
•  Τουριστική κίνηση Σαν Φρανσίκο

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στατιστικά 
στοιχεία  φορέων και τουριστικών 
πρακτορείων της περιοχής του Κόλπου 
του Αγ. Φραγκίσκου, ο συνολικός αριθμός 
των επισκεπτών για το έτος 2009 (San 
Francisco) ανήλθε σε 15.4 εκατομμ. με 
συνολικές εισροές 7.8 δις δολλ. (για το ίδιο 
έτος). 
Αντίστοιχα, 4.2 εκατομμύρια κάτοικοι 
της περιοχής έκαναν ταξίδια αναψυχής 
ξοδεύοντας 1.3 δις. δολλ. μέσα στο 2009.

•  Η Google TV ανησυχεί το 
Hollywood

Η εταιρεία Google  έχει ξεκινήσει 
την προώθηση της τηλεοπτικής της 
πλατφόρμας «Google TV» η οποία 
επιτρέπει στους χρήστες να έχουν άμεση 
πρόσβαση σε τηλεοπτικές σειρές και ταινίες 
μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας ειδικό 
λογισμικό και περιφερειακά μέρη τα οποία 
συνδεόνται στην τηλεόραση. 
Για το λόγο αυτό οι εταιρείες παραγωγής 
του Hollywood είναι ιδιαίτερα ανήσυχες 
καθώς διαβλέπουν τεράστιες απώλειες 
ανάλογες με εκείνες της μουσικής 
βιομηχανίας.
Παρά τις επιφυλάξεις οι τηλεοπτικές 
προβολές μέσω διαδικτύου είναι γεγονός, 
ενώ η Google σχεδιάζει να επιλύσει όλα 
τα νομικά (και πνευματικής ιδιοκτησίας) 
ζητήματα με τις τηλεοπτικές και 
κινηματογραφικές εταιρείες.
Το software που χρησιμοποιείται 
στηρίζεται στο Android (το διαχειριστικό 
πρόγραμμα του smart phone της εταιρείας) 
συνεπώς παρέχει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε 50.000 εφαρμογές οι οποίες 
υποστηρίζονται από το συγκεκριμένο 
σύστημα.
Η Google συνεργάζεται ήδη και με 
άλλες εταιρείες οι οποίες στηρίζουν την 
προσπάθεια (Intel, Best Buy, DirecTV, Ado-
be).

•  Αναθεώρηση Προτύπων για εξαι-
ρετικά παρθένο ελαιόλαδο από το 
Υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ/ USDA 

Ύστερα από αίτημα του Πολιτειακού 
Συμβούλιου Ελαιολάδου της Καλιφόρνια 
(COOC-California Olive Oil Council) σχετικά 
με την κωδικοποίηση του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στα πρότυπα του Διεθνούς 
Συμβουλίου (IOOC), το USDA (U.S. De-
partment of Agriculture) υιοθέτησε και 
έθεσε σε ισχύ από τον Οκτώβριο (24.10) 
ενιαία Ομοσπονδιακή Κωδικοποίηση. 
Το σχετικό αίτημα είχε υποβληθεί πρίν 
από πέντε χρόνια από το COOC προς το 
USDA ενώ μόλις τον περασμένο Απρίλιο 
ολοκληρώθηκε η Κωδικοποίηση ενός 
ενιαίου Ομοσπονδιακού Προτύπου 
για τον χαρακτηρισμό και τη διανομή 
ενός ελαιολάδου ως «Εξαιρετικά/Έξτρα 
Παρθένου» στην αγορά των ΗΠΑ.Σύμφωνα 
με μελέτη του Πανεπιστημίου Davis (UC 
Davis) το 69% των «έξτρα παρθένων» 
εισαγώμενων ελαιολάδων απέτυχαν να 
ανταποκριθούν στα πρότυπα του USDA.  
Επιπροσθέτως το 31%  από τα ανωτέρω 
δείγματα όχι μόνο δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως «έξτρα παρθένα» 
αλλά είναι και χαμηλής ποιότητας. Η Pa-
tricia Darragh Δ/ντρια του COOC εξήρε 
τη σημασία της Κωδικοποίησης καθώς 
θα θέσει τέλος στη σύγχιση που υπάρχει 
στην αγορά και στους καταναλωτές. Η 
σχετική  Κωδικοποίηση και τα τα νέα 
πρότυπα μπορούν να αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα www.cooc.com/docs/USDA-
standard.pdf

Χρήσιμες Ιστοσελίδες:

•  www.cooc.com
•  http://olivecenter.ucdavis.edu 
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•  Σημαντική διάκριση για εταιρεία 
Aster Data

