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Συντακτικής Επιτροπής
Συντακτική Επιτροπή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το παρόν τεύχος φιλοξενεί, στην ενότητα
«Έρευνα - Καινοτομία», ερευνητικά αποτελέσματα
διδακτορικών εργασιών οι οποίες εκπονήθηκαν
στα ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματός μας, σε
συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού. Αυτή η ερευνητική δραστηριότητα όπως και στα άλλα ΤΕΙ είναι υψηλού
επιπέδου και βελτιώνεται συνεχώς. Επιβεβαιώνεται έτσι ότι υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις ώστε
να επιτραπεί στα ΤΕΙ να απονέμουν διδακτορικούς
τίτλους κάτω από τις ίδιες αρχές και προϋποθέσεις
που ισχύουν για τα Πανεπιστήμια. Το τεύχος περιλαμβάνει επίσης χρήσιμες πληροφορίες στον
τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και ενημερωτικό
υλικό από την κοινότητα του ΤΕΙ και τη διεθνή κοινότητα αλλά και ενδιαφέροντα άρθρα στην ενότητα «Σχόλια - Απόψεις - Κρίσεις».
Στον τομέα της Εκπαίδευσης παρουσιάζονται τα
ισχυρά σημεία του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης και οι ολοκληρωμένες σπουδές που παρέχει
στους φοιτητές του ώστε ο επαγγελματικός κόσμος
να μιλάει για αυτούς με τα καλύτερα λόγια, ανταμείβοντας τους με μεγάλα ποσοστά απορρόφησης
στην αγορά εργασίας. Η ενότητα περιλαμβάνει επίσης ένα χρήσιμο άρθρο στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Διαβάστε στην ενότητα «Έρευνα» τα αποτελέσματα της πτυχιακής εργασίας 3 φοιτητριών που
αναφέρεται στη διερεύνηση της οδηγικής συμπεριφοράς των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο που βιώνει
καθημερινά την οδήγηση ο νέος άνθρωπος και σε
τι βαθμό συμβάλλει ο ίδιος στην πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων και κατ’ επέκταση στην προστασία της ζωής του και των συνανθρώπων του.
Στην ίδια ενότητα ο Δρ. Γκάρεθ Οουενς αναζητεί
τη Λαβύρινθο της Μινωικής Κρήτης και ερευνά αν
μπορεί να ταυτιστεί με το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου.
Στον τομέα της καινοτομίας φιλοξενείται μια
ερευνητική δουλειά σε ένα νέο ερευνητικό πεδίο,

Συντακτική Επιτροπή

αυτό της Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης και καταδεικνύονται οι βασικές ερευνητικές προκλήσεις στην
υλοποίηση συστημάτων επικοινωνίας της μουσικής
σε «πραγματικό χρόνο». Φιλοξενείται επίσης ένα ενδιαφέρον άρθρο για την ίδρυση και λειτουργία της
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που
αποτελεί σημαντική πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για την περεταίρω αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΤΕΙ Κρήτης και
την ενίσχυση του ρόλου του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Κρήτης και ευρύτερα της χώρας.
Η ενότητα ολοκληρώνεται με το άρθρο «Ψηφιοποίηση του Μουσείου Ελιάς Βουβών στο Δήμο Κολυμβαρίου» το οποίο καταγράφει πως οι καινοτόμες
τεχνολογίες στρατεύονται στην υπηρεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Η ενότητα της ειδησεογραφίας περιλαμβάνει
ποικίλα άρθρα που αναφέρονται στα διαδραματιζόμενα στο Ίδρυμά μας καθώς και ενδιαφέροντα νέα
από την Ελληνική και Διεθνή Κοινότητα.
Τα «Σχόλια - Απόψεις - Κρίσεις» φιλοξενούν
άρθρα που περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες
όπως για τα «Λειτουργικά τρόφιμα» που βοηθούν
στον έλεγχο του σωματικού βάρους, για το μέλι,
αυτό το θαυμάσιο προϊόν για το οποίο ο συγγραφέας προτρέπει: τρώτε μέλι, είναι υγεία! Επίσης φιλοξενείται ένα χρήσιμο άρθρο για τα προβλήματα
που δημιουργούνται από τη χρήση των πλαστικών
για αποθήκευση τροφίμων και το οποίο καταλήγει:
«… Θα έλεγα αφού δεν μπορούμε να αποφύγουμε
τη χρήση των πλαστικών, ναι στη σωστή χρήση των
σωστών πλαστικών». Η ενότητα ολοκληρώνεται με
ένα άρθρο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
και τις δημόσιες πολιτικές που χαράζονται και θα το
συνοψίζαμε στην πρόταση: « η ελαχιστοποίηση του
οικολογικού αποτυπώματος κάθε δραστηριότητας,
συμπεριλαμβανομένου του κτιριακού τομέα, θα
αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την
πρόοδο και την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.»
Καλή ανάγνωση!
Βασίλης Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης

'!& + 3- !

$*

/-!

6

Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης: Από τη θεωρία στην πράξη, με οδηγό το
μεράκι και τη δημιουργικότητα, του Δρ. Ι. Κοπανάκη

15

Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις – Ορισμοί, έννοιες και μέθοδοι,
του Γ. Γαλυφιανάκη

$*

/-!

'!& + 3- !

Τμήμα Εμπορίας και
Διαφήμισης: Από τη θεωρία
στην πράξη, με οδηγό το
μεράκι και τη δημιουργικότητα.
των Δρ. Ιωάννη Κοπανάκη*

Αν και είναι σαφές πως στο Τμήμα
Εμπορίας και Διαφήμισης η Πράξη κατέχει
εξέχουσα θέση, η εξοικείωση των φοιτητών με τη θεωρητική διάσταση βασικών
ακαδημαϊκών πεδίων συνιστά πρωτεύοντα
σκοπό. Οι φοιτητές του τμήματος καλούνται να αντιληφθούν τη συνεισφορά των
θεωρητικών εννοιών, πλαισίων και προσεγγίσεων τόσο στην ευρύτερη κατανόηση
του αντικειμένου σπουδών τους, όσο και
στη διεύρυνση της προσωπικής τους οπτικής, του δικού τους τρόπου σκέψης. Και
στην παρούσα συγκυρία, η προσπάθεια
που καταβάλλεται στο τμήμα φαίνεται πιο
επιβεβλημένη από ποτέ. Η καλλιέργεια
σκεπτόμενων ατόμων, με ικανότητα συναίσθησης και ερμηνείας των σύγχρονων κοινωνικών δεδομένων, είναι στόχος ουσίας.
Μέσα από εργασίες που ζητούν τη συλλογή πληροφοριών από διαφορετικού
τύπου αναγνώσματα (π.χ. εφημερίδες, βιβλία), την αναζήτηση σε βάσεις διεθνών
επιστημονικών περιοδικών, την ανάλυση
μελετών περίπτωσης, την ορθή χρήση συστημάτων αναφοράς (Harvard) και τη συγ-

γραφή εργασιών, οι φοιτητές, ήδη από τα
πρώτα εξάμηνα, γνωρίζουν τη Θεωρία που
θα τους περάσει στην Πράξη. Στοιχεία που
συμπληρώνονται συντονισμένα, καθώς στηρίζονται στην αγαστή συνεργασία μεταξύ
των καθηγητών που αναλαμβάνουν τα διαφορετικά μαθήματα. Αποτέλεσμα αυτής της
συνεργασίας και δείγματα αντιπροσωπευτικά της μετάβασης από τη θεωρία στην
Πράξη, είναι και τα ακόλουθα μαθήματα.
Διαφημιστική Εκστρατεία
Με ένα πολύ καλό θεωρητικό υπόβαθρο από την ύλη που καλύπτεται σε προηγούμενα εξάμηνα, στα πλαίσια του μαθήματος Διαφημιστική Εκστρατεία, οι φοιτητές αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν ένα
ολόκληρο επικοινωνιακό πρόγραμμα για
ένα προϊόν / υπηρεσία της επιλογής τους.
Αναλαμβάνοντας το ρόλο μιας διαφημιστικής εταιρίας, μέσα σε ένα εξάμηνο με συνεχόμενα projects, καταφέρνουν να δημιουργήσουν τα δικά τους τηλεοπτικά spot,
έντυπες καταχωρήσεις όπως και να σχεδιάσουν προωθητικές ενέργειες. Η όλη διαδι-

*Συμμετέχει επίσης η Μ. Αντωνάκη: Έκτακτη Καθηγήτρια, Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης mariaantonaki@hotmail.com

Το αποτέλεσμα ήταν, με πρωτοβουλία
της εταιρίας Athens Voice S.A, να δημοσιευθεί στο επετειακό τεύχος του περιοδικού
για τα 7 χρόνια λειτουργίας του, η δουλειά
των φοιτητριών με φωτογραφίες τους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να μοιραστούν
την εμπειρία τους από τη διεκπεραίωση της
εργασίας τους.
Η αναγνώριση όμως και επιβράβευση
της δημιουργικότητας, της γνώσης και της

αποτελεσματικότητας της δουλειάς των φοιτητών, είναι εμφανής και στο κανάλι του
τμήματος στο YouTube
www.youtube.com/user/Teimarketing
όπου συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες
τους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για ανταλλαγή εποικοδομητικών απόψεων μέσα στην
εκπαιδευτική κοινότητα και έξω από αυτήν.
Το σύνολο της δουλειάς των φοιτητών
υπάρχει και στην ιστοσελίδα του τμήματος
στο video gallery της διαφημιστικής εκστρατείας, στη διεύθυνση:
www.emark.teicrete.gr.
Δημόσιες Σχέσεις
Αν η επαφή με την αγορά εργασίας είναι
ζωτικής σημασίας, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο παλμός της κάθε κοινωνίας
χτυπά δυνατά μέσα στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Φορέας κοινωνικοποίησης είναι, και
θα πρέπει να είναι, κάθε ίδρυμα όντας το
πιο ζωντανό κοινωνικό κύτταρο. Η στείρα
εφαρμογή των γνώσεων χωρίς την ευαισθητοποίηση και τη σύνδεση της με την κοινωνία, χωρίς τον παραμικρό προβληματισμό για τα δεκάδες προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική καθημερινότητα και
αφορούν κάθε υπεύθυνο πολίτη, έρχεται σε
αντιδιαστολή με τη φύση και τη σημασία της
σύγχρονης εκπαίδευσης. Αυτή η λογική επικρατεί και στην προσπάθεια που γίνεται από
φέτος στο μάθημα των Δημοσίων Σχέσεων,
όπου οι φοιτητές μπορούν να βοηθήσουν
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της
Κρήτης, δεδομένου ότι ο κλάδος των Δημοσίων Σχέσεων αποτελεί ίσως την οικονομικότερη στρατηγική μιας εταιρίας ή ενός
οργανισμού για να διαχειριστεί και να ενδυναμώσει την εικόνα, τη φήμη και την αποτελεσματικότητα της / του. Συνδυάζοντας τις
γνώσεις των δημοσίων σχέσεων, καλούνται
οι φοιτητές να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές
σχεδιάζοντας και δημιουργώντας προγράμματα δημοσίων σχέσεων σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε άμεση συνεργασία

Ι. Κοπανάκης: Επίκουρος Καθηγητής, Προϊστάμενος, Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - kopanak@gmail.com
Μ. Αντωνάκη: Έκτακτη Καθηγήτρια, Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - mariaantonaki@hotmail.com

εκπαίδευση

κασία δίνει το κίνητρο στους φοιτητές να
έρθουν σε επαφή με τις ίδιες τις εταιρίες, τα
διαφημιστικά τους γραφεία και φορείς του
κλάδου κατανοώντας στο έπακρο τις δυναμικές σχέσεις στο αυριανό τους εργασιακό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα είναι
εντυπωσιακά και οι συνεργασίες που αναπτύσσονται με τον επαγγελματικό κόσμο
είναι κάτι περισσότερο από ενθαρρυντικές.
Η μεγαλύτερη αναγνώριση είναι όταν οι
ίδιες οι εταιρίες που συνιστούν τη μελέτη
περίπτωσης των φοιτητών, ζητάνε τη δουλειά τους ή ακόμα καλύτερα τη δημοσιοποιούν στα Μ.Μ.Ε. Κάτι αντίστοιχο έγινε με
τις φοιτήτριες του τμήματος Κακεπάκη Έφη,
Παίλα Κωνσταντίνα και Εύα Λάζου, οι
οποίες σε προηγούμενο εξάμηνο ασχολήθηκαν με το εβδομαδιαίο έντυπο Athens
Vοice σχεδιάζοντας την επικοινωνιακή
στρατηγική του περιοδικού.
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και επικοινωνία με τους υπεύθυνους των
οργανισμών. Η ανταπόκριση των φοιτητών
είναι εντυπωσιακή και τα οφέλη γι' αυτούς
πολλαπλά. Τα εσωτερικά κίνητρα με αιχμή
του δόρατος το αίσθημα της προσφοράς
σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι
μετανάστες και η συνεισφορά τους στην
άμβλυνση καθημερινών προβλημάτων της
κοινωνίας, όπως το πρόβλημα με τα αδέσποτα, εξωτερικεύονται, ενισχύοντας τον
επαγγελματισμό και την αποτελεσματικότητά τους. Η γνώση είναι δύναμη και οι
φοιτητές έχουν το κίνητρο μέσα από όλη
αυτήν τη διαδικασία να τη χρησιμοποιήσουν για να βελτιώσουν προβληματικές
δομές της κοινωνίας και όχι μόνο για να

ενισχύσουν ενεργητικούς δείκτες στον ισολογισμό εταιριών και να παρουσιάσουν
αποτελέσματα χρήσης. Στο χρηματιστήριο
της ζωής, οι μετοχές της ανθρωπιάς, της ευαισθητοποίησης, της προσφοράς και η κεφαλαιοποίηση των αξιών αυτών από την
αυριανή γενιά είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και η μόνη ελπίδα για ένα
καλύτερο προσωποποιημένο αύριο σε μια
πολύπαθη χώρα όπως η Ελλάδα.
Τομέας Ηλεκτρονικού Μάρκετινγκ
Στην αβεβαιότητα που σκιαγραφεί το σήμερα, πώς μπορείς να οδηγήσεις τους εκκολαπτόμενους επαγγελματίες να διαγράψουν
μια επιτυχημένη τροχιά σε ένα πολυκεντρικό, εξελισσόμενο, πολυμορφικό κοινωνικοπολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον και πολύ περισσότερο να το επηρεάσουν, αν
δεν έχεις μια δυναμική προσέγγιση, αρωγό στην προσπάθειά σου; Στη φιλοσοφία που διέπει το τμήμα
Εμπορίας και Διαφήμισης
από την ίδρυσή του, είναι η
έγκαιρη προσαρμογή στα
κοινωνικά και επαγγελματικά δρώμενα, ακολουθώντας τις τάσεις που διαγράφονται σε παγκόσμιο
επίπεδο, δίνοντας στους
σπουδαστές επαγγελματική
ετοιμότητα και πολύτιμα εργαλεία στον ευρύτερο χώρο
της εμπορίας και του μάρκετινγκ αγαθών και υπηρεσιών.
Και στους τρεις τομείς
που εξειδικεύεται το τμήμα,
τον αγροτικό, τον τουριστικό
και τον ηλεκτρονικό, η
χρήση της τεχνολογίας, της
πληροφορικής και η μετά-
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των σπουδαστών και τη φήμη του τμήματος
στην αγορά εργασίας.
Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ
Οι φοιτητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν εργαλεία πολυμέσων όπως inkscape,
adobe audition, adobe flash, irfanview, virtualdub, movie maker για να αναπτύξουν,
να σχεδιάσουν και να διαχειριστούν εφαρμογές πολυμέσων. Η χρήση των κειμένων,
των γραφικών, του ήχου, του κινουμένου

εκπαίδευση

δοσή τους είναι βασικό μέλημα όλων. Παραταύτα, οι εξελίξεις που με ραγδαίους
ρυθμούς λαμβάνουν χώρα στον τομέα της
πληροφορικής και εξυπηρετούν τους σκοπούς του μάρκετινγκ είναι ο πυλώνας του
τομέα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ, όπου ο
φοιτητής μπορεί να ειδικευτεί στη χρήση
και εφαρμογή πληθώρας προγραμμάτων
σε μια αλληλουχία απαιτητικών μαθημάτων. Η καρποφορία αυτής της προσπάθειας είναι εργασίες που δεν υπολείπονται
σε τίποτα, αν όχι υπερτερούν, συγκρινόμενες με
επαγγελματικές δουλειές
του επιχειρηματικού κόσμου.
Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι παρουσιάσεις των εργασιών που
διεξάγονται από τους φοιτητές και ανεβαίνουν στην
ιστοσελίδα:
www.slideshare.net, είτε
στα πλαίσια των μαθημάτων είτε στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής
εργασίας τους, βρίσκονται
στις πρώτες θέσεις στη
λίστα προβολής και καταχώρησης απόψεων από
μία εκτεταμένη μερίδα
επαγγελματιών του χώρου και έτερων φοιτητών.
Την επιτυχημένη παράδοση του θεωρητικού
υπόβαθρου, ακολουθούν οι πρακτικές
εφαρμογές στα μαθήματα Εφαρμογές Πολυμέσων στο Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό
Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και
Ασφάλεια, Εφαρμογές Ηλεκτρονικού
Εμπορίου, Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο, Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπου η εφευρετικότητα και δημιουργικότητα σε συνδυασμό με τις καινοτόμες
ιδέες προκαλούν αίσθηση και αιτιολογούν
στο έπακρο τη θετική κριτική της δουλειάς

σχεδίου και η σύνθεση τους σε μορφή βίντεο, είναι βασικές στρατηγικές προσέλκυσης των καταναλωτών σε κάθε προωθητική
προσπάθεια, είτε στα παραδοσιακά είτε στα
νέα μέσα προώθησης. Είναι η «αλφαβήτα»
την οποία καλείται να χρησιμοποιήσει η
κάθε εταιρία ή οργανισμός για να επικοινωνήσει τα μηνύματα της σε κάθε γωνιά του
ελλαδικού και παγκοσμίου γεωγραφικού
χώρου. Για το μάρκετινγκ, η χρήση του διαδικτύου online και off-line είναι αναπόσπα-
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στη πτυχή και το μέλλον των πολυμέσων,
η βασική μορφή οπτικοακουστικής επικοινωνίας σε ένα διαδικτυακό κοινωνικό γίγνεσθαι, όπου οι χρήστες τόσο online όσο
και off-line κοινωνικοποιούνται, ενημερώνονται και καταναλώνουν. Οι φοιτητές το
γνωρίζουν και το αποδίδουν με μεγάλη
ακρίβεια στα παραδείγματα της δουλειάς
τους. Συνδυάζοντας τις δεξιότητες στην επεξεργασία εικόνας, animation, video και
ήχου που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια
του μαθήματος, στην τελική εργασία του
μαθήματος στοχεύουν στην κατασκευή
ολοκληρωμένου διαφημιστικού banner σε
adobe flash, που αποτελεί τον πιο δημοφιλή τρόπο διαφήμισης μέσω διαδικτύου.
Οι εργασίες των φοιτητών είναι
προσβάσιμες στη σελίδα του
τμήματος,
στη
διεύθυνση:
www.emark.teicrete.gr/emark.

σεις τους για την κατασκευή και στο σχεδιασμό ιστοχώρων, χρησιμοποιώντας την Ελληνική πλατφόρμα pblogs. Η δυναμική του
ελληνικού διαδικτύου και ο κατακλυσμός
των Βlog και Bloggers δε θα μπορούσε να
μείνει έξω από τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, εφόσον αδιαμφισβήτητα στον κοινωνικό διαδικτυακό ιστό, υπηρετούν την
κοινωνική διάχυση των μηνυμάτων κάθε
εταιρίας ή οργανισμού, προσφέροντας ταυτόχρονα μια αντικειμενικότερη, μη επιτηδευμένη και αξιόπιστη διάσταση στην
προσπάθεια επικοινωνίας με τον κοινό
στόχο, σε αντίθεση με τις πληρωμένες μορφές που κρίνονται ολοένα και λιγότερο αποτελεσματικές. Η δημιουργία ενός Blog δεν

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Στο 7ο εξάμηνο της σχολής οι
φοιτητές του τομέα Ηλεκτρονικού
Μάρκετινγκ κατασκευάζουν ένα
θεματικό Blog, με ελεύθερη επιλογή θέματος, το οποίο θα πρέπει να συντηρούν, αναπτύσσοντάς το και προωθώντας το στο
διαδίκτυο, εφαρμόζοντας τις γνώ-
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Ηλεκτρονικές Συναλλαγές και Ασφάλεια
Αναλογικά με την υπόλοιπη Ευρώπη,
στη χώρα μας οι διαδικτυακές συναλλαγές
άργησαν αισθητά να αναπτυχθούν με το
μεγαλύτερο εμπόδιο να αποτελεί η αίσθηση της ανασφάλειας και το υψηλό αντιλαμβανόμενο ρίσκο από τη μεριά των
καταναλωτών που οδήγησε στην απροθυμία τους να συναλλαχθούν απρόσωπα,
καταθέτοντας προσωπικές και οικονομικές
πληροφορίες. Η σημαντικότητα επομένως
των θεμάτων ασφάλειας των ηλεκτρονικών
συναλλαγών για το ηλεκτρονικό εμπόριο

είναι ο θεμέλιος λίθος για την αποτελεσματικότητα ενός ιστοχώρου και η ενημέρωση,
κατανόηση και επιτυχημένη δια- χείρισή
τους, παράγοντας κλειδί για την ανάπτυξη,
τμηματοποίηση και εξέλιξη μιας εταιρίας με
διαδικτυακή εμπορική παρουσία. Προστασία δικτυακών τόπων και σελίδων, κανόνες
προστασίας προσωπικών δεδομένων, πολιτικές ασφάλειας, κλειδιά κρυπτογράφησης
ασφάλεια τραπεζικών συστημάτων και συναλλαγών, ηλεκτρονικές μεταφορές χρήματος, ηλεκτρονικές πληρωμές, πιστωτικές
κάρτες και έξυπνες κάρτες είναι τα στοιχεία
που εφαρμόζουν στην πρακτική ανάπτυξη
των ιστοσελίδων τους οι φοιτητές μας. Δημιουργούν με επαγγελματική προσέγγιση τα
δικά τους ηλεκτρονικά καταστήματα (e-

TOP BLOGGERS 2010

Επισκέψεις
(Visits)

Σελιδοπροβολές
(Pageviews)

Eγγραφές
(Posts

Σχόλια
(Comments)

matzounia.pblogs.gr
(Χριστοφόρου Φένια)

26.202

85.922

138

2.094

TsoKoBloGo.pblogs.gr
(Κουλαξίζη Ρούλα)

23.264

58.636

189

1.882

Problematization.pblogs.gr
(Μάρκογλου Παύλος)

14.661

32.327

59

1.146

Συνολικά
(για όλα τα blogs του 2010)

83.299

218.960

1.100

6.749

Πίνακας 1: Στατιστικά για τα 3 πρώτα Blogs σε επισκέψεις για το εαρινό εξάμηνο του
2010 καθώς και το σύνολο των Βlogs του εξαμήνου από 18/03/2010 έως 31/05/2010.
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αρκεί και οι μέθοδοι βελτίωσης επισκεψιμότητας, οι τρόποι προβολής στο διαδίκτυο (π.χ. banners, adwords, Twitter,
Facebook), η δημιουργία εσόδων (π.χ. adsense), η αξιοποίηση κάθε επιπρόσθετης
δυνατότητας στον ιστοχώρο (widgets,
newsletters) και η ανάλυση στατιστικών
δεδομένων (με google Analytics) είναι κάτι
που οι ειδικοί του χώρου το γνωρίζουν
καλά. Το γνωρίζουν και το εφαρμόζουν και
οι φοιτητές μας, όπως μαρτυράvε τα Blogs
τους που αντέχουν στο χρόνο και τα στατιστικά στοιχεία που μετρούν την αποτελεσματικότητα ενός Βlog. Τα Blogs των
φοιτητών είναι προσβάσιμα στη σελίδα του
τμήματος, στη διεύθυνση:
www.emark.teicrete.gr/emark.
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shops) με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
Η εκμάθηση και εξάσκηση της ανάπτυξης Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου
για επιχειρήσεις και οργανισμούς με έμφαση στη σωστή εφαρμογή των απαιτήσεων και κανόνων του μάρκετινγκ θα
μπορούσε να αποτελέσει μια σωτήρια
λύση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
κατακλύζουν την ελληνική αγορά και όχι
μόνο. Υπό το πρίσμα αυτό, οι απόφοιτοι
μας είναι σε θέση με μεγάλη άνεση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τέτοιες εφαρμογές, εξυπηρετώντας το στρατηγικό
προγραμματισμό κάθε επιχείρησης, καλύπτοντας τις ανάγκες για ηλεκτρονική προβολή, αναπτύσσοντας δυναμικούς ιστοχώρους με σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.
Δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχει το
τμήμα
Το διαδίκτυο διεκδίκησε και εδραίωσε
τη θέση του ως μια από τις καθημερινές
ενασχολήσεις του καθενός μας. Στο γενικότερο πλαίσιο της δημιουργικότητα που

διέπει το τμήμα, θελήσαμε να συνδυάσουμε την ανάπτυξη του διαδικτύου με την
ανάγκη μας να προσφέρουμε στον ευρύτερο χώρο του μάρκετινγκ και της επιστήμης
αυτής, οραματιζόμενοι μια εκτεταμένη εκπαιδευτική και επαγγελματική βάση πληροφοριών που έλειπε από την ελληνική
πραγματικότητα. Το όραμα αυτό επιτεύχθηκε με τη δημιουργία ενός ιστόχωρου σε
μορφή portal, με διεύθυνση www.a-zmarketing.gr. Παίρνοντας μορφή στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Ευφυΐας
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εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του marketing, εφόσον αναζητάει
εργασία.
• Να ενημερώσει για το πρόγραμμα
σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό)
του ακαδημαϊκού του ιδρύματος και να
αναζητήσει σχετικά προγράμματα.
• Να υποβάλει και ν’ αναζητήσει όρους
marketing με τη σχετική παραπομπή
στην πηγή τους (οι όροι ελέγχονται από
επιστημονική επιτροπή).
• Ν’ αναζητήσει και να προτείνει τηλεοπτικά διαφημιστικά spots από το

πρέπει να παράγεται και να διαδίδεται από
τον καθένα προς τον καθένα. Πιο συγκεκριμένα ο χρήστης μπορεί:
• Να ενημερωθεί για εκδηλώσεις marketing και ν’ αποστείλει ηλεκτρονικά
δελτία τύπου για οποιαδήποτε δραστηριότητα marketing επιθυμεί (events,
συνέδρια, εταιρικά νέα, σεμινάρια, κ.ά.).
• Ν’ αναζητήσει εξειδικευμένο προσωπικό marketing για τον οργανισμό ή την
εταιρεία του, μέσω αποστολής σχετικής
αγγελίας.
• Να έλθει σε επαφή με οργανισμούς/

YouTube.
• Να καταχωρήσει τα στοιχεία της εταιρίας του και να κάνει σχετική αναζήτηση
στον κατάλογό μας.

εκπαίδευση

(www.e-bi.gr) του τμήματος Εμπορίας και
Διαφήμισης, στόχο έχει τη διάχυση πληροφορίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επαγγελματιών και ακαδημαϊκών
στο χώρο του marketing. Το περιεχόμενο
του εμπλουτίζεται και αναπτύσσεται από
οποιονδήποτε επιθυμεί, αποτελώντας
βήμα διαλόγου για τη θεωρία και πρακτική
marketing σε πανελλαδικό επίπεδο. Σ’ ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνεχή ανάδυση νέων εργαλείων και τεχνολογιών, πεποίθησή μας είναι ότι η γνώση μπορεί και

Η πορεία του μέχρι σήμερα κρίνεται επιτυχημένη και η συνεχής αναβάθμισή του
μας κάνει να είμαστε πολύ υπερήφανοι. Σε
πλήρη ανάπτυξη ελπίζουμε το a-z ν’ αποτελέσει ένα χώρο δημιουργίας και επικοινωνίας, ένα think-tank στο χώρο του marketing, όπου η πληροφορία και η τεχνογνωσία θα μπορούν όχι μόνο ν’ αποτελούν
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κτήμα όλων, αλλά και να διαχέονται από
και προς το σύνολο.
Ως έναν επιπλέον επικοινωνιακό δίαυλο
με τον ευρύτερο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό κόσμο, το τμήμα και οι φοιτητές
του, έχουν μια έντονη παρουσία στον ιστόχωρο www.linkedIn.com. Η παραπάνω διεύθυνση αποτελεί έναν ιστό επαγγελματικής δικτύωσης στον οποίο έχουν δικτυωθεί οι απόφοιτοι του τμήματος (alumni)
έχοντας δημιουργήσει ως ομάδα το σύλλογο αποφοίτων τους, δίνοντας τη δυνατότητα με τον τρόπο αυτό για μια
συνεχόμενη επικοινωνία μεταξύ του τμήματος (μέσω του γραφείου διασύνδεσης)

κτυακά κανάλια επικοινωνίας επιζητώντας τη
διάδραση και την ανταλλαγή πληροφοριών
με τον ευρύτερο πληθυσμό. Για το λόγο
αυτό, από το 2007 το τμήμα έχει δημιουργήσει και διατηρεί μια σελίδα στον ιστοχώρο
κοινωνικής δικτύωσης Facebook, την οποία
διαχειρίζονται φοιτητές του τμήματος σφυγμομετρώντας τις εξελίξεις και τον παλμό της
πλέον κοινής διαδικτυακής κοινότητας, μειώνοντας έτσι το χρόνο αντίδρασης σε αναδυόμενες καταστάσεις. Η επικοινωνία και
δημιουργικότητα απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά τα κίνητρα είναι σε κάθε περίπτωση εσωτερικά και τα αποτελέσματα
επιβραβεύουν τους ίδιους τους φοιτητές

και των φοιτητών μας, ακόμα και μετά το
πέρας των σπουδών τους και της φυσικής
τους παρουσίας στο τμήμα. Εξ ορισμού,
κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για
το αποτέλεσμα οποιουδήποτε παραγωγικού συστήματος, χωρίς την εφαρμογή της
διαδικασίας ανατροφοδότησης, πολύ περισσότερο δε, όταν πρόκειται για μια πολυδιάστατη και πολυπαραγοντική λειτουργία όπως αυτή της εκπαίδευσης.
Εν κατακλείδει, κρίνοντας ως ιδιαίτερα
σημαντική όχι μόνο την επαγγελματική δικτύωση, αλλά και την κοινωνική, το τμήμα
δε θα μπορούσε να μην είχε ανοίξει διαδι-

μέσα από την αναγνώριση κάθε ποιοτικής
προσπάθειας τους. Στην πραγματικότητα,
έχουν κερδίσει με το σπαθί τους ένα δημιουργικό portofolio προσωπικών τους εργασιών, στέρεες βάσεις για να κτίσουν το
μέλλον τους και έναν επαγγελματικό κόσμο
που μιλάει για τους αποφοίτους του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης με σεβασμό,
ανταμείβοντας τους με μεγάλα ποσοστά
απορρόφησης στην αγορά εργασίας.

Ι. Κοπανάκης: Επίκουρος Καθηγητής, Προϊστάμενος, Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - kopanak@gmail.com
Μ. Αντωνάκη: Έκτακτη Καθηγήτρια, Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης - mariaantonaki@hotmail.com

Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις – Ορισμοί, έννοιες
και μέθοδοι

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να
καταγράψει συνοπτικά τις βασικές αρχές και
τις μεθόδους της ενοποίησης, οι οποίες
αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
(consolidated financial statements) καθώς
και να δώσει μια πρώτη συνοπτική εικόνα
των μεθόδων ενοποίησης στον «μη ειδικό» αναγνώστη.
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ενοποιημένο ισολογισμό, την
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης, την ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, την ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών καθώς
και τις σημειώσεις (προσάρτημα) επί των
ανωτέρω καταστάσεων. Θεμελιώδης αρχή
της ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων είναι η θεώρηση του ενοποιημένου
ομίλου ως μίας ενιαίας επιχείρησης.
Οι βασικές αρχές της ενοποίησης, για
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, αναπτύσσονται στη βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.), γνωστά και ως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.).
Σημειώνεται ότι το παρόν άρθρο δεν
αποσκοπεί στη διεξοδική ανάλυση της τεχνικής της ενοποίησης. Για μία πιο λεπτομερή προσέγγιση των ειδικών θεμάτων
που διέπουν την ενοποίηση, ο αναγνώστης
θα πρέπει να ανατρέξει στην κατάλληλη βιβλιογραφία.

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΕΝΝΟΙΕΣ
Ενοποίηση είναι η διαδικασία κατάρτισης
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις
ενός ομίλου που παρουσιάζονται σα να
επρόκειτο για μία ενιαία οικονομική οντότητα.
Έλεγχος είναι η δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής στη διοίκηση των χρηματοοικονομικών και επιχειρηματικών
πολιτικών μίας οικονομικής μονάδας με
σκοπό την απόκτηση ωφελειών από τις
δραστηριότητες της.
Μητρική είναι μία οντότητα που έχει μία
ή περισσότερες θυγατρικές.
Θυγατρική είναι μία οντότητα η οποία
βρίσκεται υπό τον έλεγχο μίας άλλης οντότητας, γνωστή ως μητρική.
Όμιλος είναι η μητρική και όλες οι άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της.
Δικαιώματα μειοψηφίας είναι το μέρος
του κέρδους ή της ζημίας και των καθαρών
περιουσιακών στοιχείων μίας θυγατρικής
που αναλογεί στα συμμετοχικά δικαιώματα
που δεν ανήκουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω
θυγατρικών, στη μητρική εταιρεία.
Συγγενής εταιρεία, είναι μία οντότητα
στην οποία ο επενδυτής έχει ουσιώδη επιρροή και δεν είναι ούτε θυγατρική αλλά ούτε
και κοινοπραξία.
Ουσιώδης επιρροή είναι το δικαίωμα
συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής
και επιχειρηματικής πολιτικής της εκδότριας
χωρίς όμως να ασκείται έλεγχος πάνω σε
αυτές τις πολιτικές. Ουσιαστικά θεωρείται ότι
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υπάρχει ουσιώδης επιρροή, όταν ο επενδυτής κατέχει ένα ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα ή έμμεσα) από 20% και
πάνω, χωρίς βεβαίως να έχει έλεγχο ή από
κοινού έλεγχο στην εκδότρια (ήτοι κάτω
του 50%).
Κοινοπραξία είναι ένας συμβατικός διακανονισμός, με τον οποίο δύο ή περισσότερα μέρη αναλαμβάνουν οικονομική
δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο.
Κοινοπρακτών είναι ένα μέλος σε μία
κοινοπραξία το οποίο έχει από κοινού
έλεγχο σε αυτήν την οντότητα με άλλο ή
άλλα μέλη.

τρικής δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο.
• Η μητρική δεν είναι σε διαδικασία εισαγωγής σε χρηματιστήριο ή σε άλλο θεσμικό οργανισμό για σκοπούς έκδοσης
σε μία δημόσια αγορά.
• Η τελική, ή μία οποιαδήποτε ενδιάμεση
μητρική, συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα
Δ.Χ.Π.Α.
Οι βασικές διαδικασίες ολικής ενοποίησης έχουν ως ακολούθως:
1) Η λογιστική αξία της επένδυσης (συμ-

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μέθοδος Ολικής Ενοποίησης (Full
Method of Consolidation) για Θυγατρικές Εταιρείες.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 27, όταν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εταιρειών
υπάρχει η σχέση μητρικής με θυγατρική
(ή θυγατρικές), τότε η μητρική παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στις οποίες περιλαμβάνει όλες
τις θυγατρικές της, με εξαίρεση τις θυγατρικές εκείνες στις οποίες ο έλεγχος
είναι προσωρινός διότι αποκτήθηκαν με
σκοπό τη διάθεσή τους εντός δώδεκα
μηνών. Στην περίπτωση αυτή, οι θυγατρικές χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο για πώληση και δεν ενοποιούνται.
Δεν απαιτείται να συστήσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μία μητρική η
οποία:
• Η ίδια είναι θυγατρική μιας άλλης μητρικής με την προϋπόθεση ότι η τελική
μητρική κατέχει, είτε το σύνολο των δικαιωμάτων αυτής, είτε δεν κατέχει το
σύνολο των δικαιωμάτων και οι άλλοι
μέτοχοι (μειοψηφία) δεν αντιτάσσονται
στη μη ενοποίηση.
• Συμμετοχικοί ή χρεωστικοί τίτλοι της μη-

2)

μετοχής) της μητρικής απαλείφεται με
την αναλογία της μητρικής στα Ίδια Κεφάλαια της θυγατρικής. Η απαλοιφή
αυτή γίνεται με τις εύλογες αξίες των
επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων της θυγατρικής που
προσδιορίσθηκαν κατά την εξαγορά
της.
Τα δικαιώματα μειοψηφίας πάνω στα
ίδια κεφάλαια της θυγατρικής εμφανίζονται στον Ενοποιημένο Ισολογισμό
εντός των Ιδίων Κεφαλαίων. Ο υπολογισμός των δικαιωμάτων μειοψηφίας
γίνεται επί των ιδίων κεφαλαίων που
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4)

5)

6)

το συμψηφισμό με την αξία της συμμετοχής που εμφανίζεται στα βιβλία
της μητρικής και την αναλογία των δικαιωμάτων μειοψηφίας, αθροίζονται
με τα αντίστοιχα της μητρικής.
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (απαιτήσεις υποχρεώσεις), ενδοεταιρικές συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) και κέρδη/ζημίες
από ενδοεταιρικές συναλλαγές, όπως
αγοραπωλησίες παγίων και αποθεμάτων μεταξύ των ενοποιούμενων εταιρειών, απαλείφονται πλήρως.
Απαλείφονται τα μερίσματα που διανέμει μία θυγατρική στη μητρική της

καθώς αντιπροσωπεύουν ενδοεταιρικές συναλλαγές και δεν αποτελούν για
τον όμιλο πραγματικές εκροές διαθεσίμων.
7) Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται, με τη χρήση των
ιδίων λογιστικών αρχών και πολιτικών
από όλες τις ενοποιούμενες εταιρείες.
8) Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής και των θυγατρικών πρέπει να
έχουν την ίδια ημερομηνία αναφοράς
(π.χ. τέλος χρήσης 31/12 κάθε έτους).
Εάν η ημερομηνία αναφοράς μίας θυγατρικής διαφέρει από αυτήν της μητρικής, τότε η πρώτη θα πρέπει να
ετοιμάσει οικονομικές καταστάσεις με την ίδια ημερομηνία αναφοράς της μητρικής.
9) Σε περίπτωση πώλησης μίας
θυγατρικής ή μέρους αυτής,
λογίζεται καθαρό κέρδος ή
ζημία, τα οποία προσδιορίζονται από τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος της
πώλησης και της λογιστικής
αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων που πωλήθηκαν.
10) Τα αποτελέσματα περιόδου
της θυγατρικής που πωλείται συμπεριλαμβάνονται στα
ενοποιημένα αποτελέσματα
μέχρι την ημερομηνία της πώλησής
της, η οποία είναι η ημερομηνία που η
μητρική παύει ουσιαστικά να ασκεί
έλεγχο στη θυγατρική.
11) Όταν υπάρχουν θυγατρικές των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις είναι σε
ξένο νόμισμα, θα πρέπει να μετατραπούν στο νόμισμα λειτουργίας (functional currency) της μητρικής εταιρείας.
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι τα κονδύλια του ισολογισμού μετατρέπονται με
την spot ισοτιμία τέλους χρήσης, εξαιρουμένων των κονδυλίων των Ιδίων
Κεφαλαίων και των Συμμετοχών τα
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προκύπτουν από τις εύλογες αξίες
των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που προσδιορίσθηκαν κατά την εξαγορά από τη
μητρική. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα της περιόδου κατανέμεται σε
αυτό που αναλογεί στους ιδιοκτήτες
της μητρικής και στα δικαιώματα μειοψηφίας.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των προς ενοποίηση εταιρειών αθροίζονται γραμμή προς
γραμμή.
Τα κονδύλια των ιδίων κεφαλαίων
των θυγατρικών που απομένουν μετά
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οποία μετατρέπονται με τις αντίστοιχες
ιστορικές τιμές σχηματισμού τους και
κτήσης τους αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί των αποτελεσμάτων χρήσης μετατρέπονται με τη μέση ισοτιμία της
χρήσης. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την παραπάνω μετατροπή εμφανίζονται σε
ιδιαίτερο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων υπό τον τίτλο «Συναλλαγματικές Διαφορές Ενοποίησης».
Μέθοδος Αναλογικής Ενοποίησης (Proportionate Method of Consolidation) για
Κοινοπραξίες ή από Κοινού Ελεγχόμενες
Οντότητες

Το ΔΛΠ 31 Δικαιώματα σε Κοινοπραξίες (Interests in Joint Ventures) διακρίνει
τις κοινοπραξίες σε τρεις κατηγορίες:
α) Από κοινού ελεγχόμενες εργασίες
β) Από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά
στοιχεία
γ) Από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές
μονάδες
Στις δύο πρώτες περιπτώσεις συνήθως
δεν υπάρχουν αυτόνομες οικονομικές μονάδες. Στην πρώτη, ο κάθε κοινοπρακτών
εκτελεί στις εγκαταστάσεις του το τμήμα της
εργασίας που έχει αναλάβει και το έσοδό
του αφορά το τμήμα που συμβατικώς καθορίζεται από το έσοδο της συνολικής ερ-

γασίας που εκτελείται. Στη δεύτερη, ο κάθε
κοινοπρακτών εκμεταλλεύεται το τμήμα του
περιουσιακού στοιχείου που του αναλογεί
και καταχωρεί το αναλογούν έσοδο στα
δικά του λογιστικά βιβλία. Ομοίως, δαπάνες που αναλαμβάνονται και αφορούν το
περιουσιακό στοιχείο συνολικά, επιμερίζονται σε κάθε κοινοπρακτούντα, σύμφωνα με
τον συμβατικό διακανονισμό.
Στην τρίτη περίπτωση, υπάρχει αυτόνομη
οικονομική μονάδα η οποία μπορεί να έχει
οποιαδήποτε νομική μορφή. Στην περίπτωση αυτή, στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του κοινοπρακτούντος, οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες απεικονίζονται:
α) Είτε με τη μέθοδο της αναλογικής ενοποίησης γραμμή προς γραμμή
(line - by - line proportionate
method of consolidation),
β) Είτε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης (equity method
of consolidation) όπως αυτή
εφαρμόζεται για την απεικόνιση των συμμετοχών σε
συγγενείς επιχειρήσεις (βλ.
επόμενη ενότητα).
Οι βασικές διαδικασίες αναλογικής ενοποίησης έχουν ως
ακολούθως:
Ο κοινοπρακτών περιλαμβάνει στις οικονομικές καταστάσεις του το μερίδιό του επί των περιουσιακών στοιχείων,
των υποχρεώσεων, των εσόδων και των
εξόδων της κοινοπραξίας για κάθε περίοδο,
που προέκυψαν μετά τη σύσταση ή την
αγορά της. Η ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις του κοινοπρακτούντος γίνεται είτε στη βάση
«γραμμή προς γραμμή» (line-by-line) με
όμοια στοιχεία στις οικονομικές καταστάσεις
του κοινοπρακτούντος, είτε με ξεχωριστή
εμφάνιση κατά κονδύλι.
Η πιο συνήθης συμμετοχική σχέση σε
κοινοπραξίες με δύο εταίρους είναι 50%50%. Όταν υπάρχουν συναλλαγές μεταξύ
κοινοπρακτούντος και κοινοπραξίας, οι συ-
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Μέθοδος της Καθαρής
Θέσης (Equity Method of Consolidation) για Συγγενείς Εταιρείες.
Οι συμμετοχές σε συγγενείς
εταιρίες αποτιμώνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Αν όμως οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις έχουν
αποκτηθεί με σκοπό να πωληθούν μέσα
σε δώδεκα μήνες από την απόκτησή τους,
τότε αυτές λογιστικοποιούνται ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα για πώληση και δεν ενοποιούνται.
Οι βασικές διαδικασίες της ενοποίησης
με τη μέθοδο της καθαρής θέσης έχουν ως
ακολούθως:
Μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση
καταχωρείται αρχικά στο κόστος και στη
συνέχεια, σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση, η αξία της συμμετοχής αυξάνεται ή
μειώνεται με τη μεταβολή στην καθαρή

θέση της εκδότριας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων,
που οφείλονται σε αποτελέσματα (κέρδηζημίες) της συγγενούς, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα (κέρδη-ζημίες) του επενδυτή,
ενώ οι μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων της
συγγενούς που καταχωρούνται κατευθείαν
στα ίδια κεφάλαια αυτής, όπως για παράδειγμα οι αναπροσαρμογές των ενσωμάτων
παγίων, καταχωρούνται επίσης κατευθείαν
στα ίδια κεφάλαια του επενδυτή.
Μερίσματα που εισπράττονται από τη
συγγενή επιχείρηση, καταχωρούνται σε μείωση της επένδυσης, αφού έχουν αυξήσει
την αξία της στο παρελθόν μέσω των κερδών της εκδότριας. Απραγματοποίητα
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ναλλαγές αυτές θα πρέπει να απεικονίζονται ως ακολούθως:
Υπόλοιπα (απαιτήσεις-υποχρεώσεις) και
συναλλαγές (έσοδα-έξοδα) απαλείφονται
κατά 50% ενώ το υπολειπόμενο 50% παραμένει στην ενοποίηση.
Στην περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων από τον κοινοπρακτούντα
στην κοινοπραξία, ο κοινοπρακτών καταχωρεί το κέρδος ή τη ζημία, μόνο κατά το
μέρος που αναλογεί στους άλλους κοινοπρακτούντες.
Στην περίπτωση αγοράς περιουσιακών
στοιχείων από την Κοινοπραξία, το μερίδιο
του κοινοπρακτούντος στα κέρδη της κοινοπραξίας από αυτή την πώληση δεν καταχωρείται μέχρις ότου το
περιουσιακό στοιχείο πωληθεί
σε τρίτους. Το ίδιο ισχύει και για
τις ζημίες, με εξαίρεση την περίπτωση που η ζημία αντιπροσωπεύει πραγματική μείωση της
αξίας του μεταβιβασθέντος στοιχείου.

