίνει τη δυνατότητα χρηµατοδότησης δράσεων που στοχεύουν στον πολιτιστικό τουρισµό, εδώ και αρκετά χρόνια, και υποστηρίζονται φορείς και επιχειρήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση από το 1993
(culturalheritagetourism.org).
Τα πλεονεκτήµατα του πολιτιστικού τουρισµού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ + ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ + ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ = ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τα οφέλη του πολιτιστικού τουρισµού είναι πολλαπλά (Sdrali, 2007): νέες επιχειρήσεις, νέες θέσεις εργασίας, µεγαλύτερη αγοραστική αξία γης και κτιρίων, υποστηρίζει τις
µικρές και µεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν αυθεντικά τοπικά προϊόντα, υποστηρίζονται και αναζωογονούνται τα παραδοσιακά τοπικά επαγγέλµατα, µεγαλύτερη κυκλοφορία χρήµατος στην τοπική αγορά και αύξηση των φορολογικών εισφορών.
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Ένα σωστά στοχευµένο πλάνο για τον τουρισµό µπορεί να βελτιώσει το επίπεδο ζωής
των κατοίκων και αναζωογονεί την άµιλλα και την υπερηφάνεια για τον τόπο, καθώς οι
πολίτες συνεργάζονται και πετυχαίνουν την ανάπτυξη της περιοχής τους. Τέλος, ο πολιτιστικός τουρισµός βοηθά στη µεγιστοποίηση της λεγόµενης «τουριστικής περιόδου» και
συντελεί στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η τεχνολογική καινοτοµία στην υπηρεσία του πολιτισµού
Λέξεις – κλειδιά: εικονικά µουσεία, εµβύθιση, ηλεκτρονικοί χάρτες
Η εφαρµογή της επιστήµης της τεχνολογίας στον πολιτισµό µπορεί να έχει πολλές µορφές (Kρίγκα, 2010): ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, τεχνολογία συντήρησης, ανασύνθεσης και
αναστυλώσεων, εικονικά µουσεία, ρεαλιστική τρισδιάστατη ψηφιακή αναπαράσταση έργων τέχνης, συλλογή εκθεµάτων από διάφορους εκθεσιακούς χώρους και παρουσίασή τους
στον εικονικό χώρο ενός φανταστικού µουσείου, δυνατότητα εικονικής επίσκεψης, ψηφιακές
βιβλιοθήκες, καθώς και ηλεκτρονικοί χάρτες – εφαρµογές για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα οι οποίοι προσφέρουν ξενάγηση σε µια ολόκληρη περιοχή σε σχέση µε τα πολιτιστικά
σηµεία αναφοράς.
Το καλύτερο ίσως ελληνικό παράδειγµα πολιτισµού και νέων τεχνολογιών αποτελεί
το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού στην Αθήνα, καθώς και το Κέντρο ∆ιάδοσης Επιστηµών
και Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις» στη Θεσσαλονίκη. Στην Ελλάδα, τα περισσότερα κρατικά µουσεία προβάλλονται µέσα από τη δικτυακή πύλη του υπουργείου Πολιτισµού (www.culture.gr), και σταδιακά δηµιουργούν τους δικούς τους δικτυακούς τόπους, όπως το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού της Θεσσαλονίκης (www.mbp.gr).
Επιπλέον, η χρήση φορητών συσκευών για τους επισκέπτες στους αρχαιολογικούς χώρους και στις εκθέσεις µουσείων και πινακοθηκών κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια.
Τα σχετικά προγράµµατα στηρίζουν την ανεξάρτητη κίνηση του επισκέπτη στο χώρο, χρησιµοποιώντας γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (GIS). Έτσι έχουµε εξάπλωση της χρήσης της τεχνολογίας όχι µόνον για την παροχή πληροφοριακού υλικού, αλλά και για τη
δηµιουργία εµπειριών για τους επισκέπτες, το ζωντάνεµα άλλων εποχών και πολιτισµών
και την «εµβύθιση» του κοινού σε αυτές (Οικονόµου, 2004). Για παράδειγµα, θα µπορούσε
ο επισκέπτης απλά, µε ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή, να επισκεφτεί την Ακρόπολη και να βλέπει σε πραγµατικό χώρο και χρόνο τα µνηµεία σε ψηφιακή αναπαράσταση, όπως ήταν στον αιώνα του Περικλή.
Από το εκκρεµές «Ελληνάρας – καινοτοµία» στη δηµιουργία
µιας νέας αισθητικής για την Ελλάδα
Λέξεις – κλειδιά: Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μάρκετινγκ Τουρισµού
Προτάσεις:
• Προώθηση ελληνικού πολιτισµού ως λίκνο του ευρωπαϊκού, δυτικού, και παγκόσµιου
πολιτισµού, ανάδειξη ιστορικών µνηµείων.
• Προώθηση θρησκευτικού τουρισµού
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«Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, η διευκόλυνση
της έκδοσης βίζας µπορεί να προσελκύσει µέσα στο 2011 1,5 – 2 εκατ. Ρώσους τουρίστες στη χώρα µας, από τις 300.000 του 2010 (ΞΕΕ, 2011).»
• Προώθηση γαστρονοµίας και οινοτουρισµού
«Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, το 44% των
ταξιδιωτών ανά τον κόσµο, θεωρούν το φαγητό ως ένα από τα πρωτεύοντα κριτήρια
του τόπου που θα επισκεφθούν (ΞΕΕ, 2011).»
• Προώθηση σύγχρονης ελληνικής πολιτιστικής δηµιουργίας
• ∆ηµιουργία µουσείων µε περιεχόµενο επιστηµονικό και περιβαλλοντικό
o ∆ηµιουργία υποβρύχιων µουσείων εναλίων αρχαιοτήτων – πρωτοποριακή ιδέα
που συνδυάζει υποβρύχιο µε πολιτιστικό τουρισµό (NGN, 2008), (museum).
Βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού είναι οι νέες τεχνολογίες. Η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο προσεγγίσιµη οικονοµικά και αποτελεί πολύ καλή
επιχειρηµατική ευκαιρία για τους νέους επιστήµονες της πληροφορικής, αφού δεν απαιτεί µεγάλα κεφάλαια. Θα µπορούσαµε µε πολύ µικρό κόστος να ξαναζωντανέψουµε τα
µουσεία µας και να πρωτοπορήσουµε µε ηλεκτρονικά συστήµατα µάρκετινγκ για την πολιτιστική µας κληρονοµιά και τον τουρισµό.
Επιπλέον, η συµµετοχή των κατοίκων µιας περιοχής στα πολιτιστικά δρώµενα παίζει
πολύ σηµαντικό ρόλο. Μπορούµε να οργανώσουµε και να αναβαθµίσουµε τις τοπικές γιορτές και φεστιβάλ ώστε να γίνουν πιο επιτυχηµένα, όπως επίσης και να αναβιώσουµε αρχαία και νεότερα έθιµα που έχουν εκλείψει. Στην Ισπανία, για παράδειγµα, από προσωπική εµπειρία, οργανώνουν πάρα πολλές µεσαιωνικές γιορτές κατά τη διάρκεια του χρόνου, στις οποίες συµµετέχει όλη η πόλη και οι τουρίστες συρρέουν και αγοράζουν ενθύµια και τοπικά προϊόντα, στην επιθυµία τους να ζήσουν κάτι το διαφορετικό, κάτι που δεν
θα έβλεπαν στην πατρίδα τους.

Επίλογος
Από όλα τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η προστασία και η σωστή διαχείριση της
πλούσιας πολιτιστικής µας κληρονοµιάς παίζει βασικό ρόλο στο µέλλον της πατρίδας µας.
Τέλος, µην ξεχνούµε ότι ο τουρισµός στηρίζεται πρωτίστως στις υπηρεσίες που παρέχουν
οι άνθρωποι από ένα ευρύ φάσµα επαγγελµάτων, αλλά και στη δεκτικότητα και στη φιλοξενία όλου του ντόπιου πληθυσµού µιας χώρας. Μπορούµε να πούµε ότι αυτό το στοιχείο της ειλικρινούς φιλοξενίας είναι και η µεγαλύτερη ζώσα πολιτιστική κληρονοµιά µας.
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2o βραβείο
ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μεταπτυχιακό Τµήµα Μαθηµατικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Επιτοµή
Η Ελλάδα είναι µία χώρα µε µεγάλο πολιτιστικό πλούτο και κυρίως στη περιφέρεια.
Από την άλλη, το ∆ιαδίκτυο είναι ένα φαινόµενο που αλλάζει τα πάντα γύρω µας και αναδιαµορφώνει την οικονοµία. Ο πλούτος αυτός µπορεί να αξιοποιηθεί χρησιµοποιώντας καινοτοµικές τεχνολογίες του ∆ιαδικτύου όπως αυτή των “διασυνδεδεµένων δεδοµένων” (linked data). Προτείνουµε συγκεκριµένα, εφαρµογή «διασυνδεδεµένων δεδοµένων» σε δεδοµένα που αφορούν τον Πολιτισµό µε στόχο αυτά να επιφέρουν χρησιµότητα, προστιθέµενη αξία, νέες µορφές επιχειρηµατικότητας στη χώρα µας. Έτσι η περιφέρεια αλλά και
η χώρα µας ως σύνολο θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στο τοµέα του Πολιτισµού και κατ’ επέκταση του Τουρισµού.
Λέξεις κλειδιά: Οικονοµία, Πολιτισµός, ∆ιαδίκτυο, ∆ιασυνδεδεµένα ∆εδοµένα
Εισαγωγή
Στην Ελλάδα βιώνουµε µία από τις κρισιµότερες στιγµές της ιστορίας µας µε την οικονοµία και την κρίση που διερχόµαστε να είναι στο επίκεντρο. Μια κρίση που µας βρήκε απροετοίµαστους. Ο επιχειρηµατικός κόσµος δεν έχει ενστερνιστεί την έννοια της καινοτοµίας, της έρευνας και ανάπτυξης και το ρόλο τους στη στρατηγική πορεία µίας επιχείρησης, ενός οργανισµού και κατ’ επέκταση στην οικονοµία ολόκληρης της χώρας.
Από την άλλη µεριά, η χώρα µας έχει τεράστιο πολιτιστικό πλούτο που έχουµε κληρονοµήσει από τα αρχαία χρόνια µέχρι και σήµερα. Αυτός ο πλούτος είναι διάσπαρτος
στην ελληνική περιφέρεια, αλλά δυστυχώς όµως δεν αξιοποιείται µε τον καλύτερο τρόπο ώστε να συµβάλει θετικά στην εθνική οικονοµία. Φυσικά είναι γνωστό πως ο Πολιτισµός είναι αλληλένδετος µε τον Τουρισµό, που αποτελεί σηµαντικότατο κεφάλαιο για την
Ελλάδα.
93

17os 51-144:Layout 1

5/23/11

11:36 AM

Page 94

Το επιστηµονικό ερώτηµα που ανακύπτει είναι πώς µπορεί η χώρα µας να αξιοποιήσει
µε καινοτοµικό τρόπο τον πολιτισµικό πλούτο που έχει, δηµιουργώντας ένα ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα που θα την κάνει πρωταγωνιστή στα πολιτιστικά ζητήµατα διεθνώς;
Προτείνουµε τη χρήση, σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο από διάφορους φορείς,
µία νέας τεχνολογίας βασισµένη στο ∆ιαδίκτυο στο οποίο αναπτύσσεται µία νέα οικονοµία. Με την εφαρµογή «διασυνδεδεµένων δεδοµένων» στον Πολιτισµό, αναβαθµίζουµε
µε οριζόντιο τρόπο τον Πολιτισµό µας και έτσι ενισχύουµε τον Τουρισµό µας.
Στην πρώτη παράγραφο κάνουµε µία αναφορά στην πολιτιστική οικονοµία και εισάγουµε στο νέο επιστηµονικό αντικείµενο των οικονοµικών του ∆ιαδικτύου. Έπειτα, παρουσιάζουµε την τεχνολογία των «διασυνδεδεµένων δεδοµένων» και πώς αυτή χρησιµοποιείται επιτυχώς στο εξωτερικό, στον κλάδο του Πολιτισµού. Τέλος, προτείνουµε συγκεκριµένη εφαρµογή της τεχνολογίας αυτής στην Ελλάδα και στον Πολιτισµό. Στόχος είναι η οριζόντια αναβάθµισή του και η επιπλέον ανάπτυξη του Τουριστικού Κλάδου για να
δηµιουργηθεί έτσι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τη χώρα µας.

Η πολιτιστική Οικονοµία και η νέα Οικονοµία του ∆ιαδικτύου
Στη πολιτιστική οικονοµία συναντάµε το «παράδοξο της παραγωγικότητας του καλλιτέχνη». Στην κλασσική οικονοµία, µε την πάροδο του χρόνου, το κόστος παραγωγής ανά
προϊόν µειώνεται. Στον πολιτισµό το παράδοξο είναι ότι αυτό δεν συµβαίνει. Το πρόβληµα
αυτό δεν έχει κάποια προφανή λύση, αλλά µπορούµε ίσως να το προσεγγίσουµε µε έµµεσο τρόπο. Να µετακυλήσουµε από µία κάθετη σε µία οριζόντια παραγωγική διαδικασία, αξιοποιώντας τις υφιστάµενες υποδοµές. Αυτό µπορούµε να το επιτύχουµε συνδέοντας
τα ασύνδετα µέρη. Η καινοτοµική τεχνολογία που παρουσιάζουµε στη συνέχεια εκεί αποσκοπεί και έχει αναπτυχθεί στο ∆ιαδίκτυο.
Το ∆ιαδίκτυο είναι µία ανθρώπινη εφεύρεση που άλλαξε τον τρόπο ζωής µας. Άλλαξε το πώς δουλεύουµε, µαθαίνουµε, δρούµε και είµαστε ακόµη στην αρχή. Η ίδια η οικονοµία αλλά και οι οικονοµικές επιστήµες δεν θα µπορούσαν να µείνουν ανεπηρέαστες.
Για το λόγο αυτόν αναπτύχθηκε το νέο επιστηµονικό πεδίο των οικονοµικών του ∆ιαδικτύου – web economics – ώστε να οριστεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο µελετώνται τα οικονοµικά αντικείµενα στο ∆ιαδίκτυο. Παράλληλα, στο επιχειρηµατικό κοµµάτι, βλέπουµε νέα επιχειρηµατικά µοντέλα που σχετίζονται µε το ∆ιαδίκτυο να «ξεφυτρώνουν σαν µανιτάρια». Η νέα αυτή οικονοµία του ∆ιαδικτύου έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, σε συνδυασµό µε τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα που τη διαφοροποιούν από τον φυσικό κόσµο:
• Οικονοµία βασισµένη στη γνώση. Η γνώση πλέον θεωρείται κεφάλαιο για
την επιχείρηση και τον οργανισµό. Η γνώση αυξάνεται ραγδαία µε ορατό τρόπο
στην εποχή του web.
• Ψηφιακά Αγαθά [Quah, 2003] [Vafopoulos Μ., Metakides G., 2010]. Είναι απείρως
αναπαράξιµα, αγαθά εµπειρίας, µειώνουν την οριακή χρησιµότητα, έχουν µεγάλο
κόστος αλλαγής υπηρεσιών και παρουσιάζουν δικτυακή εξωστρέφεια
• Συνεργατική Οικονοµία. Παραγωγός και καταναλωτής στην εποχή του ∆ιαδικτύου
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συγχέονται και προκύπτουν ταυτόχρονα από µία κοινή οντότητα που είναι αυτή του
χρήστη του ∆ιαδικτύου. Ένα παράδειγµα εφαρµογής είναι η συµπαραγωγή και
εµπορία επεξεργαστικής ισχύος από τους χρήστες µέσα από ένα υπολογιστικό
νέφος/πλέγµα [Vafopoulos M., 2006].
• ∆ικτυακή Εξωστρέφεια – «network externalities». Η χρησιµότητα ενός αγαθού
αυξάνεται καθώς αυξάνονται οι χρήστες που «καταναλώνουν» το αγαθό αυτό
[Hendler J., Goldbeck J., 2008]. Παράδειγµα, η χρήση των email ή ενός διαδικτυακού
κοινωνικού δικτύου όπως το facebook και το twitter ή της κινητής τηλεφωνίας.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι η οικονοµία αλλάζει προς µία κατεύθυνση που είναι όλο και περισσότερο «δικτυοκεντρική» και πιο συγκεκριµένα, είναι βασισµένη σε µία από τις µεγαλύτερες εφευρέσεις που είναι το ∆ιαδίκτυο.