Η εταιρεία του κ. Αργυρού Aster Data (με 
έδρα το San Carlos, California)  βραβεύθηκε 
από επιτροπή του World Economic Fo-
rum (W.E.F) σαν μια από τις πρωτοπόρες 
τεχνολογικές εταιρείες στην κατηγορία 
Νέα Μέσα & Πληροφορική. Η Aster Data 
είναι πρωτοπόρος σε θέματα διαχείρισης, 
προστασίας και λειτουργίας μεγάλων 
βάσεων δεδομένων. 
Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία 
καθώς οι εκπρόσωποι των επιλεγμένων 
εταιρείων προσκαλούνται στην Δίασκεψη 
του W.E.F του Davos και αναγνωρίζονται 
από σχετικό το δίκτυο. Αναφέρουμε ότι 
στο παρελθόν το W.E.F. είχε βραβεύσει 
μεταξύ άλλων την Google, Pay Pal & Twit-
ter. 
Η διαδικασία βράβευσης περιλαμβάνει 
την εξαντλητική επιλογή ανάμεσα από 
330 περίπου εταιρείες από ολόκληρο τον 
κόσμο. Φέτος βραβεύτηκαν 31 εταιρείες 
από 13 διαφορετικές χώρες.
Περισσότερες πληροφορίες για την 
εταιρεία αλλά και τη βράβευση μπορείτε να 
αναζητήσετε στις παρακάτω ιστοσελίδες:

•  http://www.weforum.org/
techpioneers
•  http://www.asterdata.com 

•  Σημαντικότερες εκδηλώσεις για 
θέματα τεχνολογίας (Σαν Φρανσί-
σκο):

• Oracle Open World 2010 (19- 23 
Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ , 2 0 1 0 / S a n F r a n c i s c o ) 
(πραγματοποιήθηκε) (www.oracle.com/
us/openworld/index.html
• Web 2.0 Summit (15-17 Νοεμβρίου, 
2010 / San Francisco). www.web2summit.
com 
• MacWorld 2011 (27-29 Ιανουαρίου 
2011 / San Francisco) www.macworldex-
po.com 
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•    Η Apple δεύτερη μεγαλύτερη 
εταιρεία στον κόσμο

Την χρηματιστηριακή αξία του 
πετρελαϊκού «κολοσσού» PetroChi-
na κατάφερε να ξεπεράσει η Apple 
-κατασκευάστρια των υπολογιστών Mac-
intosh, καθώς και των δημοφιλών iPod, 
iPhone και iPad- αποτελώντας τη δεύτερη 
μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, βάσει 
χρηματιστηριακής αξίας. Στη διάρκεια 
συναλλαγών στη Wall Street, οι μετοχές 
της Apple ανήλθαν στην τιμή-ρεκόρ 
των 292,76 δολαρίων, με τη συνολική 
χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας 
στα 266 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας 
την αντίστοιχη χρηματιστηριακή αξία 
της Petrobras στα 265 δισ. δολάρια. Η 
πετρελαϊκή ExxonMobile αποτελεί τη 
μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, με τη 
χρηματιστηριακή της αξία στα 310 δισ. 
δολάρια. Η Apple είχε καταφέρει τον Μάιο 
να ξεπεράσει σε χρηματιστηριακή αξία τη 
Microsoft και να αναδειχθεί στη μεγαλύτερη 
εταιρεία τεχνολογίας στον κόσμο. Αρκετοί 
αναλυτές αναθεώρησαν προς τα πάνω 
τις εκτιμήσεις τους για τον αριθμό των 
iPads που αναμένεται να καταφέρει να 
πωλήσει η Apple την επόμενη χρονιά, στις 
21 εκατ. συσκευές, έναντι προηγούμενων 
προβλέψεων για 14,5 εκατ. συσκευές. Στη 
διάρκεια των τελευταίων ετών, η μετοχή 
της Apple καταγράφει σταθερά ανοδική 
πορεία, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας, Στιβ Τζομπς -ο οποίος 
επέστρεψε στην Apple το 1997- κατάφερε 
να παρουσιάσει μια σειρά επαναστατικών 
προϊόντων, αρχίζονας από το iPod το 
2001, ακολουθούμενο από το iPhone το 
2007 και το iPad φέτος. 

•  Εγκαίνια Εκθέσεως για τη «Μαρία 
Κάλλας» Οινογνωσία Ελληνικών Οί-
νων & προβολή ελληνικής κουζίνας 
(23/09/10)

Πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία 
επίσημη δεξιώση για τα εγκαίνια Εκθέσεως 
με κοστούμια, φωτογραφίες/πορτραίτα  
και σπάνιο αρχειακό υλικό για τη Μαρία 
Κάλλας. Η δεξίωση έλαβε χώρα στο Ιταλικό 
Πολιτιστικό Ινστιτούτο του San Francisco, 
το οποίο φιλοξενεί τα εκθέματα και το 
οποίο ανέλαβε το σχετικό κόστος ύστερα 
από συνενόηση με το Γεν. Προξενείο της 
Ελλάδας. 
Το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασία με 
την Athenee Importers διοργάνωσε 
την οινογνωσία. Η δεξίωση, η οποία 
έτυχε μεγάλης προβολής από τα ΜΜΕ 
της περιοχής, συγκέντρωσε υψηλούς 
προσκεκλημένους οι οποίοι είχαν την 
ευκαιρία να δοκιμάσουν ελληνικά κρασιά 
εξαιρετικής ποιότητας και ελληνικά 
εδέσματα  προσφορά του γνωστού 
ελληνικού εστιατορίου «Κοκκάρι» (ένα 
από τα πέντε καλύτερα της πόλεως).  Τα 
ελληνικά κρασιά τα οποία προσφέρθηκαν 
κατά την οινογνωσία περιελάμβαναν τα: 
Thalassitis, Gaia Estate, Agiorgitiko by Gaia, 
NotiosWhite, και Agiorgitiko 14-18H. Στην 
παρουσίαση των οίνων παρευρίσκετο 
ο κ.Λέων Καράτσαλος (Ιδιοκτήτης και 
παραγωγός του Κτήματος GAIA), ο οποίος 
παρεχώρησε και συνέντευξη σε τηλεοπτικό 
σταθμό (ΚΡΟΝ4) του San Francsisco όπου 
είχε την ευκαιρία να μιλήσει για την 
ποιότητα των ελληνικών κρασιών και τις 
διακρίσεις τους σε διεθνείς διαγωνισμούς. 
Κατά τη δεξίωση προσφέρθηκαν επίσης 
τα κρασιά: Robola, Limnio, Spiropoulo, 
Siteia, και Foloi. 
Επίσης, πλησίον του χώρου σερβιρίσματος 
των ελληνικών εδεσμάτων διαμορφώθηκε 
ειδικός χώρος στον οποίο η εταιρία Mani 
Imports εξέθεσε προϊόντα ελληνικού 
ελαιολάδου.

•  Eπίσκεψη Υπουργού Παιδείας 
στον Αγ. Φραγκίσκο, Silicon Valley (9 
έως 13 /10/10). 

Την περιοχή του Κόλπου του Αγ. 
Φραγκίσκου επισκέφθηκε η Υπ. Παιδείας 
κα Α. Διαμαντοπούλου συνοδευόμενη 
από την κα Χατζηανδρέου (Σύμβουλο 
της Υπουργού), τον κ. Πιερρακάκη 
(Πρόεδρο του Ινστιτούτου Νεολαίας) 
και τον κ. Τζωρτζάκη (Πρόεδρο του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
& Επικοινωνιών Ελλάδας/ΣΕΠΕ). Η κα 
Υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντήσει 
Έλληνες επιστήμονες & επιχειρηματίες 
της Silicon Valley και να ενημερώσει 
για τους στόχους της επισκέψεώς της 
καθώς και για τις πρωτοβουλίες τις 
οποίες έχει αναλάβει το Υπ.Παιδείας προς 
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών 
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
Το απόγευμα της Δευτέρας 11 Οκτωβρίου 
ο Γεν. Πρόξενος παρέθεσε δεξίωση προς 
τιμήν της Υπουργού στην Προξενική 
Κατοικία. Στη δεξίωση είχαν προσκληθεί 
(με τη συνδρομή του Δ/ντος του Γρ. Οικ. 
& Εμπορικών Υποθέσεων) διακεκριμένοι 
Έλληνες (στελέχη, ακαδημαϊκοί, 
επιστήμονες) της Silicon Valley. Κατά τις δύο 
επόμενες ημέρες η κα Υπουργός συνέχισε 
τις επισκέψεις της σε εταιρείες της Silicon 
Valley, σύμφωνα με το προκαθορισμένο 
πρόγραμμα της. Κατά τις επόμενες ημέρες 
η κα Διαμαντοπούλου συναντήθηκε: 
(ι) με τον Provost του Πανεπιστημίου 
Stanford καθώς και καθηγήτες του ιδίου 
Πανεπιστημίου (Δ/ντή Έδρας Μητσοτάκη 
& Διευθύνοντα Τμήματος Κλασσικών 
Σπουδών), 
(ιι) συνάντησε τους Έλληνες φοιτητές του 
Stanford (στη συνάντηση παρευρέθησαν 
και Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστήμιου 
του Berkeley) τους οποίους συνεχάρη για 
τις προσπάθειες τους και τους οποίους 
κάλεσε να συνδράμουν στην προσπάθεια 
αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού 
του ελληνικού εκπαιδευτικού & 
επιχειρηματικού τοπίου. 
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