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Περισκόπιο

«Επιχειρησιακή δραστηριότητα εξελίσσεται στο 
Αιγαίο στα σύνορα με την Τουρκία για την μείωση των 
λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Η διαδρομή που έχουμε εντοπίσει είναι από την 
Τουρκία μέσω Ελλάδας φθάνουν οι λαθρομετανάστες στην 
Ιταλία. Μεγάλης σημασίας είναι επίσης και η διαδρομή 
στην χερσαία περιοχή της Ελλάδας όπου σε ορισμένες 
περιοχές πρέπει να εκπαιδευτούν καλά οι συνοριακοί 
φύλακες» τόνισε ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Frontex 
κ. Ilkka Laitinen  στο «Ην-Ων». 
Το επιχειρησιακό κέντρο των τεσσάρων (4ων) χωρών, 
Κύπρου – Μάλτας – Ιταλίας – Ελλάδας, με κέντρο τον 
Πειραιά -συνέχισε- έχει πιλοτική εφαρμογή ενός χρόνου, 
διάστημα μετά το οποίο θα αξιολογηθεί η δράση του και 
θα εκτιμηθεί εάν θα παραμείνει στον Πειραιά ή όχι.
Ο οργανισμός Frontex -διευκρίνισε- είναι ευρωπαϊκός 
για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχει σαν σκοπό τον συντονισμό της 
επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
στον τομέα της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων. 
Επίσης, επικουρεί τα κράτη μέλη στην εκπαίδευση των 
εθνικών συνοριακών φυλάκων, με την καθιέρωση, μεταξύ 
άλλων, κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης. Ο Frontex 
πραγματοποιεί αναλύσεις κινδύνου, παρακολουθεί τις 
εξελίξεις των ερευνών σχετικά με τον έλεγχο και την 

επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, επικουρεί τα κράτη 
μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική 
και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα και 
παρέχει την αναγκαία στήριξη για την οργάνωση κοινών 
επιχειρήσεων επαναπατρισμού.
Οι συζητήσεις για την υλοποίηση αυτής της ιδέας 
διήρκεσαν πέντε χρόνια και είχαν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία του FRONTEX με έδρα τη Βαρσοβία στην 
Πολωνία.
Τα εγκαίνια των γραφείων έγιναν την Παρασκευή 1η 
Οκτωβρίου 2010 στα γραφεία στον Πειραιά.
Κατά την διάρκεια της τελετής των εγκαινίων ο κ. Ilkka 
Laitinen, ανέφερε ότι «παρατηρήθηκε μείωση κατά 30% 
των λαθρομεταναστών λόγω της καλής συνεργασίας του 
FRONTEX με τις ελληνικές αρχές. Επίσης θα ανοίξει ο 
οργανισμός νέο γραφείο στην Μάλτα». 
Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής όπου η συζήτηση για 
συνεργασία των ευρωπαϊκών κρατών για την προστασία 
των θαλασσίων συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε 
ξεκινήσει με επιστολή που είχε στείλει ο σημερινός 
υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, 
την εποχή που ήταν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και 
σε συνεννόηση με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο 
Παπανδρέου, στον αρμόδιο επίτροπο, τον Πορτογάλο 
Αντόνιο Βιτορίνο.

ΝΕΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Llkka Laitinen 
Εκτελεστικός Διευθυντής  
του Frontex 
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Προβολή

Προβολή

Η Ογκολογική Μονάδα Παίδων, παραδόθηκε την Πέμπτη 14 
Οκτωβρίου 2010  στο Υπουργείο Υγείας και θα ενταχθεί στο 
Δημόσιο Σύστημα Υγείας, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία 
όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, να 
έχουν πρόσβαση σε αυτό. Η Πολιτεία θα συνεχίσει πλέον 
το δύσκολο έργο που ξεκίνησε η  ιδρυτής κ. Μαριάννα Β. 
Βαρδινογιάννη και οι συνεργάτες της από την «Ελπίδα» ως 
εγγυητής για την καλή και αποτελεσματική του λειτουργία. 
Κατά την διάρκεια της παράδοσης του Νοσοκομείου η 
κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη ανέφερε ότι «η Μονάδα 
Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών της ΕΛΠΙΔΑΣ 
μεταφέρθηκε στο νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο, στον 
τρίτο όροφο του Β’ Κτιρίου, και θα διαθέτει 18 κλίνες. Τις 
διπλάσιες δηλαδή από ότι μέχρι τώρα. Η μετεγκατάσταση 
των τμημάτων που θα λειτουργήσουν στο νέο νοσοκομείο 
προβλέπεται να γίνει μέχρι το τέλος του 2010».
Επίσης διευκρίνισε «Εκτείνεται σε 14.911 τετραγωνικά 
μέτρα, αποτελείται από 5 κτίρια συνδεδεμένα μεταξύ τους 
και είναι δυναμικότητος 138 κλινών. 
Στους χώρους του υπάρχουν:
• Τρεις Ογκολογικές-Αιματολογικές Νοσηλευτικές Μονάδες 
(87 κλίνες).
• Τρεις Μονάδες ημερήσιας νοσηλίας ογκολογικών-
αιματολογικών τμημάτων (24 κλίνες). 
• Μία Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας Μεταμόσχευσης 

Μυελού των Οστών (5 κλίνες).
• Ιατρείο Πόνου (3 κλίνες).
• Μονάδα ραδιενεργού θεραπείας (1 κλίνη).
• Η Νοσηλευτική Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των 
Οστών, δηλαδή η καρδιά του νοσοκομείου, θα διαθέτει 18 
κλίνες. 
Επιπλέον, το Νοσοκομείο διαθέτει Τμήμα πυρηνικής 
ιατρικής, σχολείο για τα παιδιά, Κέντρο Αιμοδοσίας, τακτικά 
εξωτερικά ιατρεία, αμφιθέατρο 56 ατόμων, 2 παιδικές χαρές, 
1 ξενώνα για τους γονείς για τις έκτακτες περιπτώσεις.
Είναι χτισμένο με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές 
εγκαταστάσεων, αντισεισμικότητας κι ασφάλειας. Εκτός 
της άρτιας τεχνολογικής υποδομής του και των προηγμένων 
μηχανημάτων του, οι εσωτερικοί χώροι διαμορφώθηκαν και 
διακοσμήθηκαν έτσι ώστε να απομακρύνουν τη σκέψη των 
παιδιών από τις σκληρές στιγμές πού ζουν.
Κάθε κτίριο, παραπέμπει σε μια διαφορετική ήπειρο και 
κάθε γωνιά του σε διαφορετική χώρα. Με εικόνες από 
μνημεία και σχήματα που μιλούν στη φαντασία των μικρών 
ασθενών.  Κεντρικός χαρακτήρας του παραμυθένιου αυτού 
ταξιδιού είναι ένα μικρό κορίτσι, η ΕΛΠΙΔΑ, που τα 
υποδέχεται και τα ξεναγεί μέσα από ζωγραφιές σε ολόκληρη 
τη γη και τα συντροφεύει σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας 
τους. Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοτυπία κι ένα 
έργο μοναδικό στην Ευρώπη που τοποθετεί τη χώρα μας 

Η νέα Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελπίδα»

Η  ιδρυτής 
του νέου Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων 

κ. Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη

στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση του παιδικού 
καρκίνου διεθνώς. Το νοσοκομείο εντάχθηκε διοικητικά στο 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και θα στελεχωθεί από 
τους έμπειρους γιατρούς των Νοσοκομείων Παίδων (Αγία 
Σοφία και Αγλαϊα Κυριακού)».
 Τα εγκαίνια του Νοσοκομείου έγιναν  από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια, και ο αγιασμός του 
νοσοκομείου από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. 
Ο Υπουργός Υγείας, Διατροφής και Άθλησης, κύριος 
Ανδρέας Λοβέρδος, ήταν ο πρώτος που απηύθυνε θερμό 
χαιρετισμό στην εκδήλωση: «Αντί συγχαρητηρίων, είπε, ο 
κύριος Λοβέρδος απευθυνόμενος στη κυρία Βαρδινογιάννη, 
σας οφείλουμε αναγνώριση, καθώς όλο το κόστος και οι 
προσπάθειες ήταν δικές σας. Με το έξοχο παράδειγμά σας, 
μας καλείτε να υπερνικήσουμε τις αδυναμίες που έχουμε ως 
Πολιτεία, και να υπηρετήσουμε αυτό το έργο παρέχοντας 
υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου και θα πράξουμε.» 
Θερμό χαιρετισμό απηύθυνε και η κυρία Φώφη Γεννηματά 
με την ιδιότητα της ως αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
επισημαίνοντας: «Στη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, 
εσείς, κυρία Βαρδινογιάννη, παραδίδετε στη Πολιτεία ένα 
διαμάντι, που είναι πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Ένα  
κόσμημα που θα μπορέσει να δώσει ελπίδα. Σήμερα είναι 
ημέρα χαράς και συγκίνησης. Όμως τίποτα δεν θα είχε γίνει 
αν δεν υπήρχε η ψυχή, η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, 
που κινητοποίησε και ενέπνευσε όλο τον κόσμο να 

υποστηρίξει αυτό το έργο.»
Τέλος, ο κύριος Εμμανουήλ Παπασάββας, Διοικητής του 
Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», στο οποίο θα υπαχθεί 
διοικητικά και λειτουργικά η «Ογκολογική Μονάδα Παίδων 
Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ» δήλωσε: «Η κυρία 
Βαρδινογιάννη και ο Σύλλογος «ΕΛΠΙΔΑ», από το 1993 
μπήκαν δυναμικά στον αγώνα για την αποκατάσταση της 
υγείας των παιδιών που έπασχαν από καρκίνο και σήμερα 
μας παραδίδουν αυτό το από κάθε άποψη μεγαλειώδες έργο.
Υπόσχομαι οτι εγώ προσωπικά και ολόκληρο το νοσηλευτικό 
προσωπικό θα το αξιοποιήσουμε στο έπακρον. Θέλω να 
ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την κυρία Βαρδινογιάννη,  
για την ανιδιοτελή προσφορά της προς τα πάσχοντα παιδιά, 
αλλά και για το γεγονός οτι ιδίοις χρήμασι κάλυψε μεγάλο 
μέρος των δαπανών ανέγερσης της Μονάδας, καθώς και τη 
δαπάνη προμήθειας κι εγκατάστασης του ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού.»
Μετά τον αγιασμό και την κοπή της κορδέλας των εγκαινίων, 
ακολούθησε η ξενάγηση των παρευρισκομένων στους 
χώρους του νέου νοσοκομείου, όπου είχαν την ευκαιρία 
να διαπιστώσουν δια ζώσης, αυτά που πριν από λίγη ώρα 
υπογράμμισε η κυρία Βαρδινογιάννη στην ομιλία της: 
«Γνώμονάς μας στον σχεδιασμό του Νοσοκομείου ήταν 
οι πιο σύγχρονες επιστημονικές προδιαγραφές και βασικό 
μας μέλημα η προστασία της ευαίσθητης παιδικής ψυχής. 
Έτσι το ταξίδι των παιδιών για την θεραπεία τους, γίνεται 
μέσα στο νοσοκομείο ένα παιδικό ταξίδι.  Κάθε κτίριο 
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Προβολή

Νέα Επιχειρήσεων

«Η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής 
μελισσοκομίας απειλείται από το 
Σύνδρομο Κατάρρευσης των Με-
λισσιών, κατά το οποίο, οι εργάτρι-
ες μέλισσες αποπροσανατολίζονται, 
χάνουν το δρόμο επιστροφής για το 
μελίσσι τους και στο τέλος πεθαί-
νουν» ανέφεραν οι Έλληνες Ευρω-
βουλευτές στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή ζητώντας αυστηρά μέτρα για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου.
Το Σύνδρομο Κατάρρευσης των 
Μελισσιών πρωτοεμφανίστηκε στις 
ΗΠΑ το Φθινόπωρο του 2006 και 
έχει εξαπλωθεί έως τώρα σε τουλά-
χιστον 35 Πολιτείες, με τη μείωση 
του πληθυσμού των μελισσιών σε 
κάποιες πολιτείες να κυμαίνεται με-
ταξύ 50% και 90% και με το μέσο 
όρο απωλειών το 2007 να ανέρχεται 
στο 31,8%. Η ασθένεια, έχει κατα-
γραφεί επίσης στη Βραζιλία, στον 
Καναδά, στην Κεντρική Αμερική, 
στην Ασία αλλά και σε αρκετές Ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όπως Βρετανία, 
Ισπανία, Γερμανία, Αγγλία, Πορτο-
γαλία και Ιταλία. Στην Ελλάδα, αν 
και έχουν καταγραφεί απώλειες, δεν 
υπάρχουν συμπτώματα που να τις 
συνδέουν έως τώρα με το Σύνδρομο 
Κατάρρευσης των Μελισσιών.
Η ακριβής αιτία που προκαλεί το 
συγκεκριμένο φαινόμενο παρά τις 
επιστημονικές έρευνες που έχουν 
διεξαχθεί έως τώρα, παραμένει 
άγνωστη. Οι περισσότεροι ερευ-
νητές κάνουν λόγο για συνδυασμό 
πολλών αρνητικών παραγόντων, 
με επικρατέστερους, τις εντατικές 
μονοκαλλιέργειες, τις ασθένειες, 
τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα, 
και τις γενετικά τροποποιημένες 
καλλιέργειες. Ποικιλίες όπως το κα-
λαμπόκι και το βαμβάκι έχουν τρο-
ποποιηθεί γενετικά ώστε να φέρουν 
γονίδια του βάκιλου της Θουριγγίας 
(Bacillus thuringiensis ή Βt), ενός 
βακτηρίου το οποίο βρίσκεται στο 
έδαφος και είναι τοξικό για ορισμέ-
να έντομα.

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Σύνδρομο Κατάρρευσης 
Μελισσών

Eλληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση  
«PROWEIN 2011» στη Γερμανία

Την ελληνική συμμετοχή σε μία από τις σημαντικότερες Διεθνείς Κλαδικές 
Εκθέσεις για το κρασί και τα ποτά «PROWEIN 2011» προετοιμάζει με εντατικούς 
ρυθμούς ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου. Η Διεθνής Έκθεση 
«PROWEIN» διοργανώνεται κάθε χρόνο στις εκθεσιακές εγκαταστάσεις «MESSE 
DÜSSELDORF» (HALLS 3-7.0) στο Ντισελντορφ της Γερμανίας και λόγω της 
σπουδαιότητάς της προσελκύει το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του Κλάδου 
από όλο τον κόσμο όπως χονδρεμπόρων, λιανεμπόρων, εισαγωγέων-εξαγωγέων, 
διαμορφωτών γνώμης, sommeliers και όσων ασχολούνται με το χώρο γαστρονομίας, 
catering, ξενοδοχείων, εστιατορίων κ.λ.π. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με τους παράγοντες του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου 27-29 
Μαρτίου 2011.

Η Ελλάδα, η Λιβύη, η Μάλτα, η 
Παλαιστίνη και η Τουρκία  είναι 
ο νέος «πυρήνας της Μεσογείου» 
(πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού 
της Ελλάδας Γιώργο Α. Παπανδρέου) 
στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της 
κλιματικής αλλαγής.
Η νέα ομάδα βλέπει την ανάγκη 
ανάληψης δράσης για την προσαρμογή 
και τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, όχι ως εμπόδιο στη 
βελτίωση της ευημερίας του λαού της, 
αλλά ως ευκαιρία στην ανάπτυξη των 
οικονομιών.
Συγκεκριμένα στη «Διάσκεψη 
για την Κλιματική Αλλαγή στη 
Μεσόγειο» που πραγματοποιήθηκε 
στην Αττική (Ελλάδα) κατά την 
διάρκεια της υπογραφής της 
«Πολιτικής Διακήρυξης» των 
ηγετών των παραπάνω χωρών 
(Ελλάδα: Πρωθυπουργός Γιώργος Α. 

Παπανδρέου, Λιβύη: Πρωθυπουργός 
El-Baghdadi Ali El-Mahmoudi, 
Μάλτα: Πρωθυπουργός Lawrence 
Gonzi, Παλαιστινιακή Αρχή: 
Πρωθυπουργός Salam Fayyad, 
Τουρκία: Πρωθυπουργός: Recep 
Tayyip Erdogan) υπογραμμίσθηκε να 
προχωρήσουν σε επενδύσεις (υποδομές 
που δεν αλλοιώνουν το περιβάλλον, 
εναλλακτική ενέργεια, νέες τεχνολογίες,  
νέα μεταφορικά μέσα και συστήματα, 
επανασχεδιασμό των κτιρίων, αειφόρος 
τουρισμός και αειφόρος γεωργία) για 
την αναδιάταξη των οικονομιών και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ειδικότερα αναφέρθηκαν στην 
ανάπτυξη έργων της ηλιακής ενέργειας, 
λόγω της ηλιοφάνειας της περιοχής, 
την οποία θα ενισχύσει επενδυτικά 
η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα 
όπως τονίστηκε κατά την διάρκεια της 
ομιλίας του Προέδρου της Philippe 
Maystadt.

Νέα έργα ηλιακής ενέργειας στην Μεσόγειο

είναι και μια διαφορετική ήπειρος. Κάθε γωνιά του και μια 
διαφορετική χώρα. Με ζωγραφιές και εικόνες από μνημεία 
και φιγούρες φιλικές προς τα παιδιά, τολμάμε ένα παραμύθι 
που ψάχνει τρόπους για να διατηρήσει το χαμόγελο στα 
χείλη τους ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες. Η αισθητική 
αυτή προσέγγιση και η απόδοσή της στους χώρους του 
νοσοκομείου θεωρείται παγκόσμια πρωτοτυπία και από 
όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε ολόκληρη 
την Ευρώπη». Τους επίσημους προσκεκλημένους στα 
εγκαίνια της «Ογκολογικής Μονάδας Παίδων ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΕΛΠΙΔΑ» υποδέχτηκαν ο κύριος 
Βαρδής Βαρδινογιάννης και η σύζυγός του Μαριάννα, ενώ 
για να παρευρεθούν στα εγκαίνια ήρθαν από τη Γαλλία 
και τις ΗΠΑ, η κυρία Anne-Aymone Giscard d’ Estaing, ο 
Καθηγητής David Khayat με τη σύζυγό του και ο Καθηγητής 
Ανδρέας Τζάκης. Από την οικογένεια Βαρδινογιάννη 
παρευρέθησαν: ο κος Γιώργος Β. Βαρδινογιάννης με τη 
σύζυγό του Αριέττα, ο κος Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης με 
τη σύζυγό του Μελίσσα, ο κος Νίκος Β. Βαρδινογιάννης με 
τη σύζυγό του Αλεξία, ο κος Γιώργος Ι. Βαρδινογιάννης, ο 
κος Άρις Αντσακλής με τη σύζυγό του, ο κύριος Αντώνης 
Λυμπέρης και η σύζυγός του Έλενα, κ.ά.  
Οι δωρητές του Νοσοκομείου είναι: Σπύρος Μεταξάς με 
την κόρη του, Λώρα Μεταξά, Ανδρονίκη Γαλλιάκη, Ειρήνη 

Ζεγκίνη, Παύλος Ιωαννίδης με τη σύζυγό του, Θεοδώρα 
Συμβουλίδου, Ανδρέας Μαρτίνης, Λεωνίδας Μπόμπολας, 
Μιχάλης Σάλλας με τη σύζυγό του Σοφία Σταίκου, Ηλίας 
Τσίγκας και Πόλυ Γιώτη.
Την εκδήλωση συντόνισε η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κυρία Ρόδη Κράτσα. Μετά την παράδοσή του 
στο κράτος, η «ΕΛΠΙΔΑ» θα συνεχίσει να είναι παρούσα 
στο Νοσοκομείο. Θα αναλάβει την ψυχολογική υποστήριξη 
των παιδιών, όπως της ανατέθηκε από την Πολιτεία,  αλλά 
και την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού στο Χάρβαρντ 
(Harvard) και σε μεγάλα Νοσοκομεία, για να ενημερώνεται 
για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του παιδικού καρκίνου.
Η Ογκολογική Μονάδα ονομάσθηκε «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. 
ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ - EΛΠΙΔΑ» και κυρώθηκε με Νόμο 
από την Βουλή των Ελλήνων. Από την κ. Βαρδινογιάννη, 
τα Μέλη του Συλλόγου και τους συντελεστές του έργου 
κ. Ταβανιώτη και τους συνεργάτες του, δόθηκε έμφαση 
στην θεραπευτική εξέλιξη, δημιουργώντας παιχνιδίσματα 
χρωμάτων με θετική επίδραση στον ευαίσθητο παιδικό 
ψυχισμό, εικόνες και παραστάσεις που συνθέτουν τον 
παραμυθένιο κόσμο της μικρής «Ελπίδας», του παιδιού του 
σύμπαντος, που ενώνει όλα τα παιδιά σε έναν κόσμο, μία 
χαρά, μία αγκαλιά, ένα χαμόγελο αυθεντικό, παιδικό. 
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Συνέντευξη Συνέντευξη