∆ιασυνδεδεµένα ∆εδοµένα
Το 2006 ο εφευρέτης του παγκόσµιου ιστού Tim Burner’s Lee έφερε στο προσκήνιο τα
∆ιασυνδεδεµένα ∆εδοµένα – Linked Data [Berners-Lee T., 2006]. Συνοπτικά, η ιδέα είναι
η εξής: «δηµοσιεύστε στο ∆ιαδίκτυο όλα τα πρωτογενή δεδοµένα που δεν είναι απόρρητα. Ανοιχτά και ελεύθερα σε όλους». Από τα δεδοµένα αυτά θα προκύψει προστιθέµενη αξία από τη συµβολή τρίτων. Τις περισσότερες φορές, δεν µπορούµε να προβλέψουµε
αυτήν την προστιθέµενη αξία, αφού αυτή προκύπτει από την ευφυΐα µε την οποία αξιοποιεί κάποιος τα δεδοµένα και τη χρησιµότητα που δηµιουργεί από την αξιοποίησή τους.
Το σίγουρο είναι όµως πως, δηµοσιεύοντας τα δεδοµένα αυτά, δηµιουργείς τη δυναµική
για να προκύψει η χρησιµότητα, η προστιθέµενη αξία, µία νέα επιχειρηµατική λύση, ένα
νέο επιχειρηµατικό µοντέλο! Στην επιστήµη του ∆ιαδικτύου, τα ∆ιασυνδεδεµένα ∆εδοµένα
θεωρείται πως είναι η τεχνολογία που θα κάνει τη µετάβαση από την εποχή του Web 2.0
που διανύουµε στην Web 3.0, εποχή του σηµασιολογικού ιστού [Berners-Lee T., 2006].
Πρωτύτερα, στην αναφορά µας για την πολιτιστική οικονοµία και το «παράδοξο παραγωγής του καλλιτέχνη», είπαµε πως µία έµµεση λύση θα ήταν να συνδέσουµε τα ασύνδετα µέρη πηγαίνοντας σε µία οριζόντια παραγωγική διαδικασία. Η τεχνολογία λοιπόν των
∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων είναι αυτή ακριβώς που µπορεί να λύσει αυτό το ζήτηµα.
∆ιασυνδεδεµένα ∆εδοµένα στην πολιτιστική οικονοµία: Πρόταση
Η πρότασή µας είναι πως διάφορες συλλογές δεδοµένων που αφορούν τον πολιτισµό
και ιδιαιτέρως σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να δηµοσιεύονται δηµόσια και ανοιχτά
στο ∆ιαδίκτυο. Τα δεδοµένα αυτά τις περισσότερες φορές «ανήκουν» στους πολίτες και
δεν υπάρχει κανένας λόγος για να µην δηµοσιοποιούνται. Περιφέρειες, δήµοι, σύλλογοι,
φορείς «οφείλουν» να δηµοσιοποιήσουν τα πολιτιστικά δεδοµένα που έχουν. Είναι σαφές
πως µε την κίνηση αυτήν θα προκύψει χρησιµότητα και προστιθέµενη αξία. Μπορούµε να
φανταστούµε συγκεκριµένες εφαρµογές, αλλά η µεγάλη χρησιµότητα επέρχεται από τις
εφαρµογές που δεν µπορούµε να σκεφτούµε, από τις απρόβλεπτες εφαρµογές που θα προκύψουν από την ευφυΐα τρίτων που θα αξιοποιήσουν τα ελεύθερα αυτά και ανοιχτά δε95
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δοµένα. Παραδείγµατα ∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων από το εξωτερικό, που αφορούν τον
Πολιτισµό:
• Amsterdam Museum, Culture Grid, Swedish Open Cultural Heritage, Hungarian
National Library, Europeana
• Homer Multitext, Open Shakespeare
Βασισµένοι λοιπόν σε επιτυχηµένα παραδείγµατα από το εξωτερικό, µπορούµε να πούµε πως αυτή η καινοτοµική εφαρµογή µπορεί να βρει έδαφος στη χώρα µας για την ανάδειξη του πολιτισµικού µας πλούτου και την ενίσχυση του Τουρισµού.
Αναφέρουµε ένα παράδειγµα, λέγοντας πως κάποιο λαογραφικό µουσείο θα µπορούσε
να δηµοσιοποιεί τα εκθέµατά του στο ∆ιαδίκτυο µε φωτογραφίες, περιγραφές κ.λπ. Κάποιος τοπικός σύλλογος παραδοσιακών χορών και µουσικής θα µπορούσε να δηµοσιοποιήσει
τραγούδια και βίντεο από υλικό που διαθέτει. Εφηµερίδες, περιοδικά µπορούν να δηµοσιοποιούν όλα τους τα κείµενα σε µορφή ∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων και έπειτα αυτή
η γνώση µπορεί να επεξεργάζεται από τη συλλογική ευφυΐα (παράδειγµα Wikipedia). Έπειτα, έχοντας τα δεδοµένα ελεύθερα και ανοιχτά, θα µπορούσε κάποιος να τα χρησιµοποιήσει
στην ιστοσελίδα του για να εξυπηρετήσει και να τεκµηριώσει καλύτερα το περιεχόµενό
της. Ακόµη καλύτερα, θα µπορούσε να δηµιουργήσει µία ιστοσελίδα βασισµένη σε αυτά
τα δεδοµένα και να προκύψει έτσι µία νέα επιχειρηµατική ευκαιρία.
∆εδοµένα από την ελληνική πραγµατικότητα που έχουν τη δυναµική να δηµοσιευτούν
µε τη µορφή ∆ιασυνδεδεµένων ∆εδοµένων:
• Λαογραφικά δεδοµένα από συλλόγους – παραδοσιακές στολές, χοροί, τραγούδια,
όργανα, έθιµα.
• Γεωγραφικά χαρακτηριστικά, ιστορικά δεδοµένα από ιστορικά µνηµεία κ.λπ.
• Βιβλία και κείµενα που αφορούν τοπικές κοινωνίες.
• ∆ηµοσιογραφικό υλικό, Εφηµερίδες, µαγνητοσκοπηµένο υλικό παλαιότερων ετών και
πολλά άλλα.
Όλα αυτά τα δεδοµένα µπορούν να συνδυαστούν σε εφαρµογές, δηµιουργώντας εξαιρετικά αποτελέσµατα και καινοτόµες υπηρεσίες. Σαφέστατα, εκτός από την οριζόντια αναβάθµιση του Πολιτισµού µας, ο Τουρισµός είναι αυτός που θα ενισχυθεί σηµαντικά µε τέτοιες εφαρµογές και υπηρεσίες. Στο εξωτερικό τέτοια παραδείγµατα είναι υπαρκτά, και
έχουν επιφέρει µεγάλη ανάπτυξη. Μια ευκαιρία για τη χώρα µας να βρίσκεται στην αιχµή των εξελίξεων.
Να τονίσουµε, βέβαια, σε αυτό το σηµείο πως τόσο η δηµοσιοποίηση όσο και η δηµιουργία εφαρµογών που αξιοποιούν τα δεδοµένα αυτά είναι διαδικασίες απλές, εύκολες
και µε κόστος που ξεκινά από το µηδέν.

Συµπεράσµατα
Η Ελλάδα, και πιο συγκεκριµένα η περιφέρεια, µπορεί να εκµεταλλευτεί τις αλλαγές
που συµβαίνουν στην οικονοµία µέσα από το ∆ιαδίκτυο για να αποκτήσει πρωταγωνιστική θέση στο διεθνές τοπίο.
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Για το λόγο αυτόν προτείνουµε την άµεση δηµοσιοποίηση δεδοµένων που αφορούν τον
πολιτισµό από τους αρµόδιους φορείς και ιδιώτες, στη µορφή των ελεύθερων και ανοιχτών διασυνδεδεµένων δεδοµένων. Με τον τρόπο αυτόν θα δηµιουργηθούν εφαρµογές
που θα επιφέρουν χρησιµότητα και προστιθέµενη αξία από τρίτους. Νέες επιχειρηµατικές ιδέες και µοντέλα θα ανακύψουν που θα προέρχονται από την ευφυΐα τρίτων. Πρόκειται για µία ευκαιρία να συµβάλλουµε στην καταπολέµηση της παρούσας οικονοµικής
κρίσης µε έναν σύγχρονο και καινοτοµικό τρόπο, αποκτώντας σηµαντικό ανταγωνιστικό
πλεονέκτηµα για τον Πολιτισµό και τον Τουρισµό µας.
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3o βραβείο
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Τµήµα Επιστηµών
Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

«Η πολιτιστική µας κληρονοµιά είναι ταυτόχρονα η ευτυχία και η δυστυχία της χώρας
µας. Ευτυχία γιατί µας προσφέρει τη µοναδικότητα του ελληνικού πολιτισµού,
τη βαριά βιοµηχανία µας, τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας µας στο εξωτερικό.
∆υστυχία γιατί, για να αποδείξουµε το σεβασµό µας σε αυτόν τον πολιτισµό απαιτείται
πολλή δουλειά και κυρίως τεράστια ποσά, πολλαπλάσια απ’ όσα είναι δυνατόν να
διατεθούν από µια χώρα σαν την Ελλάδα.»
Μελίνα Μερκούρη,
Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός

Εισαγωγή
Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς και ταχύτερα αναπτυσσόµενους
τοµείς της παγκόσµιας οικονοµίας, ειδικά µετά το 1970 όπου και µετατρέπεται σε
καταναλωτικό προϊόν. Επηρεάζει άµεσα την οικονοµία της χώρας αφού προσφέρει νέες
θέσεις εργασίας αλλά και δραστηριοποιεί διάφορους τοµείς όπως τρόφιµα, εµπόριο,
γεωργία/κτηνοτροφία. Όλο αυτό οδήγησε στη µαζικοποίηση του τουρισµού η οποία είχε
επιπτώσεις στην οικονοµία, στην κοινωνία και τον πολιτισµό, αλλά και στο περιβάλλον.
Το αποτέλεσµα ήταν να δηµιουργηθεί η ανάγκη για στροφή του τουρισµού σε εναλλακτικές
µορφές, που σέβονται την κοινωνική δοµή και την πολιτιστική κληρονοµιά αλλά και το φυσικό
και δοµηµένο περιβάλλον.
Μία από τις πολλές εναλλακτικές µορφές του τουρισµού είναι και ο πολιτιστικός
τουρισµός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την Ελλάδα. Όπως δείχνει και το όνοµά
του, συνδέεται µε τον πολιτισµό. Ωστόσο, η ευαισθησία για πολιτιστικές δραστηριότητες
1

Άρθρο: Μπαµπινιώτης Γ. «Ζώνη Πολιτισµού» στα σχολεία, Εφηµερίδα «Το Βήµα», Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008
(http://www.poukamisas.gr/ethnos/11022009_ekthesi_g_gen.pdf)
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καλλιεργείται µέσω του σχολείου1 και σε αυτό το θέµα τα µέχρι τώρα στοιχεία για τους
Έλληνες, και κυρίως του νέους, είναι αρκετά αποθαρρυντικά2.
Το γεγονός αυτό αποτέλεσε έναυσµα ώστε η παρούσα εργασία να επικεντρωθεί στη
σύνδεση της ανάπτυξης του εσωτερικού πολιτιστικού τουρισµού µε την ανάλογη
ευαισθητοποίηση των Ελλήνων σε θέµατα πολιτισµού. Παράλληλα, στο πλαίσιο της
διερεύνησης αυτής, επιχειρήθηκε και η πραγµατοποίηση µιας µικρής έρευνας, που ωστόσο
δεν αποτέλεσε κύριο σκοπό της παρούσας εργασίας, αλλά πιο πολύ να γίνει µια γενική
εκτίµηση για τις αντιλήψεις που έχουν πολίτες πάνω σε αυτό το θέµα.
Παρακάτω ακολουθεί η θεωρητική ανάλυση του θέµατος, και η εργασία κλείνει µε τα
συµπεράσµατα.

1. Έννοιες τουρισµού και εναλλακτικού τουρισµού
Σύµφωνα µε έναν από τους πολλούς ορισµούς που υπάρχουν, «τουρισµός είναι η
ανθρώπινη δραστηριότητα κατά την οποία οι άνθρωποι µετακινούνται προσωρινά και
διαµένουν για µικρό χρονικό διάστηµα (1 διανυκτέρευση µέχρι ένα χρόνο, για τους τουρίστες
εξωτερικού τουρισµού και µέχρι έξι µήνες για τους τουρίστες εσωτερικού τουρισµού) σε
τόπους διαφορετικούς από εκείνους στους οποίους ζουν και εργάζονται κανονικά, για λόγους
ανάπαυσης, ψυχαγωγίας, περιήγησης, εξερεύνησης, άσκησης, θεραπείας, επίσκεψης φίλων
και συγγενών, θρησκείας, επαγγέλµατος, µόρφωσης και συµµετοχής σε διάφορες
εκδηλώσεις, αν και εφόσον οι λόγοι αυτοί δεν έχουν χρηµατικό ή άλλο υλικό κίνητρο και
η δραστηριότητα αυτή συνεπάγεται δαπάνη και εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια των
διακοπών»3.
Ο τουρισµός, ωστόσο, επιφέρει το ποθητό αποτέλεσµα µε θυσία τη χρήση µη
ανανεώσιµων πόρων. Οι διάφορες επιπτώσεις του τουρισµού έχουν διαπιστωθεί εδώ και χρόνια
και πλέον οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού4 (αγροτουρισµός, πολιτιστικός κ.ά.) αποτελούν
τη νέα τάση-καινοτοµία στην αγορά τουριστικού προϊόντος αφού πληρούν τον όρο της «βιώσιµης
τουριστικής ανάπτυξης»5. Και σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία για την Ελλάδα, οι
εναλλακτικές µορφές τουρισµού αποτελούν µία διέξοδο για την ανάπτυξη της χώρας. Οι µορφές
του εναλλακτικού τουρισµού προσδιορίζονται βάσει κάποιων στοιχείων/παραγόντων, που
εµπεριέχονται στον ορισµό του τουρισµού που δόθηκε παραπάνω και είναι:

Άρθρο: Πολίτη Ε. Η. Έλληνες και Τέχνη… (http://www.hellenicmail.co.uk/arts/item/255-ellnieskaitexni)
Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού (WTO)-Ορισµός του τουρίστα, από Σφακιανάκης Μ.Κ. (2000). Εναλλακτικές
Μορφές Τουρισµού. Σελ. 16
4
Εναλλακτική µορφή τουρισµού είναι µια από τις πολλές µορφές τουρισµού που υπάρχουν, που µπορεί να αντικατασταθεί ή να αντικαταστήσει κάποια άλλη µορφή, από Σφακιανάκης Μ.Κ. (2000). Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού.
Σελ. 13
5
Με τον όρο βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη περιγράφεται ο τύπος της τουριστικής ανάπτυξης που δραστηριοποιείται
ισόρροπα στην τοπική, κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και περιβαλλοντική δοµή της κάθε τουριστικής περιοχής,
διαµορφώνοντας παράλληλα όρους (υπηρεσίες, υποδοµές, τεχνογνωσία) για τη συνεχή ανατροφοδότησή της, από
Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., (2001). Βιώσιµη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Σελ. 35
2
3
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Τουρίστες
Τουριστική µετακίνηση
∆ιαµονή
Εποχή διακοπών
Τουριστικός προορισµός
Λόγος (σκοπός) τουριστικού ταξιδιού
Τουριστική δαπάνη

1.1. Πολιτιστικός τουρισµός
Ένα από τα εναλλακτικά είδη του τουρισµού, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, είναι
ο πολιτιστικός τουρισµός και εκφράζει κατά κύριο λόγο τη σχέση του τουρισµού µε τον
πολιτισµό. Τι είναι όµως ο πολιτισµός; Μπορεί, αρχικά, να τον θεωρήσει κανείς σαν τη
δεύτερη φύση που δηµιουργήθηκε από τους ανθρώπους µέσω της εργασίας και των
γνώσεών τους6. «Είναι η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος έχει αναπτύξει ηθική,
κοινωνική, πνευµατική, τεχνική, πολιτική και καλαισθητική ζωή, σε αντίθεση µε τους
απολίτιστους και άγριους ανθρώπους που έχουν πρωτόγονη ή άγρια ζωή7». Επιπλέον,
είναι σηµαντικό να αναφερθεί και η έννοια της πολιτιστικής κληρονοµιάς, η οποία ορίζεται
ως το σύνολο των ανθρώπινων πρακτικών και ιδεών που παράχθηκαν κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες, όλες οι εκφάνσεις του πολιτισµού στην ιστορική τους
προοπτική και συνέχεια8.
Εποµένως, ως πολιτιστικός τουρισµός ορίζεται ο τουρισµός που γίνεται για
πολιτιστικούς λόγους. ∆ηλαδή, ο τουρισµός που έχει σαν κύριο τουριστικό προϊόν την
επαφή, γνωριµία, γνώση και απόλαυση του πολιτιστικού πολιτισµού των τουριστικών
προορισµών και τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες9. Εκδηλώνεται
µε επισκέψεις σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, πινακοθήκες, ιστορικά µνηµεία,
παρακολουθήσεις συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, συµµετοχή σε πολιτιστικές
εκδηλώσεις όπως πανηγύρια και πολλά άλλα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην
πραγµατικότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καµιά µορφή τουρισµού δεν είναι αµιγής,
δηλαδή, π.χ., ένας τουρίστας που κάνει παράκτιο τουρισµό µπορεί συγχρόνως να έχει
και πολιτιστικές, περιηγητικές και άλλες τουριστικές δραστηριότητες. Επίσης, µια
µορφή τουρισµού µπορεί να προσδιορίζεται και από περισσότερους παράγοντες. Για
παράδειγµα, τουρισµός υγείας (προσδιοριστικοί παράγοντες οι τουρίστες µε προβλήµατα
υγείας και ο λόγος-σκοπός υγείας που γίνεται το ταξίδι).