κέρδη και ζημίες που προέρχονται από συναλλαγές μεταξύ επενδυτή και εκδότριας
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής
του επενδυτή στη συγγενή.
Επισημαίνεται ότι εάν η συγγενής εταιρεία στην οποία συμμετέχει η επενδύτρια
καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τότε αυτές οι καταστάσεις πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης (και όχι οι ατομικές).

Γ. Γαλυφιανάκης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Λογιστικής - galifianakis@staff.teicrete.gr
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Διομότιμοι σχηματισμοί και
αρχιτεκτονικές σε περιβάλλον
επίγειας ψηφιακής
ευρυ-εκπομπής

Η συγκεκριμένη διδακτορική εργασία
είναι σε εξέλιξη από το 2008 και γίνεται εξ’
ολόκληρου στο εργαστήριο έρευνας και
ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ», υπό την επίβλεψη του
επίκουρου καθηγητή Ε. Πάλλη από το
τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
Πολυμέσων του ΤΕΙ Κρήτης και του αναπληρωτή καθηγητή Χ. Σκιάνη από το
τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στους οποίους εκφράζω τις
θερμές μου ευχαριστίες για την καθοδήγηση, ενθάρρυνση και υποστήριξη που
μου προσφέρουν. Ευχαριστώ επίσης, τον
Καθηγητή Β. Ζαχαρόπουλο για την αμέριστη συμπαράσταση που μου έχει δείξει
όλα αυτά τα χρόνια.
Η ευρεία αποδοχή και χρήση του Διαδικτύου ως ένα από τα βασικά μέσα επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή των
πολιτών, έχει οδηγήσει στην εμφάνιση μιας
πληθώρας νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και εφαρμογών, πλούσιων σε προσωπικό
περιεχόμενο χρηστών (user created content), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται
η ψηφιακή διαδραστική τηλεόραση (Digital Interactive TV), η κατά παραγγελία εικόνα και ήχος (Video/Audio on Demand),
η μετάδοση κατανεμημένου περιεχομένου
(Content Distribution), η ζωντανή ροοθήκευση (Live streaming), κτλ. Βασικό χαρα-

κτηριστικό αυτών των υπηρεσιών/ εφαρμογών, είναι η ενεργός συμμετοχή των χρηστών (Ενεργοί Πολίτες/Χρήστες), τόσο κατά
τη διαδικασία παραγωγής πρωτογενούς πολυμεσικού περιεχομένου όσο και κατά την
παροχή/μετάδοση του μέσα από το Διαδίκτυο. Το γεγονός αυτό επιτάσσει την ύπαρξη
ευρυζωνικών υποδομών, ικανών να παρέχουν όχι μόνο τους απαραίτητους πόρους
για εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας, αλλά
και να επιτρέπουν τη δυναμική τους διαχείριση με βάση τις επιλογές του κάθε χρήστη
και τις απαιτήσεις σε πόρους της κάθε υπηρεσίας. Τέτοιες, ωστόσο, ευρυζωνικές υποδομές συναντώνται σήμερα κυρίως σε
πυκνοκατοικημένες και γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές, όπως αστικά κέντρα, βιομηχανοποιημένες ζώνες, περιοχές τουριστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος κτλ.,
αφού σε όλες τις υπόλοιπες (κοινώς γνωστές ως “λιγότερο αναπτυγμένες” περιοχές),
ο παράγοντας “κόστος εγκατάστασης χρήσης προς έσοδα” καθιστά την ανάπτυξή
τους ως μη συμφέρουσα.
Λύση προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία πρότυπων
δικτυακών υποδομών, οι οποίες στηρίζονται
στη σύγκλιση μιας σειράς τεχνολογικών καινοτομιών, μεταξύ των οποίων είναι:
• η επίγεια ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή (Interactive DVB-T) και η χρήση
της ως οικονομικά προσιτή λύση για τα-
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χεία ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης, σε
υπηρεσίες διαδικτύου από πολίτες “λιγότερο αναπτυγμένων” περιοχών,
• τα διομότιμα δίκτυα/συστήματα (Peerto - Peer – P2P) ως τεχνολογία των τελικών χρηστών για την παροχή και
λήψη υπηρεσιών προσωπικού περιεχομένου, κάνοντας δυναμική/βέλτιστη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πόρων με
τη χρήση τεχνικών αυτό-οργάνωσης
(self-organisation) και αυτό-εξάπλωσης
(self-deployment).
Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την
επίγεια ψηφιακή διαδραστική ευρυεκπομπή, πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες
έχουν δείξει ότι η μετάβαση από την αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
(γνωστή ως “Digital Switchover” - DSO)
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για γρήγορη
και οικονομικά συμφέρουσα λύση ευρυζωνικής δικτύωσης των “λιγότερο ανεπτυγμένων” περιοχών1,2. Με άλλα λόγια,
με την υποχρεωτική μετάβαση στην επίγεια
ψηφιακή ευρυεκπομπή, κάθε πόλη/χωριό/
οικισμός, ακόμα και σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, αποκτά πρόσβαση σε μία
ασύρματη ευρυζωνική δικτυακή υποδομή
με ακτίνα κάλυψης πολλών δεκάδων χιλιομέτρων (π.χ. 50Km στην περίπτωση του
Νομού Ηρακλείου), το κόστος της οποίας
είναι μηδαμινό, αφού η όλη επένδυση (σε
εξοπλισμό και υποδομές) γίνεται από τους
τηλεοπτικούς σταθμούς, στα πλαίσια των

τυπικών τους υποχρεώσεων για DSO. Στα
πλαίσια αυτά, εκμεταλλευόμενοι τα ενδογενή χαρακτηριστικά του προτύπου DVB-T
α) να ενσωματώνει ετερογενή κίνηση (π.χ.
δεδομένα διαδικτύου – IP) μέσα στο ίδιο
ρεύμα μεταφοράς (transport stream)3 , και
β) να καλύπτει-εξυπηρετεί πολίτες διεσπαρμένους σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές
(π.χ. ακτίνα κάλυψης 100km), και κάνοντας
χρήση αναγεννητικών σχηματισμών στο κανάλι καθόδου (downlink), είναι δυνατή η
ευρυζωνική δικτύωση απομακρυσμένων
περιοχών, και η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων πρόσβασης σε τοπικό επίπεδο,
ακόμα και μόνο με τη χρήση απλών τηλεφωνικών συνδέσεων (PSTN/ISDN)4. Μια τέτοια υποδομή υπάρχει σήμερα εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία στο Ηράκλειο της Κρήτης, η οποία αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ανταγωνιστικού
Έργου ATHENA.
Από την άλλη πλευρά, η τεχνολογία
διομότιμων συστημάτων (P2P) επιτρέπει την
ισότιμη συμμετοχή κόμβων στη δημιουργία
δικτυακών περιβαλλόντων διαμοιρασμού
πληροφοριών κοινού ενδιαφέροντος. Τα
συστήματα peer-to-peer αποτελούν δημοφιλές πεδίο έρευνας στο χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών, και
χρησιμοποιούνται κυρίως για την υλοποίηση εντελώς αποκεντρωμένων δικτύων από
αλληλένδετους κόμβους . Τέτοια δίκτυα ενδείκνυνται για εφαρμογές ομαδικής επικοινωνίας, αποθήκευσης αρχείων, κατανομής
περιεχομένου και ανταλλαγής αρχείων. Η

1: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/ist/docs/directorate_d/cnt/athena_trimmed_by_lvn_en.pdf
2: http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/implementation/ec_study_buckley.pdf
3: ETS 300 802, “Digital Video Broadcasting (DVB); Network-independent protocols for DVB interactive
services”, ETSI, 1997
4: E. Pallis, “Digital Switchover in UHF: the ATHENA Concept for Broadband Access” European Transactions on Telecommunications, vol. 17, no. 2, March 2006, pp. 175–182.
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2. Κίνητρο της έρευνας
Η γενική αρχιτεκτονική της δικτυακής
υποδομής ATHENA παρουσιάζεται στο
σχήμα 1. Η δικτυακή αυτή υποδομή αποτελείται από δύο υποσυστήματα, ένα κεντρικό
σημείο εκπομπής και έναν αριθμό ενδιάμε-

έρευνα

τεχνολογία δικτύων P2P έχει γίνει αρκετά
δημοφιλής κυρίως από την επιτυχία του
Napster και του Bittorrent, δύο εφαρμογών που διαμοιράζουν δεδομένα, προσελκύοντας εκατομμύρια χρηστών.

Σχήμα 1 Γενική αρχιτεκτονική δικτύου επίγειας ψηφιακής διαδραστικής ευρυεκπομπής, που κάνει χρήση αναγεννητικών σχηματισμών για την ευρυζωνική δικτύωση
πολιτών σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές (ΑΘΗΝΑ)
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σων κόμβων επικοινωνίας (CMN) οι οποίοι
βρίσκονται μέσα στην περιοχή εκπομπής.
Κάθε CMN επιτρέπει σε έναν αριθμό τελικών χρηστών (γεωγραφικά κοντά στο
CMN) να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοκόλλου IP, οι οποίες παρέχονται από τη δικτυακή υποδομή. Η
επικοινωνία μεταξύ των τελικών χρηστών
και του αντίστοιχου CMN (δίκτυο πρόσβασης) επιτυγχάνεται με τη χρήση ευρυζωνι-

μία μονάδα επεξεργασίας την αναγεννά και
την πολυπλέκει σε μία κοινή ροή μεταφοράς MPEG-2 μαζί με τα ψηφιακά τηλεοπτικά
προγράμματα, τα οποία προέρχονται από
τον τηλεοπτικό σταθμό για το σχηματισμό
του τελικού μπουκέτου DVB-T.
Κάθε χρήστης λαμβάνει τις κατάλληλες
διαδικτυακές υπηρεσίες μέσω του CMN στο
οποίο είναι συνδεδεμένος και παράλληλα
λαμβάνει τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμ-

Σχήμα 2: Διαστρωμάτωση δικτύου ΑΘΗΝΑ
κών συνδέσεων (π.χ. WLAN, xDSL). Κάθε
CMN συγκεντρώνει όλη την κίνηση IP που
προέρχεται από τους χρήστες που είναι
συνδεδεμένοι σε αυτό και την προωθεί στο
κεντρικό σημείο εκπομπής (σημείο εκπομπής UHF προσβάσιμο από όλα τα CMN)
με τη χρήση συγκεκριμένων μονόδρομων
καναλιών επιστροφής. Έτσι η IP κίνηση που
προέρχεται από όλα τα CMN λαμβάνεται
από το κεντρικό σημείο εκπομπής, όπου

ματα και τα δεδομένα IP multicast (π.χ. IPTV) από την κοινή ροή μεταφοράς του
DVB-T με τη χρήση μίας απλής κεραίας UHF.
Σε αυτήν τη διάταξη, οι μεταδιδόμενες υπηρεσίες καθώς και τα δεδομένα επιστροφής
(requests/acknowledgements) ενθυλακώνονται μέσα στην κοινή ροή μεταφοράς
DVB-T βελτιώνοντας την απόδοση της δικτυακής υποδομής. Επιπλέον, με την κυψελωτή διάταξη η οποία υιοθετήθηκε,
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Διομότιμοι σχηματισμοί σε περιβάλλον
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
Σε συνέχεια της παραπάνω αρχιτεκτονικής και στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής ερευνάς, έχουν μελετηθεί τεχνικές για
την ενσωμάτωση της τεχνολογίας P2P, με
στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων δικτυακών πόρων. Η παρακάτω αρχιτεκτονική έχει παρουσιαστεί στο ΙΕΕΕ
GLOBECOM 2010.

Μεθοδολογία και προτεινόμενη προσέγγιση
Οι εφαρμογές P2P είναι κατανεμημένες
(distributed) όσον αφορά το χρόνο και το
χώρο διασποράς του περιεχομένου και χαρακτηρίζονται ως “network -agnostic”,
αφού τους είναι αδιάφορο το είδος και η
τεχνολογία των υποκείμενων δικτύων. Ως
αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών
τους, η λειτουργία των P2P εφαρμογών σε
κεντρικοποιημένα συστήματα, όπως αυτό
της Επίγειας Ψηφιακής τηλεόρασης που περιλαμβάνει ένα κεντρικό σημείο εκπομπής,
αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, η λύση
του οποίου προϋποθέτει α) τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο αρχιτεκτονικών
(P2P και DVB-T) και β) λογικές οντότητες
που θα επιλαμβάνονται δικτυακών λειτουργιών συντήρησης και διαχείρισης. Προς
αυτήν την κατεύθυνση, αρχικά επικεντρωθήκαμε στη δημιουργία ενός πληροφοριακού μοντέλου (information model), το
οποίο θα μπορεί να συλλέξει τις κατάλληλες πληροφορίες από τις εφαρμογές P2P και
τις λειτουργίες του DVB-T, προκειμένου να
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σε πόρους της
κάθε υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης. Με
την κατάλληλη αξιοποίηση των συλλεχθέντων πληροφοριών, θα επιτραπεί η αυτόοργάνωση του υπερκείμενου δικτύου P2P/
DVB-T, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι
απαιτήσεις της υπηρεσίας.
Εν συνεχεία, η έρευνα επικεντρώθηκε
στη δημιουργία ενός ενήμερου σχετικά με
την τοποθεσία των peers υπερκείμενου δικτύου (locality aware overlay), το οποίο θα
ελαττώνει τη συνολική κίνηση στο δίκτυο
μέσω της ανταλλαγής περιεχομένου ανάμεσα στους peers, οι οποίοι είναι γεωγραφικά κοντά στο υποκείμενο δίκτυο (underlay
network), δηλαδή τοπικά σε κάθε κόμβο
του ΑΤΗΕΝΑ. Στα πλαίσια αυτά, θα ανα-
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αξιοποιείται η ροή DVB-T ως μία τοπολογία δικτύου κορμού που διασυνδέει όλους
τους κόμβους μέσα στην περιοχή εκπομπής. Έτσι, ένα μοναδικό, εικονικό, κοινό
δίκτυο κορμού IP (σχήμα 2) δημιουργείται,
το οποίο είναι διαθέσιμο σε κάθε κόμβο
μέσω των αντίστοιχων CMN, στους οποίους παρέχεται η διαδικτυακή κίνηση από
τη ροή DVB-T.
Ωστόσο, το περιορισμένο εύρος ζώνης
ανά κανάλι καθόδου του DVB-T (μέγιστο
τα 30Mbps για κάθε τηλεοπτική συχνότητα) καθώς και η έλλειψη τεχνικών ενοποιημένης διαχείρισης των χρηστών και
των υπηρεσιών, περιορίζουν σημαντικά τη
δυνατότητα της κλιμακοθετησιμότητας
(scalability) των δικτυακών αυτών υποδομών. Παράλληλα, το γεγονός ότι η δέσμευση πόρων γίνεται ανά χρηστή,
περιορίζει τον αριθμό χρηστών που μπορεί να εξυπηρετήσει η πλατφόρμα DVB-T.
Στα πλαίσια αυτής της διδακτορικής έρευνας, χρησιμοποιούμε υπερκείμενα διομότιμα δίκτυα για να επιλύσουμε θέματα
βέλτιστης εκμετάλλευσης πόρων, δυναμικής διαχείρισης των πόρων/χρηστών και
ελαχιστοποίηση της χρησιμοποίησης του
«ακριβού» καναλιού καθόδου, επιτυγχάνοντας αύξηση της κλιμακοθετησιμότητας
της Επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
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πτυχθεί ένας Data Hash Table (DHT) πάνω
από αυτό το υπερκείμενο δίκτυο, έτσι ώστε
να συνδυαστούν οι ιδιότητές του με τις αιτήσεις που γίνονται κάθε φορά σχετικά με
την τοποθεσία του κατανεμημένου περιεχομένου. Οι σημερινές τεχνικές για τη δημιουργία τοποθεσιακά ενήμερων DHTs
καταλήγουν σε συστήματα υψηλής αστάθειας, όσον αφορά το φόρτο δρομολόγη-

Αρχιτεκτονική
Σύμφωνα με τα παραπάνω, το προτεινόμενο σύστημα DVB-T που χρησιμοποιεί
P2P υπερκείμενα δίκτυα και κάνει χρήση
όλων των παραπάνω χαρακτηριστικών παρουσιάζεται παρακάτω (βλέπε σχήμα 3).
Σε αυτό το δίκτυο χρησιμοποιούμε την τεχνολογία P2P, προκειμένου να ενεργοποιήσουμε του τελικούς χρήστες να αξιο-

Σχήμα 3: DVB-T αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί υπερκείμενα δίκτυα P2P.
σης και τη γεωγραφική κατανομή για τα
ετερογενή συστήματα. όπως αυτό της ψηφιακής τηλεόρασης.

ποιήσουν τους διαθέσιμους δικτυακούς
πόρους των "γειτόνων" τους.
Η συνολική διαμόρφωση ενός συστήματος DVB-T, που χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική P2P για την αντιμετώπιση
θεμάτων που άπτονται της εκμετάλλευσης
και της διαχείρισης πόρων καθώς και της
αυτο-ανάπτυξης των χρηστών, παρουσιά-
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ζεται στο Σχήμα 4. Σε ένα τέτοιο σύστημα,
κάθε δίκτυο πρόσβασης που διαχειρίζεται
από ένα Cell Main Node (CMN) θεωρείται ως ένα αυτόνομο δίκτυο που χρησιμοποιούν P2P χρήστες .

έρευνα

Οι χρήστες που κάνουν χρήση της τεχνολογίας P2P συνδέονται στο δίκτυο DVBT διάμεσου ενός CMN που έχουμε
ενεργοποιήσει συγκεκριμένες P2P διεπα-

ενθυλακώνεται σε μια κοινή ροή μεταφοράς
του DVB-T. Οι χρήστες θα λάβουν πληροφορία από μια P2P διεπαφή που βρίσκεται
στο κεντρικό σημείο εκπομπής. Με αυτόν
τον τρόπο, κάθε τελικός χρηστής μπορεί να
μάθει πληροφορίες για το περιεχόμενο της
υπηρεσίας, για τον τύπο της υπηρεσίας, την
δικτυακή γεωγραφική θέση και πληροφορίες για την Καθυστέρηση Κυκλικής Διαδρομής.

Σχήμα 4: Πλατφόρμα DVB-T που κάνει χρήση της τεχνολογίας P2P
φές. Το κάθε CMN επικοινωνεί με το άλλο
διάμεσου του δικτύου DVB-T κάνοντας
χρήση του καναλιού επιστροφής. Όλη η
p2p κίνηση θα περάσει διαμέσου των
CMNs στο κεντρικό σημείο εκπομπής. Στο
κεντρικό σημείο εκπομπής, όλη η κίνηση
που πηγάζει από τους χρηστές που κάνουν
χρήση της P2P τεχνολογίας μαζί με πληροφορίες για το περιεχόμενο της υπηρεσίας,

Αποτελέσματα και μελλοντική εργασία
Για την αποτίμηση των δικτυακών επιδόσεων πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από
μετρήσεις πάνω απο την πλατφόρμα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Πιο συγκεκριμένα, στην πλευρά του δικτύου πρόσβασης
των χρηστών που βρίσκονται στο CMN2
(σχήμα 4) έγιναν αλλαγές στο εύρος των καναλιών ανόδου και καθόδου της τεχνολο-
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Γράφημα 1: Τοις εκατό
συμμετοχή του κάθε χρηστή στο δίκτυο (DVB-T)
που κάνει χρήση P2P τεχνολογίας

γίας xDSL, προκειμένου να βγάλουμε συμπεράσματα για τον τρόπο λειτουργίας της
τεχνολογίας διομότιμων δικτύων. Στα παρακάτω γραφήματα ενδεικτικά παρουσιάζεται η βελτίωση που έχουμε επιτύχει στη
δικτυακή απόδοση του συστήματος επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης με τη χρήση
της τεχνολογίας διομότιμων δικτύων.
Στα πλαίσια της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής έχουμε επιτύχει κατά 35% μείωση
στη χρησιμοποίηση του καναλιού DVB-T,
έχοντας ως βασικό στόχο την περαιτέρω
μείωση της χρησιμοποίησης του καναλιού
DVB-T.
Παράλληλα με τα παραπάνω αναπτύσσεται ένας μηχανισμός διαχείρισης των

υπηρεσιών που μεταδίδονται μέσω του
DVB-T καναλιού. Ο μηχανισμός αυτός θα
λαμβάνει υπόψη του παραμέτρους όπως η
πολλαπλή ζήτηση της ίδιας υπηρεσίας από
μία ή διαφορετικές ομάδες χρηστών προκειμένου, δημιουργώντας τις κατάλληλες
διαδρομές εσωτερικά στο δίκτυο ψηφιακής
τηλεόραση, να επιτυγχάνει την περαιτέρω
βελτίωση στην εκμετάλλευση δικτυακών
πόρων και να παρέχει δυναμική διαχείριση
των πόρων/χρηστών έτσι ώστε να μειωθεί
περισσότερο η χρησιμοποίηση του «ακριβού» καναλιού καθόδου της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Γράφημα 2: Δεδομένα
που πέρασαν από το κανάλι DVB-T σε σχέση με
τους χρήστες.
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Η οδηγική συμπεριφορά των
φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης

μούς και τα στατιστικά, τα τροχαία ατυχήματα απειλούν άμεσα την οικογενειακή και
κοινωνική συνοχή λόγω της ξαφνικής και
απροσδόκητης απώλειας αγαπημένων προσώπων ή μόνιμης βλάβης-αναπηρίας σε
πάρα πολλές περιπτώσεις. Τελευταία
εκλαμβάνεται ως ένα πρόβλημα δημοσίας
υγείας αφού έχει αρνητικότατες συνέπειες
στην ιατρική δημογραφία, καθώς οι απώλειες κυρίως νέων ανθρώπων επηρεάζουν
σε ένα ικανό ποσοστό την αναπαραγωγική
και παραγωγική βάση των κοινωνιών. Το
άμεσο ή έμμεσο κόστος έχει υπολογιστεί σε
160 δις. ευρώ, περίπου το 2% του ΑΕΠ της
Ε.Ε 2.
Στο σχήμα 1 φαίνεται ο ετήσιος αριθμός
των θανάτων, των ατυχημάτων, και των
τραυματιών στην Ε.Ε. των 25 κατά το χρονικό διάστημα 1997-2006. Οι αριθμοί γενικά είναι απογοητευτικοί. Τα τροχαία ατυχήματα (μπλε γραμμή) ανέρχονταν ετησίως το 1997 σε
1.400.000, ενώ απλά μειώθηκαν
στο 1.250.000 μέχρι το έτος
2006, ποσοστό μείωσης περίπου
12%. Παρόμοια τάση μείωσης
καταγράφεται και στους τραυματίες (μαύρη γραμμή) όπου από
1.800.000 ετησίως το 1997, μειώνονται στο 1.500.000 το 2006.
Στους θανάτους καταγράφεται μια
μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστό
31% (από 58.000 σε 40.000 περίπου), κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, γεγονός που
αφήνει μια αισιοδοξία για το μέλΟι κκ. Α. Μπλεμμένου, Μ. Βρούζου και Ε. Παπαγεωργή.
λον3.

Σε παγκόσμιο επίπεδο ο αριθμός των
ανθρώπων που σκοτώνονται σε τροχαία
δυστυχήματα είναι 1,2 εκατομμύρια ετησίως ενώ ο αριθμός των τραυματιών υπολογίζεται έως και 50.000.000! Εάν δεν
γίνει προσπάθεια και λήψη νέων πρωτοβουλιών, με σκοπό τον έλεγχο αυτής της
κοινωνικής μάστιγας, ο συνολικός αριθμός
θανάτων και τραυματιών προβλέπεται να
αυξηθεί περίπου 65% μέχρι το 2020 παγκοσμίως. Ιδιαίτερα στις χώρες χαμηλού
και μεσαίου εισοδήματος η αύξηση εκτιμάται ότι θα φτάσει το 80%1.
Σύμφωνα με την παραπάνω παραδοχή
του ΠΟΥ, το φαινόμενο πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα κράτη και να ληφθούν συγκριμένες στοχευμένες πολιτικές
ελέγχου και πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων. Από την ανθρώπινη διάσταση
και οπτική γωνία, μακριά από τους αριθ-

* Συμμετέχουν επίσης οι Α. Μπλεμμένου, Μ. Βρούζου και Ε. Παπαγεωργή: Τελειόφοιτες Τμήματος Νοσηλευτικής (πτυχιακή εργασία)
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του Μιχάλη Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη*
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Διάγραμμα 1. Ετήσιος αριθμός θανάτων, ατυχημάτων και τραυματιών (ΕΕ- 25), 1997 2006
Όλα τα παραπάνω αρνητικά στοιχεία
βρίσκουν εμφατική έκφραση στη χώρα μας
αφού η Ελλάδα βρίσκεται στη 4η θέση των
25 της Ε.Ε., πίσω από 3 «πρώην ανατολικές» χώρες (Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία)
στους πίνακες στατιστικής με τα μεγαλύτερα ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων
καθώς και σε ανθρώπινες απώλειες.
Στο διάγραμμα 2 καταγράφονται οι θάνατοι ανά 1 εκ. πληθυσμού από τροχαία
ατυχήματα το 2006 σε σύγκριση με το
1997. Ο γενικός μέσος όρος της Ε.Ε. των
25 ήταν 126 νεκροί (1997), ενώ το 2006
ήταν 85. Η Ελλάδα (EL) το 1997 κατατάσ-

σονταν στην 5η θέση με 195 νεκρούς ανά 1
εκ. πληθυσμού και το 2006 στην 4η θέση
με 149 νεκρούς. Τουλάχιστον, καταγράφεται μια τάση μείωσης αλλά και πάλι δεν
είναι εντός του γενικού στόχου που έχει θεσπιστεί από την Ε.Ε. για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και θανάτων κατά 50%
μέχρι το 2010. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα προς μίμηση της Πορτογαλίας
που ενώ ήταν 1η το 1997 με 250 θανάτους,
κατάφερε μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις να επιτύχει θεαματική μείωση 63%, υποχωρώντας στη 14η θέση με
92 θανάτους.3

Διάγραμμα 2: Θάνατοι ανά 1 εκατ. κατοίκων το 2006 σε σύγκριση με το 1996
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Εικόνα 1. Χάρτης με τον αριθμό θανάτων
τροχαίο ατύχημα στην ΕΕ-25 το 2008
Από τα παραπάνω δεδομένα είναι φανερό ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί για τη
χώρα μας θέμα μείζονος σημασίας με ανυπολόγιστες επιπτώσεις τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή του
τόπου. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική και πρέπει να αναλυθεί το πρόβλημα σε βάθος λόγω και του σοβαρού
δημογραφικού προβλήματος που αντιμε-

τωπίζει η χώρα μας. Η Ελλάδα των 10,5 εκ
ανθρώπων δεν έχει την πολυτέλεια (όπως
και καμιά άλλη χώρα βέβαια) να χάνει
1300-1600 ανθρώπους στο βωμό της
ασφάλτου κάθε χρόνο5.
ΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει τους παράγοντες που συντελούν στην τέλεση ενός
τροχαίου ατυχήματος. Η πρόκληση ενός
τροχαίου ατυχήματος θεωρείται πλέον
ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο όπου
συντελούν με διαφορετική κάθε φορά
βαρύτητα 6,7:
Οι παράγοντες ενός τροχαίου ατυχήματος
i. το οδικό δίκτυο με το περιβάλλον
του (γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κατασκευαστική διαμόρφωση, επίπεδο
συντήρησης, εξοπλισμός, τοπικές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαμόρφωση της κυκλοφορίας, καιρικές
συνθήκες),
ii. το όχημα (τεχνική διαμόρφωση και
εξοπλισμός, ιδιαίτερα σε σχέση με
την ενεργητική και την παθητική
ασφάλεια)
iii. ο παράγοντας άνθρωπος (φυσικές,
ψυχικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες
καθώς επίσης και πρότυπα συμπεριφοράς)
iv. η κοινωνία (νομοθεσία, συστήματα
οδικής διαπαιδαγώγησης, ανταμοιβής και τιμωρίας, οικονομικές συναπό
θήκες, κοινωνικές τάξεις)
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων
συμβάλλουν στην πρόκληση ατυχήματος,
κάνοντας την οδική ασφάλεια ένα πολυσύνθετο ζήτημα. Συστηματικές μελέτες και
έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο
παράγοντας άνθρωπος (είτε μόνος, είτε σε
συνδυασμό με τους άλλους παράγοντες)
αποτελεί τη σημαντικότερη αιτία των οδικών
ατυχημάτων, σε ποσοστό περίπου 65% έως
95%.
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έρευνα

Σε έναν πιο πρόσφατο χάρτη της ΕΕ, η
Ελλάδα παρουσιάζεται σταθερά στην 4η
θέση με 138 θανάτους ανά 1 εκ πληθυσμού με το γενικό μέσο όρο της ΕΕ να
ανέρχεται στους 78. Τώρα προηγείται η
Πολωνία (143) , έπεται η Ρουμανία (142),
και μετά η Λετονία (139). Οι ανεπτυγμένες
χώρες της δυτικής Ευρώπης κυμαίνονται
πολύ χαμηλότερα όπως η Γερμανία (54) ή
Γαλλία (67) το Η.Β. (43) κλπ (εικόνα 1.)4
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Ο παράγοντας άνθρωπος
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι κατά
αποκλειστικότητα υπεύθυνος για το 60%
των ατυχημάτων ενώ εμπλέκεται σημαντικά σε περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων. Οι ίδιοι οι οδηγοί παραδέχονται τον ανθρώπινο παράγοντα ως
κύριο αίτιο και παράλληλα τονίζουν πως
οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του
οχήματος συμβάλλουν σημαντικά στην
πρόκληση ατυχήματος5. Σε μια έρευνα που
έγινε στις ΗΠΑ αναφέρει ότι ο άνθρωπος
που οδηγεί, έχει τη συνήθεια και την τάση
να εκδηλώνει διάφορες αδυναμίες όπως
εγωισμό, θυμό, νευρικότητα και ανυπομονησία. Όταν αυτές οι αδυναμίες εκδηλώνονται στην οδήγηση, υποκινούν τον

άνθρωπο σε αντικανονική οδηγική συμπεριφορά και η στάθμη για ασφαλή και καλή
οδήγηση μειώνεται. Ο άνθρωπος ταυτίζεται με τη δύναμη που απορρέει από το αυτοκίνητο νιώθοντας υπερφυσικός ο ίδιος8.
Υπάρχουν και άλλες έρευνες που δείχνουν ότι ή επιθετική συμπεριφορά έχει
αντίκτυπο στη συμμετοχή των νέων οδηγών σε τροχαία ατυχήματα. Συγκεκριμένα,
η ευερεθιστότητα κατά την οδήγηση προέρχεται από τέσσερα αντικείμενα: το άγχος,
την έλλειψη ανοχής (άσκοπη χρήση κόρνας), το θυμό (κατακρίνω τους άλλους
οδηγούς μπροστά), και την εχθρότητα
(απρεπείς χειρονομίες, ύβρεις σε άλλους
οδηγούς)8,9.

Ο τρόπος ζωής ιδίως των νέων είναι σημαντικός παράγοντας στην πρόκληση ή όχι
τροχαίων ατυχημάτων. Έχει διατυπωθεί ή
άποψη ότι η κατανάλωση αλκοόλ και τοξικών ουσιών συμβάλλει στη δημιουργία των
υψηλών ποσοστών τροχαίων ατυχημάτων10.
Η μη συμμόρφωση στη χρήση προστατευτικών μέσων (ζώνη-κράνος) παρόλο που
δεν προκαλεί από μόνη της τροχαία ατυχήματα, συμβάλλει στο φαινόμενο. Υποστηρίζεται ότι όταν ο αναβάτης φορά το κράνος
γίνεται πιο ορατός από τους άλλους οδηγούς προλαμβάνοντας έτσι ορισμένα συμβάντα10.
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της έρευνας που αποτέλεσε παράλληλα πτυχιακή εργασία των 3 φοιτητριών, είναι η διερεύνηση της οδηγικής
συμπεριφοράς (κουλτούρας) των φοιτητών
του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Βασικό ερευνητικό ερώτημα που απασχόλησε την
έρευνα είναι πώς βιώνει καθημερινά την
οδήγηση ο νέος άνθρωπος και σε τι βαθμό
συμβάλλει ο ίδιος στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και κατ’ επέκταση στην
προστασία της ζωής του και των συνανθρώπων του.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ
Η μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος της οδικής συμπεριφοράς ακολούθησε την εξής διαδικασία:
• σύνταξη κατάλληλου ερωτηματολογίου
• διανομή του ερωτηματολογίου
• συγκέντρωση των συμπληρωθέντων
ερωτηματολογίων
• επεξεργασία των στοιχείων
• ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
• συμπεράσματα
Ο συνολικός αριθμός των συμπληρωθέντων ερωτηματολογίων είναι 400. Από αυτά
σε κάθε σχολή αναλογούν 100 (ΣΤΕΦ,
ΣΤΕΓ, ΣΔΟ, ΣΕΥΠ). Διανεμήθηκαν, με προσωπική επαφή και συνέντευξη τους μήνες
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Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων
έγινε με το πρόγραμμα SPSS. Για την περιγραφή όλων των μεταβλητών χρησιμοποιήσαμε συχνότητες, ποσοστά (%) και
διαγράμματα «πίτας», ενώ τη μεταβλητή

της ηλικίας την περιγράψαμε επίσης ως ποσοτική και με ιστόγραμμα. Για την εύρεση
των στατιστικά σημαντικών σχέσεων μεταξύ
μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε η χ2-δοκιμασία (με διόρθωση Yates όπου χρειαζόταν), και αυτές αποτυπώθηκαν τόσο με
πίνακες διπλής εισόδου όσο και με ραβδογράμματα. Σε όλες τις περιπτώσεις, στατιστικά σημαντική θεωρήθηκε η (two-tailed)
τιμή του p<0,05.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α) Περιγραφική στατιστική ανάλυση: Από
τους 400 φοιτητές που συμμετείχαν στην
έρευνα οι 211 (52,8%) ήταν άνδρες και
οι 189 (47,3%) γυναίκες. Το 77,8% των
ερωτηθέντων δήλωσε πως ζει στο Ηράκλειο ανεξάρτητα από την οικογένεια του
και μόνο το 22,2% μένει στο πατρικό
τους σπίτι. Η ηλικιακή κατανομή του
δείγματος έχει ελάχιστη τιμή 18ετών και
μέγιστη 40, με μέση τιμή 22,18 και τυπική απόκλιση 3,03.

έρευνα

Μάρτιο - Μάιο 2010.
Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 18 ερωτήσεων κλειστού τύπου που κατασκευάστηκε από την
ερευνητική ομάδα με χρήση βιβλιογραφικών πηγών. Η δομή του ερωτηματολογίου
κατανέμεται σε τέσσερις ενότητες:
• Α΄ Ενότητα: Στοιχεία κατοχής αδειών
οδήγησης και μεταφορικών μέσων,
τρόποι μετάβασης στο ΤΕΙ.
• Β΄ Ενότητα: Στοιχεία περί εμπλοκήςσυμμετοχής σε τροχαίο ατύχημα
• Γ΄ Ενότητα: Στοιχεία για κατανάλωση οινοπνεύματος-ουσιών τήρηση ΚΟΚ κατά
την οδήγηση
• Δ΄ Ενότητα: Προσωπικά στοιχεία των
ερωτηθέντων (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, κλπ)

Πίνακας 1. Γενικές ερωτήσεις για τα μεταφορικά μέσα
Ερωτήσεις

Τιμές μεταβλητών

1. Είστε κάτοχος διπλώματος
οδήγησης;

Ναι
Όχι
265 (66,3%) 135 (33,8%)

1.1 Εάν ναι; Τι είδους άδεια;

Αυτοκινήτο ΙΧ & δίκυκλο δίκυκλο
151 (57,2%) 99 (37,5%) 14 (5,3%)

2. Έχετε δικό σας μεταφορικό
μέσο

Ναι
50,3%

Όχι
49,7%

3. Με ποιο μεταφορικό μέσο
ήρθατε σήμερα στο ΤΕΙ;

Αυτοκίνητο
34,7%

Λεωφορείο
30,7%

4. Εφόσον ήρθατε σήμερα με
αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα,
ήσασταν οδηγός ή συνεπιβάτης;

Οδηγός
39,8%%

Συνεπιβάτης
17,8%

Πεζός
20,1 %

Μοτοσικλέτα
11,8%

5. Συνηθίζεις να φοράς ζώνη ή
Μερικές
Πάντα
Συχνά
Σπάνια
κράνος είτε ως οδηγός είτε ως
φορές
194 (48,7%) 85 (21,4%)
32 (8,0%)
συνεπιβάτης
67(16,8%)
6. Εφόσον ήρθες σήμερα στο
ΤΕΙ με ΙΧ φόρεσες ζώνη ή όχι;

Ναι
58,6%

Άλλο
2,8%

καθόλου
20 (5,0%)

Όχι
41,4%
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Στον Πίνακα 1. παρατίθενται περιγραφικά αποτελέσματα γενικών ερωτήσεων
διαμόρφωσης προφίλ των δείγματος ως
οδηγοί.
Διερευνήθηκαν θέματα που αφορούν
την εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα και βρέθηκε ότι ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό των
σπουδαστών (61%) έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα (είτε ως οδηγός, είτε ως συνεπιβάτης) και μόνο το 39% δεν έχει ζήσει
τέτοια επικίνδυνη κατάσταση. Από αυτούς
που έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ως οδηγοί
(97 φοιτητές), ως υπαίτιοι του τροχαίου
ατυχήματος δήλωσαν το 26,8% ενώ μη
υπαίτιοι το 73,2%.
Το οδικό δίκτυο που συνέβη το τροχαίο
ατύχημα ήταν αστικό (52,8%), επαρχιακό

δίκτυο (29,7%) και η εθνική οδός (13,4%).
Ορισμένοι εξ’ αυτών (4%) απάντησαν με κάποιο συνδυασμό οδικών δικτύων, προφανώς λόγω πολλών συμβάντων στα οποία
συμμετείχαν. Οι ώρες που έλαβαν χώρα τα
συμβάντα ήταν κατά κύριο λόγο οι απογευματινές (38,2%), ακολούθως οι βραδινές
και μεταμεσονύκτιες (33,7%), έπειτα οι πρωινές (25,6%) και τέλος, συνδυασμοί των παραπάνω (2,4%).
Ένα πολύ ανησυχητικό εύρημα είναι ότι
το τροχαίο ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ιδιότητας σε ποσοστό
47,5%. Μάλιστα ένα ποσοστό των φοιτητών 18,8% έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο
ως τραυματίας κάποιου τροχαίου.
Στους Πίνακες 2 και 3 καταγράφεται η
παραβατικότητα κατά τη διάρκεια της οδή-

Πίνακας 2. Χρήση αλκοόλ / ουσιών και παραβατικότητα στην οδήγηση
Ερωτήσεις

Ναι

Όχι

Α.«Τις προηγούμενες 7 ημέρες οδηγήσατε έχοντας καταναλώσει
αλκοόλ (πάνω από 2 ποτήρια);»

21,7

78,3

Α.1«Εάν «Ναι», είχατε και συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα;» Σημ.: (απάντησε το 21,7%)

57,0

43,0

Β. «Τις προηγούμενες 7 ημέρες οδηγήσατε υπό την επήρεια εθιστικών ουσιών;»

4,8%

95,2%

Β.1 «Εάν ναι, είχατε και συνεπιβάτες στο αυτοκίνητο ή τη μοτοσικλέτα;» Σημ.: Απάντησε το 4,8%

38,1

61,9

Πίνακας 3. Τήρηση ΚΟΚ την συγκεκριμένη μέρα μετάβασης στο ΤΕΙ
«Τηρήσατε σήμερα ερχόμενοι στο ΤΕΙ τα 7 κυριότερα σημεία του
Κ.Ο.Κ.;»

Ναι

Όχι

“STOP”;

89,3

10,7

Ερυθρό σηματοδότη;

92,6

7,4

Οδήγηση αντίθετα σε μονόδρομο;

61,0

39,0

Αντικανονική προσπέραση;

49,0

51,0

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας;

47,6

52,4

Χρήση κινητού οδηγώντας;

56,6

43,4

Χρήση διάβασης πεζών εφόσον ήρθατε πεζός/ή;

80,9

19,1
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Το 22,1% έχει τροποποιήσει μηχανικά
(π.χ. εξάτμιση, κινητήρα, αμορτισέρ κτλ) το
ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο στη συντριπτική του πλειοψηφία οι άνδρες.
Μια άλλη παράμετρος που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση είναι ότι ένα ποσοστό
40,2% δήλωσε ότι έχει χάσει στενό συγγενή ή φίλο από τροχαίο ατύχημα, ενώ για
ποσοστό 24,2% των φοιτητών αντιστοιχεί
κάποιος τραυματίας στο περιβάλλον του
(συγγενής ή στενός φίλος) με μόνιμες βλάβες (π.χ. νευρολογικές, ορθοπεδικές) από
τροχαίο ατύχημα.
Β) Στατιστική διερεύνηση των παραπάνω
απαντήσεων κατά φύλο και σχολή
Από το δείγμα 400 φοιτητών του ΤΕΙ
Κρήτης το 66,3% έχουν άδεια οδήγησης ενώ το 33,8% δεν κατέχει άδεια
οδήγησης. Από αυτούς που έχουν
άδεια (265), το 61,5% είναι άνδρες και
το 38,5% είναι γυναίκες. Το φύλο επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την κατοχή
διπλώματος οδήγησης, με τους άνδρες
να υπερτερούν (Πίνακας 4). Σε μια πιο
αναλυτική προσέγγιση φαίνεται ότι στον
πληθυσμό των ανδρών το 77,3% έχει
άδεια ενώ το 22,7% δεν έχει. Στις γυναίκες το 54% έχει άδεια ενώ το 46%
δεν έχει.
Στη διερεύνηση
κατά σχολή δεν βρέθηκε κάποια σημαντική διαφορά, με
τους φοιτητές της
ΣΤΕΦ να απάντησαν
σε ποσοστό 75%
πως είναι κάτοχοι
άδειας οδήγησης και
το 25% πως δεν

είναι. Στη ΣΔΟ έχει δίπλωμα οδήγησης το
65% και το 35% δεν έχει. Στη ΣΕΥΠ έχει
άδεια το 56% και το 44% δεν έχει και στη
ΣΤΕΓ έχει δίπλωμα το 69% και το 31% δεν
έχει.
Στην ερώτηση «τι είδος άδειας οδήγησης
κατέχουν» ένα ποσοστό 57,2% απάντησε
μόνο αυτοκινήτου, και το 5,3% έχει μόνο δικύκλου. Επίσης ένα ποσοστό 37,5% έχει και
τα δύο.
Στη στατιστική διερεύνηση κατά φύλο
βρέθηκε ότι δίπλωμα δικύκλου έχουν με
σημαντική διαφοροποίηση οι άνδρες. Επίσης οι άνδρες προτιμούν να έχουν και τα 2
είδη διπλώματος (46,9%) ενώ οι γυναίκες
κυμαίνονται σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά
(22,5%). χ2=20,367; df=2; P<0,001
Από τους 264 που απάντησαν στην ερώτηση «τι είδους άδεια οδήγησης έχετε;» το
57,2% απάντησε αυτοκινήτου, το 37,5% και
αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, ενώ το 5,3%
μόνο μοτοσικλέτας
Στην ερώτηση «έχετε δικό σας μεταφορικό μέσο», το 50,3% απάντησε ότι έχει και
το 49,7 πως δεν έχει. Βρέθηκε ότι ενώ 1
στους 2 φοιτητές έχουν μεταφορικό μέσο,
όταν προσεγγίζουμε την ανάλυση κατά
φύλο, υπερτερούν στατιστικά σημαντικά οι
άνδρες με ποσοστό 64,2% έναντι 35,8%
των γυναικών (χ2=23,010; df=1; P<0,001)
(διάγραμμα 3.)
Διερευνώντας και κατά τη σχολή την κατοχή μεταφορικού μέσου, παρατηρήθηκε
ότι στη ΣΤΕΦ το 57,7% έχει δικό του μεταφορικό ενώ το 42,3% όχι. Στη ΣΔΟ το
44,3% έχει, ενώ το 55,7% δεν έχει. Στη