«Στις αρχές του 2011 θα πραγματοποιηθεί Συνέδριο στην Κρή-
τη, όπου θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων και τα μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής για τις επενδυτικές δραστηριότητες στον 
τομέα του ψυχαγωγικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας 
στην Ελλάδα και πρόκειται για μία πρωτοβουλία η οποία θα 
συμπεριλαμβάνει και εκδηλώσεις» υπογράμμισε σε συνέντευ-
ξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕΕ 
(Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση του Ελληνισμού) και 
Ευρωβουλευτής εκλεγμένος στη Γερμανία (από το 2004) κ. 
Γιώργος Χατζημαρκάκης.
Σκοπός της πρωτοβουλίας -διευκρίνισε- είναι να βοηθήσει η 
Γερμανία τον τομέα του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος μετά 
την αρνητική δημοσιότητα και τις «εικόνες ταραχών» που προ-
βλήθηκαν ειδικά στα γερμανικά ΜΜΕ πριν το καλοκαίρι είχαν 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του σημαντικού για την 
Ελλάδα τομέα, τον Τουρισμό.
Ερ. Η εκστρατεία για την  τόνωση του τουρισμού στην Ελλάδα 
τι εκδηλώσεις θα περιέχει;
Απ. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συμπεριλαμβάνει όχι 
μόνο εκδηλώσεις, αλλά προπάντων επενδυτικές δραστηριότη-
τες στον τομέα του ψυχαγωγικού τουρισμού και του τουρισμού 
υγείας. Τα ευρωπαϊκά γραφεία ταξιδιών για παράδειγμα επι-
κρίνουν την Ελλάδα που δεν διαθέτει γήπεδα γκολφ. Ωστόσο η 
υπάρχουσα υψηλή ευρωπαϊκή ζήτηση δεν εκπληρώνεται. Αυτό 
είναι σοβαρό μειονέκτημα. Πρέπει να γίνουν ποιοτικές επεν-
δύσεις σε υποδομές στην Ελλάδα. Η νοοτροπία στην παροχή 
υπηρεσιών πρέπει επίσης να βελτιωθεί. 
Σχετικά με τον Τουρισμό υγείας η Ελλάδα χρειάζεται μια συ-
στηματική προσπάθεια προώθησης που να εμπεριέχει οικονο-
μικά και ποιοτικά πακέτα διακοπών. Παράλληλα θα πρέπει να 
υπάρχει επένδυση και στην κρητική ή μεσογειακή δίαιτα καθώς 
επίσης και στο πλαίσιο του Wellness και της ειδικής ιατρικής. 
Σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζω στις αρχές του 2011 ένα 
συνέδριο στην Κρήτη, όπου θα συμμετέχει μεταξύ άλλων και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Ερ. Πόσοι Έλληνες ομογενείς και παράγοντες της Γερμανικής 
Κυβέρνησης θα συμμετέχουν για την τόνωση του τουρισμού 
στην Ελλάδα;
Απ. Οι Έλληνες της Γερμανίας είναι καλά οργανωμένοι με 
πάρα πολλούς συλλόγους, συνδέσμους και    κοινότητες. Ως 
πρεσβευτές του ελληνισμού, της κουλτούρας, των ελληνικών 
προϊόντων συμμετέχουν στην προώθηση του Τουρισμού. Χρει-
άζεται όμως μια ποιο συντονισμένη προσπάθεια, για να προσε-

γγίσουμε ενεργά τους Γερμανούς. Αυτό γίνεται για παράδειγμα 
μέσω διαφήμισης, κληρώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων ακό-
μη και δοκιμασίες ελληνικών προϊόντων σε ελληνικά καταστή-
ματα. Ως πρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού 
Συνδέσμου καταβάλλω σημαντικές προσπάθειες για να πετύχει 
ο στόχος μιας συντονισμένης πρωτοβουλίας. Επιπλέον ο Γερ-
μανοελληνικός-Επιχειρηματικός Σύνδεσμος συνεργάζεται με 
το γερμανικό υπουργείο οικονομίας καθώς επίσης και με επι-
χειρηματικούς φορείς της Γερμανίας με σκοπό να βοηθήσουν 
την Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση και να αναδιαρθρώσει την 
οικονομία της. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε ένα συ-
μπόσιο το Σεπτέμβριο στο Βερολίνο με συμμετοχή της Ελληνι-
κής Πρεσβείας. Θα ακολουθήσουν παρόμοιες ημερίδες.
Ερ. Με την εκστρατεία πόσο θα αυξηθούν οι Γερμανοί τουρί-
στες το 2011;
Απ. Αυτό ακριβώς σκοπεύει η εκστρατεία: να αυξηθεί ο αριθ-
μός των Γερμανών τουριστών στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια εξαρ-
τάται από την επιτυχία της εκστρατείας. Θα ήταν μεγάλο επί-
τευγμα αν το ποσοστό άγγιζε τα 25%. 
Ερ. Η εκστρατεία θα επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες;
Απ. Οι περισσότεροι Έλληνες ομογενείς στην Ευρώπη είναι 
εγκατεστημένοι στην Γερμανία. Εφόσον μπορέσουμε να πε-
τύχουμε με το σχέδιο μας στη Γερμανία, κάλλιστα μπορούμε 
να επεκτείνουμε την πρωτοβουλία και σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης γεννήθηκε στις  21 Απριλίου 1966 
στο Duisburg της Γερμανίας.
Σπούδασε Γεωπονική στο Πανεπιστήμιο της Βόννης στη Γερ-
μανία (1985-1987) και Μ.Α. στις Πολιτικές και Οικονομικές 
Επιστήμες και Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο (1989-1993). 
Ήταν Υπότροφος του ιδρύματος Φρίντριχ Νάουμαν (1994-
1995). Ερευνητής στις. Πολιτικές Επιστήμες με επιμελητή 
τον Λόρδο Ραλφ Ντάρενντορφ (1995) St. Anthony’s College 
Oxford, Αγγλία,  Λέκτορας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική (1997-
2002) στο Πανεπιστήμιο Duisburg, Γερμανία PhD στις Πολι-
τικές Επιστήμες (2000) στο Πανεπιστήμιο Βόννης, Γερμανία  
και Λέκτορας στην Επιστήμη της Πληροφόρησης (2002 -2004) 
στο Πανεπιστήμιο του κρατιδίου του Σάαρ, Γερμανία.
Ομιλεί: Γερμανικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά
Οι δραστηριότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι:
-Ευρωβουλευτής εκλεγμένος στη Γερμανία (από το 2004).

Ποιοτικά Ελληνικά Πακέτα Τουριστικών Διακοπών

-Πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τις 
σχέσεις Ε.Ε. - πΓΔΜ (από το 2009).
-Πρόεδρος της ομάδας εργασίας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων 
και ∆ημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE) για θέματα Βιομη-
χανίας, Ενέργειας, Έρευνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Περιβάλλοντος και Γεωργίας (2004-2009).
-Μέλος της Επιτροπής Βιομηχανία, Ενέργεια και Έρευνα (από 
το 2004).
-Μέλος της Επιτροπής Έλεγχος του Προϋπολογισμού (από το 
2004).
-Μέλος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις Ε.Ε. - Λαϊκή Δημο-
κρατία της Κίνας (2004-2009).
-Μέλος της ομάδας εμπειρογνώμων Science and Technology 
Options Assessment του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (από το 
2004).
-Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλον, Υγεία και 
Προστασία Τροφίμων (από το 2009).
-Αναπληρωματικό μέλος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις 
Ε.Ε. - Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (από το 2009).
-Μέλος του EU-High-Level-Group CARS21 (από το 2008).
-Ιδρυτής του European Life Science Circle (ELSC).

Στο κόμμα είναι Γενικός Γραμματέας των Φιλελευθέρων Δη-
μοκρατών Γερμανίας (FDP) του κρατιδίου του Σάαρ (από το 
2002).
Άλλες Δραστηριότητες:
-Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης 
Ελληνισμού.
-Συνιδρυτικό μέλος του Γερμανο-Ελληνικού Οικονομικού Συν-
δέσμου (DHW) (έτος ιδρύσεως 1992).
-Πρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Οικονομικού Συνδέσμου 
(DHW) (από το 2005).
-Μέλος των Ευρωπαίων Φιλελεύθερων Δημοκρατών (ELDR)
-Μέλος της Ένωσης Γερμανίας Europa-Union. 
-Μέλος της Φιλελεύθερης Τουρκο-Γερμανικής Ένωσης.
-Μέλος του συλλόγου Γερμανίας Gesellschaft für Auswärtige 
Politik.
Διακρίσεις:
-Βραβείο Επίτιμου Προέδρου της Παγκρητικής Ομοσπονδίας 
Ευρώπης (2009).
-Ετήσιο βραβείο Ειρήνης και Διαπολιτισμικού Διαλόγου, απο-
νέμει το COJEP (Conseil de la Jeunnesse Pluriculturelle, Στρα-
σβούργο, 2007).

Γιώργος Χατζημαρκάκης, 
Β’ Αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕΕ 
και Ευρωβουλευτής 
εκλεγμένος στη Γερμανία.  



Ιεράπετρα:  
Τουρισμός-γεωργία  

«πυλώνες» οικονομικής ανάπτυξης 
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Στην βελτίωση των υποδομών που έχουν σχέση με τα δύο «πό-
δια» του δήμου Ιεράπετρας της γεωργίας και του τουρισμού  
προχωρούν οι παράγοντες της περιοχής.
Στη γεωργία -αναφέρουν- πρέπει να εξασφαλισθεί ο υδάτινος 
πλούτος αλλά και η πρόσβαση στο οδικό δίκτυο ενώ στον του-
ριστικό τομέα η ανάπτυξη του οδικού δικτύου, οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις, η προστασία του περιβάλλοντος (χωματερή, 
διάθεση απορριμμάτων, προστασία δασών). 
Για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου -υπογραμμίζουν- εί-
ναι η εγκατάσταση λιμανιού για χρήση από κότερα και πλοία.
Ακόμη έχει κατατεθεί Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυ-
ξης Ιεράπετρας.
Το προτεινόμενο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης 
περιλαμβάνει ένα πλέγμα αλληλοσχετιζόμενων δράσεων τοπι-
κής κλίμακας με σκοπό την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης 
των οικονομικών, υλικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
συνθηκών και ειδικότερα: 
• την προστασία και την αειφόρο ανάπτυξη του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος 
• την οικονομική ευημερία 
• τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
• την πρόνοια για την κοινωνική συνοχή και την αποφυγή των 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 
Προκειμένου να επιτευχθεί η έννοια της αειφόρου αστικής δι-

αχείρισης το προτεινόμενο Σχέδιο περικλείει την ενδυνάμωση 
της ταυτότητας του αστικού κέντρου και την ενεργό δραστη-
ριοποίηση των πολιτών, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το μα-
κροπρόθεσμο αναπτυξιακό στόχο των ελληνικών πόλεων, όπως 
αυτός διατυπώνεται μέσα στο κείμενο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Ο Δήμος Ιεράπετρας, αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία 
από την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανά-
πτυξης για τη Συνοικία Κάτω Μεράς Ιεράπετρας (Μέτρα ΠΕΠ 
Κρήτης 2000-2006) στοχεύει στη συνέχιση και επέκταση των 
δράσεων ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης προς το υπόλοι-
πο τμήμα του αστικού (ιστορικού) κέντρου, δίδοντας έμφαση 
στην προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης στη βάση 
της πολιτισμικής αναγνώρισης και της σύνδεσης κοινοτήτων 
και πολιτισμών. Σημειώνεται ότι, ο τομέας του πολιτισμού κα-
τέχει εξέχουσα θέση στο προτεινόμενο Σχέδιο λαμβάνοντας 
υπόψη του πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής (ιστορι-
κό και σύγχρονο) καθώς και τη διαπίστωση ότι «ο πολιτισμός 
κατείχε ανέκαθεν θεμελιώδη θέση στη διαδικασία της ευρωπα-
ϊκής ολοκλήρωσης». 
Συγκεκριμένα οι προτεραιότητες και οι δράσεις που τέθηκαν 
στο Προσχέδιο αφορούν: 
- Δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων χώ-
ρων. 
-Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνας Μερκούρη» (προ-
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σθήκη 3ου ορόφου και εξοπλισμός). 
- Γραφείο επιχειρηματικής ευφυΐας, σε συνεργασία με Τμήμα 
Εμπορίας και Διαφήμισης του ΑΤΕΙ Κρήτης, με στόχο την ενί-
σχυση των τοπικών επιχειρήσεων, μέσα από την υποστήριξη 
και πληροφόρησή τους αναφορικά με την εφαρμογή σύγχρο-
νων και καινοτόμων μεθόδων και ιδεών. Μέσα από την ανά-
πτυξη πολλαπλών δράσεων, όπως η Θέσπιση Βραβείων Επι-
χειρηματικότητας στους φοιτητές του τμήματος, θα προωθηθεί 
η ανάδειξη νέων και καινοτόμων ιδεών προς υλοποίηση, οι 
οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, προ-
κειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση, η βελτίωση και η πο-
λυεπίπεδη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Έμφαση 
στα ενδιάμεσα σημεία (έρευνα - παραγωγή) για την ενίσχυση 
της αυτοαπασχόλησης των νέων, καθώς και στη στήριξη των 
οργανωτικών και επιχειρηματικών ικανοτήτων των τοπικών 
επιχειρηματιών. 
-Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίη-
σης για επισκέπτες, κατοίκους και επιχειρηματίες στην περιοχή 
παρέμβασης. Η συγκεκριμένη δράση θα αποτελέσει κινητήριο 
μοχλό ως προς τον πολλαπλασιασμό των φιλικών προς το πε-
ριβάλλον συμπεριφορών, από κατοίκους και επιχειρηματίες 
του αστικού κέντρου. Παράλληλα, θα αποτελέσει το συνδετικό 
κρίκο της πόλης με την ύπαιθρο, δημιουργώντας τις προϋποθέ-
σεις για την επέκταση των περιβαλλοντικών πρακτικών στον 
πρωτογενή τομέα παραγωγής. 
- Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου 
Μουσουλμανικού Τζαμί (στέγαση φιλαρμονικής Δήμου Ιερά-
πετρας). 

-Ανέγερση Ανοικτού Θεάτρου Ιεράπετρας. 
-Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και εφαρμογή κανό-
νων ενεργειακής βιωσιμότητας. 
-Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
σε κοινόχρηστους-δημόσιους χώρους Συγκεκριμένα, το έργο 
αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση 200 φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στην περιοχή παρέμβασης. 
- Προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστημάτων αστικής 
μεταφοράς και δημιουργία υποδομών εναλλακτικής μετακίνη-
σης. 
-Αναβάθμιση οδικής προσπελασιμότητας, μέσω πεζοδρομήσε-
ων. 
-Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων. 
-Διαμόρφωση τμήματος Παραλιακού Πεζόδρομου. 
-Ανακαίνιση και εξοπλισμός Πολυχώρου Κοινωνικών Υποδο-
μών. 
Επίσης, ο χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα, προκειμένου να 
στεγάσει: 
• νέες δραστηριότητες πρόληψης και προαγωγής υγείας .
• ένα κέντρο υποδοχής μεταναστών. 
• μια δομή αποκατάστασης ΑμεΑ. 
Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Ιεράπετρας στοχεύει στη δημι-
ουργία των προϋποθέσεων για μια ενιαία και ενδυναμωμένη 
κοινωνική - υγειονομική υπηρεσίας. 
– Δικτύωση του ΟΣΑΑ. Συγκεκριμένα: 
• Ενημέρωση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοι-
νού με στόχο την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την προώθηση δράσεων 
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για τη βελτίωση της εικόνας και λειτουργίας της περιοχής πα-
ρέμβασης. 
Ιστορία και Πολιτισμός
Η Ιεράπετρα έχει χτιστεί στη θέση που βρισκόταν η αρχαία 
πόλη Ιεράπυτνα. Η αρχική της ονομασία (Κύρβα) αποδίδεται 
στον Ιδρυτής της, τον Κύρβα ο οποίος ήρθε στη μεγαλόνησο 
από τη Ρόδο. Το σημερινό της όνομα Ιεράπετρα προηγήθηκαν 
άλλα ονόματα όπως Κάμιρος, Πύτνα, Ιεράπυτνα και τελικά τα 
νεότερα χρόνια Ιεράπετρα. Η Ιεράπυτνα βρισκόταν στο μικρό-
τερο άξονα βορρά νότου της Κρήτης και η θέση της εκτός από 
στρατηγική για τις εμπορικές συναλλαγές της εποχής, της επι-
φύλασσε και πολλούς ισχυρούς αντιπάλους όπως τη Πραισό 
στα ανατολικά της και τη Βιάννο στα δυτικά της. Η Πραισός 
ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλος της Ιεράπυτνας αλλά στα 155 
π.χ μετά από πολεμική σύρραξη η Πραισός καταστράφηκε και 
η Ιεράπυτνα έγινε η πόλη με τη περισσότερη γη υπό κυριαρχία 
σε ολόκληρη τη Κρήτη. Η επικράτεια της πόλης το 350 π.Χ. 
έφτανε από τον Τσούτσουρο μέχρι την Άμπελο ενώ παράλληλα 
συνάπτει συμμαχίες με τις άλλες ισχυρές πόλεις της Κρήτης 
(Κνωσό, Γόρτυνα, Λύκτο, Αρκάδες), με τους Μακεδόνες, τους 
Ρόδιους καθώς και με τον Ευμένη της Περγάμου.
Προσάρτησε τη γειτονική Λάρισα (στο χωριό Βαϊνιά), υπέταξε 
την Πραισό σε συνεργασία με τους Ιτανίους, με τους οποίους 
άρχισε αγώνα επικράτησης στην ανατολική Κρήτη. Στη δια-
μάχη τους έβαλαν τέλος οι Ρωμαίοι υποτάσσοντας την Κρήτη. 
Στη Ρωμαιοκρατία η Ιεράπυτνα ακμάζει και γίνεται μια από τις 
πιο κοσμοπολίτικες πόλεις της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πα-
ράλληλα το λιμάνι της γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της 
εύκολης πρόσβασης προς την Αίγυπτο.
Η  Ιεράπετρα διατήρησε τη  σημασία της   κατά  τη  διάρκεια  της  Πρώ-
της Βυζαντινής Περιόδου, αλλά καταστράφηκε από τους  Αραβες. 
Αρχαιολογικοί χώροι
Tα Γουρνιά -με άγνωστη την αρχαία ονομασία- είναι το χαρα-
κτηριστικότερο ανασκαμμένο παράδειγμα ενός μεσαίου μεγέ-
θους οικισμού της εποχής της μινωικής ακμής (Υστερομινωική 
Ι περίοδος: 1550-1450 π.Χ. και διατηρείται καλά, γι΄αυτό τον 
ονόμασαν «Πομπηία της μινωικής Κρήτης». Είναι κτισμένος 
σε χαμηλό λόφο, πολύ κοντά στη θάλασσα, στον Ισθμό της 
Ιεράπετρας.
O οικισμός της Βασιλικής, ένας από τους πρώτους μινωικούς 
οικισμούς με πολεοδομική οργάνωση, καταλαμβάνει τις πλα-
γιές και την κορυφή χαμηλού λόφου που βρίσκεται κοντά στο 
χωριό Βασιλική, πολύ κοντά στον μινωικό οικισμό των Γουρ-
νιών. Ξεκινά την ύπαρξή του στην Πρωτομινωική ΙΙ εποχή 
(2600-2300 π.Χ.) και οφείλει την ακμή του όχι μόνο στη ση-
μαντική του θέση, απ΄όπου γίνεται η διέλευση του Ισθμού της 
Ιεράπετρας, αλλά και στην εύφορη πεδιάδα της περιοχής.
Ακόμη το Μουσείο δημιουργήθηκε στα τέλη του περασμένου 
αιώνα κάτω μάλιστα υπό τουρκική κατοχή. Άλλαζε συχνά ανα-
γκαστικά στέγη. Σήμερα στεγάζεται στην Εμπορική Οθωμανι-
κή Σχολή, το κτίριο της οποίας έχει κηρυχθεί διατηρητέο και 
έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον Δήμο 
Ιεράπετρας.
Ιστορικά Στοιχεία της Πόλης
Το Φρούριο που κτίστηκε από τους Ενετούς, ο γνωστός «Κα-
λές» των Ιεραπετριτών έχει ανεγερθεί πάνω στον πιο νότιο 