Άρθρο Πολιτισµικός Τουρισµός-Η περίπτωση της Ελλάδας, Παυλογεωργάτος Γ., Κωνστάτογλου Μ., από Βερνίκος
Ν., ∆ασκαλοπούλου Σ., Μπαντιµαρούδης Φ., Μπουµπάρης Ν., Παπαγεωργίου ∆. (2004). Πολιτιστικές
Βιοµηχανίες-∆ιαδικασίες, Υπηρεσίες και Αγαθά. Σελ. 62
7
Σφακιανάκης Μ.Κ. (2000). Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού. Σελ. 292
8
Παπαντωνίου Φωτεινή (2009) Σηµειώσεις Μαθήµατος Μουσείο και Εκπαίδευση. Σελ. 3
9
Σφακιανάκης Μ.Κ. (2000). Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού. Σελ. 292
6
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1.1.1. Η ελληνική πραγµατικότητα
Στην Ελλάδα, ο τουρισµός χρονολογείται από τα αρχαία χρόνια και µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο που απέκτησε τη σηµερινή µαζική µορφή, συνέβαλλε σηµαντικά στην οικονοµία
της χώρας. Μετά τις πτωτικές τάσεις της δεκαετίας του ’90, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα
ανάπτυξης πιο εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο πολιτιστικός τουρισµός, σε επίπεδο
εθνικής, περιφερειακής και τοπικής τουριστικής δραστηριότητας. Παρόλο, όµως, που η
χώρα έχει πληθώρα πολιτισµικών πόρων, το τουριστικό της προφίλ βασίζεται κυρίως στο
δίπτυχο ήλιος-θάλασσα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει γίνει αποδοτική ερµηνεία της
πολιτισµικής κληρονοµιάς όσον αφορά τη σύνδεσή της µε τον τουρισµό ώστε να αναπτυχθεί
έτσι και ο πολιτισµικός τουρισµός10. Σχετικά µε τα κριτήρια των Ελλήνων για τα ταξίδια
τους, επιλέγουν κυριότερα βάσει του τοπικού περιβάλλοντος και της οµορφιάς του παρά
βάσει της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
2. Τουρίστας
Μία από τις πιο σηµαντικές «µονάδες», θα µπορούσε να πει κανείς µε απλά λόγια, στη
βιοµηχανία του τουρισµού είναι ο τουρίστας. Πρόκειται για τον αποδέκτη όλων αυτών των
προϊόντων και υπηρεσιών που παράγει αυτή η βιοµηχανία µε σκοπό να ικανοποιήσει τις
ανάγκες του. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως τουρισµός και τουρίστας είναι αλληλένδετοι
µεταξύ τους και συνδέονται άµεσα µε το δίπτυχο προσφορά-ζήτηση. Ποια άτοµα, όµως,
θεωρούνται τουρίστες; Όπως δείχνει η βιβλιογραφία, ο τουρίστας είναι το κάθε άτοµο
που θα ταξιδέψει σε ένα µέρος, εκτός της µόνιµης διαµονής του, για χρονική διάρκεια από
εικοσιτετράωρο (το ελάχιστο) και ενός έτους (το µέγιστο) και ο σκοπός επίσκεψής του δεν
έχει σχέση µε την άσκηση οποιασδήποτε αµειβόµενης δραστηριότητας στο µέρος
επίσκεψης11. Ως άτοµο, έχει τη δική του µοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα µε
τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, βάσει των οποίων διαµορφώνεται οι τουριστική του
συµπεριφορά. Έχει τα δικά του δηµογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία και «κουβαλάει»
τις δικές του ψυχοσωµατικές επιβαρύνσεις, τα δικά του κίνητρα, συµπλέγµατα, τρόπο ζωής
και εµπειρίες. Τα ψυχογραφικά αυτά στοιχεία επηρεάζουν τους λόγους που οι άνθρωποι
κάνουν τουρισµό και τις µορφές τουρισµού που, όπως αναφέρει και ο Π. Λύτρας, ο τουρίσταςκαταναλωτής δείχνει ξεχωριστή προτίµηση σε κάποια είδη προσφερόµενων τουριστικών
υπηρεσιών µε βάση τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες (οικονοµικό επίπεδο, µορφωτικό
επίπεδο κ.λπ.)12.
Συγκεκριµένα, για τον πολιτιστικό τουρισµό και τους παράγοντες που οδήγησαν τους
τουρίστες ώστε να τον προτιµήσουν, έχει γίνει µια πληθώρα εµπειρικών ερευνών σε διάφορες
Ίσως το µεγαλύτερο µέρος των αρχαιοτήτων παραµένει στο υπέδαφος και δεν υπάρχει αναλυτική καταγραφή και
αξιολόγηση του «επισκέψιµου» πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
11
Σε αυτόν τον ορισµό περιλαµβάνονται τα άτοµα που ταξιδεύουν για αναψυχή, επισκέψεις φίλων και συγγενών, για
επαγγελµατικούς, θρησκευτικούς και άλλους λόγους. Βαρβαρέσος Σ. (1997), Τουρισµός-Οικονοµικές Προσεγγίσεις.
Σελ. 48
12
Λύτρας Π. (1987). Τουριστική Κοινωνιολογία-Βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας του Τουρισµού. Σελ. 96
10
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χώρες. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο, των Sdrali & Chazapi (2007) και Chang (2006),
στις οποίες διαπιστώθηκε ότι σηµαντικοί παράγοντες που ώθησαν τους τουρίστες στην
επιλογή του πολιτιστικού τουρισµού αποτέλεσαν τα δηµογραφικά τους στοιχεία (φύλο,
ηλικία κ.ά.) και αναφορικά µε το µορφωτικό επίπεδο, συνήθως είναι από µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση και πάνω. Με λίγα λόγια, λοιπόν, αν θέλει κανείς να δώσει
κίνητρα σε κάποιον ώστε να επιλέξει ένα συγκεκριµένο είδος εναλλακτικού τουρισµού,
θα πρέπει να λάβει υπόψη τα παραπάνω στοιχεία και να «κινηθεί» ανάλογα. Ή και το
αντίστροφο, τα παραπάνω στοιχεία θα δώσουν το κίνητρο στον τουρίστα για την επιλογή
µιας µορφής τουρισµού. Για παράδειγµα, ένας τουριστικός φορέας που δραστηριοποιείται
στον αθλητικό τουρισµό θα στόχευε κυρίως σε άτοµα που ασχολούνται µε τον
αθλητισµό και θα παρείχε το ανάλογο επίπεδο υπηρεσιών στην επιχείρησή του ή ένας
που λόγω εργασίας µπορεί να κάνει διακοπές µόνο τους θερινούς µήνες θα προτιµούσε
µορφές θερινού τουρισµού.

3. Πολιτιστικός τουρισµός και εκπαίδευση
Από τα παραπάνω µπορεί κάποιος να διαπιστώσει πως η ανάπτυξη του πολιτιστικού
τουρισµού συνδέεται άµεσα µε την αύξηση των τουριστών που ενδιαφέρονται για αυτό
το είδος και, για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να είναι ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα
πολιτισµού, γεγονός που επιτυγχάνεται µέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης13. Παράλληλα,
«προϋπόθεση ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισµού είναι η ευαισθητοποίηση του
τοπικού πληθυσµού και των τουριστικών φορέων και η εκπαίδευσή τους στον κανονικό
τρόπο διαχείρισης και προστασίας του πολιτιστικού πλούτου και τη διάθεση των
πολιτιστικών προϊόντων14».
3.1. Εµπειρική έρευνα-µελέτη περίπτωσης: Τρίκαλα
Λόγω των παραπάνω συσχετίσεων, επιχειρήθηκε και η εκπόνηση µιας µικρής
έρευνας µε σκοπό να γίνει µια προσπάθεια εκτίµησης των αντιλήψεων που έχουν πολίτες
σχετικά µε το θέµα αυτό. Συγκεκριµένα, για µεθοδολογικούς και πρακτικούς λόγους,
επιλέχθηκε ως µελέτη περίπτωσης η πόλη των Τρικάλων Θεσσαλίας. Από τα
αποτελέσµατα, προέκυψε πως οι πολίτες των Τρικάλων θεωρούν ότι η τουριστική κίνηση
της πόλης δεν στηρίζεται τόσο στον πολιτιστικό τουρισµό όσο σε άλλες µορφές και κυρίως
ότι η πόλη λειτουργεί ως βάση για κάποιον που θα επισκεφτεί τον νοµό ή θα
περιληφθεί, έτσι κι αλλιώς, στις επισκέψεις ενός τουρίστα της ευρύτερης περιοχής. Ωστόσο,
επισηµαίνουν ότι ο πολιτιστικός τουρισµός θα µπορούσε να αποτελέσει σηµαντική µορφή
του τοπικού τουρισµού, αλλά δεν έχουν γίνει οι κατάλληλες αξιοποιήσεις της πολιτιστικής
κληρονοµιάς. Επίσης, σε γενικές γραµµές, επικρατεί η άποψη ότι για να ενδιαφερθεί κάποιος
Άρθρο: Μπαµπινιώτης Γ. Ζώνη Πολιτισµού στα σχολεία, Εφηµεριδα «Το Βήµα», Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2008
(http://www.poukamisas.gr/ethnos/11022009_ekthesi_g_gen.pdf)
14
Σφακιανάκης Μ.Κ. (2000). Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού. Σελ. 294
13
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για την πολιτιστική κληρονοµιά χρειάζεται να του έχει παρασχεθεί η κατάλληλη
παιδεία και ότι όλο αυτό µπορεί να συµβάλλει έµµεσα στην ανάπτυξη του πολιτιστικού
τουρισµού.

Συµπεράσµατα
Ανακεφαλαιώνοντας, σε αυτήν τη σύντοµη εργασία δεν έγινε προσπάθεια ισχυρισµού
ότι η ανάπτυξη του τουρισµού, και στην προκείµενη περίπτωση του πολιτιστικού, θα επιτευχθεί
αποκλειστικά µέσω της καλύτερης και καταλληλότερης εκπαίδευσης, αλλά επιχειρήθηκε
να τονιστεί ο σηµαντικός ρόλος που κατέχει, έστω και έµµεσα. Ο τουρισµός είναι ένας τοµέας
πολυδιάστατος, του οποίου η ανάπτυξη εξαρτάται από ποικίλους φυσικο-κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες. Και για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξή του, είναι απαραίτητο
να συνεργαστούν και να συλλεχθούν ευρήµατα από όλους τους εµπλεκόµενους
επιστηµονικούς κλάδους. ∆ηλαδή, η «διεπιστηµονικότητα» είναι το κλειδί που θα
ξεκλειδώσει την πόρτα η οποία οδηγεί στο δρόµο της ανάπτυξης, κάτι που έµαθα από την
αρχή των σπουδών µου ως φοιτήτρια παιδαγωγικού τµήµατος και µελλοντική παιδαγωγός.
Μέσα από τη διερεύνηση που έγινε, φάνηκε ότι η αγωγή που έχει λάβει το
άτοµο/τουρίστας είναι σηµαντικός παράγοντας που θα τον οδηγήσει στο να ασχοληθεί
µε θέµατα πολιτισµού. Ο πολιτιστικός τουρισµός, όµως, ασχολείται ακριβώς µε την προώθηση
του τουριστικού προϊόντος, την επαφή µε τον πολιτισµό και την κληρονοµιά του. Ίσως,
µε µια πρώτη µατιά, να φαντάζει ως κάτι το περίεργο αυτή η συνδεσµολογία, ωστόσο τόσο
η βιβλιογραφία όσο και η µικρή έρευνα που διεξήχθη φαίνεται να συµφωνούν σε µεγάλο
βαθµό µε αυτήν.
Συνεπώς, αν δεχθούµε ότι η εκπαίδευση µε τον τρόπο της µπορεί να συµβάλλει στην
ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού, προκύπτει και το ερώτηµα για το πώς θα γίνει
αυτό. Σίγουρα, η διερεύνηση αυτή θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο νέων µελετών
που θα εµπλουτίσει τη βιβλιογραφία µε νέα δεδοµένα. Σε γενικές γραµµές πάντως, θα
µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η κύρια πρόταση θα ήταν η ανάπτυξη της
πολιτιστικής εκπαίδευσης. Γεγονός που για να επιτευχθεί απαιτείται αρχικά η
συνειδητοποίηση από αρµόδιους φορείς και από την κοινωνία για την αναγκαιότητά της
και ύστερα να ακολουθήσει σωστός σχεδιασµός και οργάνωση που θα προκύψει µέσω
της διεπιστηµονικότητας.
4. Αντί επιλόγου
Έχοντας φτάσει στο τέλος αυτής της εργασίας, µου έρχονται στο µυαλό τα λόγια του
Πλούταρχου: «Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιµο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως
καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους
αναµενόµενους καρπούς». Ίσως κάτι παρόµοιο να γίνεται και εδώ. Γιατί πώς να
ενδιαφερθεί κάποιος να ταξιδέψει ώστε να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονοµιά του λαού
του και όχι µόνον όταν κανείς δεν τον έχει εκπαιδεύσει να ενδιαφέρεται γι’ αυτήν;
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4o βραβείο
ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
Τµήµα Γεωγραφίας - Υποψήφια ∆ιδάκτωρ
Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Εισαγωγή
Από την πρώτη καταγεγραµµένη οικονοµική κρίση, τη γνωστή «Tulip mania» του 1637
και τη «South Sea Bubble» του 1720 στη Μεγάλη Βρετανία, τη Μεγάλη Ύφεση του 1930
και τη Black Wednesday έως και τη Χρηµατοοικονοµική κρίση της τριετίας 2007-2010
και τη σηµερινή ελληνική κρίση. Η οικονοµική κρίση υπήρχε, υπάρχει και ίσως θα αποτελέσει και χαρακτηριστικό του µέλλοντος. Όµως, το κρίσιµο σηµείο είναι ότι η κρίση µπορεί να µετατραπεί σε ευκαιρία ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου. Όπως είχε πει τον Απρίλιο του 1959 σε οµιλία του στην Ινδιανάπολη, ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, J.F.Kennedy
για την κρίση, «Οι Κινέζοι χρησιµοποιούν δύο σύµβολα για να γράψουν τη λέξη κρίση:
το ένα αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο, το άλλο την ευκαιρία. Σε µια κρίση να έχουµε επίγνωση του κινδύνου, αλλά να αναγνωρίζουµε και την ευκαιρία». Πράγµατι, οι νέες ισορροπίες στην ελληνική οικονοµία µπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών ευκαιριών στο µέλλον. Όπως υποστηρίζεται, η κρίση αποτελεί µία
διαδικασία µετασχηµατισµού, όπου το παλαιό σύστηµα δεν µπορεί πλέον να διατηρείται,
ενώ η ανάγκη για αλλαγή αποτελεί κύριο στοιχείο της ανάπτυξης (Venette, 2003).
Στην παρούσα εργασία, θα εστιάσουµε στην εισαγωγή µιας νέας οπτικής στην ανάλυση των σχέσεων µεταξύ κρίσης – οικονοµικής ανάπτυξης. Θα επικεντρωθούµε στην καίρια σηµασία του πολιτισµού / πολιτιστικού αποθέµατος, που αποτελεί ένα a priori ανέλπιστο δώρο σε κάθε κοινωνία. Γιατί ακριβώς είναι ο πολιτισµός που µπορεί να συνοδεύει
την οικονοµική πολιτική στο πλαίσιο µιας διαδικασίας δηµιουργικού πειραµατισµού αλλά
και µετασχηµατισµού σε µία νέα άυλη οικονοµία, η οποία συνάµα υποδηλώνει τη ριζική
µεταβολή του συνηθισµένου παραδείγµατος της οικονοµίας του Adam Smith. Ο πολιτισµός νοείται όχι πλέον ως µία οντότητα πέρα και έξω από την οικονοµία, αλλά ως το «ενεργητικό διάµεσο» µέσω του οποίου η οικονοµία µαζί µε την κοινωνία παράγει και αναπαράγει τους όρους της ύπαρξής της. Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτήν, πολιτισµός και οικονοµική ανάπτυξη δεν µπορούν να νοηθούν ως δύο ξεχωριστοί πόλοι ενός δυαδικού σχή107
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µατος, έστω και εάν δεχτούµε ότι αυτοί οι πόλοι αλληλεπιδρούν εξωτερικά, αλλά ως έννοιες που συνυπάρχουν µε την άλλη σε µια οντότητα αντιθέσεων, δηλαδή σε µια διαλεκτική ενότητα (Κουρλιούρος, 2001). Η οικονοµική ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι εφικτή µέσω
του πολιτιστικού αναπτυξιακού τοµέα, όπου πέρα των συντονισµένων προσπαθειών του
κράτους, η ιδιωτική πρωτοβουλία µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτό,
µέσα από τη διατύπωση και υλοποίηση πρωτότυπων προτάσεων και επιχειρηµατικών ιδεών, µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά.

Πολιτισµός και Ανάπτυξη
Αναµφισβήτητα, για αρκετές χώρες, ο πολιτισµός µαζί µε την τοπική κληρονοµιά αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα και ένα στρατηγικό εργαλείο σε µία νέα αναπτυξιακή στρατηγική, µέσω του πολιτιστικού τουρισµού. Όµως, για την ενίσχυση του πολιτισµού στην οικονοµική ανάπτυξη, πρέπει να απαντηθούν µια σειρά από ερωτήµατα, όπως: Τι είναι πολιτισµός; Τι είναι ανάπτυξη; Πώς µπορεί να ενεργήσει κανείς και ποιοι είναι οι παράγοντες
που καθορίζουν τις ανάγκες της κάθε κοινωνίας; Ως εκ τούτου, σε οποιαδήποτε συζήτηση
για τον πολιτιστικό τουρισµό και την ανάπτυξη είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουµε µε
τη σκιαγράφηση του ίδιου του πολιτισµού, αφού η συγκεκριµένη εργασία αναζητεί τη σύνδεση µεταξύ πολιτισµού και ανάπτυξης. Από το 1952 οι Alfred Kroeber και Clyde Kluckholm
(Kroeber & Kluckholm, 1952) είχαν διαπιστώσει ότι υπήρχαν περισσότεροι από 150 ορισµοί του όρου «πολιτισµός». Από τότε, υπήρξαν πολλές νέες εννοιολογικές παραλλαγές
του συγκεκριµένου όρου. Όµως ένας ολοκληρωµένος ορισµός του πολιτισµού, που συνδέεται µε τον τουρισµό και την ανάπτυξη, θα πρέπει να περιλαµβάνει «το ολικό σύστηµα
πρακτικών και τρόπων µε τους οποίους σκέπτεται, αισθάνεται και δρα ένα κοινωνικό σύνολο, µε την παράλληλη µεταβίβαση όλων όσων δηµιουργεί και πράττει το σύνολο αυτό,
από τη µια γενιά στην άλλη, µε διαδικασίες κοινωνικές και πολιτισµικές και όχι βιολογικές».
Συγχρόνως, υπάρχει έντονος ο προβληµατισµός για τη σωστή ερµηνεία της οικονοµικής ανάπτυξης, αφού σαν όρος συνήθως ταυτίζεται, λανθασµένα, µε την έννοια της µεγέθυνσης. Εποµένως, η οικονοµική ανάπτυξη είναι ευρύτερη και πρέπει να περιλαµβάνει,
εκτός από την αύξηση των υλικών αγαθών µιας χώρας, την έννοια της ευηµερίας µαζί µε
σηµαντικές αλλαγές στη διάρθρωση και τη λειτουργία της οικονοµίας και της κοινωνίας
(Σκούντζος, 2005). Όµως οφείλουµε να πούµε ότι, παρά τις µεγάλες διαφορές που υπάρχουν µεταξύ µεγέθυνσης και ανάπτυξης, οι δύο αυτές έννοιες δεν βρίσκονται απαραίτητα πάντοτε σε σύγκρουση η µία µε την άλλη. Η µεγέθυνση µπορεί να είναι αναγκαία αλλά
όχι ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη, αφού η επίτευξη διαρθρωτικών αλλαγών είναι ευκολότερη στα πλαίσια µιας µεγεθυνόµενης οικονοµίας (Σκούντζος, 2005).
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι η ανάπτυξη µιας χώρας αποτελεί µία πολυδιάστατη διαδικασία που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των επόµενων γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Μία
τέτοια οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να συνάδει µε το µοντέλο της ολοκληρωµένης ανάπτυξης που, εάν θέλει να έχει διάρκεια, πρέπει να είναι και βιώσιµη. Και αυτό µπορεί να
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επιτευχθεί µόνο µέσα από τον σωστό σχεδιασµό, την οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο όλων των ενεργειών.