Πίνακας 4. Κατοχή Άδειας Οδήγησης ανά φύλο
Στατιστικά σημαντική

χ2=24,171; Df=1; P<0,001

Ναι

Όχι

Σύνολο

Άνδρες

Πλήθος

163

48

211

Γυναίκες

Πλήθος

102

87

189

Σύνολο

Πλήθος

265

135

400
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γησης την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα της συνέντευξης και την ημέρα της
συνέντευξης. Οι ερωτήσεις στόχευαν να
καταγράψουν πράξεις και γεγονότα, όχι συνήθειες ή πεποιθήσεις.
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ρίπου 20% (χ2=27,403; df=5;
P<0,001).
Στην ερώτηση «αν συνηθίζουν οι
φοιτητές/τριες να φοράνε ζώνη ή κράνος» το 48,7% απάντησε «πάντα», το
21,4% «συχνά», το 16,8% είπε «μερικές φορές», το 8% «σπάνια» και το 5%
απάντησε «καθόλου». Με βάση το
φύλο οι άντρες φοράνε ζώνη ή κράνος:
πάντα 43,6%, συχνά 23,7%, μερικές
φορές 16,1%, σπάνια 8,5% και καθόλου 8,1%. Ενώ στις γυναίκες το 54,5%
φοράει πάντα, το 18,7% φοράει συχνά,
το 17,6% μερικές φορές, το 7,5% σπάΔιάγραμμα 3. Κατοχή μεταφορικού μέσου κατά νια και το 1,6% καθόλου. Αν θεωρήφύλο (1: άνδρες, 2: γυναίκες, μπλε: έχω μεταφο- σουμε ότι το άθροισμα όσων
απάντησαν «ποτέ» και «σπάνια» απορικό μέσο, πράσινο: δεν έχω).
τελεί ιδιαίτερα κακό οιωνό στην οδήΣΕΥΠ το 39,2% είναι κάτοχοι μεταφορικού
γηση, τότε, με στατιστικά σημαντική
οχήματος και το 60,8 δεν είναι και στη ΣΤΕΓ
διαφορά, το μεγαλύτερο ποσοστό που δε
το 60,2% έχει δικό του μεταφορικό ενώ το
φορά ζώνη ή κράνος -ποτέ ή και σπάνια39,8% δεν έχει (χ2=11,985; df=3;
είναι οι άνδρες οδηγοί (χ2=12,074; df=4;
P=0,007).
P=0,017).
Από τους 359 που απάντησαν στην
Στην ερώτηση «εφόσον ήρθες σήμερα
ερώτηση «εφόσον ήρθατε σήμερα με αυμε ΙΧ ή δίκυκλο φόρεσες ζώνη ή κράνος»,
τοκίνητο ή μοτοσικλέτα σημειώστε αν ήσατο ποσοστό συμμόρφωσης ήταν 58,6% ενώ
σταν οδηγός ή συνεπιβάτης» το 39,8%
παραβατική συμπεριφορά επέδειξαν σε ποαπάντησε ως οδηγός, το 17,8% ως συνεσοστό 41,4%.
πιβάτης και το 42,3% κανένα από τα δύο.
Στην ερώτηση «αν έχουν εμπλακεί σε
Αναλύοντας την ερώτηση κατά φύλο φαίτροχαίο ατύχημα», αναλύοντας ανά φύλο,
νεται ότι οι άνδρες έρχονται πολύ περισοι άνδρες έχουν εμπλακεί ως οδηγοί σε ποσότερο με το Ι.Χ., δευτερευόντως με λοιπά
σοστό 35,1%, ως συνεπιβάτες 28% και ως
μέσα και λιγότερο από όλα ως συνεπιβάοδηγοί και συνεπιβάτες 6,2%, ενώ δεν έχει
τες. Αντιθέτως -με στατιστικά σημαντική
εμπλακεί ποσοστό 30,8%. Στις γυναίκες το
διαφοροποίηση- οι γυναίκες προτιμούν τα
16,9% έχει εμπλακεί ως οδηγοί, το 32,3%
λοιπά μέσα, έπειτα το ΙΧ, και τέλος να έρως συνεπιβάτες, το 2,6% ως οδηγοί και συχονται ως συνεπιβάτες (χ2=20,315; df=2;
νεπιβάτες, ενώ το 48,1% δεν έχει εμπλακεί.
P<0,001)
Προκύπτει μια στατιστικά σημαντική υπεΣτην κατά φύλο ανάλυση φαίνεται ότι
ροχή εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα στους
οι άνδρες προτιμούν σημαντικά το ΙΧ
άνδρες (χ2=23,425; df=3; P<0,001). Στην
(38,3%), το λεωφορείο (23,4%), πεζή
ερώτηση αν το τροχαίο συνέβη κατά τη φοι(19,1%) και το δίκυκλο (17,7%) ενώ, οι
τητική ιδιότητα, το 47,5% απάντησε θετικά.
γυναίκες το λεωφορείο (38,6%), το ΙΧ
Ακολουθεί η ομάδα των ερωτήσεων
(30,7%), πεζή (21,2%) και το δίκυκλο
περί αλκοόλ και ουσιών: βρέθηκε ότι τις
(5,3%). Πέραν των άλλων διαφοροποιήπροηγούμενες 7 ημέρες είχε οδηγήσει έχοσεων που είναι σημαντικές, φαίνεται ότι ως
ντας καταναλώσει αλκοόλ το 21,7%, ενώ το
πεζοί έρχονται σχεδόν τα ίδια ποσοστά πε78,3% δεν είχε οδηγήσει. Φαίνεται ότι το
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Ακολουθεί η ανάλυση της παραβατικότητας στον ΚΟΚ. Στην ερώτηση «τηρήσατε το (ΣΤΟΠ)», το ποσοστό
συμμόρφωσης ήταν 89,3% ενώ παραβατική συμπεριφορά επέδειξε ποσοστό
10,7%. Από τον ανδρικό πληθυσμό
του δείγματος το 85,4% απάντησε
«ναι» και το 14,6% «όχι». Ενώ οι γυναίκες σε ποσοστό 97,8% απάντησαν
ναι και το 2,2% απάντησαν όχι. Δηλαδή οι άνδρες φοιτητές δεν προσέχουν τη σηματοδότηση STOP σε σχέση
με τις γυναίκες (χ2=3,882; df=1;
P=0,049 Διάγραμμα 6).
Διάγραμμα 4. Οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών
Στην ερώτηση «αν τηρήσατε τον
κατά φύλο (1: άνδρες, 2: γυναίκες, μπλε: οδήερυθρό
σηματοδότη», το ποσοστό
γησα, πράσινο: δεν οδήγησα).
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Από όλους όσους δήλωσαν «ναι, οδηφύλο επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την
γούν υπό την επήρεια ουσιών», το 50%
οδήγηση έχοντας καταναλώσει αλκοόλ με
προέρχεται από τη ΣΤΕΦ, το 37,5% από τη
τους άνδρες να εμφανίζουν εντονότατη παΣΤΕΓ, το 6,3% από τη ΣΔΟ και ομοίως 6,3%
ραβατικότητα (93,3%) σε σχέση με τις γυναίκες (6,7%). (χ2=53,983; df=1;
από τη ΣΕΥΠ. Αν υπολογιστεί ένα γενικό ποσοστό ανά σχολή, τότε, το 9% (ΣΤΕΦ), το
P<0,001). Ανά σχολή φαίνεται ότι στη
7,8% (ΣΤΕΓ), το 1,1% (ΣΔΟ) και το 1,3%
ΣΤΕΦ το 37,5% των φοιτητών της απά(ΣΕΥΠ) οδήγησαν υπό την επήρεια εθιστιντησε «ναι» και το 62,5% «όχι», στη ΣΔΟ
κών ουσιών την προηγούμενη εβδομάδα
το 12,9% απάντησε «ναι» και το 87,1%
«όχι», στη ΣΕΥΠ το 11% απάντησε «ναι»
(χ2=9,438; df=3; P=0,024, Διάγραμμα 5).
και το 89% «όχι» και στη ΣΤΕΓ το
25,3% οδήγησε ενώ το 74,7% δεν
οδήγησε έχοντας πιει αλκοόλ.
Σε μια πιο αναλυτική προσέγγιση
ανά σχολή φαίνεται ότι το 44% των παραβατών προέρχεται από τη ΣΤΕΦ, το
28 % από τη ΣΤΕΓ, το 16% από τη
ΣΔΟ, ενώ μόλις το 12% από τη ΣΕΥΠ.
Από το δείγμα 400 φοιτητών του ΤΕΙ
Κρήτης το 4,8% έχει οδηγήσει υπό την
επήρεια εθιστικών ουσιών, ενώ το
95,2% «όχι». Γενικά η παραβατικότητα
δεν είναι εκτεταμένη αλλά έστω και τα
μικρά ποσοστά αποτελούν δημόσιο
κίνδυνο για τους ίδιους αλλά και για
τους άλλους στο δρόμο. Βέβαια, η συ- Διάγραμμα 5. Οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών
ντριπτική επικράτηση των ανδρών είναι ανά σχολή (1: ΣΤΕΦ, 2: ΣΔΟ, 3:ΣΕΥΠ, 4:ΣΤΕΓ,
λίγο πολύ αναμενόμενη (χ2=5,152; μπλε: οδήγησα, πράσινο: δεν οδήγησα).
df=1; P=0,023, Διάγραμμα 4).
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το μέγεθος του κοινωνικού προβλήματος που αποτελεί η επικίνδυνη οδηγική
συμπεριφορά η οποία καταλήγει σε αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο.
Είναι φανερό από τα αποτελέσματα
της μελέτης ότι οι άνδρες φοιτητές εκτίθενται πιο έντονα στην κυκλοφορία
ενεργητικά (ως οδηγοί). Η χρήση του ΙΧ
(38,3%) είναι χαμηλότερη συγκριτικά
με άλλη μελέτη (59,9%). Αυτό ίσως αιτιολογείται λόγω της ηλικίας και της
φοιτητικής ιδιότητας όπου πολλοί διαμένουν αρκετά κοντά στο ΤΕΙ. Επίσης
Διάγραμμα 6. Τήρηση του «ΣΤΟΠ» κατά φύλο
συμπεριφέρονται πιο επικίνδυνα κατά
(1: άνδρες, 2: γυναίκες, μπλε: το τήρησα σήμερα,
την οδήγηση. Οι γυναίκες στην παπράσινο: δεν το τήρησα σήμερα).
ρούσα μελέτη πραγματικά επιδεικνύουν συντριπτικά πιο ώριμη συμπεσυμμόρφωσης ήταν 92,6%. Στην ερώτηση
ριφορά κατά την οδήγηση. Αυτό συμβαδίζει
«αν οδηγήσατε αντίθετα σε μονόδρομο»
με πλήθος άλλων μελετών (5,11). Στα πλαίτο ποσοστό συμμόρφωσης ήταν 61%.
σια της οδηγικής τους συμπεριφοράς παραΣτην ερώτηση «αν έκαναν αντικανονική
τηρήθηκε, όσον αφορά τη χρήση ζώνης,
προσπέραση» το ποσοστό συμμόρφωσης
ικανοποιητική συμμόρφωση, πάντα όμως
ήταν 49%. Στην ερώτηση «αν σημειώθηκε
με μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Αυτό
υπέρβαση ορίου ταχύτητας» το ποσοστό
συμφωνεί με άλλες μελέτες όπου καταγράσυμμόρφωσης ήταν 47,6%. Στην ερώτηση
φεται ότι οι νέοι οδηγοί είναι πιο συνεπείς
αν «έγινε χρήση κινητού» το ποσοστό συμαπό τους ενήλικες και ιδίως όταν ανεβαίνει
μόρφωσης ήταν 56,6%. Στην ερώτηση «αν
το μορφωτικό επίπεδο (πέρα του λυχρησιμοποίησαν τη διάβαση πεζών όταν
κείου)11,12 .
χρειάστηκε» το ποσοστό συμμόρφωσης
Ανησυχητικό είναι επίσης ότι παρατηρείήταν 80,9%. Είναι έκδηλο το φαινόμενο να
ται
παραβατική συμπεριφορά όσον αφορά
μη συμμορφώνεται σχεδόν 1 στους 2 στις
την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και
διατάξεις τον ΚΟΚ με μικρές διακυμάνσεις
εθιστικών ουσιών με ή χωρίς συνεπιβάτες,
αναλόγως παράβασης.
όπου το μεγαλύτερο ποσοστό παραβατικόΣτην ερώτηση «έχει χαθεί δικός σας άντητας παρατηρείται στους άνδρες κυρίως
θρωπος από τροχαίο ατύχημα», το 40,2%
στις σχολές ΣΤΕΦ και ΣΤΕΓ. Από την άλλη,
απάντησε πως έχει χάσει δικό του άνείναι ενθαρρυντικό ότι το ποσοστό είναι χαθρωπο και το 59,8% ότι δεν έχει χάσει.
μηλότερο άλλης μελέτης (12) που βρίσκει
Στην ερώτηση «υπάρχει τραυματίας στο
πιο ψηλά (περίπου 35%) σε σύγκριση με το
περιβάλλον σας με μόνιμες βλάβες από
21,7% της παρούσας μελέτης.
τροχαίο ατύχημα», το 24,2% είπε πως έχει
Ακόμη, παραβατική συμπεριφορά πακαι το 75,8% ότι δεν έχει.
ρατηρήθηκε όσον αφορά τη μη τήρηση βασικών σημείων του κώδικα οδικής
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
κυκλοφορίας (παραβίαση stop και χρήση
Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια
διάβαση πεζών) κυρίως από τους άνδρες
καταγραφής της οδηγικής συμπεριφοράς
φοιτητές του ΤΕΙ και στη σύγκριση ανά
των φοιτητών του ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.
σχολή υπερτερεί η ΣΤΕΦ. Αυτό είναι ένα
Η μελέτη επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά
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φορείς και διάφορους συλλόγους ενεργών
πολιτών για τη διαμόρφωση σωστής συμπεριφοράς κατά την οδήγηση, ενώ θα στοχεύουν στη μείωση και την αποτροπή των
τροχαίων ατυχημάτων είναι οι εξής:
1. Εφαρμογή νέων διατάξεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και αυστηρή
αντιμετώπιση των παραβάσεων.
2. Εντοπισμό επικινδύνων σημείων και
βελτίωση οδικού δικτυού.
3. Διαρκής παρουσία της τροχαίας στο δίκτυο και κυρίως στα επικίνδυνα σημεία.
4. Αύξηση της ηλεκτρονικής αστυνόμευσης με τοποθέτηση φωτογραφικών
RADAR.
5. Αύξηση των ελέγχων για μέθη και εθιστικές ουσίες.
6. Πρακτική Εκπαίδευση μαθητών σε
πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής .
7. Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε
σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
8. Εξορθολογισμός των ορίων ταχύτητας.
9. Περιοδικό πρόγραμμα συντήρησης
δρόμων.
10. Βελτίωση φωτισμού, σήμανσης, καθαριότητας.
11. Καθιέρωση Εθνικού προγράμματος
αξιολόγησης της ασφάλειας που παρέχουν οι δρόμοι.
12. Αξιολόγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών
των Δήμων
13. Λειτουργία συστήματος ραδιοφωνικής
ενημέρωσης των οδηγών
Απ’ όλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, το κέντρο βάρους της όλης προσπάθειας πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία οδηγικής συνείδησης. Γιατί όταν ο
κάθε οδηγός την αποκτήσει, θα δρα με τέτοιον τρόπο, ώστε εκτός από τον εαυτό του,
θα προστατεύει και τους συνανθρώπους
του.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ορισμένες προτάσεις που θεωρούνται
σημαντικές και μπορούν να εφαρμοστούν
συλλογικά από την πολιτεία, τους τοπικούς
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πεδίο όπου μπορεί η ακαδημαϊκή κοινότητα να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα πλαίσια της αγωγής υγείας, είτε
είναι με έντυπη ή ηλεκτρονική ενημέρωση,
είτε βιωματικού χαρακτήρα σεμινάρια, είτε
προβολή ειδικών αρχείων μεταξύ πολλών
άλλων επιλογών.
Συνέπεια του μεγάλου ποσοστού παραβατικής συμπεριφοράς που παρατηρήθηκε, είναι η εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα
κατά τη φοιτητική ιδιότητα είτε ως οδηγός
είτε ως συνεπιβάτης όπου το ποσοστό
ανέρχεται σε 26,5% και 30% αντίστοιχα,
με στατιστικά σημαντική υπεροχή των ανδρών. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με πλήθος άλλων μελετών, όπου οι νέοι κυρίως
20-29 ετών αποτελούν το κυρίαρχο ποσοστό τραυματιών στα τροχαία ατυχήματα
(5,14,15). Αυτή η δυσάρεστη πραγματικότητα πρέπει να απασχολήσει την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να ληφθούν οι
κατάλληλες δράσεις με σκοπό την μείωση
ή και εξάλειψη αυτού του μεγάλου ποσοστού.
Είναι επίσης ανησυχητικό ότι, παρόλο
που μεγάλος αριθμός φοιτητών έχει χάσει
δικούς του ανθρώπους ή έχει τραυματίες
με μόνιμες βλάβες στο περιβάλλον του
από κάποιο τροχαίο ατύχημα, δε φαίνεται
από την έρευνα να αποτελεί παράγοντα
ανάσχεσης της παραβατικής συμπεριφοράς. Αυτό το γεγονός πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν από τους υπεύθυνους
σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων για την οδηγική συμπεριφορά κατά την αξιολόγηση των
παρεμβάσεων, ώστε να μην αναμένουν θεαματικά αποτελέσματα από μια και μόνο
δράση. Χρειάζεται επίμονη, μεθοδευμένη
προσπάθεια και υπομονή για την επίτευξη
των στόχων τέτοιων προγραμμάτων επιμόρφωσης.
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Η αναζήτηση της Λαβύρινθου
του Δρ. Γκάρεθ Όουενς

Η Λαβύρινθος της Μινωικής Κρήτης
(c.2000-1400 π.Χ.) μπορεί να ταυτιστεί
με το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου στο
οποίο εντοπίστηκαν εκατοντάδες διπλοί αναθηματικοί πέλεκεις, συμπεριλαμβανομένων και δυο ενεπίγραφων
σε γραμμική Α γραφή, «Ι-ΔΑ-ΜΑ-ΤΕ».
Λαβύρινθος = Ο Τόπος του Διπλού
Πέλεκυ = Σπήλαιο Αρκαλοχωρίου;
Η λέξη «Λαβύρινθος» επί της ουσίας σημαίνει: «ο τόπος του Διπλού
Πέλεκυ». «Λάβρυς» είναι η γένους θηλυκού προελληνική, ινδοευρωπαϊκή
μινωική λέξη, για το «διπλό πέλεκυ»,
ενώ, σύμφωνα με τον Πλούταρχο,
είναι η λυδική λέξη για τον πέλεκυ.
Η προελληνική, ινδοευρωπαϊκή κατάληξη –νθος εμφανίζεται και στις δύο
πλευρές του Αιγαίου και σημαίνει «ο
τόπος του…». Κατ΄ επέκταση «Λαβύρινθος» σημαίνει : «οικία του διπλού
πέλεκυ» ως σύμβολο εξουσίας, όπως
ενδεχομένως για τους Κάρες σήμαινε η
θεότητα Ζεὺς Λάβρανδος που αργό- Ο Γκάρεθ Όουενς και ο Καθηγητή Nick Howarth
τερα ταυτίστηκε με το Δία που κρα- του Christ Church College Oxford
Γ. Όουενς: Συντονιστής του Ιδρύματος για το πρόγραμμα “ΕΡΑΣΜΟΣ” - ogareth@staff.teicrete.gr
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης από το 2010 έχει ανπατύξει συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης σε θέματα της Μινωικής Κρήτης όπως «Λαβύρινθος» και «Ο Δίσκος της Φαιστού». Ο
γλωσσολόγος και συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
«ΕΡΑΣΜΟΣ» στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, βρέθηκε ύστερα από πρόσκληση - στις 8, 9 και 10 Νοέμβριου 2010 - στο Christ Church College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, για σεμινάριο
σχετικά με τα δύο αυτά θέματα. Η πρόσκληση ήρθε από τον Καθηγητή Nick Howarth του
Christ Church College Oxford, μετά από τη συνεργασία που είχαν για τα ντοκιμαντέρ του
National Geographic «Λαβύρινθος» και «Ο Δίσκος της Φαιστού» αντίστοιχα.
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Η Λάβρυς = Ο Διπλός Πέλεκυς
τούσε τον διπλό πέλεκυ. Ο Λαβύρινθος
έγινε αρχικά γνωστός στην Αίγυπτο, την
Κρήτη και τη Μίλητο της Μικράς Ασίας,
ενώ υπάρχουν και αναφορές για σπήλαια
με «κτιστούς λαβύρινθους» μέσα σε αυτά.
Η λέξη λαβύρινθος κατέληξε να σημαίνει «δαιδαλώδης κατασκευή», κατ’ αντιστοιχία με αυτήν του ανακτόρου της
Κνωσού που σχεδιάστηκε από το μυθικό
Δαίδαλο, όπου ο Θησέας με συνεργό του
την Αριάδνη κατόρθωσαν να κόψουν το
«νήμα» της ζωής του Μινώταυρου. Κατά
μία εκδοχή, το ίδιο το ανάκτορο της Κνωσού μπορεί να ήταν ο Λαβύρινθος, κατά τη
μυκηναϊκή περίοδο, όπως άλλωστε προτάθηκε από τον Άρθουρ Έβανς, τον συνεχιστή του Μίνωα Καλοκαιρινού, λόγω της
συχνής παρουσίας του Διπλού πέλεκυ που
είχε χαραχθεί στους τοίχους του, ως σύμβολα τεκτόνων.
Στη μυκηναϊκή Κνωσό, η Πότνια, η
«Κυρία του Λαβύρινθου» αναφέρεται στη
Γραμμική Β ως da-pu2-ri-to-jo po-ti-ni-ja
(KN Gg 702 δεύτερη σειρά) και σε αυτήν
προσφέρονται ένας αμφορέας με μέλι (meri). Παρόμοια προσφορά αναφέρεται στην
da-da-re-jo-de (KN Fp1+31 τρίτη σειρά),
δηλαδή στο «Ιερό του Δαίδαλου», μόνο
που σε αυτήν την περίπτωση το μέλι αντικαθίσταται από λάδι.

Η λέξη Λαβύρινθος είναι μια λέξη που
συνδέεται άρρηκτα με τη Μινωική Κρήτη. Η
λέξη είναι συνήθως γένους αρσενικού,
αλλά στη Μεσαρά, στη νότια Κρήτη κοντά
στη Φαιστό, συναντάται σε γένος θηλυκό
όπως είναι η Κόρινθος και η Ζώμινθος.
Ο Λαβύρινθος, ως «ο τόπος του διπλού
πέλεκυ», δεν μπορεί να ταυτιστεί ούτε με
την Κνωσό, στα βόρεια, ούτε με τη Φαιστό
στα νότια του νομού Ηρακλείου, αλλά περισσότερο θα μπορούσε κανείς να δει τη
συσχέτισή της με το ίδιο το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου, πάνω από την πλούσια και εύφορη Πεδιάδα στην Κεντρική Κρήτη, στο
λόφο του Προφήτη Ηλία, μεταξύ του Ιερού
Κορυφής του Γιούκτα και αυτό του Κόφινα
και ενδιάμεσα των ιερών βουνών Δίκτη και
Ίδα.
Θα λέγαμε μεταφορικά ότι ενώ ο Γιούκτας αποτελεί την κεφαλή της μινωικής Κρήτης, το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου
αποτελεί την καρδιά της. Πιο συγκεκριμένα,
υποστηρίζω πως το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου είναι ο Λαβύρινθος της μινωικής
Κρήτης, μιας και εκεί εντοπίστηκαν εκατοντάδες αναθηματικοί διπλοί πέλεκεις (Λάβρεις).

Λαβύρινθος
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ο χάλκινος πέλεκυς του Αρκαλοχωρίου, η
λίθινη τράπεζα προσφορών και ο δίσκος της
Φαιστού, χρονολογούνται περίπου την ίδια
περίοδο, δηλαδή το 17ο αι. π.Χ.
Η επιγραφή του Αρκαλοχωρίου πιθανόν
να αρχίζει με φωνήεν και να έχει ως εξής:
Φωνήεν + –DA- (I-DA-/A-DA-?), ίσως μια
αναφορά στη Μεγάλη Μητέρα της Μινωικής Κρήτης I-DA-MA-TE που λατρευόταν
στο Σπήλαιο. Γεωγραφικά σχετίζεται με το
Γιούκτα στα βόρεια, τον Κόφινα στα νότια,
τη Δίκτη στα ανατολικά και την Ίδα στα δυ-

έρευνα

Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΕ "ΚΡΗΤΙΚΑ ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ"
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
Ένας από τους εκατοντάδες χάλκινους
διπλούς πέλεκεις που συλλέχθησαν από
τον Σπύρο Μαρινάτο, από το Σπήλαιο του
Αρκαλοχωρίου, φέρει εγχάρακτα δεκαπέντε σημεία σε «Κρητική Ιερογλυφική»
γραφή. Πιθανόν χρονολογείται τον 17ο αι.
π.Χ., μετά δηλαδή την καταστροφή των
Πρώτων Ανακτόρων (1700 π.Χ.) και πριν
την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας
(1625 π.Χ).

Ο Γκάρεθ Όουενς στη Φαιστό.
Παρόμοια επιγραφή συναντάται στα
Μάλια και πιο συγκεκριμένα πάνω στη λίθινη τράπεζα προσφορών, αποτελούμενη
από δεκαπέντε επίσης σημεία στην ίδια
γραφή και δημοσιευμένα από τον Fernand
Chapouthier. Οι δύο αυτές επιγραφές αποτελούν από κοινού μια επιγραφική «γέφυρα» μεταξύ του γνωστού Δίσκου της
Φαιστού και των τριακοσίων τριάντα περίπου επιγραφών σε «Κρητικά Ιερογλυφικά». Και οι τρεις μαζί επιγραφές, δηλαδή

τικά.
Η συγκεκριμένη επιγραφή του Αρκαλοχωρίου, που ως θρησκευτικός χώρος ήταν
σε χρήση από την Προ-ανακτορική περίοδο,
δηλώνει τη λατρεία προς τη Μητέρα Θεά
προς την οποία γίνονταν προσφορές λατρευτικών διπλών πελέκεων και ξιφών. Ένα
από αυτά ήταν μεγαλύτερο του ενός μέτρου, το μεγαλύτερο σε μέγεθος λατρευτικός ξίφος, ως τώρα, στην Ευρώπη.
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Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ Α ΓΡΑΦΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
Υπάρχουν εκατοντάδες χάλκινοι διπλοί
πέλεκεις, είκοσι πέντε χρυσοί και επτά αργυροί που στο σύνολό τους προέρχονται
από το Σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου. Ένας
από τους αργυρούς, που τώρα εκτίθεται
στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου (AR Zf 2), φέρει τέσσερα σημεία σε
μινωική Γραμμική Α γραφή.
Οι επιγραφές του Σπηλαίου μελετήθηκαν από το Νικόλαο Μπουφίδη, λίγο μετά
την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β
από τον Michael Ventris το 1952. Αυτό
που μπορεί κανείς να «διαβάσει» σε

αυτήν, αν συγκριθεί με τις φωνητικές αξίες
της Γραμμικής Β, ως μία υπόθεση εργασίας,
είναι I-DA-MA-TE.
Μια συγγενική σε αυτήν επιγραφή ανακαλύφθηκε πρόσφατα σε λίθινο αγγείο
προερχόμενο από το Ιερό Κορυφής του Αγ.
Γεωργίου στο βουνό, πάνω από το μινωικό
οικισμό και λιμάνι στο Καστρί των Κυθήρων
και όντας σε οπτική επαφή με την Κρήτη. Σε
αυτήν κανείς διαβάζει DA-MA-TE (KY Za 2),
που αποτελεί άλλη μια αναφορά προς τη
Μεγάλη Μητέρα της Μινωικής Κρήτης. Το
ενεπίγραφο αγγείο των Κυθήρων επίσης
ομοιάζει με την επιγραφή από τον Τρούλο
Αρχανών (TL Za 1).
Η Μητέρα Θεά της
Μινωικής Κρήτης προς
την οποία προσφέρονταν διάφορα αφιερώματα στο Ιερό Σπήλαιο
του Αρκαλοχωρίου, συνέχισε να λατρεύεται
ακόμη και μετά την καταστροφή της οροφής
του Σπηλαίου, πάνω
από τη νότια είσοδό του.
Ο λόφος ήταν ήδη σε
χρήση από τη Νεολιθική
εποχή και συνέχισε να
είναι κατά τη μινωική,
ελληνορωμαϊκή και ελληνιστική περίοδο, μέχρι
σήμερα, ως τόπος κατοίκησης και λατρείας.

Ο Γκάρεθ Όουενς στο Christ Church College Oxford
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I-DA-MA-TE, DA-MA-TE, ΔΗΜΗΤΡΑ
και αλλού ως αγροτική Θεότητα, είναι επίAKKO
σης γνωστή ως Akko στα ελληνικά, Acca
Έχει γίνει κατανοητό ότι μπορεί κανείς να
Larentia στα λατινικά (η μητέρα του Ρώμυ«διαβάσει» τη λέξη I-DA-MA-TE σε διλου και Ρέμου στη Ρώμη) και Mader Akka
πλούς πέλεκεις που προέρχονται από το
στα γερμανικά. Αυτή η κοινή ινδοευρωΣπήλαιο του Αρκαλοχωρίου, όπως και τη
παϊκή ρίζα μπορεί επίσης, να εντοπιστεί και
λέξη DA-MA-TE σε θρησκευτική επιστο Δίσκο της Φαιστού, το Αίνιγμα της μιγραφή, προερχόμενη από το Ιερό Κορυνωικής Κρήτης (Ph.D. 02-12/A-QE-).
φής πάνω από το Καστρί των Κυθήρων.
Το δεύτερο μέρος της λέξης δηλ. -MATE πιθανόν να αποτελεί μια Ινδοευρωπαϊκή
λέξη για τη Μητέρα, συμπεριλαμβάνοντας
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
και την κατάληξη του ενεργούντος προσώ• Γκάρεθ Όουενς, Λαβύρινθος: Γραφές
που –TE. Η λέξη Μητέρα αποτελεί την πιο
και Γλώσσες της Μινωικής και Μυκη«σταθερή» λέξη στις Ινδοευρωπαϊκές
ναϊκής Κρήτης. Ψυχογυιός, Κωστής
γλώσσες (εκτός από τα Χεττιτικά και τις
(επιμ.) & Νικολιδάκη, Κάλλια (μεγλώσσες της Ανατολίας). Το πρώτο μέρος
τάφρ.). Ηράκλειον Κρήτης: Κέντρο
της λέξης I-DA-/DA- μπορεί να ερμηνευθεί
Κρητικής Λογοτεχνίας, 2007. Με την
ως ονομασία του Όρους Ίδα, ορατό από το
υποστήριξη της Νομαρχίας Ηρασυγκεκριμένο Σπήλαιο, ή ως δεύτερη ερκλείου. Σχήμα 20 x 29 εκ., σελ.
μηνεία ο όρος DA/GA μπορεί να θεωρηxxvi+358, ISBN 978-960-86847-5-1.
θεί ότι αποδίδει τη ΓΗ, δηλ. Μητέρα της
Γης, Δήμητρα.
Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί, βέβαια, έκ• Γραφές και Γλώσσες της Μινωικής και
πληξη, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι βρίσκεΜυκηναϊκής Κρήτης (2000-1200 π.Χ.)
ται σε μινωική επιγραφή, θρησκευτικού
• www.teicrete.gr/daidalika
περιεχομένου που χρονολογείται το 17ο
• http://www.teicrete.gr/arkalochori/
αι. π.Χ. Μια άλλη, επίσης, δυνατή υπόθεση για την ερμηνεία του -DA- είναι να
συνδεθεί με τη λέξη δεά/θεά
σύμφωνα με τον Ησύχιο. Έχει
επίσης, προταθεί ότι η Δήμητρα μπορεί να συνδεθεί με το
*P.-I.-E. dms που σημαίνει
οικία (-inthos), σύμφωνα με
αυτή την ερμηνεία θα είχαμε:
«Η Κυρία της Οικίας», παρόμοια με την «Κυρία του Λαβύρινθου».
Είναι εξάλλου ενδιαφέρουσα η παρατήρηση σχετικά
με τη Μητέρα Θεά στην Ινδοευρωπαϊκή μινωική γλώσσα
της Κρήτης της εποχής του
Χαλκού, ότι η Μητέρα Γη/ Δήμητρα, που αργότερα λατρεύ- Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία, πάνω από το Σπήλαιο του
τηκε στα Ελευσίνια Μυστήρια Αρκαλοχωρίου
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Μέτρηση και Εκτίμηση Αβεβαιότητας Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου σε
Σύγχρονα Συστήματα Ασύρματων
Ευρυζωνικών Επικοινωνιών

Η παρούσα διδακτορική διατριβή, εκπονήθηκε με την καθοδήγηση και επίβλεψη του Καθηγητή του Τομέα
Τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θωμά Ξένου, από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2006 ως τον Ιούνιο του
2010.
Θα ήθελα λοιπόν, εν πρώτοις και εκ βάθους καρδίας, να ευχαριστήσω θερμά τον
επιβλέποντα Καθηγητή κ. Θωμά Ξένο για
την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό
μου και την πρόταση του θέματος, για τη
συνεχή και ουσιαστική καθοδήγησή του
καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, για τη στήριξη που μου προσέφερε
σε όλους τους επιμέρους παράγοντες που
απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας διδακτορικής διατριβής και όχι μόνο, για τις
ευρύτερες γνώσεις που μου παρείχε στο
επιστημονικό πεδίο των μετρήσεων και της
αξιολόγησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων των σύγχρονων συστημάτων επικοινωνιών που άπτονται του αντικειμένου της
παρούσας διατριβής. Επίσης, τον ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση του
οποτεδήποτε αυτό χρειάστηκε για την αντιμετώπιση των θεμάτων που προέκυπταν
κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας
διατριβής.
Επίσης, ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου στο Εργαστήριο Μή Ιοντιζουσών

Ακτινοβολιών (ΕΜΙΑ) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων
(ΕΠΠ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα,
θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Καθηγητή του ΕΠΠ κ. Βασίλειο Ζαχαρόπουλο, νυν αντιπρόεδρο του
ΤΕΙ Κρήτης και Διευθυντή του ΕΜΙΑ, τόσο
για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε στο επιστημονικό πεδίο της παρούσας
διατριβής, όσο και για την εμπιστοσύνη που
μου έδειξε, αναθέτοντας μου τη θέση του
αναπληρωτή υπευθύνου του ΕΜΙΑ και την
ευθύνη της διενέργειας των μετρήσεων πεδίων μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών που
πραγματοποιούνται από την πρότυπη κινητή
μονάδα που διαθέτει το εργαστήριο. Επίσης,
εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στον
συνεργάτη μου στη διενέργεια των μετρήσεων κ. Μιαουδάκη Ανδρέα, Δρ. του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικό
συνεργάτη του ΕΠΠ, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε στην οργάνωση
της πρότυπης κινητής μονάδας του ΕΜΙΑ και
στην ανάπτυξη του λογισμικού πραγματοποίησης μετρήσεων και επεξεργασίας δεδομένων που υλοποιεί τις μεθόδους που
προτείνονται από την παρούσα διατριβή,
αλλά και για την αποτελεσματική συμβολή
του στην ανάπτυξη των μεθοδολογιών εκτίμησης της αβεβαιότητας των μετρήσεων.
Θεωρώ επίσης υποχρέωση μου, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο
Τμήμα ΕΠΠ του ΤΕΙ Κρήτης και στο ίδιο το
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καινοτοµία

του Δρ. Δημήτρη Στρατάκη
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ΤΕΙ Κρήτης, που εκτός της εκπαιδευτικής
άδειας που μου χορήγησαν για την αποπεράτωση της παρούσας διατριβής, μου
επέτρεψαν κατά τη διάρκεια της άδειας
αυτής την ελεύθερη χρήση του εξοπλισμού του ΕΜΙΑ για την πραγματοποίηση
των μετρήσεων που απαιτήθηκαν. Χωρίς
τους παραπάνω δύο παράγοντες ίσως να
ήταν αδύνατη η εκπόνηση της παρούσας
διδακτορικής διατριβής.
Σκοπός και στόχοι της διατριβής
Σκοπός της διδακτορικής διατριβής ήταν
η διερεύνηση των μεθόδων μέτρησης και
αξιολόγησης Η/Μ πεδίων που υπάρχουν
πλέον στο καθημερινό περιβάλλον του
σύγχρονου ανθρώπου και οφείλονται στη
ραγδαία ανάπτυξη των συστημάτων ασυρμάτων ευρυζωνικών μικροκυματικών επικοινωνιών.
Η ραγδαία αυτή ανάπτυξη, που οδηγεί
στην ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποδοτικότερη μετάδοση της γνώσης με ταυτόχρονη απαίτηση αύξησης του όγκου των
διακινούμενων πληροφοριών και έχει ως
απώτερο σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου του σύγχρονου ανθρώπου, προϋποθέτει τη σε νέες βάσεις αξιολόγηση και
βελτίωση των γενικά παραδεκτών σήμερα
σχετικών τεχνικών μετρήσεων και ενδεχομένως και την εισαγωγή νέων. Επίσης,
οποιοδήποτε νέο μοντέλο ασύρματης μετάδοσης πληροφορίας προταθεί στο μέλλον ή οποιοδήποτε παλαιό μοντέλο
αξιολογηθεί και τροποποιηθεί με σκοπό τη
βελτίωσή του, θα πρέπει να πιστοποιηθεί
με αξιόπιστες μετρήσεις, βασικό στοιχείο
των οποίων θα αποτελεί η εκτίμηση της
συμπαραμαρτούσας αβεβαιότητας. Εάν
στο πρόβλημα αυτό συνυπολογιστεί και η
σημασία της εκτίμησης και των πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων των Η/Μ πεδίων
στην ανθρώπινη υγεία, καταδεικνύεται η
σημασία και η πολυπλοκότητα του προ-

βλήματος.
Η εκτίμηση αυτή όμως, η οποία προφανώς αποτελεί γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας και της ιατρικής, δεν παύει να
συναρτάται με τη σωστή, in situ συνήθως,
μέτρηση και αξιολόγηση των επιδρώντων
Η/Μ πεδίων. Προς την κατεύθυνση αυτή
λοιπόν, έχουν προταθεί και θεσπιστεί
πολλά πρότυπα διεξαγωγής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων μετρήσεων. Παρά
ταύτα και λόγω της προφανούς πολυπλοκότητας του προβλήματος και παρά το γεγονός της ύπαρξης σχετικών προτύπων
μετρήσεων, αυτά δεν έχουν γίνει πλήρως
αποδεκτά και κατά συνέπεια δεν επιλύουν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε
σύνθετα Η/Μ περιβάλλοντα.
Συνεπώς, δεδομένου ότι οι μετρήσεις
που πραγματοποιούνται με την υπάρχουσα
σημερινή τεχνολογία των οργάνων μέτρησης μπορούν να καταταχθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στις μετρήσεις ευρείας
ζώνης και στις μετρήσεις στενής ζώνης, οι
επιμέρους στόχοι που τέθηκαν για την ολοκλήρωση της διατριβής ήταν οι παρακάτω:
(α) Η μελέτη του τρόπου διεξαγωγής ευρυζωνικών μετρήσεων και η ανάπτυξη μιας
γενικής μεθοδολογίας υπολογισμού της
συνολικής αβεβαιότητας που τις συνοδεύει, είτε πρόκειται για μετρήσεις διακριτού σημείου, είτε πρόκειται για
μετρήσεις εξαγωγής της χωρικής μέσης
τιμής από ένα πλήθος μετρήσεων σε διαφορετικά χωρικά σημεία.
(β) Η μελέτη του τρόπου διεξαγωγής μετρήσεων στενής ζώνης με χρήση κατευθυντικών κεραιών λήψης και η ανάπτυξη
μεθοδολογίας για τη λήψη του μέγιστου
πεδίου από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς την εκ των προτέρων
γνώση της γωνίας λήψης και τη μεσολάβηση του χειριστή για τον εντοπισμό της,
γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει
σε εσφαλμένα αποτελέσματα ένεκα της
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συχνοτήτων διαφορετικών τύπων σταθμών εκπομπής. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, για να μπορούν τα
αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών να
χρησιμοποιηθούν και για την εκτίμηση
της έκθεσης των ανθρώπων σε τέτοιου
τύπου σύνθετα Η/Μ περιβάλλοντα, ετέθησαν και τρεις επιπλέον στόχοι:
1) Η ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού, από δεδομένα πραγματικών
μετρήσεων, των μέγιστων πιθανών
σταθμών και των αντίστοιχων αβεβαιοτήτων τους όσον αφορά τα πεδία
που προέρχονται από σταθμούς εκπομπής μεταβαλλόμενης ισχύος
λόγω συνήθως της μεταβαλλόμενης
συνδρομητικής κίνησης που εξυπηρετούν (π.χ. συστήματα GSM κινητής
τηλεφωνίας 2ης γενιάς) σε περίπτωση
που δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων το πλάνο εκχώρησης συχνοτήτων από όλους τους παρόχους
υπηρεσιών του δικτύου, πράγμα που
ισχύει στην πράξη για την πλειοψηφία
των περιπτώσεων. Με αυτόν τον
τρόπο μπορούν να εκτιμηθούν οι
συνθήκες μέγιστης έκθεσης σε ένα δεδομένο σημείο ή οι συνθήκες μέγιστης έκθεσης σε ένα σύνολο χωρικών
σημείων, που προσομοιώνουν την
προβολή του ανθρώπινου σώματος,
ακόμα και όταν οι μετρήσεις στην
ζώνη εκπομπής των σταθμών τέτοιου
τύπου δε ληφθούν σε συνθήκες εκπομπής ταυτοχρονισμού μέγιστης
ισχύος από όλους τους σταθμούς
όλων των παρόχων της περιοχής.
2) Η αντιμετώπιση των χρονικών περιορισμών, που στην πράξη εισάγει η
διαδικασία λήψης πολλαπλών μετρήσεων σε πολλαπλά χωρικά σημεία
για τον υπολογισμό της χωρικής
μέσης τιμής, και επομένως η εξεύρεση του καλύτερου συνδυασμού και
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διαταραχής στην κατανομή των πεδιακών εντάσεων από το ίδιο το σώμα του
χειριστή. Σημειώνεται μάλιστα, ότι πάνω
από ένα κατώτερο όριο συχνοτήτων, οι
μόνες κεραίες που υπάρχουν στο εμπόριο σήμερα είναι οι κατευθυντικές κεραίες και επομένως έχει μεγάλη
σημασία η ανάπτυξη της μεθοδολογίας
αυτής.
(γ) Η μελέτη του τρόπου διεξαγωγής πολλαπλών μετρήσεων στενής ζώνης και η
ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εύρεση
των συνολικών Η/Μ μεγεθών και των
σχετικών αβεβαιοτήτων τους σε ένα ευρύτερο φάσμα συχνοτήτων, όπου ενδέχεται για τη λήψη των μετρήσεων αυτών
να απαιτούνται διαφορετικές ρυθμίσεις
των παραμέτρων του συστήματος μέτρησης, ή ακόμα και διαφορετικά όργανα μέτρησης.
(δ) Επίσης, για να μπορούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών να χρησιμοποιηθούν και για την εκτίμηση της έκθεσης των ανθρώπων σε Η/Μ περιβάλλοντα πολλών πομπών και πολλαπλών συχνοτήτων, ετέθη και ως επιπλέον στόχος η ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού των μερικών
και του συνολικού αθροίσματος των
πηλίκων έκθεσης (Sum of Exposure
Quotients - SEQ) και των σχετικών αβεβαιοτήτων τους, που αποτελούν μέτρο
της συμμόρφωσης με τα εκάστοτε θεσμοθετημένα όρια έκθεσης.
(ε) Η διερεύνηση των τρόπων διεξαγωγής
μετρήσεων για την εξαγωγή της χωρικής μέσης τιμής των διαφόρων Η/Μ μεγεθών και η ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας υπολογισμού της χωρικής
μέσης τιμής και εκτίμησης της αντίστοιχης συνολικής αβεβαιότητάς της από
πολλαπλές μετρήσεις στενής ζώνης, σε
πλήθος διαφορετικών χωρικών σημείων, σε περιβάλλοντα πολλαπλών
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του ελάχιστου αριθμού σημείων
λήψης μετρήσεων για αξιόπιστα
αποτελέσματα της χωρικής μέσης
τιμής στον μικρότερο δυνατό χρόνο
μετρήσεων και με τις συγκριτικά μικρότερες αποκλίσεις από τα αντίστοιχα που ενδεχομένως θα
προέκυπταν από πολύ μεγαλύτερο
αριθμό σημείων.
3) Η ανάπτυξη γενικής μεθοδολογίας
υπολογισμού της χωρικής μέσης
τιμής του SEQ και της αντίστοιχης
αβεβαιότητάς της, που αποτελεί και
το καθολικό μέτρο συμμόρφωσης
με τα εκάστοτε θεσμοθετημένα όρια
έκθεσης σε όλα σχεδόν τα Διεθνή

πρότυπα έκθεσης. Ο υπολογισμός
τόσο της χωρικής μέσης τιμής του
SEQ, όσο και της σχετιζόμενης με
αυτήν αβεβαιότητας, αποκτά ιδιαίτερη
σημασία και είναι επιβεβλημένος,
όταν τα αποτελέσματα από την εκτίμηση της έκθεσης σε ένα σημείο
υπερβαίνουν κάποιες στάθμες των
ορίων έκθεσης.
(στ) Η οριοθέτηση των απαιτήσεων και η
ανάπτυξη λογισμικών πακέτων, που θα
μπορούν να καθοδηγούν το εκάστοτε
σύστημα μετρήσεων στην αυτοματοποιημένη λήψη των μετρήσεων, επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή των
αποτελεσμάτων, με τις ελάχιστες δυνα-

Σχήμα 1. Μεταβολή της RMS τιμής του ηλεκτρικού πεδίου, μέση τιμή της ( ) και μεταβολή
της μέσης τιμής λόγω της διευρυμένης αβεβαιότητας (UA) για μια μέτρηση διάρκειας 6 λεπτών, σαν ποσοστά της δυσμενέστερης τιμής των επιπέδων αναφοράς για την ένταση του
ηλεκτρικού πεδίου που υιοθετούνται από την Ελληνική Νομοθεσία για το φάσμα συχνότητας από 100kHz ως 3GHz
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τρούμενων πεδίων από τη φυσική παρουσία των χρηστών.
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τές παρεμβάσεις από τους χειριστές.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού
έτσι αποκλείονται οι διαταραχές των με-

Σχήμα 2. Τυπικά βήματα, απαραίτητα για τη λήψη πολλαπλών μετρήσεων στενής ζώνης,
σε περιβάλλον πολλών πομπών και πολλών συχνοτήτων
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Αποτελέσματα
Για τις μετρήσεις ευρείας ζώνης, αναπτύχθηκε γενική μεθοδολογία υπολογισμού της συνολικής αβεβαιότητας του
μετρούμενου πεδίου και στην περίπτωση
των σημειακών μετρήσεων και στην περίπτωση των μετρήσεων εξαγωγής χωρικής
μέσης τιμής, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί για οποιοδήποτε ευρυζωνικό σύστημα
μέτρησης εφόσον χρησιμοποιηθούν οι
αντίστοιχες τιμές για τις επιμέρους αβεβαιότητες των τμημάτων του.
Για τις κατευθυντικές μετρήσεις στενής
ζώνης, αναπτύχθηκε μεθοδολογία για τη
λήψη του μέγιστου πεδίου από μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς την εκ των
προτέρων γνώση της γωνίας λήψης και τη
μεσολάβηση του χειριστή για τον εντοπισμό της.
Το πρόβλημα γενικεύτηκε και συνακόλουθα αναπτύχθηκε γενική μεθοδολογία
λήψης πολλαπλών μετρήσεων στενής
ζώνης, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί είτε
σε μετρήσεις με κατευθυντικές κεραίες, είτε
με διπολικές κεραίες, είτε με ισοτροπικές
κεραίες, είτε σε μετρήσεις που απαιτούν το
συνδυασμό των παραπάνω κεραιών σε
μικρό ή σε μεγάλος εύρος φάσματος ανεξάρτητα από τους τύπους των συστημάτων
επικοινωνίας που λειτουργούν σε αυτό.
Επίσης, αναπτύχθηκε μεθοδολογία υπολογισμού των αβεβαιοτήτων των πεδιακών
μεγεθών, η οποία εκτός του ότι μπορεί να
εφαρμοστεί σε μετρήσεις διαφορετικών
ζωνών συχνοτήτων, μπορεί να εφαρμοστεί
για ταυτόχρονες μετρήσεις πολλών καναλιών στη ζώνη κάλυψης μιας υπηρεσίας,
όπως π.χ. για όλα τα κανάλια στη ζώνη
κάτω ζεύξης κάποιου συστήματος κινητών
επικοινωνιών, για μετρήσεις στη ζώνη συχνοτήτων ενός συγκεκριμένου καναλιού
μιας υπηρεσίας, π.χ. ενός καναλιού GSM
ή UMTS, ή ακόμα και για μετρήσεις σε μια

μόνο συγκεκριμένη συχνότητα. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε και μεθοδολογία υπολογισμού του αθροίσματος των πηλίκων
έκθεσης και των αντίστοιχων αβεβαιοτήτων.
Οι μεθοδολογίες αυτές μπορούν να προσαρμοστούν σε οποιαδήποτε μετρητικά συστήματα στενής ζώνης χρησιμοποιώντας τις
τιμές των επιμέρους αβεβαιοτήτων που συνδέονται με τα διάφορα τμήματά τους.
Τέλος, αναπτύχθηκε μεθοδολογία για τη
γενικότερη περίπτωση που απαιτείται η εξαγωγή της χωρικής μέσης τιμής και του υπολογισμού της αβεβαιότητάς της όταν
εκτελούνται πολλαπλές μετρήσεις στενής
ζώνης σε μικρό ή σε μεγάλο εύρος φάσματος, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το είδος και το πλήθος των
χρησιμοποιούμενων κεραιών και τον τύπο
των σημάτων εντός της ζώνης συχνοτήτων
ενδιαφέροντος. Για την εξαγωγή της χωρικής μέσης τιμής επιλέχθηκε η μέθοδος
ράστερ χωρικών σημείων, λόγω της αξιοπιστίας της ως προς την επαναληψιμότητα των
αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Όσον
αφορά την εκτίμηση της ανθρώπινης έκθεσης σε Η/Μ πεδία, προτάθηκε η χρήση ράστερ τύπου τετραέδρου αφού με μικρό
αριθμό χωρικών σημείων που προσομοιώνουν τις διαστάσεις του εκτιθέμενου σώματος δίνει αποτελέσματα με τις μικρότερες
αποκλίσεις από ράστερ πολύ περισσοτέρων
σημείων. Αυτό είναι σημαντικό για τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού και χρόνου
λήψης των μετρήσεων. Βεβαίως, η ίδια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο ράστερ, ανάλογα με τον
σκοπό που εξυπηρετούν οι μετρήσεις.
Στην προτεινόμενη μεθοδολογία, περιλαμβάνεται και ο τρόπος υπολογισμού της
χωρικής μέσης τιμής των αθροισμάτων των
πηλίκων έκθεσης και της αβεβαιότητάς του.
Επίσης, περιλαμβάνεται και πρακτική μεθο-
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χρονα πιθανά σφάλματα των χειριστών του
συστήματος μέτρησης και δεν προϋποθέτει
την εκ των προτέρων γνώση της κατανομής
συχνοτήτων στους σταθμούς βάσης των
διαφόρων παρόχων του δικτύου, κάτι το
οποίο συνήθως δεν είναι γνωστό στην
πράξη.
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δολογία υπολογισμού των μέγιστων πιθανών πεδίων και των αβεβαιοτήτων τους
από συστήματα κινητής τηλεφωνίας 2ης
γενιάς μεταβλητής ισχύος εκπομπής, ανάλογης με την εξυπηρετούμενη συνδρομητική κίνηση. Η προτεινόμενη μεθοδολογία
για τα συστήματα αυτά ελαχιστοποιεί τον
απαιτούμενο χρόνο για την πραγματοποίηση των μετρήσεων, εξαλείφοντας ταυτό-

Σχήμα 3. Βασικά στάδια αλγορίθμου επεξεργασίας δεδομένων για μετρήσεις σημείου, αλλά
και για μετρήσεις εξαγωγής χωρικής μέσης τιμής
Δ. Στρατάκης, Καθηγητής Εφαρμογών Ε.Π.Π. - dstratakis@epp.teiher.gr
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Επιπρόσθετα, για όλα τα παραπάνω συζητήθηκαν οι απαιτήσεις για την ανάπτυξη
λογισμικών πακέτων αυτοματοποίησης μετρήσεων, επεξεργασίας δεδομένων και παρουσίασης αποτελεσμάτων και αναπτύχθηκε αντίστοιχο λογισμικό που τα
υλοποιεί.
Πρέπει να σημειωθεί ότι για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων με την εφαρμογή των προτεινόμενων μεθοδολογιών,
πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και

Συμπεράσματα και συμβολή
Συνοψίζοντας, οι μεθοδολογίες διεξαγωγής μετρήσεων υπολογισμού αβεβαιοτήτων
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που
προτείνονται στην παρούσα διατριβή, είναι
πρωτότυπες και καλύπτουν κατά ένα γενικό
τρόπο ένα ευρύ φάσμα τρόπου διενέργειας
μετρήσεων και εφαρμογών ανάλογα με το
σκοπό που εξυπηρετούν οι μετρήσεις.
Έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε πρακτικές εφαρμογές, εφόσον με την αυτομα-

Σχήμα 4. Φάσμα ηλεκτρικού πεδίου που υπολογίζεται από το μετρημένο και ανηγμένο επίπεδο για τη ζώνη DL του συστήματος GSM900. Τρεις πάροχοι υπηρεσιών λειτουργούν
ευρυζωνικών μετρήσεων και μετρήσεων
στενής ζώνης στις ίδιες ζώνες συχνοτήτων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν εξαιρετικά καλή
συμφωνία των δύο τύπων μετρήσεων για
τα συνολικά πεδία με διαφορές μέσα στα
πλαίσια των αβεβαιοτήτων των εκάστοτε
χρησιμοποιούμενων οργάνων του μετρητικού συστήματος.