μώλο του αρχαίου λιμανιού προς την πλευρά της «Σαρακή-
νας» και είναι από τα μνημεία εκείνα του παρελθόντος, που 
η γερή του κατασκευή σε συνάρτηση με τη χρησιμότητά του, 
μέχρι τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα το έκαναν 
να διατηρηθεί μέχρι σήμερα, για να θυμίζει δύσκολες για το 
Έθνος μας εποχές, αλλά και να προβληματίζει και να διδάσκει 
τους νεώτερους για την αποφυγή λαθών του παρελθόντος.  
Η επόμενη αναφορά στο φρούριο είναι τον 16ο αιώνα και ο 
Sammicheli επιβλέπει την επισκευή του ύστερα από το φοβερό 
σεισμό του 1508 και τις τουρκικές επιδρομές. Φαίνεται, όμως, 
ότι οι ζημιές ήταν πολύ σοβαρές και δεν έγιναν οι επιδιορθώ-
σεις που χρειάζονταν. 
Το 1647, που η Ιεράπετρα έπεσε στα χέρια των Τούρκων, το 
Φρούριο, παρά τις ταλαιπωρίες του από τον πόλεμο, διατηρή-
θηκε για τους αμυντικούς σκοπούς των κατακτητών και παρά 
το ότι έγιναν πολλές μεταρρυθμίσεις κρατήθηκαν και αρκετά 
ενετικά στοιχεία.
Η σημερινή του ονομασία «Καλές» ασφαλώς είναι παραφθορά 
της τουρκικής λέξης «κουλές», που σημαίνει πύργος. 
Στην πλατεία Κανουπάκη, (όπου βρίσκεται και το Δημαρχείο), 
υπάρχει ένα στενόμακρο κτίριο, γνωστό σαν Οθωμανική Σχολή 
ή Μεχτέπι. Χτίστηκε το 1899, μετά την απελευθέρωση, για τα 
Τουρκόπουλα. Σήμερα στο κτίριο αυτό στεγάζεται η αρχαιολο-
γική συλλογή της Ιεράπετρας, με ευρήματα από την περιοχή, 
που δεν μεταφέρθηκαν σε μεγαλύτερα μουσεία της Ελλάδας 
και του εξωτερικού.
Ο Δήμαρχος
Ο Δήμαρχος της Ιεράπετρα ειναι κ. Μανώλης Ι. Μαστοράκης  
ο οποίος επανεκλέχτηκε τον Οκτώβρη του 2006. Γεννήθηκε 
στην Ιεράπετρα το 1947. Έχει πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 
του Ε. Μ. Πολυτεχνείου (1970).
Πριν εγκατασταθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας στη γενέτειρα 
(1976), εργάστηκε ως Μελετητής και Εργοταξιάρχης Μηχανι-
κός σε Αθήνα, Μέγαρα, Σκιάθο, Κοζάνη και Νιγηρία.
Επίσης δραστηριοποιήθηκε για την λύση προβλημάτων της το-
πικής κοινωνίας αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έδωσε την 
μάχη του ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωβουλή για 
την ανάπτυξη της χώρας, Συγκεκριμένα:
-Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλά-
δας      1977-79, ( με Πρόεδρο τον αείμνηστο Γιώργο Γεννημα-
τά )και 1988-90.
-Δημοτικός Σύμβουλος Ιεράπετρας 1979-90 ( Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου 1979-86 )
-Δήμαρχος Ιεράπετρας 1991-98
-Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης 1991-94
-Πρόεδρος της Δ.Ε. της Τ. Ε. Δ. Κ. Λασιθίου 1995-98
-Μέλος του Δ.Σ. της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. (1999)
-Ευρωβουλευτής ΠΑ. ΣΟ. Κ. (1999-2004)
Α΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, 
Μεταφορών & Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(1999-2002)
-Αναπλ. Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού
-Μέλος της Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης
-Εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα σε συνα-
ντήσεις για τη Συνοχή, κ.α 
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«Στην πολιτική δεν είχα επιλέξει να είμαι το 
πρώτο βιολί γιατί φοβόμουν ότι θα χάσω ένα 
κομμάτι από την προσωπική μου ζωή. Μετά 
την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη 
(26 Σεπτεμβρίου 1989) μπήκα στην 
πολιτική» επισήμανε σε συνέντευξη που 
έδωσε στο «Ην-Ων» η βουλευτής Ντόρα 
Μπακογιάννη. 
Ακόμη διευκρίνισε «Όμως η ζωή στην 
Κρήτη που έζησα τα παιδικά μου χρόνια μου 
έμαθε  να επιβιώνω ως Κρητικιά. Θυμάμαι 
την γιαγιά μου, την μητέρα του πατέρα 
μου, που παίζαμε στο σπίτι της 13 πρώτα 
ξαδέλφια. Σε μια εποχή όπου δεν υπήρχαν 
οι τηλεοράσεις και παίζαμε το Καραγκιόζη 
για 50 λεπτά (σε δραχμές) το άτομο. 
Μας παρατηρούσε από το μπαλκόνι όταν παίζαμε με τα ξαδέλφια 
μου αλλά και με φίλους μας και όταν έβλεπε ότι τσακωνόμασταν, 
μας καλούσε και μας έλεγε: «όταν καλείτε φίλους στο σπίτι σας 
απαγορεύω να μαλώνετε και άς βρισκόσαστε στην αυλή γιατί 
τους φιλοξενείτε, διαφορετικά να πάτε έξω για να λύσετε τις 
διαφορές σας.
Τα κρητικά βιώματα με ακολουθούν, εκεί έμαθα την φιλοξενία, 
την φιλία, τι σημαίνει να είσαι Κρητικιά. Έχω μεγαλώσει με το 
να με  σέβονται οι άντρες αλλά και να μην φοβάμαι».
Ερ. Σε ποια εκλογική περιοχή έγινε η πρώτη πολιτική 
αναμέτρηση;
Απ. Όταν μπήκα στην πολιτική η πρώτη εκλογική αναμέτρηση 
έγινε στην Ευρυτανία όπου ήταν η γενέτειρα πατρίδα του 
Παύλου Μπακογιάννη. Στις 5 Νοεμβρίου του 1989, έγινα  
για πρώτη φορά βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
κερδίζοντας τη μονοεδρική περιφέρεια της Ευρυτανίας, όπου 
επανεξελέγη και στις δύο επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, 
της 8ης Απριλίου του 1990 και της 10ης Οκτωβρίου του 1993. 
Οι γυναίκες τότε δεν τολμούσαν να πηγαίνουν στο καφενείο 
και μετά την εκλογή μου μετά από ορισμένα χρόνια άρχισαν να 
συνοδεύουν  τους άντρες τους και στο καφενείο.
Ερ. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα πολιτικός;
Απ. Τα ανδρικά στερεότυπα στην πολιτική τα ξεπέρασα γιατί 
ως Κρητικιά έχω μάθει να μην φοβάμαι και πιστεύω στην 
γυναικεία δύναμη. Έτσι στις 20 Οκτωβρίου του 2002 μετά την 
εκλογική αναμέτρηση έγινα η πρώτη γυναίκα στην ιστορία της 
πόλης των Αθηνών Δήμαρχος Αθηναίων, με ποσοστό 60,6%, 
που είναι το μεγαλύτερο που έχει πάρει ποτέ δήμαρχος στο 
δήμο της Αθήνας.
 
Βιογραφικό 
Γεννήθηκε στην Αθήνα  το 1954 και είναι κόρη του πρώην 
πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας 

Μητσοτάκη το γένος Γιαννούκου. Ομιλεί 
τη γερμανική, γαλλική και την αγγλική 
γλώσσα. Το 1968 έφυγε εξόριστη μαζί με 
την οικογένειά της στο Παρίσι και το 1974 
μετά την πτώση της Χούντας επανήλθε στην 
Ελλάδα. 
Το 1977 έδωσε εξετάσεις στο Υπουργείο 
Συντονισμού και προσελήφθη ως υπάλληλος 
στη Διεύθυνση Θεμάτων της ΕΟΚ. Από 
το 1984 ως το 1989 ήταν υπεύθυνη του 
Πολιτικού Γραφείου του αρχηγού της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης και Προέδρου 
της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη.
Στις 5 Νοεμβρίου του 1989, εξελέγη για 

πρώτη φορά βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Τον Οκτώβριο του 1990, ορκίστηκε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη 
της Νέας Δημοκρατίας Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και το 
Δεκέμβριο του 1992, ανέλαβε το Υπουργείο Πολιτισμού. Στις 
εκλογές του 1996, άλλαξε εκλογική περιφέρεια και υπέβαλε 
υποψηφιότητα στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Αθήνας. 
Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1996, εξελέγη πρώτη βουλευτής της 
Νέας Δημοκρατίας στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Αθηνών, 
όπου και επανεξελέγη, πρώτη πάλι, στις εκλογές της 9ης 
Απριλίου του 2000. Από τον Σεπτέμβριο του 1991 και ως 
τον Αύγουστο 1992, ήταν Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της 
Νέας Δημοκρατίας και είχε την ευθύνη της εκπροσώπησης του 
κόμματος της στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατική Ένωση (EDU) 
και στην Διεθνή Δημοκρατική Ένωση (IDU). 
Στις 15 Φεβρουαρίου 2006 ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Υπουργού Εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμανλή. Τον 
Σεπτέμβριο του 2006 η Ελλάδα άσκησε την Προεδρία του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στις εκλογές 
της 16ης Σεπτεμβρίου 2007, ήταν υποψήφια στην Α’ Αθηνών, 
όπου και εξελέγη για άλλη μία φορά πρώτη. Στη νέα κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε εκ νέου Υπουργός Εξωτερικών. 
Τον Ιούνιο 2008 την εξέλεξαν στην Γαλλική Ακαδημία 
Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών ως ξένο εταίρο.  
Τον Ιανουάριο του 2009 η Ελλάδα ανέλαβε την προεδρία 
του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην 
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τον Ιούνιο φιλοξενήθηκε στην Κέρκυρα 
με ιδιαίτερη επιτυχία η Άτυπη Σύνοδος των υπουργών 
Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΟΑΣΕ.
Στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 εξελέγη για άλλη μια 
φορά πρώτη σε ψήφους βουλευτής στην Α΄Αθηνών. Στις 6 
Μαίου 2010 με αφορμή την απόφασή της να υπερψηφίσει 
στη Βουλή το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας 
διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και το κόμμα της 
Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. 

Οι
Πρώτες 
Κυρίες
Τα κρητικά βιώματα 
με ακολουθούν:  

φιλία, σεβασμός, φιλοξενία.
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Ομογένεια Ομογένεια

«Την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών 
μεταξύ εταιριών της Αυστραλίας και της Ελλάδας 
σχεδιάζει το Ελληνο-Αυστραλέζικό Επιμελητήριο 
ενώ οι εξαγωγές των κρητικών προϊόντων κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος στην Αυστραλία» τόνισε συνέντευξη 
που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Πρόεδρος της Κρητικής 
Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κ. Γιάννης 
Νιικολακάκης.
Ερ. Πόσα μέλη έχει η Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας.
Απ. Υπάρχουν 30.000 Κρήτες που ζουν στην Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία και εννέα (9) οργανώσεις που είναι 
μέλη της Ομοσπονδίας.
Ερ. Υπάρχει στο πρόγραμμα της μέσης εκπαίδευσης η 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας; 
Απ. Υπάρχουν πάνω από 60 ελληνικά σχολεία στην 
Αυστραλία όπου διδάσκεται μόνον η ελληνική γλώσσα. 
Τα τελευταία 15 χρόνια τα σχολεία έχουν βάλει την 
ελληνική γλώσσα επίσημα στο  αναλυτικό πρόγραμμα 
ως δεύτερη γλώσσα. 
Ερ. Εάν υπάρχει σχεδιασμός για επενδύσεις στην 
Ελλάδα ή για συνεργασία των Κρητών που ζούν στην 
Αυστραλία με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Απ. Ο οργανισμός που υπάρχει ήδη στην Αυστραλία που 

ο σκοπός είναι η δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων 
με εταιρίες της Αυστραλίας καθώς να συνεργαστούν 
στενότερα, είναι το Ελληνο-Αυστραλέζικο Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (HAACCI). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
Νομάρχη Ρεθύμνου-Κρήτης κ. Γιώργου Παπαδάκη στη 
Μελβούρνη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα μέλη 
του Επιμελητηρίου HAACCI για να συζητηθεί  κάθε 
δυνατότητα των επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες 
να αρχίσουν να εργάζονται πιο κοντά. Ήδη πολλά είδη 
διατροφής που εισάγονται στην Αυστραλία από την 
Ελλάδα, καθώς και η ποσότητα των τροφίμων, όπως 
τυριά, ελαιόλαδο, μέλι, ελιές και ξερά παξιμάδια που 
εξάγονται από την Κρήτη στην Αυστραλία αυξάνονται 
σε ετήσια βάση.
Ερ. Ποιες οι προετοιμασίες για την 70η επέτειο της 
μάχης της Κρήτης;
Απ. Για την 70ή επέτειο της Μάχης της Κρήτης  θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011 στην 
Τασμανία ετήσιο συνέδριο όπου θα συμμετέχουν πολλοί 
απόγονοι των Βετεράνων. 
Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχει ιστορική 
συμμαχία με την Ελλάδα. Την ιστορική περίοδο τον 

Επιχειρηματικές συνεργασίες 
Ελλάδας - Αυστραλίας

Μάιο του 1941 κατά τη διάρκεια της Μάχης της 
Κρήτης πάνω από 3.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί 
στρατιώτες τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν και 
5.100 συνελήφθησαν. Την 70η επέτειο υποστηρίζει η 
αυστραλιανή κυβέρνηση και οι τελετές θα διεξαχθούν 
όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στην Κρήτη με 
Έλληνες και Αυστραλούς βετεράνους. 
Ερ. Ποιες πολιτιστικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν 
για το 2011.
Απ. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι:
-Η συνάντηση PSK (Οργανωτική επιτροπή που 
συστάθηκε για να συντονίζει την 70η επέτειο της Μάχης 
της Κρήτης) τον Αύγουστο του 2011 στην Κρήτη.
-Κρητική θεατρική παράσταση στην Αυστραλία.
-Δύο ομάδες των κρητικών μουσικών θα επισκεφθούν 
την Αυστραλία, τον Μάιο και το Νοέμβριο 2011.
-Φιλανθρωπική εκδήλωση των Κρητών της Μελβούρνης 
για να συγκεντρωθούν χρήματα για το Νοσοκομείο 
Royal Παιδιών στη Μελβούρνη και πρέπει να σημειωθεί 
ότι κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε δωρίσει 
πάνω από $ 250.000.
Ερ. Εάν υπάρχουν προτάσεις από την Ομοσπονδία 
προκειμένου να φύγει από την οικονομική κρίση η 
Ελλάδα.
Απ. Οι Έλληνες και η Ελλάδα οφείλει να παραδεχθεί 
ότι αν είναι να αναδειχθεί σε παγκόσμιο παίκτη 
στην επιχείρηση και το εμπόριο, πρέπει να γίνει πιο 
ανταγωνιστική.  Αν η ελληνική οικονομία δεν γίνει 
ανταγωνιστική ποτέ δεν θα βελτιωθεί. Κατά τη διάρκεια 
του Παγκόσμιου Συνέδριου Κρητών στον Άγιο Νικόλαο 
για την επιχειρηματικότητα, τον Ιούλιο 2010 γίναμε 
μάρτυρες μιας έξοχης οργανωμένης διάσκεψης ανάλογης 
του διεθνούς προτύπου. Αυτό αποδεικνύει ότι η Ελλάδα 
μπορεί να χαράξει μια οργανωμένη οικονομική πορεία 
αρκεί οι Έλληνες να το θέλουν.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιάννης Νικολακάκης είναι Πρόεδρος της Κρητικής 
Ομοσπονδίας της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας 
και είναι μέλος του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών. 
Γεννήθηκε στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 
1969 . Οι γονείς του και οι δύο γεννήθηκαν στην 
Κρήτη και μετανάστευσαν στην Αυστραλία το 1962. 
Αφού τελείωσε το σχολείο, άρχισε να δουλεύει στην 
οικογενειακή επιχείρηση που οι γονείς του είχαν 
δημιουργήσει 34 χρόνια πριν. Σήμερα, με τον αδελφό 
του Σπύρο διευθύνουν την εταιρεία με γραφεία και 
αποθήκες σε κάθε κράτος της Αυστραλίας διανομής 
προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές 
εφαρμογές.
Η σχέση με το προσωπικό, τους πελάτες και τους 
προμηθευτές είναι ο σημαντικός παράγοντας 
που συμβάλλει σε μια επιτυχή επιχείρηση στην 
ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά σήμερα. 
Τα περισσότερα από τα προϊόντα που διανέμει η 
εταιρεία είναι από κατασκευαστές της Γερμανίας και 
της Αυστρίας οι οποίοι είναι οι κύριοι προμηθευτές της 
παγκόσμιας αγοράς.

Ο Γιάννης Νικολακάκης Πρόεδρος 
της Κρητικής Ομοσπονδίας 

Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας και 
μέλος του Παγκοσμίου Συμβούλιου 

Κρητών



Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Μεζεδοπωλείο

ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ
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Η Ενημέρωση

Το τετραετές σταθεροποιητικό πρόγραμμα της ελληνικής 
οικονομίας έχει ως στόχο να μειώσει σταδιακά το ετήσιο 
έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ώστε το δημόσιο 
χρέος, από τα 317 δις € που είναι  σήμερα,  να σταθεροποιηθεί 
στο τέλος της τετραετίας περίπου στα 340 δις €. Στην συνέχεια 
θα πρέπει ο προϋπολογισμός να παρουσιάσει πρωτογενές 
πλεόνασμα ώστε να αρχίσει η αποπληρωμή μέρους του χρέους. 
Το χρέος αυτό είναι τεράστιο για τα ελληνικά δεδομένα 
καθόσον είναι πάνω από 6 φορές μεγαλύτερο από τα ετήσια 
έσοδα του κράτους τα οποία είναι περίπου 55 δις €. Για να 
αποπληρωθεί το αυτό το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος θα 
απαιτηθούν περισσότεροι φόροι, περισσότερες περικοπές 
εξόδων και μισθών και άλλα μέτρα τα οποία οδηγούν σε 
μείωση της ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό η επόμενη δεκαετία 
θα είναι μια από τις δυσκολότερες δεκαετίες για την Ελληνική 
κοινωνία. 
Κάτω από αυτές τις οικονομικές συνθήκες, είναι φανερό 
ότι οι χρηματοδοτήσεις προς τους νέους δήμους θα είναι 
ανεπαρκείς. Η δε αποπληρωμή των υπαρχόντων χρεών 
των δήμων θα απορροφούν σημαντικά κονδύλια από 
τους προϋπολογισμούς τους και θα επιδεινώνουν το 
πρόβλημα της έλλειψης χρημάτων. Οι δήμοι θα πρέπει να 
αναζητήσουν τοπικούς πόρους από τους δημότες και τις 
επιχειρήσεις για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες 
τους. Εξάλλου ο προσανατολισμός των νέων δήμων είναι 
η σταδιακή αυτοχρηματοδότηση τους από τους ίδιους τους 
δημότες. Σήμερα έχει έρθει η ώρα όπου οι δήμοι μπορούν 
να  πρωτοστατήσουν στην οικονομική ανάπτυξη των 
περιοχών τους και να δράσουν σαν μικρές κυβερνήσεις 
ώστε να αυξήσουν την ευημερία των κατοίκων τους. Οι νέοι 
δήμοι δεν θα πρέπει να επιβάλουν νέους φόρους στους ήδη 
εξασθενημένους οικονομικά δημότες από τους φόρους που έχει 
επιβάλει η κεντρική κυβέρνηση, και ούτε θα πρέπει να κάνουν 
απλά  διαχείριση χρημάτων.  Τα έσοδα των νέων δήμων θα 
πρέπει να προέλθουν από την οικονομική ανάπτυξη του δήμου. 