Ο Πολιτιστικός Τουρισµός ως Μέσο Οικονοµικής Ανάπτυξης
Όπως γνωρίζουµε, ο τουρισµός αποτελεί µία πολύ σηµαντική βιοµηχανία. Σύµφωνα
µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Τουρισµού των Ηνωµένων Εθνών – United Nations World Tourism Organisation – (UNWTO, 2010), η τουριστική κίνηση παρουσίασε αύξηση σε παγκόσµιο επίπεδο κατά 7%, µε τον αριθµό των τουριστών να υπολογίζεται στα 935 εκατοµµύρια.
Ενώ προβλέπεται αύξηση µεταξύ 4% και 5% για το έτος 2011. Όµως, µία µορφή του τουρισµού που είναι όλο και πιο δηµοφιλής σε ολόκληρο τον κόσµο είναι ο πολιτιστικός τουρισµός. Ο πολιτιστικός τουρισµός ορίζεται ως η κυκλοφορία των ατόµων στα πολιτιστικά αξιοθέατα µακριά από τον τόπο µόνιµης διαµονής, που έχει ως κίνητρο τη συλλογή νέων
πληροφοριών και εµπειριών για ικανοποίηση των πολιτιστικών ατοµικών αναγκών (Stebbins, 1996). Επιπροσθέτως, περιλαµβάνονται στον πολιτιστικό τουρισµό δραστηριότητες
που σχετίζονται µε τον εθελοντισµό και το περιβάλλον, καθώς εκπαιδευτικά σεµινάρια σχετικά την τέχνη και την ιστορία. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι µέσω του πολιτιστικού τουρισµού αυξάνεται εν τέλει η διαπολιτισµική ανταλλαγή και αναπτύσσεται η βιοµηχανία της
κληρονοµιάς.
Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο τουρισµός αποτελεί την «ατµοµηχανή» της οικονοµίας,
γιατί απλά συνεισφέρει σε µεγάλο ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ),
ενώ αποτελεί καίρια πηγή συναλλάγµατος. Στην Ελλάδα, µε την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, ο τουρισµός δεν δηµιουργεί µόνον µια αίσθηση γνώσης και υπερηφάνειας για την
ταυτότητα και την τοπική ιστορία, αλλά βοηθά στην οικονοµική ανάπτυξη και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, προστατεύει και αναπτύσσει την έννοια του
«τοπικού» µέσω δεσµών φιλίας µε τους επισκέπτες, αλλά και λειτουργεί ως µέσο για την
ενίσχυση της εθνικής, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Η σπουδαιότητα του πολιτισµού για την Ελλάδα καταδεικνύεται από µία σειρά πρωτοβουλιών, όπως το Ευρωµεσογειακό Πρόγραµµα για την Πολιτιστική Κληρονοµιά και την πρόσφατη καινοτόµο δράση, το Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς που θα απονέµεται σε µνηµεία, αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους καθώς και σε τόπους µνήµης.
∆ράσεις Ανάπτυξης
Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, ο πολιτισµός πρέπει να αποτελέσει τον καταλύτη της ελληνικής οικονοµίας που όχι µόνον θα εκµεταλλευτεί στο έπακρον τους υπάρχοντες
πολιτιστικούς πόρους, αλλά θα δηµιουργήσει και θα αναπτύξει καινοτόµα πολιτιστικά προϊόντα που θα συµβάλλουν άµεσα στην οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας. Ο πολιτισµός
πρέπει να αποτελέσει κεντρικό θέµα πολιτικής της ανάπτυξης.
Σήµερα, η σχέση πολιτισµού και τουρισµού έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία στο πλαίσιο του αυξανόµενου ανταγωνισµού και της προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Καθώς όµως ο τουρισµός εστιάζει στην αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, δηµιουργεί
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πιέσεις στη χρήση των πόρων αυτών µε αρνητικές και θετικές επιπτώσεις αλλά και πιθανούς κινδύνους αλλοίωσης. Ο τουρισµός εξάλλου, δυναµική δραστηριότητα εξ ορισµού,
επιφέρει σηµαντικές διαρθρωτικές µεταβολές στην οικονοµία και στην κοινωνία, τόσο σε
τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα φαινόµενο πολυδιάστατο σε αλληλεπίδραση µε το οικονοµικό και πολιτισµικό περιβάλλον. Στο µέσον αυτής της σχέσης πολιτισµού και τουρισµού, εντάσσεται ο ρόλος της καινοτοµίας στην ανάπτυξη. Γι’ αυτό στα πλαίσια µιας τέτοιας βιώσιµης στρατηγικής της ολοκληρωµένης ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρµόζονται τα παρακάτω:
• Μετατροπή της ιδιαιτερότητας του χώρου σε στρατηγικό πλεονέκτηµα µε την παράλληλη ανάδειξη της µοναδικότητας του τοπικού πολιτισµού, όπου η ύπαρξη της µονοδιάστατης «παγκόσµιας κουλτούρας» (“global culture”) επιβάλλεται να αποδυναµωθεί. Το
πιο σηµαντικό είναι η προβολή για τη βίωση µιας αυθεντικής πολιτιστικής εµπειρίας, µε
την ποικιλοµορφία του πολιτιστικού προϊόντος να είναι το σήµα κατατεθέν.
• Νέοι τρόποι διαχείρισης της τοπικής παραγωγής στη µεταποίηση και τυποποίηση των
παραδοσιακών τοπικών προϊόντων σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας που θα απευθύνονται σε διεθνείς αγορές. Εµφανίζεται, περισσότερο από ποτέ, η ανάγκη για την είσοδο
της τεχνολογικής καινοτοµίας στην υπηρεσία του πολιτισµού, στα πλαίσια της διαδικασίας
µε την υλοποίηση νέων ή σηµαντικά βελτιωµένων µεθόδων παραγωγής όπου θα περιλαµβάνονται αλλαγές στον εξοπλισµό, στους ανθρώπινους πόρους, στις µεθόδους εργασίας
ή και σε συνδυασµό των παραπάνω. Ο στόχος της τεχνολογικής καινοτοµίας επί της διαδικασίας θα είναι η µείωση του κόστους παραγωγής και η διεύρυνση της αγοράς διάθεσης των ελληνικών προϊόντων. Όµως εξίσου σηµαντική είναι και η εισαγωγή της τεχνολογικής καινοτοµίας του πολιτιστικού προϊόντος για την υλοποίηση προϊόντων µε µεγάλη ζήτηση και µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά απόδοσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, είναι τα παγκοσµίως γνωστά προϊόντα της Μαστίχας Χίου και του Κρόκου Κοζάνης, τα οποία
και ξεχωρίζουν αισθητά από τον ανταγωνισµό. Με αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθεί ακόµη
περισσότερο το σύνολο των εξαγώγιµων προϊόντων µε ονοµασία προέλευσης σε νέες αγορές – στόχους, π.χ., η Κίνα.
• Σύµπραξη του κράτους και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µαζί µε τον τοπικό πληθυσµό. Η συµµετοχή της τοπικής κοινότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε στρατηγικής σηµασίας θέµατα που σχετίζονται µε τον πολιτισµό θα επιφέρουν υψηλά ποσοστά
επιτυχίας, αφού τα µέλη της τοπικής κοινωνίας έχουν αυξηµένη εξοικείωση και κατανόηση της περιοχής τους, σε αντίθεση µε εξωτερικούς παράγοντες. Επιπλέον, θα αυξηθεί η
θετική διάθεση της τοπικής κοινωνίας σε νέες καινοτόµες ιδέες και έργα, τα οποία προστατεύουν και αναδεικνύουν περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Ίσως τότε επιτευχθεί
άµεσα η απεµπλοκή από το προσωπικό µικροσκοπικό συµφέρον προς χάριν του συλλογικού µακροσκοπικού συµφέροντος. Ως εκ τούτου, το κατάλληλο περιβάλλον επιχειρηµατικής κουλτούρας, η κοινωνική αποδοχή της καινοτοµίας, οι θεσµοί συνεργασίας και το
µαθησιακό περιβάλλον θα επιδράσουν καταλυτικά στις δραστηριότητες της τεχνολογικής
καινοτοµίας των πολιτιστικών προϊόντων.
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• Τέλος, επιβάλλεται επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου στην Ελλάδα, αλλά και διαφοροποίηση, µε εναλλακτικές µορφές, του παραδοσιακού «καλοκαιρινού» τουρισµού (αγροτουρισµός, εκπαιδευτικός και συνεδριακός τουρισµός). Παράλληλα, δηµιουργείται η ανάγκη για ανάπτυξη νέων ειδών εκδηλώσεων στην πολιτιστική βιοµηχανία, που προσφέρει ένα
«εξαιρετικό κλειδί» για την αύξηση του αριθµού επισκεπτών από το εξωτερικό µε φεστιβάλ και αθλητικές διοργανώσεις.

Επίλογος
Σε όλα τα επίπεδα, οφείλει η ελληνική οικονοµία και οι παράγοντες του πολιτισµού
να ανακαλύψουν και να διατηρήσουν αυτήν την ευαίσθητη ισορροπία της οικονοµικής ανάπτυξης, της συνετής διαχείρισης του πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιώσιµης ανάπτυξης, της κοινωνικής ευηµερίας. Οι όποιες αποφάσεις και κανόνες που λαµβάνονται, να τηρούνται, να εφαρµόζονται, να στηρίζονται και να υποστηρίζονται µε ένταση ψυχής και θέλησης. Μα πάνω από όλα, στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, µόνον κινήσεις από περίσσευµα γνώσης, διάθεσης και άνευ φόβου αποτυχίας θα βρίσκουν τρόπο
πραγµατοποίησης. Γιατί, όπως είχε πει και ο πρόεδρος Roosevelt, αντιµετωπίζοντας την
οικονοµική κρίση του 1932, «the country needs and, unless I mistake its temper, the country demands, bold, persistent, experimentation. It is common sense to take a method and
try it: If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something».
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5o βραβείο
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΑ
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήµιο Πάτρας

Α. Πρόλογος
Η λέξη πολιτισµός εµφανίστηκε στα ελληνικά γράµµατα τον 18ο αιώνα από τον Αδαµάντιο Κοραή, ως αντίστοιχη του γαλλικού civilisation. Από τότε όµως, χρησιµοποιείται
και για την έννοια του όρου culture.
α. Αντιλαµβάνοµαι τον πολιτισµό ως ένα «πλέγµα» πνευµατικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηµατικών χαρακτηριστικών ενός λαού, µιας κοινωνίας ή µιας κοινωνικής
οµάδας. Αυτό το «πλέγµα» δεν περιλαµβάνει µόνο τις τέχνες και τα γράµµατα, αλλά και
τον τρόπο ζωής, τα θεµελιώδη δικαιώµατα του ανθρώπου, τις αξίες, τις παραδόσεις και
τις πεποιθήσεις. ∆ηλαδή, είναι η συλλογική νόηση της τάξεως των πραγµάτων και η κατά
κεφαλήν παιδεία της κοινωνίας και αντανακλά ένα συνολικότερο τρόπο σκέψης και δράσης. Θεωρώ λοιπόν ότι: Η λέξη παιδεία, µε την αρχαιοελληνική της έννοια, µπορεί να αντικαταστήσει και τους δύο ξενόφερτους όρους και ότι είναι το γενεσιουργό αίτιο του προαναφερθέντος «πλέγµατος». Ιστορικά, όλοι οι λαοί και οι επιµέρους κοινωνίες έχουν τον
δικό τους πολιτισµό. Αξιολογικά, το επίπεδο πολιτισµού1 διαφέρει, αναλόγως των κριτηρίων
κάθε κοινωνίας. Συνεπώς, είναι λάθος η χρήση του επιθέτου απολίτιστος.
β. Υποστηρίζω ότι: Ο πολιτισµός είναι η βάση και η πολιτιστική δηµιουργία είναι το
εποικοδόµηµα. Συνδέονται µε σχέση αιτίου - αιτιατού. Σχηµατικά, ας θεωρήσουµε µια τρίεδρη πυραµίδα που περικλείει όλα τα «ανθρώπινα». Πάνω από την κορυφή της είναι ο ήλιος.
Στην κορυφή της πυραµίδας τοποθετώ τον πολιτισµό και στις τρεις ακµές της τριγωνικής
βάσης, την πολιτική, την οικονοµία και το περιβάλλον. Το «επίπεδο» του πολιτισµού (ύψος
της πυραµίδας), θα καθορίσει και θα υπαγορεύσει τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, τον
1

∆εν υπάρχει απόλυτη κλίµακα µέτρησης του επιπέδου ενός πολιτισµού. Ένα µέτρο της συγκριτικής ανάπτυξης
ενός πολιτισµού, ίσως µοναδικό στη βιβλιογραφία, πρότεινε το 1964 ο Ρώσος αστρονόµος/αστροφυσικός
Nikolai Kardashev που δηµιούργησε την κλίµακα Kardashev, η οποία κατατάσσει έναν πολιτισµό, σύµφωνα µε τη
συνολική ενέργεια που καταναλώνει και µπορεί να χειραγωγήσει.
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τρόπο ανάπτυξης της οικονοµίας και το σεβασµό στο περιβάλλον και όχι αντίθετα! Η εξάρτηση δεν είναι αµφίδροµη! ∆εν καθορίζει η πολιτική, ούτε οι οικονοµικοί πόροι, το επίπεδο του πολιτισµού, παρά µόνοn το αναδεικνύουν, υποβοηθώντας την πολιτιστική δηµιουργία. Η παιδεία καθορίζει το επίπεδο του πολιτισµού και ο πολιτισµός γεννά την πολιτιστική δηµιουργία. Η παιδεία είναι ο φωτεινός ήλιος, στη µεταφυσική του διάσταση,
που διαλύει το σκοτάδι της απαιδευσιάς και του φόβου, απελευθερώνοντας τον άνθρωπο και τις δηµιουργικές του δυνάµεις.
γ. Θεωρώ άνθρωπο µε παιδεία, τον άνθρωπο που έχει αυτογνωσία, που δεν καταναλώνει περισσότερα από όσα παράγει και γνωρίζει τις έννοιες του «αρκετά» και του µηδέν άγαν2. Τον άνθρωπο που κατανοεί πως ότι δεν είναι απαραίτητο, ίσως είναι επιζήµιο
και πως ενδεχοµένως, το ακόµη περισσότερο, οδηγεί αθροιστικά στο τίποτα. Αυτόν που
κατέχει το άριστον µέτρον του Πυθαγόρα και δεν παραµένει άφωνος στην ερώτηση «how
much is enough?»
δ. Υπάρχει η άποψη ότι η κυβέρνηση, δια του αντιστοίχου υπουργείου, καθορίζει την
παιδεία. Πιστεύω ότι: Η πολιτική µε την κατανοµή των οικονοµικών πόρων και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που καταρτίζει καθορίζει µόνον την εκπαίδευση, και όχι την παιδεία,
διορίζοντας εκπαιδευτικούς και όχι ∆ιδασκάλους. (Τον ρόλο των ∆ιδασκάλων δυστυχώς
έχουν αναλάβει οι τηλεπαρουσιαστές). Η παιδεία3 χτίζεται κυρίως, κατά τα παιδικά χρονιά του ανθρώπου, από την οικογένεια και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Μετά,
µε την παιδευτική συνδροµή των ∆ιδασκάλων, που έκαστος θα ευ-τυχή-σει να συναντήσει. Τέλος χτίζεται µε την ισχυρή βούληση του ανθρώπου για στοχαστική αναζήτηση της
αυτογνωσίας, και προσδιορισµό των αξιών και της των πραγµάτων τάξης, µε ελεύθερη
σκέψη, διάλογο και τόλµη (τόλµησον φρονείν).

∆ιαπιστώσεις και Ερωτήµατα.
Το 1939 ιδρύθηκε η Εθνική Λυρική Σκηνή από τον Ιωάννη Μεταξά.
Το Υπουργείο Πολιτισµού ιδρύθηκε επίσης επί δικτατορίας.(Σεπτέµβριος, 1971)
Ανάγκη εξιλέωσης στο θυσιαστήριο της πολιτιστικής δηµιουργίας;
Η καταπάτηση των δικαιωµάτων της γυναίκας, οι «αρσενικώς» λαλούντες νόµοι, δείχνουν υψηλό επίπεδο πολιτισµού;
Ο ΟΗΕ καθιέρωσε το 1977 την 8η Μαρτίου ως Παγκόσµια Ηµέρα για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας. (Αρκεί η υπενθύµιση ότι οι Ελληνίδες απέκτησαν το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, µε το Σύνταγµα του 1952. Στην «πολιτισµένη» Ελβετία, απέκτησαν
2

3

Ο σεισµός στην Ιαπωνία αποκάλυψε µε δραµατικό τρόπο «το άγαν», δηλαδή την υπερβολή της ανθρώπινης ανοησίας, σε όλο της το µεγαλείο. Η κοντόθωρη λογική της αγοράς (φθηνή ενέργεια) οδήγησε στην κατασκευή δεκάδων πυρηνικών εργοστασίων στην πιο σεισµογενή περιοχή της γης, που λειτουργούσαν ακόµη και µε παλαιότητα
40 ετών. Όταν ο άνθρωπος πιστεύει ότι µπορεί να ελέγξει τη φύση, νοµίζοντας ότι έχει κατανοήσει και ότι γνωρίζει τους νόµους της, τότε δεν γίνεται Θεός, γίνεται ηλίθιος. «Είχε το φέρσιµο του Ελπήνωρα λίγο πριν πέσει να
τσακιστεί, κι όµως… δεν ήταν µεθυσµένος». (Γ. Σεφέρης)
Ευτύχης Μπιτσάκης. «Το Είναι και το Γίγνεσθαι», εκδόσεις. Ζαχαρόπουλου, 1990
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αντίστοιχο δικαίωµα το 1971. Department of Public Information United Nations, New
York1995.)
«Οι αρσενικώς λαλούντες νόµοι ας συµπεριλάβουν και το θήλυ γένος», (Χρ. Τσακιστράκη, «Το δίκαιο ως λόγος και η γυναίκα ως η εκτός λόγου ξενότητα», στον τόµο: Το
σώµα, το φύλο και η έµφυλη διαφορά, 2009). Και είναι χαρακτηριστικό ότι και στη γλώσσα του ισχύοντος Συντάγµατος δεν υπάρχουν Ελληνίδες, αλλά µόνον Έλληνες.)
Ποια αισθητική της πολιτιστικής δηµιουργίας κυριαρχεί;
Μήπως η εικόνα του άµβωνα της Νέας Εποχής, της τηλε-Eurovision;
(Από µια έρευνα για τον πολιτισµό που διενήργησε η εταιρεία Metron Analysis για λογαριασµό του περιοδικού highlights: Σε ένα δείγµα 2.000 (πανελλαδικά), το 51% δεν γνώριζε πού βρίσκεται η Εθνική Βιβλιοθήκη, οι τρεις στους δέκα δεν είχαν πάει ποτέ στην Ακρόπολη και µόνον το 4% παρακολουθούσε συστηµατικά θεατρικές παραστάσεις).