τοποίηση που προτείνεται, ο χρόνος
διεξαγωγής των μετρήσεων ειδικά σε ευρυζωνικά περιβάλλοντα πολλαπλών συχνοτήτων και πολλών πομπών καθώς και σε
προβλήματα εξαγωγής χωρικής μέσης
τιμής, μειώνεται σημαντικά με ταυτόχρονο
αποκλεισμό τυχαίων η εξ αμελείας σφαλμάτων από τη συμμετοχή των χειριστών στις
διαδικασίες μετρήσεων.
Με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και
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Η πρωτοτυπία και η επάρκεια των προτεινόμενων μεθόδων μπορεί να θεωρηθεί
ότι επιβεβαιώνεται και πιστοποιείται με 6 δημοσιεύσεις σε έγκριτα Διεθνή επιστημονικά
περιοδικά και 7 ανακοινώσεις σε πρακτικά
Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων των
αποτελεσμάτων από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής.
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αλλαγές στις επιμέρους παραμέτρους που
περιγράφουν ένα δεδομένο σύστημα μετρήσεων (δέκτης και βέλτιστες ρυθμίσεις,
κεραίες, καλώδια, πρόβολοι, παράμετροι
επιμέρους αβεβαιοτήτων κλπ), μπορούν
να εφαρμοστούν γενικά για πολλά από τα
είδη των ευρέως χρησιμοποιούμενων σήμερα οργάνων και τύπους Η/Μ σημάτων.
Αντιμετωπίζονται κατά τον τρόπο αυτό,
πολλά από τα προβλήματα και ελλείψεις

Σχήμα 5. To παράθυρο εισαγωγής του λογισμικού που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής
των υπαρχόντων προτύπων μέτρησης και
αξιολόγησης Η/Μ πεδίων των σημερινών
συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών,
συμβάλλοντας είτε στην επιβεβαίωση νέων
αναπτυσσόμενων μοντέλων διάδοσης είτε
στην εξέλιξη των ήδη υπαρχόντων, ή στην
πιο ουσιαστική μελέτη των πιθανών επιπτώσεων των Η/Μ πεδίων στην ανθρώπινη
υγεία.

Δρ. Στρατάκης Ι. Δημήτριος
Καθηγητής Εφαρμογών
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και
Πολυμέσων
ΤΕΙ Κρήτης
Email: stratakis@epp.teicrete.gr
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Το μεταναστευτικό φαινόμενο
στην Ελλάδα: ένα νέο πεδίο
μελέτης και παρέμβασης
του Δρ. Εμμανουήλ Προκοπάκη

Η συζήτηση για το ζήτημα της μετανάστευσης έχει μία μακρόχρονη πορεία στην
ελληνική κοινωνία. Ως γνωστόν, μέχρι και
το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα δε γινόταν λόγος παρά μόνο για την αποστολή
εργατικού δυναμικού, καθώς η Ελλάδα
είχε μακρά ιστορία σε πληθυσμιακές
εκροές προς τις ανεπτυγμένες χώρες του
δυτικού κόσμου. Ωστόσο, στη διάρκεια της
τελευταίας εικοσαετίας τα δεδομένα άλλαξαν. Μαζικές μεταναστευτικές εισροές καθιστούν την Ελλάδα χώρα υποδοχής,
επιτείνοντας την ανάγκη να ξεκινήσει ένας
κοινωνικός και επιστημονικός διάλογος, ιεραρχώντας τις προτεραιότητες και τους στόχους ως προς την παρουσία των
μεταναστών στην ελληνική κοινωνία και
την επίλυση των ζητημάτων που εν γένει
προέκυπταν στις χώρες υποδοχής μεταναστευτικών ρευμάτων.
Το ζήτημα της κοινωνικής ένταξης των
μεταναστών ετέθη επιτακτικά από τα μέσα
της δεκαετίας του 1970 και μετά, σε όλες
τις ανεπτυγμένες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Όταν οι δυτικές κοινωνίες αντιλήφθηκαν ότι η μετανάστευση δεν ήταν ένα
προσωρινό φαινόμενο, εκδηλώθηκε ο
προβληματισμός για το πώς θα διατηρηθεί
η κοινωνική συνοχή στις χώρες υποδοχής
εντάσσοντας στους κόλπους τους πολιτισμικά διαφορετικούς πληθυσμούς.
Ωστόσο, η ιστοριογραφία της μετανάστευσης δείχνει ότι η ανάλυση του φαινομένου της μετανάστευσης τροποποιείται

σύμφωνα με τις εποχές ή τις πολιτικές επιλογές της χώρας υποδοχής. Όπως χαρακτηριστικά αναλύει η Green, σε άλλες
εποχές τονίζεται η πολιτισμική και σε άλλες
η οικονομική διάστασή του, χωρίς ωστόσο
αυτές οι εποχές να είναι χρονικά ταυτόσημες
στις διαφορετικές χώρες υποδοχής. Αυτή η
διπλή διάσταση έχει ως αποτέλεσμα η εννοιολογική προσέγγιση του μετανάστη να
διαφοροποιείται, δίνοντας στον όρο μία ετερόκλητη εικόνα, μία διπλή φύση. Ο μετανάστης προσδιορίζεται διαχρονικά είτε ως
εργάτης είτε ως ξένος. Η επιλογή του ενός ή
του άλλου όρου εξαρτάται από το τι προσδοκά, με την παρουσία του στο έδαφός της,
η κάθε χώρα υποδοχής: εργάτες ή εποίκους1.
Στην πρώτη περίπτωση τονίζεται η οικονομική διάσταση του φαινομένου, δίνοντας
έμφαση στη σχέση που διαμορφώνεται
ανάμεσα στο νεοφερμένο και στην αγορά
εργασίας. Η κοινωνία υποδοχής αντιλαμβάνεται το μετανάστη, ως προσωρινό εργατικό
δυναμικό που θα επιστρέψει στη χώρα καταγωγής μόλις λήξει η σύμβαση εργασίας
του, πράγμα που σημαίνει πως η μετανάστευση συνδέεται εδώ με την κινητικότητα.
Στη δεύτερη περίπτωση τονίζεται η πολιτισμική διάσταση και πιο συγκεκριμένα, η
ένταξη του μετανάστη στο διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον της κοινωνίας υποδοχής. Αυτό γίνεται περισσότερο αντιληπτό
από τη στιγμή που η μετανάστευση εισέρχεται στη φάση της εγκατάστασης. Ο μετα-

Ε. Προκοπάκης: Καθηγητής στο Κοινωνικής Εργασίας , ΣΕΥΠ - mprokop@staff.teicrete.gr

νονται παραδοσιακά δύο προβληματικές. Η
πρώτη συνδέεται κατεξοχήν με τη μετανάστευση και η δεύτερη με την εγκατάσταση
του μετανάστη.2 Το αντικείμενο μελέτης της
πρώτης προσέγγισης επικεντρώνεται στα
αίτια της μετανάστευσης, στις πολιτικές των
κρατών αποστολής και υποδοχής και, τέλος,
στη μετακίνηση των ατόμων. Η δεύτερη
προβληματική μελετά την ένταξη των μεταναστών και τη δυνατότητα ισότιμης πρό-

και η πολιτισμική διάσταση του φαινομένου δεν μπορούν να διαχωριστούν. Η μετανάστευση περιλαμβάνει πάντα την
εμπειρία της οικονομικής ένταξης και ταυτόχρονα, τη διαδικασία πολιτισμικής προσαρμογής ή και αντίστασης στη νέα
κουλτούρα.
Ένα άλλο στοιχείο που δεν πρέπει να
αγνοηθεί στη μελέτη της ένταξης του μετανάστη2 στη χώρα υποδοχής, είναι ότι στην
κοινωνιολογία της μετανάστευσης διακρί-

σβασης στους κοινωνικούς, οικονομικούς
και πολιτικούς θεσμούς στη χώρα υποδοχής.
Ωστόσο, η μετακίνηση και η εγκατάσταση θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως οι
δύο πλευρές της ίδιας πραγματικότητας,
πράγμα που σημαίνει πως δεν μπορούν να
ερμηνευτούν η μία ξεχωριστά από την
άλλη. Η μελέτη της μετανάστευσης στη
χώρα καταγωγής είναι, ταυτόχρονα, μία μελέτη της εγκατάστασης στη χώρα υποδοχής,
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νάστης δεν προσανατολίζεται πλέον σε μία
άμεση επιστροφή στη χώρα καταγωγής. Η
προσέλευση μάλιστα, και των άλλων
μελών της οικογένειας στη χώρα υποδοχής
υποδηλώνει τη μονιμότητα της εγκατάστασής τους. Το ερώτημα που τίθεται διαχρονικά είναι σε ποιο βαθμό η κοινωνική
ένταξη του μετανάστη επηρεάζει την ταυτότητά του και τον εθνοτικό του πολιτισμό.
Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η οικονομική
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καθώς η ιστορία του μετανάστη δεν έχει ως
σημείο εκκίνησης τη στιγμή της άφιξής του
στη χώρα υποδοχής, αλλά συνδέεται και
με τον τόπο καταγωγής. Η ιστορία της ατομικής πορείας του κάθε μετανάστη, πριν τη
μετανάστευση, κάνει κατανοητή σε μεγάλο
βαθμό τη σημερινή κατάστασή του. Η παρουσία του στη χώρα υποδοχής είναι το
αποτέλεσμα μίας ατομικής και συλλογικής
ιστορίας, βάσει της οποίας ερμηνεύει τις
καταστάσεις που βιώνει, προσεγγίζει το
παρόν και σχεδιάζει το μέλλον του. Για το
λόγο αυτό, όπως τονίζει ο Sayad, «κάθε
μελέτη του μεταναστευτικού φαινομένου,

νωνία υποδοχής. Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι, ήδη, την περίοδο του Μεσοπολέμου με την παράδοση της σχολής του
Σικάγου, η πόλη γίνεται αντιληπτή ως ένα
ζωντανό εργαστήριο μελέτης και έρευνας.
Ως τόπος υποδοχής των μεταναστευτικών
ρευμάτων, η πόλη προσφέρει τη δυνατότητα της χωρικής και χρονικής παρατήρησης, της ώσμωσης των διαφορετικών
εθνοτικών πολιτισμικών ομάδων και συγκεκριμενοποιεί τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στους νεοφερμένους και στους ντόπιους κατοίκους. Στους
κόλπους της αναπτύσσονται συλλογικές

που αγνοεί τις καταστάσεις της χώρας καταγωγής, είναι καταδικασμένη να δώσει
στο μεταναστευτικό φαινόμενο μία μερική
και εθνοκεντρική προσέγγιση».3 Όλα τα
παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να συνυπολογίζονται στη διερεύνηση του ζητήματος
της προσαρμογής του μετανάστη στην κοινωνία υποδοχής.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί η χωροχρονική διάσταση στη μελέτη της κοινωνικής ένταξης του μετανάστη και, ειδικότερα,
η σημασία της αλληλεπίδρασης του μεταναστευτικού στοιχείου με την τοπική κοι-

δράσεις και συμμετοχικές διαδικασίες, παράλληλα με τις πολιτικές και θεσμικές διαδικασίες που πραγματοποιούνται σε
κεντρικό επίπεδο. Συνεπώς, κάθε πόλη ως
ζωντανός οργανισμός συνεχώς μεταβάλλεται, «πλάθεται και πλάθει» με το δικό της
ξεχωριστό τρόπο τους μεταναστευτικούς
πληθυσμούς που την επιλέγουν ως τόπο
εγκατάστασής τους.
Σε μία τέτοια προσέγγιση η ένταξη των
μεταναστών δεν είναι μόνο ζήτημα εθνικό
αλλά και τοπικό. Ενώ οι μεταναστευτικές πολιτικές διαμορφώνονται σε κεντρικό - εθνικό
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Ωστόσο, λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων που θέτει, αποκλείει από το δικαίωμα
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι τη μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος
νόμος προβλέπει δικαίωμα ψήφου μόνο
στους υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς
διάρκειας, όπως και στους επί μακρόν διαμένοντες. Καθίσταται σαφές πως η παροχή
του δικαιώματος σε όλους τους νομίμως
διαμένοντες στη χώρα πρέπει να επανεξεταστεί από την πολιτεία.
Επιπροσθέτως, η θεσμοθέτηση του Συμβούλιου Ένταξης Μεταναστών το οποίο,
σύμφωνα με τον νέο νόμο (ν. 3852/2010),
θα συγκροτείται και θα λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στους
νέους «Καλλικρατικούς» Δήμους, προσφέρει μία νέα δυνατότητα εκπροσώπησης του
μεταναστευτικού πληθυσμού στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της
ένταξής τους στην τοπική κοινωνία.

1: Ν. L. Green, Οι δρόμοι της μετανάστευσης, Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Σαββάλας, 2004, σ.
54.
2: A. Rea, M. Tripier, Sociologie de l’immigration, Paris, La Découverte,
2003, p. 5.
3: Α. Sayad, “Les trois ages de l’émigration”, in Α. Sayad, La double absence, Paris, Seuil, 1999, p. 56.
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επίπεδο, οι μετανάστες ζουν σε μία τοπική
κοινότητα όπου διαμορφώνουν τα δικά
τους δίκτυα κοινωνικών σχέσεων και
εντάσσονται στην τοπική αγορά εργασίας.
Αυτός ο τόπος έχει τη δική του ταυτότητα,
τις ξεχωριστές βιωματικές εμπειρίες αποδοχής εισερχόμενων πληθυσμιακών ομάδων και χτίζει τη δική του ιδιαίτερη σχέση
με τους πρόσφατα αφιχθέντες μετανάστες.
Οι καθημερινές εμπειρίες και πρακτικές στο
πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας καθορίζουν
την ποιότητα των σχέσεων ανάμεσα στους
ντόπιους και στους νεοεισερχόμενους,
καθώς και τις συνθήκες ένταξής τους.
Επιπλέον, η εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και η θεσμική παρέμβαση
έχει μια τοπική διάσταση. Για παράδειγμα,
το ζήτημα της συμμετοχής των μεταναστών
στο κοινωνικό γίγνεσθαι γίνεται στο πλαίσιο της τοπικής κοινωνίας. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η ενεργός παρουσία των μεταναστών στις συμμετοχικές διαδικασίες και
στις θεσμικές εκφράσεις της τοπικής κοινωνίας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι ένα
ουσιαστικό ζήτημα που παραπέμπει στο δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και της
έκφρασης λόγου. Η ένταξη των μεταναστών στους πολιτικούς θεσμούς της κοινωνίας υποδοχής και, ιδιαίτερα, της
τοπικής κοινωνίας, κρίνεται αναγκαία σε μία
οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική ένταξής τους στη χώρα υποδοχής. Επιπλέον, το
δικαίωμα συμμετοχής των μεταναστών
στους τοπικούς πολιτικούς θεσμούς, που
απορρέει από την ιδιότητα του πολίτη της
τοπικής κοινωνίας, είναι ένα κριτήριο της
δημοκρατικοποίησης αυτών των θεσμών.
Ο πρόσφατος νόμος 3838/10 «για την ελληνική ιθαγένεια και την πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων
μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις», για
πρώτη φορά εισάγει το ζήτημα της πολιτικής συμμετοχής των μεταναστών στην
πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση.
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Η τεχνολογία της Δικτυακής
Μουσικής Εκτέλεσης και η
ανάπτυξή της στο ΤΕΙ Κρήτης
Μέρος Α’
της Χρυσούλας Αλεξανδράκη

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και
Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο οποίο και
υπηρετώ ως Καθηγήτρια Εφαρμογών, έχει
να επιδείξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα στα ευρύτερα πεδία της Μουσικής
Τεχνολογίας και της Ακουστικής και έχει
προσελκύσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά ερευνητικά κονδύλια (ύψους >2M€)
μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών Προγραμμάτων. Το άρθρο αυτό
χωρίζεται σε δύο μέρη που δημοσιεύονται
σε δύο ξεχωριστά τεύχη του παρόντος περιοδικού. Στο πρώτο μέρος επιχειρώ να
σκιαγραφήσω ένα πρόσφατο ερευνητικό
πεδίο, αυτό της Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης (ΔΜΕ) και να καταδείξω τις βασικές
ερευνητικές προκλήσεις που προβάλλονται στην υλοποίηση συστημάτων επικοινωνίας της μουσικής σε «πραγματικό
χρόνο». Στο επόμενο μέρος του άρθρου,
που θα δημοσιευτεί στο επόμενο τεύχος,
καταγράφω την εμπειρία μου με τα θέματα
αυτά, η οποία προέρχεται από τη σύλληψη, το συντονισμό και τη συμμετοχή
μου στo ερευνητικό έργο ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ
(ΔΙαδραστικό κΑτανεμημένο περιβάλλον
επικοινωνίας κατά τη ζωντανή ΜΟΥΣική
ΕκτέλεΣη) το οποίο υλοποιήθηκε κατά τα
έτη 2006-2008 στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κρήτης με ανάδοχο έργου το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Παραρτήματος Ρεθύμνου.
ΔΜΕ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Στη συνεργατική μουσική εκτέλεση η

φυσική συν-παρουσία και η συν-εύρεση
των μουσικών στον ίδιο φυσικό χώρο αποτελεί αυτονόητη προϋπόθεση. Οι μουσικοί
επικοινωνούν με όλες τις αισθήσεις τους
προκειμένου να ερμηνεύσουν από κοινού
τις εκφραστικές απαιτήσεις ενός έργου. Κατά
την πλειοψηφία τους δε, εμφανίζονται ιδιαίτερα σκεπτικοί στην ιδέα της δικτυακής μουσικής εκτέλεσης. Είναι σημαντικό να
αναγνωρισθεί ευθύς εξαρχής ότι η ΔΜΕ δε
στοχεύει σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τη ζωντανή μουσική ερμηνεία σε
κοινό φυσικό χώρο. Κάθε άλλο, στόχος της
είναι να υποστηρίξει τους μουσικούς όταν η
συνεύρεση τους είναι αδύνατη. Επιπρόσθετα, οι ερευνητικές πρωτοβουλίες στον
τομέα αυτό επιχειρούν να εξερευνήσουν
μία νέα αισθητική στη μουσική, εκείνη που
προωθείται από την ανταλλαγή μουσικής
κουλτούρας σε κατανεμημένα και ποικιλόμορφα μουσικά σχήματα στα οποία τα
εμπλεκόμενα μέλη δε γνωρίζονται κατά
ανάγκη εκ των προτέρων.
Σήμερα, παρόλη την τεχνολογική εξέλιξη και τη μαζική διάδοση του Διαδικτύου,
η συνεργατική μουσική εκτέλεση μέσω δικτύου παραμένει σοβαρή ερευνητική πρόκληση. Τα κύρια τεχνολογικά εμπόδια που
περιορίζουν την υλοποίηση συστημάτων
που προσομοιώνουν επαρκώς τη μουσική
εκτέλεση στον ίδιο χώρο, αφορούν στο γεγονός ότι τα συστήματα αυτά είναι εξαιρετικά απαιτητικά τόσο ως προς την ποιότητα
των ηχητικών δεδομένων που ανταλλάσσονται, όσο και ως προς το χρόνο μετάδοσης
τους, ο οποίος θα πρέπει να ελέγχεται μέσα
σε αυστηρά χρονικά όρια. Ειδικότερα, τα
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βεί προκειμένου το ακουστικό σήμα να φτάσει από τον ένα μουσικό στον άλλο όταν
αυτοί βρίσκονται στον ίδιο φυσικό χώρο. Το
διάστημα αυτό έχει μετρηθεί με ψυχοακουστικά πειράματα και υπολογίζεται περί τα
25ms, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία είναι
γνωστό ως Ensemble Performance Threshold (EPT), [3]. Ωστόσο, κατά τη ΔΜΕ, καθυστερήσεις υπεισέρχονται καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας λήψης – κωδικοποίησης – αποστολής στο δίκτυο – λήψης
από το δίκτυο – αποκωδικοποίησης και τελικά αναπαραγωγής του ηχητικού σήματος
σε απομακρυσμένο δικτυακό κόμβο. Στα
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συστήματα αυτά είναι: α) εξαιρετικά ευαίσθητα σε καθυστερήσεις μετάδοσης, β)
απαιτητικά σε διαθεσιμότητα δικτυακού εύρους ζώνης, γ) απαιτητικά σε συγχρονισμό
σημάτων που προέρχονται από πολλαπλούς δικτυακούς κόμβους καθώς και δ)
υπέρ-ευαίσθητα σε σφάλματα λόγω απώλειας δεδομένων κατά τη μετάδοση. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η σε
πραγματικό χρόνο μετάδοση ζωντανών
ροών ήχου είναι μία από τις πλέον απαιτητικές εφαρμογές στην τεχνολογία δικτύων
υπολογιστών [1], [2].

Σχήμα 1: Μουσικοί σε δικτυακή συνεργασία

Αναλυτικότερα, σε συνθήκες ΔΜΕ, η
καθυστέρηση που μεσολαβεί από τη
στιγμή που το ηχητικό σήμα παράγεται από
έναν μουσικό μέχρι να φθάσει στον άλλο
οφείλεται τόσο στο υλικό και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται κατά τη ΔΜΕ,
όσο και στο ίδιο το δίκτυο υπολογιστών
καθώς και σε αυτή καθαυτή τη γεωγραφική απόσταση. Με βάση τα όσα αναγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία, η
συνολική αυτή καθυστέρηση θα πρέπει να
είναι συγκρίσιμη με το χρόνο που μεσολα-

σημερινά δίκτυα οπτικών ινών τα οποία επιτυγχάνουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων
συγκρίσιμες με την ταχύτητα του φωτός (εάν
φυσικά αγνοηθεί η καθυστέρηση που υπεισέρχεται λόγω δικτυακού hardware), οι δικτυακές καθυστερήσεις παρέχουν ένα
εναλλακτικό μέτρο υπολογισμού της δικτυακής απόστασης δύο γεωγραφικών σημείων. Όπου φυσικά η απόσταση αυτή δεν
είναι η Ευκλείδεια απόσταση. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, οι δικτυακές γραμμές που
ενώνουν δύο γεωγραφικά σημεία δεν είναι
ευθείες. Ενδεικτικό είναι ότι σε πειράματα
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ΔΜΕ μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, ακόμη και
πάνω από ακαδημαϊκά δίκτυα υψηλών
προδιαγραφών, μία συνολική καθυστέρηση της τάξης των 200ms είναι αναπόφευκτη λόγω της παραπάνω απόστασης
[4].
Από την άλλη πλευρά, η προσομοίωση
της συν-παρουσίας των μουσικών έχει
προφανείς απαιτήσεις στην ποιότητα του
αναπαραγόμενου σήματος. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι ανέκαθεν, ο στόχος της
τεχνολογίας ηχητικών συστημάτων ήταν
και είναι η αναπαραγωγή του ήχου να προσομοιώνει όσο δυνατόν πιστότερα τον ήχο
που καταφθάνει στους ακροατές στον συναυλιακό χώρο της ζωντανής μουσικής παράστασης. Κατά κανόνα, η βελτίωση της
ποιότητας του αναπαραγόμενου ήχου έχει
ως συνέπεια την αύξηση του απαιτούμενου δικτυακού εύρους ζώνης στην περί-

πτωση δικτυακής επικοινωνίας. Έτσι, ενώ για
παράδειγμα ο ρυθμός μετάδοσης ψηφιακού
ήχου ποιότητας CD είναι 1.41 Mbps (δηλ.
44100Hz x 16 bit x 2 channels), τα αξιόπιστα συστήματα ΔΜΕ συνήθως χρησιμοποιούν ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα κι
επομένως ακόμα μεγαλύτερους ρυθμούς
μετάδοσης (π.χ. δειγματοληψία 48000 Hz
με ανάλυση δείγματος στα 32 bit). Επιπρόσθετα, οι ζωντανές συναυλίες προσομοιώνονται
καλύτερα
με
πολυκάναλα
συστήματα ήχου, τα οποία έχουν ως συνέπεια τον περαιτέρω πολλαπλασιασμό του
ρυθμού μετάδοσης δεδομένων. Αξίζει να
σημειωθεί στο σημείο αυτό, ότι ερευνητικές
ομάδες του χώρου της ΔΜΕ ολοένα και επιχειρούν τη χρήση πολυκάναλου ήχου σε
συστήματα ΔΜΕ [5], [6] .

Σχήμα 2: Η τοπολογία του δικτύου GEANT2 (εικόνα από:
http://www.geant2.net/server/show/nav.941)
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ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΜΕ
Καθώς η μουσική είναι μία δημοφιλής
και ταυτόχρονα ελκυστική περιοχή τεχνο-

λογικών εφαρμογών, ποικίλες πρωτοβουλίες έρευνας κι ανάπτυξης επενδύουν στην
εξασφάλιση υποδομών που να είναι κατάλληλες για να υποστηρίζουν μουσική ερμηνεία ανάμεσα σε γεωγραφικά απομακρυσμένους χώρους. Έχει καταγραφεί [7]
ότι τα πρώτα πειράματα στον ερευνητικό
χώρο της ΔΜΕ ξεκίνησαν ήδη από τη δεκαετία του 1970 όταν ξεκίνησε η εμπορική
διάθεση των προσωπικών υπολογιστών στις
ΗΠΑ. Εντούτοις, εκείνη την περίοδο, οι διαθέσιμες δικτυακές υποδομές δεν ήταν ικανές να υποστηρίξουν ρεαλιστική ΔΜΕ.
Παρόλο που αρκετές ερευνητικές πρωτοβουλίες στο χώρο ξεκίνησαν γύρω στο
2000, εντούτοις μονάχα τα τελευταία πέντε
χρόνια εμφανίστηκε μία σειρά από νέα συστήματα που την υποστηρίζουν [8]. Αναμφίβολα, ο ερχομός του ακαδημαϊκού
δικτύου Internet2 στις ΗΠΑ, έκανε την όλη
ιδέα της ΔΜΕ περισσότερο εφικτή γύρω στο
2000, ενώ ταυτόχρονα η πρόσφατη διαθεσιμότητα αξιόπιστων δικτυακών κορμών
υψηλών ταχυτήτων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ευρώπης, επέτρεψε σε αυτές τις
πρωτοβουλίες να εξαπλωθούν και να γίνουν ευρύτερα διαθέσιμες. Το Jacktrip της
ερευνητικής ομάδας SoundWIRE του Πανεπιστημίου του Stanford [9] ήταν ένα από τα
πρώτα διεθνώς ερευνητικά προϊόντα που
υποστηρίζουν ΔΜΕ, ενώ πλέον διατίθεται
ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Παρόμοιες
πρωτοβουλίες αποτελούν το έργο Distributed Immersive Performance που αποτελεί
μία πρωτοβουλία ερευνητών του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια [10], το
οποίο εστιάζει στη μετάδοση πολυκάναλου
ήχου, καθώς και το πιο πρόσφατο λογισμικό Soundjack του Alexandre Carot στο
οποίο επιχειρείται για πρώτη φορά ο περιορισμός του απαιτούμενου εύρους ζώνης με
χρήση συμπιεστή ήχου χαμηλής καθυστέρησης [11].
Επιπρόσθετα με τις ακαδημαϊκές αυτές
πρωτοβουλίες, μια σειρά από εναλλακτικά
εργαλεία για ΔΜΕ έχουν εμφανιστεί σε πιο
ευρέως διαθέσιμο πλαίσιο, μέσω εμπορι-
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Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις σε δικτυακό εύρος ζώνης τείνουν αυξανόμενες,
ειδικότερα αν αναλογιστεί κανείς ότι η ΔΜΕ
δεν περιορίζεται στην ανταλλαγή ηχητικών
δεδομένων. Σε περιβάλλοντα ΔΜΕ, η συνπαρουσία των μουσικών ενισχύεται από
την ανταλλαγή ζωντανών ροών video
καθώς και επιπρόσθετων μορφών πληροφορίας όπως είναι τα μετα-δεδομένα
καθώς και τα δεδομένα ελέγχου (π.χ. έλεγχος συσκευών με χειρονομίες, ηλεκτρονικά μουσικά όργανα, κ.λ.π.). Επιπρόσθετα, καθώς ο αριθμός των διεσπαρμένων μουσικών που συμμετέχουν σε μία
συνεδρία ΔΜΕ αυξάνεται, οι απαιτήσεις σε
δικτυακό εύρος ζώνης αυξάνονται εκθετικά.
Τέλος, σημαντική ερευνητική πρόκληση
στη ΔΜΕ αφορά στις δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχονται στον μουσικό,
πέραν αυτής καθαυτής της ανταλλαγής ζωντανών οπτικοακουστικών ροών. Ειδικότερα, η πρόκληση αυτή αναφέρεται στις
δυνατότητες υποστήριξης ασύγχρονης και
σύγχρονης συνεργασίας ανάμεσα σε απομακρυσμένους εταίρους πριν, μετά το
πέρας αλλά και κατά τη διάρκεια μιας μουσικής εκτέλεσης. Τέτοιες δυνατότητες αποτελούν για παράδειγμα τα μέσα εξειδικευμένης κοινωνικής δικτύωσης, η δυνατότητα μεταφοράς παγιωμένων πρακτικών
συνεργασίας σε υπολογιστικό περιβάλλον
(π.χ. επισημείωση παρτιτούρας σε μάθημα
μουσικής), καθώς και η προώθηση νέων
πρακτικών συνεργασίας που αρμόζουν καλύτερα σε δικτυακή συνεργασία (π.χ. αποστολή μελωδικών μοτίβων προς εκτέλεση
κατά των αυτοσχεδιασμό κ.α.). Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι διαφορετικά πλαίσια, ή
αλλιώς σενάρια, μουσικής συνεργασίας
προϋποθέτουν διαφορετικές λειτουργικές
απαιτήσεις από ένα εικονικό περιβάλλον
συνεργασίας.
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κών καθώς και ελεύθερα διαθέσιμων
εφαρμογών. Τέτοια εργαλεία είναι για παράδειγμα αυτά που διατίθενται από τις
πρωτοβουλίες eJamming AUDiiO [12],
Musigy και NINJAM [13]. Η προσέγγιση
σε αυτά τα συστήματα βασίζεται στο παράδειγμα της κοινότητας του Napster [14],
όπου το έργο της κοινότητας είναι η δημιουργία της μουσικής αντί της ανταλλαγής
της. Στα συστήματα αυτά, οι τεχνικές απαιτήσεις σε ποιότητα και χρονισμό είναι λιγότερο αυστηρές, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις ζητείται από τους ερμηνευτές
να εκτελούν το μουσικό τους μέρος αγνοώντας τον ήχο που καταφθάνει από τους
εταίρους τους με την όποια δικτυακή καθυστέρηση.

του Παραρτήματος Χανίων, είχε εξαρχής
στόχους οι οποίοι διευρύνονται πέρα από
την υλοποίηση ενός λογισμικού για ταχεία
λήψη και μετάδοση δεδομένων. Οι στόχοι
και οι καινοτομίες του έργου, ο τρόπος υλοποίησης τους σε ενιαία πλατφόρμα αλλά
και η τελική αξιολόγηση της πλατφόρμας
αυτής από επαγγελματίες μουσικούς αναλύονται στο επόμενο τεύχος του περιοδικού. Στην κοινοπραξία του έργου
ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ συμμετείχαν επίσης το Τμήμα
Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η Ελληνική Εταιρία
Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Forthnet A.E. και η Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρία ΑΚΜΗ. Το έργο ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ Κρήτης και

Σχήμα 3: Επίδειξη της πλατφόρμας του ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ σε Ημερίδα στην Αθήνα.
Η τεχνολογική πλατφόρμα του ΔΙΑΜΟΥΣΕΣ της οποίας η υλοποίηση έγινε εξ’
ολοκλήρου στο ΤΕΙ Κρήτης με συντονιστή
το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Παραρτήματος Ρεθύμνου και
σημαντική συνεισφορά από το Τμήμα
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, αλλά και το Τμήμα Ηλεκτρονικής

συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
και την Περιφέρεια Κρήτης με τελικό δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).
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Η Ίδρυση Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας στο ΤΕΙ
Κρήτης: η κρισιμότητα του εγχειρήματος
του Ανδρέα Αναστασάκη

Όπως είναι γνωστό, στην ακαδημαϊκή
κοινότητα του ΤΕΙ Κρήτης, σύντομα αναμένεται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει στο
Ίδρυμα Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ). Το συγκεκριμένο έργο
αποτελεί υλοποίηση της πράξης «Μονάδα
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας TEI
Κρήτης», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.).
Κατά τη γνώμη μας, η ίδρυση και λειτουργία της ΜΚΕ, αποτελεί σημαντική πρόκληση και ταυτόχρονα ευκαιρία για την
περεταίρω αναβάθμιση του εκπαιδευτικού

και ερευνητικού έργου του ΤΕΙ Κρήτης και
την ενίσχυση του ρόλου του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Κρήτης και ευρύτερα της χώρας.
Ας προσπαθήσουμε να σκιαγραφήσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα
λάβει χώρα η αναμενόμενη λειτουργία της
ΜΚΕ ΤΕΙ Κρήτης.
Είναι γνωστό, ότι στην Κρήτη αλλά και
στην Ελλάδα γενικότερα υπάρχει έντονο
πρόβλημα χαμηλής διείσδυσης της καινοτομίας στην παραγωγή, το οποίο συνδέεται
και με την χαμηλή διασύνδεση των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) με
την επιχειρηματική πρακτική. Οι ελληνικές
επιχειρήσεις και η οικονομία γενικότερα,
απέχει πολύ σε ανταγωνιστικότητα από
άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλού και η ανάγκη ενσωμάτωσης στην παραγωγική διαδικασία
οργανωτικών και άλλων τεχνολογικών καινοτομιών γίνεται επιτακτική.
Η παρακολούθηση των αναγκών της
αγοράς σε νέες τεχνολογίες και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
ΑΕΙ, έτσι ώστε να δημιουργούν στελέχη
ικανά να ενσωματώνουν και να στηρίζουν
τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή, μέσα
από μια ολοκληρωμένη και ανατροφοδοτούμενη διαδικασία, θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική επιχειρηματικότητα, να
συμβάλει στη σταδιακή μετατροπή της ελληνικής οικονομίας σε μια innovation driven
economy. Η μετατροπή αυτή, μπορεί να
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τεχνολογικά κ.α.) παραμένουν καθημερινά
εμπόδια και τροχοπέδη στις προσπάθειες
ευελιξίας και ανάπτυξης. Η διατήρηση ή η
ατελής «θεραπεία» τους, εμποδίζει σε μόνιμη βάση την επιχειρηματικότητα να διαμορφώσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα
δε θέματα ανάπτυξης και καινοτομίας, παραμένουν χαμηλά στην ημερήσια επιχειρηματική «ατζέντα».
Κατά συνέπεια, η αντιμετώπιση των σοβαρών ανεπαρκειών που προκαλούνται
αναδεικνύει τη διαδικασία της καινοτομίας
ένα πρωτεύον ζητούμενο για τις επιχειρήσεις
και οργανισμούς.
Το πλήθος, σε περιφερειακό επίπεδο,

από τα Επιμελητήρια του νησιού. Θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αφού κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις,
σπανίζουν οι επιχειρήσεις με μεγάλο ποσοστό αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης,
τα τμήματα τους έρευνας & ανάπτυξης είναι
ανύπαρκτα έως στοιχειωδώς στελεχωμένα
με ολιγάριθμο προσωπικό και η καινοτομικότητα όπου απαντάται είναι ένας συνδυασμός μικρών σε έκταση δραστηριοτήτων κυρίως στους τομείς οργανωτικών καινοτομιών.
Την ίδια στιγμή τα φλέγοντα επιχειρηματικά προβλήματα (οικονομικά, θεσμικά–

των αρχών, φορέων, δομών και μηχανισμών που υπηρετούν την καινοτομική επιχειρηματικότητα λειτουργεί αποσπασματικά με μεμονωμένες πρωτοβουλίες. Η
απουσία συντονισμού και συνεργειών, ή
ακόμα και ενός κοινά αποδεκτού συντονιστικού επίσημου ή ad hoc οργάνου, αξιολογείται ως μείζονος σημασίας περιορισμός,
που εκτός των άλλων σμικρύνει χρόνο με
το χρόνο την εμπιστοσύνη, τις προσδοκίες
και την αισιοδοξία (αυτοπεποίθηση) των επιχειρήσεων.
Το ευτύχημα της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ΑΕΙ στην Κρήτη δεν έχει «μεταφραστεί»

καινοτοµία

είναι εφικτή, αν δημιουργηθεί παράλληλα
κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας μέσα στα ΑΕΙ και στις επιχειρήσεις
και οργανισμούς, γεγονός που θα επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ των δύο αυτών
κόσμων που σήμερα όπως δείχνουν οι
στατιστικοί δείκτες είναι αρκετά απομονωμένοι στην Ελλάδα.
Στο επίπεδο της περιφέρειας Κρήτης, η
καινοτομία που έχει επιτευχθεί στους κλάδους σημαντικού ενδιαφέροντος (π.χ. Τρόφιμα - ποτά). Ειδικές μορφές τουρισμού
κ.λπ.) είναι οριακή καινοτομία σύμφωνα με
όλες τις σχετικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από τη Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης και

Α. Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Λογιστικής, ΤΕΙ Κρήτης - anastasakis@staff.teicrete.gr

'!& + 3- !