Οι νέοι δήμοι πρέπει να βλέπουν μακριά και να σχεδιάζουν 
πέρα από την δημιουργία των καθημερινών υποδομών 
ύδρευσης και αποχέτευσης κλπ. Πρέπει να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν στρατηγικές οι οποίες θα φέρνουν χρήματα 
στην περιοχή του δήμου είτε με την πώληση των τοπικών 
προϊόντων σε άλλες περιοχές της Ελλάδος ή του εξωτερικού, 
είτε με την προσέλκυση τουριστών οι οποίοι θα δαπανούν τα 
χρήματα τους στον δήμο, είτε με την προσέλκυση επενδύσεων. 
Αυτές οι εισροές χρημάτων θα μπορέσουν να αποτελέσουν 
την μελλοντική πηγή εσόδων για τις δημοτικές αρχές τα 
οποία θα αναπληρώσουν τις ούτως ή άλλως ανεπαρκείς 
χρηματοδοτήσεις από την κεντρική κυβέρνηση. 
Η οικονομική κρίση, για κάποιους διορατικούς ανθρώπους, 
αποτελεί την αφορμή για τον επανασχεδιασμό και 
επαναπροσανατολισμό των αναπτυξιακών διαδικασιών και 
προτεραιοτήτων ενός τόπου. Οι μεγάλοι Δήμοι που δημιουργεί 
το σχέδιο Καλλικράτης, έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν 
ευρύτερες αναπτυξιακές στρατηγικές, πράγμα το οποίο δεν 
μπορούσε να συμβεί στο παρελθόν με τον κατακερματισμό  
σε μικρότερους δήμους.  Σε αυτήν την κατεύθυνση θα 
πρέπει οι υποψήφιοι που επιθυμούν να αναλάβουν τις τύχες 
του Αποκόρωνα, να προβληματιστούν και να σχεδιάσουν 
ένα μακροχρόνιο τουλάχιστον δεκαπενταετές πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης οικονομικής ανάπτυξης του δήμου.
Η χάραξη και υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης 
σε επίπεδο δήμων από τις νέες δημοτικές αρχές, οι οποίες θα 
αναδείξουν ένα ξεχωριστό δήμο, ένα δήμο που θα διαφέρει από 
τους άλλους, μπορεί να οδηγήσει σε μια μόνιμη ευημερία του 
δήμου και την έξοδο τους πολύ νωρίτερα από την οικονομική 
κρίση. 
Ο Αποκόρωνας κατεξοχήν αγροτο-κτηνοτροφική επαρχία, 
στηρίζει την ανάπτυξη του κυρίως, στην παραγωγή αγροτικών 
και κτηνοτροφικών προϊόντων. Την τελευταία  τριακονταετία 
η στροφή προς τις τουριστικές υποδομές συμπλήρωσαν και 
προσέφεραν σημαντικά εισοδήματα στους κατοίκους της 

επαρχίας.  Η μεταποίηση παρόλο τις σημαντικές προσπάθειες 
δεν κατάφερε να κερδίσει σημαντικό μερίδιο στην ανάπτυξη 
του Αποκόρωνα. Η οικονομική κρίση όμως επιφέρει σημαντικά 
κτυπήματα στον τουρισμό και στα αγροτικά προϊόντα. Η 
μη ύπαρξη μιας επώνυμης και αναγνωρισμένης μάρκας των 
τοπικών προϊόντων επιτείνει τις δυσκολίες της διάθεσης των 
τοπικών προϊόντων σε άλλες αγορές.
Ενδεικτικές στρατηγικές για την οικονομική ανάπτυξη του 
Αποκόρωνα θα μπορούσαν να είναι οι παρακάτω:
Α) Στην τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
Όλα τα ανεπτυγμένα κράτη σήμερα δίνουν ύψιστη σημασία 
στην διατροφή των πολιτών τους. Ολοένα και περισσότερες  
πανεπιστημιακές έρευνες καταδεικνύουν την προληπτική 
σημασία της υγιεινής διατροφής για την μακροβιότητα. 
Πλήθος πανεπιστημιακών ερευνών έχουν αποδείξει την 
ευεργετική επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό της κρητικής 
διατροφής.
Η αναζήτηση τροφής χωρίς συντηρητικά, χωρίς φυτοφάρμακα 
και χωρίς τοξικές ουσίες θα είναι η πιο σημαντική επιλογή των 
ανθρώπων στο μέλλον. Η τάση αυτή οδηγεί στις βιολογικές 
καλλιέργειες. Είναι εμφανές πλέον ότι όλα τα σουπερ μάρκετ 
διαθέτουν ειδικά ράφια για βιολογικά προϊόντα.
Στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι η  σταδιακή μετατροπή του 
δήμου Αποκορώνου σε δήμο ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.
Ο δήμος θα πρέπει να δημιουργήσει μια εξειδικευμένη 
υπηρεσία η οποία θα δίνει ένα πιστοποιητικό με την ονομασία: 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ-ΔΗΜΟΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Ένα 
δεύτερο πιστοποιητικό θα δίνεται για βιολογικά τρόφιμα 
κρητικής διατροφής με την ονομασία ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ-
ΔΗΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. 
Η υπηρεσία αυτή θα στελεχωθεί από κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό αξιοκρατικά επιλεγμένο,  θα 
αποδίδει τα πιστοποιητικά, θα κάνει συνεχώς αυστηρούς 
ελέγχους θα διαφημίζει την κρητική διατροφή, και θα είναι 
αυτοχρηματοδοτούμενη. Σε μόνιμη ιστοσελίδα του δήμου, 
θα δημοσιεύει τους πιστοποιημένους παραγωγούς και 
επιχειρήσεις, την συχνότητα, το είδος και τα αποτελέσματα 
των ελέγχων για κάθε πιστοποιούμενο. Επίσης θα προβάλει 
και θα διαφημίζει την πιστοποίηση της κρητικής διατροφής 
και της βιολογικής κρητικής διατροφής ώστε σταδιακά τα 
επόμενα χρόνια να αναγνωριστεί ο δήμος Αποκορώνου, τοπικά 
αλλά και διεθνώς, σαν δήμος υγιεινής διατροφής (κρητικής 
διατροφής και βιολογικής κρητικής διατροφής). 
Αρχικά θα δοθούν τα πρώτα πιστοποιητικά σε ορισμένες 
ταβέρνες οι οποίες θα πρέπει να σερβίρουν  φαγητά κρητικής 
διατροφής, και θα χρησιμοποιούν μόνο τοπικά προϊόντα του 
δήμου Αποκορώνου. Επίσης θα δοθούν πιστοποιητικά και σε 
ταβέρνες που θα χρησιμοποιούν βιολογικά προϊόντα κρητικής 
διατροφής. Η διαφήμιση της κρητικής διατροφής και της 
βιολογικής κρητικής διατροφής από την πλευρά του δήμου και 
η αύξηση των κερδών των πρώτων πιστοποιημένων ταβερνών 
θα έχει ως συνέπεια να τρέξουν και οι άλλες ταβέρνες να 
πιστοποιηθούν. Ο στόχος θα είναι, σταδιακά μετά από χρόνια, 
ολοένα και περισσότερες ταβέρνες που θα έχουν πιστοποιηθεί  
ότι σερβίρουν φαγητά κρητικής διατροφής να αποκτήσουν και 
το πιστοποιητικό της βιολογικής κρητικής διατροφής.

Παράλληλα θα πιστοποιηθούν και ορισμένοι παραγωγοί 
βιολογικών προϊόντων από κάθε είδος τοπικών προϊόντων 
(λάδι, ντομάτες, παξιμάδι, τυρί, μέλι, κρέας κλπ.). Πολλά 
προϊόντα είναι είδη εκ της φύσεως τους βιολογικά όπως η 
ρίγανη, το φασκόμηλο, η δάφνη και τα υπόλοιπα αρωματικά 
και θεραπευτικά βότανα. Τα κέρδη των πρώτων παραγωγών 
θα οδηγήσουν και άλλους παραγωγούς να σπεύσουν να 
πιστοποιηθούν σε βιολογικές καλλιέργειες. 
Σε δεύτερη φάση η προσπάθεια του δήμου θα είναι η 
δημιουργία επωνύμων τοπικών προϊόντων (για τα μη 
βιολογικά προϊόντα) με μια ετικέτα πώλησης με την επωνυμία: 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ. 
Ο δήμος θα προωθεί, θα διαφημίζει το σήμα ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 
και θα πιστοποιεί επιχειρήσεις που θέλουν  να το 
χρησιμοποιήσουν με την δέσμευση να ακολουθούν ειδικές 
προδιαγραφές ποιότητας. Για παράδειγμα θα μπορεί κάποιος 
να πιστοποιηθεί να χρησιμοποιεί το σήμα ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ 
λάδι, ή ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ κρασί, ή ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ ρίγανη, 
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ τυρί, ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ μέλι κλπ. Με το τρόπο 
αυτό τα πολύτιμα προϊόντα μας όπως το λάδι, το κρασί, τα 
πορτοκάλια, η ρίγανη, η μαντζουράνα, η δάφνη και τα άλλα 
αρωματικά βότανα, κλπ., θα γίνουν επώνυμα και η διαφήμιση 
τους από τον δήμο θα συμβάλλει στο να ξεχωρίσουν, να γίνουν 
πασίγνωστα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αυξηθούν 
οι  πωλήσεις τους.
Η συνεχή διαφήμιση και αναγνώριση του Αποκόρωνα 
ως ειδικευμένου δήμου στην κρητική διατροφή και στην  
βιολογική κρητική διατροφή θα διαφοροποιήσει και θα κάνει 
τον δήμο ξεχωριστό και μοναδικό οπότε θα έλκει σημαντικό 
αριθμό ντόπιων και ξένων τουριστών χωρίς να απαιτείτε 
σημαντική περαιτέρω διαφήμιση.  
Για την περαιτέρω διάδοση της κρητικής διατροφής θα πρέπει 
να δημιουργηθεί μια σχολή μαγειρικής, όπου θα έρχονται 
μάγειρες από το εξωτερικό  και την λοιπή Ελλάδα και θα 
διδάσκονται δωρεάν από έμπειρες νοικοκυρές την παρασκευή 
φαγητών κρητικής διατροφής αλλά και γλυκών κουταλιού. 
Οι εκπαιδευμένοι - πιστοποιημένοι αυτοί μάγειροι θα είναι οι 
πρεσβευτές της κρητικής διατροφής στον υπόλοιπο κόσμο. 
Παράλληλα θα γίνουν συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ στο 
εξωτερικό και στην Ελλάδα ώστε να δημιουργήσουν ράφια 
στα οποία θα βρίσκονται τα επώνυμα πλέον προϊόντα κρητικής 
διατροφής από τον Αποκόρωνα που θα απαιτούνται για την 
παρασκευή φαγητών και γλυκών.  
Β) Στον τομέα του τουρισμού
Η φύση έχει χαρίσει απλόχερα ορισμένα μοναδικά 
πλεονεκτήματα στον Αποκόρωνα, όπως: Την πανέμορφη Λίμνη 
στον Κουρνά, τους τρείς μοναδικούς ποταμούς της Κρήτης 
που τρέχουν συνεχώς νερό (δυο στις Καλύβες και ένας στην 
Γεωργιούπολη), τους ορμητικούς χείμαρρους, την απέραντη 
γαλάζια θάλασσα, τα γραφικά ψαρολίμανα των Καλυβών και 
της Αλμυρίδας, το ακρωτήρι Δρέπανος, τα σπήλαια, τη θέα στα 
χιονισμένα Λευκά Όρη, τις πηγές των Αρμένων, του Στύλου, 
των Καλυβών, το μοναδικά μονοπάτια μέσα στη φύση και 
κυρίως στον ορεινό Αποκόρωνα, την πανέμορφη αρχιτεκτονική 
των πέτρινων σπιτιών, τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, τα 
γραφικά χωριουδάκια, τις αναρίθμητες γραφικές μικρές και 
μεγάλες εκκλησίες, τα σπάνια φυτά από τα οποία πολλά είναι 
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μοναδικά παγκοσμίως, την μεγάλη ποικιλία αρωματικών 
φυτών, την ευωδιά του θυμαριού, το μαγευτικό άρωμα του 
νυχτολούλουδου και των αμέτρητων άλλων λουλουδιών, 
τους ήχους από τα λέρια των προβάτων, τα γεράκια, τους 
αετούς και τα εκατοντάδες άλλα πουλιά, την πλούσια ιστορία 
σε όλους τους πολέμους, τις σπουδαίες προσωπικότητες  
που έχει αναδείξει στο παρελθόν αλλά και στο παρόν, την 
κριτική φιλοξενία, το κρητικό φιλότιμο, τα κεράσματα 
τσικουδιάς, το χαμόγελο των κατοίκων, τα μαύρα πουκάμισα 
των κρητικών, τους λεβέντες κρητικούς τσοπάνηδες, τους 
αγέρωχους κρητικούς παππούδες με τις στραβές κατσούνες, 
την μαυροφορεμένες γιαγιάδες με το νεανικό-απαλό δέρμα 
στο πρόσωπο τους,  την κρητική διατροφή (το πιλάφι, τους 
χοχλιούς, τις μυζηθρόπιτες, το γιαούρτι με μέλι, τις χωριάτικες 
σαλάτες τα καλιτσούνια κλπ), τα κρητικά γλυκά κουταλιού (το 
περγαμόντο, το νεράντζι, το καρυδάκι, το σύκο, το καρπούζι 
κλπ.), τα αμέτρητα φρούτα όλες τις εποχές, το λάδι, το κρασί, 
την τσικουδιά, το ρακόμελο, τα πανηγύρια, του κρητικούς 
γάμους, τους χορούς, τα τραγούδια, τους ήχους της λύρας 
και του λαούτου, τις  ριζίτικες φωνές των τραγουδιστών, 
τους επιτυχημένους καλλιτέχνες,  την απόλυτη ησυχία και 
ηρεμία που αποπνέουν όλα τα χωριά του Αποκόρωνα και 
τέλος τη πιο ζηλευτή ανατολή του ήλιου, το πιο συναρπαστικό 
ηλιοβασίλεμα και το πιο πλούσιο φως του φεγγαριού.
 Ίσως το πιο σπουδαίο πλεονέκτημα από όλα να είναι το 
μοναδικό δροσερό κλίμα το καλοκαίρι, ο ήπιος χειμώνας και 
οι περισσότερες μέρες με ηλιοφάνεια από όλη την Ευρώπη. 
Οι άνεμοι εδώ είναι ασθενείς σε αντίθεση με άλλα νησιά και 
άλλες περιοχές της Κρήτης όπου λυσσομανούν όλο το χρόνο.  
Η εξαιρετική και σπάνιας ομορφιάς θέα από όλες της περιοχές 
του Αποκόρωνα είναι ότι καλύτερο έχει να επιδείξει σήμερα  
η επαρχία. Από τα περισσότερα χωριά μπορεί κάποιος να δει 
στα δεξιά του τα χιονισμένα Λευκά Όρη και στα αριστερά του 
το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Και μην ξεχάσουμε ότι 
απέχει δέκα λεπτά από το λιμάνι της Σούδας και είκοσι λεπτά 
από το αεροδρόμιο.
Τα παραπάνω είναι μια ενδεικτική αναγραφή των 
πλεονεκτημάτων του Αποκόρωνα. Σίγουρα υπάρχουν και 
πολλά άλλα που διαφεύγουν από την παρούσα καταγραφή.
Τα πλεονεκτήματα αυτά, έχουν ανακαλύψει τα τελευταία 
χρόνια, πολλοί βόρειο ευρωπαίοι και έχουν επιλέξει να ζήσουν 
εδώ τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους είτε αγοράζοντας 
εξοχικές κατοικίες είτε ενοικιάζοντας οικίες. Εκτός του 
πολύτιμου συναλλάγματος που φέρνουν οι άνθρωποι αυτοί 
για την αγορά της κατοικίας τους, είναι και καταναλωτές των 
προϊόντων του Αποκόρωνα και παράλληλα οι πρεσβευτές της 
προώθησης των παραπάνω πλεονεκτημάτων στα μέρη τους. 
Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα παραπάνω πλεονεκτήματα δεν 
έχουν αναδειχθεί και προωθηθεί με συντονισμένο συστηματικό 
τρόπο από κάποια αρχή. Ούτε καν μια ιστοσελίδα στο 
ιντερνέτ δεν υπάρχει να τα προβάλει. Εδώ είναι ένα λαμπρό 
πεδίο για τη νέα δημοτική αρχή να ηγηθεί στην ανάδειξη και 
προώθησης των πλεονεκτημάτων αυτών ώστε να συμβάλλει 
στην οικονομική ανάπτυξη του δήμου με την αύξηση της 
τουριστικής κίνησης και την προώθηση των προϊόντων του 
Αποκόρωνα. Ενδεικτικά, εκτός από την ανάδειξη του δήμου σε 
δήμο κρητικής διατροφής, θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι 

παρακάτω στρατηγικές για την αύξηση του τουρισμού:
1) Κοινοί κανόνες για όλα τα χωριά για την διατήρηση της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Η κατεδάφιση παλαιών οικιών 
θα πρέπει να αντικαθιστάται με πανομοιότυπες με τις αρχικές 
παραδοσιακές κατασκευές. Ο τρόπος κατασκευής και τα 
χρώματα βαφής των οικιών θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα 
για όλα τα χωριά.
2) Δημιουργία μαρίνας για σκάφη αναψυχής στην 
Γεωργιούπολη και στις Καλύβες (στις Καλύβες έχει ήδη 
θεσμοθετηθεί).
3) Ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού μέσα από τα 
πανέμορφα μονοπάτια του ορεινού Αποκόρωνα και η ανάδειξη 
των πλούσιων σπηλαίων. Είδη κυκλοφορεί ένα βιβλίο από ένα 
Άγγλο που κατοικεί εδώ το οποίο περιγράφει τα μονοπάτια του 
Αποκόρωνα.
4) Ανάπτυξη αγροτουρισμού και βοτανολογικού τουρισμού 
για επίσκεψη των σπάνιων φυτών και συλλογή αρωματικών 
φυτών.
5) Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών εφαρμογών για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και για περισσότερο ανάπτυξη, φιλική 
προς το περιβάλλον.
6) Αξιοποίηση των πλούσιων υδάτινων αποθεμάτων προς 
όφελος των κατοίκων του Αποκόρωνα (ύδρευση και άρδευση 
όλων των χωριών σε συνεχή βάση). Ανάδειξη και αξιοποίηση 
των ποταμών και της λίμνης ως τουριστικά αξιοθέατα.
7) Δημιουργία ιστοσελίδας για την προβολή του Αποκόρωνα. 
Θα μπορούν να διαφημιστούν  με χαμηλό κόστος οι 
επιχειρήσεις και οι φορείς του Αποκόρωνα με συνεχή ροή 
πληροφοριών για πολιτιστικές εκδηλώσεις, πανηγύρια κλπ. 
Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα να κλείνονται τουριστικά 
καταλύματα μέσω ιντερνέτ από την ιστοσελίδα του δήμου. 
8) Η ένδοξη ιστορία του Αποκόρωνα θα πρέπει να αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του δήμου με φωτογραφίες και ντοκουμέντα 
όλων των εποχών. 
9) Την συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού και την 
συστηματική διαφήμιση των καταστημάτων κρητικής 
διατροφής και της βιολογικής κρητικής διατροφής , των 
παραγωγών των βιολογικών προϊόντων και των τοπικών 
προϊόντων με το σήμα ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ. 
10) Την αναβίωση και διάδοση πατροπαράδοτων τοπικών 
εθίμων και παραδόσεων 
Οι παραπάνω στρατηγικές είναι ενδεικτικές. Σίγουρα πρέπει 
να εξειδικευτούν και να προστεθούν και άλλες. Η περιγραφή 
τους όμως αρκεί  να δείξει μια άλλη διάσταση την οποία 
θα πρέπει σήμερα οι δήμοι να ακολουθήσουν ώστε να 
ανταποκριθούν σε ένα από τους σπουδαιότερους ρόλους τους: 
την δημιουργία μακροχρόνιων ανταποδοτικών υποδομών για 
την διαρκεί ευημερία των δημοτών τους. Για τον Αποκόρωνα, 
η ανάδειξη του ως δήμος υγιεινής διατροφής σε συνδυασμό με 
τον τουρισμό που θα προελκύσει το γεγονός αυτό, θα έχει ως 
αποτέλεσμα την δημιουργία ενός πλούσιου δήμου, ο οποίος 
θα έχει τα απαραίτητα έσοδα ώστε να υλοποιήσει τα καλύτερα 
δυνατά  έργα προς όφελος των πολιτών.
Οι δημότες θα πρέπει να αναζητήσουν υποψηφίους οι 
οποίοι διαθέτουν ικανούς ανθρώπους να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν τέτοιας φύσεως στρατηγικές οικονομικής 
ανάπτυξης.
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Τουρισμός