Β. Η επιστροφή στις βασικές αξίες, ως απάντηση στη σηµερινή κρίση.
Β.1. Τα αίτια της κρίσης

«Μια µέρα, το παρελθόν θα µας αιφνιδιάσει µε τη δύναµη της επικαιρότητάς του.»
Κ. Καβάφης

Όταν πριν από 11 χρόνια σε όλες τις µεγαλουπόλεις (πόλις > πολίτης > πολιτισµός)
της γης, οι άνθρωποι γιόρταζαν µε λαµπρότητα την είσοδο του νέου αιώνα, δεν φαντάζονταν ότι, µερικά χρόνια αργότερα, θα βρίσκονταν στη δίνη µιας µεγάλης κρίσης,
όχι µόνον οικονοµικής. ∆ιότι πρώτα πτωχεύει η κατά κεφαλήν παιδεία, και µετά το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ. Οι οικονοµικές εξελίξεις ακολούθησαν την προϋπάρχουσα κρίση αξιών
και παιδείας. Οι αξίες του µεγέθους και της ποσότητας κυριάρχησαν και δεν αφήνουν
χρόνο στους ανθρώπους να χαρούν ό,τι έχουν, γιατί αναλώνουν όλον το χρόνο τους
στο κυνήγι του «επόµενου». Όλοι γνωρίζουν µόνον την τιµή των πραγµάτων, όχι όµως
την αξία τους, ούτε την των πραγµάτων τάξη. «Πολλά και αισχρά ένεκα κερδέων πεποιήκατε» (Ξενοφών).
Οι πόλεις έπαψαν να αποτελούν τη µορφή οργανωµένης συνύπαρξης όπου εξασφαλίζεται το ευ ζην και η ηθική τελείωση του ανθρώπου4. Οι κάτοικοι από συναγωνιστές έγιναν ανταγωνιστές, λησµονώντας το συνανήκειν.
Σήµερα στις πόλεις, το κλίµα που κυριαρχεί είναι κυρίως αυτό της ανασφάλειας, της
καχυποψίας και του φόβου.
Η παιδεία απέτυχε στην κύρια αποστολή της, που είναι να δηµιουργεί ενάρετους πολίτες για την πόλη και έτσι η απαιδευσιά την αντικατέστησε. Η σύγχυση αντικατέστησε τη
4

Αριστοτέλους, Πολιτικά. Η Ηθική τελείωση του ανθρώπου πραγµατώνεται ουσιαστικά στο εσωτερικό µιας πόλης/
κοινότητας. Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει ότι η τέλεια πόλη θα είναι εκείνη όπου οι έννοιες αγαθός ανήρ και σπουδαίος πολίτης θα µπορέσουν να ταυτιστούν χωρίς τον κίνδυνο ασυµβατότητας. Η τέλεια πόλη µπορεί να υπάρξει
όταν οι αρχές της πολιτικής συνύπαρξης υπόκεινται σε εκείνες της ηθικής. Με τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να νοηθεί
και ο ρόλος της παιδείας η οποία ορίζεται ως επιφορτισµένη µε το έργο της προετοιµασίας ενάρετων πολιτών.
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διάκριση, η εξατοµίκευση τη συλλογικότητα, το µέρος αντικατέστησε το όλον, ο κατακερµατισµός τη συνέχεια. Το λυπηρό δεν είναι µόνον ότι ο φαινοµενικός πλουτισµός επικρατεί της αρετής5, «Τιµωµένου δη πλούτου εν πόλει, ατιµοτέρα αρετή» (Πλάτων), αλλά
και το ότι η πληροφόρηση (ενηµέρωση) συσκοτίζει τη γνώση6, όπως και το ότι η θέληση
προηγείται στις αποφάσεις και όχι η βούληση7.
Χάθηκαν και οι βασικές οικογενειακές αξίες. Τα παιδιά που χάνουν την αίσθηση της
γειτονιάς στρέφονται στα βιντεοπαιχνίδια και την τηλεόραση, µε αποτέλεσµα να αποκόπτονται από το οικογενειακό τραπέζι, τις πατρογονικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιµα.
Κυριαρχεί µια εικονοκρατία, χωρίς κανείς να γνωρίζει τη γραµµατική και το συντακτικό
των εικόνων8. Αµέτρητες εικόνες εναλλάσσονται µε τέτοια ταχύτητα, ώστε ο ανθρώπινος
νους να µην προφταίνει να σκεφτεί και να κρίνει.
Το πιο τραγικό όµως είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα ενστερνίζονται αξίες νοµικών προσώπων, π.χ., «Ο θάνατός σου η ζωή µου9».

Β.2. Ας ανατρέξουµε στις βασικές10 αξίες
Οι πιο σηµαντικές, διαχρονικά, αξίες του ανθρώπινου γένους παραµένουν οι ιερές εντολές που χαράχτηκαν, εδώ και χιλιετίες, στον ναό του Απόλλωνος11, στους ∆ελφούς και
σηµατοδοτούν τον τρόπο του πορεύεσθαι, για άτοµα και κοινωνίες.
Η αρετή (κατά την πλατωνική της έννοια) έχει ως συστατικά κατά σειρά σπουδαιότητας: σωφροσύνη (πρώτη για
να µπορεί να διαχειριστεί τα υπόλοιπα), σοφία, ανδρεία, δικαιοσύνη και εγκράτεια (µε την έννοια του µηδέν άγαν).
«Αρετή δε αδέσποτον, ην τιµών και ατιµάζων πλέον και έλαττον αυτής έκαστος έξει. Αιτία ελοµένου» (Ηρόδοτος). ∆εν έχει καµία σχέση µε τη χριστιανική αρετή που έχει ως συστατικά: πίστη, µετάνοια, υποταγή, αγάπη,
εντεταλµένη εγκράτεια και µετά θάνατον δικαιοσύνη. Οι Έλληνες αντίθετα µε τους χριστιανούς δεν έβλεπαν τους
θεούς τους σαν δούλοι, αλλά όπως οι στρατιώτες τον στρατηγό στη µάχη. «ούτινος δούλος...ούδ’ υπήκοος.»
(Σοφοκλής).
6
Ευτύχης Μπιτσάκης. Το αειθαλές δέντρο της γνώσης, εκδόσεις Στάχυ, Αθήνα 1995
7
Πλούταρχος, «Ηθικά», Τόµος 15, Περί Ειµαρµένης: α. Η θέληση είναι η σταθερά επιθυµία ενστίκτων και συναισθηµάτων, που καθοδηγεί την τελική επιλογή. Στην περίπτωση της θέλησης η απόφαση δεν αλλάζει από τη
λογική, η οποία ενδεχοµένως αντιτίθεται στα ένστικτα και το συναίσθηµα. β. Η βούληση είναι η λογική εξέταση
όλων των ενδεχοµένων µε συνεκτίµηση των µελλοντικών επιπτώσεων, στην οποία στηρίζεται η τελική απόφαση
του ελλόγου όντος.
8
Πλάτωνος Πολιτεία: «Ο µύθος του σπηλαίου».
9
«Κερδίζουµε µερίδια σε µια αγορά που συρρικνώνεται. Αν κάποιοι ανταγωνιστές χάνουν πωλήσεις, κάποια στιγµή
θα κλείσουν. ∆εν είναι ωραίο να περιµένεις να πεθάνει ο άλλος για να αναπτυχθείς εσύ, αλλά έτσι έχουν τα πράγµατα στην αγορά. Όλα δείχνουν ότι η επόµενη χρονιά θα είναι η περίοδος του µεγάλου ξεκαθαρίσµατος. Πολλές
επιχειρήσεις είτε θα κλείσουν, είτε θα απορροφηθούν και θα αποτελέσουν τροφή για τους ισχυρότερους οµίλους
που θα κερδίσουν µερίδια». Αυτά δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Πλ. Α.Ε. εισηγµένης στο
Χ.Α., κύριος Γ. Γ., όπως αναδηµοσιεύεται στην εφηµερίδα. ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, 05 και 26 /11/ 2010.
10
«Έχει το παρελθόν µέλλον; Αυτό το γενικό ερώτηµα-πλαίσιο διερεύνησαν διακεκριµένοι οµιλητές στο τετραήµερο
συνέδριο: «Οι ∆ιάλογοι των Αθηνών», το οποίο έγινε στις 25 Νοεµβρίου του 2010 στη Στέγη Γραµµάτων και
Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση. Οι οµιλητές αναφέρθηκαν στο συνεχές του ελληνικού πολιτισµού, της «κοινής γλώσσας της ανθρωπότητας» και στην ελληνική σκέψη που πρέπει να αποτελέσει οδηγό στη σηµερινή εποχή για την
έξοδο από κάθε κρίση.
11
«Εστ ήµαρ ότε Φοίβος πάλιν ελεύσεται και ες αεί έσεται». Ο τελευταίος χρησµός του µαντείου των ∆ελφών, από
την πυθία ΝΙΚΑΝ∆ΡΑ περί το 360 µ.χ.
5
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Και για εµάς βεβαίως η γλώσσα µας, η ελληνική γλώσσα12, που συνιστά το λογισµικό της ελληνικής σκέψης, η µόνη ζωντανή γλώσσα που µιλιέται αδιάκοπα για πάνω από
τρεις χιλιάδες χρόνια. Σκεπτόµαστε µε τη γλώσσα, η γλώσσα «σηµαίνει» την πραγµατικότητα. Όχι µόνον παραπέµπει στο σηµαινόµενο, αλλά το καθιστά «νόηµα», το ορίζει και
ορίζοντάς το, το φανερώνει. «Άνθρωπος χωρίς δοµηµένη γλώσσα είναι άνθρωπος χωρίς
δοµηµένη σκέψη». (Κορνήλιος Καστοριάδης)
Από τις εντολές που παρέδωσαν οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί στις επερχόµενες γενιές,
τολµώ να επιλέξω13 έξι και να τις κατατάξω. Οι δυο πρώτες είναι χαραγµένες στον πρόναο του ναού του Απόλλωνος, εκατέρωθεν του ιερού γράµµατος «Ε»14.
α. ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. Πρωταρχική ανάγκη η συνεχής προσπάθεια για αυτογνωσία.
β. ΜΗ∆ΕΝ ΑΓΑΝ. Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ανθρώπινης φύσης
είναι η απληστία15. Η λέξη παράγεται από το στερητικό «α» και το πληστός που σηµαίνει πλήρης - γεµάτος. Άπληστος, εποµένως, είναι ο κενός (σύµβολο οι ∆αναΐδες µε το άπατο πιθάρι τους), ο ακόρεστος.
γ. ΜΕΤΡΟΝ16 (φ), ΑΡΙΣΤΟΝ (εστί). «Τα µεγαλεία να φοβάσαι, ω, ψυχή. Και τες φιλοδοξίες
σου να υπερνικήσεις…». ( Καβάφης)
δ. ΥΒΡΙΝ ΦΟΒΟΥ17, διότι νοµοτελειακά θα επακολουθήσει ο φοβερός κύκλος: Ύβρις
Η ελληνική γλώσσα, βάσει του λεξικού Webster, φαίνεται να έχει δανείσει πάνω από 40.000 λέξεις στην αγγλική γλώσσα.
Αντίστοιχη και µεγαλύτερη είναι η επιρροή στη γαλλική, που οδήγησε τον Γάλλο ιστορικό J.P. Vernant να δηλώσει ότι
«οι Έλληνες µας εφηύραν» και τον ανθέλληνα, Andre Breton να δηλώσει ότι «οι Έλληνες µας έχουν υποδουλώσει τα
τελευταία 2000 χρόνια». Με αυτήν τη γλώσσα, ο λόγος της δηµοκρατίας δίνει φωνή σε όλους και δεν υποκύπτει σε σκοπιµότητες θρησκευτικών ιερατείων (όπως στην Ινδία ή στην Κίνα ή στην Αίγυπτο) και σε ουράνιους ή γήινους αφέντες:
«εµοί δε έλασσον Ζηνός ή µηδέν µέλει», κραυγάζει σταυρωµένος στον βράχο ο Προµηθέας. Σ’ αυτήν τη γλώσσα, φωνάζει ο Ηράκλειτος, και κανείς πάπας δεν τον αφόρισε: «Κόσµον τόνδε, ούτε τις θεών, ούτε ανθρώπων εποίησεν».
13
Με τον προσήκοντα σεβασµό στην αρχαιοελληνική γραµµατεία, διότι η επίκλησή της έχει ιδιαίτερο αποτέλεσµα και
πείθει πολύ εύκολα. Κι έτσι ο σύγχρονος κάπηλος δανείζεται αίγλη κι ο Ελληνάρας βρίσκει στους αρχαίους δεκανίκι
για να στηρίξει τα σαθρά επιχειρήµατά του. (Τίνος το ελληνίζειν;)
14
Πλουτάρχου: ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ∆ΕΛΦΟΙΣ Ε.
15
«Τρεις δυνάµεις κινούν τον κόσµο. Η ανοησία, ο φόβος και η απληστία» (Α.Einstein). Άρα, η απληστία µπορεί να
ιδωθεί και ως η διαρκής προσπάθεια της πραγµάτωσης του επιθυµητού των ∆αναΐδων, που από το ακόµη περισσότερο φθάνουν αθροιστικά στο τίποτα.
16
Όπου το ΜΕΤΡΟΝ είναι ο άρρητος αριθµός φ. Είναι η συµπαντική αναλογία της χρυσής τοµής που συναντάµε σε όλη τη
ζωντανή φύση και σε όλες τις ζωτικές αρµονικές σπείρες της και ισούται µε: «φ= 1.61803…» (Ο λόγος των µεγεθών
του Παρθενώνα, όπως και ο λόγος πολλών µελών του ανθρωπίνου σώµατος, ισούται µε φ.) Το ΑΡΙΣΤΟΝ ΜΕΤΡΟΝ φ,
εκτός από την αρµονία, ορίζει συγκεκριµένα, για ανθρώπους και κοινωνίες, το άριστο µέγεθος των στόχων τους στη ζωή.
17
Ο φοβερός νοµοτελειακός κύκλος:Ύβρις - Άτη - Νέµεσις - Κάθαρσις α. Ύβρις: (προθάλαµος της Άτης). Η ψυχική κατάσταση που εκτρέφει ένα ψεύτικο υπερ-εγώ και επιφέρει συµπεριφορά έπαρσης, αλαζονείας, υπεροψίας και ακολασίας.
Εις ύβριν συνήθως περιέρχεται και ο αναξίως τοποθετηθείς σε υψηλα αξιώµατα. β. Άτη: (µεταξύ και άλλων εννοιών): Η
ψυχική κατάσταση της µανίας που έπεται χρονικά της ύβρης. Συµβολίζεται µε το απαίσιο µείγµα ζώων, την Χίµαιρα.
γ. Νέµεσις: Αρχαία θεά, κόρη της Θέτιδος, που πάντοτε έρχεται σε απρόσµενο χρόνο, τιµωρεί τους υβριστές και επιφέρει την κάθαρση, για να αποκατασταθεί η ηθική των πραγµάτων τάξη και η συµπαντική αρµονία. δ. Κάθαρσις: Η εξιλέωση, η λύτρωση και ο εξαγνισµός του υβριστή, που πραγµατοποιείται είτε δια θανάτου ή διά της αποµόνωσης (µοναξιάς: µόνης αξίας που ενδεχοµένως οδηγήσει στην αυτογνωσία). Σηµείωση: Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ύβρεως είναι
η σχετικά πρόσφατη περίπτωση πρώην γενικού γραµµατέα του υπουργείου Πολιτισµού και η κατάληξή του, όπως και η
Ιαπωνική ύβρις, όπου µε αλαζονική τεχνολογική υπεροψία πίστεψαν πως γνωρίζουν να ελέγχουν τη φύση.
12
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- Άτη - Νέµεσις - Κάθαρσις. «Τίκτει γαρ κόρος ύβριν, όταν πολύς όλβος έπηται ανθρώποισιν όσοις µη νόος άρτιος η» (Σόλων)
ε. ΗΤΤΩ ΥΠΕΡ ∆ΙΚΑΙΟΥ. «Ουδαµού δε αδικείν. Ουδ αδικούµενον ανταδικείν», δίδασκε ο Σωκράτης, «εν δικαιοσύνη συλλήβδην πάσα αρετή», διατρανώνοντας την ύψιστη
ηθική αρχή του δικαίου.
ζ. ΣΑΥΤΟΝ ΑΙ∆ΟΥ. Και να, η συνέχεια του Ελληνισµού! «…Κι αν δεν µπορείς να κάµεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τουλάχιστον όσο µπορείς, µην την εξευτελίζεις…» (Κ.
Καβάφης).