$

#').)&

σε πλεονέκτημα υπέρ της επιχειρηματικότητας, καθώς η αλληλεπίδραση τους με τις
επιχειρήσεις είναι ελλιπής. Η σπουδαία
δουλειά που πραγματοποιείται στις διάφορες σχολές και ινστιτούτα, δεν «αγγίζει» τη
επιχειρηματικότητα της Κρήτης και κυρίως
την «μικρή» επιχειρηματικότητα, που δεσπόζει στον παραγωγικό ιστό σε ολόκληρη
την έκταση της περιφέρειας, παρά μόνο σε
ελάχιστο βαθμό μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό συνιστά ένα παράδοξο, με
την έννοια ότι, το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση, που πλέον με τη μορφή και την
ταχύτητα που λαμβάνουν χώρα και πρό-

κειται να λάβουν οι κοινωνικοοικονομικές
εξελίξεις σε περίοδο εφαρμογής του
«ΜΝΗΝΟΝΙΟΥ», δεν αφήνει περιθώρια
περαιτέρω υστερήσεων.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το ΤΕΙ
Κρήτης τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί
σε ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα του
τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, με σοβαρές συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα στο
εσωτερικό και εξωτερικό σε επίπεδο μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,
ερευνητικών τεχνολογικών προγραμμάτων, ανταλλαγής φοιτητών και διδασκό-

ντων, τοποθέτησης φοιτητών σε θέσεις πρακτικής άσκησης. Συνεργάζεται επίσης σταθερά με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας. Λειτουργεί μεγάλος αριθμός ερευνητικών εργαστηρίων που έχει να επιδείξει
σημαντικό έργο στη βασική και εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα σε τομείς, όπως
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ρομποτικής, της τηλεϊατρικής, των ευρυζωνικών δικτύων, της φυτοπροστασίας, της
γενετικής βελτίωσης φυτών, της επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, κ.λπ.
Η δράση των εργαστηρίων του έχει οδηγήσει στην παραγωγή ώριμων
τεχνολογικών αποτελεσμάτων,
μέρος των οποίων έχει ήδη
αξιοποιηθεί επιχειρηματικά. Τα
τελευταία χρόνια υπήρξαν
προσπάθειες προβολής των
τεχνολογικών προϊόντων του
ιδρύματος και σύνδεση τους
με παραγωγικούς φορείς
μέσω της λειτουργίας του Γραφείου Διαμεσολάβησης. Με
την υποστήριξη του τελευταίου πολλά εργαστήρια του
ΤΕΙ συμμετείχαν τα τελευταία 4
χρόνια σε όλες τις ημερίδες
Ε&Τ που οργάνωσε η ΓΓΕΤ στην Αθήνα και
μέσω της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και
σε εμπορικές εκθέσεις (Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης, Πανελλήνια Γενική Έκθεση
στο ΔΕΚ Κρήτης, Παγκρήτια Γεωργική Έκθεση Αρκαλοχωρίου).
Παρά όμως τις αξιόλογες αυτές προσπάθειες προβολής και σύνδεσης της τεχνολογικής έρευνας του Ιδρύματος με
παραγωγικούς φορείς, η αξία και το εύρος
της δεν έχουν γίνει στο βαθμό που θα
έπρεπε αντιληπτή και αξιοποιήσιμη και από
σημαντικό τμήμα της ακαδημαϊκής κοινότητας του ίδιου του ιδρύματος αλλά και από
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σεων και οργανισμών να συμβάλλουν σημαντικά σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
Αυτή
ακριβώς
την
αναγκαιότητα, αυτό ακριβώς το στοίχημα,
καλείται να αντιμετωπίσει η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος.
Για το σκοπό αυτό είναι επιβεβλημένος
ο σχεδιασμός και η διδασκαλία μαθημάτων
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με ευθύνη της ΜΚΕ, που θα συνδέονται με τα
προγράμματα σπουδών των τμημάτων του
Ιδρύματος αφενός και αφετέρου με τις δραστηριότητες των ερευνητικών εργαστηρίων,
έτσι ώστε να δίδεται πραγματικό κίνητρο

καινοτοµία

παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς
της Κρήτης. Έτσι λοιπόν η ολοκληρωμένη
σταθερή και σε βάθος χρόνου σύνδεση
της λειτουργίας του ΤΕΙ Κρήτης με τους παραγωγικούς φορείς παρέμενε μέχρι τώρα
ζητούμενο. Με το νέο όμως θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των ΤΕΙ (Διαχειριστική επάρκεια, Διασφάλιση ποιότητας, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση, 4ετής προγραμματισμός), η σύνδεση
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας του ΤΕΙ Κρήτης με τους παραγωγικούς
φορείς, επικαιροποιείται ως βασική και κρίσιμη του προτεραιότητα όσο ποτέ άλλοτε.
Από την υπάρχουσα εμπειρία που έχει
αποκομισθεί από το Γραφείο
Διαμεσολάβησης του ΤΕΙ Κρήτης, έχει εμφανιστεί ως ανάγκη
για τη διασύνδεση της έρευνας
με την παραγωγή η ύπαρξη
μιας ενδιάμεσης δομής η
οποία θα μπορεί να μεταφέρει
το καινοτόμο προϊόν η την καινοτόμα υπηρεσία από το επίπεδο του πρωτοτύπου στην
παραγωγή. Η ανάγκη αυτή
επάγεται από τη φύση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της
περιοχής της Κρήτης, οι οποίες
δεν διαθέτουν κατά κανόνα
τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.
Εκτιμούμε λοιπόν, ότι ένας από τους
βασικότερους τρόπους για την σταθερή,
ολοκληρωμένη και σε βάθος χρόνου υλοποίηση αυτής της προτεραιότητας, είναι να
αποτελέσουν οι ίδιοι οι φοιτητές του ως
αυριανοί πτυχιούχοι τους πρεσβευτές του
και ενδιαμέσους αυτής της σύνδεσης. Δηλαδή να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,
στο ΤΕΙ, ώστε στην συνέχεια μετά την αποφοίτηση τους να αναλάβουν ορισμένοι εξ
αυτών καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, άλλοι δε ως στελέχη επιχειρή-

στους ενδιαφερόμενους φοιτητές να τα παρακολουθήσουν, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες μεταφοράς
τεχνολογίας στην παραγωγή και καινοτομικής επιχειρηματικότητας.
Ηράκλειο 26/11/2010
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«Ψηφιοποίηση Μουσείου Ελιάς
Βουβών – Καινοτόμες τεχνολογίες
στην υπηρεσία της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς»
του Δρ. Εμμανουήλ Μαραβελάκη

Από την πρώτη στιγμή που ανατέθηκε
από το Δήμο Κολυμβαρίου το έργο της
ψηφιοποίησης του Μουσείου Ελιάς Βουβών, στο Εργαστήριο Σχεδιομελέτης & Κατεργασιών του ΤΕΙ Κρήτης, δημιουργήθηκε
μία μεγάλη πρόκληση. Πώς θα μπορούσε
να υλοποιηθεί η ψηφιοποίηση του μουσείου με σύγχρονο, προσεγμένο και διεθνώς αναγνωρίσιμο τρόπο, έτσι ώστε να
γίνει μία διεθνή προώθηση του «τοπικού»,
χωρίς αυτό να αλλοιώνεται. Πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν αρμονικά καινοτόμες τεχνολογίες για την ανάδειξη της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αυτό αποτελούσε άλλωστε και το όραμα του Δημάρχου κ. Πολυχρονίδη που πρωτοστάτησε στην κατασκευή του
Μουσείου.
Ο στόχος του Μουσείου
Ελιάς Βουβών, είναι να διασώσει και να αναδείξει όλα
τα στοιχεία της ζωής των κατοίκων της περιοχής, αλλά
και των κατοίκων των λοιπών περιοχών της Κρήτης
και της χώρας μας, τα σχετικά με το δένδρο της ελιάς,
σε όλο το φάσμα της σχέσης
με το δένδρο αυτό, από τη
φύτευση, την καλλιέργεια

του εδάφους, το κλάδεμα, τη συλλογή του
πολύτιμου καρπού του, την αποθήκευσή
του, τη μεταφορά του στο ελαιουργείο, την
έκθλιψή του, κλπ. Επίσης, τη χρησιμοποίησή του στη διατροφή, αλλά και στις εορτές
και εκδηλώσεις, στη βράβευση των αθλητών καθώς και των νικητών, σαν στοιχείο
δόξης, καθώς και τη γενικότερη σχέση με το
δένδρο σαν βασικό στοιχείο ομορφιάς, ειρήνης, φιλίας και πολιτισμού.
Εγκαινιάστηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο τον Οκτώβριο του
2009.
Το Μουσείο Ελιάς Βουβών έχει το μεγάλο προνόμιο να βρίσκεται δίπλα στο

Εικόνα 1: Η ιστοσελίδα του Μουσείου Ελιάς Βουβών
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Τα καινοτόμα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του μουσείου είναι:
Δημιουργία σφαιρικού πανοράματος 360°
στο εσωτερικό της Μνημειακής Ελιάς Βουβών.
Ο χρήστης, έχει τη δυνατότητα να επισκεφτεί το εσωτερικό της Μνημειακής Ελιάς
Βουβών και να πραγματοποιήσει μια εικονική επίσκεψη σε αυτήν, σάν να βρίσκεται
εκεί (Εικόνα 2). Το πανόραμα εκτός από την
ιστοσελίδα του μουσείου έχει επίσης δημοσιευτεί στο Google Earth (επιλογή 360
cities), με δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής δορυφορικού χάρτη.

καινοτοµία

Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών,
το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον κόσμο,
το οποίο επισκέπτονται σήμερα 20.000 περίπου άτομα ετησίως, από όλο τον πλανήτη, με προοπτική ραγδαίας αύξησης των
επισκεπτών. Είναι κηρυγμένο με την 603/
17-2-1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «σαν διατηρητέο
μνημείο της φύσης, λόγω του ιδιαίτερου
αισθητικού, οικολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντός του». Από τη μνημειακή Ελιά
Βουβών, έγινε και η κοπή κότινου για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες 2008 του Πεκίνου.

Εικόνα 2: Μέσα στην Μνημειακή Ελιά Βουβών (360ο)
Το αποτέλεσμα της ψηφιοποίησης του
Μουσείου Ελιάς Βουβών αναρτήθηκε
πρόσφατα στην ιστοσελίδα (εικόνα 1):
http://www.olivemuseumvouves.com/
Η ιστοσελίδα του Μουσείου Ελιάς Βουβών, περιλαμβάνει σελίδες για την Μνημειακή Ελιά Βουβών, το μουσείο & την
περιοχή του, εικονικές ξεναγήσεις, εκθέματα, τοποθεσία, πληροφορίες εκδηλώσεις και επικοινωνία.

1. Τρισδιάστατο μοντέλο του κορμού της
Μνημειακής Ελιάς Βουβών.
Δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του κορμού της Μνημειακής Ελιάς
Βουβών, που αποτυπώνει με ακρίβεια την
γεωμετρία του εξωτερικού αλλά και του
εσωτερικού του κορμού. Χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες τεχνικές αντιστροφής μηχανικής και οι 2 σαρωτές λέιζερ που διαθέτει
το εργαστήριο:
• Το πλήρες σύστημα επίγειου σαρωτή
Laser Optech για τις εξωτερικές σαρώσεις
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Εικόνα 3. Τρισδιάστατη σάρωση του εξωτερικού κορμού με επίγειο σαρωτή λέιζερ.
• Ο τρισδιάστατος σαρωτής λέιζερ Minolta Vivid 910, για τις εσωτερικές σαρώσεις.
Πάρθηκαν συνολικά 25 σαρώσεις για
την εξωτερική επιφάνεια και περίπου 100
σαρώσεις για την εσωτερική. Το τελικό
αποτέλεσμα είναι ένα τρισδιάστατο μοντέλο CAD (κλειστής επιφανείας – 2Μ τρίγωνα) με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής, λήψεων τομών, με μετρητική
πληροφορία ακρίβειας 0,5 cm. (εικόνες
3,4).

2. Εικονική Ξενάγηση Μουσείου Ελιάς
Βουβών (Virtual Tour).
Αναπτύχτηκε εικονική διαδραστική περιήγηση μέσω σφαιρικών πανοραμάτων
360° και άλλων πολυμέσων για τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του μουσείου Ελιάς. Η αποτύπωση αυτή επιτρέπει
στο χρήστη να πραγματοποιεί μια εικονική
επίσκεψη στο μουσείο σαν να βρίσκεται εκεί,
να κινείται στο χώρο, να επεξεργάζεται από
κοντά τα εκθέματα του μουσείου, να περιηγείται, να παρατηρεί και να παίρνει πληροφορίες ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται και
η αίσθηση της τρίτης διάστασης (εικόνα 5).

Εικόνα 4: Το τρισδιάστατο μοντέλο της Μνημειακής Ελιάς Βουβών και λήψη τομής
Ε. Μαραβελάκης, Καθηγητής Εφαρμογών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Σχεδιομέλετης & Κατεργασιών
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αμετάβλητα. Επομένως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς, με βάση
τα οποία να παρατηρείται ο πιθανός εκφυλισμός ή οι εργασίες συντήρησης ενός
έργου. Ανάλογα με το είδος αυτών των μοντέλων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
διαφορετικές εφαρμογές.

καινοτοµία

3. Δημιουργία 3Δ μοντέλων των μουσεια
κών εργαλείων που βρίσκονται στο
μουσείο
Η αποτελεσματική αρχειοθέτηση και
παράθεση των ιστορικών εκθεμάτων είναι
μία απαραίτητη διαδικασία για τον τομέα
της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι παραδοσιακές μέθοδοι περιλαμβάνουν χειροποίητα σχέδια και φωτογρα-

Εικόνα 5: Εικονική ξενάγηση στο μουσείου Ελιάς Βουβών
φίες των αντικειμένων υπό διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι
αργές, χρονοβόρες, και περιλαμβάνουν
ένα σωρό περιορισμούς. Ένα ψηφιακό αρχείο υψηλής ποιότητας τρισδιάστατων μοντέλου αποτελεί μία σοβαρή βελτίωση σε
αυτό τον τομέα. Αυτού του είδους τα αρχεία είναι ανθεκτικά, μη αναλώσιμα και

Στα πλαίσια της ψηφιοποίησης του μουσείου Ελιάς Βουβών δημιουργήθηκαν τρισδιάστατα μοντέλα μεγάλης ακρίβειας για 45
εκθέματα. Για κάθε ένα από τα εκθέματα
αυτά, παρέχεται η τρισδιάστατης παρουσίασης με δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής,
διαχωρισμού των εκθεμάτων στα επιμέρους
εξαρτήματά τους (explode view), λήψης on
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Εικόνα 6: Τρισδιάστατη παρουσίαση του Ησιόδιου Αρότρου
– line μετρήσεων και τομών (εικόνα 6).
Η ιστοσελίδα του μουσείου πλαισιώνεται επίσης με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και επεξεργασία φόντου για όλα
των εκθέματα, φωτογραφίες και βίντεο από
εκδηλώσεις, χάρτης Google για την τοποθεσία και φόρμα επικοινωνίας.
Στο έργο της ψηφιοποίησης του μουσείου Ελιάς Βουβών συμμετείχαν επίσης
τα μέλη του εργαστηρίου Σχεδιομελέτης &
Κατεργασιών:
• Γιώργος Τζατζάνης (360ο πανοράματα,
εικονική ξενάγηση, 2D εκθέματα)
• Νίκος Μπολανάκης (Τρισδιάστατη μοντελοποίηση Μνημειακής Ελιάς Βουβών)
Και οι συνεργάτες:
• Μυρτώ Κοντομυτάκη (Μουσειολόγος –
Καλλιτεχνική επιμέλεια)
• Αντώνης Κωνσταντάρας (Επικ. Καθ. ΤΕΙ
Κρήτης - παράλληλη επεξεργασία τρισδιάστατων δεδομένων)

• Σταύρος Μπουτάλης (τρισδιάστατη μοντελοποίηση εκθεμάτων)
• Χαράλαμπος Κοροβέσης (τρισδιάστατη
μοντελοποίηση εκθεμάτων)
• Ειρήνη Μαντζιώρου (Τρισδιάστατη μοντελοποίηση Μνημειακής Ελιάς Βουβών)

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Κολυμβαρίου, κ. Πολυχρόνη Πολυχρονίδη,
για την ενεργή συμμετοχή του σε όλη την
πορεία υλοποίησης του έργου, καθώς και
τους συνεργάτες του Ειρήνη Κουκουλά,
Άννα Κακαβελάκη, Ζαχαρία Μαλλιαράκη
για την πολύτιμη βοήθειά τους. Ευχαριστούμε επίσης την υπεύθυνη του Μουσείου κα Κατερίνα Καραπατάκη και την
οικογένειά της για την φιλοξενία της σε
όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου.
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Συνεργασία του Ερευνητικού Εργαστηρίου
Ανάπτυξης Τουρισμού και Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης με την
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
(EUROPEAN SUSTAINABILITY ACADEMY).
του Δρ. Μάριου Σωτηριάδη

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αειφορίας /
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESA) αποτελεί μια
διεθνή επιχείρηση διοικητικής εκπαίδευσης, η οποία ιδρύθηκε από τη Sharon
Jackson, Αγγλίδα ακαδημαϊκό και επιχειρηματία. Η κ. S. Jackson διδάσκει στη
Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του
Cranfield, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών και σε επιχειρήσεις.
Το κτίριο που θα στεγάσει την ESA,
αποτελεί ένα πρότυπο οικολογικό κτίριο,
θα χτιστεί σε ιδιόκτητη έκταση στο Δράπανο και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
μέσα στο 2011. Η υλοποίησή του γίνεται

σε συνεργασία με μέλη μιας ομάδας νέων
ανθρώπων (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών κ.ά.) με την ονομασία: “ΠηλΟίκο”,
που αναζητεί τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, χρησιμοποιώντας βιοκλιματικές αρχές στο σχεδιασμό και φυσικά
υλικά στην κατασκευή.
Το 1ο Workshop Σεμινάριο Επιχειρηματικής Αειφορίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESA), πραγματοποιήθηκε στο τέλος Οκτωβρίου 2010 στην
Κρήτη και συγκεκριμένα στο Libertas Villas,
στο Παλαιλώνι του Δήμου Βάμου, με τη
συμμετοχή επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αθήνα,
το Ηράκλειο και τα Χανιά. Το σεμινάριο
διοργάνωσαν και συντόνισαν η διευθύνουσα σύμβουλος της ESA κ. Sharon Jackson και ο συνάδελφός της από την Αθήνα,
Δρ Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος. Τα
θέματα που αναπτύχθηκαν στο workshop
ήταν:
(1) Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη
βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου ανακοίνωσαν και τα
αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη το
Μάρτιο του τρέχοντος έτους, σε δείγμα
120 εταιρειών από την Αθήνα και την
Κρήτη, η οποία επιβεβαίωσε ότι οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα επιθυμούν περισσότερη
εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τη

Μ. Σωτηριάδης, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης - marsot@staff.teicrete.gr
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Το υπό σύσταση Ερευνητικό Εργαστήριο Ανάπτυξης Τουρισμού και Τουριστικών
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ξεκίνησε τις
δραστηριότητες του σε ένα κρίσιμο πεδίο
διασύνδεσής του με την οικονομία και την
κοινωνία της Περιφέρειας Κρήτης. Το εργαστήριο μας είναι από τα ιδρυτικά μέλη
υποστήριξης της αξιόλογης πρωτοβουλίας
που ξεκίνησε στην Κρήτη, με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αειφορίας
(EUROPEAN SUSTAINABILITY ACADEMY).
(www.EuroSustainability.org), με έδρα το
Δράπανο Δήμου Βάμου στα Χανιά. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιώσιμης Ανάπτυξης
(ESA) υποστηρίζεται από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών και την WWF
Ελλάς.
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βιώσιμη και παράλληλα κερδοφόρα
διαχείριση των επιχειρήσεών τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη καλής ποιότητας
πληροφόρησης σχετικά με την Αειφόρο
Επιχειρηματικότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, όπως και έλλειψη γνώσης για τη σωστή εφαρμογή της
αειφορίας στις επιχειρήσεις.
(2) Πράσινη επιχείρηση και ‘Greenwash’
(3) Hellenic Network for Corporate Social
Responsibility (www.csrhellas.gr )
(4) Οικολογικό Κτίριο και Ομάδα «ΠηλΟίκο»
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Ζέτα Χρυσαφάκη, οι οποίες ανήκουν
στην ομάδα ΠηλΟίκο στα Χανιά,
ο κ. Γεώργιος Ασαλάκης, λογιστής και
σύμβουλος επιχειρήσεων από τα Χανιά,
ο κ. Γεώργιος Δημητριάδης, διευθύνων
σύμβουλος και ιδρυτής της ΒΙΟΛΕΑ,
ο κ. Αναστάσιος Γούργουρας, συνιδιοκτήτης του παραδοσιακού οικισμού της
Μηλιάς,
οι ιδιοκτήτριες της επιχείρησης παραγωγής οικολογικού χειροποίητου σαπουνιού FiSika με έδρα τον Ταυρωνίτη.
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(Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 1987).

(5) Παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου
στην περιοχή του Άστρικα (www.biolea.gr), ένα επιτυχημένο παράδειγμα
επιχείρησης παραγωγής και εξαγωγής
εξαιρετικής ποιότητας λαδιού, όπου οι
αρχές της βιωσιμότητας αποτελούν τον
πυρήνα της στρατηγικής της.
Στο σεμινάριο επίσης συμμετείχαν:
• ο Δρ Μάριος Σωτηριάδης, Καθηγητής
από το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης,
• οι αρχιτέκτονες Αντωνία Διαμαντάκη και

Όλοι οι συμμετέχοντες αυτού του πρώτου σεμιναρίου, αποτελούν και τα ιδρυτικά
μέλη του Δικτύου Αειφόρων Επιχειρήσεων
της ESA. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με τη
συμφωνία ενός σχεδίου δράσης με στόχο τη
διατήρηση της συνεργασίας και ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αθήνας και της Κρήτης, ώστε να
αλληλοϋποστηριχθούν στην πράξη για την
ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων.

Μ. Σωτηριάδης, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κρήτης - marsot@staff.teicrete.gr

Ημερίδα για Εναλλακτικές
Μορφές Τουρισμού στο Νομό
Λασιθίου
της Δρ. Φωτεινής Ψιμάρνη - Βούλγαρη*

Αναλύθηκαν επιπλέον στοιχεία για: τουρισμό περιπέτειας, κρουαζιέρας, τρίτης ηλικίας, γαμήλιο, τουρισμό, κ.α.

[Ανάλυση καλών περιπτώσεων εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα
και το εξωτερικό για κάθε μία εξεταζόμενη μορφή εναλλακτικού τουρισμού,
αναλύοντας τα χαρακτηριστικά τους .
[Διερεύνηση υφιστάμενης δυναμικής στο
νομό Λασιθίου (πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, ευκαιρίες και απειλές), ως προς
κάθε μια από τις εναλλακτικές μορφές
τουρισμού και τις δυνατότητες ανάπτυξης
της.
[Καταγραφή των καταλυμάτων του
νομού, των τουριστικών πρακτορείων και
συναφών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό και των παροχών
τους στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
[Καταγραφή των μνημείων θρησκευτικού
τουρισμού στο νομό.
[Καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων του νομού, που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες
αθλητικού τουρισμού, καταχωρημένες
σε 5 ευρείες ομάδες αθλημάτων.
[Δημιουργία διαδρομών διαφόρων μορφών για την περιήγηση στο νομό όσων
ενδιαφέρονται να επισκεφτούν τα θρησκευτικά του μνημεία.
1. ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
Στα πλαίσια του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε έρευνα αγοράς στους επισκέπτες (τουρίστες) στο νομό Λασιθίου, με

* Συμμετέχουν επίσης οι: Μ. Σησαμάκης: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - manolis.sisamakis@gmail.com
Γ. Δημοτίκαλης: Επίκουρος Καθηγητής - jdim@staff.teicrete.gr
Γ. Αικατερινίδης: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εκπαιδευτικό Προσωπικό - aikaterinidis@staff.teicrete.gr

ειδησεογραφία

Το Παράρτημα Αγίου Νικολάου (Τμήμα
Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής,
Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού &
Πληροφοριακών Συστημάτων), ολοκλήρωσε ερευνητικό πρόγραμμα για τις
«Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στο
Νομό Λασιθίου με έμφαση στο Θρησκευτικό και Αθλητικό τουρισμό», το οποίο του
ανατέθηκε από τη Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση Λασιθίου.
Τα κύρια σημεία του προγράμματος,
παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πολλαπλών
Χρήσεων του Παραρτήματος, την Δευτέρα
22/11/2010.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξύ
άλλων:
[Καταγραφή της υπάρχουσας προσφοράς εναλλακτικών μορφών τουρισμού
στο Νομό Λασιθίου, σε σχέση με τις
ακόλουθες μορφές εναλλακτικού τουρισμού.
• Αγροτουρισμός / τουρισμός
υπαίθρου
o Αγροτουρισμός / τουρισμός
υπαίθρου
o Γαστρονομικός τουρισμός
o Οινικός τουρισμός
• Πολιτιστικός / μνημειακός τουρισμός
• Συνεδριακός τουρισμός
• Θρησκευτικός τουρισμός
• Οικοτουρισμός / Φυσιολατρικός
τουρισμός
• Αθλητικός τουρισμός
• Κοινωνικός τουρισμός
• Τουρισμός ευεξίας – υγείας
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ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε τον Ιούλιο - Αύγουστο του 2010.
Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας
ήταν:
1. Οι επισκέπτες του νομού, αναφέρουν
σαν κύριο λόγο επιλογής του νομού ως
τόπο διακοπών τον ήλιο και θάλασσα
(κλίμα), σε ποσοστά μεγαλύτερα του
95%. Σε δεύτερο επίπεδο, αναφέρουν
τους ανθρώπους-πολιτισμό-διατροφή
σε ποσοστά 42%-52% και πάνω από
20% τις δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού. Οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες, αν λάβουμε υπόψη ότι οι
ερωτηθέντες ρωτήθηκαν στην αιχμή της
τουριστικής περιόδου.

Άποψη της ημερίδας
2. Για τα είδη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που ενδιαφέρουν τους επισκέπτες του νομού, αναφέρθηκαν ο γαστρονομικός τουρισμός, ο φυσιολατρικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας,
πολιτιστικός τουρισμός (λαογραφικές
εκδηλώσεις, μνημεία), αθλητικός τουρισμός, κ.α.
3. Μεγάλο ποσοστό των επισκεπτών,
έχουν έρθει για παραπάνω από 1 φορά
στο νομό και στην Κρήτη, που δείχνει
ότι μεγάλο ποσοστό του τουρισμού
στην Κρήτη οφείλεται σε επαναλαμβανόμενους ευχαριστημένους επισκέπτες.

4. Οι επισκέπτες είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για τη θάλασσα, τους ανθρώπους
και το φαγητό του νομού, ενώ τα σημεία που τους δυσαρεστούν είναι το
οδικό δίκτυο και τα σκουπίδια.
2. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η καταγραφή σε σχέση με τα δύο
εστιακά σημεία του ερευνητικού προγράμματος, τον θρησκευτικό και τον αθλητικό
τουρισμό, οργανώθηκε και παρουσιάζεται
σε σχετικό ιστότοπο ο οποίος είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:
http://lasithitour.bpis.teicrete.gr.
Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου
ιστότοπου και του περιεχόμενου συστήματος πολυσήμανσης μέσω GPS,
χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικές
υπηρεσίες διαδραστικών χαρτών
(Google maps), που προσφέρει η
Google, για την παρουσίαση σε
χάρτες των θρησκευτικών μνημείων, θρησκευτικών διαδρομών,
αξιοθέατων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καταλυμάτων και τουριστικών πρακτορείων που δραστηριοποιούνται πάνω σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο
Νομό Λασιθίου. Η πληροφορία
παρουσιάζεται σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά), ενώ ο
ιστοχώρος είναι εμπλουτισμένος με
πάνω από 2000 φωτογραφίες θρησκευτικών μνημείων, περιοχών φυσικού κάλλους, αθλητικών εγκαταστάσεων, αθλητικών διοργανώσεων κ.α. Το περιεχόμενο
που έχει καταγραφεί είναι οργανωμένο
κατά τέτοιο τρόπο στη βάση δεδομένων,
ώστε να είναι δυνατή η επικαιροποίηση και
η ανανέωση του. Η πληροφορία προβάλλεται στον ιστοχώρο με τη μορφή κειμένου, φωτογραφιών και σημείων / διαδρομών στο χάρτη. Παράλληλα, έχει εγκατασταθεί τοπική μηχανή αναζήτησης, ώστε ο
επισκέπτης να μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά.

Φ. Ψιμάρνη - Βούλγαρη: Καθηγήτρια, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής - fvoulgari@staff.teicrete.gr
Μ. Σησαμάκης: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - manolis.sisamakis@gmail.com | Γ. Δημοτίκαλης: Επίκουρος Καθηγητής jdim@staff.teicrete.gr | Γ. Αικατερινίδης: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εκπαιδευτικό Προσωπικό - aikaterinidis@staff.teicrete.gr

ποιήσουν μελλοντικοί επισκέπτες του
νομού.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι δημιουργήθηκαν ανάλογες μακέτες σε τρεις γλώσσες για
την έκδοση εξειδικευμένων έντυπων τουριστικών οδηγών του νομού Λασιθίου.
3. ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Η γενικότερη προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε, ήταν η λεπτομερής εξέταση της
υφιστάμενης κατάστασης και δυναμικής σε
συνδυασμό με την αναφορά σε καλές περιπτώσεις (good practices) από το εξωτερικό και την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να
προταθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης του
εναλλακτικού τουρισμού στην Κρήτη που
αναπτύσσεται σε έξι άξονες, με έμφαση
στην αειφορική διαχείριση και τη συστράτευση ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Το
μοντέλο αυτό θα παρουσιαστεί σε επόμενη
δημοσίευση.
Διαφαινόμενη σημασία Εναλλακτικού Τουρισμού
Η συγκυρία είναι ιστορική, με την παγκόσμια αγορά τουρισμού να βαίνει ολοταχώς προς διαφοροποιημένα προϊόντα, τα
οποία δεν αναιρούν την αξία του μαζικού
τουρισμού που στηρίζεται στο μοντέλο
ήλιος και θάλασσα, αλλά το συμπληρώνουν με δραστηριότητες και τουριστικά πακέτα ειδικών ενδιαφερόντων, τα οποία
επιτυγχάνουν την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, και τη διακράτηση της μοναδικότητας μιας περιοχής ως προορισμού
ποιότητας μέσα στην παγκοσμιοποιημένη
τουριστική αγορά.

Φ. Ψιμάρνη - Βούλγαρη: Καθηγήτρια, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής - fvoulgari@staff.teicrete.gr
Μ. Σησαμάκης: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό - manolis.sisamakis@gmail.com | Γ. Δημοτίκαλης: Επίκουρος Καθηγητής jdim@staff.teicrete.gr | Γ. Αικατερινίδης: Επιστημονικός Συνεργάτης, Εκπαιδευτικό Προσωπικό - aikaterinidis@staff.teicrete.gr
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Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του ιστότοπου χωρίζεται σε δύο
ενότητες. Η πρώτη ενότητα, αναφέρεται
στον θρησκευτικό τουρισμό και παρουσιάζονται 103 σημαντικά θρησκευτικά μνημεία
με πλήρη περιγραφή τους και φωτογραφικό υλικό, 127 σημεία θρησκευτικού ή
φυσιολατρικού ενδιαφέροντος και 19 διαδρομές με αναλυτικές οδηγίες και περιγραφές που είναι σχεδιασμένες, έτσι ώστε
ο επισκέπτης που θα τις ακολουθήσει να
μπορέσει να επισκεφτεί όλα τα σημαντικά
θρησκευτικά μνημεία του νομού. Παράλληλα, ο επισκέπτης του ιστοχώρου μπορεί
να προμηθευτεί ένα αρχείο προσδιορισμού σημείων και διαδρομών σε μορφή
GPX (το οποίο είναι το πλέον διαδεδομένο
και γίνεται δεκτό από το λογισμικό των περισσοτέρων γνωστών κατασκευαστών φορητών GPS), ώστε να ακολουθήσει τις
προτεινόμενες διαδρομές χρησιμοποιώντας την GPS συσκευή του.
Η δεύτερη ενότητα, είναι αφιερωμένη
στον αθλητικό τουρισμό και παρουσιάζονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις (δημοτικές
και ιδιωτικές) στο νομό Λασιθίου, με αναλυτικές περιγραφές σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αθλητικών υποδομών. Παράλληλα, παρουσιάζονται τα αθλήματα
συνοδευόμενα από πλούσιο φωτογραφικό
υλικό και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις, για
τα οποία έχουν διοργανωθεί αγώνες τα τελευταία χρόνια ή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες του νομού. Στα
πλαίσια αυτής της ενότητας προτείνονται
ποδηλατικοί αγώνες και αγώνες δρόμου
με σχετική χάραξη στον χάρτη των αντίστοιχων διαδρομών.
Και στις δύο ενότητες του ιστοχώρου, η
πληροφορία που παρουσιάζεται (είτε πρόκειται για θρησκευτικά μνημεία, είτε για
αθλητικές εγκαταστάσεις), μπορεί να συνδυαστεί με πληροφορίες διαμονής (γεωγραφική θέση, χαρακτηριστικά και στοιχεία
επικοινωνίας καταλυμάτων καθώς και στοιχεία επικοινωνίας ταξιδιωτικών πρακτορείων) τις οποίες μπορούν να αξιο-
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Understanding and addressing
youth sexual coercion and
violence as a threat to young
people's sexual health in Europe
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ένα καινούριο Ευρωπαϊκό έργο (EU
Health Programme), στο οποίο συμμετέχει
το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ) του Τμήματος Κοινωνικής
Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, εγκρίθηκε πρόσφατα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα από
χρηματοδοτικό πλαίσιο της Executive
Agency for Health and Consumers
(EAHC). Στο συνεργατικό αυτό έργο διάρκειας 3 ετών, συμμετέχουν εκτός από
την Ελλάδα 6 επιπλέον Ευρωπαϊκές
χώρες, με συντονίστρια χώρα την
Ολλανδία. Σκοπός του έργου
αυτού, είναι η προαγωγή της σεξουαλικής υγείας των νέων σε όλη
την Ευρώπη και η καταπολέμηση της
σεξουαλικής βίας και επιθετικότητας. Ανάμεσα στους στρατηγικούς
στόχους του έργου, είναι να
εδραιώσει τη διακρατική και
διεπιστημονική συνεργασία,
να ενισχύσει τη γνωστική βάση
για τη σεξουαλική επιθετικότητα
στους νέους και να αναπτύξει ένα
Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες των Ευρωπαϊκών χωρών.
Ο βασικός προβληματισμός που οδήγησε στην Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία
έγκειται στην υψηλή συχνότητα σεξουαλικής βίας που εντοπίζεται ανάμεσα στους
νέους ανθρώπους σε πολλές χώρες της
Ευρώπης, στην αύξηση της νοσηρότητας

της Μαρίας Παπαδακάκη

που προκύπτει από την σεξουαλική κακοποίηση των νέων και στις υψηλές εθνικές
δαπάνες για τους τομείς της υγείας και της
δημόσιας τάξης. Ενώ, έχουν διαμορφωθεί
δείκτες για την παρακολούθηση προβλημάτων που αφορούν την αναπαραγωγική
υγεία και γονιμότητα των νέων. Σε πολλές
χώρες, η σεξουαλική βία και επιθετικότητα
στους νέους εξακολουθεί να δηλώνεται ελλιπώς, να παραμελείται ερευνητικά και να
περιλαμβάνεται πλημμελώς σε επίπεδο Ευρωπαϊκών πολιτικών.
Το συνεργατικό αυτό έργο, θα
υλοποιηθεί μέσα από επτά αυτόνομα πακέτα εργασίας. Ανάμεσα
στις κύριες δράσεις που προβλέπονται από το έργο, είναι η συγκρότηση
ενός Δικτύου Εμπειρογνωμόνων, το
οποίο θα εξασφαλίζει τη συμμετοχή πολλών Ευρωπαϊκών
χωρών και θα συνεισφέρει στη
δημιουργία της γνωστικής
βάσης του έργου. Στο Δίκτυο
αυτό θα συμμετέχουν επιστήμονες, πολιτικοί, επαγγελματίες υγείας
και άλλοι κοινωνικοί εταίροι που ασχολούνται με το ειδικό αντικείμενο του έργου, με
στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου και συνεργασίας στην περιοχή ευθύνης του κάθε συμμετέχοντα. Το Εργαστήριο
Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ), έχει
ήδη εξασφαλίσει αξιόλογες συνεργασίες
στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, με
φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο

* Συμμετέχουν επίσης οι: Γ. Κριτσωτάκης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης
Γ. Ζαχαρόπουλος, Ιατρός, Ιατρείο ΤΕΙ Κρήτης
Ι. Χλιαουτάκης, Καθηγητής, Δ/ντής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης
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της σεξουαλικής βίας και της κακοποίησης
γενικότερα (π.χ. ξενώνες κακοποιημένης γυναίκας, ΜΚΟ για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης, Ενώσεις Νεολαίας), με τους
οποίους θα συνεργαστούν για να
εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σε
αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο.
Μια επιπλέον δράση που προβλέπει το έργο, είναι η ανάπτυξη
και η πιλοτική δοκιμασία Σταθμισμένων Δεικτών (Standard Set of
Indicators - SSI) και ενός Ενιαίου
Συστήματος Συλλογής Δεδομένων
(Standard System of Data Collection - SSDC) που αφορούν στη σεξουαλική βία και επιθετικότητα
στους νέους. Μικρής κλίμακας
έρευνες θα διενεργηθούν για να
δοκιμάσουν πιλοτικά τους νέους
δείκτες, ιδιαίτερα σε χώρες που δε
διαθέτουν επαρκή δεδομένα. Η
δράση αυτή, θα συμβάλει στην πιο
αποτελεσματική παρακολούθηση
του φαινομένου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή

δεδομένων και τη δημιουργία μιας
τράπεζας πληροφοριών για τη σεξουαλική βία και επιθετικότητα στους
νέους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μια από τις κυριότερες δράσεις
που περιλαμβάνει το έργο είναι
η δημιουργία γνωστικής βάσης
(Knowledge Base) για τη σεξουαλική
βία και επιθετικότητα στους νέους,
μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφικής και αρχειακής πληροφορίας που υπάρχει διαθέσιμη σε
κάθε χώρα για την επιδημιολογία
του φαινομένου, τους παράγοντες
κινδύνου, τις καλές πρακτικές στην
έρευνα, την κλινική φροντίδα και τις
πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Η δράση αυτή
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θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στην
Ευρώπη μέσα από Εθνικές Εκθέσεις
(Country Reports) που θα συντάξουν και
θα παραδώσουν οι συμμετέχουσες χώρες
στο πλαίσιο του έργου, μεταξύ των οποίων
και το ΕΥΟΑ, για λογαριασμό της Ελλάδας.
Η κριτική αποτίμηση των πληροφοριών
που θα συγκεντρωθούν από τις παραπάνω
δράσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συν-

σκέψεις εργασίας για την ανάπτυξη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης θα τεθεί προς
συζήτηση και θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο ομάδων εργασίας ενός συνεδρίου, που
θα διοργανωθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού
Δικτύου Εμπειρογνωμόνων και άλλων κοινωνικών εταίρων.

δυασμό με το συστηματικό διάλογο στο
πλαίσιο του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων,
θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη
και αντιμετώπιση της σεξουαλικής βίας
στους νέους. Το Σχέδιο Δράσης, θα λάβει
υπόψη το διαφορετικό επίπεδο πολιτικής
αντιμετώπισης του φαινομένου σε κάθε
χώρα και σε χώρες που βρίσκονται σε
πρώιμο στάδιο θα δρομολογηθούν επι-

Μια σειρά από στρατηγικές διάχυσης θα
ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου
(π.χ. ιστοσελίδα, δημοσιεύσεις, οργάνωση
Ευρωπαϊκού συνεδρίου), για τη διάχυση και
προώθηση των αποτελεσμάτων σε καίριες
ομάδες στόχου (π.χ. νομοθέτες).
Το συνεργατικό αυτό έργο αναμένεται να
έχει σημαντικό αντίκτυπο για τη χώρα μας
συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μια πρώτη
αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης,
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σίας και δ/ντής της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας, ενώ την ερευνητική
ομάδα του έργου στελεχώνουν αξιόλογοι
επιστήμονες και ακαδημαϊκοί με διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα που διατηρούν προηγούμενη συνεργασία με το
ΕΥΟΑ.
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σχετικά με ένα φαινόμενο για το οποίο η
χώρα μας διαθέτει ελλιπή ερευνητικά δεδομένα. Επιπλέον, μέσα από το έργο αυτό
η Ελλάδα θα συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και Ευρωπαϊκών πολιτικών που θα απευθύνονται σε
όλα τα κράτη της Ευρώπης λαμβάνοντας
ωστόσο υπόψη, τις ιδιαίτερες ανάγκες και
προτεραιότητες της χώρας μας και το
βαθμό ετοιμότητάς της να τις εφαρμόσει.
Το Σεπτέμβριο 2010, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Λουξεμβούργο η
προκαταρκτική συνάντηση των εταίρων

του Ευρωπαϊκού έργου με εκπροσώπηση
του ΕΥΟΑ από την κ. Παπαδακάκη Μ., Εργαστηριακή συνεργάτιδα του Τμήματος
Κοινωνικής Εργασίας και μέλος της επιστημονικής ομάδας του έργου. Στη συνάντηση
αυτή, τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχιση
του έργου και λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τη μεθοδολογία επίτευξης των επιμέρους στόχων του. Την
επιστημονική ευθύνη του έργου, έχει ο
δ/ντής του ΕΥΟΑ κ. Χλιαουτάκης Ιωάννης,
καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Εργα-
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Διαδικασίες στο Τμήμα
Προμηθειών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

του Μανόλη Φουντουλάκη

Οι προκλήσεις για τις υπηρεσίες του ΤΕΙ
της Κρήτης το τελευταίο χρονικό διάστημα
λόγω και της γενικής κρίσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας είναι πολλές. Η ταχύτητα με την οποία εκσυγχρονίζονται όλες οι διαδικασίες δεν είναι η επιθυμητή, ωστόσο οι περισσότεροι εργαζόμενοι στο Ίδρυμά μας (Διοικούντες –
Εκπαιδευτικοί – ΕΤΠ – Διοικητικοί) δείχνουν
ικανότητα και επιθυμία στις διαδικασίες του
εκσυγχρονισμού τους.
Ως υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Κρήτης έχω
διαπιστώσει τη διάθεση αυτή στην κοινότητα του Ιδρύματος μας, καθώς αντικείμενο
μου είναι να διεκπεραιώνω λογιστικά, τις
αγορές πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
Πέρα όμως από αυτό, δουλειά μου είναι
επίσης η παρακολούθηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος. Από
την εμπειρία μου προκύπτει, προφανέστατα πως οι συνάδελφοι μου στα ΤΕΙ όχι
μόνο γνωρίζουν να προδιαγράφουν για να
αγοράσουν εξοπλισμό, αλλά και από τις
συντηρήσεις και την αγορά των αναλωσίμων φαίνεται καθαρά ότι χρησιμοποιούν
αυτόν τον εξοπλισμό αποδοτικά στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της
έρευνας.
Ακολουθώντας τις αρχικές εντολές του
Υπουργείου, στην υπηρεσία μας ξεκινήσαμε από την αρχή του 2004 να εφαρμόζουμε το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Αυτή η παρακολούθηση έγινε μετά
από την περίοδο μηχανογράφησης της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΤΕΙ. Σε αυτό το
σημείο, θα ήταν λάθος μου να μην ανα-

φερθώ στην υπερπροσπάθεια όλων των
συναδέλφων της Διεύθυνσης. Θα ήταν επίσης σημαντική παράληψη αν ξεχνούσα ότι
σ’ αυτήν την προσπάθεια είχαμε ένα χαρισματικό άτομο που τραβούσε μπροστά τη
Βρισηίδα Χρηστάκη που κατάφερε και μας
μπόλιασε όλους με το μεράκι που είχε για
μια οργανωμένη Διεύθυνση Οικονομικού.
Προσωπικά, την ευχαριστώ ιδιαίτερα για
όλη τη συμβολή της.
Στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
διαπιστώσαμε, πως η παρακολούθηση της
περιουσίας του Ιδρύματος είναι σχεδόν αδύνατη μόνο με αυτό το μηχανογραφικό εργαλείο. Αν και ο τότε Προϊστάμενος του
Τμήματος, Θεοδόσης Βροντάκης, μου μετέφερε τις γνώσεις του στα λογιστικά και τις
απόψεις του για ένα λογιστικό σχέδιο ευέλικτο, παρέμενε πρόβλημα η ταυτοποίηση
των παγίων ειδών. Αναφέρω σε αυτό το σημείο πως τα πάγια του Ιδρύματος υπερβαίνουν τις επτά χιλιάδες στον αριθμό. Να
σημειωθεί, ότι ακόμα και σε όμοια πάγια
υπάρχει διαφορετικότητα στη λογιστική παρακολούθηση (π.χ. στις αποσβέσεις). Επίσης χρειάζεται να ληφθεί υπ’ όψιν η
δυσκολία της διαδικασίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι τα πάγια αυτά είναι τοποθετημένα σε 19 τμήματα του ΤΕΙ σε όλη τη
Κρήτη, σε πληθώρα οργανικές μονάδες και
είναι χρεωμένα σε πεντακόσιους περίπου
συναδέλφους.
Ξεκινήσαμε λοιπόν την αναγνώριση του
κάθε πάγιου, να εφαρμόζουμε δηλαδή το
γραμμωτό κώδικα (barcode), ώστε να
έχουμε πλήρη εικόνα της ταυτότητας του.
Ήταν επιτακτική ανάγκη να έχουμε την

Μ. Φουντουλάκης: Διοικητικό προσωπικό, Τμήμα Προμηθειών - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - fudulaki@staff.teicrete.gr

μπορούμε να έχουμε στη διάθεση της εκάστοτε Διοίκησης, πληροφορίες για την αξία
των αναλωσίμων, αλλά και την αξία των
συντηρήσεων που απαιτείται (αποσβέσεις)
ώστε με αυτόν τον τρόπο να συντελεί το
Τμήμα μας στην εύρυθμη λειτουργία του
ΤΕΙ.
Οι στόχοι της Διοίκησης για την αναβάθμιση των σπουδών και των υποδομών, μαζί
με το συνεχόμενη αύξηση των εμφανιζομένων αναγκών του Ιδρύματος (το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς), δημιουργεί απαιτήσεις από όλους εμάς, που είμαστε στο
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας. Συνεχίζουμε να καλούμε όλους εσάς, τους συνα-

κώδικας για την καταχώρηση ή την άμεση
αναζήτηση των παγίων. Me τη μέθοδο
αυτή, καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με ένα scanner μπορούμε να εντοπίσουμε στο λογιστήριο μας σε ότι αφορά
τη διαχείριση παγίων, τη μοναδικότητα και
την πλήρη οικονομική εικόνα του κάθε πάγιου, μπορούμε να συγκρίνουμε διαχρονικά τιμές κτίσης, να διαπιστώσουμε τη
διάρκεια ζωής του και να παρέχουμε πληροφορίες όταν μας ζητηθεί η σύγκριση του
με όμοια πάγια (σε αποτελεσματικότητα και
κόστος συντήρησης). Πάνω απ’ όλα όμως,

δέλφους αναγνώστες του ΤΕΙ Κρήτης να
περιγράφετε με βάση την εξειδικευμένη
γνώση σας, πάγια (επιστημονικά όργανα ή
άλλο εξοπλισμό) που μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό στην εκπαίδευση των φοιτητών. Δεσμευόμαστε, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι
ώστε να συνεισφέρουμε κατά το δυνατό θετικά στις διαδικασίες που σταδιακά καθιερώνονται στις προμήθειες του Ιδρύματος
μας.
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ακριβή ταυτότητα του κάθε πάγιου, ώστε
να μπορούμε να παρεμβαίνουμε λογιστικά
στις βελτιώσεις και στις διαδικασίες συντήρησής του και να μπορούμε να προσδιορίζουμε λογιστικά το βαθμό απαξίωσης
του, όταν προτείνεται από το αρμόδιο
Τμήμα η απομάκρυνση του εφ’ όσον δεν
επιτελεί το σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε. Με το barcode συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην αποτίμηση του, αφού δεν
έχουμε μόνο την ημερομηνία και την αξία
κτίσης του, αλλά και όλες τις παρεμβάσεις
που έγιναν στη διάρκεια της χρήσης του
καθώς και την αναπόσβεστη αξία του.
Επίσης, χρήσιμος είναι ο γραμμωτός
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Εθελοντική αιμοδοσία
στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης
του Σπουδαστικού Συλλόγου
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
ΤΕΙ Κρήτης

Μια πραγματικά ξεχωριστή εθελοντική
αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι.
Κρήτης, στις 7 Δεκεμβρίου 2010. Διοργανωτές ήταν ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων
Σώματος «Αιματοκρήτης», η Ομάδα Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Φοιτητική Ένωση
Κυπρίων Ηρακλείου και ο Σπουδαστικός
Σύλλογος Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης.