«Η τουριστική βιομηχανία επηρεάστηκε περισσότερο από 
όσο αναμενόταν από τις επαναστατικές αλλαγές που επέφερε 
στην παγκόσμια οικονομία  η ευρεία χρήση του Διαδικτύου» 
αναφέρεται σε έρευνα  με θέμα «Ο Τουρισμός στην Ψηφιακή 
Οικονομία» που εκπόνησε το Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευ-
νών και Προβλέψεων.
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιεί κάθε χρόνο το 
«Κέντρο για το Ψηφιακό Μέλλον» του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια, τα δημοφιλέστερα σε πωλήσεις αγαθά που δια-
κινήθηκαν μέσω Διαδικτύου το 2008, οι ταξιδιωτικές υπηρε-
σίες, τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά και τα προϊόντα 
πληροφορικής. Εάν η κατάταξη γίνει με βάση το ύψος της 
συνολικής χρηματικής δαπάνης και όχι τον όγκο των συναλ-
λαγών, τότε πρώτες στη λίστα των δημοφιλέστερων αγαθών 
κατατάσσονται οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Όπως προκύπτει 
από τα διαθέσιμα στοιχεία, το 37% των συνολικών συναλ-
λαγών που πραγματοποιούνται στο Διαδίκτυο, σχετίζονται 
έμμεσα ή άμεσα με τη διακίνηση τουριστικών πληροφοριών 
και την εμπορία σχετικών υπηρεσιών. Πρόκειται για εντυπω-
σιακό ποσοστό, αν αναλογιστεί κανείς ότι η τουριστική δρα-
στηριότητα συμβάλλει μόνο κατά 6% στο Παγκόσμιο ΑΕΠ.
Για να προφυλαχθούν οι επιχειρήσεις από την ταχεία απα-
ξίωση των καινοτόμων επενδύσεών τους, η τεχνογνωσία 
απέκτησε χαρακτηριστικά άυλου περιουσιακού στοιχείου 
και προστατεύεται νομικά. Αλλά ο τουρισμός αποτελεί ένα 
ιδιότυπο προϊόν που περιγράφεται ακριβέστερα από τον όρο 
«καταναλωτική εμπειρία». Ο κλάδος ανήκει στον τομέα πα-
ροχής υπηρεσιών «τρόπου ζωής» και σε αυτού του είδους τις 
υπηρεσίες είναι πολύ δύσκολη η παραγωγή μιας τόσο καινο-
τόμου ιδέας που θα μπορούσε να καταχωρηθεί ως «πατέντα» 
για να τύχει νομικής προστασίας. 
Οι καινοτόμες πρακτικές τους περιορίζονται σε θέματα 

marketing ή διακόσμησης και έχουν συνήθως εφήμερο ή 
περιστασιακό χαρακτήρα. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, επι-
λέγουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις εκσυγχρονισμού 
που διασφαλίζουν τη σχετική τους θέση στον ανταγωνισμό. 
Σε στρατηγικό επίπεδο, αφήνουν να εξοικειωθεί ο πελάτης με 
τις νέες τεχνολογίες στο χώρο της μόνιμης κατοικίας του και 
στη συνέχεια να του τις προσφέρουν με μορφή επιπρόσθετης 
παροχής που εμπλουτίζει το προϊόν που του προσφέρουν . 
Συμπερασματικά, μπορεί να λεχθεί ότι οι τουριστικές επιχει-
ρήσεις είναι από τη φύση τους καταναλωτές ώριμης τεχνο-
λογίας. Συνήθως, εφαρμόζουν διαδικασίες «διατηρητικής» 
τεχνολογικής προσαρμογής, που αποσκοπεί στο να διατηρή-
σουν αμετάβλητη τη σχετική τους θέση στον ενδοκλαδικό 
ανταγωνισμό.
Η χρήση του διαδικτύου στο χώρο διανομής και εμπορίας 
τουριστικών υπηρεσιών εξαπλώθηκε με πολύ πιο αργούς 
ρυθμούς στην ευρωπαϊκή αγορά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
το 2006 οι δαπάνες για on-line αγορές ταξιδιωτικών υπηρε-
σιών στις ΗΠΑ, ανήλθαν σε 80 δις δολάρια. Το ποσό αυτό 
αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού μεγέθους της αγοράς. 
Στην Ευρώπη, η σχετική δαπάνη ανήλθε σε 49 δις δολάρια 
και αντιστοιχούσε μόλις στο 23% της συνολικής τουριστικής 
κατανάλωσης. Μάλιστα, οι περισσότερες από τις συναλλαγές 
αυτές είναι ενδοεταιρικές ή αφορούν στην αγορά εισιτηρίων. 
Την ίδια στιγμή, η παρουσία των τουριστικών επιχειρήσεων 
στο διαδίκτυο για σκοπούς που σχετίζονται με την προβολή 
και διαφήμιση των υπηρεσιών τους, δεν διαφέρουν σχεδόν 
καθόλου ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Η μεγάλη καθυστέρηση που εμφανίζει η διαδικτυακή εμπο-
ρία ταξιδιωτικών υπηρεσιών στην γηραιά ήπειρο, συναρ-
τάται άμεσα με τη δομή του τουριστικού της κυκλώματος. 
Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου οι δύο βασικοί πυλώνες της 
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τουριστικής ανάπτυξης ήταν οι αεροπορικές εταιρίες και οι 
ξενοδοχειακές αλυσίδες, στην Ευρώπη οι δύο αντίστοιχοι 
πυλώνες ήταν οι tour-operators και οι εταιρίες ναυλωμένων 
πτήσεων (charters).
Οι διαφορές που εμφανίζει η δομή της τουριστικής βιομηχα-
νίας σε Ευρώπη και Αμερική οφείλονται στους ακόλουθους 
παράγοντες: 
• Στην ευρωπαϊκή ήπειρο υπήρχαν πολλοί ανεξάρτητοι κρα-
τικοί σχηματισμοί. Αντίθετα, στη Βόρεια Αμερική υπάρχουν 
μόνο δύο κράτη που λειτουργούσαν ανέκαθεν γλωσσικά, 
θεσμικά και οικονομικά ως ενιαία αγορά.
• Η ευρωπαϊκή αγορά αερομεταφορών άνοιξε πολλά χρόνια 
μετά την αμερικανική στον ανταγωνισμό.
• Οι ευρωπαϊκές γραφειοκρατίες θεωρούν καθήκον τους να 
προστατεύουν τα συμφέροντα των εθνικών τους επιχειρήσε-
ων. Στα πλαίσια αυτής της λογικής, οι τράπεζες στη βορει-
οδυτική Ευρώπη στήριξαν χρηματοοικονομικά την ταχεία 
ανάπτυξη των μεγάλων tour operators. Αντίστοιχα, στο Νότο 
ένα πλέγμα προστατευτισμού και επιχορηγήσεων, δημιούρ-
γησε μία εγχώρια τάξη μικρών και μεσαίων ξενοδόχων.
• Οι περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και 
μία σειρά γραφειοκρατικών μεθοδεύσεων κατά τη φάση της 
αδειοδότησης, δεν επέτρεψαν στην Ευρώπη την επέκταση 
των διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων πέρα από τα κέντρα 
των μεγάλων πόλεων.
• Σε κάθε χώρα μιλούσαν διαφορετική γλώσσα, είχαν άλλο 
νόμισμα και διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Το γεγονός αυτό, 
δημιουργούσε εύλογες ανησυχίες στους τουρίστες και καθι-
στούσε πιο αναγκαία τη διαμεσολάβηση του ταξιδιωτικού 
πράκτορα. Έτσι, ο Τ.Ο. κατέστη εγγυητής της σχέσης ποιό-
τητας - τιμής στη συνείδηση του μέσου Ευρωπαίου τουρίστα.
Ο τομέας ανθρωπογενών υπηρεσιών.
Η τεχνολογία εξελίσσεται και οι σκεπτόμενες μηχανές 
ανέρχονται σταθερά στην ιεραρχία του γραφείου, αναλαμ-
βάνοντας όλο και πιο σύνθετες εργασίες (Rifkin 1995). Πρό-
κειται για συστήματα αυτόματης αναγνώρισης φωνής που 
απαντούν στα τηλεφωνήματα, αναγνωρίζουν αιτήματα και 
καταγράφουν μηνύματα. Όταν βελτιωθούν και καταστούν 
φθηνότερες οι εφαρμογές αυτού του τύπου, αναμένεται ότι 
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη ρεσεψιόν ενός ξενο-
δοχείου. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα μικρά ξενοδοχειακά 
καταλύματα θα είναι οι πιο ωφελημένοι από τους παράγοντες 
της τουριστικής αγοράς.
Εκτιμάται ότι και τα πρώτα ανδροειδή, που οι εμπορικές τους 
εφαρμογές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην 
αγορά μετά το 2010, θα έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό 
και θα χρησιμοποιηθούν στο χώρο των μουσείων ως ξεναγοί 
και στον τομέα των υπηρεσιών εστίασης ως σερβιτόροι. 
Τέλος, η μετάβαση στην Οικονομία της Πληροφορίας, ανα-
μένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά το ρόλο του επιχειρη-
ματία. Ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων κάθε επιχείρησης, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της, θα μπορεί να διεκπεραιώνει 
όλες τις εταιρικές υποθέσεις από οπουδήποτε κι αν βρίσκε-
ται, ανά πάσα στιγμή. Στο μέλλον η συνύπαρξη του διαδι-
κτύου και πληθώρας ψηφιακά ελεγχόμενων κεφαλαιουχικών 
αγαθών, θα μετατρέψουν από χωρική σε χρονική την υπό-
σταση του εργασιακού χώρου κάθε επιχείρησης. 
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Η Γνώμη

Η Γνώμη

«Μετά και την τελευταία πυρκαγιά στην περιοχή του Πρέβελη, 
είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη σύστασης Φορέα διαχείρισης 
για την περιοχή ώστε να συντονιστούν οι διάφοροι φορείς υπεύ-
θυνοι για τη διαχείριση (Δ/νση Δασών, Αρχαιολογία, Λιμενικό, 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, κ.α.)» υπογράμμισε σε συνέντευξη που 
έδωσε στο «Ην-Ων» η κ. Χριστίνη Φουρναράκη υπεύθυνη της 
Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του Μεσογειακού 
Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). 
Και συνέχισε: «Αυτό άλλωστε προτείνεται από το 1998, όταν 
ολοκληρώθηκε η μελέτη για το Διαχειριστικό Σχέδιο της περι-
οχής. Η μελέτη αυτή είχε υλοποιηθεί στα πλαίσια του προ-
γράμματος LIFE Δυτ. Κρήτης από τον Οργανισμό Ανάπτυξης 
Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ), το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο 
Χανίων (ΜΑΙΧ). Εξάλλου, η σύσταση Διαχειριστικού Φορέα 
προβλέπεται από το νόμο 2742/99 («Χωροταξικός Σχεδιασμός 
και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»), το άρθρο 15 του 
οποίου ρυθμίζει την διαδικασία ίδρυσης Φορέων Διαχείρισης 
στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000. Δυστυχώς μέχρι σή-
μερα στην Ελλάδα έχουν συσταθεί μόνο 27 φορείς διαχείρισης 
(ενώ έπρεπε να υπάρχουν 264, όσες και οι περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000). Στην Κρήτη έχει συσταθεί μόνο ένας, αυτός 
του «Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς».

«Πρέπει να σημειωθεί -τόνισε- ότι με τη καταστροφή του 
δάσους του Πρέβελη πέρα από τα δένδρα του Φοίνικα (που αν 
δεν αναβλαστήσουν θα χρειαστούν πάνω από 30 χρόνια για να 
αρχίσει να επανέρχεται το δάσος) απειλήθηκαν στην ευρύτερη 
περιοχή και άλλα σημαντικά αυτοφυή είδη. Συγκεκριμένα, στην 
ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί το 1/3 των φυτών της Κρή-
της (σε όλη την Κρήτη υπάρχουν περίπου 1800 είδη φυτών). 
Ειδικότερα στην περιοχή «Λίμνη» του Πρέβελη καταγράφηκαν 
282 διαφορετικά είδη. Μεταξύ αυτών τα 29 είδη είναι ενδημικά 
της Κρήτης, τα τέσσερα από τα οποία περιλαμβάνονται στο 
Κόκκινο βιβλίο των Απειλουμένων φυτών της Ελλάδας και 27 
προστατεύονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία».
Σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο, το οποίο βεβαίως απαιτεί 
επικαιροποίηση μετά από τόσα χρόνια, προτείνονται τα εξής:
- Καθορισμός ζωνών προστασίας. Ειδικότερα προτείνονται τρείς 
ζώνες: Ζώνη Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, Ζώνη Προστα-
σίας της Φύσης και Ζώνη Οικοτουριστικής Ανάπττυξης.
Για την Ζώνη Απόλυτης Προστασίας του Πρέβελη κρίνεται 
απαραίτητη η δημιουργία ενός πυρήνα, όπου δεν υφίστανται 
ανθρώπινες δραστηριότητες και επιδράσεις.
Για την Ζώνη Προστασίας της Φύσης οι ανθρώπινες δραστηρι-
ότητες θα είναι αυστηρά ελεγχόμενες και στην Ζώνη Οικοτου-
ριστικής περιοχής να χαραχθεί δίκτυο μονοπατιών, να γίνουν 

ειδικά προγράμματα ενημέρωσης των κτηνοτρόφων και να 
ληφθούν μέτρα για την αποτροπή της χρήσης της φωτιάς.
Με βάση το διαχειριστικό σχέδιο στην περιοχή του Πρέβελη 
πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:
- Σαφής ορισμός των δημοσίων εκτάσεων και κυρίως της ζώνης 
αιγιαλού και παραλίας, της κοίτης του ποταμού και της παρόχθι-
ας ζώνης.
- Αποσαφήνιση των τίτλων των φερομένων ως ιδιοκτητών του 
φαραγγιού Πρέβελη και της περιφερειακής του έκτασης.
- Όταν προσδιορισθούν οι δημόσιες εκτάσεις, προτείνεται 
να γίνει αναγκαστική απαλλοτρίωση, των μη ήδη δημοσίων 
τμημάτων της περιοχής που ορίζεται ως Ζώνη Προστασίας της 
Φύσης. Το μέτρο της απαλλοτρίωσης προτείνεται λόγω της 
εξαιρετικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, βιολογικής της αξίας, για 
λόγους προστασίας και δυνατότητας εφαρμογής διαχειριστικών 
πρακτικών.
- Η προσέγγιση στην περιοχή προς την παραλία του  φαραγγιού 
του Πρέβελη θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη τουλάχιστον για 
ένα χρονικό διάστημα λίγων ετών, μέχρις ότου εδραιωθεί η 
αντίληψη στους ντόπιους αλλά και στους επισκέπτες ότι πρόκει-
ται ακριβώς για ελεγχόμενη περιοχή με απαγορεύσεις αλλά και 
προσφορές.
Οι προτάσεις που αφορούν την πρόσβαση στην περιοχή είναι: 
βελτίωση του υπάρχοντα δρόμου, χώρος στάθμευσης ο οποίος 
και δενδροφυτεύεται (Δασαρχείο), το μονοπάτι πρόσβασης 
χαράζεται, επισκευάζεται και δημιουργούνται σε αυτό θέσεις 
στάσης και θέσεις θέας για τους επισκέπτες, οι οποίες και δεν-
δροφυτεύονται με είδη της περιοχής.
Στη δυτική πλευρά της παραλίας κατασκευάζεται μικρός μόλος, 
ο οποίος θα εξυπηρετεί αποκλειστικά ανάγκες επιβίβασης - απο-
βίβασης επισκεπτών που θα μεταφέρουν τα καραβάκια και όχι 
στάθμευσης (Λιμενικό).
Κάθε άλλη χάραξη του δρόμου κρίνεται επικίνδυνη και δεν 
πρέπει να επιτραπεί.
Επίσης με την προτεινόμενη χάραξη του νότιου οδικού άξονα 
αναμένεται να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η πρόσβαση προς 
τον βιότοπο.
Για μεν τους επισκέπτες κατά ένα μεγάλο μέρος πρέπει να 
περιορίζονται στην ζώνη κοντά στην ακτή ενώ είναι απαραί-
τητος ο αριθμός των επισκεπτών, τουλάχιστον για το πρώτο 
διάστημα της εφαρμογής του διαχειριστικού ελέγχου. Ο αριθμός 
των επισκεπτών που έρχονται από την θάλασσα ελέγχεται από 
τον αριθμό των επισκεπτών που διατίθενται. Για τον έλεγχο των 
επισκεπτών που έρχονται από την ξηρά, προτείνεται η θέσπιση 
εισιτηρίου στα δύο σημεία εισόδου.
 Η οικονομική συνεισφορά του εισιτηρίου είναι ουσιαστικής 
σημασίας και αποτελούν δείγμα σεβασμού στην αξία του 
σπάνιου φυσικού τοπίου. Γι αυτό απαγορεύεται να κόβονται τα 
φυτά και να ενοχλούνται τα ζώα, να μην κατασκηνώνουν και 
να διανυκτερεύουν στα όρια της περιοχής, οι επισκέπτες να μην 
αφήνουν σκουπίδια, να μην ανάβουν φωτιές και τα κατοικίδια 
ζώα να μην ενοχλούν την πανίδα της περιοχής.   
Για την αξιολόγηση του διαχειριστικού σχεδίου πρέπει να υπάρ-
χει συλλογική εκτίμηση της επιστημονικής επιτροπής.
Όμως όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, αξιολογήσιμα ποιοτι-
κά και ποσοτικά αποτελέσματα θα μπορούν να εκτιμηθούν με 
ασφάλεια σε διάστημα πενταετίας. 

Η αξιολόγηση του διαχειριστικού σχεδίου γίνεται με βάση το 
ποσοστό επίτευξης των στόχων της ιδανικής διαχείρισης. Προ-
φανώς θα πρέπει να έχει προηγηθεί ένα ελάχιστο χρονικό διά-
στημα , ώστε οι ενέργειες του διαχειριστικού σχεδίου να έχουν 
αποδώσει μετρήσιμα αποτελέσματα. Εξάλλου το χρονικό αυτό  
διάστημα δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, ώστε ενδεχόμε-
νες εσφαλμένες τακτικές, να μην προκαλέσουν μη ανατρέψιμα 
αποτελέσματα.
Από τη φάση των καταγραφών του προγράμματος LIFE προέ-
κυψε ότι η περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται σε μια μεσαία τάξη 
στην κλίμακα των απειλών, οι οποίες όμως έχουν μια δυναμική, 
ικανή να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο σύστημα.    
Συλλογική εκτίμηση της επιστημονικής επιτροπής, είναι ότι με 
την εφαρμογή του σχεδίου θα υπάρξουν άμεσα ορατά θετικά 
αποτελέσματα. Όπως όμως δείχνει και η διεθνής εμπειρία, 
αξιολογήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα θα μπορούν 
να εκτιμηθούν με ασφάλεια σε διάστημα μιας πενταετίας. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι τακτικές που προκαλούν απόκλιση από τους 
στόχους της ιδανικής διαχείρισης  δεν μπορούν να αλλάξουν το 
ενδιαφέρον.
Κατά την διάρκεια του πέμπτου έτους από την εφαρμογή 
του σχεδίου διαχείρισης, θα ξεκινήσει μιας ευρείας κλίμακας 
καταγραφή των στοιχείων της περιοχής με την μεθοδολογία και 
ακολουθήθηκε το πρόγραμμα LIFE. Τα στοιχεία που μετρήθη-
καν, συγκρίνονται με τη νέα κατάσταση. Η σύγκριση αυτή θα 
υποδείξει τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ή τις αδυναμίες του 
υφιστάμενου σχεδίου. Επανακαθορίζονται οι προτεραιότητες 
και μπαίνει σε εφαρμογή το αναθεωρημένο σχέδιο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Χριστίνη Φουρναράκη, είναι υπεύθυνη της Μονάδας Δια-
τήρησης Μεσογειακών Φυτών ΜΑΙΧ και του Μεσογειακού 
Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων.
Γεννημένη το 1961 στα Χανιά, σπούδασε Βιολογία στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρω-
σε το μεταπτυχιακό της (M.Sc.) σχετικά με τη «Διαχείριση 
Μεσογειακών Οικοσυστημάτων» στο Μεσογειακό Αγρονομικό 
Ινστιτούτο Χανίων. Εργάζεται από το 1991 στο ΜΑΙΧ αρχικά 
στο τμήμα «Φυσικών Προϊόντων» και τα τελευταία 10 έτη στη 
μονάδα «Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών» (Βοτανικό 
Μουσείο, Τράπεζα Σπερμάτων (Σπόρων) και Βοτανικός Κήπος). 
Σύντομα ολοκληρώνει τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας με τίτλο: 
«Διατήρηση ενδημικών και απειλούμενων φυτών της Κρήτης-
Οικολογία σπερμάτων, λειτουργία και διαχείριση Τράπεζας 
Σπερμάτων Αυτοφυών ειδών».
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνη-
τικά προγράμματα που αφορούν τη μελέτη και προστασία της 
χλωρίδας της Κρήτης αλλά και γενικότερα τη διαχείριση της 
Μεσογειακής χλωρίδας.
Συμμετείχε σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και 
έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σχετικά 
με τη σπάνια χλωρίδα της Κρήτης. Επιπλέον, συμμετείχε στην 
έκδοση εκλαϊκευμένου υλικού (φυλλάδια, DVD, δημοσιεύσεις 
στο διαδίκτυο) με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίη-
ση των κατοίκων και των επισκεπτών της Κρήτης σε θέματα 
περιβάλλοντος.