Γ. Από τον «Ελληνάρα», σε µια νέα ελληνική αισθητική

«Έλληνα, ε, Έλληνα, τι ζητάς εδώ; Είµαι νεκρός, µου κάµει.»
Ν. Εγγονόπουλος

Ποιος σκότωσε τον τελευταίο Έλληνα; Εσύ, Ελληνάρα, οπαδέ της αρπαχτής, εσύ σκότωσες τον τελευταίο Έλληνα. Εσύ που έκανες το «αµύνεσθαι περί πάτρης», αγώνα περί
πάρτης. Παριστάνεις τον πατριώτη, πατριδέµπορε, αρχαιοκάπηλε του κλέους εκείνων των
Ελλήνων. «Και φωνάζουν οι πατριδέµποροι, για να φοβηθούν οι πατριώτες». (Βάρναλης)
Ελληνάρα, µαζάνθρωπε, χωρίς ήθος και παιδεία. Λαθρεπιβάτη της ζωής. «Μέτριοι,
άψυχοι λαθρεπιβάτες, µεγαλοκατεργάρηδες, µε την αδιαφορία για τις ανθρώπινες αξίες,
κατάντησαν τον Άνθρωπο πραµάτεια». (Γ. Σεφέρης)
Ιδού οι Ελληνάρες: Άθεοι, κι όµως σταυροκοπιούνται. «Άνθρωποι χωρίς λεβεντιά, ονειρεύονται τα σάπια τους όνειρα. Άνθρωποι πάντα βιαστικοί, προφασιζόµενοι κάποιον µεγάλο σκοπό. Πώς θα κονοµήσουνε» (Μ. Αναγνωστάκης)

Περί αισθητικής18
Η αισθητική είναι ο κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται µε τον ορισµό του Ωραίου, στο οποίο εµπεριέχονται το Κάλλος και η Χάρις.
Η τέχνη είναι η υπερβατική διάσταση της ανθρώπινης δηµιουργίας και ίσως είναι ο
δρόµος επικοινωνίας µεταξύ του ανθρωπίνου κόσµου και του θείου ή ιδεατού ανώτερου
κόσµου και διέπεται από τους νόµους της αισθητικής. Είναι ένας σταυρός µαρτυρίου, που
τον σηκώνουν µοναχικοί συνήθως άνθρωποι, οι καλλιτέχνες. Οι νόµοι της αισθητικής είναι σε άµεση σχέση µε τις ανθρώπινες αισθήσεις, στο βαθµό που αυτές είναι τα «παράθυρα» που µας επιτρέπουν να συλλάβουµε το Ωραίο. Στην τεχνοτροπία, αντανακλάται
η νοοτροπία (ο τρόπος του νοείν) και ευρύτερα το επίπεδο πολιτισµού του καλλιτέχνη.
18

Αισθητική: Ο όρος εισήχθη για πρώτη φορά από τον Γερµανό φιλόσοφο Alexander Gottlieb Baumgarten, ο οποίος
µε το έργο του συνέβαλε στο να αναγνωριστεί η αισθητική σαν ξεχωριστός φιλοσοφικός κλάδος. Οι σύγχρονες
αισθητικές αντιλήψεις της Σχολής του Bauhaus στη Γερµανία είναι ένα παράδειγµα αυτής της φορµαλιστικής,
µηχανιστικής, υπέρ-πειθαρχηµένης αποκρυσταλλωµένης και αιτιοκρατικής νοοτροπίας, που όµως στερείται δυναµικής και εσωτερικής ζωής. «Όταν κι εγώ ταξίδευα στη γη, πολλά είχα δει µυαλά κρυσταλλωµένα» λέει, ειρωνικά,
ο Μεφιστοφελής σε αποστροφή του Φάουστ.
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«Το έργο τέχνης είναι ένα δέντρο που απλώνει τα κλαδιά του σ’ όλον τον κόσµο, αλλά
είναι βαθιά ριζωµένο στον τόπο του.» (Γ. Tσαρούχης) Η λέξη αισθητική προέρχεται από
την ελληνική λέξη αίσθησις (αρχή παιδεύσεως η των ονοµάτων επίσκεψις) και είναι η εµπειρία που προσλαµβάνουµε µέσω των αισθήσεων19. Έτσι υπάρχει µία αισθητική της Τέχνης για κάθε αίσθηση, σύµφωνη µε το πώς ο άνθρωπος συλλαµβάνει την οµορφιά.

Μια νέα αισθητική για την Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι τόσο συσκοτισµένη σήµερα, σε αντίθεση µε άλλες χώρες, ώστε για να
αντλήσει ελπίδα στηρίζεται µόνον στους νεκρούς της. Έτσι η Πλατωνική αισθητική αντίληψη του Αρχετυπικού Ιδεατού Κόσµου µπορεί να συµβάλλει στην αναδηµιουργία µιας νέας
αισθητικής για την Ελλάδα. Αυτή θα βασίζεται και στην Αριστοτελική αντίληψη που εκφράζει
και υπερασπίζει κοινωνιοκεντρικές προτεραιότητες και κυρίως το ανθρώπινον, που µεταµορφώνει
την αγέλη σε κοινωνία και προτάσσει την ανάκαµψη της κοινωνίας20, από αυτήν των µεγεθών. Αυτή η θεώρηση µας παροτρύνει να εγκαταλείψουµε την αισθητική της Νευτώνιας τάξης και της Καρτεσιανής αιτιοκρατίας του δυτικού κόσµου, που παρακάµπτει το συνυπάρχειν και το συνανήκειν και λογαριάζει για ζωή το έχειν. Που εκφράζει την τέχνη µε έναν χρησιµοθηρικό, ατοµοκεντρικό φορµαλισµό, στερηµένο από Ψυχή και Ζωή, στερηµένο από διαισθητική φαντασία, χωρίς να αφήνει περιθώρια για το ανέλπιστο, το άγνωστο, το εκπληκτικό, τον από µηχανής Θεό! Ας κοιτάξουµε εντός µας, ας αναγνωρίσουµε τις ιδιαίτερες ψυχικές µας διαφοροποιήσεις που στοιχειώνουν µέσα µας το ένστικτο του Αργοναύτη, του ανθρώπου, της εξερεύνησης, του ρίσκου, της ελπίδας και της αναζήτησης του αγνώστου. «Παρά
δύναµιν τολµηταί, παρά γνώµην κινδυνευταί και τοις δεινοίς ευέλπιδες». Η ανάγκη για αλλαγή, η επιθυµία για ένα καλύτερο αύριο, η υπέρβαση της καθηµερινότητας και η αναζήτηση της ψυχικής πληρότητος και του ευ ζην θα είναι ο τελικός προορισµός.
∆. Η οικονοµική ανάπτυξη σε σχέση µε το πολιτιστικό απόθεµα της περιφέρειας

«Εάν αποσυνδέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου αποµένουν µια ελιά,
ένα αµπέλι κι ένα καράβι. Που σηµαίνει: µε άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις.»
Ο. Ελύτης

Ποίηση: Η ιερότερη δηµιουργία του ανθρώπου. «…Ο ποιητής. Αυτός ο αθώος. Αυτός ο µάγος. Ο θαυµατοποιός.
Ο µυστηριώδης δαµαστής των λέξεων. Που λατρεύει την οµορφιά. Αυτός ο µικρός θεός που µιλά. Και µε το λόγο
του γίνεται φως… σαν πρόκες καρφώνονται οι λέξεις στο νου και την ψυχή, να µην τις παίρνει ο άνεµος…»(Μ.
Αναγνωστάκης) «Οι λέξεις γεωδαιτούν τις σκέψεις, κινούν το ακίνητο, γονιµοποιούν το τίποτα και σαρκοδένουν
το κενό. Γίνονται λόγος, ο λόγος γίνεται νόηµα, το νόηµα γίνεται δύναµη και η δύναµη πράξη. Οι λέξεις είναι τα
πνευµατικά µας δαιµόνια που δορυφορούν την περιπέτεια του υπαρκτικού µας αινίγµατος.» (∆. Λιαντίνης)
Μουσική: «Εκεί που τελειώνουν οι λέξεις, αρχίζει, η µουσική». (Ρ. Βάγκνερ)
Χορός: «Ό,τι είναι ωραίο σε ετούτον τον κόσµο είναι Χορός. Τα άλογα στις µετώπες του Παρθενώνα είναι Χορός.
Ένα λουλούδι που µόλις ανοίγει τα πέταλά του είναι Χορός, αλλά και ένα παιδί που µόλις γεννιέται είναι Χορός».
(Γιάννης Ρίτσος)
20
Από το βιβλίο-µελέτη του Χ. Μπάλογλου: «Το πρόγραµµα δηµοσιοοικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής του Αριστοτέλη». Εκδόσεις Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 1998.
19
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Ίσως στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτικών, ο όρος πολιτισµός δεν είχε αποσαφηνιστεί ως αναπτυξιακή έννοια και παραδοσιακά αντιµετωπιζόταν από τις κυβερνήσεις ως µέρος των δηµόσιων δαπανών και όχι ως τµήµα των αναπτυξιακών επενδύσεων. Η τοπική
οικονοµική ανάπτυξη, σε συσχετισµό µε τον πολιτισµό και την πολιτιστική δηµιουργία µιας
περιφέρειας ή τοπικής κοινωνίας, είναι µια σύνθετη και πολυδιάστατη διαδικασία. Οτιδήποτε
γίνεται στο πεδίο αυτό συνδέεται, από την ίδια τη φύση του, µε την αισθητική, µε τη διαχείριση συµβόλων και συµβολισµών της περιφέρειας, µε τις νοοτροπίες, τα στερεότυπα
και την αυτοσυνειδησία της κοινωνίας. Ενσωµατώνει τις ιστορικές, εθνικές, γλωσσικές, θρησκευτικές παραδόσεις, τις κοινωνικές και οικονοµικές σχέσεις, το κλίµα και το χώρο όπου
συντελείται η τοπική πολιτιστική δηµιουργία.
Πολιτιστική περιφερειακή πολιτική είναι ο συντονισµός µέσων και φορέων που συνδυάζονται σε ένα πρόγραµµα για να επιτύχουν την ανάδειξη και την προβολή του πολιτισµού και την ενίσχυση της πολιτιστικής δηµιουργίας µιας κοινότητας ή περιφέρειας, µε
στόχο και την οικονοµική ανάπτυξη.
Οι τοπικές κοινωνίες, σε όλες τις µορφές τους (κοινότητα, πόλη, περιφέρεια), πρέπει
συνεπώς να είναι οι φυσικοί φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και δηµιουργίας της οικονοµικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη όµως δεν είναι µια άψυχη διαδικασία οικονοµικής άνθησης, αφιερωµένη αποκλειστικά στη δηµιουργία πλούτου, που αντιµετωπίζει
τα πάντα, συµπεριλαµβανοµένου του πολιτισµού, ως προϊόντα. Είναι µέρος µιας ευρύτερης προσπάθειας µιας κοινωνίας, όλα τα µέλη της οποίας συµµετέχουν αλλά και επωφελούνται από αυτήν τη διαδικασία και οι στόχοι της οποίας διαµορφώνονται από τις πολιτισµικές αξίες αυτών των ατόµων.
Ο ΟΗΕ ξεκίνησε µια Παγκόσµια ∆εκαετία για την Πολιτιστική Ανάπτυξη (1988-1997)
στην οποία συµµετέχει όλο το σύστηµα των Ηνωµένων Εθνών, µε συντονιστή την UNESCO. H UNESCO ορίζει την πολιτιστική πολιτική ως ένα σύνολο κοινωνικών πρακτικών,
συνειδητών και διακριβωµένων παρεµβάσεων, µε στόχο την ικανοποίηση κάποιων πολιτιστικών αναγκών µε την υπέρτατη δυνατή χρήση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων, που µια δεδοµένη κοινωνία διαθέτει σε µιαν ορισµένη χρονική στιγµή. Η πολιτική αυτή
πρέπει να συνδέει τον πολιτισµό µε τη διαµόρφωση της προσωπικότητας ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ και έχει θέσει τέσσερις στόχους:
Να αναγνωρίσει τη διάσταση της πολιτιστικής ανάπτυξης.
Να επιβεβαιώσει και να εξυψώσει τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες.
Να διευρύνει τη συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή.
Να προωθήσει τη διεθνή πολιτιστική συνεργασία.

Ε. Πολιτιστικός τουρισµός, καινοτοµία βασισµένη στην τοπική κληρονοµιά

«.. Η απόσταση από το τίποτε στο ελάχιστο είναι πολύ µεγαλύτερη,
παρότι από το ελάχιστο στο πολύ. Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική,
το σπίτι φτωχικό στις αµµουδιές του Οµήρου...»
Ο. Ελύτης
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Με τον όρο πολιτιστικός τουρισµός εννοούµε την εναλλακτική µορφή τουρισµού21, όπου
ο τοπικός πολιτισµός και η τοπική πολιτιστική δηµιουργία αποτελούν τη βάση για προσέλκυση
τουριστών. Η ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά διασφαλίζει άνετα το ποιητικό ελάχιστο
του Ελύτη. Οι τοπικές κοινωνίες, σε όλες τις µορφές τους (κοινότητα, πόλη, περιφέρεια),
είναι οι φυσικοί φορείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Συνήθως τα πολιτιστικά
ενδιαφέροντα των τουριστών για ένα τόπο περιλαµβάνουν: Την ιστορία και την αρχαιολογία,
τη λαϊκή παράδοση, τον τρόπο ζωής, τα ήθη και έθιµα, την πολιτιστική εξέλιξη, τις τέχνες,
τα φαγητά, τα ποτά και την τοπική παραγωγή, την κοινωνική και οικονοµική δοµή, τα διάφορα φεστιβάλ και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις22.
Ο πολιτιστικός τουρισµός παρουσιάζεται ως µια βιώσιµη εναλλακτική προοπτική από
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονοµικής σκοπιάς. Η ανάπτυξη όµως απαιτεί εµπνευσµένες ιδέες, όραµα και σοβαρή προετοιµασία διαφοροποιηµένων τουριστικών προϊόντων, µε αντίστοιχες επενδύσεις, σωστή επικοινωνία και στενή συνεργασία ανάµεσα στο δηΕναλλακτικές µορφές τουρισµού: Αθλητικός, γαστρονοµικός, θρησκευτικός, ιατρικός, πολιτιστικός, συνεδριακός
κ.λπ. Η έννοια ποιοτικός τουρισµός δεν ταυτίζεται απαραίτητα µε την έννοια πολυτελής - ακριβός τουρισµός.
Αναφέρεται στο είδος τουριστικής δραστηριότητας η οποία προστατεύει τις τουριστικές πηγές, προσελκύει τουρίστες που σέβονται την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Σύµφωνα µε έρευνες του Παγκόσµιου Οργανισµού
Τουρισµού (Π.Ο.Τ.), η πλειοψηφία των τουριστών σήµερα επιθυµεί να επισκέπτεται περιοχές µε υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα και έντονα στοιχεία τοπικού πολιτισµού.
Πολύ ενδιαφέρουσες επίσης είναι οι συνέργιες του πολιτισµού, του τουρισµού και της Ορθοδοξίας σε µια «κρίσιµη οικονοµική συγκυρία». ΤΟ ΒΗΜΑ: δηµοσίευση: 21/03/2011 Στην προώθηση του θρησκευτικού τουρισµού
στοχεύει το Μνηµόνιο Συνεργασίας που υπογράφηκε τη ∆ευτέρα 21 Μαρτίου µεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και του ταξιδιωτικού οργανισµού Travel Plan. Το Μνηµόνιο υπέγραψαν ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυµος και ο διευθύνων σύµβουλος του Travel Plan, στο πλαίσιο της συνεργασίας
για την ανάπτυξη των βυζαντινών περιηγήσεων και την προβολή σηµαντικών ορθόδοξων µνηµείων που αποτελούν
λατρευτικό προορισµό. Ο Αρχιεπίσκοπος πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα έχει ιστορία και σπουδαία µνηµεία που αποτελούν πόλο έλξης και βοηθούν στην καλλιέργεια των ανθρώπων», εξετάζει δε το ενδεχόµενο αξιοποίησης
µοναστηριών που πληρούν προδιαγραφές φιλοξενίας, εφόσον δοθεί η δυνατότητα να ανακαινιστούν µέσω της
ένταξής τους στο ΕΣΠΑ.
Αξιοσηµείωτη επίσης είναι και η παρέµβαση που έκανε ο υπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλος Γερουλάνος
στο συνέδριο της «Ιmic 2011», µε επίκεντρο τον τουρισµό, που έλαβε χώρα στο συνεδριακό µέγαρο Αθηνών, ο
οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να αναδειχθεί µε κάθε τρόπο η µοναδικότητα της ελληνικής γαστρονοµίας και όλα όσα
αυτή αντιπροσωπεύει. Τα προϊόντα της ελληνικής γης και της ελληνικής θάλασσας, συνδυασµένα µε τα ήθη και τα
έθιµα που σχετίζονται µε τη διατροφή µας, αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητάς µας. Κάτι που ξεπερνά τον
τίτλο της παγκόσµιας άυλης κληρονοµιάς που αναγνώρισε η UNESCO στη Μεσογειακή διατροφή. Κάτι που κάνει
την ελληνική εµπειρία του φαγητού απόλυτα µοναδική. Το ελληνικό τραπέζι ανέκαθεν είχε ιδιαίτερη σηµασία,
καθώς όπως τόνισε ο υπουργός, στο ελληνικό τραπέζι µαζεύεται η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνεργάτες αλλά και
άγνωστοι ταξιδιώτες, διότι εκεί χτυπά ακόµη η καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας.
22
Όπως, π.χ., οι τελετές γάµων. Σηµειώνεται ότι αρχίζει να καθιερώνεται ως διεθνής µόδα η τέλεση ελληνικών
γάµων στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό το πραγµατικά καινοτόµο και χρυσοφόρο πολιτιστικό τουριστικό προϊόν αναπτύχτηκε από τοπικούς φορείς, χωρίς κεντρικό σχεδιασµό από τις πολυάριθµες κρατικές υπηρεσίες και υπουργεία.
Σηµείωση: Σύµφωνα µε στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού, ο περιηγητικός τουρισµός εκπροσωπεί
σήµερα το 16%, ο τουρισµός των δράσεων, χόµπι και αισθήσεων το 52% και το υπόλοιπο το µοιράζονται οι λοιπές
µορφές, όπως ο επαγγελµατικός, ο συνεδριακός, κ.λπ. Βέβαια, υπάρχει µία µείξη των διαφόρων αυτών κατηγοριών.
Έτσι, µε πρόσφατα στοιχεία, ο λεγόµενος πολιτιστικός τουρισµός σήµερα αυξάνεται µε ταχύτερο ρυθµό από τον
µαζικό τουρισµό και θεωρείται ότι το 37% όλων των διεθνών ταξιδιών περιλαµβάνει και ένα πολιτιστικό στοιχείο.
21
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µόσιο και τοπικούς δηµοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς και συστηµατική εργασία. Απαιτείται
όµως κοινωνική εγρήγορση και όχι µοιρολατρία (µάχη σε κατάσταση ηµιανάπαυσης δεν
γίνεται). Η πολιτική πρέπει να ξεφύγει από την προσέλκυση τουριστών που αναζητούν µόνον τον ήλιο, τη θάλασσα και τη διασκέδαση. Θα πρέπει να ενδιαφερθεί, κατά κύριο λόγο,
για «τουρίστες» που ζητούν επιπλέον υπηρεσίες υψηλού πνευµατικού επιπέδου, που αφορούν όχι µόνον την κατατόπισή τους στα διάφορα πολιτιστικά θέµατα που θα δουν επιτόπου, αλλά και τις γνώσεις και εµπειρίες που θα αποκοµίσουν. Για παράδειγµα, διαλέξεις, παραστάσεις, συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια, συναυλίες, επιστηµονικές και καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις όλων των ειδών και κυρίως συµµετοχικές δράσεις, όπως εκµάθηση τοπικών
χορών, βυζαντινής ζωγραφικής, µεσογειακής µαγειρικής κ.ά., που ενθουσιάζουν τους «ψαγµένους τουρίστες». Η πολιτική πολιτιστικού τουρισµού πρέπει:
α) να είναι περιβαλλοντικά ανεκτή σε βάθος χρόνου
β) να αποφέρει βιώσιµα οικονοµικά οφέλη στις περιοχές που αναπτύσσεται
γ) να είναι ηθικά και κοινωνικά σύµφωνη µε τις τοπικές κοινωνίες και
δ) να εξασφαλίζει τη διατήρηση του φυσικού και πολιτισµικού κεφαλαίου
για τις µελλοντικές γενιές.