Προηγήθηκε διανομή ενημερωτικού υλικού για την εθελοντική αιμοδοσία, έτσι ώστε
οι σπουδαστές, ιδιαίτερα εκείνοι που θα έδιναν για πρώτη φορά αίμα να έχουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες. Πραγματικά,
υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τους
σπουδαστές, τόσο στο κομμάτι της ενημέρωσης και σε όλη τη διαδικασία της προετοιμασίας της διοργάνωσης. Η συμμετοχή
των νέων εθελοντών αιμοδοτών ήταν συγκινητική αφού παραπάνω από 120 άτομα

Σπουδαστικός Σύλλογος Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Κρήτης

Το επόμενο διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στο ΤΕΙ θα είναι 22 και 23 Μαρτίου
2011.
Σας περιμένουμε σε αυτή την μεγάλη
προσπάθειας ανθρωπιάς.
Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια στάση
ζωής!

προσήλθαν, δοκιμάζοντας να δώσουν
αίμα! Συγκεντρώθηκαν 68 μονάδες αίματος, αφού για διάφορούς λόγους, κυρίως
προσωρινούς, δεν μπορούσαν να δώσουν
αίμα όλοι. Το κλίμα της αιμοδοσίας ήταν
ιδιαίτερα γιορτινό και κοινή διαπίστωση
όλων ήταν ότι μια μέρα δεν ήταν αρκετή!!
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι
κάθε εθελοντής αιμοδότης λαμβάνει ατομική κάρτα, όπου αναγράφονται οι μονάδες αίματος, ώστε να μπορεί μόνος του να
καλύπτει ανάγκες που θα προκύπτουν για
τον ίδιο ή κάποιο συγγενή του ακόμη και
μετά το τέλος των σπουδών του ή σε όποιο
μέρος της Ελλάδας βρεθεί. Τόσο ο Αιματοκρήτης, όσο και η ΟΦΕΑΚ που αποτελούν δύο μεγάλους και σημαντικούς
αιμοδοτικούς συλλόγους με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, δεν έχουν τράπεζα αίματος
και δε διαχειρίζονται με οποιονδήποτε
τρόπο το αίμα που συλλέγεται στις αιμοδοσίες που πραγματοποιούν.
Το αποτέλεσμα της πρώτης αυτής προσπάθειας στο ΤΕΙ, πραγματικά δικαίωσε
όλους τους συνδιοργανωτές, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η ιδέα της εθελοντικής αιμοδοσίας μας χρειάζεται όλους
και πως η συνεργασία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανάπτυξή της.

Σπουδαστικός Σύλλογος
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας ΤΕΙ Κρήτης

Στιγμιότυπο από τη διαδικασία αιμοδοσίας
στην ΣΕΥΠ.

Ευχαριστούμε το σπουδαστικό σύλλογο ΣΕΥΠ ΤΕΙ Κρήτης για την άμεση ανταπόκρισή του σε αίτημα μέλους της
κοινότητας μας για προσφορά αίματος σχετικά με επείγον πρόβλημα της υγείας του.
Τέτοιες πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης και αγάπης για τον συνάνθρωπό
μας στη δύσκολη εποχή που ζούμε σπανίζουν και πρέπει να τις επικροτούμε ιδιαίτερα. Συγχαρητήρια στους φοιτητές μας για
την πρωτοβουλία τους αυτή.
Βασίλης Ζαχαρόπουλος
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης

Σπουδαστικός Σύλλογος Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Κρήτης
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Ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Βασίλης
Ζαχαρόπουλος με ιατρικό προσωπικό και
φοιτητές που συμμετείχαν στην αιμοδοσία.
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Μερικές σκέψεις μετά από μια
επίσκεψη στο Imperial College
του Δρ. Γιάννη Καλιακάτσου

Τον Οκτώβρη του 2010, βρέθηκα για
μια ακόμα φορά, στο Imperial College στο
Λονδίνο, στα πλαίσια της συνεργασίας που
έχουν αναπτύξει τα τμήματα Ηλεκτρονικής,
Ηλεκτρολογίας και Μουσικής Τεχνολογίας
του ΤΕΙ Κρήτης με τα τμήματα Φυσικής και
Τεχνολογίας Υλικών.του Imperial College
Σε κάθε μου επίσκεψη, με απασχολεί
εκτός από τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, το γιατί σε όλες τις λίστες αξιολόγησης
βρίσκεται ανάμεσα στα καλλίτερα πανεπιστήμια του κόσμου.
Δεν είμαι αιθεροβάμων, ξέρω ότι το
Τ.Ε.Ι. Κρήτης δύσκολα θα μπορέσει να
βρεθεί ανάμεσα στα καλλίτερα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα του κόσμου αν και
πολύ θα το θέλαμε, όμως ζήλεψα κάποια
πράγματα στο Imperial που εύκολα θα
μπορούσαμε να έχουμε και εμείς. Πολλά
από αυτά δεν χρειάζονται χρήματα, δεν
απαιτούν εξειδικευμένα εργαστήρια και
διάσημους καθηγητές και ταιριάζουν πολύ
περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων. Αν το καταφέρνουν οι συνήθως
φλεγματικοί Άγγλοι γιατί δεν μπορούμε
εμείς;
Είναι από τα θέματα που θίγονται στις
αξιολογήσεις από εξωτερικούς κριτές σε
όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
μηδέ του δικού μας εξαιρουμένου.
Αναφέρομαι στο θέμα της κοινωνικοποίησης και της επικοινωνίας μεταξύ των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του
πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα μια τυπικής
μέρας: Στις 10 το πρωϊ, μετά από μία ώρα
παρουσίας του ακαδημαϊκού προσωπικού
στα γραφεία μας, όπου διαβάζαμε την αλ-

ληλογραφία και τις ειδήσεις (επιστημονικές
κυρίως) της ημέρας, πηγαίναμε στο common room για καφέ και συζήτηση. Είχαμε
την ευκαιρία να δούμε τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές και να συζητήσουμε μαζί τους τα
προβλήματα που είχαν με την έρευνά τους,
τους συναδέλφους από το ίδιο εργαστήριο,
αλλά και άλλες ομάδες, να ανταλλάξουμε
απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που θα
έκανε το εργαστήριο για έρευνα, για εξοπλισμούς, για μεταπτυχιακούς φοιτητές είτε
τέλος για την οργάνωση των μαθημάτων
που ήταν επιφορτισμένο να διδάξει. Ακόμη
να δούμε τους άλλους Έλληνες ή γενικότερα φίλους που ήταν εκεί για να συζητήσουμε για ο,τιδήποτε.
Μετά συνεχίζαμε τη δουλειά μας στο εργαστήριο ή στο γραφείο μέχρι το μεσημέρι
που πηγαίναμε για φαγητό. Συνήθως στο
εστιατόριο του πανεπιστημίου που ήταν για
χρήση των μελών του προσωπικού και των
διδακτορικών φοιτητών και που πάντα σχεδόν ήταν γεμάτο. Μια γρήγορη στάση για
καφέ στο common room στο faculty of engineering και κάποια συνάντηση εκεί με
τους συνεργάτες από άλλα τμήματα.
Μετά πίσω στο εργαστήριο μέχρι τουλάχιστον τις 5 το απόγευμα και στη συνέχεια
για τσάι και συναντήσεις με τους εκπροσώπους εταιρειών, συναδέλφους από άλλα
πανεπιστήμια μέχρι την ώρα που θα φεύγαμε, συνήθως μετά τις 7 το βράδυ. Αν είχαμε τελειώσει νωρίτερα ή το πείραμα πήγε
καλά, πηγαίναμε για μπύρες σε κάποια από
τις γειτονικές pubs.
Φυσικά τις ημέρες που κάποιος έχει μάθημα, οι διαλέξεις γίνονταν κανονικά και οι

Γ. Καλιακάτσος, Καθ. Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικής - giankal@staff.teicrete.gr

Δεν θεωρώ ότι η νοοτροπία που τόσα
χρόνια έχουμε καλλιεργήσει μπορεί να αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ας δώσουμε όμως μια ευκαιρία. Να βρούμε
χώρους για τις κοινές συναντήσεις. Πολλές
φορές τα έχουμε πει στα συμβούλια των
τμημάτων, των σχολών και του Τ.Ε.Ι. αλλά
δεν έχουμε κάνει ακόμα σχεδόν τίποτα. Θυμάμαι κάποιες συναντήσεις της ΣΤΕΦ όταν
ήμουν αντιπρόεδρος, σε πολλές υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον, πίναμε και ένα καφέ στα
όρθια, αλλά φαινόταν ότι χρειαζόμασταν
κάτι παραπάνω σε χώρους.
Τώρα που έχουμε αρκετούς χώρους για
διδασκαλία και έρευνα, μήπως είναι καιρός
να δημιουργήσουμε και περισσότερους χώρους για κοινές συναντήσεις; Μόνο το εστιατόριο και μόνο το κυλικείο έτσι όπως είναι
σήμερα δεν φθάνουν. Οι βελτιώσεις σ’ αυτό
τον τομέα θα βοηθήσoυν τη σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ μας, και, ποιος ξέρει, μπορεί να φέρουν τον κόσμο στο Τ.Ε.Ι. για περισσότερες ώρες ( δεν κτυπάνε κάρτα στο
Imperial το επιστημονικό προσωπικό και οι
φοιτητές αλλά μάλλον απίθανο είναι να μην
βρίσκονται στο ίδρυμα από τις 9 το πρωϊ
μέχρι, συνήθως, μετά τις 7 το βράδυ).
Τα νέα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. φέρνουν και μια τέτοια
νοοτροπία, ας τους βοηθήσουμε να την
αναπτύξουν περισσότερο και να την μεταφέρουν και σε μας. Πιστεύω ότι μετά, τα
άλλα είναι εύκολα.
Σε επόμενο τεύχος θα επανέλθω με επιστημονικά - ερευνητικά θέματα από τις επισκέψεις μου εκεί. Αλλά όταν με ρώτησαν
οι συνάδελφοί μου εδώ στο Τ.Ε.Ι. ποιο
ήταν αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τις επισκέψεις μου στο Imperial
απάντησα ότι «πώς μπορεί ένα μικρό σε μέγεθος πανεπιστήμιο να φαίνεται τόσο μεγάλο».
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συζητήσεις, οι καφέδες, το φαγητό ή οι
μπύρες έμπαιναν σε δεύτερη μοίρα.
Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας στο
πανεπιστήμιο; Φαινομενικά καμία. Αυτό
αναρωτιόμουν και εγώ όταν πριν 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω, οι εξωτερικοί
αξιολογητές που είχαν έρθει τότε στο παράρτημα Χανίων στα πλαίσια του πιλοτικού προγράμματος αξιολόγησης, ρωτούσαν που και πότε βρισκόμαστε τα μέλη της
κοινότητας του Τ.Ε.Ι. να πιούμε μαζί ένα
καφέ ή μια μπύρα.
Το πρώτο πλεονέκτημα από την όλη
αυτή διαδικασία ήταν η φυσική παρουσία
επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού,
αλλά και φοιτητών, στους χώρους του Imperial συνεχώς από τις 9 το πρωϊ μέχρι τις
7 το βράδυ και αυτό όλες τις εργάσιμες
μέρες ακόμα και στις εξετάσεις. Εδώ τι κάνουμε; Φυσικά και πάμε στα μαθήματά
μας, φυσικά και οι φοιτητές έρχονται γύρω
στις 10 - 11 το πρωϊ, αλλά οι χώροι συνάντησης είναι λίγοι, στα κυλικεία δεν σε
κρατάει τίποτα, οι χώροι γραφείων είναι
πολλοί λίγοι. Ανεξάρτητοι χώροι συνάντησης στις σχολές δεν έχουν προβλεφτεί. Τι
αποτέλεσμα έχουν όλα αυτά; Το πρωϊ 10
με 2 υπάρχει κίνηση, το ίδρυμα μας φαίνεται ότι είναι ζωντανό. Τα απογεύματα;
Μάλλον φαίνεται ότι έχει πολύ λίγους φοιτητές. Το Imperial College δεν είναι από τα
μεγάλα σε μέγεθος πανεπιστήμια, είναι στο
μέγεθος του Τ.Ε.Ι., σφύζει όμως από ζωή
όλη μέρα.
Το δεύτερο πλεονέκτημα, αφορά την
επαφή και επικοινωνία των μελών του
προσωπικού. Οι συναντήσεις, έστω για
καφέ, μέσα στους χώρους του ιδρύματος
φέρνουν πιο κοντά τα μέλη της κοινότητας,
αναπτύσσονται προβληματισμοί, αναδεικνύονται προβλήματα και προτείνονται λύσεις. Όχι κατ’ ανάγκη σε επιστημονικά
θέματα, που και αυτά θα συζητηθούν. Οι
άνθρωποι θα έλθουν σε πιο στενή επικοινωνία και αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη
δύσκολη κατάσταση που περνάμε σήμερα.
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Πεπραγμένα του 5ου διεθνούς
ετήσιου Συνεδρίου DEMSEE
2010 στην Σητεία
του Δρ. Θαλή Παπάζογλου

Τον περασμένο Σεπτέμβριο διεξήχθη
στη Σητεία τετραήμερο εκδηλώσεων με
άξονες την πράσινη ανάπτυξη, την ηλεκτρική ενέργεια, και τον πολιτισμό. Επίκεντρο του τετραημέρου υπήρξε το 5ο ετήσιο
διεθνές συνέδριο για την Απελευθερωμένη
Αγορά Ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη (DEMSEE), στο οποίο αναπτύχθηκαν οι εξής θεματικές περιοχές:
• Ανάπτυξης και λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρισμού
• Οικονομικών
• Υποδομών, διασύνδεσης και συνεργασίας των ηλεκτρικών δικτύων
• Έρευνας και τεχνολογιών αιχμής καθώς
και της προόδου στα έξυπνα δίκτυα
• Εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης
• Λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων

Έναρξη Συνεδρίου

• Περιβάλλοντος
• Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
• Περιφερειακής ανάπτυξης.
Στις μέρες μας, η κρατούσα διεθνώς αντίληψη είναι ότι ο ηλεκτρισμός αποτελεί τον
συνεκτικό ιστό για την Πράσινη Ανάπτυξη
και βασικό παράγοντα του σύγχρονου Πολιτισμού.
Το ετήσιο Συνέδριο αυτό, το οποίο
ίδρυσα το 2005 για την προαγωγή διεθνούς
διαλόγου για τις εξελίξεις στην ηλεκτρική
ενέργεια στην περιοχή των Βαλκανίων, έχει
κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση και προβάλλεται διεθνώς κάθε χρόνο τόσο από το
Διεθνές Συμβούλιο Μεγάλων Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE), όσο και από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό EURELECTRIC,
καθώς και την Ελληνική αναγνώριση και την
υποστήριξη των ΑΕΙ, του ΤΕΕ, της Βιομηχανίας κλπ. Στοχεύει στην προβολή εργασιών και προγραμμάτων, που
συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών στο νέο
ανταγωνιστικό καθεστώς λειτουργίας
των ΣΗΕ, με εστίαση στην περιοχή
των Βαλκανίων – ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη δική μας χώρα.
Στο Στρογγυλό Τραπέζι του Συνεδρίου φέτος πάνω σε θέματα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Πολιτικών στην
ηλεκτρική ενέργεια, που συντόνισα,
συμμετείχαν, ως μέλη του, μεταξύ
άλλων ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Μεγάλων Δι-
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κτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας (CIGRE), ο Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Διαχειριστή Δικτύου (ENTSO-E), ο Πρόεδρος της
Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, κ.α..

ειδησεογραφία

Ως γνωστό, η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα μας. Στο
συνέδριο εξετάστηκαν θέματα ζωτικής ση-

ανάπτυξη, όπως:
• Η αναπαράσταση του τελετουργικού
του Ύμνου του Δικταίου Διός στη Μινωική Πόλη του Παλαίκαστρου
• Μινωικό Δείπνο (22/9) στο Φοινικόδασος του Βάϊ, το οποίο περιλάμβανε Μινωικές γεύσεις, όπως: κρασί χωρικής οινοποίησης, ψωμί μιγάδι με γλυκάνισο
και κύμινο, όψον: λάδι αρωματισμένο με
κορίανδρο, κλπ. καθώς και αυθεντικές

Ένα μέρος των Συνέδρων
μασίας για την Κρήτη – όπως η διασύνδεσή της με το Ελληνικό (αλλά και το
Ευρωπαϊκό) διασυνδεδεμένο Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (ένα θέμα – έκτοτε –
ανανεωμένης επικαιρότητας στον Ημερήσιο Τύπο), κλπ.
Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου,
πραγματοποιήθηκαν πρωτότυπες πολιτιστικές εκδηλώσεις, σχετικές με την πράσινη

Μινωικές συνταγές: λ.χ. γουρουνάκι στη
γάστρα με πράσα και δαμάσκηνα («δελφάκιον πνικτόν μετά κοκκυμήλων»), αρνάκι κυδωνάτο σε σάλτσα σύκων
(«αμνός μετά κυδωνίων μήλων εν τρίμματι σύκων»), κλπ., κλπ.
• Κρητικό Δείπνο (23/9) με Κρητική μουσική και Κρητικούς χορούς.
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Το Στρογγυλό Τραπέζι
Οργανωτής του τετραήμερου, ήταν ο
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας (ΟΑΣ). Το
Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Κρήτης παρείχε την
οργανωτική τεχνογνωσία που απαιτείται για
την πραγματοποίηση μιας επιστημονικής
εκδήλωσης στην ηλεκτρική ενέργεια διεθνών προδιαγραφών. Βοηθήσαμε, επίσης,
στην κατάλληλη επιλογή της υποδομής
καθώς και των τεχνικών μέσων.

Συμπερασματικά, έγινε με πολύπολύ κόπο, μια θαυμάσια αρχή η
οποία πρέπει να έχει συνέχεια! Παρόμοια δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί στην αμέσως προσεχή χρόνια
από τον ΟΑΣ, για τη μεταφορά σύγχρονης τεχνογνωσίας, για την επιμόρφωση τεχνικού στελεχιακού δυναμικού, για την ενεργό συμβολή στην
υλοποίηση τεχνικών υποδομών στην
ηλεκτρική ενέργεια, για την προβολή
του Πολιτισμού μας, για την ανάπτυξη
του συνεδριακού τουρισμού, για την
προώθηση της Κρητικής διατροφής,
για την προβολή των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων μας.
Για το επόμενο έτος, η σκυτάλη δόθηκε
στη Σλοβενία. Το DEMSEE-2011 θα διεξαχθεί στο Bled. Η ιστοσελίδα του Συνεδρίου
είναι: www.demsee2011.org .

Στο Μινωικό Παλαίκαστρο
Θ. Παπάζογλου: Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νέο βιβλίο από μέλος Ε.Π
του Τμήματος Μηχανολογίας
του ΤΕΙ Κρήτης

Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ το βιβλίο «Εφαρμογές Μετάδοσης Θερμότητας» του συναδέλφου
Μιχάλη Ι. Κτενιαδάκη, Μηχανολόγου –
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Επικ. Καθηγητή του Τμ. Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης.
Το βιβλίο αυτό, είναι γραμμένο με μεράκι και αποτελεί το απαύγασμα της τριακονταετούς και πλέον εκπαιδευτικής
εμπειρίας του στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Κρήτης. Απευθύνεται
στους φοιτητές των Σχολών Μηχανικών των ΤΕΙ ,στους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών αλλά και στους
Επαγγελματίες Μηχανικούς.
Καλύπτει ένα μεγάλο μέρος του
γνωστικού αντικειμένου της «ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ» και συγκεκριμένα αυτό που συνδέεται περισσότερο με συνήθη τεχνικά προβλήματα
και εφαρμογές του Μηχανικού.
Στις 600 περίπου σελίδες του, το
βιβλίο πραγματεύεται εφαρμογές που
αφορούν μετάδοση θερμότητας με
ΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΑΓΩΓΗ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ καθώς
και ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ και
περιλαμβάνει:
[Συνοπτικό αλλά πλήρες Τυπολόγιο, που καθιστά ευχερή την ανεύρεση του κατάλληλου κάθε φορά

τύπου και τις προϋποθέσεις εφαρμογής
του.
[157 λυμένες ασκήσεις/εφαρμογές, από
απλές έως αρκετά σύνθετες, λεπτομερειακά επεξεργασμένες, με επιμέρους ερωτήματα και περιπτώσεις.
[Οδηγό Αναζήτησης Ασκήσεων, ώστε ο
αναγνώστης να εντοπίζει γρήγορα και
σωστά τις ανάλογες περιπτώσεις που
προσεγγίζουν το πρόβλημα που κάθε
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φορά αντιμετωπίζει.
[Αναλυτικούς Πίνακες και Διαγράμματα.
Για τον επαγγελματία Μηχανικό, το βιβλίο έχει πρόσθετο ενδιαφέρον, επειδή:
• Τόσο στη συνοπτική θεωρία – Τυπολόγιο, όσο και στην επεξεργασία των
ασκήσεων αποφεύγονται (όσο ήταν επιτρεπτό) τα πολύπλοκα μαθηματικά και
οι προαπαιτούμενες εξειδικευμένες
γνώσεις.
• Πολλές από τις ασκήσεις αναφέρονται
σε πρακτικά προβλήματα και εφαρμογές, που σχετίζονται με τη μετάδοση της
θερμότητας, όπως:
- Θερμομόνωση δομικών στοιχείων
(υπολογισμοί U, πάχος υλικών, θερμοκρασίες) αλλά και σωληνώσεων,
θερμοδοχείων, δεξαμενών, αεραγωγών (υπολογισμοί θερμορροής,
βέλτιστη επιλογή υλικών κλπ). Η δυσμενής επίδραση των θερμογεφυρών.
- Επιπτώσεις στη θερμορροή λόγω
αλάτων σε σωλήνες, εναλλάκτες,
θερμοδοχεία κλπ.
- Επίδραση των πτερυγίων στην αύξηση της μεταδιδόμενης θερμικής
ισχύος.
- Απώλειες ακτινοβολίας σε σωλήνες αγωγούς - δοχεία κλπ.
- Συναλλαγές θερμότητας με ακτινοβολία (σε δαπεδόθερμανση, σε θέρμανση οροφής κλπ).
- Μετρήσεις θερμοκρασιών και συσχέτισή τους με φαινόμενα μεταφοράς
θερμότητας.
- Πρακτικές εφαρμογές εναλλακτών
θερμότητας (εναλλάκτης σε ρεύμα
νερού, γεωεναλλάκτης, καπνοδόχος, ψυκτικό / θερμαντικό στοιχείο

κλπ).
• Στο τέλος κάθε άσκησης, παρατίθεται ένα
σύντομο συμπέρασμα – τεχνικός κανόνας, δίνοντας έτσι μια «ποιοτική» προσέγγιση, που προκύπτει από την επεξεργασία της. Αυτή η συνοπτική διατύπωση, είναι συχνά πολύ χρήσιμη για τον
Μηχανικό στην καθημερινή πράξη.
Εκ μέρους της Διοίκησης του ΤΕΙ, θα
ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο μας για
την επιμελημένη του εργασία με τη βεβαιότητα ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα στη εκπαίδευση των Μηχανικών στον
τομέα που με πληρότητα καλύπτει.

Υ.Γ: Για περισσότερες πληροφορίες
(αλλά και για σχόλια, υποδείξεις
κλπ) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να
απευθύνονται στον συγγραφέα:
mkten@staff.teicrete.gr
ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
www.ziti.gr.
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Κλιμάκιο της Αρχής Διασφάλισης
Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π) σε συνεδρίαση
με τη Μονάδα Διασφάλισης
Ποιότητας του ΤΕΙ Κρήτης (ΜΟ.Δ.ΙΠ)

Με μεγάλη συμμετοχή έγινε στις 10-0111 συζήτηση για θέματα διασφάλισης ποιότητας στο ΤΕΙ Κρήτης με κλιμάκιο της
Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π) για
την Ανώτατη Εκπαίδευση που επισκέφτηκε
την Κρήτη. Στην κοινή συνεδρίαση συμμετείχαν από πλευράς ΑΔΙΠ, ο πρόεδρός της
καθηγητής Σ. Αμούργης και τα μέλη της
ΑΔΙΠ, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
Π. Κ κ. Α. Γραβάνης καί ο Καθηγητής του
ΤΕΙ κ. Ι. Βλάχος. Από πλευράς του ΤΕΙ Κρήτης, συμμετείχαν ο Πρόεδρος και τα μέλη
του Συμβουλίου ΤΕΙ, οι προϊστάμενοι των
Τμημάτων μέλη των ΟΜΕΑ των Τμημάτων και άλλοι συνάδελφοι.
Από τον κ. Αμούργη παρουσιάστηκαν
οι θέσεις και οι προτάσεις της ΑΔΙΠ για την
συνέχιση και ενδυνάμωση της διαδικασίας
αξιολόγησης καθώς και προτάσεις για την
καλύτερη δόμηση και εκμετάλλευση των
συμπερασμάτων των διαγνωστικών εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον κ.
Αμούργη στη δομή παρουσίασης των τελικών συμπερασμάτων που θα καταγράφει η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. Τα
συμπεράσματα και οι προτάσεις πρέπει να
έχουν τρεις κύριες συνιστώσες.
Η πρώτη απευθύνεται στο Τμήμα και
στις ενέργειες που το τμήμα πρέπει να συζητήσει και δρομολογήσει με στόχο τη
βελτίωση των διαδικασιών εκπαίδευσης,

έρευνας, αλληλεπίδρασης με τους φοιτητές
κλπ, ανεξάρτητα από την αναμενόμενη εξωτερική αξιολόγηση.
Η δεύτερη απευθύνεται προς τη διοίκηση του ΤΕΙ. Σε αυτήν τίθενται, θέματα που
αφορούν αρμοδιότητες του Ιδρύματος και
πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα, και
σχετίζονται με λειτουργικά και εκπαιδευτικά
θέματα των Τμημάτων.
Η τρίτη απευθύνεται δια του Ιδρύματος
προς την πολιτεία. Αφορά γενικότερα θέματα που απασχολούν το Τμήμα ή το
Ίδρυμα, ξεπερνούν τις υπάρχουσες αρμοδιότητες ή/και δυνατότητες και απαιτούν
ρύθμιση από την πολιτεία.
Επίσης ο κ. Αμούργης παρουσίασε το
θέμα:
«Συντελεστές ορθολογικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού» οι οποίοι βασίζονται
στους τρεις αλληλοεξαρτούμενους πόλους:
• Διδάσκοντες: Στάθμιση εκπαιδευτικών
υποχρεώσεων με συνδυασμό κριτηρίων
(πιστωτικές μονάδες διδασκόντων, αριθμός φοιτητών , κ.α.)
• Φοιτητές: Εξορθολογισμός απαιτήσεων
και υποχρεώσεων (προσαρμογή στις
ισχύουσες διεθνώς καλές πρακτικές)
• Υποδομές: Μέγιστη δυνατή αξιοποίηση
αιθουσών, εργαστηρίων, κ.α.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα που αφορούν τις διαδικασίες παρακολούθησης της
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ποιότητας, την παρακολούθηση δεικτών
εκεί όπου υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα,
τα θέματα διεκδίκησης χρηματοδότησης
μέσα από αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες
και άλλα θέματα.
Τα μέλη της κοινότητας του ΤΕΙ συμμετείχαν ενεργά και εποικοδομητικά στη συζήτηση αυτή με παρατηρήσεις και
προτάσεις. Έθεσαν επιτακτικά το θέμα της
καθυστέρησης των εξωτερικών αξιολογήσεων των Τμημάτων. Πράγματι, έχουν
ολοκληρωθεί μόλις δύο εξωτερικές αξιο-

Η ΜΟΔΙΠ προγραμματίζει για το αμέσως
προσεχές διάστημα εξειδίκευση συγκεκριμένων δράσεων, σύμφωνα με τον γενικότερο προγραμματισμό της και με τα
αποτελέσματα της παραπάνω συνάντησης.

Ο πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης
Καθηγητής Κώστας Σαββάκης
Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών υποθέσεων

λογήσεις (η τρίτη είναι σε εξέλιξη), παρά το
γεγονός ότι το ΤΕΙ Κρήτης ήταν από τα
πρώτα Ιδρύματα που ολοκλήρωσαν και
υπέβαλαν τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης της πλειοψηφίας των τμημάτων του.
Εγκαίρως έχει υποβληθεί και η προκαταρτική έκθεση εσωτερικής αξιόλογης του
ιδρύματος. Ετέθησαν επίσης γενικότερα ζητήματα λειτουργίας των ΤΕΙ σχετικά με την
αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα.
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Σημαντική συμμετοχή μελών
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης σε Ημερίδα
για Ενεργειακά Θέμετα
της Δρ. Χαράς Αθανασάκη - Μιχαηλίδου

σε μια αίθουσα εκδηλώσεων κυριολεκτικά
κατάμεστη, με πολλούς όρθιους. Σε αυτήν
την ετήσια επαναλαμβανόμενη εκδήλωση,
επιλέχτηκε να παρουσιαστούν ενεργειακά
θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της επικαιρότητας και συγκεκριμένα ο Κανονισμός
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.)

σιακή». Ο Νίκος Κατσαράκης, Δρ Χημ.
Μηχανικός, Αν. Καθηγητής του ΓΤΘΕ του
ΤΕΙ Κρήτης, είχε αναλάβει την οργανωτική
δουλειά από πλευράς ΤΕΕ/ΤΑΚ. Τις εργασίες παρακολούθησαν πολλοί μηχανικοί,
σπουδαστές και ενδιαφερόμενοι πολίτες,

και η Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε στέγες.
Παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:
• Χαράλαμπος Κουτρούλης, Ηλ/γος Μηχανικός, Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ.

ειδησεογραφία

Ημερίδα για ενεργειακά θέματα, πραγματοποιήθηκε την 20-11-2010, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (ΔΕΚΚ) στις
Γούρνες. Την ημερίδα, που είχε πολλή μεγάλη επιτυχία, διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής
Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ) και η «Αλφα Εκθε-
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του ΤΕΙ Κρήτης: «Κ.Εν.Α.Κ.:
Θεσμικό Πλαίσιο και διαδικασίες εφαρμογής του».
• Μιχάλης Κτενιαδάκης,
Μηχ/γος – Ηλ/γος Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής στο
Τμήμα Μηχανολογίας ΤΕΙ
Κρήτης: «Ενεργειακές Επιθεωρήσεις προ των πυλών –
Ενεργειακές Μελέτες προ θεμελίων».
• Παύλος Βαρδουλάκης,
Ηλ/γος Μηχανικός, Τομεάρχης ΔΕΗ περιοχής Ηρακλείου: «Διαδικασία αδειοδότησης Φ/Β
σε δώματα και στέγες – Σύνδεση στο δίκτυο».
• Γιάννης Φραγκιαδάκης, Δρ Φυσικός,
Καθηγητής του ΓΤΘΕ του ΤΕΙ Κρήτης:
«Εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε δώματα και στέγες κτηρίων».

Είναι γνωστή η πολιτική του ΤΕΙ Κρήτης
για σύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία
και την αναπτυξιακή διαδικασία. Οι καθηγητές και το προσωπικό του, θέτουν την αναγνωρισμένη πρωτοποριακή δράση και
επιστημονική παράδοση που έχει δημιουργήσει το ΤΕΙ στον ενεργειακό τομέα, στην
υπηρεσία όλων των συναδέλφων τους μηχανικών.
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Η έκθεση εικαστικών έργων των παιδιών του προγράμματος ΑμΕΑ «Ροδαυγή»
με τίτλο «Συνάντηση με την τέχνη», εγκαινιάστηκε προχθες στην αίθουσα «Μάρκος
Καραναστάσης», των εγκαταστάσεων του
ΤΕΙ Κρήτης.
Την έκθεση εγκαινίασε η Νομάρχης
Ηρακλείου, κ. Βαγγελιώ ΣχοιναράκηΗλιάκη.
Η έκθεση περιλαμβάνει έργα των εργαστηρίων ζωγραφικής και κεραμικής τέχνης
του προγράμματος Ροδαυγή.
Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, επίσης, ο
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Κρήτης, κ. Μεθόδιος Βερνιδάκης, ο αντινομάρχης Ηρακλείου, αρμόδιος για θέματα Οικονομίας και Προστασίας Καταναλωτή και Εμπορίου, κ. Γιώργος Μαρής,
ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής
Λαϊκής Επιμόρφωσης Ηρακλείου, κ. Κώστας Παραδεισανός, ο Αντιπρόεδρος του
ΤΕΙ Κρήτης, κ. Κωνσταντίνος Σαββάκης, η
πρώην πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, κ. Χαρά

Αθανασάκη, η επιμορφώτρια του προγράμματος ΑμΕΑ «Ροδαυγή», κ. Χρύσα Βαθιανάκη, καθώς και φοιτητές που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα ERASMUS του ΤΕΙ Κρήτης.
Η έκθεση για το κοινό θα λειτουργήσει
μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς με το άνοιγμα του ΤΕΙ Κρήτης.

ειδησεογραφία

Εγκαίνια της έκθεσης των παιδιών
της “Ροδαυγής”

'!& + 3- !

- 14%#

*42 #,

$ + - #,

103

Πλαστικά σε επαφή με τρόφιμα, του Δρ. Κ. Σαββάκη

114

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και δημόσιες πολιτικές,
του Χ. Κουτρούλη

121

Λειτουργικά Τρόφιμα για τον Έλεγχο του Σωματικού Βάρους,
της Α. Μαρκάκη

129

Μέλι, αυτό το θαυμάσιο προϊόν…, του Δρ. Ε. Αλυσσανδράκη

133

Κανόνες του σκακιού , της Μ. Βασιλακάκη

Πλαστικά σε επαφή
με τρόφιμα

Εισαγωγή
Τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι συσκεύαζαν τα προϊόντα, είτε για να τα αποθηκεύσουν και να τα καταναλώνουν ανάλογα με
τις ανάγκες τους, είτε για να τα μεταφέρουν
στα σημεία πώλησης. Για τη συσκευασία
χρησιμοποιούνταν κυρίως πήλινα πιθάρια
και σιδερένια μεταλλικά βαρέλια ή δοχεία
τα οποία συχνά ήταν επικασσιτερωμένα
«γανωμένα» ή επιψευδαργυρωμένα «γαλβανισμένα».
Τις τελευταίες δεκαετίες, η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας ακολουθήθηκε από
αντίστοιχη ανάπτυξη της τεχνολογίας των
τροφίμων, με αποτέλεσμα η αποθήκευση
διακίνηση και εμπορία των τροφίμων να
έχει αλλάξει άρδην.
Η αλλαγή του τρόπου διακίνησης και
εμπορίας των τροφίμων, ακολουθήθηκε εξ
ανάγκης από τη σημαντική ανάπτυξη νέων
υλικών και μεθόδων συσκευασίας.
Η συσκευασία των τροφίμων στοχεύει:
• Στην απομόνωση του τροφίμου από
τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως
υγρασία, οξυγόνο, οσμές που μπορεί
να προσροφήσει από το περιβάλλοντα
χώρο προερχόμενες από άλλα τρόφιμα
ή υλικά που αποθηκεύονται ή μεταφέρονται μαζί, προσρόφηση διαφόρων
αέριων ρυπαντών από τον περιβάλλοντα ατμοσφαιρικό αέρα, επαφή με
έντομα, επαφή με τα χέρια.
• Στην απομόνωση του τροφίμου από
βακτήρια (μικροοργανισμούς).
• Στη διάθεση του προϊόντος με τρόπο
πρακτικό και ελκυστικό για τον καταναλωτή.

• Στην αναγραφή χρήσιμων πληροφοριών
για την σύσταση του προϊόντος την προέλευση, την ημερομηνία παραγωγής και
λήξης, τον τρόπο διαχείρισης του τροφίμου (συνταγές κατανάλωσης, αποθήκευσης κλπ).
• Στη διασφάλιση, ότι δεν έχει γίνει καμιά
επέμβαση στο προϊόν από τη συσκευασία του μέχρι την κατανάλωση του.
Από τα παραπάνω συνάγεται η σπουδαιότητα της συσκευασίας των τροφίμων.
Με απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε
ότι: «Η συσκευασία πρέπει να προστατεύει
αυτό που πουλάει και να πουλάει αυτό που
προστατεύει».
Τα υλικά συσκευασίας που σήμερα χρησιμοποιούνται είναι:
1. Μεταλλικά υλικά, κυρίως χαλυβοκράματα, αλουμίνιο (πχ κονσέρβες, δοχεία
λαδιού, οικιακά σκεύη μαγειρικής και
εστίασης από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel 18/8 και 18/10),ανοξείδωτες
δεξαμενές αποθήκευσης ,δοχεία αναψυκτικών ,φύλλα αλουμινίου κλπ)
2. Κεραμικά υλικά (σκεύη για φούρνο, σερβίτσια πορσελάνης, κεσέδες γιαουρτιού
κλπ
3. Γυαλί (Γυάλινα είδη)
4. Χαρτί
5. Προϊόντα κυτταρίνης - σελοφάν
6. Πλαστικά - Καουτσούκ και άλλα ελαστομερή (δοχεία για υγρά, taper,σκεύη
εστίασης, φιάλες, εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή κατά την παραγωγή κλπ
7. Επιχρίσματα, χρώματα, λάκες
Σύμφωνα με την οδηγία της ΕU 1935/
2004, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη
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συσκευασία των τροφίμων για να είναι κατάλληλα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν
θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία
και δεν επιφέρουν απαράδεκτη μεταβολή
στη σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση
των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων.
Επίσης, η συσκευασία πρέπει να παρέχει όλες τις εγγυήσεις προστασίας των τροφίμων από κάθε επιβλαβή εξωτερική ή
εσωτερική επίδραση. Στην ίδια οδηγία, τίθενται οι γενικοί όροι καταλληλότητας της
συσκευασίας για τρόφιμα.
Στο άρθρο θα επικεντρώσουμε τη συζήτηση μας στα πλαστικά υλικά συσκευασίας των τροφίμων.
Δομή των πλαστικών υλικών.
Πριν συζητήσουμε την καταλληλότητα
των πλαστικών υλικών στην συσκευασία
των τροφίμων είναι χρήσιμο με απλούς
όρους να γνωρίσουμε τη δομή των πλαστικών υλικών καθώς αυτή συναρτάται με
τη δραστικότητα τους.
Τα πλαστικά υλικά, είναι γνωστά και
υπό τον ευρύτερο όρο «πολυμερή – ελληνοποίηση του όρου “polymers”, ο
οποίος έχει ελληνική αρχή και ετυμολογία
από τις λέξεις (πολλά-μέρη). Τα πολυμερή
συνεπώς, αποτελούνται από μόρια μεγάλου μοριακού βάρους (μακρομόρια) τα
οποία προέρχονται από συνένωση μικρών
μορίων (μονομερή). Ο κατάλογος των
απλών μορίων (μονομερών) που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν είναι εξαιρετικά μεγάλος. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά από
αυτά, όπως το αιθυλένιο, προπυλένιο, βίνυλο χλωρίδιο, στυρενιο, αλκοόλες, οργανικά οξέα, αμίνες, κετόνες.
Η συνένωση αυτή επιτυγχάνεται από
μια χημική διαδικασία που λέγεται πολυμερισμός.
Ο πολυμερισμός μπορεί να γίνει σε
υγρά ή αέρια φάση, ανάλογα με τη φύση
των συστατικών που πολυμερίζονται ή συμπολυμερίζονται.
Για να επιτευχτεί ο πολυμερισμός, είναι
απαραίτητο στις περισσότερες περιπτώσεις

να χρησιμοποιηθούν βοηθητικές χημικές
ουσίες ( καταλύτες) που είναι μπορεί να είναι
ανόργανες ενώσεις (άλατα διαφόρων μέταλλων), ή οργανομεταλλικές ενώσεις (ενώσεις μέταλλων με οργανικά μόρια) ή
οργανικές ενώσεις, και φυσικά όταν ο πολυμερισμός γίνεται σε υγρή φάση, χρησιμοποιούνται και οργανικοί διαλύτες.
Επειδή η αντίδραση πολυμερισμού δεν
μπορεί να είναι απόδοσης 100%, είναι προφανές ότι στο πολυμερές προϊόν που προκύπτει θα εγκλωβιστεί και ποσότητα του ή
των μονομερών που χρησιμοποιήθηκαν και
μικρές ποσότητες του καταλύτη. Επίσης από
πολυμερισμό θα δημιουργηθεί και ποσότητα ολιγομερών μορίων δηλαδή μορίων
που το μόριο του αποτελείται από μικρό
αριθμό μονομερών. Το πολυμερές προϊόν
που προκύπτει, αποτελεί την πρώτη ύλη για
παραπέρα μορφοποίηση (σχηματοποίηση)
προκειμένου να παραχθεί η μορφή της συσκευασίας που επιδιώκουμε.
Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών
του τελικού σχηματοποιημένου προϊόντος η
πολυμερής πρώτη ύλη που έχει παραχθεί
από τη διαδικασία του πολυμερισμού που
περιγράψαμε ανάλογα με την σκοπούμενη
εφαρμογή αναμειγνύεται κατά τη μορφοποίησης της με πρόσθετες χημικές (additives). Οι πρόσθετες ουσίες ανάλογα με το
χαρακτηριστικό που βελτιώνουν διακρίνονται σε:
• Πληρωτικά υλικά (fillers): βελτιώνουν τις
μηχανικές ιδιότητες(αντοχή εφελκυσμού,
αντίσταση στη τριβή, ανθεκτικότητα) και
μειώνουν το κόστος. Τέτοια υλικά είναι
λεπτά σωματίδια από υλικά όπως (αιθάλη, διοξείδιο του πυριτίου, ξύλο,
γυαλί, τάλκ, ασβέστη κ.α.
• Πλαστικοποιητές (Plasticizers): βελτιώνουν την ευκαμψία, την ολκιμότητα, στην
ανθεκτικότητα των πλαστικών. Μειώνουν
την σκληρότητα και το σημείο υάλου,
(Tg) δηλαδή τη θερμοκρασία μετάπτωσης από την πλαστική στην υαλώδη κατάσταση πχ φθαλικά παράγωγα (PAEs)
• Λιπαντικά (Lubricants): Διευκολύνουν
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Λόγω της δομής και της σύστασης τους
τα πλαστικά έχουν εξαιρετικό συνδυασμό
ιδιοτήτων. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω μερικές από αυτές:
• Μικρό ειδικό βάρος (ελαφρά υλικά).
• Μορφοποιούνται εύκολα σε πολύπλοκα σχήματα (πχ δοχεία, μπουκάλια,
φύλα, μεμβράνες κ.ά) με μια ποικιλία
τεχνικών.
• Δεν αλλοιώνονται εύκολα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία ,οξυγόνο κλπ).
• Είναι άθραυστα.
• Μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους
και με άλλα υλικά συσκευασίας (χαρτί,

μέταλλο, κεραμικό) διευρύνοντας τις δυνατότητες συσκευασίας που έχει σήμερα
η βιομηχανία και η τυποποίηση των τροφίμων.
Οι εξαιρετικές όμως ιδιότητες των πλαστικών, απαιτούν εξ’ ίσου εξαιρετική προσοχή στην χρησιμοποίηση τους σε σχέση με
την επαφή με τα τρόφιμα.
«Ουδέν καλόν αμιγές κακού!» Δεκάδες
ερευνητικές μελέτες έχουν καταδείξει και
είναι πλέον αποδεκτό ότι ουσίες από το τοίχωμα του πλαστικού μπορεί να μετακινηθούν (μεταναστεύσουν) στο τρόφιμο με το
οποίο είναι σε επαφή.
Μετανάστευση (Migration) ουσιών από τα
πλαστικά στα τρόφιμα.
Ουσίες που μπορούν να μεταναστεύσουν από το τοίχωμα του πλαστικού στο
τρόφιμο είναι:
• Μονομερή ή ολιγομερή μόρια που
εγκλωβίστηκαν στη δομή κατά τον πολυμερισμό (υπόλοιπα πολυμερισμού)
(πχ αιθυλένιο, βινυλοχλωρίδιο, στυρόλιο κλπ.
• Ουσίες από τα πρόσθετα που προαναφέραμε κυρίως πλαστικοποιητές, λιπαντικά, χρωστικές αντιοξειδωτικά κλπ
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την μορφοποίηση (σχηματοποίηση) των
πλαστικών με χύτευση, έγχυση ή άλλες
τεχνικές – πχ: Στεατικό νάτριο.
• Σταθεροποιητές (Stabilizers): Προστατεύουν το πλαστικό από την ατμοσφαιρική οξείδωση και την UV ακτινοβολία.
• Χρωστικές ουσίες ( Colorants): Προσδίδουν στο πλαστικό το επιθυμητό χρώμα πχ βαφές ή πιγμέντα (pigments).
• Επιβραδυντικά καύσης (Flame retardants): παρεμποδίζουν την καύση ή και
ανάφλεξη των πλαστικών.
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• Προϊόντα επεξεργασίας πλαστικών (π.χ.
διάφοροι διαλύτες αλδεΰδες, κετόνες
κλπ.
• Ουσίες συγκόλλησης και ουσίες από τα
μελάνια που έχουν χρησιμοποιηθεί για
την εκτύπωση τίτλων, οδηγιών κλπ
πάνω στην επιφάνεια του πλαστικού.
Σύμφωνα με τις οδηγίες τις Ευρωπαϊκής
ένωσης αξιολογούνται δύο παράμετροι:
Η ολική μετανάστευση (overall or total
migration) και αναφέρεται στο σύνολο των
ουσιών που μεταναστεύουν στο τρόφιμο
και η ειδική μετανάστευση (specific migration) αναφέρεται στη μετανάστευση κάθε
συστατικού.
Η μετανάστευση κάθε συστατικού γίνεται με το μηχανισμό της διάχυσης. Ο ρυθμός (ή ταχύτητα) μετανάστευσης των
ουσιών στο τρόφιμο διέπεται από το νόμο
του Fick