Διαχειριστικός Φορέας του βιότοπου Πρέβελη

Η κ. Χριστίνα Φουρναράκη 
Υπεύθυνη της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών 

Φυτών 
και του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου 

Χανίων (ΜΑΙΧ) 
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

Η ταβέρνα «Πιπεριά» έχει πιστοποιηθεί από το «Κρητικό 
Σύμφωνο Ποιότητας» που έχει σκοπό την διατήρηση της 
κρητικής κουζίνας σε σχέση με την προετοιμασία και το 
περιεχόμενο. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά το κρητικό 
ελαιόλαδο κατά την διάρκεια παρασκευής των φαγητών.
Η παραγωγή ελαιόλαδου γίνεται με παραδοσιακές, βιολογικές 
μεθόδους και αυτό είναι το πλέον αξιοσημείωτο καθώς πολλά 
δέντρα που δίνουν τους καρπούς τους είναι 2000 και πλέον 
ετών. Η ταβέρνα που βρίσκεται στο νομό Λασιθίου-Κρήτης στο 
ορεινό γραφικό χωριό των Πεύκων, που απέχει περίπου επτά (7) 
χιλιόμετρα από τον Μακρύ Γιαλό. Το όνομά της το οφείλει στην  
πιπεριά που κυριαρχεί τόσο στην ταβέρνα όσο και στο χωριό 
ολόκληρο, και η οποία ήρθε στους Πεύκους ως δείγμα πριν από 
100 και πλέον χρόνια. 
Στην «Πιπεριά» μπορεί κανείς να αγοράσει διάφορα προϊόντα 
(όπως παρθένο ελαιόλαδο, κρασί, ρακή, μέλι και αρωματικά 
φυτά), τα οποία παράγονται από την οικογένεια Εικοσιπεντάκη  
και χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των εδεσμάτων που 
προσφέρονται στην ταβέρνα.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη Φάνη Εικοσιπεντάκη «το μέλλον 
της επιχείρησης μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων και 
κρατώντας την κρητική παράδοση εστιάζεται αποκλειστικά 
στον πελάτη ο οποίος μπορεί να γευθεί και να χαρεί πολλά 
διαφορετικά κρητικά φαγητά». 
Στην γύρω περιοχή υπάρχουν διάφορα αξιοθέτα, όπως τα 
εξαιρετική ομορφιάς σπήλαια «Απαλούστρες» και «Λατσίδα 
Βρεϊκου», όπου στο τελευταίο βρέθηκαν ίχνη νεολιθικής 
κατοίκισης.
Ακόμα, από τους Πεύκους ξεκινά ένα πολύ όμορφο βατό 
φαράγγι.  
Το μικρό Φαράγγι των Πεύκων βρίσκεται στη νότια ακτή της 
Κρήτης, έχει μήκος περίπου τέσσερα (4) χιλιόμετρα, ξεκινά από 

το χωριό Πεύκοι και καταλήγει στην παραλία του τουριστικού 
οικισμού Μακρύς Γιαλός.
Η σχετικά μικρή και εύκολη διαδρομή μένει αξέχαστη διότι  μέσα 
από το πράσινο του πεύκου, το ιδιόμορφο λευκό των βράχων 
και το γαλάζιο του ουρανού δημιουργεί στους περιπατητές 
μοναδικές στιγμές.  Στο κομμάτι της διαδρομής η κοίτη του 
χειμάρρου  βρίσκεστε μέσα στα πλατάνια συνεχώς. 
Στην ευρύτερη περιοχή  υπάρχουν σπήλαια τα οποία μαρτυρούν 
την ανθρώπινη παρουσία ήδη από τους Νεολιθικούς χρόνους 
και συγκεκριμένα από το 2.800 π.Χ. Απομεινάρια τέτοιων 
σπηλαίων έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει και ο σημερινός 
επισκέπτης πηγαίνοντας στο σπήλαιο των Απολουστρών και το 
σπήλαιο του Βρέικου.
Η πρόσβαση στο χωριό Πεύκους είναι εφικτή από τον Μακρύ 
Γιαλό όπου ο δρόμος είναι καλοφτιαγμένος και προσφέρει 
μια θέα της Ανατολής. Το όνομα «Πεύκοι» προέκυψε από την 
ελληνική λέξη «Πεύκο»  που σημαίνει δένδρα σε αφθονία στην 
περιοχή.
Το «Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας» απονέμεται σε 
εστιατόρια που προσφέρουν Κρητική Κουζίνα και χρησιμοποιούν 
κρητικό παρθένο ελαιόλαδο και τοπικά προϊόντα.
Αποτελεί αναγνωριστικό της ποιότητας, των περιεχομένων 
υπηρεσιών εστίασης Κρητικής Κουζίνας και αποδίδεται από 
την αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Κρητικό Σύμφωνο 
Ποιότητας» και αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ένα 
ισχυρό εργαλείο προβολής για όλες τις επιχειρήσεις μαζικής 
εστίασης που θα το αποκτήσουν.
Το «Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας» απένειμε το Σήμα Ποιότητας  
στην εταιρία «Πιπεριά», η οποία βρίσκεται στο νομό Λασιθίου 
στο χωριό Πευκών αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς την διαδικασία 
πιστοποίησης (επιθεώρηση, διορθωτικές ενέργειες, πλήρης 
συμμόρφωση προς τις Προδιαγραφές Πιστοποίησης).  

Παραδοσιακή ταβέρνα Κρητικής διατροφής «Πιπεριά» 
Χωριό Πεύκων, Λασίθι Κρήτης

Η είσοδος της ταβέρνας «Πιπεριά»



38   Ην-Ων Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 Ην-Ων   39

Αφιέρωμα Αφιέρωμα

Τον ρόλο των νέων πολυμετοχικών πολυκαταστημάτων καθο-
ρίζει η μελέτη σκοπιμότητας για την αντιμετώπιση της οικονο-
μικής κρίσης των παραγόντων του Επιμελητηρίου Ηρακλείου-
Κρήτης (εκπονήθηκε για λογαριασμό του εμπορικού συλλόγου 
με χρηματοδότηση του επιμελητηρίου με τελικό δικαιούχο τον 
εμπορικό σύλλογο).
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της νέας εταιρίας και του Εμπορικού 
Συλλόγου Ηρακλείου κ. Εμμανουήλ Κουμαντάκη το πρώτο 
Πολυκατάστημα θα ανοίξουν 150 έμποροι της Κρήτης οι οποίοι 
δημιούργησαν την πολυμετοχική εταιρία «Παγκρήτια Ένωση 
Εμπόρων» (Μέτοχοι οι εμπορικοί σύλλογοι Χανίων, Ρεθύμνου, 
Λασιθίου και Ηρακλείου και βασικά οι επιχειρηματίες-έμποροι 
της κρήτης).
Οι στόχοι του νέου κέντρου -είπε- είναι οι χαμηλές τιμές γιατί 
θα υπάρχουν stock τα οποία θα αγοράζονται από την εταιρία 
από τους εμπόρους της Κρήτης στο τέλος κάθε εποχής.
Επίσης στρατηγικός στόχος της νέας επιχείρησης είναι να 
επεκταθούν τα νέα πολυκαταστήματα σε όλο το νησί για την 
ενίσχυση των εμπορικών επιχειρήσεων.
Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας έχει την επωνυμία 
«ΦΟΡΕΑΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
και έχει διάρκεια 50 χρόνια. 
Με βάση την μελέτη ο τομέας του εμπορίου είναι από τους 
σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας καθώς συμ-
βάλλει θετικά κυρίως στην αύξηση του ΑΕΠ και στην αύξηση 
της απασχόλησης όπως δείχνουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη 
από Έκθεση που εκπονήθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου.
Στην απασχόληση, ο τομέας του εμπορίου έχει ιδιαίτερα σημα-
ντική συνεισφορά και αποτελεί τον βασικό τομέα απασχόλησης. 
Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος κατά 
την περίοδο 1993-2009 το 29,5% των θέσεων που δημιουργή-
θηκαν οφείλονται στην ανάπτυξη του εμπορικού τομέα, το 2005 
ο τομέας του εμπορίου απασχολούσε περίπου 782.200 άτομα 

όπου αντιστοιχεί στο 17,9% της συνολικής απασχόλησης στην 
Ελληνική οικονομία, το 2008 οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν 
στους 832.560 ενώ το 2009 μειώθηκαν στους 828.200 (18,3% 
της συνολικής απασχόλησης). 
Στην Ελλάδα το εμπόριο παράγει το 16% του ΑΕΠ έναντι 11% 
του ΑΕΠ στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για το 2010, παρουσιάζουν 
ανάμικτη εικόνα. Δηλαδή οι εταιρίες ΟΕ-ΕΕ και ατομικές επι-
χειρήσεις κρίνουν ότι θα υπάρξει ανάκαμψη ενώ οι ΑΕ και ΕΠΕ 
θεωρούν ότι θα υπάρξουν αξιόλογα σημάδια βελτίωσης.
Όσον αφορά την περιφέρεια Κρήτης ανά νομό η απασχόληση 
στον κλάδο του εμπορίου αγγίζει τα 43.541 άτομα όπου αντι-
στοιχεί στο 5,6% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα του 
εμπορίου και σχεδόν το 1% της συνολικής απασχόλησης της 
ελληνικής οικονομίας. 
Ειδικότερα στον νομό Ηρακλείου υπάρχουν 25.592 επιχειρή-
σεις, στο νομό Λασιθίου 6.788, στο νομό Ρεθύμνου 7.505 και 
στο νομό Χανίων 13.698 εταιρίες.
Σύμφωνα με τη μελέτη της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελ-
ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), το 72% των 
επιχειρήσεων παρουσιάζει ότι το τελευταίο διάστημα κατα-
γράφει  σημαντική πτώση της ζήτησης ενώ για το κλάδο του 
εμπορίου το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 76% και για την 
μεταποίηση εκτινάσσεται στο 82%. Επίσης η ίδια μελέτη έδειξε 
ότι το 43,2% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα της αγοράς είναι η μείωση της ζήτησης και το 47,2% 
η μείωση της ρευστότητας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΣΕΕ οι πωλήσεις στον κλάδο 
του εμπορίου έχουν μειωθεί όπως στην ένδυση-υπόδηση -50%, 
στα έπιπλα, λευκά είδη και οικιακά σκεύη -30%, βιβλία, εφη-
μερίδες και γραφική ύλη -30%, στα άνθη-κατοικίδια -70% και 
τρόφιμα -5%. Επίσης με την ίδια πηγή τα περιθώρια κέρδους 
των επιχειρήσεων έχουν πέσει κατά 50%, η αποδοτικότητα των 
κεφαλαίων 60%, τα γενικά έσοδα 30%, η ρευστότητα 70% και 
οι προθεσμίες είσπραξης απαιτήσεων από 53 ημέρες σε 120 

Πολυμετοχικά Κρητικά 
πολυκαταστήματα στην Κρήτη

Ο πρόεδρος της νέας πολυμετοχικής εταιρίας  
«Παγκρήτια Ένωση Εμπόρων» 
και του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου 
κ. Εμμανουήλ Κουμαντάκης
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ημέρες και πολλές φορές 180 ημέρες προκαλώντας ασφυξία 
στην αγορά.
Η μείωση των λιανικών πωλήσεων είχαν ως αποτέλεσμα οι 
παραγγελίες στη βιομηχανία τον Ιούνιο του 2009 να είναι 
μειωμένες κατά 36%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2008, στις με-
ταφορές η μείωση του κύκλου εργασιών (Α’ τρίμηνο) άγγιξε το 
48%, στις υπηρεσίες αποθήκευσης το 31,2% και στο χονδρικό 
εμπόριο το 15,3%.
Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ , δεδομένου ότι στον κλάδο δρα-
στηριοποιούνται πλήθος επιχειρήσεων πανελλαδικά, ο ανταγω-
νισμός στον κλάδο θα ενταθεί και θα είναι αμείλικτα σκληρός, 
με αποτέλεσμα να διατηρηθούν στην αγορά είτε μεγάλες επιχει-
ρήσεις που διαθέτουν υψηλή ρευστότητα κεφαλαίων και ευρύ 
δίκτυο πωλήσεων, είτε μικρές και ευέλικτες που στοχεύουν σε 
συγκεκριμένη αγορά καταναλωτών. Με άλλα λόγια, οι προο-
πτικές του κλάδου θα ήταν θετικές κάνοντας χρήση εταιρικών 
εμπορικών σημάτων και διαθέτοντας ένα εξειδικευμένο δίκτυο 
πωλήσεων.
Ακόμα το παραεμπόριο και η διακίνηση φθηνών προϊόντων 
απομίμησης γνωστών σημάτων αποτελεί σημαντικό πρόβλημα 
στον τομέα παραγωγής στον κλάδο του εμπορίου.
Στον κλάδο του εμπορίου δραστηριοποιούνται χιλιάδες  εμπο-
ρικές επιχειρήσεις ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνται στην 
αγορά και αρκετά πολυκαταστήματα πολυεθνικών εταιριών 
οι οποίες τελευταία επεκτείνουν το δίκτυο πωλήσεων τους σε 
ολόκληρη την Ελλάδα διαθέτοντας οργανωμένα δίκτυα διανο-
μής. Λόγω της παρουσίας ιδίως των πολυεθνικών εμπορικών 
συγκροτημάτων αλλά και λόγω των πολυκαταστημάτων , των 
συνεργασιών, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών επιχειρήσεων 
η εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα έχει μεταβληθεί ριζικά.
Αυτό συντέλεσε σημαντικά στην αύξηση των μεσαίων ελληνι-
κών εμπορικών επιχειρήσεων και στην υλοποίηση εμπορικών 
μονάδων με αυξημένη παραγωγικότητα μέσω των επενδύσεων 
υψηλών κεφαλαίων στις νέες τεχνολογίες, στις σύγχρονες μεθό-
δους εμπορίας και στα δίκτυα διανομής. 
Η τρέχουσα οικονομική ύφεση έχει αποδειχθεί ευνοϊκή για τα 
πολυκαταστήματα καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε αυτά 
αναζητώντας μοναδικές ευκαιρίες και συμφέρουσες αγορές 
χωρίς να απαρνιόνται την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών 
σημάτων.
Σύμφωνα με έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, 17 
επιχειρήσεις ελέγχουν το 40% στην ένδυση και υπόδηση, 10 
εμπορικές αλυσίδες ελέγχουν το 85% του λιανικού εμπορίου 
τροφίμων και στα ηλεκτρικά είδη το 78% των πωλήσεων ελέγ-
χεται από έξη (6) επιχειρήσεις.
Τα θετικά στοιχεία της εγκατάστασης των πολυκαταστημάτων 
σε πόλεις ίσως είναι:
-Νέες επενδύσεις με νέα κεφάλαια σε επαρχιακές πόλεις με 
μικρότερες δυνατότητες ανάπτυξης.
-Η απασχόληση στα πολυκαταστήματα διατηρείται και δη-
μιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με μελέτη του 
ΙΟΒΕ.
-Ο ανταγωνισμός μεταξύ των πολυκαταστημάτων αποφέρει 
βελτίωση τιμών, καλύτερη ποιότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση 
πελατών.
- Η οικονομία του καταναλωτή, λόγω χαμηλών τιμών, θα του 
βελτιώσει την ποιότητα ζωής.

Η διαδικασία χορήγησης αδειών για πολυκαταστήματα ή εμπο-
ρικά κέντρα είναι διαφορετική ανά περιοχή.
Στην περιφέρεια Κρήτης δραστηριοποιούνται πλήθος πολυκα-
ταστημάτων. Ενδεικτικά στο Δήμο Ηρακλείου οι οικονομικές 
δραστηριότητες είναι επικεντρωμένες στον δευτερογενή τομέα 
σε σχέση με τον πρωτογενή τομέα που είναι ελάχιστες. Στον 
δευτερογενή τομέα ο Δήμος κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο 
βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας σε σχέση με την 
υπόλοιπη Κρήτη καθώς πάνω από το 60% των βιομηχανικών 
μονάδων έχουν εγκατασταθεί περιφερειακά της πόλης. 
Στο πρωτογενή τομέα υπάρχουν εκτάσεις περιφερειακά του 
Δήμου Ηρακλείου όπου είναι κυρίως για ετήσιες καλλιέργειες 
και για δενδρώδεις (ελιάς, αμπελιών και σταφιδαμπέλων).
Στον τριτογενή τομέα ο Δήμος Ηρακλείου κατέχει την πρώτη 
θέση στην οικονομία με βάση τον αριθμό απασχολουμένων, 
όπου το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζεται σε μισθωτούς. 
Στον εν λόγω τομέα κυριαρχούν οι κλάδοι του λιανικού εμπορί-
ου, των υπηρεσιών (εστιατόρια-ξενοδοχεία) καθώς και χερσαίες 
μεταφορές, εναέριες μεταφορές κ.α
Με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό τα πολυκαταστήματα θα 
αποτελούνται από τα τμήματα: Διεύθυνσης, Προϊστάμενοι 
τμημάτων, Νομική υποστήριξη, Γραμματειακή υποστήριξη, 
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα 
Λογιστηρίου, Τμήμα Τιμολόγησης και Προσφορών, Τμήμα 
Ελέγχου Ποιότητας, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Πωλήσεων, 
Τμήμα Διαφήμισης, Τμήμα Προσωπικού, Τμήμα Παρακολούθη-
σης Αποθήκης και Πληροφορικής.
Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με την μελέτη, από την ίδρυση των 
πολυμετοχικών καταστημάτων είναι:
-Λύση του οικονομικού προβλήματος των κρητικών εμπορικών 
επιχειρήσεων.
-Διανομή φθηνών-ποιοτικών προϊόντων ενισχύοντας τα νοικο-
κυριά.
-Ενεργοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων στην οικονομία της 
περιοχής.
-Προσέλκυση και αξιοποίηση εξειδικευμένου δυναμικού
-Μοχλός ενεργοποίησης για αντίστοιχες συλλογικές πρωτοβου-
λίες.  
            
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο Εμμανουήλ Κουμαντάκης είναι πρόεδρος του  Συνδέσμου 
των εγκατεστημένων επιχειρήσεων Φοινικιάς Μαλαδών Ηρα-
κλείου απο την ίδρυσή του, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
Ηρακλείου από τον Σεπτέμβριο του 2009 και της νέας εταιρίας 
«Παγκρήτια Ένωση Εμπόρων».
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης  και είναι τελειόφοιτος Ανώ-
τατης Βιομηχανικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  
Από το 1990 έως το 2002 είναι ιδιοκτήτης εταιρείας Εμπορίας 
Ξυλείας με την επωνυμία «ΕΜΜ. ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ»
Επίσης είναι μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος στην εταιρία 
«ΛΕΚΑΚΗΣ-ΦΛΟΥΡΗΣ Ο.Ε» με αντικείμενο εργασιών παρα-
γωγής επίπλων, αλλά είναι και μέτοχος και διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρίας «Ι. ΖΟΥΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με αντικείμενο 
εμπορία και επεξεργασία ξυλείας.  
Παράλληλα είναι μέτοχος και διευθύνων σύμβουλος στην εται-
ρεία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ» με 
αντικείμενο εμπορία και επεξεργασία ξυλείας.
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Νέα εμπορικά «δίκτυα» 
Ιταλών και Ελλήνων επιχειρηματιών

Αφιέρωμα

«Στην δημιουργία περισσότερων και πιο οργανωμένων «δι-
κτύων» με φορείς από την Ιταλία και την Ελλάδα προχωρά το 
Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο προκειμένου να ενισχύσει την 
συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και ιταλικών επιχειρήσε-
ων κατά την διάρκεια της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης 
που ζουν οι λαοί της Ευρώπης από τα τέλη του 2009» υπο-
γράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Γενικός 
Γραμματέας του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου κ. Πάνος 
Βαμβακάρης.
Ερ. Ποιες είναι οι ενέργειες του Επιμελητηρίου για να συνε-
χισθεί η συνεργασία ελληνικών και ιταλικών επιχειρήσεων 
λόγω της οικονομικής κρίσης;
Απ. Οι ενέργειες του Επιμελητηρίου για να συνεχισθεί η συ-
νεργασία των ιταλικών και των ελληνικών εταιριών είναι:
- Ελαστικότητα στην προσφορά των υπηρεσιών. 
- Καλύτερη και προσεκτικότερη ανάλυση της ζήτησης και 
Προσφοράς.
- Προβολή των δυνατοτήτων και ανάπτυξης των παραγωγι-
κών κλάδων, ανάλυση και παραβολή στατιστικών στοιχεί-
ων.
- Δημιουργία περισσοτέρων και πιο οργανωμένων «δικτύων» 
με φορείς από την Ιταλία και Ελλάδα.
- Οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την εμπορική συναλλαγή 
και όχι εκδηλώσεων χωρίς στόχους.
- Εισαγωγή σε νέες τεχνολογίες (e’ commerce), ηλεκτρονικό 
εμπόριο και τάσεις της αγοράς.
Ερ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την οικονομική κρίση στις 
εμπορικές επιχειρήσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας;
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Επιμελητηρίου οι επιπτώσεις 
από την οικονομική κρίση στις εμπορικές επιχειρήσεις εί-
ναι η ανασφάλεια των συναλλαγών, το κλίμα απαισιοδοξί-
ας, η μείωση των εισαγωγών κατά 23% από Ιταλία το 2010 
και η οριακή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς Ιταλία 
(0,8%). Επίσης η παραπληροφόρηση των αγορών, η δραστι-

κή μείωση των επενδύσεων και η απαξίωση των υπηρεσιών 
λόγω κόστους.
Ερ. Υπάρχει σχεδιασμός για να έρθουν στην Ελλάδα μεγάλες 
ιταλικές αλυσίδες;
Απ. Όσον αφορά το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο, δημιουρ-
γήσαμε δύο «εικονικά γραφεία» με τέσσερεις (4) Ιταλικές 
Νομαρχίες με σκοπό την από κοινού συντονισμένη οργάνω-
ση εμπορικών συναντήσεων και σαφώς την καλύτερη και όσο 
γίνεται δυνατή παρουσία μας στην Ιταλία. Παράλληλα δημι-
ουργήσαμε το πρόγραμμα Ελληνικών Εξαγωγών με σκοπό τις 
απεθείας επιχειρηματικές επαφές Ελλήνων Παραγωγών με 
Ιταλούς εμπόρους. (Ιταλοί έμποροι, θα πραγματοποιούν επι-
σκέψεις σε Ελληνικές εταιρείες παραγωγής) και ταυτόχρονα  
οργανώνουμε εκδηλώσεις που κύριο στόχο έχουν την διαφή-
μιση των Ελληνικών προϊόντων και Υπηρεσιών, και απώτερο 
σκοπό την καλυτέρευση της εικόνας της Ελλάδος προς τους 
Ιταλούς Επιχειρηματίες αλλά και Ιταλούς καταναλωτές.
Βιογραφικό
Ο Πάνος Βαμβακάρης είναι γεννημένος στις 1 Ιουνίου 1973 
στην Αθήνα και είναι απόφοιτος Οικονομικής σχολής Πανε-
πιστημίου Νάπολης Ιταλίας. Ασχολήθηκε με τα ξενοδοχειακά 
και από το 2005 εργάζεται στο Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο 
Αθηνών.
Το 2006 αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Γραμματέα (μετά 
από  αναγνώριση των παραγόντων του Ιταλικού Υπουργείου 
Ανάπτυξης).
Ύστερα από υπόδειξη του διοικητικού συμβουλίου και του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου Βελισάριου Capocci, εργάσθη-
κε για την δημιουργία εμπορικών επαφών με μεγάλα κέντρα 
χονδρικής  στην Ιταλία, και την δημιουργία ομάδων εργασίας 
ανάμεσα σε Ελληνικά και Ιταλικά επιμελητήρια.
Στόχος για το 2011, είναι η δημιουργία ενός προγράμματος 
προώθησης Ελληνικών προϊόντων στην Ιταλία, με την αρωγή 
των ελληνικών παραγωγικών φορέων.

O Γενικός Γραμματέας 
του Ελληνο-Ιταλικού 

Επιμελητηρίου 
κ. Πάνος Βαμβακάρης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΣ

IG
D

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
Κλειδιών - Κλειδαριών Ασφαλείας

Λουκέτων παντός τύπου
Μηχανές Κοπής Κλειδιών

Ζ. Παπαντωνίου 19 Αθήνα Τ.Κ. 111 45
Τηλέφωνο: 210 8313800  Fax: 210 8327477
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Γιώργος Παρτσαλάκης
Ο Χανιώτης ηθοποιός

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Ο πολιτισμός στηρίζει μια κοινωνία και η κοινωνία τον 
πολιτισμό ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η 
Ελλάδα» ανέφερε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Χανιώτης 
ηθοποιός Γιώργος Παρτσαλάκης.
Το θέατρο -τόνισε- είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας το 
οποίο καλύπτει τις πνευματικές ανάγκες των θεατών και δί-
νει απαντήσεις στα προβλήματα της κάθε εποχής. Την θεα-
τρική μου διαδρομή -συνέχισε- την έχουν καθορίσει ο Αλέ-
ξης Μινωτής, ο Πέλλης Κατσέλης και η Αλέκα Κατσέλη.
Ο Γιώργος Παρτσαλάκης γεννήθηκε το 1951 στα Καλουδια-
νά-Κισσάμου των Χανίων της Κρήτης.
Στην Αθήνα έφθασε το 1969 όπου πήγε στην δραματική 
σχολή του Πέλλου Κατσέλη και της Αλέκας Κατσέλη. Το 
1973 τελείωσε τις σπουδές του και το καλοκαίρι του ίδιου 
έτους δούλεψε για πρώτη φορά στο κλασσικό θέατρο της 
Ρόδου.
Το 1976 με την Εταιρία Θεάτρου Κρήτης έπαιξε στο έργο 
«Πανώρια» του Χορτάτση. Όμως μια παράσταση στο Λυ-
καβητό την εποχή εκείνη ήταν η αιτία για να ξεκινήσει η 
γνωριμία με τον Αλέξη Μινωτή. 
Το έργο που ανεβάσαμε στο Λυκαβητό -είπε- με άλλους 
συναδέλφους προκάλεσε το ενδιαφέρον μεγάλων ηθοποιών 
και ανθρώπων του θεάτρου της εποχής εκείνης με αποτέ-
λεσμα να έχουμε θεατές τον Αλέξη Μινωτή (διευθυντή του 
Εθνικού θεάτρου), τον Μάνο Κατράκη και άλλους. 
«Αυτή η παράσταση ήταν το εισιτήριο μου για το εθνικό 
θέατρο. Πήγα στον Αλέξη Μινωτή να του ζητήσω να ερ-
γασθώ στο Εθνικό θέατρο και μου είπε να περιμένω να με 
ειδοποιήσει. Δεν περίμενα πολύ και σε έξη μήνες (Οκτώβρι-
ος του 1977) δούλευα στο πλευρό του Αλέξη Μινωτή για 
15 συνεχή χρόνια υπηρετώντας όλες τις μορφές θεάτρου» 
υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κρητικός ηθοποιός.
Στο πρώτο έργο του Εθνικού θεάτρου που έπαιξα ήταν με 
τον τίτλο «Ο υπάλληλος του Χουρμούζη». Ορισμένες άλ-
λες συμμετοχές μου είναι: στον «Πλούτο» του Αριστοφά-
νη, στις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη, στον «Οιδί-

ποδα επί Κολωνώ» του Σοφοκλή, (με Οιδίποδα τον μεγά-
λο ηθοποιό Αλέξη Μινωτή που ήταν και το κύκνειο άσμα 
του), στις «Βάκχες» του Ευριπίδη, στις «Φοίνισσες» του 
Ευριπίδη, «Βασιλιάς Λήρ» του Σαίξπηρ, «Πατέρας» του 
Στρίντμπεργκ, «Η σονάτα των φαντασμάτων» του Στρί-
ντμπεργκ, «Εξορία» του Μάτεση, «Ματς» του Μανιώτη, 
«Ψάθινο καπέλο» του Λαμπίς, «Μαλλιά κουβάρια» του Λά-
σκαρη, «Η Δολοφονία του Μαρά» του Πέτερ Βάϊς, «Όνειρο 
καλοκαιρινής νύχτας» του Σαίξπηρ, «Μαχαίρι στο κόκαλο» 
του Μουρσελά, «Οι τρεις αδελφές» του Τσέχωφ, «Ληστές» 
του Σίλερ και η τελευταία  παράσταση στο Εθνικό Θέατρο 
ήταν στο Ηρώδειο με τους «Ιππής» του Αριστοφάνη, στο 
ρόλο του Παφλαγόνα.
 Το 1991 φεύγω από το Εθνικό θέατρο και παίζω με την 
Κάτια Δανδουλάκη στο θέατρο «Διονύσια» και από τότε ξε-
κίνησε ένας μαραθώνιος ο οποίος κρατάει μέχρι σήμερα. Το 
καλοκαίρι του 2000, επιστρέφω στο Εθνικό Θέατρο ως Τρυ-
γαίος στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη (Βραβείο Ερμηνείας 
Κάρολου Κουν 2000).
Από το 1973 μέχρι σήμερα έχω παίξει σε 80 θεατρικά έργα.
Τηλεόραση ο Γιώργος Παρτσαλάκης ξεκίνησε το 1978 με 
την εκπομπή το «θέατρο της Δευτέρας», όπου έπαιξε σε  
θεατρικά έργα όπως «Εμιγκρέδες» του Μρόζεκ, και «Φον 
Δημητράκης» του Δ. Ψαθά (στον ομώνυμο ρόλο).
Συγκεκριμένα διευκρίνισε «στην ΕΡΤ έπαιξα στην «Σκληρή 
γη» και στο ραδιόφωνο θεατρικά έργα. Από το 1989 ήμου-
να σε τηλεοπτικές σειρές για 20 χρόνια όπου άλλες έγιναν 
μεγάλη επιτυχία και άλλες όχι. Αυτή την περίοδο ετοιμάζω 
μαζί με την Πέγγυ Τρικαλιώτη, τον Κρατερό Κατσούλη και 
την Τζένη Θεωνά να ανεβάσουμε στην Αθήνα στο θέατρο 
«Άλφα» ένα θεατρικό σύγχρονο αμερικάνικο δράμα που 
έχει σχέση με πολεμικούς ανταποκριτές.
Εάν μετρήσω τι μου έχει προσφέρει, στα 37 χρόνια εργασί-
ας μου, το θέατρο μπορώ να σκεφθώ μόνο ωραία πράγματα 
γιατί οι άσχημες στιγμές είναι ασήμαντες. Στην τηλεόραση 
δούλεψα έντιμα». 
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Βιβλία

Στην ιστορική διάσταση των σύγχρονων ζητημάτων, όπως η 
φτώχεια, οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και η συνύ-
παρξη της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία του πε-
ριβάλλοντος εστιάζεται το βιβλίο των Robert L Hellbroner 
και William Mildberg με τίτλο «Η Γένεση της οικονομικής 
Κοινωνίας».
 Πρόκειται, ωστόσο, για ένα βιβλίο Πολιτικής Οικονομίας 
όπου παρουσιάζονται τα κυριότερα στάδια εξέλιξης της 
οικονομικής κοινωνίας, με αφετηρία τα βάθη της Ιστορίας, 
όταν το ζήτημα της επιβίωσης της κοινωνίας απασχόλησε 
για πρώτη φορά τον άνθρωπο. Στη συνέχεια οι συγγραφείς 
περνούν στην οικονομική οργάνωση των κοινωνιών της 
αρχαιότητας, της ρωμαϊκής εποχής και του Μεσαίωνα, στην 
ανάδυσης της κοινωνίας της αγοράς, του πρώιμου καπιτα-
λισμού και της Βιομηχανικής Επανάστασης, της Μεγάλης 
Ύφεσης, της ανόδου του δημόσιου τομέα. Περαιτέρω, πα-
ρουσιάζεται η εμφάνιση του σύγχρονου καπιταλισμού στην 
Ευρώπη, με την άνθηση και την παρακμή του, σκιαγραφεί-
ται η άνοδος και η πτώση του σοσιαλισμού, αναλύεται το 
φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και οι αλλαγές που αυτό 
επέφερε στην παγκόσμια οικονομία. 
Στο κεφάλαιο «Προβλήματα και Προοπτικές» αναφέρεται 
στην παγκοσμιοποίηση και στην αποβιομηχανοποίηση και 
διευκρινίζει «ίσως να μην έχουμε μια ανάλογη περίοδο 
χάριτος για να προσαρμοσθούμε στις άμεσες πιέσεις που 
ασκούν οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης  και της αυτο-
ματοποίησης. Εφ’ όσον οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής 
και υπολογιστών έχουν ενθαρρύνει την εξωτερική ανάθεση 
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και ορισμένων υπηρεσιών. 
Με άλλα λόγια οι αμερικάνικες επιχειρήσεις μεταφέρουν 
όλο και περισσότερο τη παραγωγή τους σε περιοχές χαμη-
λού εργατικού κόστους για την αμερικάνικη οικονομία. 
Η παραγωγή των Αμερικανών σε 30 χρόνια, σύμφωνα με 
τους συγγραφείς, θα εστιασθεί σε δύο τάσεις. Η πρώτη τάση 
αφορά το γεγονός ότι η αμερικάνικη οικονομία υπήρξε πα-
ραδοσιακά καινοτόμα. Δεν έχουμε λοιπόν κανένα λόγο να 
πιστεύουμε ότι δεν θα αναδειχθούν νέοι τομείς καινοτομίας 
(βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία). Η δεύτερη τάση είναι ότι 
οι αμερικάνικες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να κυριαρχούν 
στον σχεδιασμό και στο μάρκετινγκ. Κάποιες όμως υπηρε-
σίες είναι αδύνατον να μεταφερθούν στο εξωτερικό όπως 

οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι οδοντίατροι, οι δικηγόροι, οι 
καθηγητές, οι τραπεζίτες κ.α. Το τελικό αποτέλεσμα είναι 
ότι είναι μια οικονομία χωρισμένη ανάμεσα σε ένα δυναμικό 
τομέα και στο κρίσιμο τομέα των υπηρεσιών. Ο δημόσιος 
λοιπόν τομέας ενδεχομένως θα κληθεί να παίξει σημαντικό 
αναδιανεμητικό ρόλο σε μια τέτοια καινοτομία.  
Για μεν το δίκτυο της αγοράς οι οικονομολόγοι πάντα την 
θεωρούσαν ως πηγή μεγάλης δύναμης αλλά και από την 
άλλη δημιουργεί συνέπειες και παρενέργειες  όπως η θερ-
μότητα και ο καπνός που βγάζουν τα εργοστάσια εμπίπτουν 
στην κατηγορία των περιβαλλοντικών προβλήματων. 
Η ελληνική έκδοση του βιβλίου αποτελεί μετάφραση της 
12ης αμερικανικής έκδοσης, στην οποία περιλαμβάνονται οι 
πιο πρόσφατες εξελίξεις στο παγκόσμιο οικονομικό στερέ-
ωμα, όπως η εκρηκτική ανάπτυξη της Κίνας, οι κοινωνικές 
και δημογραφικές πιέσεις που επιφέρει το μεταναστευτικό 
φαινόμενο, ο νεοφιλελευθερισμός, οι υπεργολαβίες υπη-
ρεσιών (outsourcing) από τις ανεπτυγμένες προς τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες και οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό 
καθεστώς κ.λπ. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα νέο κεφάλαιο που 
έχει στόχο την αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών της 
ραγδαία αναπτυσσόμενης κοινωνίας της πληροφορίας, όπου 
εξετάζεται και το ερώτημα κατά πόσο βρισκόμαστε μπρο-
στά σε μια τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση.
Το βιβλίο είναι διδακτικό για φοιτητές οικονομικών όλων 
των ετών (μαθήματα Οικονομικής Ιστορίας, Ιστορίας του 
καπιταλισμού, Πολιτικής Οικονομίας).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O Robert L. Heilbroner (1919-2005) κατείχε την έδρα 
Norman Thomas στο New School for Social Research της 
Νέας Υόρκης. Είναι συγγραφέας 20 τίτλων. Έγινε γνωστός 
σε όλο τον κόσμο για το βιβλίο του Οι φιλόσοφοι του οικο-
νομικού κόσμου (Κριτική 2000), με πωλήσεις που ξεπέρα-
σαν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα.
Ο William Mildberg είναι καθηγητής στο Οικονομικό Τμή-
μα του New School for Social Research στη Νέα Υόρκη 
και επιστημονικός συνεργάτης του Schwartz Center for 
Economic and Policy Analysis.

Το δίκτυο της αγοράς πνίγει την κοινωνία 
γιατί προκαλούν συνέπειες και παρενέργειες 
ανάμεσα στους αγοραστές και στους πωλητές
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Πρόσωπα Πρόσωπα

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Ένωσις Μελβούρνης. 
Στη μέση ο επανεκλεγείς Πρόεδρος Αντώνης Τσουρδαλάκης.

Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου. Στη μέση ο Πρόεδρός του Νικήτας Δολαψάκης.

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο της Νομαρχίας Ηρακλείου-Ρεθύμνου, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του ΠΣΚ και της Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρνης - Αυστραλίας.

Συναυλία του Ψαραντώνη που διοργάνωσε ο Νομαρχιακός  
Οργανισμός Πολιτισμού και Επιμόρφωσης Ηρακλείου.

Ο Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών Γιώργος Αεράκης κατά 
την διάρκεια του Παγκόσμιου Συνέδριου στο νομό Λασιθίου.

Μαρία Μπεμπελάκη
προσωπική μαρτυρία

Πρόγραμμα φιλοξενίας ομογενών  
της Νομαρχίας Ρεθύμνου «Καλοκαίρι 2010».

Μουσική εκδήλωση της Νομαρχίας Ρεθύμνου  
για τους Ρεθεμνιώτες Δημιουργούς του 20ου αιώνα.

«Μία μικρή πολιτεία όπου ζούσαν άνθρωποι με μεγάλο 
πόνο αλλά με πολύ αγάπη ήταν η νησίδα Σπιναλόγκα. 
Όταν άρχισα να τους γνωρίζω ένιωσα την αγωνία τους και 
μετά από όλα αυτά τα χρόνια μου έχει μείνει μία μελαγχο-
λία» είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» η Μαρία 
Μπεμπελάκη.
Τότε  -συνέχισε- ήμουν 45 ετών και βοηθούσα στο καφε-
νείο που είχαν οι γονείς μου στην Πλάκα (Άγ. Νικόλαος-
Κρήτη) όπου έρχονταν οι συγγενείς των ασθενών από όλη 
την Ελλάδα. Παράλληλα η μητέρα μου εργαζόταν στο 
λεπροκομείο και περνούσα και εγώ απέναντι στην Σπινα-
λόγκα για να πηγαίνω  προμήθειες.
Επίσης ανέφερε «Η Σπιναλόγκα κατοικήθηκε από τους 
ασθενείς οι οποίοι είχαν προσβληθεί από την λέπρα με 
απόφαση της Κρητικής Πολιτείας. Στις 12 Ιουλίου του 
1901 σχεδιάστηκε ο Νόμος «περί απομονώσεως των λε-
πρών» και ψηφίσθηκε στις 30 Μαϊου 1903. Ήδη από τον 
18ο και 19ο αιώνα οι λεπροί της Κρήτης κατοικούσαν στις 
παρυφές των πόλεων, έξω από τα τείχη σε μέρη όπου ονο-
μάζονταν «μεσκηνιές».
Η ζωή στην Σπιναλόγκα ήταν δύσκολη. Περίπου 1.000 
άνδρες και γυναίκες έζησαν αποκλεισμένοι μακριά από τις 
οικογένειές τους παλεύοντας με μία βασανιστική αρρώστια 
και επιβιώνοντας με δυσκολία πάνω στην νησίδα η οποία 
ήταν αφιλόξενος τόπος (βραχώδης και με πρόβλημα νε-
ρού).
Οι άνθρωποι που εγκλείστηκαν στην νησίδα προέρχονταν 
από αγροτικές οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και μορφω-
τικό επίπεδο εκτός από εξαιρέσεις. Πολλοί ασθενείς στην 
αρχή ήταν μπερδεμένοι και φοβισμένοι ιδιαίτερα τα άτομα 
μικρότερης ηλικίας όπου δεν γνώριζαν την έκταση της αρ-
ρώστιας. Θυμάμαι πού έλεγαν «γεννήθηκα στον έξω κόσμο 
και με εντολή γιατρού εγκλείστηκα στην Σπιναλόγκα». Τα 

κάγκελα, η κλούβα και η αστυνομική παρουσία συμβόλι-
ζαν τη διαδικασία του εγκλωβισμού.
‘Όταν έφθανε ένας άρρωστος πρώτη φορά στο λεπροκο-
μείο της νησίδας μέχρι να βρεθούν τα φάρμακα του έλεγαν 
οι υπόλοιποι ασθενείς ότι την πόρτα του νοσοκομείου δεν 
θα την περάσεις παρά μόνο με κασόνι. Τον πρώτο μήνα 
μέχρι να πληρωθεί από το κράτος του δίνανε οι υπόλοιποι 
έγκλειστοι και δεν τον άφηναν να πεινάσει. 
Η κοινότητα των λεπρών επικοινωνούσε με τον έξω κόσμο 
με μία βάρκα που ερχόταν από την Πλάκα με εμπόρους 
που είχαν τα απαραίτητα είδη διατροφής (κρέας, φρούτα, 
λαχανικά). Όταν έφθανε η βάρκα οι άρρωστοι κατέβαι-
ναν στο λιμάνι της Σπιναλόγκα. Η εμπορική συναλλαγή 
γινόταν σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου υπήρχε ο 
κλίβανος απολύμανσης των χρημάτων. Τα προϊόντα τα το-
ποθετούσαν στην εστία καθαρισμού και οι ασθενείς έβαζαν 
τα χρήματα στον κλίβανο. Οι ασθενείς παραπονιόντουσαν 
συχνά για την ποιότητα των προϊόντων αλλά και για τις 
υψηλές τιμές.
Με τον καιρό οργανώθηκαν καλύτερα και δημιούργησαν 
ένα Συνεταιρισμό και μία Ένωση για να ελέγχουν τις προ-
μήθειες και για να σταματήσει η εκμετάλλευση».
Πρέπει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βε-
νιζέλου προσπάθησε να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης 
και περίθαλψης των ασθενών. Ο Βενιζέλος έστειλε με προ-
σωπικά του έξοδα έναν γιατρό στις Ινδίες και στις Φιλιππί-
νες προκειμένου να ενημερωθεί για τις νεότερες μεθόδους 
καταπολέμησης της ασθένειας και σύστησε μία επιτροπή 
επιστημόνων για να εισηγηθούν τα κατάλληλα μέτρα για 
την ανακούφιση των ασθενών.
Η βελτίωση της ασθένειας επιτεύχθηκε μετά το 1948 με 
την χορήγηση του νέου φάρμακου που ανακαλύφθηκε στην 
Αμερική. Έτσι τον Ιούνιο του 1957 η Σπιναλόγκα άδειασε.   

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
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Σκάκι Σκάκι

ΑσκήσειςΜατ σε 1 κίνηση

Ματ σε 2 κινήσεις

Παίζουν τα μαύρα
λύση.......................................

Παίζουν τα λευκά
λύση........................................

Παίζουν τα λευκά
λύση........................................

Παίζουν τα μαύρα
λύση........................................

Παίζουν τα λευκά
λύση........................................

Παίζουν τα μαύρα
λύση........................................

33ο Πανελλήνιο 
Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών στα Χανιά

Το 33ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας Γυναικών  
για το 2010 θα διεξαχθεί από 23 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 
2010 με σύστημα πουλ απλών συναντήσεων, με συμμετοχή 10 ή 
11 σκακιστριών στα Χανιά.  Το πρωτάθλημα συνδιοργανώνουν ο 
ΑΟ Κύδων Χανίων και η ΕΣΟ.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010: Άφιξη Σκακιστριών
Τρίτη 23  Νοεμβρίου 2010: Τελετή Έναρξης, 16:30
Τρίτη 23  Νοεμβρίου 2010: 1ος Γύρος, 17:00
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010: 2ος Γύρος, 17:00
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010: 3ος Γύρος, 17:00
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010: 4ος Γύρος, 17:00
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010: 5ος Γύρος, 17:00
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010: 6ος Γύρος, 17:00
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010: 7ος Γύρος, 17:00
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010: 8ος Γύρος, 17:00
Τετάρτη  01 Δεκεμβρίου 2010: 9ος Γύρος, 17:00
Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2010: 10ος Γύρος, 17:00
Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2010: 11ος Γύρος, 10:00
Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2010: Τελετή Λήξης, 17:00
Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2010: Αναχώρηση Σκακιστριών
Σύμφωνα με τους κανονισμούς οι αγώνες θα διεξαχθούν με ηλε-
κτρονικά χρονόμετρα και χρόνο σκέψης, για κάθε σκακίστρια, 
90 λεπτά για τις πρώτες 40 κινήσεις και ακόμη 30 λεπτά μέχρι 
την ολοκλήρωση της παρτίδας. Επιπλέον, από την πρώτη κίνηση 
και για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει η κάθε σκακίστρια, παίρ-
νει ακόμη μισό λεπτό (30”) χρόνου σκέψης.
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρ-
κεια της παρτίδας.
Σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την 
πάροδο 30 λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται 
(άρθρο 6.6 FIDE Laws of Chess).  Απαγορεύονται οι προτάσεις 
ισοπαλίας σε λιγότερες από 30 κινήσεις. (άρθρο 9.1 FIDE Laws 
of Chess).  
Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά την οριστικοποίηση των συμ-
μετοχών. Εάν μετά τη δήλωση συμμετοχής κάποια από τις σκα-
κίστριες δεν αγωνιστεί, τότε θεωρείται ότι αποχώρησε από τους 
αγώνες γεγονός που επισύρει τις κυρώσεις που ορίζονται από τον 
Πειθαρχικό Κανονισμό της ΕΣΟ. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1.30 του κανονισμού 
αγώνων για σκακίστρια που αποχωρεί από πρωταθλήματα ή δι-
εθνή τουρνουά ή παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή της διοργά-
νωσης, η ΕΣΟ έχει το δικαίωμα να αποκλείει τη συμμετοχή της 
από τα πρωταθλήματα της επόμενης χρονιάς καθώς και από τα 
διεθνή τουρνουά.

Η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Ελλάδας θα αποτελέσει ένα από 
τα κριτήρια για τον καταρτισμό της Εθνικής Ομάδας. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατά σειρά:
1. Η Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2010, 
2. Η Πρωταθλήτρια Ελλάδας Νέων Γυναικών 2010, 
3. Οι πέντε πρώτες με βάση τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE (Μέσος 
Όρος: Ιούλιος 2009 - Ιανουάριος 2010). Προϋποθέσεις για τον 
υπολογισμό του Μ.Ο. είναι να υπάρχει δημοσιευμένος βαθμός 
αξιολόγησης και για τα 2 εξάμηνα, ότι έχουν αξιολογηθεί τουλά-
χιστον 9 παρτίδες στο ίδιο χρονικό διάστημα και ότι η αθλήτρια 
έχει συμπληρώσει 24 αξιολογημένες παρτίδες από την στιγμή 
που συμπεριλήφθηκε στους πίνακες της FIDE. 
4. Οι τρεις πρώτες του 13ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικό 
Πρωταθλήματος Γυναικών 2010 (Δ.Τ. ΙΚΑΡΙΑΣ 2010, 13-
21/7/2010). 
5. Και μία εκπρόσωπος των συνδιοργανωτών (αν προταθεί από 
τους συνδιοργανωτές και εγκριθεί από την ΕΣΟ). 
Το δικαίωμα συμμετοχής ασκείται υποχρεωτικά με την προανα-
φερόμενη σειρά. Με βάση τα παραπάνω κατ’ αρχήν δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν οι εξής:
 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΑ (Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2009),
2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Πρωταθλήτρια Ελλάδας Νέων 
Γυναικών 2009), 3. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (Μ.Ο. ΕΛΟ 
FIDE  Ιούλ 2009 - Ιαν 2010), 4. ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Μ.Ο. 
ΕΛΟ FIDE  Ιούλ 2009 - Ιαν 2010), 5. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑ-
ΡΙΝΑ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE  Ιούλ 2009 - Ιαν 2010), 6. ΜΑΚΚΑ 
ΙΟΥΛΙΑ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE  Ιούλ 2009- Ιαν 2010), 7. ΣΤΕΙΡΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE Ιούλ 2009 - Ιαν 2010), 8.Ι-
ΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ (Ανοιχτό πρωτάθλημα Ελλάδας Γυναικών 
2010), 9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  (Ανοιχτό πρωτάθλημα 
Ελλάδας Γυναικών 2010), 10. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜ.  
(Ανοιχτό πρωτάθλημα Ελλάδας Γυναικών 2010).
Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής, η αναπλήρωση 
των προαναφερόμενων σκακιστριών θα γίνει ως εξής:
Οι τρεις σκακίστριες που προκρίνονται από το 13ο Πανελλήνιο 
Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας Γυναικών (Δ.Τ. ΙΚΑ-
ΡΙΑΣ 2010, 13-21/7/2010) αναπληρώνονται από τις αμέσως 
επόμενες με βάση την σειρά κατάταξης τους στο συγκεκριμένο 
πρωτάθλημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει του-
λάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Αν και πάλι 
δεν επιτευχθεί η αναπλήρωση, τότε συνεχίζεται με βάση τους 
πίνακες ΕΛΟ της FIDE (όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της πα-
ρούσας).Οι υπόλοιπες δικαιούχες σκακίστριες αναπληρώνονται 
με βάση τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE (όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 10 της παρούσας).

 
60ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα

Το 60ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα για το 2010 θα διε-
ξαχθεί από 25 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2010 με σύστημα 
πουλ απλών συναντήσεων, με συμμετοχή 10 σκακιστών στο 
Βραχάτι Κορινθίας. Το πρωτάθλημα συνδιοργανώνουν η Πνευ-
ματική Στέγη Περιστερίου και η ΕΣΟ.  Οι αγώνες θα διεξαχθούν 
σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα:
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010:Άφιξη Σκακιστών
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010:Τελετή Έναρξης, 16:00
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010:1ος Γύρος, 16:30
Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010:2ος Γύρος, 16:30
Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010:3ος Γύρος, 16:30
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010:4ος Γύρος, 16:30
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010:5ος Γύρος, 16:30
Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 2010:6ος Γύρος, 16:30
Πέμπτη 02 Δεκεμβρίου 2010:7ος Γύρος, 16:30
Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2010:8ος Γύρος, 16:30
Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2010:9ος Γύρος, 10:00
Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2010:Τελετή Λήξης, 17:00
Σάββατο 04 Δεκεμβρίου 2010:Αναχώρηση Σκακιστών
Η συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Ελλάδας θα αποτελέσει ένα από 
τα κριτήρια για τον καταρτισμό της Εθνικής Ομάδας. 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατά σειρά: 1. Ο Πρωταθλητής 
Ελλάδας 2009, 2. Ο Πρωταθλητής Ελλάδας Νέων Ανδρών 2009, 

3. Οι πέντε πρώτοι με βάση τους πίνακες ΕΛΟ της FIDE (Μέσος 
Όρος: Ιούλιος 2009 - Ιανουάριος 2010). 4. Οι τρεις πρώτοι του 
20ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωταθλήματος 2010 
(Δ.Τ. ΙΚΑΡΙΑΣ 2010, 13-21/7/2010). Το δικαίωμα συμμετοχής 
ασκείται υποχρεωτικά με την προαναφερόμενη σειρά. 
Με βάση τα παραπάνω κατ’ αρχήν δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
οι εξής:
1. ΜΠΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Πρωταθλητής Ελλάδας 2009),
2. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Πρωταθλητής Ελλάδας Νέων Αν-
δρών 2009), 3. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE  
Ιούλ 2009 – Ιαν 2010), 4. ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ 
FIDE  Ιούλ 2009 - Ιαν 2010), 5. ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE  Ιούλ 2009 – Ιαν 2010)
6. ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE  Ιούλ 2009 - Ιαν 
2010), 7. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Μ.Ο. ΕΛΟ FIDE  Ιούλ 
2009 - Ιαν 2010), 8. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ (Ανοιχτό πρωτά-
θλημα Ελλάδας 2010), 9. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ (Ανοιχτό πρωτά-
θλημα Ελλάδας 2010), 10. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Ανοιχτό 
πρωτάθλημα Ελλάδας 2010).
 Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας συμμετοχής, η αναπλή-
ρωση των προαναφερόμενων σκακιστών-στριών θα γίνει ως 
εξής: Οι τρεις σκακιστές-στριες που προκρίνονται από το 20ο 
Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα Ελλάδας (Δ.Τ. ΙΚΑ-
ΡΙΑΣ 2010, 13-21/7/2010) αναπληρώνονται από τους αμέσως 
επόμενους με βάση την σειρά κατάταξης τους στο συγκεκριμένο 
πρωτάθλημα, με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει του-
λάχιστον το 50% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας.
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Απαραίτητο για κάθε γραφείο σε επαγ-
γελματικό χώρο είναι το δερμάτινο σετ 
με την κορνίζα, το ρολόϊ, το ημερολό-
γιο και η θήκη για συνδετήρες.
Στο παραπάνω σετ στην κορνίζα οι 
επιχειρηματίες ή οι εργαζόμενοι μπο-
ρούν να έχουν την φωτογραφία ενός 
αγαπημένου τους προσώπου. Το ρολόι 
και το ημερολόγιο είναι χρήσιμα για τα 
επαγγελματικά ραντεβού ενώ η θήκη 
είναι χρήσιμη για να τοποθετούνται 
οι συνδετήρες. Στο ημερολόγιο επίσης 
υπάρχουν οι ημέρες των εορτών  όπου 
οι επαγγελματίες σημειώνουν τους  συ-
νεργάτες τους που έχουν την ονομαστι-
κή τους εορτή.

Χρήσιμo «εργαλείo» για τον 
επαγγελματία είναι η δερμάτινη τσάντα 
με πολλούς χώρους για να τοποθετούνται 
τα έγγραφα  και οι αναγκαίοι φάκελοι που 
χρησιμοποιούνται σε επιχειρηματικές 
συναντήσεις. Η προτεινόμενη έχει 
σύγχρονο σχέδιο και πολλές θήκες με 
πολλαπλή χρησιμότητα. Εκτός όμως από 
την τσάντα υπάρχει και σημειωματάριο   
σε σχήμα τσάντας στο οποίο υπάρχουν 
και θήκες για τους φακέλους και είναι 
απαραίτητο για συνέδρια. Επίσης έχουν 

σχεδιασθεί θήκες για τις πιστωτικές 
κάρτες αλλά και για μικρά κομπιούτερ.
Για τις μέρες των γιορτών ένα σετ 
κρασιών με τράπουλες μπορούν να 
είναι ένα διασκεδαστικό αλλά και 
ευχάριστο επιχειρηματικό δώρο για 
τις επιχειρηματικές συναντήσεις. Ένα 
μπουκάλι κρασί είναι χρήσιμο να υπάρχει 
μετά από μια επιτυχή επιχειρηματική 
συνάντηση προκειμένου να κλείσει 
μια σημαντική συνεργασία μεταξύ των 
εκπροσώπων των εταιριών.

Σετ κρασιού με τράπουλα και μάρκες 
(36,5χ11χ16 εκ.)

Τσάντα δερμάτινη (36χ29 εκ.)

Δερμάτινο σετ γραφείου με γυάλινη 
κορνίζα, ρολόι, ημερολόγιο και θήκη 
για συνδετήρες(36χ16 εκ.)

Ντοσιέ τσαντάκι συνεδρίου δερμάτινο με κομπιουτεράκι και καρτοθήκες.

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Καρυδόπιτα

-1 νεροπότηρο ελαιόλαδο
-1 νεροπότηρο καρύδια κοπανισμένα
-1,5 κιλό ζάχαρι
-3 ποτήρια αλεύρι
-4 αυγά
-2 βανίλιες
-1 φλυτζάνι του καφέ κονιάκ
-1 ποτήρι γάλα
-1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα και κανέλα κοπανισμένη
-1 κουταλάκι του γλυκού σόδα
-1 μπαίκιν 
-1 κουταλιά σούπας κακάο
Σιρόπι: 1,5 ποτήρι νερό, 1 ποτήρι ζάχαρη, σταγόνες 
λεμονιού, φλούδες λεμονιού και 1 ξύλο κανέλα.

Κτυπάμε τα αυγά μαζί με την βανίλια και το κακάο και 
στην συνέχεια προσθέτουμε την ζάχαρη, το ελαιόλαδο, το 
γάλα, την σόδα, το μπαίκιν και το κονιάκ μέχρι να γίνουν 
ένα μίγμα. Σε ξεχωριστό σκεύος τοποθετούμε το αλεύρι, 
το μπαίκιν και τα καρύδια και αφού τα ανακατέψουμε 
ρίχνουμε το μίγμα που έχουμε ετοιμάσει. 
Στην συνέχεια τοποθετούμε το ολοκληρωμένο μίγμα 
σε ένα ταψί και στην συνέχεια το ψήνουμε στο φούρνο 
στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά.
Αφού ψηθεί ρίχνουμε το σιρόπι και όταν κρυώσει είναι 
έτοιμο να το προσφέρουμε.

Συνταγές

Το Κρητικό εστιατόριο 
«Τζουγκρί»

Ο χώρος συναντήσεων με καλό κρητικό φαγητό, με κρητική 
και έντεχνη μουσική είναι το εστιατόριο «Τζουγκρί» (άγριος 
βράχος) που δημιούργησε το 2007 ο Χανιώτης ηθοποιός 
Γιώργος Παρτσαλάκης. 
Οι πρώτες ύλες αγοράζονται από την Κρήτη για να 
δημιουργηθούν τα αιδέσματα της κρητικής κουζίνας 
(γαμοπίλαφο, μπουρμπουριστοί χοχλοί, σταμναγκάθι με κατσίκι, 
κόκορας με χυλοπίτες κ.α). Ενδεικτικά, το ελαιόλαδο από τα 
Χανιά, αρνάκι και κατσικάκι από την Κίσσαμο, το σταμναγκάθι 
από την Γραμπούσα, οι χοχλοί από την Επισκοπή. Τα δε κρασιά 
από όλη την Κρήτη.
Εντός του εστιατορίου δεσπόζουν φωτογραφίες των 
ανθρώπων της τέχνης όπως του Κατράκη, του Ξυλούρη, του 
Θεοτοκόπουλου, του Καζαντζάκη κ.α
Από την πίσω πλευρά του εστιατορίου έχει κατασκευασθεί 
ένας κήπος με λουλούδια ελληνικά ενώ το γιασεμί γεμίζει με 
όμορφες μυρωδιές τους θαμώνες.  

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ
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Γιατρός

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

Διαταραχές  εμμηνορρυσίας

Η εμμηνορρυσία θεωρείται φυσιολογική όταν η περιοδικό-
τητά  της είναι κάθε 21 έως 35 ημέρες και η ποσότητα του 
αίματος δεν είναι πολύ μεγάλη έτσι ώστε να μην  χαρακτηρι-
σθεί αιμορραγία.  Η κανονική διάρκεια της περιοδικότητας 
είναι πέντε με επτά ημέρες. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτό 
θεωρείται διαταραχή εμμηνορρυσίας.
Οι δύο λόγοι που οφείλεται αυτή η διαταραχή  είναι οι 
αρχιτεκτονικές ανωμαλίες του γενετικού συστήματος  και οι 
δυσλειτουργίες της ωοθήκης.
Αρχιτεκτονικές ανωμαλίες της μήτρας είναι: τα ινομυώματα 
της μήτρας, οι πολύποδες της μήτρας και η αδενομύωση. 
Άλλες αιτίες είναι η παλίνδρομος κύηση-αποβολή, η εξωμή-
τριος κύηση και τα αιματολογικά προβλήματα όσον αφορά 
την πήξη του αίματος.
Επίσης περιοχές του τραχήλου της μήτρας και του κόλπου 
καλοήθης ή κακοήθης χρόνιες φλεγμονές του ενδομήτριου 
(ενδομητρίτις), ενδομήτριες συμφύσεις και το ενδομήτριο 
σπείραμα  μπορούν να συνοδεύονται με διαταραχές εμμη-
νορρυσίας. Επίσης νοσήματα νεφρών, ήπατος, θυρεοειδούς, 
επινεφριδίων, όγκοι υποφύσεως μπορεί να δημιουργούν 
προβλήματα εμμηνορρυσίας.
Η λειτουργική ανωμαλία οφείλεται στην δυσλειτουργία των 
ωοθηκών και την αδυναμία ωοθυλακιορρηξίας. Συνέπεια 
τούτου είναι η μη κανονική έκκριση των οιστρογόνων και της 
προγεστερόνης με συνέπεια τα προβλήματα στην εμμηνορρυ-
σία αλλά και γενικότερα στον οργανισμό της ασθενούς.
Οι δυσλειτουργικές διαταραχές του κύκλου εμφανίζονται 
πολύ συχνά στα κορίτσια όταν παρουσιάζεται για πρώτη 
φορά η περίοδος τους καθώς επίσης και στις γυναίκες πριν 
την  εμμηνόπαυση. Η διάγνωση γίνεται με ειδικές εξετά-
σεις αίματος όπου ανιχνεύονται τα επίπεδα συγκεκριμένων 
ορμονών.
Επίσης η διαγνωστική υστεροσκόπηση με άμεση επισκόπηση 
του εσωτερικού της μήτρας και του κόλπου, όπως επίσης η 
διαγνωστική λαπαροσκόπηση, με άμεση επισκόπηση των έσω 

γεννητικών οργάνων και της κοιλίας, μας δίνουν απάντηση, 
σε παθολογικές οντότητες οι οποίες προκαλούν προβλήματα 
εμμηνορρυσίας.
Το υπερηχογράφημα των μέσω γεννητικών οργάνων ιδιαίτε-
ρα το κολπικό, όπως και η αξονική ή μαγνητική τομογραφία 
μπορούν να μας δώσουν σημαντικές απαντήσεις.
Θεραπεία
Οι αρχιτεκτονικές θεραπείες της μήτρας μπορούν να διορθω-
θούν με την υστεροσκόπηση ή την λαπαροσκόπηση. Όπως 
προαναφέρθηκε με τις παραπάνω μεθόδους γίνεται η διά-
γνωση του προβλήματος. Συγχρόνως εάν το πρόβλημα είναι 
εντός της μήτρας μπορούν να διορθωθούν με την υστεροσκό-
πηση ή την λαπαροσκόπηση.  Όπως προαναφέρθηκε με τις 
παραπάνω μεθόδους γίνεται η διάγνωση του προβλήματος.
Συγχρόνως εάν το πρόβλημα είναι εντός της μήτρας ινο-
μύωμα ή πολύποδας ή ενδομητρικές συμφύσεις γίνεται 
υστεροσκοπική επέμβαση και όλα διορθώνονται. Εάν με την 
λαπαροσκόπηση βρεθούν εξωτερικά ινομυώματα στην μήτρα 
ή διάφορα κυστικά μορφώματα της ωοθήκης λύνουμε εκείνη 
την στιγμή το πρόβλημα με λαπαροσκοπική επέμβαση.
Οι λειτουργικές διαταραχές της εμμηνορρυσίας (προβλήματα 
ωορρηξίας) αντιμετωπίζονται και με την χορήγηση προγεστε-
ρόνης ή οιστρογόνων ή και των δύο μαζί.
Συμπέρασμα
Οι διαταραχές της εμμηνορρυσίας είναι ένα καυτό σύνηθες 
πρόβλημα της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας. Συνή-
θως αντιμετωπίζεται με την χορήγηση φαρμάκων. Πολλές 
φορές χρειάζεται εξέταση υστεροσκοπική ή λαπαρασκοπική 
ή ακόμη και λαπαροτομία.

Διεύθυνση ιατρείου:Μασσαλίας 12  
Κολωνάκι - Τ.Κ. 106 80 Αθήνα

Τηλ.: 2103639447 – 2103601057
Κινητό τηλ.: 6944332599 - Fax: 2103610477