Ζ. Η τεχνολογική καινοτοµία στην υπηρεσία του πολιτισµού
Στην Αρχαιότητα, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας θεωρείτο η καρδιά του πολιτισµού
και περιλάµβανε δεκάδες χιλιάδων έγγραφα, µέχρις ότου την κατέστρεψαν ολοκληρωτικά. Το περιεχόµενο όµως της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας ήταν διαθέσιµο µόνον για
έναν πολύ µικρό κύκλο ερευνητών οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Αίγυπτο. Σήµερα, η Ευρώπη εγκαινιάζει ένα καινούργιο και µεγάλο έργο µε την ονοµασία
Εuropeana, που είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη της Ευρώπης. Πρόκειται για µια πολύγλωσση πύλη, η οποία συγκεντρώνει σε ψηφιακή µορφή, σε έναν και µοναδικό ιστότοπο, όλους
τους πολιτιστικούς θησαυρούς από εθνικές βιβλιοθήκες, µουσεία και αρχεία δεδοµένων
και των 27 κρατών-µελών. Η τεχνολογία της ψηφιοποίησης επιτρέπει τη διατήρηση, για
αιώνες, των πολιτιστικών θησαυρών.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας αφορά στην ευκολία πρόσβασης σε οτιδήποτε παράγει ο
πολιτισµός, σε εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στις µεγαλύτερες βιβλιοθήκες, σε κινηµατογραφικές ταινίες, βιβλία και µουσική από όλο τον κόσµο. ∆ηµιουργούνται πολύ µεγάλες δυνατότητες για ανταλλαγή και διακίνηση ιδεών, µεταξύ
µεγάλων οµάδων ανθρώπων. Επίσης, δηµιουργούνται νέες δυνατότητες στην παραγωγή καλλιτεχνικών έργων. Με πολύ πιο εύκολο και φτηνό τρόπο, µπορεί κανείς να συνθέσει ψηφιακά
µουσική, κινηµατογραφικές ταινίες κ.ά. Η ψηφιακή προσέγγιση θα ανοίξει το νέο πολιτισµικό
κεφάλαιο της Ελλάδας, εντός και εκτός «των τειχών», και για τους Έλληνες και για τους ξένους. Τα ψηφιακά µέσα θα καθοδηγήσουν, θα ενηµερώσουν τους επισκέπτες και θα δηµιουργήσουν νέες παραστάσεις που θέτουν σε νέες βάσεις το εθνικό πολιτισµικό προϊόν.
Πολλοί τοµείς έχουν µεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Η εκµετάλλευση όλων των πλεονεκτηµάτων της κοινωνίας της γνώσης απαιτεί µια οικονοµία, στην οποία η πολιτιστική
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εφευρετικότητα και καινοτοµία σε όλες τις µορφές της αναδεικνύεται ως ένας από τους
κεντρικούς στόχους της πολιτικής για τον πολιτισµό. Η προώθηση του στρατηγικού στόχου υψηλών επιπέδων δηµιουργικής παραγωγής απαιτεί τη διεύρυνση και τον εµπλουτισµό της πληροφόρησης του κοινού.
Ένας πρόσθετος τοµέας που η τεχνολογική εξέλιξη µπορεί να συµβάλλει έµµεσα στον
πολιτισµό είναι η εξέλιξη συστηµάτων παρακολούθησης και φύλαξης των µουσείων, εκθέσεων και αρχαιολογικών χώρων.

Η. Επίλογος

«Οι Έλληνες πάντα δηµιουργούσαν πολύ περισσότερο πολιτισµό και ιστορία
από όσο µπορούσαν να διαχειριστούν.»
W. CHURCHILL

Βαδίζουµε σε µια εποχή χωρίς ουσιαστικά οικονοµικά και επικοινωνιακά σύνορα, όπου
η γλώσσα και ο πολιτισµός αποτελούν την κύρια ειδοποιό διάκριση των λαών. Η ελληνική πολιτισµική κληρονοµιά και η συνέχεια της διαχρονικής πολιτιστικής δηµιουργίας συνιστούν τους πιο σηµαντικούς παράγοντες ανάπτυξης της χώρας µας, αρκεί να γίνει προσεκτική και σοβαρή διαχείριση και των «µεγάλων» αλλά και των «µικρών». (π.χ., ο τουρίστας που θα βρει κλειστά τα µουσεία, ή θα εξαπατηθεί από κάποιον «επαγγελµατία»,
όχι µόνον δεν θα ξαναέρθει, αλλά και θα δυσφηµίσει τη χώρα.)
∆υστυχώς δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για µια καλή πρώτη εντύπωση!
Σηµασία λοιπόν και στη λεπτοµέρεια!...∆ιότι...
«Για ένα καρφί, χάθηκε το πέταλο. Για ένα πέταλο, χάθηκε το άλογο. Για ένα άλογο,
χάθηκε ο καβαλάρης. Για έναν καβαλάρη, χάθηκε η µάχη. Για µια µάχη, χάθηκε η αυτοκρατορία.»
Sun Tzu: «Η τέχνη του πολέµου». Κίνα, 310 π.Χ., Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2008.
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ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
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παράρτηµα

οι προηγούµενοι
διαγωνισµοί
1994 - 2010
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Επιτροπές Αξιολόγησης*
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2010
∞µƒ∞ª√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∞£∞¡∞™√À§∏™ £∞¡∞™∏™
∞§∂•∞∫∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™

¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ (2001-2002)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ALTEC A.E. (2000-2001)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ ∞ıËÓÒÓ,
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1998-1999)
∞§∂•π√À ª∞ƒπ∞
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ (2002-2003)
∞§√°√™∫√Àº∏™ °πøƒ°√™
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1996-1997)
∞¡∞§À∆∏™ ¡π∫√™
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ (1999-1998)
∞ƒ∞¶√°§√À ∆∞∫∏™
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ American Express Bank (1994-1995)
µ∞ƒ∞°∫∏ ∂§∂¡∏
∂È¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜-Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™EB (1995-1996)
µ∂∆∆∞™ ¡π∫√§∞√™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2002-2003)
°π∞¡¡√¶√À§√™ ª∞ƒπ¡√™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Alpha ∆Ú¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜ (1996-1997)
°√À§∞¡¢ƒ∏ ¡π∫∏
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ (1999-2000)
¢∞™∫∞§√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ∞.∂. (2002-2003)
¢EN¢PINO™ °IANNH™
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ OAE¢ (2006-2007)
∆EN∆PINOΥ-ΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
Καθηγήτρια Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποδιοικητής Τράπεζας Ελλάδος
£EO¢øPO¶OY§O™ ™¶YPO™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E. (2009-2010)
∫∞ƒ∞ª∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ∂¶π£∂øƒ∏™∏™ (1994-2002)
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ
Αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος Eurobank EFG (2009-2010)
∫π¡∆∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
¶Ú‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1995-1996)
∫√§§π¡∆∑∞™ ∆ƒÀºø¡∞™
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2001-2002)
∫√À∫π∞¢∏™ °π∞¡¡∏™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
ªÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (1997-1998)
∫√À∫§∂§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ¶ÚÔﬁ‰Ô˘ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ
√Ì›ÏÔ˘ µπ√Ã∞§∫√ ∞.∂. (2007-2008)
KOYNENAKH - EºPAIMO°§OY ™OºIA ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ VIVODI TH§E¶IKOINøNIE™ A.E.
(2008-2009)
∫Àƒπ∞∫√¶√À§√™ √¢À™™∂∞™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™EB (2003-2004)
§YM¶EPAKH ANTI°ONH
K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (2006 - 2007)
ª∞¡√™ °π∞¡¡∏™
°ÂÓÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ ∂ÓÒÛÂˆ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ(1998-1999)
ª∞ƒπ¡√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ
∂ÚÂ˘ÓÒÓ, ÚÒËÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™EB (1994-1995)
ª√Àƒª√Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ (2005-2006)
ª√À™π√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏﬁÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ
Î·È ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙË˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ (2007 - 2008)

* OÈ ·Ó·ÁÚ·ÊﬁÌÂÓÂ˜ È‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
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ª¶√À∆∞ƒ∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
MøY™H™ PAºAH§
¡∞¡√¶√À§√™ ¡π∫√™
¶A§A™KA™ £EO¢O™π√™
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΤΣΑ
¶∞¡∆∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™
¶A¶ABA™I§EIOY °IANNH™
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À ∞¡¢ƒ∂∞™
¶∞¶∞£∞¡∞™π√À °π∞¡¡∏™
¶∞¶∞§∂•∞¡¢ƒ∏ ¡∞¡™À
¶∞¶∞§∂•√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
¶∞¶∞§∂•√¶√À§√™ £EO¢øPO™
¶√§À∑ø°√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™
¶ƒ∞™∆∞∫√™ °ƒ∏°√ƒ∏™
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
™µ√ƒø¡√™ ¢π√¡À™∏™
™πø∆√™ °π∞¡¡∏™
™∫√À§§√™ ªπÃ∞§∏™

ΣΚΟΥΡΑΣ ΘΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆∞ªµ∞∫∞∫∏™ ∞¶√™∆√§√™
∆∞¡∂™ ª∏¡∞™
∆™√À∫∞§∞™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆™√À¶π¢∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™
º∂™™∞™ £∂√¢øƒ√™
ºI§H™ °IANNH™
º√À¡∆√À∫∞∫√™ ¢ƒ∞∫√À§∏™
Ã∞§∫π∞™ Ãƒ∏™∆√™
Ã∞™™π¢ πø∞¡¡∏™
Ãƒπ™∆√º√ƒ∞∫√™ ªπÃ∞§∏™

11:38 AM
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¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding A.∂.
(2003-2004)
Γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του Οµίλου
της Εθνικής Τράπεζας (2008-2009)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ EÈ¯Â›ÚËÛË˜ AÂÚ›Ô˘ A.E. (2004-2005)
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ EUROBANK (1995-1996)
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE, K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
(2004-2005), (2005-2006), (2006-2007), (2007-2008)
∆ιευθύνουσα σύµβουλος ΟΤΕAcademy (2009-2010)
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞.∂. (2007 - 2008)
OÈÎÔÓÈÌÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ NÂÔ¯ËÌÈÎË˜ - §.B. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë˜ ABEE (2006 - 2007)
∆ηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής Οµίλου Economia (2009-2010)
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. (2007 - 2008)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1996-1997)
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2003-2004)
M¤ÏÔ˜ ¢.™. ∞.∂. ∆ÛÈÌ¤ÓÙˆÓ ∆ÈÙ¿Ó (1999-2000)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞.∂. ∆ÛÈÌ¤ÓÙˆÓ ∆ÈÙ¿Ó (2006 - 2007)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °™∂∂ (1997-1998)
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2000-2001)
Αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (2008-2009)
∂ÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞.∂. µπ√™ø§ (1994-1995)
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ∂¶π£∂øƒ∏™∏™ (1994-1999)
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÃËÌÂ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ,
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·
ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (1999-2000)
Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπηστηµίου Αθηνών (2008-2009)
∆ιευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E. (2008-2009)
Γενικός ∆ιευθυντής ∆υτικών Βαλκανίων,
VIVARTIA S.A. Κλάδος Αρτοποιΐας & Ζαχαρωδών (2009-2010)
ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (1998-1999)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜ (2001-2002)
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ (2001-2002)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘ (2005-2006)
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest ∞∂µ∂ (2005-2006)
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜ (2004-2005)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∂µ∂∞ (2002-2003)
∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛﬁ‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ (2000-2001)
∫·ıËÁËÙ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (1994-1995)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens A.E., ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
√Ì›ÏÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ SIEMENS ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (2000-2001)
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Θέµατα
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2010
1Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1994-1995

∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ™∆√ •∂∫π¡∏ª∞ ∆√À 21Ô˘ ∞πø¡∞
ª∏¡Àª∞∆∞ ∞¶√ ∆√À™ ¡∂√À™

2Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1995-1996

∏ ¢π∂£¡√¶√π∏™∏ ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡

3Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1996-1997

∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ KAI ∏ √π∫√¡√ªπ∫∏
& ¡√ªπ™ª∞∆π∫∏ ∂¡ø™∏ ∆∏™ ∂Àƒø¶∏™

4Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1997-1998

√ ∞¡£ƒø¶π¡√™ ¶∞ƒ∞°ø¡ ™∆∏ ™À°Ãƒ√¡∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏

5Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1998-1999

∆∞ ª∂™∞ ™À¡∞§§∞°ø¡ ™∆√¡ 21Ô ∞πø¡∞

6Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1999-2000

∞¡∞¶∆À•∏ KAI ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

7Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2000-2001

∏ ∆∂Ã¡√§√°π∞ ∆ø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπø¡ KAI ∏ ¡∂∞ √π∫√¡√ªπ∞
™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

8Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

∏ ∂¶π¢ƒ∞™∏ ∆ø¡ √§Àª¶π∞∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ ∆√À 2004
™∆∏¡ √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∆∏™ Ãøƒ∞™
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¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2002-2003

∂∆∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏: ∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ø™ ∫∞§√™ ¶√§πT∏™

10Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2003-2004

∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ KAI ¶∞ƒ∞¢√™∏

11Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2004-2005

¶OIOTHTA ZøH™ ™THN E§§A¢A TOY 21Ô˘ AIøNA

12Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2005-2006

∏ ™Àªµ√§∏ ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ¶√§À∂£¡π∫ø¡ ∂∆∞πƒ∂πø¡
™∆∏¡ ∞¡∞¶∆À•∏ ∆∏™ Ãøƒ∞™ ª∞™

13Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2006-2007

∂∫¶∞π¢∂À™∏ - ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏ ∫∞∆∞ƒ∆π™∏
∫∞π ∞¶∞™Ã√§∏™∏

14Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2007-2008

OIKONOMIA KAI ¶EPIBA§§ON
™THN E§§HNIKH ¶PA°MATIKOTHTA

15Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2008-2009

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

16Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2009-2010

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
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Χορηγοί
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2010
∞¡∆π¶ƒ√™ø¶Eπ∞ ∆∏™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™
∂¶π∆ƒ√¶∏™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
∞™∆∏ƒ ∞™º∞§∂π∂™
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ¡∂∞™ °∂¡π∞™
°∂¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
¢π∏¡∂∫∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞.∂.
∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO
EK¢O™EI™ E™TIA
∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏
∂§°∂∫∞
E§§HNIKA ¶ETPE§AIA
∂§§∏¡π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ ¢π√π∫∏™∂ø™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (∂∂¢∂)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
∂•√¶§π™ª√™ ¢ƒ∞™∏™ POLO
∂À¢∞¶
∏§π√¶√À§√À-∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À
HPAK§H™ ANøNYMH °ENIKH
ETAIPIA TΣIMENTΩN
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
π√µ∂
MOTO¢YNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
OIKONOMIKO ¶ANE¶I™THMIO A£HNøN
™TAYPO™ ¢HMA™
ME§O™ TH™ EYPø¶A´KH™ E¶ITPO¶H™
∆π∆∞¡
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶π™∆∂ø™
∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
∆ƒπ∞ ∂æπ§√¡
136

T™IMENTA XA§Yæ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
À¶√Yƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™
∫∞π £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡
ºø∫∞™ – ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞
Ãƒ∏ª∞∆π™∆∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡
ADIDAS
∞π∆ ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
AI∂SEC
AEGEAN
ALBA
ALPHA BANK
ANEK LINES
BALLANTINE’S
BP HELLAS
CRISTIAN DIOR
COCO-MAT
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HEWLETT PACKARD HELLAS
i-learn Academy
INFO-QUEST
INTERAMERICAN √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
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INTRACOM √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
IST STUDIES
JADE HELLAS
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
PANAFON
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR
RANK XEROX
REUTERS

Page 137

S&B µπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫∆∞ ∞.∂.
SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
∞£∏¡∞ 9,84
∞¡∆1 RADIO 97,5 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂∫ºƒ∞™∏ 92,4 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂ƒ∆3
∏Ã√™ 90,9 (§¿ÚÈÛ·)
KA£HMEPINH ÂÊËÌÂÚ›‰·
KAPIEPA ÂÊËÌÂÚ›‰·
¶∞¡√ƒ∞ª∞ 9,84 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
¶A¶A™øTHPIOY
¶√§π™ 88,6 FM
ACTIONGLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM
ALPHA ∆∏§∂√ƒ∞™∏
ASTRA RADIO 93,2 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
BLUE FM 92,6 (∆Ú›ÔÏË)
CLASSIC FM 96,14 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
COOL FM 106,8 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
COSMOS FM 90,7 (∞ÁÚ›ÓÈÔ)
E-SHOP.GR
FLY FM 95,9 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
GREEKBOOKS.GR

HELLASTAT
JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
KISS FM 92,2 (¶¿ÙÚ·)
MAD, WWW.MAD.TV, MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NEO ƒ∞¢π√ºø¡√ 102,3 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NITRO RADIO 102,5
NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
POWER 100,2 (µﬁÏÔ˜)
RADIO DJ 105 (∞ÚÎ·‰›·)
RADIO IN 93,1 (πˆ¿ÓÓÈÓ·)
RADIO1 FM 88 (ƒﬁ‰Ô˜)
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (¶¿ÙÚ·)
STUDIO 19 101,9 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
SUPER B TV (¶¿ÙÚ·)
UNIVERSITY PRESS
TOP FM 105 (ÕÚÙ·)
TOP FM 98,9 (Ã›Ô˜)
ZHTEITAI.GR
137

17os 145-184:Layout 1

5/23/11

11:38 AM

Page 138

1994 - 1995 ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Oµ∂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ M·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ EÚÂ˘ÓÒÓ Î·È ÚÒËÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ T¿ÎË˜ AÚ¿ÔÁÏÔ˘
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ American Express Bank
ñ ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ ™‚ÔÚÒÓÔ˜
EÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. BIO™ø§
ñ Iˆ¿ÓÓË˜ X·ÛÛ›‰
K·ıËÁËÙ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·ÓÓ›·
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1995 - 1996 ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ¢Â‡ÙÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
™ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô ÙﬁÙÂ ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶·È‰Â›·˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ AÓ‰Ú¤·˜ KÈÓÙ‹˜
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ EÏ¤ÓË B·Ú¿ÁÎË
EÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ - Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ N›ÎÔ˜ N·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Eurobank
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: M¤Á·ÚÔ Athenaeum
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1996 - 1997 ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

√π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™

∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™
∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∫√ƒø¡∏™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™

°π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™

¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA)
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞
™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™
∞¡∞¶∆À•∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞¢√¶√À§∏™ Ã. °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
CBS STUDIES

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT
DEREE COLLEGE

ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡
∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

µ∂∫ƒ∏ πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√À∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙË˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π√µ∂, §.
¶··‰‹ÌÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞. ∑ËÛÈÌﬁÔ˘ÏÔ˜ Á.Á. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜, ∫. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ∆.
°È·ÓÓ›ÙÛË˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ª¤Á·ÚÔ Athenaeum, ·›ıÔ˘Û· ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜
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1997 - 1998 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™

∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡
™∆∂§∂Ãø¡
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
π∂∫ øª∂°∞

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA)
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√
¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

µ§∏™ª∞™ √ƒ∂™∆∏™

§∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡
∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™

°∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡
IST STUDIES

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™

√π∫√¡√ª∞∫∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π
Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞™ª∞ ∂§∂¡∞

°∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π Ã∞§∫π¢√™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π
∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™
¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ
ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ KÔ˘ÎÈ¿‰Ë˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜
ñ N›ÎÔ˜ AÓ·Ï˘Ù‹˜
AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™¿ÎË ∫·Ú¿ÁÈˆÚÁ·
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1998 - 1999 ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞

Ã∞§π∫π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ªÀ§ø¡∞∫∏ ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
ºπ§π¶¶∏ ª∞ƒπ∞

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

™∆∞Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡
∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞ƒ√À∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

°ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

£∂√Ã∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™

ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™

∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

ƒ√∫∫∞™ ∞¶√™∆√§√™

¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¢Ú˘˜
Î·È Ô Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞. ∫ÈÓÙ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ M¿ÓÔ˜
°ÂÓÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ EÓÒÛÂˆ˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ AÏÂÍ¿ÎË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ AıËÓÒÓ Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ AﬁÛÙÔÏÔ˜ T·Ì‚·Î¿ÎË˜
YÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Athenaeum Intercontinental, Ballroom II
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1999 - 2000 ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞

ª¶∞ƒ∫π∞™ °∂øƒ°π√™

™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡
∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫√À
™∆∂§∂Ã√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

°∫π√∫∞ ∆∂ƒæπÃ√ƒ∏

§∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™

∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™
£∂√§√°π∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™
™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ª∂ƒ§∂ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∑∂ƒµ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏

∆™∂∫√™ Ãƒ∏™∆√™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

∆ª∏ª∞ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡
™Ã√§∏ ¢π∞Ã∂πƒI™∏™ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡
∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™À§∞∫√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-∂À∞¡£π∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡
™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∞∆ƒø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√À∆√À¶∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞
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∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, π¿ÛÔÓ·
™ÙÚ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ Î·È µÏ¿ÛË ™Ê˘ÚﬁÂÚ·, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ N›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
K·ıËÁËÙ‹˜ XËÌÂ›·˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ °·›·
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2000 - 2001 ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

¡∆∞∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™

¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¶ƒ∞™√¶√À§√À ∂§¶π¢∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡
∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™

ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √¢∂
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

™π∂∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

µπ¢∞§∏ ∞°°∂§π¡∞

∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™
KAI ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡
∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™

ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

£∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™

¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
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√È ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ °. ¢Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
°. ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ·, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °.
¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, §. AÓÙˆÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Î·È
A. AÌ·ÚÈÒÙÔ˘, ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã·ÏÎÈ¿˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
ñ °ÚËÁﬁÚË˜ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens ∞.∂. Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ EÙ·ÈÚÈÒÓ Siemens
ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
ñ £·Ó¿ÛË˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ Altec ∞.∂.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Ì¤Á·ÚÔ, ·›ıÔ˘Û· 13
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2001 - 2002 ΟΓ∆ΟΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™

ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏

∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

∫ø¡™∆∞¡∆π¡√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ª¶∞ƒª¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞-ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√™√ºπ∞™ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
¡∞¡√À ™∆À§π∞¡∏

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡,
ª∂∆∞ºƒ∞™∏™ & ¢π∂ƒª∏¡∂π∞™
π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∫∞∆∞∫∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS
AND MANAGEMENT STUDIES
THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜
∞ıËÓ·›ˆÓ, Î·È Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ñ ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜
∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ AıήÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003 ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™
¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™

¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√
°∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏

∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√ƒ¡∂§∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™
∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™
ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
§π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∂´∆∑π∫∞ ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ∫∞π ¢π∞º∏ªπ™∏™
™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∆∂π £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
§∞ª¶ƒ√À °∂øƒ°π√™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™
∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
Ãøƒ√∆∞•π∞™, ¶√§∂√¢√ªπ∞™
∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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OÈ ‰Ò‰ÂÎ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÓËÏ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÎ‹ E˘ı‡ÓË,
¢Ú·ÎÔ‡ÏË ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ EBEA, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ·
ÙË˜ OBE, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OBE, ¶·Ó·ÁÈÒÙË AÏÂÍ¿ÎË, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., NÈÎﬁÏ·Ô B¤ÙÙ·,
Î·ıËÁËÙ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË˜ ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EBEA
ñ NÈÎﬁÏ·Ô˜ B¤ÙÙ·˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™

∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞§§π¡∆∑∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™

ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡
∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
µ∞ƒ∆∑π∫√™ •∂¡√∫ƒ∞∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∞À°∂ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∫ø™∆√À§∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
ª∂§π°∫√∆™π¢∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∑∞µπ¢∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫∏™
ΚΑΙ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
™∆À§√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

§√Àªπø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√
∫∞ƒÀø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜.
™ÙË ÌÂÛ·›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ,
Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜,
Ô ‰Ú µ·Û›ÏË˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜, ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MBA ÛÙÔ ALBA,
Î·È Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¡¿ÓÛ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹
AÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2004 - 2005 ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

OÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÂÒÚÁÈÔ XÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË IST Studies, P·Ê·‹Ï
Mˆ˘Û‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢E¶A, MÈ¯·‹Ï XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Siemens, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ
ÙË˜ Quacquarelli Symonds, ™‡ÚÔ K·Ú¿ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ IOBE
Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ º›ÏË˜
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ñ ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ∞.∂.
ñ ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏

Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡
™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∫√Àº√™ £øª∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™
∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∞¶√™∆√§√À ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

•∞¡£√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
Ãøƒπ∞¡√¶√À§√™ ∂ªª∞¡√À∏§
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™
™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™
™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂§∞™√À¢∞™ ª∞ƒ∫√™

∆∞§πª∏ √§°∞

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡
∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

O°¢OO µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ ΚΑΙ TEXNO§O°IA™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™APPH™ NIKO§AO™
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√

ENATO µƒ∞µ∂π√

MOYPATI¢H™ ANTøNIO™

TIPIAKI¢OY °EøP°IA

KAKABA™ KøN™TANTINO™

TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN ∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TPITO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO µƒ∞µ∂π√

KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™

M¶E§T™IO™ ™TAMATH™

∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

TETAPTO µƒ∞µ∂π√

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√

KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA

M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH

∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™ ∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√

°EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™

KPHTI¢OY A§E•AN¢PA

∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

£EO§O°IKH ™XO§H
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

EKTO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√

T™AKANIKA E§I™ABET

XATZH°IANNH MAPIA

∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™
XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√

EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™

MYTH EYA°°E§IA

∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

NOMIKH ™XO§H
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
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2005 - 2006 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): £Âﬁ‰ˆÚÔ º¤ÛÛ·, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µ∂ Î·È
‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Info-Quest AEBE, ª¿ÚÎÔ ¶Ï˘Ù¿, ˘Â‡ı˘ÓÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Modular MSc
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ist Studies, ŒÊË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ Info-Quest ∞∂µ∂, √‰˘ÛÛ¤· ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿, ¡·Ù·Ï›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜
& ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ÂÈ‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ÙÌ‹Ì· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank, ƒÔ‡Ï·
™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ & Ù‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È
‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ∞.∂., πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË ªÔ‡Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹
·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Famar, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÛÔ˘›‰Ë, ÚﬁÂ‰ÚÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë,
ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡Ê·, ˘Ô˘ÚÁﬁ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °·Ï¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Coco-Mat,
™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫, £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹
¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ
˘Ô˘ÚÁﬁ, ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹, ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¢∂¶∞
EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ πˆ¿ÓÓË˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜,
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜,
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜,
∂È‰ÈÎﬁ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂, K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & ∂π¢π∫√ ∂¶∞£§√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

™π°√Àƒπ∆∞ ∞™¶∞™π∞

¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ÃƒÀ™√À§∞

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∂∆∑π∫∞ ∂πƒ∏¡∏

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ MARKETING & ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ƒπ∆™∞™ ¡π∫√§∞™

∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ΚΑΙ ¢π∞º∏ªπ™∏™
∆∂π ∞£∏¡∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
ª¶√À™¢∂∫∏™ ¡π∫√§∞√™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ªπÃ∞§∏ ∂§∂¡∏

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ÃƒÀ™√™∆√ª√À ™√ºπ∞

ª∞ƒπ¡∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√Àƒ¢√À¶∞§√™ ™ø∆∏ƒπ√™

¢∏ª√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡
ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆∑∞ƒ∞∫∏ ∞£∏¡∞

¶∞¶¶∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ & Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

™∞ƒƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞

∫√À∆™√À∫√™ ª∞ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
∂£¡π∫√ ΚΑΙ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

™∆∞ª∞∆∂§∞∆√™ πø∞¡¡∏™

µ∞´§∞™ ¢π√¡À™π√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™
∆∂π ¶∞∆ƒ∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

¶√§À∑√™ Ãƒ∏™∆√™

§∞µƒ∞¡√™ °π∞°∫√™

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡
ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

™Ã√§∏ π∞∆ƒπ∫∏™
∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∞º∂¡∆∞∫∏™ £∂ªπ™∆√∫§∏™

¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶∞¡∆∂§∏™

√π∫√¡√ªπ∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ & §√°π™∆π∫∏
IST STUDIES

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
¢√À∫∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡£∏
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂º∞ƒª√°ø¡
∆∂π ¢À∆π∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™
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2006 - 2007 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿):
°ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, ™‡ÚÔ
∆·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ª·ÚÈ¤ÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜
√ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ∆ÛÈÒÓÔ, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ New York College, §ÂˆÓ›‰· °ÔÙ˙¤, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ New York
College, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÏÔÎÔ‡‚·ÚÔ˘, ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ
ÙË˜ Siemens A.E., ÃÚÈÛÙ›Ó· ∆Ú·˚ÙÔÚ¿ÎË, ˘Â‡ı˘ÓË ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ÙË˜ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿ ∞.∂.
Î·È °ÂÒÚÁÈÔ ÃÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ IST/University of Hertfordshire

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. ∆ÈÙ¿Ó
ñ ∞ÓÙÈÁﬁÓË §˘ÌÂÚ¿ÎË,
Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ ¢ÂÓ‰ÚÈÓﬁ˜,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ √∞∂¢
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··‚·ÛÈÏÂ›Ô˘,
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ¡ÂÔ¯ËÌÈÎ‹˜ – §.µ. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë˜ ∞µ∂∂
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜,
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ÃÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

¶∞§∞π√§√°√™ ∞¡∞™∆∞™π√™

∫Àƒπ∞∫π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∂∆ƒ√¶√À§√À ∞¡∞™∆∞™π∞
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆™√À∫∞§∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞
ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
µ∞™π§∞∫√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ºπ§ø¡ µ∞ƒµ∞ƒ∞

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ /
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ª∞ƒ√™ ∞¶√™∆√§√™
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ƒ∞¶∆∏ ∞¡£∏
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

™√À§∆∞¡∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞¶¶∂ ™ø∆∏ƒπ∞

ƒ∏°∞™ πø∞¡¡∏™

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√§§π∞™ °∂øƒ°π√™

ª¶∂§∂™∞∫√™ §∞ª¶ƒ√™

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

¡π∫√§∞√À ∂À°∂¡π∞
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
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2007 - 2008 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Ευάγγελο Μπαλτά, γενικό γραµµατέα
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµήτρη Πλατή, γενικό γραµµατέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, πρόεδρο του Οµίλου economia, Νικόλαο Μουσιόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Νικόλαος Μουσιόπουλος,
πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και κοσµήτορας
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
• Ανδρέας Παπανδρέου,
αναπληρωτής καθηγητής στα Οικονοµικά του Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Θεόδωρος Πανταλάκης,
αντιπρόεδρος ∆.Σ. και διευθύνων σύµβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
• Κωνσταντίνος Κουκλέλης,
διευθυντής παρακολούθησης Προόδου Εταιρειών οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
• Θεοδόσιος Παλάσκας,
ειδικός σύµβουλος Επιτροπής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ.
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

O°¢OO µƒ∞µ∂π√

ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√
ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ

ENATO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

TPITO µƒ∞µ∂π√

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

¢EKATO µƒ∞µ∂π√
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

TETAPTO µƒ∞µ∂π√
ΑΨΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

EKTO µƒ∞µ∂π√
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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2008 - 2009 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους: Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη,
πρόεδρο του Οµίλου economia, µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους των εταιριών-χορηγών του διαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
Πρόεδρος της Επιτροπής
• Θάνος Σκούρας,
καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλη
• Σοφία Κουνεκάκη-Εφραίµογλου,
πρόεδρος & διευθύνουσα σύµβουλος της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.,
• Παύλος Μυλωνάς,
γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του Οµίλου της Εθνικής Τράπεζας,
• Αλέξανδρος Σαµαράς,
αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Στέλιος Σταυρίδης,
διευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E.
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Ζάππειο Μέγαρο
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
– ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΖΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

NEW YORK COLLEGE

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
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2009 - 2010 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ

Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των εταιρειών-χορηγών του διαγωνισµού.

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Ελένη ∆ενδρινού-Λουρή,
καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
• Νίκος Καραµούζης,
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της EUROBANK EFG,
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Οικονοµία – Επιχειρήσεις
Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης
Τα µυστικά των ισολογισµών
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα
Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα
Επιχειρήστε... αγροτουριστικά
Made in China
Από το µηδέν… πώς θα δηµιουργήσετε µια
επιτυχηµένη επιχείρηση ξεκινώντας από την αρχή

Εκδόσεις The Economist
Το αλφαβητάρι του διαπραγµατευτή
Το αλφαβητάρι του επενδυτή
Εγχειρίδιο Ο Κόσµος σε Αριθµούς – 2007
Το αλφαβητάρι των οικονοµικών
Το αλφαβητάρι του διευθυντή
Επιτυχηµένες Καινοτοµίες
Ηθική των Επιχειρήσεων
Οδηγός Ιδεών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
Εγχειρίδιο του Marketing
Εγχειρίδιο Στρατηγικής
Management – Marketing
Χάος, οι επιχειρήσεις στην εποχή των αναταράξεων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
E-mail πωλήσεις
Βρίσκοντας νέα εργασία µετά τα 50
Άσε µε ήσυχη!
Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
Το εξαιρετικά αποτελεσµατικό σχέδιο Μάρκετινγκ
Το µικρό ΜΒΑ
∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού
Οικονοµική - Επιχειρηµατική Ιστορία
Η ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα,
εµπόριο και παραγωγή στη µέγγενη του κράτους
1894-1986
Ελληνικές Επιχειρήσεις από τον 20ό στον 21ο αιώνα
– Πρόσωπα και δραστηριότητες
Ολυµπιακοί Αγώνες και Επιχειρήσεις
Η Βιοµηχανία στο νοµό Μαγνησίας
Ναυτιλιακά κεφάλαια στην ξηρά
Λευκώµατα
Ελλάδα, Λαµπερά & Μυστικά Νησιά / Greece, Star
& Secret Islands
Μαγική Ελλάδα | Magical Greece
365 Κινήσεις για να σώσουµε τον πλανήτη
Μίκης Θεοδωράκης: οι αφίσες µου
Μελίνα – Κυριακή για πάντα
Το ξενοδοχείο Mont Parnes: µια αρχιτεκτονική
ορεινή ιστορία
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Οικονοµία - Πολιτισµός - Πολιτιστική Επιχειρηµατικότητα
Όταν η πολιτιστική δηµιουργία
συναντά την οικονοµία της αγοράς
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού
και του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
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