Όπου m η ποσότητα της ουσίας που μεταναστεύει στο τρόφιμο, Co η αρχική ποσότητα της ουσίας στο πλαστικό,
Α η επιφάνεια επαφής ,t o χρόνος επαφής
και D συντελεστής διάχυσης.
Από τη σχέση αυτή, φαίνεται ότι η ποσότητα μετανάστευσης αυξάνεται με την τετραγωνική ρίζα του χρόνου επαφής με την
επιφάνεια επαφής και τον συντελεστή διάχυσης D. O D, σχετίζεται με την κινητικότητα και το μέγεθος των μορίων και
αυξάνεται εκθετικά με την θερμοκρασία.
Είναι φανερό ότι αυξανομένης της θερμοκρασίας η δόνηση και η περιστροφή των
μακρομορίων του θερμοπλαστικού αυξάνεται και παράλληλα αυξάνεται η κινητικότητα των μικρών μορίων με αποτέλεσμα να
διευκολύνεται η μετανάστευσης τους στο
τρόφιμο. Η μετανάστευση συνεχίζεται μέχρι
την αποκατάσταση ισορροπίας κατανομής
του συστατικού μεταξύ τροφίμου και πλα-

στικού.
Ο συντελεστής κατανομής εξαρτάται από
τη θερμοκρασία.
Είναι προφανές ότι σε πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες, η κινητικότητα των συστατικών στην δομή του πλαστικού είναι ενεργειακά περιορισμένη και ως εκ τούτου και η
μετανάστευση ελάχιστη ή και μηδενική.
Συγκεντρωτικά οι παράγοντες που επηρεάζουν την μετανάστευση ουσιών από τα
πλαστικά στα τρόφιμα είναι:
• Το μοριακό βάρος(ΜΒ) της μεταναστεύουσας ουσίας (ουσίες με ΜΒ <300 σημαντική μετανάστευση ενώ με ΜΒ>1200
εξαιρετικά περιορισμένη). Δηλαδή τα
μακρομόρια του πλαστικού λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης της κινητικότητας τους δεν μεταναστεύουν εύκολα.
• Η στερεοχημική δομή των ουσιών. Τα
γραμμικά μόρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη μετανάστευση από τα σφαιρικά
μόρια ίδιου μοριακού ΜΒ.
• Η φύση και σύσταση του τροφίμου και
η συνάφεια του με το τοίχωμα του πλαστικού καθορίζει τη διαλυτότητα της μεταναστεύουσας ουσίας. Τα λιπαρά και
ελαιώδη τρόφιμα (πχ μαγιονέζα, βούτυρο, τυρί κλπ) έχουν μεγάλη συνάφεια
και η μετανάστευση οργανικών ουσιών
ευνοείται.
• Ο χρόνος και η επιφάνεια επαφής (η μετανάστευση είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας του χρόνου και της επιφάνειας επαφής)
• Η θερμοκρασία αυξάνει τη ταχύτητα μετανάστευσης αλλά και τη διαλυτότητα
του συστατικού στο τρόφιμο.
• Για την εκτίμηση της ειδικής μετανάστευσης από τη συγκέντρωση προσθέτου ουσίας στο τρόφιμο έχουν διατυπωθεί φυσικοχημικά μοντέλα που επιτρέπουν τον
υπολογισμό των συντελεστών διάχυσης
και των συντελεστών κατανομής για διάφορα πλαστικά όπως PE, PP, PET, PS. Σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιούνται
τα λογισμικά πακέτα MIGRATEST (O.
Piringer) και SMEWISE (INRA) με σημα-
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Θεσμικό πλαίσιο 1
Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την
επαφή τροφίμων με τα πλαστικών συσκευασίας και πλαστικά εξαρτημάτων μηχανών παραγωγής τροφίμων μπορεί να
συνοψιστεί ως εξής:
• Κώδικας τροφίμων και ποτών. Είναι ο
Ελληνικός νόμος που εκτός των άλλων
έχει ενσωματώσει στο Ελληνικό Δίκαιο
τις Ευρωπαϊκές οδηγίες (Directives) και
το εκάστοτε ισχύοντα Ευρωπαϊκό κανονισμό για της επαφή τροφίμων με πλαστικά υλικά.
• Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Είναι ένα εξαιρετικά εκτεταμένο και συνεχώς βελτιούμενο πλέγμα οδηγιών προς τις οποίες
τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονίζονται.
• Synoptic Document (Helth and Consumer Protection Directorate General)
of EU. Δίνει σημαντικές κατευθύνσεις
και διασαφηνίσεις χωρίς κατ’ανάγκη να
αποτελεί νομοθετικό κείμενο.
• Αμερικανική Νομοθεσία (FDA)
• Γερμανικές Προδιαγραφές (Kunststoffe
im Lebensmittelverkehr)
Βασικό νομοθετικό κείμενο στο οποίο
βασίζεται η Ελληνική νομοθεσία είναι ο
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1935/2004 o
οποίος θέτει τους γενικούς όρους για τα
υλικά και αντικείμενα για τη συσκευασία,

μεταφορά και αποθήκευση των τροφίμων.
Η πιστή εφαρμογή επαφίεται στα κράτη
μέλη τα οποία διασφαλίζουν ότι τηρούνται
οι προδιαγραφές και είναι επιφορτισμένα για
τον έλεγχο, απαγόρευση και επιβολή κυρώσεων. Συχνά, πολλά κράτη θεσπίζουν
επιπλέον νόμους και επιβάλλουν προδιαγραφές πέραν των ελάχιστων απαραίτητων
που θέτει η Ευρωπαϊκή επιτροπή όπως πχ
η Γερμανία.
Παρακάτω σταχυολογούνται μερικά από
τα βασικά στοιχεία που προβλέπουν οι οδηγίες και έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική
νομοθεσία:
• Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για το όριο
ολικής μετανάστευσης “10 mg/dm2 πλαστικού υλικού ή 60 mg/kg τροφίμου” τα όρια
ειδικής μετανάστευσης σε τρόφιμα και για
παιδικές τροφές. Τα όρια τίθενται με τοξικολογικά κριτήρια. Περιλαμβάνονται πίνακες
για επιτρεπόμενες αρχικές ουσίες παραγωγής (μονομερή) καθώς και πίνακες για επιτρεπόμενα πρόσθετα. Επίσης αντιμετωπίζονται θέματα που σχετίζονται με τα
“Ενεργά πλαστικά υλικά” συσκευασίας (Intelligent packaging materials) τα οποία περιχέουν πρόσθετο συστατικό (ενεργό συστατικό) που αλλάζει το χρώμα του με
έναρξη αλλοίωσης του τροφίμου.
• Στη χώρα μας η Εθνική Αρχή για την παρακολούθηση εφαρμογής της νομοθεσίας,
την αδειοδότηση και τη διενέργεια έλεγχου
είναι η Δ/νση Τροφίμων, Γενικού Χημείου
του Κράτους και ο ΕΦΕΤ.
• Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την τροποποίηση των οδηγιών, την τροποποίηση των
πινάκων που αφορούν τα επιτρεπόμενα
πρόσθετα, και πλαστικά υλικά συσκευασίας
καθώς και την αναθεώρηση των ορίων ολικής και ειδικής μετανάστευσης επιλαμβάνεται Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) “.
• European Food Safety Authority (EFSA)”
η οποία εισηγείται τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για νομοθέτηση.
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ντική επιτυχία σε πολλά πλαστικά.
• Για να αντιμετωπιστούν προβλήματα
που υπάρχουν από την επίδραση του
τροφίμου στη μέτρηση της μετανάστευσης στην πράξη, χρησιμοποιούνται
πρότυπες ουσίες (προσομοιωτές) αντί
για τρόφιμο.
Οι προσομοιωτές (simulants) επιλέγονται ανάλογα με το είδος και τις ιδιότητες του τροφίμου. Σε οδηγία της Ευρωπαϊκής προβλέπονται συντελεστές αναγωγής της ειδικής μετανάστευσης της
ουσίας στα τρόφιμο. “Food Reduction
Factors (FRF)”.
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Πιθανοί κίνδυνοι
Όπως αναφέραμε παραπάνω ουσίες
όπως μονομερή (υπόλοιπα του πολυμερισμού), ολιγομερή και πρόσθετα, όπως
πλαστικοποιητές, λιπαντικά, αντιοξειδωτικά, σταθεροποιητές, συγκολλητικά , χρώματα κ.ά. μπορεί να μεταναστεύσουν από
τα πλαστικά στα τρόφιμα και στο νερό που
βρίσκονται σε επαφή και μέσω αυτών να
μεταφερθούν στον ανθρώπινο οργανισμό
όπου δρουν σωρευτικά και μπορεί μακροχρόνια να δημιουργήσουν προβλήματα
υγείας λόγω της τοξικολογικής ή και πιθανής καρκινογόνου δράσης. Δεκάδες μελέτες έχουν καταδείξει την τοξική δράση
πολλών ουσιών που χρησιμοποιούνται
στην παραγωγή των πλαστικών γι’αυτό και
οι κανονισμού είναι εξαιρετικά αυστηροί
και καθορίζουν με σαφήνεια τόσο το είδος
των επιτρεπόμενων ουσιών (πρόσθετων
και μονομερών κλπ) όσο και τις συνθήκες
χρησιμοποίησης των πλαστικών συσκευασιών και από καιρό σε καιρό αναθεωρούνται επί το αυστηρότερο. Παρά το γεγονός
ότι οι ποσότητες που μπορεί να μεταναστεύουν από μια πλαστική συσκευασία
μπορεί να είναι πολύ μικρές της τάξης των
ppt ακόμη και κάτω από τα όρια ανιχνευσιμότητας που επιτρέπουν οι αναλυτικές
μέθοδοι, η καθημερινή χρήση και η πολύ
μεγάλη διάδοση και χρήση των πλαστικών
να κάνει τις δόσεις αυτές μακροχρόνια επικίνδυνες.
Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές από τις
ουσίες αυτές λειτουργούν ως «ενδοκρινολογικοί διαταράκτες» (endocrine disruptors (EDs)), παρεμποδίζουν τη δράση των
οιστρογόνων και διαταράσσουν το ορμονικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. Πολλές από τις ουσίες αυτές δεν
μεταβολίζονται ούτε αποβάλλονται εύκολα με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται
στο οργανισμό με πιθανότητα λόγω της τοξικολογικής τους δράσης να προκαλέσουν
μελλοντικά διαταραχές ζωτικών οργάνων
κυρίως στα παιδιά, με εκδήλωση προβλημάτων υγείας όπως δυσλειτουργία του

ανοσοποιητικού συστήματος και αναπαραγωγικού συστήματος, στο ήπαρ τα νεφρά,
τις αρθρώσεις, καρκινογένεση κλπ
Τυποποίηση πλαστικών
Είναι αδύνατο ως ουτοπικό να θεωρήσει
κανείς ότι για να προφυλαχθεί δεν πρέπει να
χρησιμοποιεί τρόφιμα που βρίσκονται σε
επαφή με πλαστικά! Ο καλύτερος τρόπος
προφύλαξης είναι η ενημέρωση και η
σωστή χρήση των πλαστικών. Τα πλαστικά
τυποποιούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τις
επιτρεπόμενες, θεωρούμενες ασφαλείς χρήσεις τους.
Όλες οι πλαστικές συσκευασίες που περιέχουν τρόφιμα όπως μπουκάλια νερού,
λαδιού, κεσέδες γιαουρτιού, βουτύρου κλπ
πρέπει να φέρουν τυπωμένο σε κάποια
θέση που δεν είναι αυστηρά προσδιορισμένη το ειδικό σύμβολο που δηλώνει τον
τύπο του πλαστικού από το οποίο είναι
φτιαγμένες. Το σύμβολο αυτό αποτελείται
από τρία βέλη που σχηματίζουν ένα τρίγωνο το οποίο στο κέντρο έχει ένα κωδικό
αριθμό που συχνά συνοδεύεται από τα λατινικά αρχικά γράμματα της χημικής ουσίας
του πλαστικού που είναι κατασκευασμένο
(βλπ εικόνα). Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να μην υπάρχει το σύμβολο πρέπει να
υπάρχει όμως ο κωδικός και τα αρχικά λατινικά γράμματα.
Κάθε κενή συσκευασία που προορίζεται
για χρήση αποθήκευσης, μεταφοράς τροφίμων η απλά νε έρθει σε επαφή με τρόφιμο
ή εδώδιμο ρευστό πρέπει να έχει την παραπάνω ένδειξη, η να αναγράφει κατάλληλο
σε επαφή με τρόφιμα ή να φέρει το ειδικό
σύμβολο «ποτήρι – πιρούνι» και στη συσκευασία πώλησης του να αναγράφεται η
προδιαγραφή ΕΛΟΤ ή άλλα στοιχεία βάσει
των οποίων προσφέρεται για τη συγκεκριμένη χρήση.
• Οι κωδικοί 2, 4, 5 θεωρούνται οι ποιο
ασφαλείς
• Ο κωδικός 1 κατηγορείται για πιθανές
ορμονικές διαταραχές.
• Ο κωδικός 3 ενοχοποιείται για καρκινο-
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Συντομογραφία

PETE
or PET

Ονομασία
πολυμερούς

Τερεφθαλικό Πολυαιθυλένιο γνωστό επίσης και ως
πολυεστέρας.

Ύποπτο για ιδιότητες που μπορεί να προκαλέσουν
καρκινογένεση. Έχει διαπιστωθεί η μετανάστευση ακεταλδεύδης και φθαλικών παραγώγων στο νερό ιδίως
όταν εκτίθεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από την
προβλεπόμενη από τις προδιαγραφές και στην ηλιακή
υπεριώδη ακτινοβολία. Δεν ενδείκνυται η πολλαπλή
επαναχρησιμοποίηση των φιαλών, η χρήση τους για
αποθήκευση λαδιού, και αλκοολούχων ποτών. Να νη
καθαρίζεται έντονα, να μη θερμαίνεται και να εκτίθεται
στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Υψηλής πυκνότητας
πολαιαθυλένιο.

Λίγα ερευνητικά δεδομένα είναι διαθέσιμα. Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για τοξικότητα, ενδοκρινολογικές διαταραχές ή μίμηση οιστρογόνων. Παρατηρείται
μετανάστευση ουσιών σε υψηλές θερμοκρασίες κυρίως σε λιπαρά τρόφιμα και λάδια. Υπάρχουν ενδείξεις μετανάστευσης σε τρόφιμα ακόμη και σε ξηρά
τρόφιμα.

Πολυβίνυλο
Χλωρίδιο.
Τάση εγκατάλειψης
για εφαρμογές σε
επαφή με τρόφιμα.

Ανάλογα με τους πλαστικοποιητές που περιέχει μπορεί
να θεωρηθεί εξαιρετικά επικίνδυνο για έμβρυα και
βρέφη. Μπορεί να περιέχει BPA.

Χαμηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένυο.

Λίγες επιστημονικές μελέτες διαθέσιμες για απελευθέρωση ουσιών. Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις.

PP

Πολυπροπυλένιο

Οι σταθεροποιητές που χρησιμοποιούνται είναι βιολογικά ενεργοί (επηρεάζουν το νευρικό σύστημα) και
υπάρχουν ενδείξεις μετανάστευσης από το πλαστικό.

PS

Πολυστυρένιο
Τάση εγκατάλειψη της
χρήσης του για φλιτζάνια καφέ και πιάτα φαγητού.

Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για πιθανή μεταλλαξιογόνο δράση του (Πιθανή η καρκινογόνος δράση του).
Νευροτοξικές, χρωμοσωμικές και λεμφικές ανωμαλίες.

Άλλα πλαστικά περιλαμβανομένων ακρυλικών ,
ακρυλονιτριλίου και
πολυεστέρων.

Οι πολυεστερικές ρητίνες (Lexan) χρησιμοποιούνται
ευρύτατα σε επαφή με τρόφιμα –πιρούνια, κουτάλια,
μαχαίρια, φιάλες για βρέφη, τάπερς κλπ. Το βασικό
μονομερές τους είναι η Bisphenol A (BPA), η οποία
παρασκευάστηκε δεκαετία του 1930 για φαρμακολογική ως οιστρογόνο. Ορισμένα πολυμερή της κατηγορίας αυτής όπως τα PLA (poly(lactic acid)) δεν
περιέχουν BPA και θεωρούνταιand περισσότερο
ασφαλή.

HDPE
or PE-HD

PVC

LDPE
or PE-LD

OTHER
or O
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Σύμβολο
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γενέσεις και καρδιαγγειακά και ως εκ
τούτου η χρήση του έχει περιοριστεί σημαντικά.
• Ο κωδικός 6 ύποπτος για καρκινογενέσεις.
• Ο κωδικός 7 θεωρείται η πλέον επικίνδυνη κατηγορία λόγω των αποδεδειγμένα τοξικών ουσιών που περιέχει. Μεταξύ αυτών είναι η δισφαινόλη Α-(BPA).
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε σχέση
του με τα τρόφιμα.
Γενικοί κανόνες – Συμπεράσματα
• Τα πλαστικά που είναι κατάλληλα για
τρόφιμα πρέπει να φέρουν την σήμανση που προβλέπει η οδηγία 80/
590. Συνεπώς ο καταναλωτής πρέπει
στα πλαστικά που θα αγοράσει να
υπάρχει η εγχάρακτη σήμανση καταλ-

ληλότητας που προαναφέραμε και να
προτιμά τους κωδικούς που είναι ποιο
ασφαλής. Όμως η προμήθεια των πλαστικών πρέπει να γίνεται από σημεία πώλησης που εγγυώνται αυτά που αναγράφονται στην συσκευασία. Συνήθως
σε πολλές συσκευασίες πλαστικών αναγράφεται και η σχετική οδηγία η αριθμός
έγκρισης καταλληλότητας κυκλοφορίας
του προϊόντος.
• Είναι ολέθριο σφάλμα η αλλαγή χρήσης μιας πλαστικής συσκευασίας που περιείχε ένα μη εδώδιμο βιομηχανικό
προϊόν (πχ δοχεία υγρών καθαρισμού,
λιπαντικών κλπ) ακόμη και αν πλυθεί και
καθαριστεί με επιμέλεια!
Είναι απαράδεκτο να χρησιμοποιούμε
πλαστικές συσκευασίες για φρούτα, λαχανικά, πατάτες, (όπως σακούλες, δι-
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ρισμού της κινητικότητας των στοιχείων
της δομής του πλαστικού.
• Να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο και
της ακτινοβολίες για συσκευασμένων σε
πλαστικά τροφίμων.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση των πλαστικών
σε φούρνους μικροκυμάτων εκτός και οι
προδιαγραφές του πλαστικού το προβλέπουν ρητά!
Πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρα προσεκτικοί
στις πλαστικές συσκευασίες που απαιτούν ζέσταμα!
• Το πλύσιμο των πλαστικών πρέπει να
γίνεται με το χέρι σε μέτρια θερμοκρασία, προτιμότερο στη θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς την χρήση σκληρών
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κτυωτά τσουβάλια κλπ σε επαφή με
υγρά ή παχύρευστα τρόφιμα). Τα υλικά
αυτά δεν έχουν προδιαγραφή για τη
χρήση αυτή είναι όμως κατάλληλα για
την συσκευασία που προαναφέραμε
γιατί η μετανάστευση από το πλαστικό
στο περίβλημα του φρούτου είναι σχεδόν μηδενική.
• Ποτέ να μην τοποθετούνται φαγητά σε
πλαστικά δοχεία ενώ είναι ακόμη ζεστά
αφού όπως προαναφέραμε η μετανάστευση εξαρτάται ισχυρά από τη θερμοκρασία. Σε χαμηλές θερμοκρασίες
και ιδίως στην κατάψυξη η μετανάστευση είναι απειροελάχιστη έως μηδενική λόγω του σημαντικότατου περιο-
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καθαριστικών που μπορεί να φθείρουν
την συνοχή του υλικού στην επιφάνεια.
Μελέτες έχουν δείξει ότι τα φθαρμένα
πλαστικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη
μετανάστευση. Γι’ αυτό πρέπει να “πετάμε” τα φθαρμένα πλαστικά πολλαπλών χρήσεων που έχουν γδαρσίματα
ή έχει αλλάξει το χρώμα τους (θαμπώσει η όψη τους).
Για το λόγο που αναφέρθηκε προηγουμένως δεν πρέπει να καθαρίζουμε πλαστικά πολλαπλών χρήσεων καθώς και
τις θηλές των μπιμπερό στο πλυντήριο
πιάτων, όπου η υψηλή θερμοκρασία
που αναπτύσσεται βοηθά στην ταχύτερη υποβάθμιση της συνοχής της
δομής του πλαστικού.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε πλαστικά κύπελλα για ζεστά ροφήματα (καφέ, τσάι κλπ) εκτός και οι
προδιαγραφές επιτρέπουν ρητά τη
χρήση αυτή.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πλαστικά μιας χρήσης για πολλαπλές
χρήσεις. (πχ πιάτα, σκεύη κλπ).
Δεν επιτρέπεται η μακροχρόνια αποθήκευση σε πλαστικά μπουκάλια και
δοχεία, αλκοολούχων ποτών και λαδιού. Η περιχεόμενη αλκοόλη δρα
ως διαλύτης και εκτός της μετανάστευσης μπορεί να έχουμε και διάλυση πλαστικής μάζας.
Τέλος θα αναφερθώ στα πλαστικά

μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού.
Μολονότι τα πλαστικά μπουκάλια
από PVC έχουν απαγορευτεί διεθνώς, έρευνες δείχνουν ότι ούτε οι
φιάλες PET δεν είναι τελείως
αθώες. Στο υλικό χρησιμοποιείται
πρόσθετα φθαλικά παράγωγα τα
οποία υπό προϋποθέσεις μεταναστεύουν νερό. Η βασική οδηγία
που αναγράφεται στην χάρτινη ετικέτα του μπουκαλιού με πολύ
ψηλά αλλά αναγνώσιμα γράμματα
είναι: Διατηρείται σε σκιερό μέρος
20 0C. Η προδιαγραφή πρέπει να
εφαρμόζεται πιστά από την μονάδα
παραγωγής, τη διαδικασία μεταφοράς
και διανομής, τα σημεία πώλησης (;) και
τους καταναλωτές. Δεν επιτρέπεται να
εκτίθενται τα μπουκάλια του νερού στην
ηλιακή ακτινοβολία η να αφήνουμε
μπουκάλια νερού κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες σε εξωτερικούς χώρους, ή
στο κλειστό αυτοκίνητο όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει σημαντικά.
• Η επαναχρησιμοποίηση των μπουκαλιών εμφιαλωμένου νερού για μεταφορά νερού από βρύση πρέπει να γίνεται με μέτρο και να απορρίπτονται σε
τακτά χρονικά διαστήματα.
• Είναι προφανές ότι τα μπουκάλια του
νερού δεν είναι κατάλληλα για αποθήκευση και διατήρηση αλκοολούχων
ποτών για τους λόγους που προανα-
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Ως συμπέρασμα θα μπορούσα να υπογραμμίσω ότι δε χρειάζεται ούτε πανικός
ούτε εφησυχασμός. Χρειάζεται σωστή ενημέρωση και εφαρμογή κανόνων. Θα έλεγα
αφού δεν μπορούμε να αποφύγουμε την
χρήση των πλαστικών, ναι στη σωστή
χρήση των σωστών πλαστικών.
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φέρθηκαν. Δεν είναι κατάλληλα για
αποθήκευση και διατήρηση λαδιού.
Έρευνα έδειξε ότι αυξανομένης της θερμοκρασίας και για ίδιο χρόνο επαφής η
μετανάστευση του πρόσθετου στο λάδι
μπορεί να φτάσει να είναι τριπλάσια
από αυτή στο νερό!
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Ενεργειακή απόδοση κτιρίων
και δημόσιες πολιτικές

του Χαράλαμπου Κουτρούλη

Κτίρια και κατανάλωση ενέργειας στην Ε.Ε.
και στην Ελλάδα
Στην ΕΕ των 25 κρατών η ενεργειακή
κατανάλωση υπολείπεται της παραγωγής,
με ετήσιο ρυθμό αύξησης της ενεργειακής
ζήτησης περίπου 2% από το 1986. To
2000 η Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θεμελίωσε τις ενεργειακές πολιτικές που θα οδηγήσουν την ΕΕ στην ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια, με
παράλληλη μείωση του οικολογικού κό-

ΕΕ ο κτιριακός τομέας (τα νοικοκυριά και ο
τριτογενής τομέας), αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή τελικής ενέργειας (σε απόλυτες τιμές 40%), με τη μέση ετήσια
κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια κατοικιών
να κυμαίνεται μεταξύ 150-230 kWh/m2.

Στην Ελλάδα, το κτιριακό απόθεμα κτιρίων καταναλώνει (ουσιαστικά υπερκαταναλώνει), τεράστιες ποσότητες ενέργειας και
απαιτείται γενικά 30% περισσότερη ενέργεια
για την ικανοποίηση των συνθηκών θερμικής άνεσης, ιδιαίτερα
στα κτίρια που κατασκευάστηκαν
πριν το 1980 (πριν την έναρξη
ισχύος του Κανονισμού Θερμομόνωσης). Την τελευταία πενταετία
μάλιστα, είχαμε αύξηση κατά 25%
της συνολικής τελικής ενέργειας
που χρειάζονται τα κτίρια.
Στον οικιακό τομέα, σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η συνολική ετήσια κατανάΣχήμα 1: Κατανομή της κατανάλωσης τελικής ενέρλωση ενέργειας ανά ελληνικό
γειας στην ΕΕ-25 και της Ελλάδας.
νοικοκυριό είναι περίπου 17.000
kWh (ή 1,45 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου). Σε σύγκριση με άλλες μεσογειαστους. Σε επίπεδο ΕΕ, τα αστικά κέντρα συκές χώρες, παρουσιάζουμε ενεργειακή
γκεντρώνουν το 80% του πληθυσμού και
κατανάλωση σχεδόν 30% μεγαλύτερη της
καταναλώνουν το 75% της ενέργειας. Η
Ισπανίας και περίπου 50% μεγαλύτερη της
κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα
Πορτογαλίας. Επίσης, η ενεργειακή θερμική
(για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό
κατανάλωση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη
νερό χρήσης), αντιστοιχεί στο 40% της συαπό βορειότερες χώρες, όπως η Δανία, η
νολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕυΓερμανία και η Βρετανία. Η ενέργεια στα ελρώπης. Ταυτόχρονα, η παραγωγή και
ληνικά νοικοκυριά δαπανάται κυρίως για
χρήση ενέργειας ευθύνεται για το 94% των
θερμικές χρήσεις και συγκεκριμένα για θέρεκπομπών CO2, από τις οποίες το 45%
προέρχεται από τον κτιριακό τομέα. Στην
μανση των χώρων (περίπου 59% του συΧ. Κουτρούλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ.
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νόλου). Αντίστοιχα υψηλή είναι και
η περιβαλλοντική επιβάρυνση σε
αέριους ρύπους εκπομπών CO2.
Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, οι κατοικίες στην Ελλάδα παράγουν
περίπου 12 - 13 τόνους CO2/ κάτοικο / έτος (!), τιμή συγκριτικά μεγαλύτερη από όλες τις άλλες
μεσογειακές χώρες, μεγαλύτερη
και από πολύ βορειότερες χώρες
Σχήμα 2: Κατανομή της κατανάλωσης τελικής ενέρόπως η Νορβηγία.
Τα κτίρια που δε χρησιμοποι- γειας στον οικιακό και εμπορικό τομέα στην Ε.Ε.
ούνται ως κατοικίες στην Ελλάδα,
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την οποία
αποτελούν περίπου το 5% του συνόλου
έπρεπε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μέχρι
των κτιρίων και αντιπροσωπεύουν το 26%
τον Ιανουάριο του 2006. Η Οδηγία περιτης συνολικής επιφάνειας του κτιριακού
λαμβάνει γενικές αρχές σχετικά με την κοινή
αποθέματος. Από αυτά, περίπου το 57%
μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ενερείναι κτίρια γραφείων και εμπορικής χρήγειακής απόδοσης των κτιρίων, τα ελάχιστα
σης, το 19% εκπαιδευτικά κτίρια, το 16%
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα κτίξενοδοχεία και περίπου 8% νοσοκομεία
ρια, τα συστήματα πιστοποίησης, καθώς και
και κλινικές. Το ενεργειακά τυπικό κτίριο
την επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανκλιματιζόμενων γραφείων καταναλώνει πεσης και κλιματισμού. Παράλληλα, η Ε.Ε. σε
ρίπου 138 kWh/m2/έτος (τελική κατανάσυνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυλωση, από τις οποίες 35kWh/m2/έτος για
ποποίησης (CEN) ανέλαβε την πρωτοβουκλιματισμό και 85 kWh/m2/έτος για θέρλία της δημιουργίας 31 τεχνικών προτύπων
μανση). Η μέση κατανάλωση των μη κλιγια τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων για
ματιζόμενων κτιρίων γραφείων κυμαίνεται
την υποστήριξη της Οδηγίας. Η πρώτη έκπερί τις 75kWh/m2/έτος (57 kWh/m2/έτος
1
θεση για την εφαρμογή της Οδηγίας στην
για θέρμανση) | |.
Ευρώπη δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2007,
με τη διαπίστωση ότι το μεγαλύτερο μέρος
Δημόσιες Ενεργειακές Πολιτικές και ΚΕΝΑΚ
των μελών της ΕΕ την εφάρμοσε επιτυχώς
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμκαι εντός των χρονικών περιθωρίων (2006).
βούλιο, στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου,
Στην εν λόγω έκθεση, η Ελλάδα δήλωσε ότι
θέσπισε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την
δεν πρόκειται να ενσωματώσει την
Οδηγία πριν από το τέλος του
2007 και ότι σκοπεύει να τη θέσει
σε πλήρη εφαρμογή το 2009 |2|.
Στις 27/7/2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στράφηκε δικαστικά εναντίον της Ελλάδας (και εναντίον της
Εσθονίας και της Πολωνίας), για τη
μη εφαρμογή της Οδηγίας. Η
χώρα μας καταδικάστηκε από το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Απόφαση
Σχήμα 3: Εξέλιξη της κατανάλωσης τελικής ενέργειας
C-342/07, 17-1-2008).
στον οικιακό τομέα στην Ελλλάδα και στην ΕΕ-27.
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Με τον Κανονισμό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), που
τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου
2010, ολοκληρώθηκε, σε γενικές
γραμμές, η βεβιασμένη και με σημαντική χρονική καθυστέρηση
συμμόρφωση της χώρας μας στις
υποχρεώσεις της, όσον αφορά
στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ο ΚΕΝΑΚ εκδόθηκε στο Σχήμα 4: Κατανομή ελληνικών κτιρίων με βάση το
πλαίσιο των κανονιστικών ρυθμί- έτος κατασκευής
σεων για την πλήρη εφαρμογή του
βασικού N. 3661/2008, ο οποίος
ωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών σε
ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία την εν
ζεστό νερό χρήσης από συστήματα ανανελόγω Οδηγία. Με τον ΚΕΝΑΚ ενσωματώώσιμων πηγών ενέργειας (στην περίπτωση
νεται πλέον η έννοια του ολοκληρωμένου
των ηλιοθερμικών συστημάτων το ελάχιστο
ενεργειακού σχεδιασμού στη μελέτη των
ποσοστό καθορίζεται σε 60%), καθώς και η
κτιρίων, και φιλοδοξεί να συμβάλει στη
ενσωμάτωση στο κτίριο ενός τουλάχιστον
βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης,
παθητικού ηλιακού συστήματος.
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην
Στην πορεία προς τα κτίρια «μηδενικής
προστασία του περιβάλλοντος. Τα νέα και
κατανάλωσης ενέργειας», προβλέπονται
βασικά σημεία αλλαγών του ΚΕΝΑΚ είναι:
επίσης τα εξής:
Α) η υποχρέωση υποβολής Μελέτης ΕνερΤο αργότερο έως τις 31.12.2019, όλα τα
γειακής Απόδοσης Κτιρίων για έκδοση
νέα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν το σύοικοδομικής άδειας,
νολο της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάΒ) η υποχρέωση διενέργειας Ενεργειακών
λωσης τους με συστήματα παροχής
Επιθεωρήσεων Κτιρίων, Λεβήτων και
ενέργειας που βασίζονται σε ανανεώσιμες
Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταπηγές ενέργειας. Η μεγάλη πρόκληση
στάσεων Κλιματισμού.
όμως, αφορά το ίδιο το Δημόσιο για το
οποίο ο πήχης έχει τεθεί πολύ ψηλά: Για τα
Ο ΚΕΝΑΚ εφαρμόζεται σε όλες τις πενέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δηριπτώσεις κτιρίων που καταναλώνουν
μόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η
ενέργεια με αρκετές όμως εξαιρέσεις | 3|.
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ
Επιπρόσθετα, στα νέα κτίρια είναι υποχρετο αργότερο έως τις 31/12/2004.

Σχήμα 5: Κατανομή ελληνικών κτιρίων σε σχέση με
τη θερμομόνωσή τους

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων – Ενεργειακές
Επιθεωρήσεις Κτιρίων
Κάθε νέο κτίριο καθώς και κάθε
υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, πρέπει να πληροί τις
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης του ΚΕΝΑΚ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται όταν το
κτίριο πληροί όλες τις ελάχιστες
προδιαγραφές και
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Σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, μόλις
ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου
Σχήμα 7: Κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας στον
κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιοικιακό τομέα
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στάμενου κτιρίου, και συγκεκριμένα μετά την κατασκευή του κελύφους (τοποθέτηση κουφωμάτων, υαλοπινάκων, χρωματισμοί),
την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων και τη ρευματοδότησή του, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. Κατά την πώληση ή τη μίΣχήμα 6: Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά
σθωση κτιρίων, διατίθεται από τον
κατηγορία κτιρίου
ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή το μισθωτή αυτών Πιστοποιητικό ΕνερΑ) είτε η συνολική κατανάλωση πρωτογεγειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το ΠΕΑ απεινούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.
ρίου είναι μικρότερη ή ίση από τη συΣτο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέρνικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη
γειας του κτιρίου αναφοράς,
ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς
Β) είτε το εξεταζόμενο κτίριο έχει τα ίδια τεενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεχνικά χαρακτηριστικά με το κτίριο αναταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση
φοράς τόσο ως προς το κτιριακό κέλυενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική
φος, όσο και ως προς τις ηλεκτροχρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τεμηχανολογικές του εγκαταστάσεις στο
λική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόσύνολο τους.
μενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάΤα κτίρια, όσον αφορά την ενεργειακή
σεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απότους απόδοση, κατατάσσονται σε 9 δεικτοδοσης του κτιρίου. Σε περίπτωση κτιρίων
δοτημένες κατηγορίες (Α+ η καλύτερη, Η
μεικτής χρήσης, το ΠΕΑ εκδίδεται ξεχωριστά
η χειρότερη). Η κατάταξη γίνεται συγκρίνογια κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε
ντας το μελετώμενο ή επιθεωρούμενο κτίτμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται
ριο με ένα ιδεατό κτίριο (το κτίριο
στον Κτιριοδομικό Κανονισμό.
αναφοράς κατά ΚΕΝΑΚ), με εξιδανικευΚάθε συμβολαιογράφος για την κατάρμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά. Εξοριτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου
σμού η ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου αναφοράς αντιστοιχεί στο
άνω όριο της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Β. Κτίρια με χαμηλότερη ή υψηλότερη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κατατάσσονται στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία.
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υποχρεούται να μνημονεύσει στο
συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε
αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο
αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ
πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική
αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώΣχήμα 8: Κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας στον
πιον της ισχύον ΠΕΑ.
τριτογενή τομέα
Το Πιστοποιητικό ενεργειακής
Συμπεράσματα
απόδοσης κτιρίου εκδίδεται από τους ενερΟ νέος κανονισμός για την ενεργειακή
γειακούς επιθεωρητές και ισχύει, κατά
απόδοση
κτιρίων είναι βέβαιο ότι θα αλλά4
ανώτατο όριο, για δέκα (10) έτη | |. Εάν στο
ξει τις συνηθισμένες πρακτικές όλης της
κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη
χώρας σχετικά με τα κτίρια. Ωστόσο, το μεσε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή
γάλο διακύβευμα, της ελληνικής κοινωνίας
απόδοση του, η ισχύς του πιστοποιητικού
στο σύνολό της, είναι η ουσιαστική ενσωενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει κατά
μάτωση των καλών ενεργειακών πρακτικών
το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή
στα κατασκευαστικά στερεότυπα και συνήτης προσθήκης, πριν παρέλθει το διάστημα
θειες των Ελλήνων χρηστών και κατασκευτων δέκα (10) ετών. Σε κτίρια τα οποία χρηαστών των κτιρίων. Με άλλα λόγια, όπως
σιμοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες και
θεωρείται πλέον προφανής και αναγκαία η
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα τοαντισεισμική προστασία στις κατασκευές, το
ποθετείται, σε ευδιάκριτη θέση, Πιστοποιίδιο πρέπει να θεωρείται αναγκαία και η
ητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου. Στα
ενεργειακή προστασία των κτιρίων. Είναι
κτίρια αυτά μπορεί να αναρτάται πίνακας,
όμως υποχρέωση των δημόσιων πολιτικών,
όπου αναγράφονται οι συνιστώμενες και οι
όπως αυτές εκφράζονται από την Πολιτεία,
επικρατούσες εσωτερικές θερμοκρασίες,
αλλά και από τα κόμματα και τους φορείς
καθώς και κάθε κλιματικός παράγων που
κοινωνικής δράσης και παρέμβασης, να τοεπηρεάζει τις θερμοκρασίες αυτές.
ποθετήσουν στο κέντρο του ενδιαφέροντός
τους τα θέματα οικολογικής πολιτικής, όπως
της ενεργειακής προστασίας των κτιρίων,
εξοικονόμησης ενέργειας, και τελικά καταπολέμησης της περιβαλλοντικής και ενεργειακής ένδειας στην ελληνική κοινωνία. Η
τελευταία, λειτουργεί ως ένας ακόμα παράγοντας κατακερμάτισης του κοινωνικού
ιστού, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι τα
φτωχά νοικοκυριά έχουν υψηλότερη ενεργειακή δαπάνη για να δημιουργήσουν συνθήκες θερμικής άνεσης, επειδή κατοικούν
σε χειρότερης ποιότητας σπίτια |5|. Το δυΣχήμα 9: Κατηγορίες ενεργειακής απόδοστύχημα είναι ότι η σημερινή οικονομική
σης κτιρίων
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|1| Η μέση κατανάλωση των κτιρίων του
ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο ήταν περίπου 80 kWh/m2/έτος (βλ. Χαράλαμπος Γ. Κουτρούλης, «Κτιριακές
υποδομές και ενεργειακή συμπεριφορά του ΤΕΙ Κρήτης», ΤΕΙΠΟΛΗ,
Σεπτ. 2003, www.koutroulis.gr). Την
περίοδο αυτή γίνεται εκ νέου αποτίμηση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του ΤΕΙ Κρήτης από το Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του
Ιδρύματος.
|2| Τελικά, η συμμόρφωση της Ελλάδας
στην Οδηγία 2002/91/ΕΚ για τα νέα
κτίρια, καθώς και για τις εκτεταμένες
ανακαινίσεις των παλιών κτιρίων, άρχισε, με πολλά προβλήματα, την 1η
Οκτ. 2010. Στο μεγάλο σύνολο των
υφιστάμενων κτιρίων, η επόμενη
φάση, δηλαδή της ενεργειακής επιθεώρησης, θα αρχίσει, μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, στις 9 Ιαν. 2011
και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου
2011 (πράγμα καθόλου βέβαιο).
|3| Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του ΚΕΝΑΚ οι παρακάτω κατηγορίες
κτιρίων:
α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή
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κρίση της Ελλάδας, με τη διεθνή οικονομική επιτροπεία που της έχει επιβληθεί, δεν
επιτρέπει να αναπτυχθούν ουσιαστικές
ενεργειακές πολιτικές, αφού τα ελληνικά
πολιτικά κόμματα, στο σύνολό τους, φαίνεται ότι δεν είναι ικανά να δώσουν θετικές
διεξόδους σε αυτόν τον τομέα. Επομένως,
ως το πιθανότερο σενάριο φαντάζει, να καταλήξει ο ΚΕΝΑΚ ένας ακόμη γραφειοκρατικός κόμπος, στην πορεία έκδοσης μιας
οικοδομικής άδειας, ή αγοραπωλησίας ή
μίσθωσης ενός ακινήτου, χωρίς ουσιαστικό
αντίκρισμα. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι το δημόσιο δεν μπορεί να λειτουργήσει με τα κτίρια του ως καλό παράδειγμα, αφού και οι οικονομικοί πόροι για
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα
είναι ολοένα και μικρότεροι και, αφετέρου,
δε διαθέτει μια συνεκτική ενεργειακή πολιτική στα σχετικά θέματα. Παρόλα αυτά, στο
απώτερο μέλλον, ο εξορθολογισμός και η
άρση των στρεβλώσεων και σ’ αυτόν τον
τομέα της ελληνικής πραγματικότητας είναι
αναπόφευκτος. Η ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος κάθε δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του
κτιριακού τομέα, θα αποτελεί την αναγκαία
και ικανή συνθήκη για την πρόοδο και την
ευημερία της ελληνικής κοινωνίας.
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λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις
του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε,
κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.
β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως
χώροι λατρείας ή θρησκευτικών
δραστηριοτήτων.
γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το
σχεδιασμό τους, η διάρκεια της
χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο
(2) έτη.
δ) Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ.
ε) Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια
αγροτικών χρήσεων - πλην κατοικιών - με χαμηλές ενεργειακές
απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα
οποία χρησιμοποιούνται από
τομέα καλυπτόμενο από σχετική
εθνική συμφωνία που αφορά την
ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
στ) Κτίρια σταθμεύσεως αυτοκινήτων,
πρατηρίων και αποθηκών.
4
| | Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων και η έκδοση
του ΠΕΑ εφαρμόζεται από την έναρξη
ισχύος του ΚΕΝΑΚ (1/10/2010), εκτός
από τις περιπτώσεις της μίσθωσης και
της πώλησης κτιρίων, για τις οποίες η
έναρξη ορίζεται κλιμακωτά ως εξής:
αγοραπωλησίες ακινήτων - 9/1/2011,
νέες μισθώσεις ολόκληρων κτιρίων –
9/1/2011, νέες μισθώσεις τμημάτων
κτιρίων – 9/7/2011.
|5| Σύμφωνα με το διεθνή ορισμό, ενεργειακά φτωχός θεωρείται όποιος δαπανά για θέρμανση/κλιματισμό/ηλεκτρισμό, ετησίως, πάνω από το 10%
του εισοδήματός του. Στην Ευρώπη η
θερμική φτώχεια συναντάται σε υψη-

λότερο βαθμό στη Νότια Ευρώπη:
12% των νοικοκυριών στην Ιταλία,
30% στην Ελλάδα, 26% στην Ισπανία
και 44% στην Πορτογαλία. Ειδικά για
την χώρα μας, το κόστος θέρμανσης
ανά άτομο και μονάδα επιφάνειας
είναι κατά 127% μεγαλύτερο στις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, σε σχέση
με τα υψηλά εισοδήματα.
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Λειτουργικά Τρόφιμα για τον
Έλεγχο του Σωματικού Βάρους

Εισαγωγή
Τα λειτουργικά τρόφιμα είναι παρόμοια
με τα συμβατικά τρόφιμα στην εμφάνιση,
με τη διαφορά ότι παρέχουν οφέλη στην
υγεία επιπλέον της βασικής τους διατροφικής αξίας, λόγω ορισμένων φυσιολογικά
ενεργών συστατικών, τα οποία μπορούν να
τροποποιηθούν ή να παραμείνουν ίδια
ώστε να ενισχύσουν τη βιοδραστικότητα
τους. Για παράδειγμα, λειτουργικά τρόφιμα
έχουν μελετηθεί για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, του καρκίνου και
των καρδιαγγειακών ασθενειών (St-Onge, 2005).
Η αναζήτηση τροφίμων τα
οποία μπορούν να δράσουν
ως λειτουργικά στην πρόληψη
και στην καταπολέμηση της
παχυσαρκίας παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον σήμερα,
που η παχυσαρκία αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας του ανεπτυγμένου κόσμου.
Η διατήρηση σταθερού σωματικού βάρους απαιτεί ισορροπία μεταξύ της ενεργειακής πρόσληψης
(ΕΠ) και της ενεργειακής κατανάλωσης
(ΕΚ). Ακόμα και μικρή ανισορροπία σ’ αυτό
το ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές του σωματικού
βάρους στο πέρασμα του χρόνου και τελικά να οδηγήσει σε παχυσαρκία. Η παχυσαρκία αποτελεί παράγοντα κινδύνου για
πολλές χρόνιες παθήσεις, οπότε η ύπαρξη
λειτουργικών τροφίμων τα οποία πιθανόν
να αυξάνουν την ΕΚ, τη θερμογένεση ή το

αίσθημα κορεσμού θα αποτελούσε έναν εύκολο και πρακτικό τρόπο στη διατήρηση
σταθερού σωματικού βάρους ή ακόμα και
στην ενίσχυση της απώλειας βάρους (StOnge, 2005).
Είναι γνωστό ότι ο περιορισμός της ΕΠ
και η αυξημένη φυσική δραστηριότητα μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια βάρους,
όμως τέτοιες αλλαγές στον τρόπο ζωής φαίνεται να είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και
πολύ περισσότερο να διατηρηθούν, με

αποτέλεσμα να υπάρχει υψηλό ποσοστό
ατόμων με επαναπρόσληψη βάρους (StOnge, 2005). Μερικά τρόφιμα, τα οποία
έχουν ταξινομηθεί ως λειτουργικά τρόφιμα
στον έλεγχο του βάρους, λόγω της επίδρασης τους στην ΕΚ και στην όρεξη είναι τα τριγλυκερίδια και διγλυκερίδια μέσης αλύσου,
το τσάι, το γάλα, οι ξηροί καρποί, ο καφές,
το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ και η πρωτεΐνη της σόγιας (St-Onge, 2005; Greenberg
et al, 2006; Velasquez and Bhathena,
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της Αναστασίας Μαρκάκη
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2007; IFICF, 2007; Coates and Howe,
2007). Αν αυτά τα τρόφιμα ή τα συστατικά
τροφίμων αποδειχτούν οριστικά, έπειτα
από εκτεταμένες ανθρώπινες μελέτες, ότι
επιδρούν στο μεταβολισμό της ενέργειας
και του λίπους, θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο συμπλήρωμα στη διαιτητική προσέγγιση της απώλειας βάρους.
Η συγκεκριμένη ανασκόπηση δε θα
ασχοληθεί με διαιτητικά σχήματα (π.χ. φυτοφαγικές δίαιτες), ούτε με συγκεκριμένα
συστατικά τροφίμων (π.χ. συζευγμένο λινολεϊκό οξύ), τα οποία έχει δειχθεί να
έχουν λειτουργική δράση στον έλεγχο του
βάρους, αλλά μόνο με τρόφιμα λειτουργικής δράσης και συγκεκριμένα αυτά που
απαντώνται στην Κρητική Διατροφή, όπως
το γάλα και οι ξηροί καρποί. Επίσης, θα
γίνει μια σύντομη αναφορά στη δράση του
πράσινου τσαγιού και του καφέ, τα οποία
δεν είναι χαρακτηριστικά της Κρητικής Διατροφής, αλλά καταναλώνονται καθημερινά
ή εβδομαδιαία από μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού.
Γάλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και διαιτητικό ασβέστιο
Παρόλο που μια μετα-ανάλυση για την
κατανάλωση ασβεστίου και την απώλεια
βάρους δεν έδειξε η κατανάλωση ασβεστίου να σχετίζεται με αυξημένη απώλεια
βάρους, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι δίαιτες πλούσιες σε γαλακτοκομικά προϊόντα
παίζουν ρόλο στη ρύθμιση του βάρους και
στη μειωμένη αποθήκευση λίπους σε ενήλικες και σε παιδιά (Pfeuffer & Schrezenmeir, 2006; Barba & Russo, 2006 St-Onge,
2005; Schrager, 2005; Heany et al, 2002;
Zemel, 2002).
Σε πρόσφατη έρευνα για την επίδραση
της κατανάλωσης ασβεστίου στο σωματικό
βάρος και στο ρυθμό αλλαγής του σωματικού βάρους γυναικών βρέθηκε ότι ο προβλεπόμενος Δείκτης Μάζας Σώματος
(ΔΜΣ) μειωνόταν όσο αυξανόταν η αναλογία ασβεστίου (Ca) προς πρωτεΐνη. Έτσι
λόγος Ca: πρωτεΐνη = 10 προέβλεπε

ΔΜΣ=22,5, ενώ λόγος Ca : πρωτεΐνη=20
προέβλεπε ΔΜΣ=19,3. Ο τελευταίος λόγος
ουσιαστικά αναλογεί στις πρόσφατες ημερήσιες συστάσεις για το Ca και την πρωτεΐνη, οι οποίες είναι κατά μέσο όρο για
υγιείς ενήλικες και των δύο φύλων 1000mg
και 50g αντίστοιχα (St-Onge, 2005). Άλλη
έρευνα έδειξε ότι ο κίνδυνος παχυσαρκίας
ήταν 85% μικρότερος στα άτομα που είχαν
τις υψηλότερες προσλήψεις σε Ca, μετά την
προσαρμογή που έγινε για την ηλικία, το
φύλο, τη φυλή και την ενεργειακή πρόσληψη (Barba & Russo, 2006; St-Onge,
2005; Heany et al, 2002; Zemel, 2002).
Επίσης, έχει βρεθεί ότι η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων σχετίζεται αρνητικά με την εμφάνιση ενός ή περισσοτέρων
παραγόντων του μεταβολικού συνδρόμου,
όπως η κοιλιακή παχυσαρκία, η ολική λιπώδης μάζα, η αρτηριακή πίεση, η δυσλιπιδαιμία και η αντίσταση στην ινσουλίνη
(Pfeuffer & Schrezenmeir, 2006; St-Onge,
2005; Heany et al, 2002).
Ισχύει το ίδιο με τα Συμπληρώματα ασβεστίου;
Εφόσον η αύξηση της πρόσληψης διαιτητικού ασβεστίου, μέσω της αυξημένης
πρόσληψης γαλακτοκομικών προϊόντων,
επηρεάζει το σωματικό βάρος, είναι εύκολο
να γίνει η υπόθεση ότι η λήψη ασβεστίου
μέσω διατροφικών συμπληρωμάτων θα
βοηθήσει επίσης στην απώλεια βάρους. Η
ανάλυση όμως τριών ερευνών για την επίδραση των συμπληρωμάτων ασβεστίου στη
λιπογένεση έδειξε, ότι σ’ αυτή τη μορφή το
ασβέστιο δε βοήθησε στη μείωση του σωματικού βάρους ή του σωματικού λίπους
(Barba & Russo, 2006; Schrager, 2005).
Πιθανοί μηχανισμοί
«Η Υπόθεση του Ασβεστίου»
Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι το ενδοκυττάριο ασβέστιο μπορεί να επηρεάσει
το μεταβολισμό των λιποκυττάρων. Υψηλή
πρόσληψη διαιτητικού ασβεστίου σχετίζεται
με μείωση των επιπέδων της 1,25 βιταμίνης
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ζευγμένο λινελαϊκό οξύ κλπ πιθανόν
συμβάλλουν στη βελτίωση της ινσουλινοευαισθησίας (Barba & Russo, 2006;
Pfeuffer & Schrezenmeir, 2006; StOnge, 2005).
3. Πρόσφατα έχει υποστηριχθεί ότι η ύπαρξη βιοενεργών ενώσεων στο γάλα, οι
οποίες βρίσκονται σε μικρή ποσότητα ή
δεν υπάρχουν καθόλου σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, πιθανόν δρουν ανεξάρτητα από το ασβέστιο στη ρύθμιση
της συσσώρευσης του σωματικού λίπους. Περισσότερη προσοχή έχει δοθεί
στα βιοενεργά πεπτίδια του γάλακτος, τα
οποία φαίνεται να μειώνουν την αρτη-

Άλλοι πιθανοί μηχανισμοί
1. Έρευνες με δίαιτες ψηλές σε ασβέστιο
έχουν υποστηρίξει ότι το διαιτητικό
ασβέστιο επηρεάζει το μεταβολισμό του
λίπους, όχι μόνο στο επίπεδο των λιποκυττάρων, αλλά και μέσω αυξημένης
αποβολής λίπους από τα κόπρανα κι
επιπλέον πιθανόν λόγω αυξημένης
θερμογένεσης (Barba & Russo, 2006;
Schrager, 2005; Zemel, 2002).
2. Επίσης έχει προταθεί ότι το γάλα και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα επηρεάζουν
το μεταβολισμό του λίπους μέσω της
δράσης τους στην ινσουλίνη: το μαγνήσιο, η λακτόζη, η καζεΐνη του γάλακτος,
τα μέσης αλύσου λιπαρά οξέα, το συ-

ριακή πίεση (Barba & Russo, 2006;
Pfeuffer & Schrezenmeir, 2006).
4. Τέλος, άλλη μια υπόθεση για τη δράση
των γαλακτοκομικών προϊόντων στη
ρύθμιση του βάρους, πιθανόν να οφείλεται στον τρόπο ζωής των ατόμων που
τα καταναλώνουν, δηλαδή γενικότερα
στις καλύτερες επιλογές τροφής και την
αυξημένη φυσική δραστηριότητα. Για
παράδειγμα, έχει καταγραφεί ότι παιδιά
τα οποία καταναλώνουν περισσότερα
γαλακτοκομικά προϊόντα, ταυτόχρονα
καταναλώνουν περισσότερα γεύματα
μέσα στην ημέρα. Ο δε αυξημένος ημερήσιος αριθμός γευμάτων έχει αποδειχθεί ότι έχει αρνητική συσχέτιση με τη
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D, η οποία οδηγεί σε μειωμένη είσοδο
ασβεστίου στα λιποκύτταρα και στα παγκρεατικά κύτταρα. Το ενδοκυττάριο ασβέστιο μέσα στο λιποκύτταρο αυξάνει τη
σύνθεση των λιπαρών οξέων και αναστέλλει τη λιπόλυση, ενώ στο πάγκρεας βοηθάει στη διέγερση έκκρισης της ινσουλίνης,
η οποία περαιτέρω αναστέλλει τη λιπόλυση και διεγείρει τη σύνθεση λιπαρών
οξέων. Ως εκ τούτου, μείωση του ενδοκυττάριου ασβεστίου πιθανόν μειώνει τη
λιπογένεση και αυξάνει τη λιπόλυση
(Barba & Russo, 2006; St-Onge, 2005;
Schrager, 2005; Heany et al, 2002; Zemel,
2002).
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συνολική εναπόθεση λίπους (Barba &
Russo, 2006; Pfeuffer & Schrezenmeir,
2006).
Όμως προσοχή χρειάζεται στην εξαγωγή
συμπερασμάτων διότι:
• Όλες οι έρευνες δεν έχουν δείξει τα ίδια
αποτελέσματα. Κάποιες έρευνες με αυξημένο διαιτητικό ασβέστιο σε υποθερμιδικές ή ισοθερμιδικές δίαιτες δεν
έδειξαν στατιστικά σημαντική επίδραση
στη ρύθμιση του σωματικού λίπους ή
στην απώλεια βάρους (Barr, 2007;
Caan et al, 2007; Gunther et al, 2005)
• Είναι δύσκολο να αποδειχθεί με βεβαιό
τητα ότι ένα συγκεκριμένο τρόφιμο έχει
συγκεκριμένες ιδιότητες
• Η επίδραση ενός τροφίμου πιθανόν να
είναι διαφορετική σε διαφορετικά άτομα
• Περισσότερες έρευνες χρειάζονται για να
επιβεβαιωθεί η επίδραση του γάλακτος
και του ασβεστίου στον έλεγχο και στην
απώλεια βάρους (Barba & Russo, 2006;
St-Onge, 2005; Schrager, 2005)
Ξηροί καρποί
Οι ξηροί καρποί, χαρακτηριστική τροφή
της Κρητικής Διατροφής, χαρακτηρίζονται
από το υψηλό τους περιεχόμενο σε θερμίδες και σε λίπος και συχνά αποκλείονται
από το ημερήσιο διαιτολόγιο. Εντούτοις,
αρκετές έρευνες που μελετούσαν τη δράση
των ξηρών καρπών στο λιπιδαιμικό προφίλ των εθελοντών, δε βρήκαν κάποια αρνητική επίδραση στο σωματικό τους βάρος.
Σε αντίθεση έδειξαν, ότι τα αμύγδαλα, τα
καρύδια, τα φυστίκια Αιγίνης ή τα αράπικα
φυστίκια βελτιώνουν τη συγκέντρωση των
λιπιδίων στο πλάσμα, προκαλώντας μείωση της ολικής και της LDL-χοληστερόλης,
έχοντας έτσι ευεργετική επίδραση στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, αλλά
και συνολικά στη μείωση της εμφάνισης
μεταβολικού συνδρόμου, λόγω της ευνοϊκής τους επίδρασης στη σύσταση σώματος
(Coates and Howe, 2007; St-Onge, 2005).

Βιοενεργά συστατικά των ξηρών καρπών
Οι ξηροί καρποί αποτελούνται κατά 5075% από λίπος, αποδίδοντας κατά μέσο
όρο 5-7kcal/g, απ’ το οποίο ελάχιστο είναι
κορεσμένο, ενώ το περισσότερο είναι μονοακόρεστο και πολυακόρεστο, γεγονός που
τους κατατάσσει στα τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Για παράδειγμα τα αράπικα
φυστίκια είναι πλούσια σε μονοακόρεστο
λίπος, με περισσότερο από 80% ολεϊκό
οξύ, ενώ τα καρύδια χαρακτηρίζονται από
την υψηλή τους περιεκτικότητα σε α-λινολενικό οξύ, το μικρής αλύσου ω-3 πολυακόρεστο οξύ.
Οι ξηροί καρποί είναι επίσης πλούσια
πηγή πρωτεϊνών (περίπου το 25% της ολικής τους ενέργειας), και στην περίπτωση του
αράπικου φυστικιού, υπάρχει εξαιρετικά
υψηλό περιεχόμενο σε L-αργινίνη. Μόνο το
15% της ολικής τους ενέργειας προέρχεται
από υδατάνθρακες, ενώ αποτελούν πλούσια πηγή και φυτικών ινών, με διακύμανση
4-11% του βάρους τους.
Οι ξηροί καρποί είναι επίσης πλούσια
πηγή κι άλλων βιοενεργών συστατικών, με
ποιο συχνά το φολικό οξύ, το μαγνήσιο, το
κάλιο, το χαλκό και τις φυτοστερόλες, όπως
τη στιγμαστερόλη, την καμπεστερόλη και τη
σιτοστερόλη. Η πλούσια περιεκτικότητα
τους σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες (π.χ. τοκοφερόλη) και φλαβονοειδή (π.χ. ρεσβερατρόλη στα φυστίκια) βοηθά στη μείωση του
οξειδωτικού στρες. Τα αμύγδαλα είναι ιδιαίτερα πλούσια σε τοκοφερόλες, συμπεριλαμβανομένης της α-τοκοφερόλης, της πιο
ενεργής μορφής της βιταμίνης Ε, με ισχυρά
αντιαθηρογενετικές επιδράσεις. Όλα αυτά τα
στοιχεία, έχει αποδειχθεί, ότι συμβάλλουν
στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης στεφανιαίας νόσου (CHD) (Coates and Howe,
2007; St-Onge, 2005).
Σωματικό βάρος και παχυσαρκία
Το υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο των
ξηρών καρπών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
η κατανάλωση τους προάγει την αύξηση
του βάρους. Όμως δεδομένα, που συλλέ-
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Επίδραση στην όρεξη και στο ενεργειακό
ισοζύγιο
Η καταστολή της όρεξης που παρατηρείται μετά την κατανάλωση των ξηρών

καρπών πιθανόν να οφείλεται στο υψηλό
τους περιεχόμενο σε ενέργεια, πρωτεΐνη,
φυτικές ίνες και στο χαμηλό γλυκαιμικό τους
δείκτη. Για παράδειγμα έχει φανεί ότι το φυστικέλαιο προκαλεί μικρότερο κορεσμό από
ότι ολόκληρα τα φυστίκια. Επίσης, το προφίλ των λιπαρών οξέων των ξηρών καρπών
πιθανόν επηρεάζει τον κορεσμό, μέσω του
διαφορετικού μήκους των αλύσεων και του
επιπέδου κορεσμού τους, λόγω του διαφορετικού ρυθμού οξείδωσης τους.
Η μάσηση που απαιτείται για την κατανάλωση των ξηρών καρπών φαίνεται να
παίζει επίσης κάποιο ρόλο στη διατήρηση
και τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Για
παράδειγμα, η μάσηση των αμυγδάλων
φαίνεται να έχει έναν πολύπλοκο
ρόλο στη διαδικασία πέψης,
στην απορρόφηση των
θρεπτικών συστατικών
και στις ενδοκρινικές
απαντήσεις που επηρεάζουν τον κορεσμό. Πάραυτα η
σημασία της μάσησης στον έλεγχο του
βάρους και στον κορεσμό απαιτεί περαιτέρω
έρευνα (Richardson et al,
2009; Mattes, 2009). Επιπλέον,
αρκετές έρευνες αναφέρουν μικρότερη αύξηση βάρους από την αναμενόμενη στα
άτομα υπό παρατήρηση, έπειτα από την αυξημένη κατανάλωση ξηρών καρπών. Αυτό
πιθανόν οφείλεται στην ατελή απορρόφηση
της ενέργειας τους, λόγω του υψηλού περιεχομένου τους σε φυτικές ίνες ή εναλλακτικά στην ενίσχυση του μεταβολισμού του
λίπους, λόγω του υψηλού περιεχομένου
τους σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
(Coates and Howe, 2007; St-Onge, 2005).
Συμπεράσματα
• Τα αποτελέσματα των ερευνών για την
επίδραση των ξηρών καρπών στην απώλεια ή στη διατήρηση του βάρους είναι
αμφιλεγόμενα
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χθησαν από 12.000 άτομα σε έρευνα που
διεξήγαγε το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ
έδειξε, ότι ο ΔΜΣ ήταν χαμηλότερος στα
άτομα που κατανάλωναν ξηρούς καρπούς
έναντι όσων δεν κατανάλωναν (23,8 0,1
kg/m2 έναντι 25,0 0,1 kg/m2), παρά την
υψηλότερη ενεργειακή τους πρόσληψη
(2191 20 kcal/day έναντι 1997 9 kcal/day).
Επίσης, κλινικές έρευνες παρέμβασης δείχνουν, ότι η εισαγωγή ξηρών καρπών σε
δίαιτες μειωμένων θερμίδων ενισχύουν την
απώλεια βάρους ή τουλάχιστον περιορίζουν την πρόσληψη βάρους (Coates and
Howe, 2007; St-Onge, 2005).
Επιπλέον, σε έρευνα σύγκρισης διαίτων
χαμηλών σε θερμίδες, όπου η μια ήταν
πλούσια σε υδατάνθρακες και η άλλη
ήταν πλούσια σε αμύγδαλα,
έπειτα από 24 εβδομάδες
όλα τα άτομα είχαν
χάσει βάρος. Όμως η
ομάδα που ακολούθησε τη δίαιτα πλούσια σε αμύγδαλα
είχε 62% μεγαλύτερη απώλεια στο
βάρος, 50% μεγαλύτερη μείωση στην περιφέρεια μέσης και 56% μεγαλύτερη απώλεια λίπους, ενώ
έδειξε και μεγαλύτερη βελτίωση στην
ομοιόσταση της γλυκόζης. Παρόμοια αποτελέσματα φάνηκαν και σε έρευνα, όπου
παρατηρήθηκε διπλάσια μείωση βάρους
σε δίαιτα χαμηλής ενέργειας, μέτριου λίπους και υψηλής περιεκτικότητας σε ξηρούς καρπούς σε σύγκριση με δίαιτα
χαμηλής ενέργειας και χαμηλού λίπους.
Εντυπωσιακή επίσης ήταν η διαφορά στη
μείωση της περιφέρειας μέσης, δηλ. στο
σπλαχνικό λίπος (Richardson et al, 2009;
Coates and Howe, 2007; St-Onge, 2005).
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• Πιθανοί λόγοι δράσης στον έλεγχο του
βάρους είναι η αύξηση του κορεσμού,
η αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης ηρεμίας ή η ενεργειακή δυσαπορρόφηση
• Τα οφέλη των ξηρών καρπών αποδεδειγμένα σχετίζονται με την πρόληψη
της δυσλιπιδαιμίας, της αντίστασης στην
ινσουλίνη και της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας (πρόληψη Μεταβολικού
Συνδρόμου)
• Ο οργανισμός τροφίμων και ποτών
(FDA) των ΗΠΑ ήδη προτείνει κατανάλωση ξηρών καρπών 43γρ/ημέρα για
τη μείωση του κινδύνου CHD
• Περαιτέρω έρευνες απαιτούνται για τον προσδιορισμό της επίδραση των ξηρών καρπών στην
απώλεια βάρους (Richar-dson et
al, 2009; Coates & Howe, 2007;
St-Onge, 2005)
Πράσινο Τσάι
Το τσάι είναι το αφέψημα με τη
μεγαλύτερη κατανάλωση παγκοσμίως. Υπάρχουν 3 κατηγορίες τσαγιού – μαύρο, πράσινο κι ένα μίγμα
μαύρου και πράσινου – με το μαύρο
τσάι ν’ αποτελεί το 80% της συνολικής κατανάλωσης. Το πράσινο τσάι
είναι το πιο πλούσιο σε πολυφαινολικές ενώσεις, όπως η επικατεχίνη, η
επικατεχίνη galate, η επιγκαλοκατεχίνη και η επιγκαλοκατεχίνη galate
(EGCG). Οι πολυφαινόλες του τσαγιού
έχουν αποδειχθεί ισχυρά αντιοξειδωτικά,
που πιθανόν μειώνουν την οξείδωση της
LDL χοληστερόλης και το σχηματισμό των
οξειδωμένων μεταβολιτών του DNA, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και του καρκίνου
(St-Onge, 2005).
Την τελευταία δεκαετία, έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο του πράσινου
τσαγιού και στη ρύθμιση του σωματικού
βάρους, λόγω της αυξημένης θερμογένε-

σης και του κορεσμού που προκαλεί. Η επίδραση του στον έλεγχο του βάρους έχει μελετηθεί εκτενώς σε κύτταρα, ζώα και
ανθρώπους. Εργαστηριακά και ζωικά μοντέλα δείχνουν ότι οι κατεχίνες του πράσινου τσαγιού και ιδιαίτερα η EGCG βοηθούν
στον έλεγχο του βάρους μέσω:
1. μείωσης του πολλαπλασιασμού των λιποκυττάρων
2. παρεμπόδισης της απορρόφησης του λίπους
3. μείωσης των τριγλυκεριδίων, της χοληστερόλης, της γλυκόζης και της ινσουλίνης αίματος.

Επίσης, το πράσινο τσάι έχει βρεθεί ν’
αυξάνει την οξείδωση του λίπους, ενώ σε
ανθρώπινες μελέτες έχει φανεί να μειώνει τη
σωματική μάζα και το σωματικό λίπος (Wolfram et al, 2006)
Συμπεράσματα
Περισσότερη έρευνα απαιτείται για να
επιβεβαιωθεί αν το πράσινο τσάι βοηθά
στον αποτελεσματικότερο έλεγχο του σωματικού βάρους ή στη μεγαλύτερη απώλεια
βάρους κατά την εφαρμογή υπο- θερμιδικής δίαιτας. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί
εάν αυτή η επίδραση είναι περισσότερη από
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Καφές
Από τις λίγες έρευνες που έχουν γίνει σε
ανθρώπους φαίνεται ότι η χρόνια κατανά-

δράση του κανονικού και του ντεκαφεϊνέ
καφέ, παρόλο που το αντίθετο έδειξε άλλη
έρευνα σε ανθρώπους (Greenberg et al,
2007).
Άλλη υπόθεση για τη δράση της καφεΐνης και πιθανόν και των άλλων ενώσεων
του καφέ είναι η αύξηση του κορεσμού που
οδηγεί τα άτομα σε απώλεια βάρους. Σε
έρευνα βρέθηκε αυξημένος κορεσμός και
μειωμένη συγκέντρωση λεπτίνης σε άτομα
με συχνή κατανάλωση καφεϊνούχων ποτών.
Εντούτοις, η επίδραση του καφέ στον κορεσμό δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί στους
ανθρώπους (Greenberg et al, 2007).
Συμπεράσματα
Παρόλο που η μακροχρόνια κατανάλωση καφέ και καφεΐνης φαίνεται να έχουν ασθενή επίδραση στην
απώλεια βάρους των ατόμων, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για τη διερεύνηση της επίδρασης αυτής.
Σύμφωνα πάντως με τις οδηγίες
της Καναδέζικης κυβέρνησης για υγιεινή διατροφή, η προτεινόμενη ημερήσια κατανάλωση καφεΐνης περιορίζεται στα 400 - 450 mg/ημέρα, το
οποίο μεταφράζεται σε 2-3 φλυτζάνια καφέ ημερησίως. Από τη σύσταση εξαιρούνται οι γυναίκες σε
κύηση και θηλασμό και τα παιδιά
(Greenberg et al, 2007).

λωση καφεΐνης (π.χ. τσάι) και καφέ μπορεί
να βοηθήσει στη μείωση του σωματικού
βάρους και πιθανόν, ως αποτέλεσμα
αυτού, και στη μείωση εμφάνισης σακχαρώδη διαβήτη. Δραστική ουσία πιθανόν
είναι η καφεΐνη, η οποία φαίνεται να δρα
σε μη-παχύσαρκα άτομα μέσω της αύξησης της θερμογένεσης, της λιπόλυσης, της
οξείδωσης του λίπους και της έκκρισης ινσουλίνης (Greenberg et al, 2007).
Επίσης, κάποιες ενώσεις στον καφέ, διαφορετικές της καφεΐνης, πιθανόν να βοηθούν στην απώλεια του βάρους, καθώς σε
επιδημιολογική έρευνα βρέθηκε παρόμοια

Επίλογος
Οι μέχρι στιγμής έρευνες δεν παρέχουν
αδιαμφισβήτητα στοιχεία για την επίδραση
των προαναφερόμενων τροφίμων στην
απώλεια ή στον έλεγχο του βάρους, η προσθήκη τους όμως σ’ ένα υγιεινό και ισορροπημένο διαιτολόγιο μπορεί να προσφέρει
επιπλέον όφελος στη διαχείριση του βάρους.
Αυτό που σίγουρα έχει αποδειχθεί μέχρι
στιγμής είναι ότι, ένας ήπιος περιορισμός της
ενεργειακής πρόσληψης, μέσω ενός ισορροπημένου διατροφικού μοντέλου, όπως η
Κρητική Διατροφή, και ταυτόχρονα αύξηση
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αυτή που μπορεί ν΄ αποδοθεί στο περιεχόμενο του σε καφεΐνη, η οποία είναι γνωστό
ότι αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση
(St-Onge, 2005).
Αν και δεν έχει οριστεί η ημερήσια ποσότητα τσαγιού που θα επιδράσει θετικά
στη ρύθμιση του βάρους, έχει όμως οριστεί η ποσότητα που μπορεί να επιδράσει
με γενικά οφέλη στην υγεία και η οποία κυμαίνεται στα 2-10 φλυτζάνια ημερησίως
(FDA, 2006).
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της φυσικής δραστηριότητας αποτελούν
την πιο ασφαλή και υγιή μέθοδο για μόνιμη απώλεια ή διατήρηση του βάρους.
Επίσης, επιτυγχάνεται μείωση του ολικού και του σπλαχνικού λίπους σώματος,
αύξηση της μυϊκής μάζας, βελτίωση του
βασικού μεταβολικού ρυθμού και αποδεδειγμένα οφέλη για την καρδιαγγειακή και
ολική υγεία.
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Μέλι, αυτό το θαυμάσιο
προϊόν…

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως μέλι νοείται «το τρόφιμο που παράγουν οι μελιτοφόρες μέλισσες από το νέκταρ των
ανθέων ή από εκκρίσεις που προέρχονται
από ζωντανά μέρη των φυτών ή που βρίσκονται πάνω σε αυτά, τα οποία (νέκταρ ή
εκκρίσεις) συλλέγουν, μεταποιούν, αναμειγνύουν και αφήνουν να ωριμάσουν
μέσα στις κηρήθρες της κυψέλης. Το μέλι
μπορεί να είναι ρευστό, παχύρρευστο ή
κρυσταλλωμένο». Επομένως, το μέλι είναι
εξ ορισμού ένα αγνό και φυσικό προϊόν και
κανένα άλλο συστατικό δεν επιτρέπεται να
προστεθεί σε αυτό.
Η θρεπτική και βιολογική αξία του μελιού ήταν γνωστή στους αρχαίους πολιτισμούς, Αιγυπτίους, Μεσοποτάμιους και
Έλληνες, κάτι που φαίνεται από τα αρχαία
κείμενα. Σήμερα, η χώρα μας έχει ετήσια
παραγωγή μελιού κάπου μεταξύ των 13
και 15 χιλιάδων τόνων, όση περίπου και η
κατανάλωση που έχουμε. Κατά μέσο όρο
λοιπόν, ο κάθε Έλληνας καταναλώνει
πάνω από ένα κιλό μέλι κάθε χρόνο. Στη
συνέχεια θα προσπαθήσουμε να δώσουμε
απάντηση σε μερικές από τις πιο συχνές
ερωτήσεις που έχει κάποιος αναφορικά με
το μέλι.

ταχύτητα της κρυστάλλωσης είναι η περιεκτικότητα του μελιού σε γλυκόζη, η υγρασία (περιεκτικότητα σε νερό), η παρουσία
μικροσωματιδίων στο μέλι (γύρη, υπολείμματα κεριού) και η θερμοκρασία διατήρησης. Γενικά, όσο περισσότερη γλυκόζη και
λιγότερη υγρασία περιέχει ένα μέλι, τόσο
πιο γρήγορα αυτό θα κρυσταλλώσει. Επίσης, το αφιλτράριστο μέλι θα κρυσταλλώσει πιο γρήγορα, καθώς τα σωματίδια που
περιέχει λειτουργούν ως πυρήνες κρυστάλλωσης. Δηλαδή, το μέλι που αγοράζουμε
από ένα μελισσοκόμο θα κρυσταλλώσει
γρηγορότερα από ένα μέλι του εμπορίου
που έχει φιλτραριστεί. Τέλος, η θερμοκρασία των 14 οC είναι η ευνοϊκότερη για την

1. Γιατί κρυσταλλώνει το μέλι;
Η κρυστάλλωση του μελιού είναι μια
απόλυτα φυσική ιδιότητα που έχουν όλα
τα μέλια, με μοναδική ίσως εξαίρεση για τα
ελληνικά μέλια, το μέλι ελάτης. Οφείλεται
στη συμπύκνωση των μορίων της γλυκόζης, οπότε και δημιουργούνται κρύσταλλοι. Οι παράγοντες που καθορίζουν την
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κρυστάλλωση, και συνεπώς το μέλι
θα πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή μικρότερες
από αυτή.
Όπως είπαμε νωρίτερα, το μέλι
ελάτης δεν κρυσταλλώνει ποτέ, το
πευκόμελο κρυσταλλώνει σε 12-24
μήνες ανάλογα με την καθαρότητά
του, το θυμαρίσιο μέλι θέλει 9-18
μήνες, το μέλι ερείκης 2-3 μήνες,
ενώ τα μέλια από πορτοκαλιά, βαμβάκι και ηλίανθο κρυσταλλώνουν σε
1-2 μήνες. Αν βέβαια έχουμε μέλι
ανάμεικτο, ο χρόνος κρυστάλλωσης διαφοροποιείται. Πρέπει να τονίσουμε ότι η
κρυστάλλωση δεν έχει καμία σχέση με τη
νοθεία του μελιού, αν και κάποιοι καταναλωτές θεωρούν ότι το μέλι που κρυσταλλώνει είναι νοθευμένο.
Η κρυστάλλωση του μελιού δύναται να
είναι ανομοιόμορφη ή ομοιόμορφη. Στην
πρώτη περίπτωση, η κρυστάλλωση γίνεται
αργά, οι κρύσταλλοι λόγω βάρους καθιζάνουν και δημιουργείται στον πυθμένα
ένα στρώμα γλυκόζης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η υγρασία στο υπερκείμενο στρώμα και να κινδυνεύει το μέλι
να ζυμωθεί από τις ωσμοφυλικές ζύμες
που περιέχει (ξίνισμα). Στην περίπτωση
που η κρυστάλλωση γίνει γρήγορα, το
μέλι κρυσταλλώνει ομοιόμορφα και δεν
κινδυνεύει να ξινίσει, ενώ δεν αλλοιώνονται και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.

Το κρυσταλλωμένο μέλι ρευστοποιείται σε
‘μπεν μαρί’, στους 45-50 οC, χωρίς να χάνει
κάτι από τη θρεπτική του αξία.
2. Γιατί να τρώω μέλι και όχι άλλες γλυκαντικές τροφές;
Η βιολογική αξία του μελιού καθορίζεται από μια σειρά ευεργετικών δράσεων
που αυτό έχει στον ανθρώπινο οργανισμό,
δράσεις που οφείλονται στα επιμέρους συστατικά του:
• Τα σάκχαρα του μελιού είναι πιο εύκολα αφομοιώσιμα από τον ανθρώπινο
οργανισμό. Τα φωσφορικά άλατα που
περιέχονται στο μέλι βοηθούν στη
σωστή αξιοποίηση της γλυκόζης. Επίσης,
οι βιταμίνες που περιέχει το μέλι, αν και
σε χαμηλή συγκέντρωση, εξασφαλίζουν
την απορρόφηση και χρησιμοποίηση
των σακχάρων.
• Περιέχει σημαντικές ποσότητες σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία, συστατικά
απαραίτητα για τον άνθρωπο. Η περιεκτικότητα ποικίλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων τύπων μελιού.
Μάλιστα, τουλάχιστον για τον ψευδάργυρο έχει αποδειχτεί ότι στο μέλι
βρίσκεται στην πιο εύκολα αφομοιώσιμη από τον ανθρώπινο οργανισμό
μορφή και σε ποσότητες ικανές να
συμβάλλουν σημαντικά στην ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών
του ανθρώπου. Σε γενικές γραμμές,
το κάλιο, το σελήνιο και το χρώμιο

Ε. Αλυσσανδράκης: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ Κρήτης - ealiss@staff.teicrete.gr

•
•

•

•

•

μέλι περιέχει ελεύθερα αμινοξέα και βιταμίνες που παρεμποδίζουν τη γλυκοσυλίωση. Επίσης, η φρουκτόζη που
περιέχεται στο μέλι απορροφάται αργά
από τον οργανισμό και αποθηκεύεται
στο συκώτι, οπότε δεν αυξάνονται απότομα τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα
• Στην παραδοσιακή ιατρική χρησιμοποιείται ως δυναμωτικό, τονωτικό και καταπραϋντικό, κατά της ανορεξίας και της
αδιαθεσίας, βοηθά σε περιπτώσεις δυσκοιλιότητας, βήχα και κρυολογήματος,
ενώ τέλος, διευκολύνει τον ύπνο αν καταναλωθεί λίγο πριν από αυτόν.
Αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς τις
βλαβερές συνέπειες που αποδεδειγμένα
έχει η ζάχαρη στον ανθρώπινο οργανισμό,

έχει την απάντηση του γιατί να προτιμά το
μέλι.
3. Το μέλι παχαίνει;
Το μέλι περιέχει κατά μέσο όρο 3300
(εύρος 3000-3800) θερμίδες το κιλό, ενώ η
ζάχαρη 4000. Σαφώς και παχαίνει το μέλι,
αν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες.
Όμως, εκτός του ότι έχει χαμηλότερη θερμιδική αξία από τη ζάχαρη, έχει και πλείστες
άλλες ευεργετικές ιδιότητες, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Εν κατακλείδι, η κατανάλωση μέχρι 100 γραμμάρια μελιού καθημερινά έχει ευεργετικές ιδιότητες για τον
ανθρώπινο οργανισμό, χωρίς να του δίνει
πολλές θερμίδες.
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βρίσκονται σε ποσότητες τέτοιες που
100 γραμμάρια μπορούν να καλύψουν
σημαντικό μέρος των καθημερινών
αναγκών του ανθρώπου.
Επίσης, έχει σημαντική αντιβακτηριακή
δράση και περιέχει πλήθος ουσιών με
αντιοξειδωτικές ιδιότητες (φλαβονοειδή
και άλλες φαινολικές ουσίες, τερπενοειδή κλπ). Μάλιστα, έχει αποδειχτεί ότι
η κατανάλωση μελιού δεν ευνοεί την
ανάπτυξη των βακτηρίων που προκαλούν τερηδόνα.
Η κατανάλωση μελιού βοηθά στην
ελάτωση του ολικού αριθμού μικροβίων του εντέρου.
Βοηθά στις αλλεργίες από γύρη. Η
μικρή περιεκτικότητα του μελιού σε
γύρη βοηθά τον οργανισμό
όσων έχουν αλλεργία να αποκτήσει ανοσία στη γύρη.
Επιταχύνει την ίαση ανοιχτών
πληγών, εγκαυμάτων και ελκών λόγω της αντιβακτηριακής
δράσης του. Το μέλι περιέχει
ένα ένζυμο, την οξειδάση της
γλυκόζης, το οποίο, παρουσία
νερού και οξυγόνου, καταλύει
τη μετατροπή της γλυκόζης σε
γλυκονικό οξύ. Από αυτήν την
αντίδραση παράγεται υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ, Η2Ο2), το
οποίο λειτουργεί ως αντισηπτικό.
Έχει ευεργετική επίδραση στην καρδιά
λόγω αποθήκευσης γλυκογόνου στους
μυς της καρδιάς. Επίσης, η ακετυλοχολίνη που περιέχει, διαστέλλει τις στεφανιαίες αρτηρίες και διευκολύνει έτσι την
κυκλοφορία του αίματος.
Μέλι και αρτηριοσκλήρυνση. Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης (και ως εκ
τούτου η απότομη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα) έχει αποδειχτεί ότι συμβάλλει στη δημιουργία συμπλόκων της
γλυκόζης με πρωτεΐνες (γλυκοσυλίωση), τα οποία κατακάθονται στα
εσωτερικά τοιχώματα των αρτηριών
προκαλώντας την απόφραξή τους. Το
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4. Διατρέχω κινδύνους από την κατανάλωση μελιού και ποιους;
Σε κάποιες περιπτώσεις, το μέλι περιέχει
σπόρια του βακτηρίου Clostridium botulinum, το οποίο προκαλεί την ασθένεια
‘άλλαντίαση’ σε βρέφη ηλικίας μικρότερης
του ενός έτους. Η παρουσία των σπορίων
του εν λόγω βακτηρίου είναι φυσική και
δεν μπορεί να προβλεφτεί ή να αποφευχθεί. Η μικροβιακή χλωρίδα που αναπτύσσεται στο έντερο των βρεφών μετά το
πρώτο έτος της ηλικίας τους εμποδίζει τη
βλάστηση των σπορίων και την εκδήλωση
της ασθένειας. Συνεπώς, δεν πρέπει να δίνεται μέλι σε βρέφη ηλικίας μικρότερης του
ενός έτους.
Το μέλι δεν πρέπει να καταναλώνεται
από άτομα πάσχοντα από ζαχαρώδη διαβήτη. Αν και υπάρχουν κάποια μέλια με πολύ
χαμηλή περιεκτικότητα σε
γλυκόζη και φρουκτόζη,
ο γλυκαιμικός δείκτης
του μελιού μπορεί να
κυμαίνεται από 32 έως
και 87, με μέση τιμή το
55, υπερβαίνοντας σε
κάποιες περιπτώσεις
αυτόν της ζάχαρης (68).
Σε κάθε περίπτωση, οι
ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη θα πρέπει ΠΑΝΤΑ να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν καταναλώσουν μέλι.
5. Το μέλι χαλάει;
Το μέλι δε χαλάει με την έννοια που χαλάνε τα υπόλοιπα τρόφιμα. Με εξαίρεση
την περίπτωση της ανομοιόμορφης κρυστάλλωσης του μελιού, οπότε και το μέλι
κινδυνεύει να ξινίσει, δε διατρέχει κίνδυνο
η υγεία του καταναλωτή. Πρέπει όμως να
πούμε ότι οι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και
η παρατεταμένη αποθήκευση του μελιού
οδηγούν στην υποβάθμιση του προϊόντος,
καθώς μειώνονται τα επίπεδα των ενζύμων
σε αυτό και δημιουργούνται κάποιες ου-

σίες που του προσδίδουν ανεπιθύμητο
άρωμα. Σε κάθε περίπτωση, το μέλι χάνει
την φρεσκότητά του, χωρίς όμως ΠΟΤΕ να
καθίσταται επικίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία.
6. Τελικά ποιο μέλι είναι το καλύτερο;
Από πλευράς θρεπτικής αξίας, τα σκουρόχρωμα μέλια έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία και
υψηλότερη αντιοξειδωτική δράση. Επίσης,
κάποια μέλια έχουν υψηλότερη αντιβακτηριακή δράση από άλλα, με το βαμβακίσιο
μέλι να βρίσκεται στην πρώτη θέση. Σε κάθε
περίπτωση όμως, όλα τα
μέλια, ανεξαρτήτως τύπου, έχουν ποικίλες ευεργετικές ιδιότητες για τον
άνθρωπο, οι οποίες διαρκώς αναδεικνύονται με πλήθος εργασιών που
δημοσιεύονται. Συνεπώς, η σωστότερη
απάντηση στην ερώτηση ‘ποιο μέλι
είναι το καλύτερο είναι: Αυτό που σας
αρέσει περισσότερο!

•
•
•

•

Φράσεις κλειδιά
•
Η κρυστάλλωση του μελιού
είναι μια απόλυτα φυσική ιδιότητα
που έχουν όλα τα μέλια, με μοναδική ίσως εξαίρεση για τα ελληνικά
μέλια το μέλι ελάτης.
•
Η κρυστάλλωση δεν έχει καμία
σχέση με τη νοθεία του μελιού
Δεν πρέπει να δίνεται μέλι σε βρέφη
ηλικίας μικρότερης του ενός έτους
Οι ασθενείς με ζαχαρώδη διαβήτη θα
πρέπει ΠΑΝΤΑ να συμβουλεύονται το
γιατρό τους πριν καταναλώσουν μέλι.
Η ανθρώπινη υγεία, με εξαίρεση τα
βρέφη και τους διαβητικούς, δε διατρέχει
κανέναν κίνδυνο από την κατανάλωση
μελιού, ακόμη και στην περίπτωση πεπαλαιωμένου μελιού ή μελιού που έχει
θερμανθεί.
τρώτε μέλι, είναι υγεία!
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Κανόνες του σκακιού

Γενική περιγραφή
Το σκάκι, είναι παιχνίδι δυο παικτών σε
μια βάση την σκακιέρα και με 16 πεσσούς
για κάθε παίκτη 6 τύπων κάθε ένας εκ των
οποίων έχει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο
κίνησης. Σκοπός, είναι η προστασία του
βασιλιά και η επίτευξη ματ στον αντίπαλο
βασιλιά.
Η σκακιέρα είναι ένας πίνακας 8 επί 8
από άσπρα και μαύρα τετράγωνα (εναλλάξ
τοποθετημένα). Τα τετράγωνα δεν είναι
απαραίτητο να είναι άσπρα και μαύρα
απλά έτσι ονομάζονται (γενικά όμως τα
άσπρα συνηθίζεται να χρωματίζονται ανοικτά και τα μαύρα να χρωματίζονται
σκούρα)
Οι πεσσοί χωρίζονται σε δυό στρατούς,
κάθε παίκτης κατέχει έναν εκ των οποίων, o
ένας στρατός ονομάζεται "λευκά" και ο
άλλος "μαύρα" (επίσης δεν είναι απαραίτητο να είναι το πραγματικό τους χρώμα
αλλά συνηθίζεται να είναι)
Συγκεκριμένα, κάθε παίκτης ξεκινά με
τους παρακάτω πεσσούς:
• 1 βασιλιά
• 1 βασίλισσα
• 2 πύργους
• 2 Αξιωματικούς
• 2 ίππους
• 8 πιόνια
Στις αντίστοιχες συνδέσεις περιγράφεται
η κίνηση του κάθε τύπου.
Ειδικές κινήσεις ροκέ, προαγωγή. Δείτε
επίσης σαχ, ματ, πατ, αν πασαν

• Το κάτω δεξιά τετράγωνο της σκακιέρας
όπως κοιτά ο κάθε παίκτης είναι λευκό.
• Στην δεύτερη σειρά μπροστά από κάθε
παίκτη τοποθετούνται τα πιόνια του.
• Στην πρώτη σειρά μπροστά από κάθε
παίκτη τοποθετούνται τα υπόλοιπα κομμάτια του
o Στις εξωτερικές γωνίες τοποθετούνται
οι πύργοι.
o Δίπλα στους πύργους οι ίπποι.
o Δίπλα στους ίππους οι αξιωματικοί.
o Δίπλα στον έναν αξιωματικό και στο
τετράγωνο με το ίδιο χρώμα με το
δικό της τοποθετείται η βασίλισσα.
o Μεταξύ της βασίλισσας και του
άλλου αξιωματικού στο τετράγωνο
που μένει τοποθετείται ο βασιλιάς.
Οι κινήσεις καταγράφονται συνήθως με
την αλγεβρική σκακιστική γραφή.
Το παιχνίδι ξεκινά, καθορίζοντας ποιός
παίρνει το κάθε χρώμα. Αυτό μπορεί να
γίνει είτε με κοινή συμφωνία είτε με κάποια
τυχαία μέθοδο. Ένας πολύ κοινός τρόπος
είναι να κρύβει ο ένας παίκτης ένα άσπρο
και ένα μαύρο πιόνι στα χέρια του και να
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της Μαίρης Βασιλακάκη
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Τα κομμάτια μπορούν να απομακρύνουν εχθρικά κομμάτια από την σκακιέρα όταν κινούνται στο τετράγωνο
που τα τελευταία καταλαμβάνουν
(ελαφριά εξαίρεση τα πιόνια). Δεν
επιτρέπεται όμως να αιχμαλωτιστεί
έτσι ο βασιλιάς. Η αιχμαλωσία του
βασιλιά επιτυγχάνεται μόνο με το
ματ, με το οποίο λήγει άμεσα το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται ο παίκτης να αφήσει
εκτεθειμένο τον βασιλιά του σε
απειλή.

βάζει τον άλλο να διαλέξει.
Ο κάτοχος των λευκών κάνει την
πρώτη κίνηση. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους παίκτες να παίζουν εναλλάξ από μια κίνηση τους. Η πρώτη
κίνηση των λευκών αν και δίνει κατά
γενική πεποίθηση ένα μικρό προβάδισμα σύμφωνα με την τεράστια
συσσωρευμένη εμπειρία δεν είναι
καθοριστική ούτε αρκετή, για να εξαναγκάσει ο λευκός την νίκη αν ο
μαύρος παίζει σωστά.
Μια σημαντική ενέργεια στο παιχνίδι είναι το «κόψιμο» κομματιών.

Ενυδρείο
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Π ΡΟ ΒΛ Η Μ Α ΤΑ

Κ. Μάνσφιλντ (Comins Mansfield),

Μαρμπλ & Μπέτμαν

1916

(Marble & Bettmann)

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ΜΑΤ
σε δυο κινήσεις

Παίζουν τα λευκά και κάνουν Ματ
σε 2 κινήσεις

Εδώ παρατίθενται στα Ελληνικά όροι σχετικοί με σκακιστικά προβλήματα, καθώς και οι
αποδόσεις τους στις τρεις γλώσσες που υποστηρίζει η FIDE, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
Ελληνικά

Αγγλικά

Γερμανικά

Γαλλικά

Σκάκι, Ζατρίκιο

chess

Schach

echecs

Λευκός

white

Weiss

blanc

Μαύρος

black

Schwarz

noir

Βασιλιάς

King

Koenig

Roi

Βασίλισσα

Queen

Dame

Dame

Πύργος

Rook

Turm

Tour

Αξιωματικός

Bishop

Loeufer

Fou

Ίππος

Knight

Springer

Cavalier

Πιόνι, Στρατιώτης

Pawn

Bauer

Pion
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Δύο σχετικά εύκολοι συνδυασμοί από παλιότερες παρτίδες:

