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Συνδρομή
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εάν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητές / συνδρομήτριες στο “Hν-Ων” σας ενημερώνουμε ότι το  κόστος 
συνδρομής είναι: ΕΤΗΣΙΑ εντός Ελλάδος για ιδιώτες 25 ευρώ, για εταιρείες 35 ευρώ, για νομικά πρόσωπα 50 ευρώ και ΕΤΗΣΙΑ για 
χώρες της Ευρώπης 70 ευρώ και τις υπόλοιπες χώρες 70 ευρώ. 
Η ετήσια συνδρομή περιλαμβάνει:
- Τέσσερα (4 τεύχη) το έτος για το τριμηνιαίο περιοδικό “Ην-Ων”
- Πρόσβαση σε ειδικές ενότητες της ηλεκτρονικής σελίδας (http://www.e-inon.gr)
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
1. Σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του Πρακτορείου Ειδήσεων «Ην-Ων» www.e-inon.gr στη κατηγoρία «Συνδρομές».
2. Χρέωση στη πιστωτική κάρτα VISA, MASTERCARD, αναφέροντας τον αριθμό, την ημερομηνία λήξης, τα τελευταία 3 ψηφία 
του αριθμού που βρίσκεται στο πίσω χώρο της υπογραφής της κάρτας, το ονοματεπώνυμο, την πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο επικοι-
νωνίας και στέλνω με fax στο 210 2117497 
3. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό  
-(Swift Adress:BIC CRBAGRAA) ALPHA BANK (IBAN) GR40 0140 1010 1010 0210 1262 486 (σε εντολή Κώστα Λιακάκη) 
-(Swift Adress:EFGBGRAA) EUROBANK (IBAN) GR6102601110000240100719414 (σε εντολή Κώστα Λιακάκη)
με αιτιολογία ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ¨Ην-Ων”. 
Επίσης, απαραίτητο είναι να μας στείλετε με fax στο 2102117497 την απόδειξη κατάθεσης με ευκρινή γράμματα το ονοματεπώνυμο 
και τηλέφωνο επικοινωνίας ή με e-mail στο e-inon@e-inon.gr το νούμερο της κατάθεσης και το ονοματεπώνυμο.
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6  Περισκόπιο 
l Μονάδα απόσταξης βοτάνων στο Λασίθι - Κρήτη. Συνέ-
ντευξη προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Ρεθύμνης κ. Νίκου Μπιρλιράκη. 
l  Eλληνικό αντιγριπικό φάρμακο στην παγκόσμια αγορά. 
Συνέντευξη του καθηγητή του ιατρικού τμήματος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ηλία Καστανά.
8  Συνέντευξη
Νέος σχεδιασμός επιχειρηματικών δράσεων. Συνέντευξη 
του διευθύνοντα συμβούλου του ΟΠΕ κ. Αλκιβιάδη Κα-
λαμπόκη. 
11 Νέα Επιχειρήσεων
l Ειδικά μέτρα απόσυρσης σε ροδάκινα-νεκταρίνια. 
l Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική.
l 26ο Ετήσιο Επιστημονικό  Συνέδριο για την Ζωϊκή Παρα-
γωγή.
14 Ομογένεια
Συνέντευξη του ομογενή βουλευτή του Εθνικού Κοινοβουλί-
ου της Αυστραλίας της Δυτικής Περιφέρειας της Αδελαϊδας 
και ταμίας του νέου διοικητικού συμβουλίου της Πα.Δ.Ε.Ε. 
κ. Στήβ Γεωργανά. 
16 Ειδικό ρεπορτάζ
Νέα αναπτυξιακά έργα του νέου Δήμου Αποκόρωνα. Συνέ-
ντευξη του Δημάρχου Γρηγόρη Μαρκάκη. 
22 Οι Πρώτες Κυρίες
Συνέντευξη Μαρίας Πετράκη υπεύθυνης του Γραφείου Εξυ-
πηρέτησης και Στήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητήριου 
Ηρακλείου. 
24 Η Ενημέρωση
l  Εξασφαλίστε τα χρήματα σας με «γραμμάρια χρυσού» 
(“goldgrams”). Του Δρ.  Γιώργου Σ. Ατσαλάκη Διδάσκων 
Πολυτεχνείου Κρήτης. 
l Καταστροφή μελισσών από φυτοφάρμακα. 
l ‘Όξυνση κρίσης στην κτηνοτροφία.
28 Περιφέρειες
Συνέντευξη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου  Πέτρου Τα-
τούλη. 
32 Τουρισμός
Νέος Φορέας Συνεδρίων-Επισκεπτών στην Περιφέρεια Ατ-
τικής. 
34 Γνώμη
Ειδική Επιτροπή για το «απεχθές χρέος». Συνέντευξη του 
Νότη Μαριά αναπληρωτή καθηγητή Θεσμών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανε-
πιστημίου Κρήτης. 
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Ιδιοκτήτης - Εκδότης Κώστας Λιακάκης, Σύμβουλος Έκδοσης Παναγιώτης Λαμπρόπουλος, Δημόσιες Σχέσεις Δήμητρα Γκαλονάκη, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Αντώνης Μαραγκουδάκης, Διαφημίσεις - Συνδρομές Διονύσης Μάργαρης - Μανώλης Λυναρίτης, Επιμέλεια & Παραγωγή Idea Graphics 
Design, Υπεύθυνος Τυπογραφείου Ανδρέας Μποτζάκης - Τηλέφωνο 210 3301604 - Τζαβέλα 10 - Τ.Κ. 106 81 Αθήνα, Περιοδικό “Ην-Ων” - Ψυταλλείας 
8 - Τ.Κ. 112 56 Αθήνα - Τ.Θ. 24 080 - Τηλέφωνα 210 2117497, 6972 70 55 28 - Fax  210 211749 web:http://www.e-inon.gr, e-mail:e-inon@e-inon.gr

36 Παραδοσιακές επιχειρήσεις
Γνήσιες Κρητικές Γεύσεις στον Αδελιανό Κάμπο.
38 Αφιέρωμα
Συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιριών. Συνέντευξη της Γε-
νικής Διευθύντριας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών κ. 
Μαργαρίτα Αντωνάκη. 
44 Προσωπικότητες της Κρήτης
«H ποίηση είναι ο καλύτερος τοίχος να κρύψουμε το πρόσωπό 
μας»: Μανόλης Αναγνωστάκης.
46 Βιβλίο 
«Πρακτικός Οδηγός Μεσιτικού επαγγέλματος - Χρυσοί κανό-
νες» της Κωνσταντίνας Θεολογής.
48 Πρόσωπα
l «Προϋπόθεση εδραίωση ειρήνης η πληρωμή των γερμανι-
κών οφειλών». Συνέντευξη του προέδρου του «Εθνικού Συμ-
βουλίου για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς 
την Ελλάδα» Μανώλη Γλέζου.  
l Πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των Κρη-
τών. 
l «Απόδοση δικαιοσύνης για το Ολοκαύτωμα στο Δίστομο». 
Συνέντευξη της δικηγόρου Κέλλυ Σταμούλη.
51 Σκάκι
39ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 2011. 
52 Παρουσίαση
Επιχειρηματικά δώρα.
53 Κρητική Εστία
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματίας κ. Σοφία Κανάκη.
54 Γιατρός
«Λειομυώματα της μήτρας» από τον Δρ. Αντώνη Μαραγκου-
δάκη, Διαάκτωρ Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών.
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The payment of the German debts  
– a prerequisite for the establishment of peace

Steve Georganas
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ 
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ 
ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ - ΚΡΗΤΗ

Χαρουπιά και σε μικρότερη έκταση καλλιεργείται η Μπανάνα, 
η Κερασιά, η Συκιά, η Βερικοκιά, η Μηλιά, η Αχλαδιά, η Ρο-
δακινιά, η Δαμασκηνιά, και η  Καρυδιά, ενώ για τα καρποφόρα 
δένδρα Δεσπολιά, Ροδιά, Λωτός και Φραγκοσυκιά δεν υπάρ-
χουν οργανωμένες εμπορικές φυτείες αλλά μόνο διάσπαρτα 
δένδρα των οποίων ο αριθμός είναι αρκετά μεγάλος. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο νομό Ρεθύμνου αριθμούν περί-
που 3.000.000 ελαιόδεντρα και 4.615 κτηνοτρόφοι περίπου με 
350.000 αιγοπροβάτα και το Μάρτιο του 2007 το Εργοστάσιο 
γάλακτος της ΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ πιστοποιήθηκε με  το σύστη-
μα HACCP.
Επίσης υπάρχει το Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης το οποίο 
απαρτίζεται από το νέο κατάστημα αγροτικών εφοδίων, το γε-
ωργικό πολυεργαστήριο, το κτηνιατρικό κέντρο, το μελισσο-
κομικό κέντρο και την Μονάδα Προαγωγής Υγείας (Αγροτικό 
Ιατρείο) όπου πραγματοποίησε τζίρο 5 εκατ. Ευρώ το 2008-
2009 ενώ για το 2010 παρατηρήθηκε αύξηση.

«Η συνεργασία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύ-
μνης με τις ερευνητικές ομάδες του τμήματος Ιατρικής  και Βι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης έφερε το επιθυμητό απο-
τέλεσμα για την παραγωγή του ελληνικού αντιγριπικού φαρ-
μάκου. Οι πρώτες καλλιέργειες των ειδικών βοτάνων για την 
παραγωγή του νέου φαρμάκου, θα είναι σε έκταση 2.000-3000 
στρέμματα το 2013.  Δηλαδή μιλάμε για μικρή γεωργία χωρίς 
επιδοτήσεις» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Ρεθύμνης ο κ. Νίκος Μπιρλιράκης εν όψει της 
παραγωγής του νέου φαρμάκου.  
Επίσης -συνέχισε- ήδη έχουμε αποφασίσει να δημιουργήσουμε 
μία μονάδα απόσταξης βοτάνων στην Κρήτη στον νομό Λασι-
θίου όπου θα λαμβάνονται αποσταγμένα τα βότανα τα οποία 
θα διαλύονται μέσα στο ελαιόλαδο. Άρα τα πλεονεκτήματα για 
την γεωργία της Κρήτης θα είναι διπλά εφ΄ όσον θα χρησιμο-
ποιείται ως πρώτη ύλη και το ελαιόλαδο.
Η ΕΑΣ Ρεθύμνης αγοράζει από τους Αγροτικούς Συνεταιρι-
σμούς του νομού και από παραγωγούς ελαιόλαδο, μεγάλο 
μέρος του οποίου προέρχεται από ελαιώνες ολοκληρωμένης 
διαχείρισης.
Χρησιμοποιώντας το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη, παράγει τα 
παρακάτω τυποποιημένα προϊόντα με την ονομασία «ΡΙΘΥ-
RITHI». Συγκεκριμένα:
-Το ΡΙΘΥ Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και έχει οξύτητα από 
0-0,8, με φρουτώδη γεύση και ευχάριστο άρωμα. Παράγεται 
από την ποικιλία Κορωνέικη.
-Το ΡΙΘΥ Παρθένο ελαιόλαδο έχει οξύτητα 0,9-2, με έντονη 
γλυκιά γεύση και απαλό άρωμα. Παράγεται από τις ποικιλίες 
Κορωνιϊκη και Τσουνάτη (Μαστοειδής).
Τα τυροκομικά προϊόντα της Ένωσης περιλαμβάνουν: Γραβιέ-
ρα Κρήτης (Π.Ο.Π.), Κεφαλοτύρι και Λευκό Τυρί Άλμης
Τα προϊόντα τυρογάλακτος είναι: Ανθότυρος Ξηρός, Μυζή-
θρα Γλυκιά (Ανθότυρο Μαλακό) και Ξυνομυζήθρα Κρήτης 
(Π.Ο.Π.)
Παράλληλα τα προϊόντα  βουτύρου είναι: Κρέμα Γάλακτος – 
Ανθόγαλο και Στακοβούτυρο
Εκτός από την καλλιέργεια της Ελιάς η οποία κατέχει τη πρώ-
τη θέση στην παραγωγή του Συνεταιρισμού, σήμερα καλλιερ-
γούνται  σε μικρή έκταση τα Εσπεριδοειδή, το Αβοκάντο και η 

Βιογραφικό 
Ο Ηλίας Καστανάς απέκτησε το πτυχίο Ιατρικής και Διδα-
κτορικό δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλο ειδίκευ-
σης Ενδοκρινολογίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπι-
στημίου Μασσαλίας (Γαλλία), διδακτορικό στην κυτταρική 
και μοριακή Βιολογία και υφηγεσία θετικών επιστημών από 
το ίδιο Πανεπιστήμιο. Κατείχε θέσεις Επιμελητού και διδα-
κτικού προσωπικού στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου 
Μασσαλίας και ερευνητή στο Ινστιτούτο Ιατρικών Ερευνών 
(INSERM) της Γαλλίας. Στη συνέχεια, από το 1986 εξελέγη 
αναπληρωτής και στη συνέχεια καθηγητής Εργαστηριακής 
Ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. Η έρευνά του σχετίζεται με τη δράση ορμονών, πε-
πτιδίων και παραγώγων φυσικών ουσιών στον έλεγχο καρκί-
νου του μαστού και προστάτου. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 
130 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή βιο-ιατρικά περιοδικά.

«Το ελαιόλαδο ήταν ο καθοριστικός διαλύτης για την δημιουργία 
του νέου αντιγριπικού φαρμάκου το οποίο θα πωλείται σε χαμη-
λή τιμή από το 2012» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» 
ο καθηγητής του ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης 
κ. Ηλίας Καστανάς. 
Ερ. Ποιο είναι το νέο φάρμακο που έχει εφεύρει η ελληνική 
ερευνητική ομάδα και πώς αποκαλείται;
Απ. Το αντιγριπικό φάρμακο, συσκευασμένο σε κάψουλα, είναι 
ένα φυσικό προϊόν, το οποίο αποτελείται από βότανα τα οποία 
παράγονται στην κρητική γή διαλυμένα σε ελαιόλαδο. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι δεν είναι διατροφικό συμπλήρωμα. Εμπνευστές 
του νέου φαρμάκου από τρείς ερευνητικές ομάδες. Πρόκειται για 
τους καθηγητές Ιατρικής Ηλία Καστανά και Χρήστο Λιόνη και 
τον καθηγητή Βιολογίας Στέργιο Πυρίντσο και τις ερευνητικές 
τους ομάδες. Για την παρασκευή του φαρμάκου συνεργάστηκαν, 
επίσης, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου και γνω-
στή φαρμακοβιομηχανία.
Ερ. Ποιες ανάγκες θα καλύπτει;
Απ. Εκτός την ασφαλή φαρμακευτική αγωγή που θα προσφέρει 
το νέο ελληνικό φάρμακο παράλληλα με την παραγωγή του θα 
δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης γιατί θα 
υπάρξει συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Ρεθύμνου. Ειδικότερα έχει γίνει ένα ειδικό συμβόλαιο με την 
Ένωση για την γενετική ταυτοποίηση και καλλιέργεια των βο-
τάνων τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του 
φαρμάκου. Αυτή όλη η διαδικασία θα οδηγήσει σε πολλαπλασι-
αστικά οφέλη και την γεωργική ανάπτυξη της περιοχής δίνοντας 
ένα απτό παράδειγμα «πράσινης ανάπτυξης».     
Ερ. Έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό Φαρμάκων και αν όχι 
πότε;
Απ. Έχει συνταχθεί ο πρώτος φάκελος για την προϊσταμένη 
αρχή του ΕΟΦ που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, 
ο οποίος θα ολοκληρωθεί με τα αποτελέσματα μιας μελέτης πα-
ρέμβασης οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο. Ανα-
μένεται η έγκρισή του μέσα στον χειμώνα του τρέχοντος έτους ή 
τις αρχές του 2012. 
Ερ. Πότε αναμένεται να διοχετευθεί στην αγορά;
Απ. Αφού εγκριθεί τότε η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που 
έχουμε επιλέξει θα προχωρήσει στην άμεση παραγωγή του αντι-
γριπικού φαρμάκου. 
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«Σε νέο σχεδιασμό προχωρά ο Οργανισμός Προώθησης Εξα-
γωγών (ΟΠΕ) προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικές οι επι-
χειρηματικές δράσεις. Για να επιτευχθεί ο στόχος θα αξιοποι-
ηθούν οι νέες ιδέες» διευκρίνισε στο «Ην-Ων» ο διευθύνων 
σύμβουλος του ΟΠΕ κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης. 
Ερ. Ποια είναι τα σχέδια της νέας διοίκησης για την ανάπτυξη 
του ΟΠΕ;
Απ.Οι στόχοι του νέου, αναδιαρθρωμένου Ελληνικού Οργανι-
σμού Εξωτερικού Εμπορίου είναι ξεκάθαροι:
• Η ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων, με σύγ-
χρονα εργαλεία και με σωστή επικοινωνία. 
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποτελεσματικών δράσεων, 
από τις οποίες θα ωφεληθούν όσο το δυνατό περισσότερες επι-
χειρήσεις. 
• Η αξιοποίηση ιδεών, νέων ή δοκιμασμένων.
• Η καθιέρωση του ΟΠΕ ως σύγχρονο και αποτελεσματικό 
φορέα. 
• Η συνεργασία με όλους τους φορείς για μεγαλύτερη συμμε-
τοχή των επιχειρήσεων στις δράσεις του επιχειρησιακού προ-
γράμματος του Οργανισμού. 
• Η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων, της πολιτείας αλλά και 
της αγοράς, ώστε τελικά τα προϊόντα μας να βρουν την τοπο-
θέτηση που τους αξίζει στην παγκόσμια αγορά.   
Θέλουμε να κάνουμε τον ΟΠΕ, σημείο συνάντησης και δημι-
ουργίας για την εξωστρέφεια. Να γίνει το «Σπίτι του Εξαγω-
γέα» με ότι αυτό συνεπάγεται. Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχει-
ρήσεις να βρίσκουν στον Οργανισμό το δομημένο πλάνο για 
την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους και τους 
εξειδικευμένους συνεργάτες για την υλοποίηση του.
Ενόψει του νέου οργανογράμματος του Οργανισμού, δίνεται 
βαρύτητα στον επιχειρησιακό κορμό του ΟΠΕ με απώτερο 
σκοπό να γίνουν δράσεις στοχευμένες στις αγορές – στόχους 
και να υλοποιηθεί ένα ρεαλιστικό επιχειρησιακό πλάνο για την 
επόμενη διετία 2012 – 2013, εμπλουτισμένο με καινοτόμες 

δράσεις ενίσχυσης της ελληνικής εξωστρέφειας. 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Οργανισμού βασίζεται:
1. Στην αύξηση της ποιοτικής εκθεσιακής δράσης με έμφαση 
στη διείσδυση σε νέες αγορές - στόχους για την ανάδειξη των 
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αλλαγή της εκθεσιακής 
παρουσίας της χώρας, με νέα, μοντέρνα και λειτουργική εμ-
φάνιση. 
2. Στην αξιοποίηση νέων ή δοκιμασμένων ιδεών.
3. Στη συνεργασία με νέους κλάδους όπως ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας - περιβάλλοντος, έντασης τεχνολογίας κ.α. 
4. Στην ενίσχυση πρόσκλησης αγοραστών – δημοσιογράφων 
από το εξωτερικό, μια δράση όπου θα δοθεί ιδιαίτερη έμφα-
ση. 
5. Στη συνδιοργάνωση δράσεων με τη συνεργασία της Προ-
εδρίας της Δημοκρατίας, του ΥΠΕΞ, των Επιμελητηρίων και 
των εξαγωγικών Συνδέσμων της χώρας. 
Όλα τα παραπάνω έχουν ως στόχο την αύξηση των ελληνικών 
εξαγωγών με την δραστηριοποίηση από κοινού της πολιτείας, 
του ΟΠΕ και των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Ερ. Πώς θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις στις ημέρες της κρί-
σης;
Απ. Οι επιχειρήσεις ήδη επωφελούνται και ενισχύουν τη δρά-
ση τους μέσα από τις υπηρεσίες του Οργανισμού σε διάφορα 
επίπεδα.  Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης του Οργανισμού θα 
καταβληθεί προσπάθεια, οι παραδοσιακές δράσεις του ΟΠΕ 
όπως η διοργάνωση της ελληνικής συμμετοχής σε επιλεγμέ-
νες διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και σε επιχειρηματικές 
αποστολές καθώς και η οργάνωση προωθητικών ενεργειών 
και road shows, να βελτιωθούν ποιοτικά ώστε να γίνουν πιο 
αποδοτικές για τον Έλληνα εξαγωγέα. Έμφαση θα δοθεί στην 
ενίσχυση δράσεων για προσκλήσεις ξένων αγοραστών στην 
Ελλάδα με βασικό στόχο την προβολή των εξαγώγιμων προϊό-
ντων της Περιφέρειας. 
Επίσης μέσα από τα διάφορα εργαλεία χρηματοδότησης όπως 

Συνέντευξη Συνέντευξη

Νέος σχεδιασμός επιχειρηματικών δράσεων

Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, 
Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΕ
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Συνέντευξη

Νέα Επιχειρήσεων

Άμεσα μέτρα για τη διαχείριση 
κρίσεων για ροδάκινα και νε-
κταρίνια, λαμβάνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζο-
ντας το αίτημα της Ισπανίας, της 
Γαλλίας και της Ιταλίας που τέ-
θηκε στο Συμβούλιο των υπουρ-
γών, θα προβεί στην προσωρινή 
αύξηση των μέγιστων ποσών 
ενίσχυσης της απόσυρσης που 
προβλέπονται από τον εκτελεστι-
κό κανονισμό της Επιτροπής σε 
19,56 ευρώ/100 kg. για τα νεκτα-
ρίνια και τα 16,49 ευρώ/100 kg. 
για τα ροδάκινα.
Όπως αναφέρει ο κ Γ Πολυχρο-
νάκης, ειδικός Σύμβουλος του 
Συνδέσμου Ελληνικών Επιχει-
ρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης 
Φρούτων Λαχανικών και Χυμών 
INCOFRUIT - HELLAS «Ο 
κύριος προορισμός των αποσυ-
ρομένων προϊόντων θα είναι η 
δωρεάν διανομή σε φιλανθρωπι-
κές οργανώσεις και βιοαποικοδό-
μησης.  Δυστυχώς, η κρίση στον 
τομέα των φρούτων για μια ακό-
μη φορά αποδεικνύει την ανα-
ποτελεσματικότητα των μέτρων 
της διαχείρισης των κρίσεων που 
έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της 
ΚΟΑ και την ανάγκη της επεί-
γουσας τροποποίησής τους και 
στα υπό λήψη μέτρα δεν περι-
λαμβάνεται».
 Ο Σύνδεσμός, λόγω των προβλη-
μάτων διάθεσης των επιτραπεζί-
ων ροδακίνων και νεκταρινιών 
εξ αιτίας της υποκατανάλωσης 
στις αγορές υιοθετεί και συνυπο-
γράφει το αίτημα Ισπανο-Γαλλο 
-Ιταλικών φορέων παραγωγής και 
εμπορίας πυρηνόκαρπων φρού-
των, για απόσυρση με αύξηση 
της ανά κιλό ενίσχυσης (υφιστά-
μενη 8 λεπτών) προκειμένου να 
αποσυμφορηθεί η προσφορά και 
να βελτιωθούν οι τιμές πώλησης 
της παραγωγής των ευαίσθητων 
και ευαλλοίωτων φρούτων.

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Ειδικά μέτρα απόσυρσης 
σε ροδάκινα-νεκταρίνια 

Το 26ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο στη Χαλκίδα από 5 - 7 Οκτωβρίου 
2011, διοργανώνει η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.) στο Συνεδριακό 
Κέντρο της Νομαρχίας, κατά το οποίο ενημερώνονται τα μέλη της και κάθε 
ενδιαφερόμενος επί των εξελίξεων της Ζωικής Παραγωγής και της διεξαγόμενης 
στην Ελλάδα έρευνας σε θέματα Διατροφής, Γενετικής Βελτίωσης, Εκτροφής 
Παραγωγικών Ζώων και Υδρόβιων Οργανισμών, Αναπαραγωγής, Φυσιολογίας 
και Υγιεινής των Παραγωγικών Ζώων.
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου συμπεριλαμβάνεται και «στρογγυλό 
τραπέζι» με θέμα «Η διατροφή ως προϋπόθεση για την παραγωγή ζωικών προϊόντων 
ποιότητας», στο οποίο θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τη διατροφή των 
μηρυκαστικών και μονογαστρικών ζώων, τη βιομηχανική παραγωγή και διακίνηση 
συμβατικών και βιολογικών ζωοτροφών και ιχθυοτροφών, τις υδατοκαλλιέργειες 
και τις βιολογικές εκτροφές.

Τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική, που 
θα ισχύσει μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 
2012 και για τα επόμενα 10 χρόνια, 
και η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο 
διαβουλεύσεων και διαπραγμάτευσης 
κατά τους επόμενους 18 μήνες στις 
εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών 
Γεωργίας και Αλιείας.
Για με την Ελλάδα  η οποία διαθέτει 
3.000 νησιά και 16.000 χιλιόμετρα 
ακτογραμμής, συζητήθηκε η 
αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη 
οι ιδιαιτερότητες της αλιευτικής 
δραστηριότητας της  καθώς και στη 
Μεσόγειο. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
επισημάνθηκε  οι γενικοί στόχοι που 

καθορίζει η Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
θα πρέπει να ακολουθούν τις διεθνείς 
δεσμεύσεις και να εφαρμόζονται με 
ευέλικτο τρόπο.
Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα 
για τη διατήρηση και διαχείριση των 
αλιευτικών πόρων, το νέο ταμείο αλιείας 
και ναυτιλίας, την κοινή οργάνωση 
αγοράς, την εξωτερική διάσταση της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, το 
πλαίσιο για την ανάπτυξη της αειφόρου 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς επίσης και 
αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων 
και μέτρων διαχείρισης σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο.

Νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική

το «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ» αλλά και άλλα για τα οποία ο Οργανισμός βρίσκεται 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και τα οποία θα ανακοινωθούν σχετικά σύντο-
μα, αναμένεται ν’ αποτελέσουν πρώτης τάξεως βοήθεια στις 
ελληνικές επιχειρήσεις που δοκιμάζονται λόγω της κρίσης.
Ερ. Με ποιες χώρες υπάρχουν θετικές προοπτικές για ανάπτυ-
ξη των εξαγωγών;
Απ. Στις 10 πρώτες χώρες στις οποίες, το 2010, έχουμε ήδη 
μια ικανοποιητική εξαγωγική παρουσία προσδοκούμε ν’ αυ-
ξήσουμε ακόμα περισσότερο τα μερίδια μας μέσα και από τις 
στοχευμένες δράσεις του Οργανισμού.
Οι χώρες αυτές είναι η Γερμανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Βουλ-
γαρία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η 
Ρουμανία και η Αλβανία.
Οι βασικές νέες αγορές – στόχοι είναι οι χώρες του Αραβι-
κού Κόσμου, η Αμερική για τα τρόφιμα και ποτά, η Ρωσία 
για πολλούς κλάδους (δομικά, γούνα, επιλεγμένες κατηγορίες 
τροφίμων) οι χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπως, Αζερ-
μπαϊτζάν, Καζακστάν κ.λπ. και η Κίνα. 
Επίσης εκτιμάται ότι οι προσπάθειες μας πρέπει να επικεντρω-
θούν σε νέες μεγάλες αγορές όπου αναπτύσσονται με γρήγο-
ρους ρυθμούς και, αξιοποιώντας την άνοδο του παγκόσμιου 
εμπορίου, να κατευθύνουμε την εξαγωγική μας δράση σε χώ-
ρες όπως, ο Καναδάς, η Κορέα, η Βραζιλία, η Ινδία.
Σε κάθε περίπτωση η επιτυχία της εξαγωγικής μας προσπάθεια 
εξαρτάται και από το συντονισμό των προσπαθειών μας κα 
την αποφυγή των αρνητικών εμπειριών του παρελθόντος όπου 
υπήρχε πολυκερματισμός και οικονομικών πόρων με αποτέλε-
σμα να μειώνεται η αποδοτικότητά τους.
Ερ. Ποιος είναι ο ΟΠΕ;
Απ. O Eλληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) 
Α.Ε., είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που λειτουργεί χά-
ριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από το Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Οικονομικών και έχει ως αποστολή:
•Την υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τις εξαγωγές και το 
εξαγωγικό εμπόριο γενικότερα.
•Την ανάπτυξη και προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και 
υπηρεσιών.
•Τον προσανατολισμό, την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση 
της εξαγωγικής δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου περιλαμβά-
νει στην στρατηγική του:
•Τη δημιουργία εικόνας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
χώρας
•Την προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.
•Την πληροφόρηση - υποστήριξη των επιχειρήσεων.
•Την καλλιέργεια εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
•Την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου με ένα μίγμα 
δραστηριοτήτων που μεθοδολογικά, αναπτύσσεται γύρω από 
τους πόλους Προϊόν-Επιχείρηση-Αγορά, ανταποκρίνεται στον 
αναπτυξιακό του ρόλο και διευρύνει τους ορίζοντες της επιχει-
ρηματικής δράσης των ελληνικών εταιρειών.
Με πελατοκεντρικό προσανατολισμό, σύγχρονα εργαλεία 
marketing, ολοκληρωμένη προσέγγιση των αγορών – στόχων 

και αξιοποίηση όλων των μεθόδων προβολής και προώθησης, 
βοηθά τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να προωθήσουν 
το προϊόν τους μέχρι τον πιο μακρινό πελάτη και τελικό κα-
ταναλωτή.
Παρέχει στις δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 
από το μέγεθός τους, την ώθηση που θα τις στρέψει στις δι-
εθνείς αγορές και τις υποστηρίζουμε, ώστε να αναδείξουν τα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των προϊόντων και των υπηρε-
σιών τους.
Εκπαιδεύει τη νέα γενιά εξαγωγικών στελεχών στις σύγχρονες 
πρακτικές του marketing εξαγωγών, ώστε να αποκτήσουν την 
τεχνογνωσία και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρουσι-
άζονται στις διεθνείς αγορές.
Ερ. Ποιο είναι το εκθεσιακό πρόγραμμα του ΟΠΕ μέχρι το 
τέλος του 2011;
Απ. Το εκθεσιακό πρόγραμμα αποδεικνύει τις συνεχείς δρα-
στηριότητες του ΟΠΕ παρά την οικονομική κρίση. Ειδικότερα 
στον τομέα των τροφίμων και ποτών ο ΟΠΕ θα συμμετέχει 
στην Κολωνία (Γερμανία) στις 8 Οκτωβρίου 2011, στην Σό-
φια (Βουλγαρία) στις 9 Νοεμβρίου 2011 και στο Βουκουρέστι 
(Ρουμανία) στις 19 Οκτωβρίου 2011. 
Στον τομέα των καλλυντικών στο Μιλάνο (Ιταλία) στις 24 Σε-
πτεμβρίου 2011 και στο Χονγκ-Κόνγκ στις 9 Νοεμβρίου 2011. 
Στον τομέα της ένδυσης-υπόδησης-δέρματος στην Μόσχα 
(Ρωσία) στις 6 Σεπτεμβρίου 2011. Στον τομέα των κοσμημά-
των στο Αμπου Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) στις 22 
Νοεμβρίου 2011. Στον τομέα επίπλου-εσωτερικής διακόσμη-
σης στο Λονδίνο στις 22 Σεπτεμβρίου 2011 και στο Ντουμπάι 
στις 7 Νοεμβρίου 2011 (ΗΑΕ).  Στον τομέα δομικών υλικών 
στο Παρίσι στις 7 Νοεμβρίου 2011 και στο Ντουμπάι (ΗΑΕ) 
στις 17 Νοεμβρίου 2011.
Στον τομέα ηλεκτρολογικού υλικού στη Μόσχα στις 11 Νοεμ-
βρίου 2011. Στον τομέα μηχανημάτων μαζικής εστίασης στο 
Μιλάνο (Ιταλία) στις 21 Οκτωβρίου 2011.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης είναι ο νέος Διευθύνων σύμβου-
λος του ΟΠΕ  και προέρχεται από την αγορά και έχει πλού-
σια δράση στο χώρο των ελληνικών εξαγωγών. Έχει εκλεγεί 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης για τρείς (3) 
συνεχόμενες τριετίες, και Πρόεδρος του φορέα διαχείρισης 
ποιότητας της φήμης των αγροτικών προϊόντων CRETACERT 
επί δύο (2) χρόνια. 
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος διεθνών εμπορικών εκθέσεων 
και επιχειρηματικών αποστολών ανά τον κόσμο (Ευρώπη, 
Αμερική, Άπω Ανατολή, ΗΑΕ κ.τ.λ.), έχει διοργανώσει την 
πολύπλευρη συμμετοχή πολλών ελληνικών επιχειρήσεων 
στις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών του κόσμου 
(ANUGA, SIAL, GULFOOD, FOOD & HOTEL, IFE κα) με 
σημαντικά αποτελέσματα. 
Έχει πραγματοποιήσει πολλές εισηγήσεις σε συνέδρια και έχει 
διδάξει σε διάφορα σεμινάρια που αφορούν στα ελληνικά προ-
ϊόντα, τη συσκευασία, το regional marketing, τη συμμετοχή 
σε διεθνείς εκθέσεις, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων 
κ.α.
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοί-
κησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Κρήτης και μιλάει Αγγλικά 
και Γαλλικά. 
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Καταχώριση εισπράξεων/πληρωµών και πελατών -  
προµηθευτών µε απεριόριστα υποκαταστήµατα

Άριστη διαχείριση αποθήκης και βελτιστοποίηση  
περιθωρίων κέρδους
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∆ηµιουργία τιµοκαταλόγων µε δέκα τιµές χονδρικής ανά είδος,  
µε βάση ένα γενικό ή markup ποσοστό

Άµεση προσαρµογή σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων και σε αυτά µε  
πολλά αποµακρυσµένα σηµεία λειτουργίας - ∆ιαχωρισµό των 
χονδρικών από τις λιανικές πωλήσεις

Αυτόµατο προσδιορισµό της τιµής πώλησης µε βάση την  
τελευταία τιµή αγοράς

Άµεση µεταφορά δεδοµένων και αυτόµατη εισαγωγή στοιχείων 
τιµολόγησης χωρίς διπλές πληκτρολογήσεις

Υπολογισµό εκπτώσεων κλιµακωτά και προσθετικά και δυνατότητα  
χρήσης πολλαπλών εκπτώσεων

Ευέλικτη προσαρµογή στις ευµετάβλητες αγορές και  
ταχύτητα ανταπόκρισης

Υπολογισµό κόστους µε έξι διαφορετικούς τρόπους, δύο εκ των 
οποίων on line (µέση τιµή και τελευταία τιµή αγοράς)

Ευκολία στην τµηµατοποίηση της αγοράς, καλύτερη στόχευση και  
µεγαλύτερα κέρδη ανά πελάτη

∆ιαχείριση αποθήκης [έως και είκοσι] ανά εταιρεία και  
διαχείριση αξιογράφων

Άµεση εποπτεία στόχων, εξοικονόµηση χρόνου διαχείρισης προσωπικού 
βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, άµεση εξαγωγή προµηθειών

∆ιαχείριση πωλητών µε στατιστικά, επίτευξη στόχων και υπολογισµούς Κατάλληλο για επιχείρηση λιανικών πωλήσεων µεγάλου εύρους

Η επαγγελµατική σας επιλογή στη 
διαχείριση επιχειρήσεων

Πρόγραµµα εµπορικής διαχείρισης που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις µιας σηµερινής επιχείρησης
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Ομογένεια

Ομογένεια

«Με την  καμπάνια «Να προτείνεται ελληνικά» 
ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2011 στην Αυστραλία η 
διαφήμιση για την ενίσχυση των  ελληνικών προϊόντων 
από τους ομογενείς επιχειρηματίες και την Πα.Δ.Ε.Ε» 
υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» 
ομογενής βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου της 
Αυστραλίας της Δυτικής Περιφέρειας της Αδελαϊδας και 
ταμίας του νέου διοικητικού συμβουλίου της Πα.Δ.Ε.Ε. 
κ. Στήβ Γεωργανάς.
Ειδικότερα -ανέφερε- θα υπάρχει ειδικό σήμα για 
τις επιχειρήσεις των ομογενών που έχουν ελληνικά 
προϊόντα και πρώτες ύλες από την Ελλάδα. Έτσι με 
αυτό τον τρόπο θα διαφημισθούν τα ελληνικά προϊόντα 
στις περιφέρειες της Αυστραλίας.
Παράλληλα στην 8η γενική συνέλευση της Πα.Δ.Ε.Ε.η 
οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 13-16 Ιουλίου 
2011 -συνέχισε- συζητήθηκε το θέμα της ανάπτυξης 
της αντίστοιχης ανεξάρτητης οργάνωσης που έχει 
δημιουργηθεί για τους ομογενείς δημάρχους και 
τοπικούς άρχοντες που έχουν εκλεγεί σε όλες τις 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει 
παγκόσμια και να συμπεριληφθούν όλες οι χώρες.
Ακόμη προτείναμε στην ελληνική κυβέρνηση-
διευκρίνισε- να υπάρξει ειδική Visa για τους Έλληνες 
που είναι κάτω των 30 ετών όπου θα μπορούν να 
εργασθούν για δύο χρόνια χωρίς να χρειάζεται ειδική 
άδεια από τις χώρες της Ε.Ε και την Αυστραλία. Με 
αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η ανεργία στην Ελλάδα 
και μέχρι να ανακάμψει η ελληνική οικονομία οι νέοι 
Έλληνες πολίτες θα έχουν οικονομική διέξοδο.  

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Μεταναστών της Αυστραλίας 
προγραμματίζει έκθεση στην Ελλάδα όπου θα 
ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να 
εργασθούν στην Αυστραλία τι χρειάζεται να γνωρίζουν 
ενώ υπάρχει ένας κατάλογος για ποια επαγγέλματα 
χρειάζεται εργαζόμενους μετανάστες η χώρα. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε γιατρούς και 
πολιτικούς μηχανικούς. Ήδη από το 2009 έως το πρώτο 
εξάμηνο του 2011 έχουν πραγματοποιηθεί 26.000 έργα. 
Η οικονομία της Αυστραλίας σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία βρίσκεται σε ανοδική πορεία γιατί το χρέος 
της θα έχει πληρωθεί μέχρι το 2013 λόγω των έργων 
ανάπτυξης και των εξαγωγών των πρώτων υλών σε 
Κίνα και Ινδία. Η Αυστραλία εξάγει κάρβουνο και 
μεταλλεύματα.   
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Στήβ Γεωργανάς γεννήθηκε το 1959 στην Αυστραλία. 
Ο πατέρας του (γεννημένος στην Καλαμάτα) πήγε 
στην Αυστραλία το 1954 και η μητέρα του (από την 
Μεγαλόπολη της Αρκαδίας) το 1957. 
Ο Στήβ Γεωργανάς σπούδασε οικονομικές επιστήμες 
και δούλεψε σε ασφαλιστικές εταιρίες και το 1993 
έως το 2002 εργάσθηκε ως σύμβουλος στον υπουργό 
μεταναστεύσεων. Το 2002-2004 έγινε σύμβουλος του 
υπουργού περιβάλλοντος για την τοπική κυβέρνηση 
της Αδελαïδος και το 2004 εκλέχτηκε βουλευτής του 
Εθνικού Κοινοβουλίου της Αυστραλίας. 
Επίσης είναι πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος της 
Ν. Αυστραλίας και πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας στο 
Κοινοβούλιο.

Καμπάνια στα ελληνικά προϊόντα 
στην Αυστραλία

Στήβ Γεωργανάς, βουλευτής 
του Εθνικού Κοινοβουλίου της Αυστραλίας, 
της Δυτικής Περιφέρειας της Αδελαϊδας 
και ταμίας του νέου Δ.Σ. της Πα.Δ.Ε.Ε.



Οικονομικές Συνεργασίες 
στον Δήμο Αποκόρωνα
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«Στα νέα Ευρωπαϊκά προγράμματα θα στηριχθούν τα νέα 
αναπτυξιακά έργα του νεοσύστατου Δήμου Αποκόρωνα» 
υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο δή-
μαρχος του νέου δήμου Αποκόρωνα Γρηγόρης Μαρκάκης.
Ακόμη διευκρίνισε ότι «Στα πλαίσια του «Καλλικράτη» ο 
νεοσύστατος Δήμος μας προέρχεται από τους πρώην Δή-
μους: Δήμο Αρμένων, Δήμο Βάμου, Δήμο Γεωργιουπόλεως, 
Δήμο Κρυονερίδας, Δήμο Φρέ και Κοινότητα Ασή Γωνιά.
Ερ. Ποιος ο σχεδιασμός ανάπτυξης του νέου Δήμου Αποκό-
ρωνα;
Απ. Υπάρχουν σχέδια που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και 
άλλα που προγραμματίζονται από το Δήμο μας. Στόχος μας 
είναι η επιτάχυνση της εκτέλεσης των έργων αυτών, όπως: 
τα βιολογικά έργα, οι χωροταξικές παρεμβάσεις, τα έργα 
οδοποιίας, η ανάδειξη ιστορικών περιοχών και οι αναπλά-
σεις των πλατειών.
Ερ. Ο Δήμος θα ενταχθεί σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που 
στηρίζουν αναπτυξιακά έργα;
Απ. Ο Δήμος Αποκορώνου προσβλέπει σε Ευρωπαϊκά προ-
γράμματα γιατί πιστεύει ότι είναι μια ευκαιρία να αναπτύξει 
συνεργασίες και θα ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές με 
περιοχές που διαθέτουν τις ίδιες γεωγραφικές ιδιομορφίες. 
Οι μελέτες και οι έρευνες των προγραμμάτων αυτών θα 
συμβάλλουν άμεσα στην ανάπτυξη, τη κοινωνική συνοχή, 
το τουρισμό, το πολιτισμό, την προώθηση και την ποιοτική 
εξέλιξη των τοπικών μας προϊόντων, ενώ θα ενισχυθεί σε 
μεγάλο βαθμό η αγροτική οικονομία, η προστασία του φυ-
σικού μας περιβάλλοντος και η τουριστική μας ανάπτυξη. 
Με την συλλογικότητα και την συνεχή παρουσία μας, μπο-
ρούμε να αποκτήσουμε ισχυρότερη φωνή, να διεκδικήσουμε 
άμεσα οικονομικούς πόρους για τη συνολική ανάπτυξη του 

τόπου μας. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε: Βιολογικός Γεωρ-
γιούπολης και ευρύτερης περιοχής, Βιολογικός Καλυβών,  
Δρόμος Παλαλώνι – Κεφαλάς – Ξηροστέρνι και Σταθμοί 
μεταφόρτωσης  απορριμμάτων - αποκατάσταση ΧΑΔΑ.
Ερ. Πόσοι δήμοι ενώθηκαν για την δημιουργία του νέου 
δήμου;
Απ. Στα πλαίσια του «Καλλικράτη» ο νεοσύστατος Δήμος 
μας προέρχεται από έξη δήμους. Με την νέα αρχιτεκτονική 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το κράτος αποκεντρώνεται και 
αποκτά συγκροτημένη δράση, παροχή υπηρεσιών μεγαλύ-
τερης εμβέλειας, ευελιξία, περιορισμό φαινομένων αδιαφά-
νειας, προγραμματισμό, εξοικονόμηση και δίκαιη κατανομή 
πόρων. 
Ερ. Ποια είναι τα ιστορικά στοιχεία των δήμων που ενώθη-
καν;
Απ. Ο Αποκόρωνας είναι μια από τις πέντε επαρχίες του νο-
μού Χανίων, στο βορειοανατολικό του τμήμα.  
Πιστεύεται ότι προήλθε από τις λέξεις από και κορώνα, 
επειδή η επαρχία ήταν ιδιαίτερη κτήση του στέμματος, 
των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Υπάρχουν στοιχεία, που 
αποδεικνύουν, ότι στον Αποκόρωνα, υπήρξε ανθρώπινη 
παρουσία, από τη νεολιθική εποχή, δηλ. 8-6.000 χρόνια 
π.Χ., όπως στο Μελιδόνι που έχουν εντοπισθεί αρχαιολο-
γικά λείψανα και μεταξύ Σαμωνά και Στύλου που βρέθηκε 
οικισμός, της ίδιας εποχής. Κάτω από τα Άπτερα βρέθηκαν 
υστερομινωικοί τάφοι, με πολλά αγγεία, κοντά στον Στύλο 
ένας μεγαλοπρεπής θολωτός τάφος, τα ερείπια ενός κερα-
μικού κλιβάνου και άλλα λείψανα της ίδιας εποχής και στο 
χωριό Φυλακή ένας θολωτός τάφος και άλλα αξιόλογα ευ-
ρήματα πάλι της ίδιας εποχής. 
Το κυριότερο ορεινό τμήμα του Αποκόρωνα καλύπτεται από 

Ειδικό ρεπορτάζ

μέρος της οροσειράς των Λευκών Ορέων. Τον Αποκόρωνα 
διασχίζουν οι ποταμοί Κοιλιάρης (Πυκνός στην αρχαιό-
τητα), ο Ξυδιάς ή Ξυδές, ο Βρυσσανός, ο Μπούτακας, ο 
Αλμυρός και ο Δέλφινας. Μοναδική στην Κρήτη η Λίμνη 
του Κουρνά. Αρχαία γέφυρα των ελληνορωμαϊκών χρόνων, 
η λεγόμενη Ελληνική Καμάρα στις Βρύσες με περιπατητική 
διαδρομή. Συγκεκριμένα στο δρόμο προς το Ρέθυμνο, ανα-
τολικά του χωριού, επί του Βρυσιανού ποταμού, υπάρχει 
η Ελληνική Καμάρα, μια αρχαία γέφυρα ελληνορωμαϊκών 
χρόνων.
Αρχικά η γέφυρα αυτή είχε κτιστεί με ογκόλιθους, χωρίς 
λάσπη. Όταν κάποτε την παρέσυρε το ποτάμι, ξανακτίστηκε 
στο ίδιο σημείο, με τα ίδια υλικά, με τη μόνη διαφορά ότι 
προστέθηκε συνθετική ύλη ασβέστη.
Το άνοιγμα του τόξου είναι 11,10 μ., το ύψος από την κοίτη 

8,40 μ. και το πάχος του τοίχου 4,80 μ. Ο Μ. Δέφνερ, που 
ασχολήθηκε με τη μελέτη της καμάρας αυτής, σημειώνει 
ένα ποίημα κάποιου χωρικού από το Εμπρόσνερο, που ανα-
φέρεται στο θεμελίωμα της καμάρας.
Επίσης στον νέο δήμο στην άκρη του χωριού Εμπρόσνερος 
βρίσκεται αναπαλαιωμένος ο πύργος του Αληδάκη, φοβε-
ρού γενίτσαρου, που σκότωσαν και έκαψαν τον πύργο του, 
το 1774 οι Σφακιανοί επαναστάτες. Ειδικότερα «Ο Πύργος 
του Αλιδάκη στον Εμπρόσνερο εκτιμάτε ότι χτίστηκε αρχι-
κά από τούς Ενετούς και αργότερα ανακατασκευάστηκε από 
τούς Τούρκους.
 Χτισμένος στην πλεονεκτικότερη θέση του χωριού έξω από 
την γειτονιά Μεσοχώρι έχει θέα σχεδόν όλο τον Αποκόρωνα 
μέχρι και το Ακρωτήρι.
 Αποτελείται από τέσερις επιμήκεις και παράλληλα δομημέ-

Ο δήμαρχος του δήμου Αποκόρωνα 
Γρηγόρης Μαρκάκης
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νους θόλους. Χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας σαν κατοικία και φρούριο από τον πλέον αιμοβό-
ρο Γενίτσαρο της εποχής εκείνης τόν Ιμπραήμ Αλιδάκη.
Ο Αλιδάκης γεννημένος γύρω στα 1720, με την εγκατάστα-
ση του στον Εμπρόσνερο είχε αρπάξει τεράστιες εκτάσεις 
των κατοίκων από την Μουσέλα (σύνορα Νομών Χανίων 
- Ρεθύμνου) μέχρι και τα Κεραμειά, και από τον Βάμο μέχρι 
τον Καλλικράτη όπου οι Ραγιάδες βόσκανε τα αμέτρητα 
κοπάδια του.
Εκτάσεις κατείχε ακόμη καί σε άλλες περιοχές όπως στα 
Τσικαλαριά, στον Βλητέ, στο Ρέθυμνο και αλλού. Στα 
1774 αφού τέλειωσε η επανάσταση του Δασκαλογιάννη 
οι Σφακιανοί πληροφορούμενοι ότι ετοιμάζεται να τούς 
εξολοθρεύσει ο Αλιδάκης, προετοιμάζονται και μετά από 
συνέλευση στ’ Ασκύφου αποφασίζουν να κτυπήσουν αυτοί 
πρώτοι.
Ξεκινούν από βραδύς και τα γλυκοχαράματα πιάνοντας 
στον ύπνο την φρουρά του Αλιδάκη, επιτίθενται στον 
Πύργο εξολοθρεύοντας τον λαομίσητο Γενίτσαρο και την 
φρουρά του. Ο Πύργος κληρονομείται στους απογόνους του 
οι οποίοι για πολλά χρόνια ακόμη καταδυναστεύουν τον 
υποδουλωμένο λαό.
Αρκετά χρόνια πριν την επανάσταση του 1866 πρέπει να 
πουλήθηκε στον Πηρίνη, Γραμματικό του Αλιδάκη. Στις 
αρχές του 1900 χρησιμοποιώντας τον τοίχο της ανατολικής 
πλευράς προστέθηκε κτίσμα με κεραμοσκεπή όπου κατοί-
κησε η οικογένεια της εγγονής του Πηρίνη και γύρω στα 
1930 εγκαταλείπεται το χτίριο για οικογενειακούς λόγους.
 Από τότε παραμένει ακατοίκητο μέχρι το Β΄ παγκόσμιο 
πόλεμο οπότε νοικιάζεται σαν Αστυνομικός Σταθμός. Στα 
1962 απαλλοτριώνεται ο πύργος από το Δημόσιο και κηρύσ-
σεται Ιστορικό και Διατηρητέο Μνημείο. Έκτοτε η Αρχαι-
ολογία έκανε κάποιες εργασίες συντήρησης, αναμένοντας 
την παράκαμψη των γραναζιών της γραφειοκρατίας για την 
πλήρη αναστήλωση και αναπαλαίωση του μνημείου αυτού.
Στοιχεία για τον Πύργο και τούς Αγώνες των Εμπροσνε-
ριτών υπάρχουν στο βιβλίο του Μάρκου Ντουκάκη «Το 
Μπρόσνερο και οι Αγωνιστές του». Τα ιστορικά στοιχεία 
για την μάχη στο Πύργο που εξόντωσε τον Αλιδάκη, άντλη-
σε ο συγγραφέας κυρίως από χειρόγραφο ποίημα ανώνυμου 
ριμαδόρου:
«Οι Σφακιανοί μοιράζουσι τα έχη τ’ Αλιδάκη,
κ’ οι Τούρκοι τον εκλαίουσι κ’ είνε να πιου φαρμάκι».
Στον Αποκόρωνα υπάρχουν και σπουδαία φαράγγια, όπως 
του Δίκταμου που ξεκινά από το Κατωχώρι Κεραμιών 
και καταλήγει κοντά στον Στύλο, του Αγ. Νικόλα-Κανάλι 
μεταξύ Ραμνής και Μαχαιρών και της Ασή Γωνιάς. Στον 
Αποκόρωνα έχουν καταγραφεί 213 σπήλαια με ιστορική και 
περιβαλλοντική αξίας. 
Αξιόλογη ιστορική αναδρομή έχει η σπηλιά Κρυονερίδα. 
Κατά την επανάσταση του 1821, οι κάτοικοι του Βαφέ κατέ-
φυγαν σε μια σπηλιά, την Κρυονερίδα. Οι Τούρκοι έβαλαν 
φωτιά κι έπνιξαν με τους καπνούς τα γυναικόπαιδα (γύρω 
στα 130 άτομα), από τα οποία διασώθηκαν μόνο εφτά.
Τα πετρώματα του σπηλαίου δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Στη 
χαράδρα Λαγγός, εκτός από το σπήλαιo Κρυονερίδα, υπόρ-

χει και το σπήλαιο Καλαμάτο, το οποίο είναι πολυδαίδαλο, 
με μικρούς θαλάμους, βάραθρα, σταλακτίτες και σταλαγμί-
τες. Κατά την επανάσταση του Χαιρέτη, το 1841, ο Βαφές 
ήταν έδρα της Επαναστατικής Επιτροπής.
Κατά τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, συγκεντρώθηκαν όλοι 
οι οπλαρχηγοί και πληρεξούσιοι των επαναστατημένων 
επαρχιών. Στη συγκέντρωση αυτή παρευρέθηκαν ο Άγγλος 
ναύαρχος Στιούαρτ, ο πρόξενος της Αγγλίας Όγκλεϊ και ο 
Μουσταφά Πασάς με το επιτελείο του. Παρά τη σύσταση 
του Στιούαρτ στους αρχηγούς να μη ζητήσουν ένωση με 
την Ελλάδα, αλλά αυτονομία ή ηγεμονία, στην ερώτησή 
του: Τι ζητά ο κρητικός λαός; οι επαναστάτες σύσσωμοι 
απάντησαν: Ένωση με την Ελλάδα! Ο ναύαρχος αποχώρησε 
θυμωμένος και ο Τούρκος πασάς προσβλήθηκε. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Επαναστατική Επιτροπή εξέδιδε την εφη-
μερίδα «Ραδάμανθυς», την πρώτη κρητική εφημερίδα που 
εκδόθηκε στο νησί.
Τον Οκτώβριο του 1866, συγκεντρώθηκαν στο Βαφέ πολλοί 
Κρητικοί κι αρκετοί εθελοντές με αρχηγό τον Ι. Ζυμβρακά-
κη. Οι Κρητικοί πίστευαν, ότι πολεμώντας στο βουνό, θα 
κέρδιζαν τη μάχη. Ο Χατζημιχάλης, που ήταν επικεφαλής 
σώματος 1.000 Κρητικών, αρνήθηκε να στρατοπεδεύσει 
στον κάμπο, με την αιτιολογία ότι ο εχθρός είχε εφταπλά-
σια δύναμη. Οι Τούρκοι, μετά την πολύνεκρη εκείνη μάχη, 
απέκοψαν τους εθελοντές, εμπόδισαν κάθε ενίσχυσή τους 
από τους Κρητικούς και τους ανάγκασαν να υποχωρήσουν 
θρηνώντας πολλά θύματα. Η μάχη έχει μείνει στην ιστορία 
σαν «Μάχη του Βαφέ». Ο ποιητής και δημοσιογράφος του 
περασμένου αιώνα Σοφοκλής Καρύδης εξύμνησε την επα-
νάσταση αυτή μ’ ένα δίστιχο:
«Παιδιά που σκoτωθήκατε εις του Βαφέ τη μάχη
ο θάνατός σας ήθελα και μένα να μου λάχει».
 Ο αγώνας αυτός στο Βαφέ ήταν τόσο μεγάλης σημασίας, 
ώστε και ο Βίκτωρ Ουγκό, από την εξορία, θέλοντας να 
βοηθήσει στον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης, την 
εξύμνησε με την πένα του. Μια δεύτερη μάχη, που έγινε το 
1867 στο Βαφέ, κατέληξε σε νίκη των Χριστιανών.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γρηγόρης Μαρκάκης γεννήθηκε το 1950 στον Εμπρόσνε-
ρο Αποκορώνου του Νομού Χανίων, από τον Ονούφριο και 
τη Μαρία, το γένος Κουτσουπάκη. 
Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
απ’ όπου αποφοίτησε το 1973.Το 1976 απέκτησε την άδεια 
Δικηγορίας και το 1977, κατόπιν διαγωνισμού, διορίστηκε 
στην Υπηρεσία Τελωνείου. Υπηρέτησε στα Τελωνεία Πει-
ραιώς και Κορίνθου και το 1984 μετατέθηκε στα Τελωνεία 
Χανίων και Σούδας. 
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και διετέλεσε Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Εμπροσνεριτών Αθήνας. Διετέλεσε Πρόεδρος της 
«Αποκόρωνας Αναπτυξιακή ΑΕ». 
Με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ασχολήθηκε για πρώτη 
φορά το 1990. Το 1994 εξελέγη Πρόεδρος της Κοινότητας 
Εμπροσνέρου. Το 1998 εξελέγη Δήμαρχος Καποδιστριακού 
Δήμου Κρυονερίδας, επανεξελέγη το 2002 και το 2006. Το 
2011 επί «Καλλικράτη» επανεξελέγη ως Δήμαρχος Αποκο-
ρώνου.
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Συμβουλές για τους τρόπους ανάπτυξης 
των επιχειρήσεων προκειμένου να 
προστατευθούν από την οικονομική κρίση 
δίνει η κ. Μαρία Πετράκη από την θέση 
της  ως στέλεχος του Επιμελητήριου 
Ηρακλείου, έχοντας την ευθύνη του 
Γραφείου Εξυπηρέτησης και Στήριξης 
Επιχειρήσεων. 
Οι επιχειρηματίες -ανέφερε σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων»- πρέπει να ξεπεράσουν 
τους φόβους τους και να ακολουθήσουν 
τον δρόμο της ανάπτυξης. Ειδικότερα 
τους προτρέπουμε να προχωρήσουν σε 
συσπειρώσεις συνεργατικών σχημάτων 
(clusters), δηλαδή συνεργασίες 
επιχειρήσεων ομοειδών ή και 
συμπληρωματικών προϊόντων σε θέματα 
εξαγωγών, προμηθειών και μάρκετινγκ και  σε υιοθέτηση 
καινοτόμων ιδεών, για να βγουν με λιγότερες απώλειες από 
την  στενωπό της οικονομικής κρίσης.   
Το Επιμελητήριο -συνέχισε- είναι δίπλα τους δίνοντας 
προτάσεις στήριξης, ανάπτυξης αλλά και ασκώντας πιέσεις 
στην κεντρική διοίκηση να μειώσει τους φορολογικούς 
συντελεστές και στις τράπεζες  για να είναι πιο θετικοί στην 
οικονομική στήριξη των επιχειρηματιών, ενώ μέσα από τον 
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, την Αναπτυξιακή Κρήτης 
που δημιουργήθηκε από όλα τα Επιμελητήρια της Κρητικής 
Περιφέρειας γίνεται διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων με 
στόχο τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Παράλληλα 
-διευκρίνισε- ένα άλλος τομέας που στηρίζεται από το 
Επιμελητήριο στην παρούσα φάση, είναι και τα στελέχη των 
επιχειρήσεων τα οποία προκειμένου για να βρουν ανάλογη 
εργασιακή θέση πρέπει να προσέχουν την παρουσίαση του 
βιογραφικού τους.
Συγκεκριμένα τόνισε τα βήματα που χρειάζονται για εύρεση 
εργασιακής θέσης:
Όταν βρισκόμαστε μπροστά στην επιτροπή των 
αξιολογητών, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουν το 
βιογραφικό μας. Φανταστείτε την εικόνα ενός βιογραφικού 
πρόχειρου, κακογραμμένου με ορθογραφικά λάθη γεμάτο 
από τα «επιτεύγματά» μας. Μήπως κάποιος θα πρέπει 
να μας μιλήσει για τη συνοδευτική επιστολή; Μήπως το 
βιογραφικό μας θα πρέπει να διαφοροποιείται ανάλογα 
με τον σκοπό και στόχο επιδίωξής μας καθώς και τη θέση 
εργασίας που αναζητάμε; 
Συνήθως οι συνεντεύξεις ξεκινούν  «απαλά» με ερωτήσεις 
που αφορούν στην προσωπική κατάσταση, για να 

«ξεκλειδώσει» κάπως ο υποψήφιος. Και 
εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να νιώσουμε 
υπερβολικά άνετα, να ξεχάσουμε το 
ρόλο μας και κυρίως τον ρόλο των 
αξιολογητών! Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος 
να χαρακτηριστούμε, θρασείς, αλαζόνες. 
Αλλά και η υπερβολική σεμνότητα μπορεί 
να εκληφθεί ως έλλειψη αυτοπεποίθησης. 
Επομένως, να είμαστε ο εαυτός μας, αλλά 
παρακαλώ να θυμηθούμε να βγάλουμε 
την θετική του πλευρά.
 Μια από τις παγίδες των αξιολογητών 
αφορά στην προσπάθεια τους να φέρουν 
σε δύσκολη θέση τον υποψήφιο και να 
τον εκνευρίσουν, για να δουν πως αντιδρά 
κάτω από συνθήκες πίεσης. Κρατείστε την 
ψυχραιμία σας! Ρυθμίστε την αναπνοή 

σας, χαμογελάστε και προσπαθήσετε να κερδίσετε χρόνο.
 Επίσης οι ακατάλληλες συστάσεις, η απαίτηση υψηλής 
αμοιβής χωρίς να δικαιολογείται από την πρότερη εμπειρία 
μας ή τα προσόντα μας καθώς και η επιδίωξη πρόσληψης 
σε ανώτερες θέσεις της ιεραρχίας, χωρίς εμπειρία προκαλεί 
αρνητική εντύπωση  Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη 
που κάνουν συχνά οι υποψήφιοι που μπορεί να κατέχουν τα 
τυπικά προσόντα ,όμως τους λείπει η ανάλογη εμπειρία που 
απαιτείται για τις υψηλόβαθμες θέσεις. 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H κ. Μαρία Πετράκη, είναι οικονομολόγος, απόφοιτος 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει Πιστοποιητικό 
εξειδίκευσης στις Δημόσιες Σχέσεις από το Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο, ενώ είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη 
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΕΑΠ
Σήμερα, εργάζεται ως στέλεχος στο Επιμελητήριο 
Ηρακλείου, έχοντας την ευθύνη του Γραφείου Εξυπηρέτησης 
και Στήριξης Επιχειρήσεων. Η θέση της, της επιτρέπει  να 
έρχεται σε επαφή με την καθημερινότητα του ντόπιου 
επιχειρηματία. Επικεντρωμένη στην παροχή πληροφόρησης 
και στη συμβουλευτική νιώθει τον παλμό της αγοράς και 
μοιράζεται τις ανησυχίες του επιχειρηματία. 
Πιστεύει πως η διαρκής επιμόρφωση αποτελεί συνεχές 
ζητούμενο, γιατί μέσα από αυτή παρακολουθούμε τις 
εξελίξεις. Φροντίζει λοιπόν να επικαιροποιεί τις γνώσεις 
της, καταρτιζόμενη συνεχώς όλα αυτά τα χρόνια. 
Παράλληλα ασχολείται με την επιμόρφωση επιχειρηματιών 
και στελεχών επιχειρήσεων εδώ και 20 χρόνια σε θέματα 
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Marketing, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων κ.α.

Οι
Πρώτες 
Κυρίες
Η συσπείρωση ομοειδών 

επιχειρήσεων είναι το μυστικό για 
περάσουν οι επιχειρηματίες την 

στενωπό της οικονομικής κρίσης.
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Η Ενημέρωση

Μια από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι ο 
αποπληθωρισμός.
Σε περιόδους αποπληθωρισμού όλες οι επενδύσεις και 
τα αγαθά χάνουν αξία (μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, 
εμπορεύματα κλπ.). Ακόμα και τα μετρητά μπορούν 
να χάσουν αξία. Οι τράπεζες είναι μεσίτες δανείων, 
οι οποίες δέχονται καταθέσεις έναντι μιας υπόσχεσης 
να πληρώσουν τόκο, και δανείζουν τα χρήματα στους 
αγοραστές ακινήτων, αυτοκινήτων, στους κατασκευαστές 
ακινήτων, στους κατόχους πιστωτικών  καρτών κλπ. 
Εάν οι παραπάνω πελάτες της τράπεζας δεν μπορούν να 
αποπληρώσουν τα δάνεια τους, η τράπεζα θα πτωχεύσει 
και εσείς θα χάσετε τα  χρήματα σας. Στην κρίση του 
1929-1933 έκλεισαν 9.000 τράπεζες μόνο στις ΗΠΑ. 
Η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ 
χειροτερεύει περαιτέρω την κατάσταση για δύο λόγους: 
α) Απομακρύνεται ένα βασικό κίνητρο των τραπεζών 
να δανείζουν συντηρητικά. Οι καταθέτες αισθάνονται 
ασφαλείς οπότε κάνεις δεν ενδιαφέρεται πώς δανείζουν 
οι τράπεζες, β) Τα ποσά των εγγυήσεων προέρχονται από 
τις άλλες συνετές τράπεζες οι οποίες αποζημιώνουν τους 
καταθέτες άλλων μη συνετών τραπεζών. Αποτέλεσμα 
είναι να χειροτερεύει ο τραπεζικός λόγος δανείων προς 
καταθέσεις. 
Εάν όμως έχετε «πραγματικό χρήμα» (real money) 
στην κατοχή σας τότε θα έχετε πραγματική και 
ισχυρή αγοραστική δύναμη μετά το τέλος της κρίσης. 
«Πραγματικό χρήμα» μπορείτε να αποκτήσετε έάν έχετε 
στην κατοχή σας χρυσό.
Η εταιρία “GoldMoney” δημιούργησε μια πατέντα με την 
οποία κάποιος μπορεί να έχει στην κατοχή του τίτλους 
πραγματικού χρυσού (και όχι απλά, μια υπόσχεση μέσω 
ενός πιστοποιητικού ή ενός συμβολαίου χρυσού όπως 
συμβαίνει συνήθως) και να τους χρησιμοποιεί σαν ψηφιακό 
νόμισμα (digital currency). Αυτό το ψηφιακό νόμισμα, σε 
αντίθεση με το μονοπωλιακό κυβερνητικό χρήμα, έχει τα 
τρία απαραίτητα χαρακτηριστικά του χρήματος: α) είναι 

μια μονάδα μέτρησης, β) συσσωρεύει αξία και γ) είναι 
μέσο πληρωμής.
Μέσω της “GoldMoney” μπορείτε να μεταφέρετε 
ηλεκτρονικά, δολάρια, ευρώ, Αγγλικές στερλίνες, 
Ελβετικά φράγκα, Ιαπωνικά γιεν κλπ. από το λογαριασμό 
σας, τα οποία εσείς θα αποφασίσετε εάν θα μείνουν στο 
αρχικό νόμισμα σας ή θα αγοράσετε «γραμμάρια χρυσού 
(“goldgrams”) ή ασημιού. Όταν πουλήστε τα «γραμμάρια 
χρυσού» μπορείτε να λάβετε τα χρήματα σας στο νόμισμα 
που προτιμάτε.  
Η “GoldMoney” αποθηκεύει το χρυσό σας σε 
θησαυροφυλάκια στο Λονδίνο και στην Ζυρίχη και είναι 
ασφαλισμένα στους “Loyd’s” του Λονδίνου. Μπορείτε να 
επιλέξετε το ένα από τα δύο ή και τα δύο θησαυροφυλάκια. 
Εξωτερικοί ελεγκτές επιβεβαιώνουν ότι το πολύτιμο 
μέταλλο σας δεν θα δανειστεί σε τρίτους, το οποίο 
σημαίνει ότι αντίθετα με τις καταθέσεις σας στις τράπεζες, 
ποτέ δεν θα συμμετάσχει σε μια πιστωτική «φούσκα» η 
οποία κάποια στιγμή θα σπάσει.
Επί πλέον η “GoldMoney” παρέχει την ευκολία μιας 
τράπεζας διότι μπορείτε να χρησιμοποιείστε τα «γραμμάρια 
χρυσού» ως νόμισμα απλά επιλέγοντας να μεταφερθούν 
τα «γραμμάρια χρυσού» από τον λογαριασμό σας, στο 
λογαριασμό κάποιου άλλου. Ουσιαστικά η “GoldMoney” 
λειτουργεί σαν μια ηλεκτρονική (online) τράπεζα με μόνη 
τη διαφορά ότι ο λογαριασμό σας είναι σε γραμμάρια 
χρυσού και χιλιοστά του γραμμαρίου και όχι σε ευρώ και 
λεπτά. Επιπλέον ο λογαριασμό σας αντιπροσωπεύει μια 
πραγματική επένδυση σε χρυσό (real asset) και όχι απλά 
μια κυβερνητική υπόσχεση (ομόλογο) ή μια τραπεζική 
κατάθεση (στην οποία τα χρήματα σας έχουν δανειστεί σε 
κάποιους άλλους).   
Δεν υπάρχει ελάχιστο ποσό αγοράς γραμμάριων χρυσού. 
Οι πελάτες πληρώνουν μια αμοιβή φύλαξης του χρυσού 
από 0,15-0,18% το χρόνο η οποία εξαρτάται από το βάρος 
του χρυσού που έχει ο λογαριασμό σας. Η “GoldMoney” 
κερδίζει πουλώντας γραμμάρια χρυσού στους πελάτες της, 

σε υψηλότερη τιμή από την τρέχουσα, κατά 1% έως 2,5% 
ανάλογα με το ύψος της συναλλαγής. Οι χρεώσεις αυτές 
είναι αρκετά ελκυστικές αν συγκριθούν με τις χρεώσεις 
για την αγορά χρυσών νομισμάτων και ράβδων χρυσού. 
Επιπλέον αποφεύγονται τα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης 
των νομισμάτων. Η “GoldMoney” επίσης κερδίζει κατά 
την πληρωμή των αγορών σας με γραμμάρια χρυσού, 
καθώς χρεώνει 1% στην αξία κάθε συναλλαγής μέχρι του 
ποσού των 100 χιλιοστών του γραμμαρίου (περίπου 2,4 € 
στην σημερινή τιμή του χρυσού) με ελάχιστη χρέωση 10 
χιλιοστών των γραμμαρίου χρυσού (περίπου 0,22 € στην 
σημερινή τιμή του χρυσού). 
Με τον τρόπο αυτό δεν έχετε στην κατοχή σας φυσικό 
χρυσό και τον πονοκέφαλο που θα τον φυλάξετε και 
πως θα τον προστατεύετε από κλοπή κλπ. Επί πλέον σε 

περίπτωση που αποφασίσετε να μετακομίσετε σε άλλη 
χώρα δεν χρειάζεται να πάρετε μαζί σας το χρυσό αλλά 
μόνο τον κωδικό του λογαριασμού σας. 
Το άνοιγμα ενός τέτοιου λογαριασμού είναι λίγο επίπονο. 
Πρέπει να συμπληρώσατε αρκετά στοιχεία ηλεκτρονικά 
όπως η ηλεκτρονική σας ταχυδρομική διεύθυνση, να δώστε 
πληροφορίες, για την προέλευση των χρημάτων σας, τα 
επενδυτικά σας σχέδια, φωτοτυπία ταυτότητα σας, και 
διάφορα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αποδεικνύουν 
την ταυτότητα σας, ώστε να αποφευχθεί η δυνατότητα 
ξεπλύματος χρημάτων.  
Τελειώνοντας θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι καμία 
επένδυση δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Απλώς οι 
λογαριασμοί σε γραμμάρια χρυσού είναι η πλέον ασφαλής 
τοποθέτηση χρημάτων σήμερα έναντι των λοιπών.

Εξασφαλίστε τα χρήματα σας 
με «γραμμάρια χρυσού» (“goldgrams”)

Η Ενημέρωση

Δρ.  Γιώργος Σ. Ατσαλάκης
Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης
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Καταστροφή μελισσών 
από φυτοφάρμακα

«Η τεράστια αύξηση των τιμών στις 
ζωοτροφές και η αδικαιολόγητη 
μείωση των τιμών και στο 
αιγοπρόβειο γάλα τις τελευταίες 
ημέρες, δημιουργούν νέα όξυνση 
της κρίσης που πλήττει την 
κτηνοτροφία και πρέπει να ληφθούν 
από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα 
στήριξης» επισημαίνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συνδέσμου 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας.
Συγκεκριμένα, το διοικητικό 
συμβούλιο του ΣΕΚ ζητά το πάγωμα 
των κτηνοτροφικών χρεών για τρία 
(3) χρόνια, την χρηματοδότηση των 
κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών 
με χαμηλότερα δάνεια, καθώς και 
τον αυστηρό έλεγχο της αγοράς 
για αποτροπή ελληνοποιήσεων στο 
γάλα, στα τυριά και στο κρέας.
 Όπως τονίζεται  επιδίωξη του 
ΣΕΚ είναι να πραγματοποιεί τις 
συνεδριάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου στην περιφέρεια,  
ώστε να βρίσκεται κοντά στον 
κτηνοτρόφο για τη σωστή και 
έγκαιρη  πληροφόρησή του για όλα 
τα θέματα που τον απασχολούν αλλά 
και για την ανταλλαγή απόψεων, 
την καταγραφή των τοπικών 
προβλημάτων και την άμεση 
προώθηση λύσεων. Στα πλαίσια 
αυτά στη συνεδρίαση  το διοικητικό 
συμβούλιο του ΣΕΚ έλαβε επιπλέον 
αποφάσεις για σημαντικά θέματα 

που αφορούν την κτηνοτροφία όπως:
• Η νομική προστασία της «φέτας» 
στις αγορές εκτός Ε.Ε., όπως ήδη 
το έπραξε με την ένσταση που έχει 
γίνει  κατά των διεκδικήσεων της 
γείτονας Τουρκίας με την  υπόδειξη 
του ΥΠΕΞ του ΥΠΑΑΤ και  με τη 
στήριξη  του ΕΛΟΓΑΚ.
• Προγραμματική συνεργασία 
με την Γεωπονική Σχολή και 
ειδικότερα με το Κέντρο Ελέγχου 
Γεωργικών Κατασκευών για 
θέματα κατασκευών και ελέγχου 
περιβάλλοντος στις σταβλικές 
εγκαταστάσεις.
• Να ζητηθεί η ίδρυση ενός 
Ινστιτούτου Ζωικής Παραγωγής 
από  το ΕΘΙΑΓΕ καθώς στα πλαίσια 
της αναδιοργάνωσής του δεν έχει 
προβλεφτεί κάτι τέτοιο, ενώ είναι 
απαραίτητο για την συνέχιση της 
έρευνας στην κτηνοτροφία
• Σχετικά με την ίδρυση Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 
προϊόντων και δεδομένου ότι τις 
επόμενες ημέρες υπογράφεται 
το καταστατικό της από τα 
συμβαλλόμενα μέρη ορίστηκαν 
τα μέλη του ΣΕΚ τα οποία θα 
συμμετέχουν  στο προσωρινό 
Διοικητικό Συμβούλιο της  Εθνικής 
Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων.

Όξυνση κρίσης στην κτηνοτροφία

Υπερψηφίστηκαν από την Επι-
τροπή Περιβάλλοντος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου σημαντικές 
τροπολογίες για τους γενετικά τρο-
ποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), 
τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα 
και την ηλεκτρομαγνητική ακτινο-
βολία στη γνωμοδότηση σχετικά 
με την υγεία των μελισσών και τις 
προκλήσεις του μελισσοκομικού 
τομέα
Συγκεκριμένα, παρά την αντίδρα-
ση των συντηρητικών κομμάτων 
του Κοινοβουλίου, εγκρίθηκαν οι 
τροπολογίες που ζητούν τη διεξα-
γωγή ανεξάρτητων ερευνών για 
τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, που 
έχουν στις μέλισσες οι γενετικά 
τροποποιημένες καλλιέργειες, και 
την επιβολή μορατόριουμ στην 
καλλιέργεια τους στην περίπτωση 
που οι εν λόγω έρευνες αποκαλύ-
ψουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις 
στην υγεία των μελισσών.
 Με μεγάλη πλειοψηφία υπερψη-
φίστηκαν και άλλες τροπολογί-
ες  με τις οποίες ζητείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμό-
σει την «αρχή της προφύλαξης» 
και να επιβάλει πανευρωπαϊκή 
απαγόρευση χρήσης των νεονι-
κοτινοειδών φυτοφαρμάκων έως 
ότου αποδειχθεί από ανεξάρτητες 
επιστημονικές μελέτες ότι η χρή-
ση τους δεν προκαλεί τοξικότητα 
στις μέλισσες, στο περιβάλλον και 
στη δημόσια υγεία λόγω χρόνιας 
έκθεσης. Επιπλέον, τονίζεται η 
ανάγκη διεξαγωγής ανεξάρτητης 
μακροπρόθεσμης έρευνας σχετικά 
με τις επιπτώσεις της έκθεσης των 
μελισσών σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, καθώς αυτά ενδέχεται να 
προκαλούν προβλήματα στον προ-
σανατολισμό τους.
Η γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος θα ενσωματωθεί 
σε ένα τελικό ψήφισμα που θα συ-
ντάξει η Επιτροπή Γεωργίας και 
θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον 
Οκτώβριο 2011.
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Περιφέρειες Περιφέρειες

«Πελοποννησιακός Οργανισμός 
Διαχείρισης Προορισμού»

Την σύσταση «Πελοποννησιακού Οργανισμού Διαχείρισης 
Προορισμού» ξεκίνησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Πέτρος Τατούλης με στόχο την τουριστική προώθηση της 
περιοχής αλλά και τις κοινές δράσεις με την Κρήτη. Σε 
συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Περιφερειάρχης 
τόνισε ότι «η δημιουργία του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Πελοποννήσου θα δυναμώσει το επιχειρησιακό περιφερειακό 
πρόγραμμα, που είναι υπό κατάρτιση, ώστε να τονώσει την 
εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας, μέσα από συνέργειες 
επιχειρηματιών και περιφερειακής διοίκησης με παράλληλη 
υιοθέτηση νέων μοντέλων χρηματοδότησης». 
Ερ. Ποια είναι τα στρατηγικά σχέδια για την συνεργασία των 
Περιφερειών Πελοποννήσου - Κρήτης για την αξιοποίηση 
της Ιονίου οδού;
Απ. Για πολλά χρόνια στην Πελοπόννησο δαπανήθηκαν 
κοινοτικά κονδύλια σε έργα που δεν απέδωσαν πίσω όφελος 
στην τοπική οικονομία και τους πολίτες, ενώ παράλληλα δεν 
μόχλευσαν την πραγματική οικονομία για την δημιουργία 
προστιθέμενων υπεραξιών που πολλαπλασιάζουν το τελικό 

κοινωνικό όφελος της κάθε επένδυσης. Αυτή ήταν και η τύχη 
της όποιας στρατηγικής βρισκόταν πίσω από την χάραξη 
της Ιόνιας οδού και του οξυγόνου που θα κυκλοφορούσε 
από την μεγάλη αυτή αρτηρία που όταν υλοποιηθεί θα 
συνδέσει το βορά με το νότο και θα προσφέρει μόχλευση 
των οικονομιών των περιοχών από τις οποίες περνά. Η 
νοοτροπία αυτή αλλάζει, τα έργα πλέον στην Πελοπόννησο 
θα αξιολογούνται με αυστηρά κριτήρια ένταξης και με 
αναπτυξιακό χαρακτήρα και ανταποδοτικότητα στην 
οικονομία και την κοινωνία. 
Ξεκινάμε αυτές τις ημέρες στην Πελοπόννησο την σύσταση 
«Πελοποννησιακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού» 
έχοντας υπόψη τα πετυχημένα μοντέλα της Βαρκελώνης, της 
Τοσκάνης, της Βιέννης και του Αμβούργου. Η πρωτοβουλία 
μας αυτή διαπνέεται από συλλογικό πνεύμα, προκειμένου 
να μην κατακερματιστεί, αλλά αντίθετα να αναπτύξει 
δυναμική τέτοια που θα δώσει ουσιαστική ώθηση στο 
τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου. Στόχος μας είναι η 
δημιουργία ενός ισχυρού brand name της Πελοποννήσου. 

Ο κ. Πέτρος  Τατούλης 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Σπήλαια Διρού Μάνης
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Περιφέρειες

Η κοινή κουλτούρα, η ιστορία και οι φυσικές ομορφιές 
μεταξύ των δύο μεγαλύτερων ελληνικών νησιών είναι 
ο καμβάς στον όποιο υπάρχει η χώρος και διάθεση να 
χαραχτούν οι συνέργειες που θα μοχλεύσουν την ανάπτυξη 
κοινών δράσεων και που θα προσφέρουν την δημιουργία 
υπεραξιών μεταξύ των συμπολιτών μας. 
Ερ. Με ποιο τρόπο θα γίνει προσέλκυση επενδυτών 
για την ανάπτυξη της περιοχής και πώς θα στηριχθεί η 
επιχειρηματική δράση;
Απ. Το ΕΣΠΑ είναι ο μοναδικός σοβαρός πόρος ανάπτυξης 
που διαθέτει η χώρα αυτήν την στιγμή στα χέρια της. 
Μπορούμε να κινήσουμε το ΕΣΠΑ προς την σωστή 
κατεύθυνση. Ήταν λάθος που για έξι μήνες η ευθύνη για το 
ΕΣΠΑ ήταν στις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Ουσιαστικά 
δεν έχει κινηθεί απολύτως καμία διαδικασία. Εκείνο που 
μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να κινηθούμε γρήγορα, 
με συνέπεια και με ευθύνη γιατί αυτός είναι ο νέος θεσμός, 
ένα νέο μοντέλο διοίκησης της χώρας. 
Εάν αυτός ο θεσμός αποδώσει τότε η χώρα θα βρει το 
δρόμο για την διέξοδο από την κρίση, αν δεν αποδώσει 
τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ τραγικά. Οι συνέπειες 
που υφίστανται οι πολίτες από την διαχείριση του 
δημοσιονομικού προβλήματος με αυτή την απαξίωση 
της εικόνα της χώρας στο διεθνές σκηνικό δημιουργούν 
ένα τεράστιο κόστος. Ευθύνη του πολιτικού συστήματος 
είναι να προβλέπει τις κρίσεις και να μην αφήνει τη χώρα 
να κινείται στην καταβαράθρωση. Πρέπει ασφαλώς να 
δείξουμε συνέπεια, να δείξουμε την επινοητικότητα μας, 
να αυξήσουμε την εργατικότητα μας, να απαλλαγούμε 
από αυτές τις λογικές που μας έφεραν στο σημείο αυτό. 
Το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας είναι τεράστιο δεν 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτές τις λογικές. Θα πρέπει 
να αλλάξουμε μοντέλο θα πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Αυτή 
η κρατικοδίαιτη ιστορία μας έφερε εδώ που μας έφερε.
Παρόλα αυτά δεν πρόκειται να επαναπαυθούμε σε αυτές 
τις επενδύσεις. Μόνο μέσα από ένα νέο, έντιμο και 
καθαρό μοντέλο ανάπτυξης μπορούμε να αντισταθούμε 
με δυναμισμό στην όποια ενδοτική λογική παραχώρησης 
εθνικής κυριαρχίας, γεγονός που είναι απαράδεκτο και δεν 
θα επιτρέψουμε να συμβεί. 
Όσον  αφορά την Πελοπόννησο αν και διοικητικά δεν είναι 
ενιαία δεν είναι δυνατό να μην  αντιμετωπιστεί ως μια 
οντότητα με δυνατότητες διεθνούς Branding. Συμβάλαμε 
στην δημιουργία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Πελοποννήσου, 
ενός φορέα που θα αποτελέσει πολύτιμο εταίρο στην 
κατάρτιση και την υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού εξαγωγών της επόμενης πολύ σημαντικής 
τριετίας περιλαμβάνοντας Αχαΐα και Ηλία στο κοινό πλέον 
brand που θα προωθήσουμε. Ο Σύνδεσμος αυτός θα μπει 
κάτω από την ομπρέλα του επιχειρησιακού περιφερειακού 
προγράμματος, που είναι υπό κατάρτιση, ώστε να τονωθεί η 
εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας, μέσα από συνέργειες 
επιχειρηματιών και περιφερειακής διοίκησης με παράλληλη 
υιοθέτηση νέων μοντέλων χρηματοδότησης.
Ερ. Θα υπάρξουν πολιτιστικές δραστηριότητες μεταξύ 
Πελοποννήσου και Κρήτης;
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον τομέα του πολιτισμού 

έχει υλοποιήσει ένα νέο θεσμό, το «Φεστιβάλ Αρχαίων 
Ελληνικών Λιμανιών της Μεσογείων», για το οποίο έχει 
επέλθει συμφωνία με την Περιφέρεια Μασσαλίας, την 
Κύπρο και την Αίγυπτο. Το Φεστιβάλ αυτό υπακούει στη 
λογική της συνένωσης των λαών σε πνεύμα φιλίας και 
ειρήνης. Μέρος του Φεστιβάλ θα αποτελέσει το «Φεστιβάλ 
Μεγάλων Κάστρων» με εξέχοντα ρόλο στο Δεσποτάτο του 
Μορέως και στα κάστρα της Μονεμβασιάς, του Μιστρά και 
του Γερακίου. Για το κάστρο της Μονεμβασιάς μάλιστα 
γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί στα μνημεία Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Όπως προανέφερα ο καμβάς για την συνεργασία  των 
Περιφερειών των δύο μεγαλύτερων νησιών της χώρας μας 
είναι στα χέρια μας, η κουλτούρα και η φυσική γεωγραφική 
συνέχεια που έχει συνδεθεί με μεγάλες πολιτιστικές 
ιστορικές περιόδους στο παρελθόν είναι ο οδηγός μας, οι 
συνέργειες το μέλλον μας.
Βιογραφικό 
Ο Πέτρος Τατούλης γεννήθηκε το 1953 στο Καστρί 
Κυνουρίας. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, απ’ 
όπου αποφοίτησε ως Ιατρός - Χειρουργός.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία σαν ιατρός στην Κω. 
Εργάστηκε ως αγροτικός ιατρός στο Καστρί Κυνουρίας, 
ενώ άσκησε το ιατρικό λειτούργημα στο Παναρκαδικό 
Νοσοκομείο, στο Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών και 
στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Γενικού Κρατικού 
Νοσοκομείου Πειραιά.
Το 1990 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Αρκαδίας με 
τη Νέα Δημοκρατία και έκτοτε είναι συνεχής η παρουσία 
του στη Βουλή των Ελλήνων.
Τον Νοέμβριο του 2011 εκλέγεται πρώτος αιρετός 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου με τον ανεξάρτητο 
συνδυασμό Νέα Πελοπόννησος.
Από την εκλογή του ως βουλευτής έχει διατελέσει μεταξύ 
άλλων:
Ειδικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας για την ψήφιση 
του Προϋπολογισμού του 2004.
Ειδικός απεσταλμένος της Νέας Δημοκρατίας στη 
συνδιάσκεψη της Γενεύης το Δεκέμβριο του 2003 για την 
επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος.
Ειδικός απεσταλμένος της Νέας Δημοκρατίας το Νοέμβριο 
του 2003 στο αρχηγείο του Παλαιστίνιου ηγέτη Γ. Αραφάτ 
στη Ραμάλα.
Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας 
Δημοκρατίας.
Μέλος της άτυπης διακομματικής επιτροπής για την 
παρακολούθηση και προώθηση θέσεων αναφορικά με τη 
δίκαιη λύση του Κυπριακού ζητήματος.
Μέλος των Διακομματικών Επιτροπών της Βουλής για τα 
Ναρκωτικά, το Δημογραφικό Πρόβλημα και την Προστασία 
των Δασών.
Υφυπουργός Πολιτισμού από το Μάρτιο του 2004 έως το 
Φεβρουάριο του 2006.
Από το 2003 έχει δημοσιεύσει έναν εκτεταμένο αριθμό 
άρθρων, πολιτικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου, σε 
ελληνικές εφημερίδες.
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Η εξέλιξη της τουριστικής πορείας στην περιοχή της Αθήνας 
- Αττικής κατά τα επόμενα έτη θα είναι συνάρτηση πολλών 
κρίσιμων παραγόντων αναφέρει ο Αλέξης Χατζηδάκης (προ-
ϊστάμενος της Διεύθυνσης Τουριστικών Εγκαταστάσεων Με-
λετών και Επενδύσεων ΕΟΤ) στο βιβλίο του με θέμα «Ανάλυ-
ση της Πορείας της Τουριστικής Κίνησης 2001-2010».
Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη επειδή οι παράγοντες αυτοί 
είναι αλληλένδετοι, η επίδραση που ασκούν στην ελκυστικό-
τητα του προορισμού είναι σωρευτική.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικοί από αυτούς:
- Κατάλληλη τιμολόγηση της τουριστικής προσφοράς σε σχέ-
ση με την πραγματική αξία των παρεχομένων υπηρεσιών
- Συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων στην εκτέ-
λεση ενός πολυετούς Σχεδίου Δράσης, που θα έχει προκύψει 
από Ολοκληρωμένο Σχεδιασμό
- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας 
πληροφορικής και επικοινωνιών (διαδικτυακή πύλη, μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ
- Σχεδιασμός και εκτέλεση ολοκληρωμένης και ειδικευμένης 
τουριστικής προβολής και εντατικής διαφημιστικής εκστρα-
τείας (δημιουργία ενιαίου φορέα τουριστικού μάρκετινγκ 
Αθήνας-Αττικής) και οργάνωση και ανάπτυξη ολοκληρω-
μένου και σύγχρονου Φορέα Συνεδρίων και Επισκεπτών με 
συμμετοχή των δήμων και της περιφέρειας καθώς και δημο-
σίων και ιδιωτικών επιχειρηματικών φορέων που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό.
- Βελτίωση της ποιότητας με ορθολογική  οργάνωση πιστο-
ποίησης και ελέγχων στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους 
τουρίστες, όχι μόνο από τις τουριστικές επιχειρήσεις αλλά και 
από όλο το φάσμα των φορέων που εξυπηρετούν με ποικί-
λους τρόπους τους επισκέπτες.
- Αξιοποίηση των νέων πόλων έλξης που έχουν εμπλουτίσει 
το συνολικό τουριστικό προϊόν της Αθήνας και της Αττικής 
(νέο Μουσείο Ακρόπολης, αναβαθμισμένο Φεστιβάλ Αθη-
νών, αναβαθμισμένη ξενοδοχειακή προσφορά, νεόδμητα 
εμπορικά κέντρα) και έγκαιρη δημιουργία των σχεδιασμένων 
νέων υποδομών (μεγάλο συνεδριακό κέντρο, νέα κτίρια όπε-
ρας και βιβλιοθήκης κ.α).
- Αναβάθμιση των συνθηκών καθαριότητας, εκσυγχρονισμός 
συστήματος αποκομιδής, διαχείρισης και διάθεσης απορ-
ριμμάτων, απομάκρυνση ρυπογόνων δραστηριοτήτων και 
γενικότερα, εξυγίανση του περιβάλλοντος και παράλληλα, 
εμπλουτισμός και πρασίνου και αναπλάσεις ελεύθερων χώ-
ρων.

-Αποκατάσταση των συνθηκών ομαλής λειτουργίας στο κέ-
ντρο της πόλης με εξάλειψη των αρνητικών φαινομένων και 
παραβατικών συμπεριφορών.
Στους παραπάνω αναγκαίους όρους προστίθενται και μερικοί 
σημαντικοί εξωγενείς παράγοντες που ορίζονται από τις εξε-
λίξεις στη διεθνή οικονομία, τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, 
την τουριστική αγορά, ακόμη και από τις κλιματικές αλλαγές. 
Ειδικότερα την πορεία του τουρισμού της Αθήνας θα επιδρά-
σουν:
- Οι ρυθμοί ανάκαμψης των οικονομιών των χωρών πηγών 
μετά την τρέχουσα κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 
συστήματος και η ταχύτητα ανάκαμψης της εμπιστοσύνης 
στις διεθνείς αγορές, παράγοντες που διαμορφώνουν την ζή-
τηση επιχειρηματικού και συνεδριακού τουρισμού και γενι-
κότερα, αστικού τουρισμού.   
- Η διαμόρφωση της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου η οποία μπορεί 
να επηρεάζει ως ένα βαθμό δυσμενώς την ροή τουριστών από 
υπερπόντιες προορισμούς προς τις χώρες της ζώνης του ευρώ, 
δεδομένου ότι η Πρωτεύουσα είναι ο κατεξοχήν πόλος έλξης 
τουριστών από υπερπόντιες χώρες (ΗΠΑ, Ιαπωνία κ.α).
- Η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου και γενικά των 
ενεργειακών πόρων, που επηρεάζει τόσο το κόστος των αερο-
μεταφορών, όσο και έμμεσα έστω το κόστος ζωής.
- Οι γενικές πολιτικές συνθήκες στην ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή της Μεσογείου και της Ν.Α Ευρώπης.
Ακόμη αναφέρεται για τον στρατηγικό σχεδιασμό οι φορείς 
που είναι σε θέση να εξαγγείλουν τους επιθυμητούς στόχους 
πρέπει να δημιουργήσουν και τις ανάλογες προϋποθέσεις. Ει-
δικότερα σήμερα είναι:
- Η αποκεντρωμένη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ως 
προς τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις.
- Η αιρετή Περιφέρεια Αττικής.
- Το Υπουργείο Υποδομών, ως προς τα δίκτυα υποδομής, 
περιλαμβανομένων των οδικών αξόνων, του μετρό και του 
προαστιακού.
- Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σε ότι αφορά ειδι-
κότερα την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανά-
δειξη των μουσείων  και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
- Το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για την ασφάλεια του πο-
λίτη.
- Ο Δήμος Αθηναίων και οι υπόλοιποι «Καλλικρατικοί» Δή-
μοι.
- «Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών» και ο Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς καθώς και οι εταιρίες κοινωφελών έργων. 

Τουρισμός

Νέος Φορέας Συνεδρίων-Επισκεπτών στην Περιφέρεια Αττικής
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Η Γνώμη

Η Γνώμη

«Διέξοδος δεν υπάρχει όσο συνεχίζεται το μνημόνιο και θα 
φτάσουμε στο τέλος στην πραγματική χρεωκοπία από την 
στιγμή που θα πουληθεί η δημόσια περιουσία» υπογράμμισε 
σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Νότης Μαριάς 
αναπληρωτής καθηγητής Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου 
Κρήτης.
Για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση -συνέχισε- επιβάλ-
λεται η ακύρωση της δανειακής σύμβασης Ελλάδας-κρατών 
Ευρωζώνης-ΔΝΤ και η ακύρωση του Μνημονίου και όλων 
των νόμων και διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε 
εφαρμογή του Μνημονίου και της δανειακής σύμβασης.
Ακόμη χρειάζεται:
- Ακύρωση του επονείδιστου δημόσιου χρέους, που ανέρχε-
ται τουλάχιστον στα 2/3 του συνολικού δημόσιου χρέους και 
βαθύ κούρεμα του υπολοίπου δημοσίου χρέους. Εφαρμογή 
της αρχής της «κοινωνικής προτίμησης» σε σχέση με το δη-
μόσιο χρέος προς τα ελληνικά ασφαλιστικά ταμεία προκειμέ-
νου να μην υποστούν καμία οικονομική ζημιά.
- Διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων και του αναγκα-
στικού κατοχικού δανείου.
- Δίκαιη ανακατανομή του παραγόμενου κοινωνικού πλούτου.
- Συντακτική Συνέλευση για θέσπιση νέου Συντάγματος με 
βάση τις αρχές της άμεσης δημοκρατίας.
- Κατοχύρωση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) 
και της πολιτικής ουδετερότητας της χώρας στις διεθνείς 
σχέσεις
- Παραδειγματική τιμωρία όσων έχουν παραβιάσει το Σύ-
νταγμα και τους νόμους της χώρας.
Επίσης διευκρίνισε ότι «η ιστορική συγκυρία είναι πλέον κα-
θοριστική για τη χώρα μας. Μετά την ψήφιση του Μεσπρό-
θεσμου και του εφαρμοστικού νόμου οι δυνάμεις της νέας 
εξάρτησης προχωρούν ολοταχώς στη λεηλασία της χώρας και 
στην «επιλεκτική χρεωκοπία». 
Σε σχέση με το «απεχθές χρέος», ο κ. Μαριάς επισήμανε ότι 
αυτός ο νέος όρος εμφανίζεται  για πρώτη φορά στο Διεθνές 
Δίκαιο με αφορμή την άρνηση των ΗΠΑ να εξοφλήσουν το 
χρέος της Κούβας προς την Ισπανία το 1898. Συγκεκριμένα, 
οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν τότε ότι το χρέος της Κούβας προς την 

Ισπανία είχε δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα συμπαιγνίας της 
κουβανικής «ηγεσίας» με τους Ισπανούς πιστωτές προκειμέ-
νου να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του κουβανικού λαού κατά 
τη διάρκεια της ισπανικής αποικιοκρατίας.
Για το λόγο αυτό οι ΗΠΑ, που εν τω μεταξύ είχαν καταλάβει 
την Κούβα μετά τον αμερικανο-ισπανικό πόλεμο, αρνήθηκαν 
την εξόφληση του κουβανικού χρέους στην Ισπανία.
Μερική εφαρμογή της ρήτρας του «απεχθούς χρέους» έγινε 
και το 1919 από τη Συνθήκη των Βερσαλλιών, με αφορμή τα 
πολωνικά χρέη προς τις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της 
Πρωσίας. 
Στην πορεία, η Σοβιετική Ένωση, το 1921, αρνήθηκε να πλη-
ρώσει το τσαρικό χρέος με την αιτιολογία ότι κανένας λαός 
δεν ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει χρέη προς τους δανει-
στές του που τον είχαν αλυσοδέσει επί αιώνες.
Ακολούθησε το 1923 η γνωστή υπόθεση «Μεγάλη Βρετανία 
κατά Κόστα Ρίκα», στην οποία έγινε για πρώτη φορά δεκτή η 
εφαρμογή της θεωρίας του «απεχθούς χρέους».
Πάντως, κατέληξε ο κ. Μαριάς, η θεωρητική επεξεργασία του 
δόγματος του «απεχθούς χρέους» οφείλεται στο Ρώσο κα-
θηγητή Alexander Nahum Sack το 1927, που διατύπωσε στο 
Παρίσι με μεγαλύτερη σαφήνεια τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις εφαρμογής της θεωρίας του «απεχθούς χρέους».
Έτσι, τρεις είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία «απε-
χθούς χρέους»:
1. Ο δανεισμός να έγινε με ανήθικο και παράνομο τρόπο, 
χωρίς τη συγκατάθεση των πολιτών, στη βάση μιας λεόντειας 
σύμβασης.
2. Τα δάνεια να μην χρησιμοποιήθηκαν προς το συμφέρον 
του λαού και της χώρας, αλλά, αντίθετα, να σπαταλήθηκαν σε 
δραστηριότητες που δεν ωφέλησαν το έθνος.
3. Ο πιστωτής να ήταν ενήμερος γι’ αυτή την κατάσταση και, 
παρά ταύτα, να προχώρησε στο δανεισμό.
Τη ρήτρα του «απεχθούς χρέους» χρησιμοποίησε πρόσφατα 
και ο Ισημερινός που διέγραψε μονομερώς ένα μεγάλο μέρος 
του δημοσίου χρέους του. Καθώς η υπερχρέωση των κρατών 
προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς, η εφαρμογή της θεωρίας 
του «απεχθούς χρέους» κερδίζει συνεχώς έδαφος. Μάλιστα 
το ζήτημα του «απεχθούς χρέους» αποτέλεσε αντικείμενο και 

πρόσφατης μελέτης της ίδιας της «Διεθνούς Τράπεζας». 
Παράλληλα προτείνει Ειδική Επιτροπή για το «απεχθές 
χρέος» και θεωρεί ότι το σκάνδαλο Siemens αποτελεί μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη συγκρότηση ανεξάρτητης 
Επιτροπής, η οποία,  θα εξετάσει τεκμηριωμένα το ζήτημα 
του «απεχθούς χρέους» στην περίπτωση της χώρας μας. 
Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο προέκυψε η υπερχρέωση 
της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης -είπε-  πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο της εν λόγω Επιτροπής, όπως επίσης 
και η αποικιοκρατική δανειακή σύμβαση Ελλάδας - κρατών 
Ευρωζώνης, η οποία μάλιστα δεν έχει καν κυρωθεί από την 
ελληνική Βουλή. Το ίδιο ισχύει και για τους όρους δανεισμού 
από το ΔΝΤ.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει την άμεση συμπαράσταση 
και συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών, επιστημονικών 
φορέων αλλά και των σωματείων των εργαζομένων σε όλες 
τις ΔΕΚΟ και το Δημόσιο μια και οι εργαζόμενοι μπορούν 
να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενημέρωση της εν λόγω 
Επιτροπής.
Σε σχέση με τις γερμανικές οφειλές προς την Ελλάδα ο κ. 
Μαριάς παρατήρησε ότι «σε σημερινή αξία με τους τόκους 

ανέρχονται σε 1,1 τρις ευρώ και καλεί την κυβέρνηση να 
εγγράψει το ποσό αυτό στις ανείσπρακτες οφειλές τρίτων 
προς το  Ελληνικό Δημόσιο και κατ΄ επέκταση στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αφού πρόκειται για άμεσα απαιτητό ληξι-
πρόθεσμο χρέος. Στη συνέχεια θα πρέπει να δοθεί  σχετική 
εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών στις υπηρεσίες του να 
προβούν σε άμεσες ενέργειες για την είσπραξή του εν λόγω 
ληξιπρόθεσμου γερμανικού χρέους. Η εγγραφή στον κρατικό 
προϋπολογισμό του «αντίστοιχου γερμανικού χρέους προς 
την Ελληνική Δημοκρατία» θα έχει ως αποτέλεσμα ο προϋ-
πολογισμός της χώρας μας να μεταβληθεί σε πλεονασματικό 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έξοδο της χώρας από την 
δημοσιονομική εποπτεία της ΕΕ, την εκπλήρωση των κριτη-
ρίων του Μάαστριχτ, την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, 
τα spreads κλπ. Παράλληλα σύμφωνα με τους κανόνες της 
Eurostat η Γερμανία θα πρέπει να υποχρεωθεί να εγγράψει 
το δημόσιο χρέος της προς την Ελλάδα στο δικό της κρατικό 
προϋπολογισμό και έτσι να τεθεί πλέον το Βερολίνο σε πιθα-
νή δημοσιονομική επιτήρηση από την ΕΕ αφού είναι πλέον 
σαφές ότι δεν θα εκπληρώνει τα κριτήρια του Μάαστριχτ 
αλλά ούτε και τους όρους του Συμφώνου Σταθερότητας».

Ειδική Επιτροπή για το «απεχθές χρέος»

Ο Νότης Μαριάς 
αναπληρωτής καθηγητής 

Θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του Τμήματος  Οικονομικών Επιστημών 

Πανεπιστημίου Κρήτης
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

Με όπλο την «παραδοσιακή κρητική κουζίνα» το 1989 ο κ. 
Κώστας και η κ. Ντίνα Τσιμπίδη, έβαλαν όλο το μεράκι και 
την όρεξη και δημιούργησαν την «Ταβέρνα Χρυσούλα». Η 
ταβέρνα βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο ανατολικά της πόλης 
του Ρεθύμνου στην θέση Ξεροκάμαρο στον Αδελιανό Κάμπο. 
Απέχει από τον κεντρικό δρόμο 25 μέτρα.
Ο Αδελειανός Κάμπος είναι μια πλούσια έφορη περιοχή, 
Ανατολικά της πόλης του Ρεθύμνου. Εκτίνεται ανάμεσα στην 
παλαιά και νέα Εθνική Οδό Ρεθύμνου Ηρακλείου καλύπτοντας 
μια ακτίνα 20 χλμ. Η περιοχή αποτελούσε σπουδαία πηγή 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μιας και οι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις οπωροκηπευτικών και οι ελαιώνες τροφοδοτούσαν 
την τοπική οικονομία. Το κλίμα ζεστό, με υψηλή υγρασία, 
ευνοούσε την γεωργία όπως και η χωροθέτηση της περιοχής. 
Η εύκολη πρόσβαση, το εύκολα καλλιεργήσιμο έδαφος του 
κάμπου χαρακτηρίζουν την περιοχή ιδιαίτερης οικονομικής 
σημασίας. 
  Κατά την περίοδο της Τουριστικής ανάπτυξης του Νησιού, 
στην δεκαετία του 70 και ύστερα, η περιοχή γνώρισε μια 
εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη και αναπροσδιορίστηκε η 
οικονομική της δύναμη που πια βασίζεται στον Τουρισμό. 
Μεγάλες αλλά και μικρότερες τουριστικές μονάδες 
αναπτύχθηκαν κατά μήκος των ακτών σε απόσταση 
μεγαλύτερη των 30 χλμ από την πόλη του Ρεθύμνου. 
Πολλαπλασιαστικά οφέλη από την ενίσχυση του τουρισμού, 
γνώρισαν κάθε είδους επιχειρήσεις που συνεχίζουν να 
αναπτύσσονται ταυτόχρονα με τα πολυτελή ξενοδοχεία. 
Εμπορικά μαγαζιά, μικρά σούπερ μάρκετ, επιχειρήσεις 
εστίασης και αναψυχής, ταξιδιωτικά γραφεία κ.α.  δεσπόζουν 
κατά μήκος του δρόμου. Σε αυτήν την αμιγώς τουριστική 
περιοχή δραστηριοποιείται και η ταβέρνα Χρυσούλα, 
ανεβάζοντας ψηλά τον πήχη της ποιότητας του φαγητού 
και του σέρβις, βάζοντας ένα στοίχημα σε εποχές λιγότερο 
ρομαντικές όπου ο ανταγωνισμός και το κέρδος κλονίζουν 
σημαντικές πτυχές του ποιοτικού φαγητού.   
Η κυρία Ντίνα, ιδιοκτήτρια και μαγείρισσα της ταβέρνας 

«ΧΡΥΣΟΥΛΑ» αξιοποίησε με ιδιαίτερο μεράκι τη Κρητική 
κουζίνα που έμαθε από την πεθερά της, και χρησιμοποιώντας 
το εξαιρετικής ποιότητας κρητικό ελαιόλαδο, μαζί με άλλα 
γνήσια παραδοσιακά κρητικά προϊόντα δημιούργησε ένα 
φιλικό, γνήσιο και παραδοσιακό Κρητικό περιβάλλον.
Η «Ταβέρνα Χρυσούλα» διαθέτει μία άνετη και καθαρή 
κουζίνα με ανοξείδωτο εξοπλισμό. 
Στον ήσυχο και δροσερό εξωτερικό χώρο, ο πελάτης μπορεί 
να απολαύσει το φαγητό του μακριά από τους θορύβους 
της πόλης. Σε όλο το χώρο υπάρχει πλούσια και ολάνθιστη 
βλάστηση. Ο χώρος είναι γεμάτος γιασεμιά, βοκαμβίλιες, 
πικροδάφνες, αγίοκλιμα, μουριές, φοίνικες, αροκάρια και 
δεκάδες μικρότερα εποχιακά λουλούδια που συνθέτουν ένα 
πολύ όμορφο περιβάλλον.
Τα κηπευτικά που χρησιμοποιούνται είναι τα περισσότερα 
ιδίας παραγωγής είτε από ντόπιους παραγωγούς όπως και 
τα κρεατικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Το εξαιρετικής 
ποιότητας κρασί είναι επίσης ντόπιο. Ακόμα και τα 
αναψυκτικά που προσφέρονται στην ταβέρνα είναι κρητικά. 
Βασικό και κυρίαρχο λόγο στην ταβέρνα έχει το Κρητικό 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που χρησιμοποιούν σε όλα τα 
φαγητά. 
Η επιχείρηση λειτουργεί με γνώμονα την διατήρηση της 
Κρητικής Κουζίνας και σύμφωνα πάντα με τον οδηγό 
υγιεινής του ΕΦΕΤ προσφέροντας γνήσιες Κρητικές γεύσεις. 
Η επιχείρηση είναι επίσης πιστοποιημένη με το σήμα 
Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας του Κρητικού Συμφώνου 
Ποιότητας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.  
Είδος επιχείρησης: Ταβέρνα
Περίοδος λειτουργίας: Η ταβέρνα λειτουργεί καθημερινά, 
από 1 Απριλίου έως 30 Οκτωβρίου, από το πρωί μέχρι το 
βράδυ αργά, (κλειστή 15:00 έως 18:00).
Τοποθεσία: Αδελιανός Κάμπος, ΤΚ 74100, ΤΘ: 7052, 
Ρέθυμνο 
Τηλέφωνο: 2831071479,  6939493039
Ιστοσελίδα: http://www.taverna-chrisoula.gr 

Γνήσιες Κρητικές Γεύσεις στον Αδελιανό Κάμπο

Η ιδιοκτήτρια της «Ταβέρνα Χρυσούλα» κ. Ντίνα Τσιμπίδη
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«Στην ατομική ιδιωτική ασφάλιση, η Ένωση Ασφαλιστικών 
Εταιριών εισηγείται τη δημιουργία μιας κατηγορίας ασφαλι-
στικών προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά, για τα οποία θα 
ισχύσουν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα ώστε να είναι 
δυνατή η αποταμίευση και συσσώρευση προ φόρων» υπο-
γράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» η Γενική 
Διευθύντρια της Ένωσης κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη. 
Πάντως -συνέχισε- με τις αυξημένες προϋποθέσεις, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, που θα πρέπει να πληροί μια ασφαλιστι-
κή εταιρία προκειμένου να δραστηριοποιηθεί θα έλεγα ότι το 
μέλλον θα οδηγήσει πιθανόν σε λιγότερες αλλά σίγουρα ισχυ-
ρότερες οικονομικές μονάδες στον στο χώρο της Ιδιωτικής 
Ασφάλισης. 
Ερ. Ποιες είναι οι προτάσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-
ριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για τα προϊόντα των συντάξεων;
Απ. Οι προτάσεις της ΕΑΕΕ αφορούν γενικά το θέμα των συ-
ντάξεων και τα φορολογικά κίνητρα που πρέπει να δώσει η 
Πολιτεία -ακόμα και σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία- προκειμένου να ενθαρρύνει και να τονώσει 
τη συνταξιοδοτική αποταμίευση μέσω της ιδιωτικής πρόνοιας. 
Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, ο αναγκαστικός περι-
ορισμός του 1ου Πυλώνα, δηλαδή της Κοινωνικής Ασφάλισης 
προκειμένου το σύστημα να καταστεί βιώσιμο, οδηγεί στην 
ανάγκη ανάπτυξης ενός ευρύτερου συνταξιοδοτικού συστή-
ματος που θα βασίζεται μεν στην Κοινωνική Ασφάλιση αλλά 
θα συμπληρώνεται από την Ιδιωτική Ασφάλιση μέσω του 2ου 
(Επαγγελματική Ασφάλιση- Επαγγελματικά Ταμεία) και του 
3ου (ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα) Πυλώνα. Είναι 
γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες κατέχουν και τη γνώση 
και την εμπειρία ώστε να αναλάβουν ενεργό συμπληρωματικό 
ρόλο στην κάλυψη των αναγκών σύνταξης των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά στις συγκεκριμένες προτάσεις της ΕΑΕΕ, για 
τα Επαγγελματικά Ταμεία προτείνεται η άμεση προώθηση 
νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα επιτρέπει στις ασφαλιστι-
κές εταιρίες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις Επαγγελματικές 
Ασφαλίσεις δηλαδή στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμ-
ματα. Για τον 3ο Πυλώνα, την ατομική ιδιωτική ασφάλιση, 
η ΕΑΕΕ εισηγείται τη δημιουργία μιας κατηγορίας ασφαλι-

Συγχωνεύσεις 
ασφαλιστικών εταιριών

Η Γενική Διευθύντρια 
της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών 
κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη
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στικών προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά, για τα οποία θα 
ισχύσουν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα ώστε να είναι 
δυνατή η αποταμίευση και συσσώρευση προ φόρων.
Ερ. Ποιες οι αλλαγές στον κλάδο των αυτοκινήτων;
Απ. Στον κλάδο αυτοκινήτων σημαντική εξέλιξη αποτελούν 
οι μεγάλες αυξήσεις στα όρια των αποζημιώσεων που επέβαλε 
η 5η Κοινοτική Οδηγία και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα 
την αύξηση στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων. Τα ελάχιστα ποσά 
ασφαλιστικής κάλυψης αυξήθηκαν και συνεχίζουν να αυξάνο-
νται ως εξής:
-Από 1/6/2009 σε περίπτωση σωματικής βλάβης, 500.000 
ευρώ ανά θύμα (και όχι ανά ατύχημα πλέον) και σε περίπτωση 
υλικής ζημιάς 500.000 ευρώ (αντί των 10.000 ευρώ που ισχύ-
ουν) ανά ατύχημα.
-Από 1/1/2011 σε περίπτωση σωματικής βλάβης, 750.000 
ευρώ ανά θύμα και σε περίπτωση υλικής ζημίας 750.000 ευρώ 
ανά ατύχημα, ενώ αναμένεται και τρίτη αύξηση.
-Από 1/6/2012 σε περίπτωση σωματικής βλάβης, 1.000.000 
ευρώ ανά θύμα και σε περίπτωση υλικής ζημιάς 1.000.000 
ευρώ ανά ατύχημα.
Προκειμένου, λοιπόν, οι ασφαλιστικές εταιρίες να είναι σε 
θέση να καλύψουν τις μεγάλες αυτές αυξήσεις στις καλύψεις 
και τις συνακόλουθες αποζημιώσεις είναι υποχρεωμένες να 
αυξήσουν και τα ασφάλιστρα.
Επιπλέον, η απόφαση 3/5/26.01.2011 της ΤτΕ σχετικά με τη 
διαδικασία διακανονισμού ζημιών και καταβολής αποζημι-
ώσεων από τροχαίο ατύχημα και τις συναφείς οργανωτικές 
υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επιβάλλει στις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ένα ιδιαίτερα 
αυστηρό πλαίσιο οργανωτικών υποχρεώσεων και νέων δια-
δικασιών, με σκοπό την πλήρη εξασφάλιση των δικαιούχων. 
Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τήρηση ειδικών έντυπων και 
ηλεκτρονικών αρχείων φακέλων ασφαλιστικών περιπτώσεων, 
υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων παραλαβής και παράδοσης 
εγγράφων και τήρηση σχετικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, 
υποχρέωση αιτιολογημένης προσφοράς ή απάντησης προς το 
δικαιούχο αποζημίωσης, εντός τριών μηνών από την παραλα-
βή της σχετικής αίτησης αποζημίωσης κ.ά.
Ερ. Ποια η οικονομική πορεία των εταιριών για το 2010 και τι 
αναμένεται για το 2011;
Απ. Το 2010, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατέγρα-
ψε μείωση 2,1%, συγκρινόμενη με το 2009, οφειλόμενη στην 
κάμψη των ασφαλίσεων ζωής (-7,6%), ενώ αντιθέτως οι ασφα-
λίσεις κατά ζημιών είχαν μικρή αύξηση (2,6%). Από την άλλη 
πλευρά, οι αποζημιώσεις  συνέχισαν τη μεγάλη αύξηση των 
τελευταίων ετών η οποία κυμαίνεται στο 6-12% ετησίως. Η 
αποτίμηση των επενδύσεων επηρεάστηκε αρνητικά λόγω της 
αξίας των κρατικών ομολόγων, της πτώσης του Χρηματιστη-
ρίου και της τρέχουσας αξίας των ακινήτων. 
Είναι σαφές ότι η κρίση επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά 
αποτελέσματα του 2010, συγκρατώντας την ανάπτυξη των 
προηγούμενων ετών και επιβαρύνοντας την ασφαλιστική αγο-
ρά καθώς μειώθηκε η αγορά νέων προγραμμάτων είτε λόγω 
μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών είτε 
λόγω ψυχολογικών παραγόντων και ταυτόχρονα αυξήθηκε ο 
ρυθμός των εξαγορών. Από την άλλη πλευρά, αξίζει να ση-

μειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλους κλάδους, η πλειοψηφία 
των ασφαλισμένων διατηρεί τα συμβόλαια παρά τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία, εκτιμώντας ότι είναι η θωράκισή τους 
ενάντια στις δυσκολίες. 
Σχετικά με το 2011 αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία. Λαμβάνοντας υπόψη το μακρο- οικονομικό περιβάλ-
λον της χώρας σίγουρα η πρόβλεψη δεν είναι θετική και εκτι-
μάται ότι θα συνεχιστεί η αρνητική πορεία του 2010. Από την 
άλλη πλευρά δε μπορεί να αγνοήσει κανείς το γεγονός ότι η 
Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς που 
μπορούν να γνωρίσουν σημαντική ανάπτυξη. Και πραγματικά 
έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε στην προοπτική της ελ-
ληνικής ασφαλιστικής αγοράς: 
-Νομοθεσία: Το Solvency II έρχεται να θωρακίσει τον ευρω-
παϊκό ασφαλιστικό κλάδο και τα συμφέροντα των ασφαλισμέ-
νων.
-Εποπτεία: Η ανάληψη της εποπτείας της ελληνικής ασφαλι-
στικής αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδος, φορέα αδιαμφι-
σβήτητου κύρους προσθέτει στην αξιοπιστία της αγοράς.
-Περιορισμός κρατικών παροχών στη σύνταξη και την υγεία: 
Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και οι σοβαρές περικοπές στην 
Κοινωνική Ασφάλιση φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για 
πρόσθετη συνταξιοδοτική αποταμίευση και ιδιωτική πρωτο-
βουλία στις συντάξεις και αλλά και την υγεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η ελληνική 
Πολιτεία να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και να καταστρώσει 
σε συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά πλάνο ανάπτυξης, 
ώστε:
-να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα της αγοράς (ανασφάλιστα 
οχήματα, έλεγχος κόστους κλάδου Υγείας)
-να δοθούν κίνητρα για την ενθάρρυνση της συνταξιοδοτικής 
αποταμίευσης αλλά και για την υποχρεωτική ασφάλιση από 
καταστροφικούς κινδύνους. 
Ερ. Πόσες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν δυσμενή στοιχεία και 
ποιες θα συγχωνευθούν; Δηλαδή ποιος αναμένεται να είναι ο 
νέος χάρτης των ασφαλιστικών εταιριών για το 2011;
Απ. Αρμόδια για τα θέματα αυτά είναι η Εποπτική Αρχή του 
κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι έχουμε μια νομοθεσία 
απόλυτα εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή, ενώ ταυτόχρονα 
η εποπτεία που ασκείται από την ΤτΕ αυξάνει σημαντικά την 
αξιοπιστία του κλάδου. Επιπλέον η επικείμενη εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής Οδηγίας Solvency II, η οποία δεν επιφέρει μόνο 
υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαιακής φύσεως αλλά επιβάλλει 
οργανωτικές αλλαγές και ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση σί-
γουρα θωρακίζει τη φερεγγυότητα του κλάδου. Με βάση τα 
παραπάνω και τις αυξημένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να 
πληρεί μια ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να δραστηριο-
ποιηθεί θα έλεγα ότι το μέλλον θα οδηγήσει πιθανόν σε λι-
γότερες αλλά σίγουρα ισχυρότερες οικονομικές μονάδες στον 
στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης. 
Ερ. Μπορείτε να μας μιλήσετε για το συνέδριο της 16ης Ιου-
νίου 2011;
Απ. Στις 15 & 16 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία η Γενική Συνέλευση και το 3ο Διεθνές Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA) στην Αθήνα. Η 
CEA αποτελεί την ένωση - «ομπρέλα» των ευρωπαϊκών ασφα-

λιστικών ενώσεων. Το κορυφαίο αυτό γεγονός της ευρωπαϊκής 
ασφαλιστικής αγοράς συγκέντρωσε στην Αθήνα σημαντικές 
προσωπικότητες από τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο. 
Σημαντικό γεγονός της Γενικής Συνέλευσης της CEA ήταν η 
εκλογή του κ. Sergio Balbinot, Διευθύνοντα Συμβούλου του 
Generali Group ως νέου Πρόεδρου του οργάνου, με τριετή 
θητεία. 
Το 3ο Διεθνές Συνέδριο της  CEA, το οποίο παρακολούθησαν 
πάνω από 350 Έλληνες και ξένοι συμμετέχοντες είχε τίτλο: 
«Insurance Reform: opportunity or threat?» και αφορούσε τις 
επερχόμενες λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλα-
γές στο τρόπο ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοοικονομι-
κών υπηρεσιών με κύρια έμφαση στις συνέπειες αυτών των 
αλλαγών στον τομέα των ασφαλίσεων. Τις απόψεις τους πάνω 
στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις εξέφρασαν με ομιλίες κο-
ρυφαίοι διαμορφωτές γνώμης ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνελ 
συζητήσεων στα οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εποπτικών 
και ρυθμιστικών αρχών και Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων 
ασφαλιστικών ομίλων.
Στην CEA συμμετέχει και η  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδος η οποία λειτουργεί με τη σημερινή της δομή από το 
1992 μετά τη συνένωση των τότε Ενώσεων με στόχο την εκ-
προσώπηση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς από ένα και 
μοναδικό φορέα η φωνή του οποίου θα είναι συλλογική και ως 
εκ τούτου ισχυρή.
H Ένωση έχει σήμερα ως μέλη της, ασφαλιστικές εταιρίες που 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% της παραγωγής ασφαλί-
στρων στην ελληνική αγορά.
Κάτω από ένα ευέλικτο πλαίσιο ενιαίας δράσης που εξασφα-
λίζεται μέσω της ΕΑΕΕ, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες 
εργάζονται για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού 
της ιδιωτικής ασφάλισης. 
Η ιστορία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος 
ανατρέχει στις αρχές του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα στο 
έτος 1907, όταν ιδρύθηκε για πρώτη φορά η «Ένωσις των εν 
Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών ασφαλείας κατά του πυρός».  
Στην Ένωση αυτή συμμετείχαν οι παρακάτω 14 ασφαλιστικές 
εταιρίες οι οποίες εργάζονταν την εποχή εκείνη στην Ελλά-
δα: Riunione Adriatica di Sicurta, Allianz Versicherungs A.G., 
North British & Mercantile Insurance Company Limited, 
Assicurazioni Generali de Trieste, Societe Anonyme d’ 
Assurance Generales «La Nationale» (ΕΘΝΙΚΗ), Commercial 
Union Assurance Company Limited, Sun Fire Office, La 
Baloise, Royal Exhance Assurance, Rossia, Phenix Autrichien, 
Guardian Assurance Company Limited, Phenix Francais. Το 
1908 έγινε μέλος και η «Phoenix Assurance Co Ltd».
Η Ένωση, λόγω διαφόρων νομικών δυσχερειών συστήθηκε σε 
Σωματείο το 1929, οπότε και συντάχθηκε και το καταστατι-
κό της, το οποίο με τις διάφορες τροποποιήσεις ισχύει μέχρι 
σήμερα. Η δράση της Ένωσης, ήδη από την εποχή εκείνη, 
υπήρξε πολλαπλή. Εκπροσωπείτο στο «Συμβούλιο Εποπτεί-
ας Ασφαλίσεων» και από το 1929 στο «Συμβούλιο Εμπορί-
ου και Βιομηχανίας», που υποκατέστησε το προηγούμενο, με 
αντιπρόσωπό της που εξέφραζε τις απόψεις της Ένωσης στα 
ασφαλιστικά ζητήματα, αρμοδιότητας του εν λόγω Συμβουλί-
ου. Έτσι, έγινε σύντομα ο κεντρικός ρυθμιστής της ασφαλιστι-
κής κίνησης στην Ελλάδα.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, τόσο η εξέλιξη της ασφα-
λιστικής αγοράς, όσο και η ανάγκη προστασίας των συμφε-
ρόντων της ασφαλιστικής τάξης οδήγησαν στη δημιουργία 
περισσότερων συλλογικών φορέων, όπως: ο «Σύνδεσμος των 
εν Ελλάδι εργαζομένων Θαλασσασφαλιστικών Εταιριών», ο 
«Σύνδεσμος Ασφαλιστών Ατυχημάτων», ο «Σύνδεσμος Ασφα-
λειών Ζωής», η «Ένωση Ασφαλιστών Ελλάδος», η «Ένωση 
Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών», και η «Ελληνική Ασφα-
λιστική Ομοσπονδία».
Τα παραπάνω σωματεία συγχωνεύονται με την «Ένωση των εν 
Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών Ασφαλείας κατά του πυρός» 
και το 1959 δημιουργείται το πρώτο ενιαίο συλλογικό όργα-
νο της ασφαλιστική τάξης με την επωνυμία «Ένωσις των εν 
Ελλάδι εργαζομένων Ασφαλιστικών Εταιριών». Η Ένωση του 
1959 διασπάστηκε δύο φορές. Το 1968, με τη δημιουργία της 
«Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος» και το 1982, με τη δημιουρ-
γία της «Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών». Έτσι, 
μέχρι το 1987 λειτουργούσαν στην αγορά τρεις ασφαλιστικές 
ενώσεις. Το 1987 αποφασίζεται η προσχώρηση στην «Ένω-
ση Ασφαλιστικών Εταιριών» των εταιριών-μελών της «Ένω-
σης Ασφαλιστών Ελλάδος» και η τελευταία μετατρέπεται σε 
«Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών» (Ε.Ι.Α.Σ.). 
Το Ε.Ι.Α.Σ. αποτελεί από τότε τον πρώτο συγκροτημένο και 
απόλυτα ειδικευμένο σε ασφαλιστικά θέματα εκπαιδευτικό 
οργανισμό της χώρας.
Το 1992 αποφασίζεται η προσχώρηση και των εταιριών-
μελών της «Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών» 
στην «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών», η οποία αποκτά και 
τη σημερινή ονομασία της, «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών 
Ελλάδος».
Ο στόχος είναι, μέσα από τους κόλπους της μίας και ενιαίας 
Ένωσης, να συντονίζεται η δράση της ασφαλιστικής εργασίας 
στην ελληνική αγορά και να εκπονείται το πρόγραμμα ανά-
πτυξης και εκσυγχρονισμού του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφά-
λισης.
Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, είτε στο σύνο-
λό της είτε μέσω των Κλαδικών της Επιτροπών, οργανώνει 
και υλοποιεί μια σειρά πολυσχιδών δραστηριοτήτων μέσα στα 
πλαίσια της επίτευξης των Καταστατικών Στόχων της είναι:
-Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους εκπροσώ-
πους των εταιριών-μελών για ειδικά κλαδικά θέματα.
-Συμμετοχή σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές που αφο-
ρούν στην επεξεργασία και προετοιμασία Σχεδίων Νόμου σε 
θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος κατόπιν επίσημης πρό-
σκλησης των αρμοδίων Υπουργείων.
-Στατιστικές έρευνες. Η Ένωση εκδίδει την «Ετήσια Στατι-
στική Έκθεση» για τη χρηματοοικονομική πορεία του κλάδου 
στο σύνολό του καθώς και τη «Στατιστική Επετηρίδα για την 
Ασφάλιση Αυτοκινήτων». Επίσης, οι Κλαδικές Επιτροπές 
συλλέγουν και επεξεργάζονται στατιστικά στοιχεία αναφορι-
κά με την παραγωγή, τις αποζημιώσεις και τα γενικά στοιχεία 
που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του κάθε κλάδου ατο-
μικά.
-Σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Ασφαλιστικών 
Υπαλλήλων με την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων 
Ελλάδος.
-Μελέτη και εισαγωγή του Θεσμού του «Φιλικού Διακανονι-
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σμού» που στοχεύει στη καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού 
και την αναβάθμιση του κλάδου. Ο «Φιλικός Διακανονισμός» 
ξεκίνησε στην Ελλάδα, τον Μάιο του 2000 με προοπτική συ-
νεχούς βελτίωσής του.
-Συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας, Σχολεία και Δήμους 
όλης της χώρας για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Συ-
γκεκριμένα, για τους ελέγχους που διενεργεί καθημερινά 
η Τροχαία, η ΕΑΕΕ προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει 
συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης, αλκοολόμετρα, ραντάρ και 
όργανα μέτρησης βάθους προφίλ ελαστικών. Επίσης, πραγμα-
τοποιεί ημερίδες σε πόλεις της Ελλάδας και ειδικές επισκέψεις 
σε Σχολεία και Δήμους, πάντα με τη συνεργασία της Τροχαί-
ας, καθώς και διάφορες ενημερωτικές καμπάνιες με θέμα την 
πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
-Ενημέρωση δημοσιογράφων του κλαδικού Τύπου και των 
ΜΜΕ για σημαντικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς με Συ-
νεντεύξεις, Δελτία Τύπου, άρθρα και άλλες εκδηλώσεις.
-Ημερίδες σε συνεργασία με Οικονομικές Σχολές Πανεπιστη-
μίων για την ενημέρωση των φοιτητών για την Ασφαλιστική 
Αγορά και τις δυνατότητες απασχόλησης σε μια ασφαλιστική 
εταιρία.
-Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου. Η ΕΑΕΕ οργανώνει κάθε 
χρόνο Διεθνές Συνέδριο Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών 
στην Ύδρα με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από πολλές χώ-
ρες. Στόχος είναι να προβληθεί η χώρα μας ως κέντρο των 
εξελίξεων στις περιοχές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, και να δοθεί η ευκαιρία 
στους ασφαλιστές των συμμετεχόντων κρατών να έρθουν σε 
επαφή με αντασφαλιστές της Δυτικής Ευρώπης.
-Καθιέρωση «Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης» η οποία θα εορ-
τάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου με στόχο την ανάδειξη 
της σημαντικής συμβολής του κλάδου στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή του τόπου αλλά και τη καλλιέργεια της ασφα-
λιστικής συνείδησης του κοινού.
-Διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης για τη διερεύνηση των 
αντιλήψεων και απόψεων του κοινού για τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη συνεχή 
βελτίωσή τους.
-Έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού οργάνου με τίτλο «Ασφα-
λιστικά Νέα». Στόχος του ενημερωτικού αυτού εργαλείου εί-
ναι να πληροφορεί, σύντομα και υπεύθυνα, τον ασφαλιστικό 
κόσμο για τα δρώμενα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που 
επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης 
και φυσικά για τις συνεχείς και δυναμικές παρεμβάσεις της 
ΕΑΕΕ σε νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σε ολόκληρο το 
φάσμα των ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και για τις λοιπές 
εκδηλώσεις και δραστηριότητές της.

Νέo σχέδιο νόμου για την  ασφαλιστική αγορά
Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης για την «Εδραίωση της διαφάνειας στη λει-
τουργία της ασφαλιστικής αγοράς» αναμορφώνει το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς με ιδιαίτερο 
βάρος στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στην προώθη-
ση και παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη δικαιό-
τερη κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα 
εμπλεκόμενα στη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης μέρη.  

Αναλυτικότερα οι σημαντικότερες  αλλαγές για την προαγωγή 
της διαφάνειας στην  παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών 
είναι 13 (δεκατρείς). Συγκεκριμένα: 
-Καθιερώνονται υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης  
για όλα τα σημαντικά στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης. 
Ιδιαίτερα σημαντική για τις ασφαλίσεις ζωής είναι η πληροφό-
ρηση για το συνολικό κόστος σύναψης της ασφάλισης 
-Επεκτείνονται προστατευτικές δικλίδες που ισχύουν για τις 
συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στις ασφαλιστι-
κές συμβάσεις ζωής που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις. 
-Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή ανακριβών 
εντυπώσεων και για τη διαφάνεια των παραδειγμάτων που 
χρησιμοποιούνται για την απλουστευμένη παρουσίαση των 
ασφαλίσεων ζωής. 
-Το κόστος πρόσκτησης της ασφάλισης, τα διαχειριστικά 
έξοδα και η συμμετοχή του λήπτη της ασφάλισης στις υπε-
ραποδόσεις θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνονται  στο ίδιο το 
ασφαλιστήριο 
-Καθιερώνεται ρητά η ευθύνη των διαμεσολαβούντων για 
τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών από τον λήπτη της 
ασφάλισης, τη διαβίβασή τους στον ασφαλιστή, την ορθή ενη-
μέρωση του λήπτη της ασφάλισης κ.ά. 
- Για την παραβίαση ορισμένων σημαντικών υποχρεώσεων 
του διαμεσολαβούντα καθίσταται συνυπεύθυνη και η ασφαλι-
στική εταιρεία, εκτός αν  αποδείξει την έλλειψη υπαιτιότητάς 
της. 
-Θεσπίζονται υποχρεώσεις ενημέρωσης του ασφαλισμένου 
κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης για όλες τις με-
ταβολές ή τις εξελίξεις που τον ενδιαφέρουν. 
- Το δικαίωμα  εξαγοράς δεν μπορεί να περιοριστεί πέραν του 
ενός έτους αντί των τριών ετών που προβλέπεται σήμερα και 
τα συμβόλαια ζωής αποκτούν σημαντική αξία εξαγοράς ήδη 
στην πρώιμη φάση της ασφάλισης. 
- Ενισχύεται η θέση των διαμεσολαβούντων απέναντι στις 
ασφαλιστικές εταιρείες όσον αφορά τις απαιτήσεις των προ-
μηθειών τους από τις συμβάσεις ασφαλίσεων ζωής για τις 
οποίες διαμεσολάβησαν, ώστε να κατανέμεται αυτή σε μεγα-
λύτερο βάθος χρόνου.  
-Καθίστανται πλέον διαφανής ο τρόπος αναπροσαρμογής του 
ασφαλίστρου στις νοσοκομειακές καλύψεις και αποτρέπονται 
τα φαινόμενα αλόγιστων αυξήσεων και αιφνιδιασμού των κα-
ταναλωτών. Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να καθορίζει υπο-
χρεωτικά με τη σύμβαση τα κριτήρια και τους δείκτες που θα 
λαμβάνει υπόψη για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων. 
- Θεσπίζονται κανόνες διαφάνειας για τις χρεώσεις των υπη-
ρεσιών ιδιωτικής νοσηλείας που διασφαλίζουν την έγκαιρη 
ενημέρωση των ασθενών.  
- Καταργείται το καθεστώς που επέτρεπε να ισχύουν οι γενικοί 
όροι ασφαλίσεως (ψιλά γράμματα), ακόμη και στην περίπτω-
ση που δεν δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή να λάβει 
γνώση αυτών.
- Αποτρέπονται φαινόμενα αδικαιολόγητων καθυστερήσεων 
στην καταβολή των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, ιδίως μά-
λιστα στις περιπτώσεις των μικρών αποζημιώσεων όπου οι 
δικαιούχοι, θεσπίζονται ελάχιστα ποσά για την αποκατάσταση 
της ηθικής βλάβης που υφίσταται ο δικαιούχος του ασφαλί-
σματος.  
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«Την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών 
μεταξύ εταιριών της Αυστραλίας και της Ελλάδας 
σχεδιάζει το Ελληνο-Αυστραλέζικό Επιμελητήριο 
ενώ οι εξαγωγές των κρητικών προϊόντων κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος στην Αυστραλία» τόνισε συνέντευξη 
που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Πρόεδρος της Κρητικής 
Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κ. Γιάννης 
Νιικολακάκης.
Ερ. Πόσα μέλη έχει η Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας.
Απ. Υπάρχουν 30.000 Κρήτες που ζουν στην Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία και εννέα (9) οργανώσεις που είναι 
μέλη της Ομοσπονδίας.
Ερ. Υπάρχει στο πρόγραμμα της μέσης εκπαίδευσης η 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας; 
Απ. Υπάρχουν πάνω από 60 ελληνικά σχολεία στην 
Αυστραλία όπου διδάσκεται μόνον η ελληνική γλώσσα. 
Τα τελευταία 15 χρόνια τα σχολεία έχουν βάλει την 
ελληνική γλώσσα επίσημα στο  αναλυτικό πρόγραμμα 
ως δεύτερη γλώσσα. 
Ερ. Εάν υπάρχει σχεδιασμός για επενδύσεις στην 
Ελλάδα ή για συνεργασία των Κρητών που ζούν στην 
Αυστραλία με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Απ. Ο οργανισμός που υπάρχει ήδη στην Αυστραλία που 
ο σκοπός είναι η δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων 
με εταιρίες της Αυστραλίας καθώς να συνεργαστούν 
στενότερα, είναι το Ελληνο-Αυστραλέζικο Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (HAACCI). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
Νομάρχη Ρεθύμνου-Κρήτης κ. Γιώργου Παπαδάκη στη 
Μελβούρνη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα μέλη 
του Επιμελητηρίου HAACCI για να συζητηθεί  κάθε 
δυνατότητα των επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες 
να αρχίσουν να εργάζονται πιο κοντά. Ήδη πολλά είδη 
διατροφής που εισάγονται στην Αυστραλία από την 
Ελλάδα, καθώς και η ποσότητα των τροφίμων, όπως 
τυριά, ελαιόλαδο, μέλι, ελιές και ξερά παξιμάδια που 
εξάγονται από την Κρήτη στην Αυστραλία αυξάνονται 
σε ετήσια βάση.
Ερ. Ποιες οι προετοιμασίες για την 70η επέτειο της 
μάχης της Κρήτης;
Απ. Για την 70ή επέτειο της Μάχης της Κρήτης  θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011 στην 
Τασμανία ετήσιο συνέδριο όπου θα συμμετέχουν πολλοί 
απόγονοι των Βετεράνων. 
Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχει ιστορική 
συμμαχία με την Ελλάδα. Την ιστορική περίοδο τον 
Μάιο του 1941 κατά τη διάρκεια της Μάχης της 
Κρήτης πάνω από 3.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί 
στρατιώτες τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν και 
5.100 συνελήφθησαν. Την 70η επέτειο υποστηρίζει η 
αυστραλιανή κυβέρνηση και οι τελετές θα διεξαχθούν 
όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στην Κρήτη με 
Έλληνες και Αυστραλούς βετεράνους. 
Ερ. Ποιες πολιτιστικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν 
για το 2011.
Απ. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι:
-Η συνάντηση PSK (Οργανωτική επιτροπή που 

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

Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Μεζεδοπωλείο
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Μανόλης Αναγνωστάκης 
Ο Κρητικός ποιητής

«Η ΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ»

«Η ποίηση δεν είναι ο τρόπος να μιλήσουμε, αλλά ο καλύ-
τερος τοίχος να κρύψουμε το πρόσωπό μας. Με ενοχλεί ο 
στόμφος, τα μεγάλα λόγια, η καθυστερημένη επίδειξη τίτ-
λων και ευσήμων που για μένα ελάχιστοι τα δικαιούνται 
και αυτοί είναι εκείνοι που δεν τα προβάλλουν. Η ιστορία 
πλαστογραφήθηκε, εξευτελίστηκε, παραποιήθηκε. Το θέμα 
είναι να μην ξαναγράψουμε μια ιστορία πάλι με αποσιωπή-
σεις, εν ονόματι σκοπιμοτήτων δικών μας αυτή τη φορά. 
Αυτό μας ρίχνει σε έναν φαύλο κύκλο λειψής ενημέρωσης 
και κακής πληροφόρησης των νεότερων γενιών» έλεγε χα-
ρακτηριστικά ο ιατρός- ακτινολόγος Μανόλης Αναγνωστά-
κης  ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποιητές 
και δοκιμιογράφους της μεταπολεμικής γενιάς ενώ φυλακί-
στηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο για τις πολιτικές του 
πεποιθήσεις.
Ο Μανόλης Αναγνωστάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1925 και καταγόταν από το χωριό Ρούστικα Ρεθύμνης, 
όπου σώζεται το σπίτι του πατέρα του.
Στην Θεσσαλονίκη  σπούδασε Ιατρική ενώ κατά τη διάρ-
κεια της γερμανικής Κατοχής εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ. Την 
διετία 1943-1944 διατέλεσε αρχισυντάκτης του περιοδικού 
«Ξεκίνημα», του εκπολιτιστικού ομίλου του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης και την ίδια περίοδο εμφανίστηκαν τα 
πρώτα του γραπτά στο περιοδικό «Πειραϊκά Γράμματα». 
Σημείωσε έντονη πολιτική δράση στο φοιτητικό κίνημα, 
κάτι για το οποίο φυλακίστηκε το 1948. Το επόμενο έτος 
καταδικάστηκε σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο, αλλά 
δυο χρόνια αργότερα, το 1951, απελευθερώθηκε με την γε-
νική αμνηστία.
Τα χρόνια 1955-1956 ειδικεύτηκε ως ακτινολόγος στη Βι-
έννη και στη συνέχεια, στη Θεσσαλονίκη, άσκησε το επάγ-
γελμα του ακτινολόγου. Την περίοδο 1959 - 1961 εξέδωσε 
το περιοδικό «Κριτική» ενώ υπήρξε μέλος της εκδοτικής 
ομάδας των «Δεκαοκτώ κειμένων» (1970), των «Νέων 
Κειμένων» και του περιοδικού «Η Συνέχεια» (1973). Το 
1978 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα.

Τα ποιήματα που ο Μανόλης Αναγνωστάκης άφησε πίσω 
του δημοσιευμένα είναι 88 και γράφτηκαν από το 1941 έως 
το 1971. Από το 1979 που κυκλοφόρησε ο συγκεντρωτι-
κός τόμος των ποιημάτων του, και από το 1983 που κυ-
κλοφόρησε ιδιωτικά το αυτοβιογραφικό σχόλιο «Y.Γ.» δεν 
υπήρξε καμία δημόσια παρέμβασή του. Ο Μανόλης Ανα-
γνωστάκης έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουνίου του 2005, 
στην Αθήνα.
Ποιήματά του μεταφράστηκαν στα αγγλικά, γαλλικά, γερ-
μανικά, ιταλικά, ενώ μελοποιήθηκαν από συνθέτες, όπως 
ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Μιχάλης 
Γρηγορίου, ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Πα-
παδημητρίου. Τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης 
(1986) και το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας (2002), ενώ 
αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Τα κυριότερα έργα του είναι:
- Εποχές, ιδιωτική έκδοση, 1945.
- Εποχές 2, ιδιωτική  έκδοση, 1948.
- Εποχές 3, ιδιωτική έκδοση, 1954.
- Τα Ποιήματα (1941-1956) ιδιωτική έκδοση, 1956.
- Η Συνέχεια 3, ιδιωτική έκδοση, 1962.
- Υπέρ και Κατά, 1965.
- Τα Ποιήματα (1941-1971) ιδιωτική έκδοση, 1971,  Αθήνα 
1976,  Αθήνα 1985, Αθήνα, 2000.
- Αντιδογματικά: Άρθρα και σημειώματα (1946-1977),  
1978 και 1985.
- Το περιθώριο ‘68-69, 1979.
- Μανούσος Φάσσης: Παιδική Μούσα (τραγούδια για την 
προσχολική και σχολική ηλικία),  1980.
-  Τα Συμπληρωματικά (σημειώσεις κριτικής), 1985.
- Ο ποιητής Μανούσος Φάσσης. Η ζωή και το έργο του. 
Μία πρώτη απόπειρα κριτικής προσέγγισης, 1987.
- Η χαμηλή φωνή: Τα λυρικά μιας περασμένης εποχής 
στους παλιούς ρυθμούς - μία προσωπική ανθολογία του 
Μανόλη Αναγνωστάκη, 1990.
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Βιβλία

Λύσεις στις δυσκολίες του μεσιτικού επαγγέλματος δίνει 
το βιβλίο «Πρακτικός Οδηγός Μεσιτικού επαγγέλματος». 
Πρόκειται για μια «κρυφή ματιά» στο μεσιτικό  χώρο και 
την εσωτερική του λειτουργία.
Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους μηχανισμούς 
που κινείται η αγορά των ακινήτων εξετάζοντας τόσο τα 
πρακτικά θέματα όπως τα κριτήρια αξιολόγησης ενός ακι-
νήτου όσο και πιο ανθρώπινους παράγοντες που παίζουν 
ρόλο στην προώθηση πώλησης κάθε ακινήτου.
Περιγράφει την πραγματικότητα με ειλικρινή τρόπο, ανα-
λύοντας όλα τα στάδια της πώλησης από την εξεύρεση 
του ιδανικού ακινήτου μέχρι τις υπογραφές των συμβολαί-
ων.
Σχετικά για τις κινήσεις των μεσιτών αναφέρει ότι πρέπει 
να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με το αντικεί-
μενο τους. Δηλαδή σε ότι αφορά το ακίνητο η ενημέρωση 
λαμβάνεται από τα βιβλία, τις εκθέσεις, τα σεμινάρια, τα 
συνέδρια και τις εφημερίδες. Για την εφημερίδα αναφέρε-
ται ότι είναι ένας από τους παράγοντες που διαμορφώνει 
την κοινή γνώμη και σε επέκταση και τις τιμές ενώ παράλ-
ληλα μαθαίνεις για τις περιόδους αυξημένης ζήτησης ή 
προσφοράς όπως και άλλες πληροφορίες μέσα από άρθρα, 
μετρήσεις και ποσοστά. 
Με τις λέξεις «η ενημέρωση είναι γνώση και η γνώση 
είναι δύναμη» η συγγραφέας επικεντρώνεται στις σχέσεις 
των επαγγελματιών μεσιτών μεταξύ τους. Όσον αφορά 
την γνώση δεν πρέπει να αγνοούν τους συναδέλφους τους. 
Να συζητούν, να ανταλλάσσουν γνώμες και εμπειρίες. 
Πάντα κάποιος θα έχει να διηγηθεί ένα πρωτάκουστο 
συμβάν και κάποιον πρωτοποριακό τρόπο αντιμετώπισης. 
Ακόμη πρέπει να είναι ενημερωμένοι για όλα τα ακίνητα 
που υπάρχουν στην αγορά. Αυτό δίνει τη δύναμη να ξέρει 
ο μεσίτης ότι ένα ο ενδιαφερόμενος δε αγοράσει ακίνητο 
από τον ίδιο τότε δεν θα αγοράσει καθόλου.
Στις διαπραγματεύσεις πρέπει οι επαγγελματίες να είναι 
ψύχραιμοι. Η ψυχραιμία είναι ένα «όπλο» που λειτουργεί 

μέσα στα χέρια του ισχυρότερου. Και ισχυρότερος είναι 
εκείνος που δεν έχει τίποτα να χάσει δηλαδή εάν χαθεί μία 
πώληση δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Θα υπάρξει σί-
γουρα κάποιος άλλος πελάτης. Τα ακίνητα μπορεί να μην 
είναι ανεξάντλητα, αλλά οι ενδιαφερόμενοι είναι άπειροι, 
μιας και ακίνητα «αλλάζουν χέρια» συνεχώς. Η ψυχραιμία 
δίνει την δυνατότητα να αντιλαμβάνονται οι μεσίτες  τις 
καταστάσεις πιο ξεκάθαρα και να τις αναλύουν με μεγα-
λύτερη διαύγεια. Τους επιτρέπει να υπολογίζουν όλους 
τους παράγοντες και να βλέπουν τα πράγματα από περισ-
σότερες οπτικές γωνίες.
Η ενημέρωση στους πελάτες είναι υποχρεωτική αλλά την 
πρωτοβουλία της επικοινωνίας την έχουν οι ενδιαφερό-
μενοι χωρίς βιασύνη και ψυχραιμία. Το θέμα είναι αν έχει 
χρόνο ο πελάτης και πόσο θέλει να περιμένει.
Είναι πιθανόν ένας ενδιαφερόμενος να εγκρίνει ένα ακί-
νητο και να επιθυμεί να το επισκεφθεί επανειλημμένα και 
με άλλα μέλη της οικογένειας του. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι ενδιαφερόμενοι που απευθύνονται στους μεσίτες για 
την αγορά ενός ακινήτου καταθέτουν τα όνειρά τους και 
γνωστοποιούν τους στόχους τους για το μέλλον. Πρέπει 
ο επαγγελματίας να αφιερώνει χρόνο στους ενδιαφερο-
μένους είτε θέλουν να αγοράσουν είτε να πωλήσουν ένα 
ακίνητο.
Επίσης για την ψυχολογία του μεσίτη διευκρινίζει: «ο με-
σίτης πρέπει να είναι απτόητος και ασυμβίβαστος. Είναι 
ένας άνθρωπος που ξέρει να επιβιώνει. Απτόητος είναι 
διότι δεν αποθαρρύνεται από τα εμπόδια, αλλά να αντιμε-
τωπίζει ως πρόκληση που πρόκειται να υπερνικήσει. Του 
κινούν το ενδιαφέρον και του δίνουν κίνητρο να προσπα-
θήσει περισσότερο. Πεισμώνει, δυναμώνει και συνεχίζει.
Ο μεσίτης δεν δέχεται το όχι για απάντηση. Διότι γνωρίζει 
πως υπάρχουν δεκάδες λόγοι που το όχι μπορεί να γίνει 
ναι. Και τους παραθέτει. Με σιγουριά. Ακόμα και όταν 
αντιμετωπίζει ένα αδιάλλακτο όχι δεν πτοείται. Είναι η 
εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα». 

Το ακίνητο είναι η πιο ενδιαφέρουσα απασχόληση, η πιο 
σταθερή επένδυση και δε χάνει ποτέ την αξία του, μόνο 
αυξάνεται. Ούτε παύει να υπάρχει, διότι το ακίνητο είναι ένας 
ιδιαίτερος «ζωντανός οργανισμός». Γεννιέται, μεγαλώνει, 
γερνάει και μετά έχει την δυνατότητα να «αναγεννηθεί».
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Πρόσωπα Πρόσωπα

Παρουσίαση προγράμματος «Νέα Καινοτομική 
Επιχειρηματικότητα» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 

Εκδήλωση καλαθοσφαίρισης  
στον Δήμο Μίνωα Πεδιάδας Ηρακλείου

Η πορεία ανάπτυξης των Μεσογειακών Περιφερειών στο 
συνέδριο στη πόλη Κατάνια της Σικελίας

«Η επίλυση του προβλήματος των γερμανικών οφειλών προς 
την Ελλάδα είναι προϋπόθεση για την εδραίωση της φιλίας 
των λαών Ελλάδας και Γερμανίας, υπόβαθρο για την Ενωμένη 
Ευρώπη και αναγκαία σύμβαση για την εδραίωση της Ειρήνης. 
Ήδη η επιτυχία του Διστόμου, μετά την ολοκλήρωση όλων 
των δικαστικών ενεργειών, με την απόφαση του ανώτατου 
Ιταλικού δικαστηρίου στην οποία επισημαίνεται να δοθούν οι  
γερμανικές αποζημιώσεις στους απογόνους του Διστόμου θα 
δείξει εάν θα είναι η αρχή μιας ανάλογης φιλίας» υπογράμμισε 
σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος του «Εθνι-
κού Συμβουλίου για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας 
προς την Ελλάδα» Μανώλης Γλέζος.
Ο Μανώλης Γλέζος συνέχισε «Όλη η Ελλάδα είναι ένα Ολο-
καύτωμα γιατί θανατώθηκε το 13,5% του ελληνικού πληθυ-
σμού κατά την διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής. Όποιο σπι-
τικό και αν ρωτήσεις από τα βόρεια ελληνικά σύνορα έως την 
Κρήτη θα σου μιλήσουν για τους ανθρώπους τους που θερί-
στηκαν από τα εκτελεστικά αποσπάσματα των ναζί κατακτη-
τών».
Πρέπει να σημειωθεί -ανέφερε- ακόμα και αυτό το λεγόμενο 
«αναγκαστικό Δάνειο» της Ελλάδας προς την Γερμανία το 
οποίο υπήρξε μια από τις κύριες αιτίες της οικονομικής εξα-
θλίωσης και του θανάτου από την πείνα εκατοντάδων χιλιάδων 
Ελλήνων, δεν έχει επιστραφεί όπως ήταν αυτονόητο. Κι όμως 
λίγες βδομάδες πριν την κατάρρευση της ναζιστικής Γερμανί-
ας, οι αρμόδιοι της Γερμανικής Τράπεζας «Reichsbank» ανα-
γνώριζαν ρητά, με γνωμάτευσή τους την ύπαρξη αυτού του 
«γερμανικού χρέους προς την Ελλάδα», το οποίο μάλιστα απο-

τιμήθηκε τότε σε 3,5 δις. δολάρια αγοραστικής αξίας 1938».
Εδώ πρέπει να επισημάνουμε -διευκρίνισε- δεν έχουν ακό-
μα αναγνωρισθεί η ανεκτίμητη ανθρώπινη ζωή εκατοντάδων 
χιλιάδων Ελλήνων που εκτελέστηκαν, που πέθαναν από την 
πείνα, που σκοτώθηκαν από αδέσποτες σφαίρες κι από τους 
βομβαρδισμούς. Δεν έχουν επίσης υπολογισθεί οι κλεμμένοι 
αρχαιολογικοί θησαυροί γιατί θα πρέπει να επιστραφούν. Πρέ-
πει να γίνει γνωστό ότι η Ιταλία και η Βουλγαρία εκπλήρωσαν 
τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Ελλάδα ενώ η Γερμανία 
αυτοεξαιρείται και δεν καταβάλλει τις οφειλές της.
 Σύμφωνα με τη σύναψη της Συμφωνίας «2+4» της Μόσχας 
το 1990 η οποία καταρτίστηκε τότε μεταξύ των δύο γερμανι-
κών κρατών (του δυτικού και του ανατολικού), των ΗΠΑ, της 
Αγγλίας, της Γαλλίας και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ορί-
σθηκε μέχρι το 1995 όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες να θέσουν 
το θέμα των διεκδικήσεων τους στη Γερμανική Κυβέρνηση. Η 
Ελληνική Κυβέρνηση πριν να κλείσει το 1995 ζήτησε από την 
Γερμανική Κυβέρνηση την ανάλογη αξίωση.
Σήμερα -τονίζει ο Μανώλης Γλέζος- οι ελληνικές απαιτήσεις 
από τη Γερμανία περιλαμβάνουν τις επανορθώσεις προς  το 
Δημόσιο και τις αποζημιώσεις των θυμάτων. Στις Δημόσιες 
οφειλές προς το Αναγκαστικό δάνειο περιλαμβάνονται οι αρ-
χαιολογικοί θησαυροί. Το δάνειο είναι σημερινής αξίας χωρίς 
τόκους 54 δις. ευρώ. Το ποσό των 7,1 δις. δολαρίων, που επι-
δικάστηκε από τη Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων, να κατα-
βάλει η Γερμανία στην Ελλάδα ως επανορθώσεις, ανέρχεται 
σήμερα σε 108 δις. ευρώ χωρίς τόκους. Συνολικά χωρίς τις 
αποζημιώσεις των θυμάτων πλησιάζουν το 1,5 τρις. ευρώ, το 

Αναγκαστικό δάνειο και οι επανορθώσεις για την καταστροφή 
της οικονομίας της χώρας  με έναν τόκο 3% από το 1944 έως 
σήμερα.
Παράλληλα όχι ο ίδιος αλλά το «Εθνικό Συμβούλιο» επιδιώκει 
να τοποθετηθεί αγγλική επιγραφή δίπλα στην ελληνική στο βρά-
χο της Ακρόπολης όπου αναφέρεται στα ελληνικά ότι ο Μανώ-
λης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας κατέβασαν την χιτλερική ση-
μαία. Επίσης ζητούν να καταργηθεί το άρθρο 923 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας που απαγορεύει την κατάσχεση ιδιοκτη-
σίας ξένων κρατών στην Ελλάδα.     
 Βιογραφικό 
Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στ’ Απεράθου της Νάξου τον Σε-
πτέμβρη του 1922 από τη Μάχη Ναυπλιώτου και το Νίκο Γλέ-
ζο. 
To 1935 ήλθε στην Αθήνα και το 1940 πέρασε στην ΑΣΟΕΕ. 
Μαθητής ακόμη συμμετείχε στην δημιουργία αντιφασιστικής 
ομάδας (1939) για την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου, ενώ 
την περίοδο της ναζιστικής κατοχής ανέπτυξε έντονη απελευθε-
ρωτική δράση.
Τη νύχτα της 30ης προς 31η Μαΐου 1941, μαζί με τον Απόστο-
λο Σάντα θα κατεβάσουν από την Ακρόπολη τη σβάστικα και 
θα καταδικαστούν ερήμην σε θάνατο. (Συνελήφθησαν στις 24 
Μαρτίου του επόμενου έτους).
Ο Μανώλης Γλέζος έχει καταδικαστεί 28 φορές για την πολιτική 
του δραστηριότητα, από τις οποίες, τρεις φορές σε θάνατο και 
παρέμεινε στη φυλακή και την εξορία 16 χρόνια συνολικά.
Η εκτέλεση των θανατικών ποινών δεν πραγματοποιήθηκε, 
έπειτα από τις έντονες διαμαρτυρίες του Ελληνικού λαού και 
της διεθνούς κοινής γνώμης. Έγιναν εννέα απόπειρες δολοφο-
νίας εναντίον του. 
Έχει συμμετάσχει σε πορεία ειρήνης στο Λονδίνο μαζί με τον 
Λεωνίδα Κύρκο και τον Γρηγόρη Λαμπράκη.
‘Εχει τιμηθεί μεταξύ άλλων με το Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης 
Δημοσιογράφων (1958), το Χρυσό Μετάλλιο Ζολιό-Κιουρί του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης (1959), με το Χρυσό Βραβείο 
Λένιν για την Ειρήνη (1963), τον Μεγαλόσταυρο του Φοίνικα 
για τις υπηρεσίες του στην πατρίδα (1997), το Χρυσό Μετάλλιο 
της Τάξεως Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών της Ακαδημίας 
Αθηνών μαζί με τον Απόστολο Σάντα για την αντιστασιακή του 
δράση (2006).
Επίσης το 1959 απεικονίστηκε σε γραμματόσημο της τότε 
ΕΣΣΔ.
Η πανεπιστημιακή κοινότητα της χώρας μας, τον έχει αναγορεύ-
σει τέσσερις φορές σε επίτιμο διδάκτορα. Συγκεκριμένα:
1994: Διδάκτωρ του Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πα-
τρών για την συμβολή του και την έρευνά του  στην Υδρογεω-
λογία  και στο περιβάλλον.
2001: Διδάκτωρ Υδραυλικής τομέα των Υδάτινων Πόρων Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης για την έρευνά του στον τομέα.
2003: Διδάκτωρ του Τμήματος Μεταλλειολογίας Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου για την έρευνά του στα μέταλλα.
2007: Διδάκτωρ του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής, για το πολυετές έργο και την έρευνά του στη μελέτη της 
Ελληνικής Γλώσσας και του Λεκτικού Συμβολισμού.
Έχει επίσης εκδόσει οκτώ (8) βιβλία και πολλές μελέτες του δη-
μοσιεύθηκαν σε περιοδικά και εφημερίδες.

Προϋπόθεση εδραίωση ειρήνης η πληρωμή των γερμανικών οφειλών

Μανώλης Γλέζος, 
πρόεδρος του «Εθνικού Συμβουλίου 
για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας 
προς την Ελλάδα»
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Σκάκι

39ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα 2011

Μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2011 
θα έχει ολοκληρωθεί το 39ο 
Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτά-
θλημα 2011 για όλα τα πρωτα-
θλήματα Α, Β, Γ Εθνικής και 
τα τοπικά όπου συμμετέχουν  
οι ομάδες των τριών εθνικών 
κατηγοριών και των τοπικών 
κατηγοριών.
Στην τελική φάση του πρωτα-

θλήματος της Α’ Εθνικής Κατηγορίας για το 2011 συμμετέ-
χουν 34 ομάδες.
Τα υπόλοιπα Ομαδικά πρωταθλήματα θα γίνουν σε περι-
φερειακό επίπεδο και η διοργάνωσή τους ανατίθεται στις 
Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές. Οι αγώνες θα ρυθμιστούν από 
την προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής, η οποία θα πρέ-
πει να συμβαδίζει με την παρούσα καθώς και με τον Κανο-
νισμό Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Ο. 
Οι αγώνες των περιφερειακών πρωταθλημάτων που δίνουν 
πρόκριση για την τελική φάση της Α’ εθνικής του 2011 θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και τις 04/04/2011. Τα 
υπόλοιπα πρωταθλήματα (Β’, Γ εθνικής και τοπικά) θα πρέ-
πει να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι 02/10/2011. 
Τα ομαδικά πρωταθλήματα  διοργανώνει η Ελληνική Σκα-
κιστική Ομοσπονδία (Ε.Σ.Ο.) και για όλες τις προκριματι-
κές φάσεις που αναλαμβάνουν οι Ενώσεις και οι Τοπικές 
Επιτροπές.
Η τελική φάση του Πανελλήνιου Ομαδικού πρωταθλήμα-
τος Α’ Εθνικής Κατηγορίας διεξάγεται  με ελβετικό σύστη-
μα  επτά (7) γύρων. 
Για τα υπόλοιπα ομαδικά πρωταθλήματα που θα γίνουν σε 
περιφερειακό επίπεδο, η κατανομή των ομάδων σε κατη-
γορίες και ομίλους καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα θα 
καθορίζονται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις των διοργα-
νωτριών Ενώσεων/Τοπικών Επιτροπών.
Τα ομαδικά πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε όλη 
τη χώρα διεξάγονται βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ-
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (απόφαση ΔΣ ΕΣΟ 
23/11/1999) καθώς και βάσει των τροποποιήσεων και συ-
μπληρώσεων αυτού. 
-Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της 
FIDE και της ΕΣΟ και με τις ερμηνευτικές διατάξεις της 
Επιτροπής Κανονισμών της FIDE, της Τεχνικής Επιτροπής 
και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΣΟ (Κ.Α. 
άρθρο 1.22).
-Τα θέματα που δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό Αγώ-

νων ή άλλους Κανονισμούς ρυθμίζονται από την προκήρυ-
ξη των αγώνων (Κ.Α. άρθρο 1.23).
- Ερμηνεία ή συμπλήρωση των διατάξεων του Κανονισμού 
γίνεται από το ΔΣ της ΕΣΟ, μέσα στο πνεύμα των Κανονι-
σμών. Οι ερμηνείες ή συμπληρώσεις ισχύουν μέχρι τη Γε-
νική Συνέλευση όπου ενσωματώνονται στους Κανονισμούς 
όπως έχουν ή με τροποποιήσεις (Κ.Α. άρθρο 1.24).
- Το ΔΣ της ΕΣΟ διοργανώνει όλα τα πρωταθλήματα βάσει 
προκηρύξεων που εκδίδονται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες (συμπληρωματικές προκηρύξεις μέχρι και δύο ημέ-
ρες) πριν από την έναρξη των αγώνων. Στις προκηρύξεις 
αυτές θα αναφέρονται όλα τα τεχνικά θέματα των πρωτα-
θλημάτων και ότι άλλο κρίνει σκόπιμο το ΔΣ. Οι προκη-
ρύξεις, με την έκδοσή τους, θα αποτελούν μέρος του Κα-
νονισμού Αγώνων και θα έχουν ισχύ μιας (1) αγωνιστικής 
περιόδου (Κ.Α. άρθρο 2).
-Για κάθε διοργάνωση που γίνεται με την έγκριση της ΕΣΟ, 
θα πρέπει η εκάστοτε διοργανώτρια αρχή να περιλαμβάνει 
στις προκηρύξεις των αγώνων της διαδικασίες αντίστοιχες 
με όσα προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό Κ.Α. άρθρο 
2.1). 
Για τους αρχηγούς των ομάδων χρειάζονται τα εξής κριτή-
ρια: 
- Κάθε σωματείο, παράλληλα με την κατάθεση της σύνθε-
σης ορίζει τον αρχηγό της ομάδας, καθώς και έναν αναπλη-
ρωματικό που τον αντικαθιστά σε περίπτωση αδυναμίας του 
πρώτου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Αρχηγός μπορεί να 
είναι και ένας από τους αγωνιζόμενους σκακιστές.
-Ο αρχηγός είναι ο μόνος που εκπροσωπεί επίσημα την 
ομάδα. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς να σχολιάζει 
σκακιστικά τη θέση της παρτίδας, να υποδεικνύει σε παίκτη 
της ομάδας του να προτείνει ή να αποδεχτεί πρόταση ισο-
παλίας ή να εγκαταλείψει την παρτίδα.
-Οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ παικτών και αρχηγού γί-
νεται μόνο παρουσία του διαιτητή της συνάντησης.
-Για τους αρχηγούς των ομάδων που δεν τηρούν τα όσα 
ρητά ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη καθώς και από 
τους κανονισμούς της FIDE (C.06.15) και της ΕΣΟ μπορεί 
να επιβληθεί ποινή αποβολής από την αίθουσα των αγώνων 
χωρίς αναπλήρωση. Στην περίπτωση που ο αρχηγός είναι 
σκακιστής της ομάδας που αγωνίζεται ακόμα, τότε η προα-
ναφερόμενη ποινή μετατρέπεται σε παύση από τα καθήκο-
ντα του αρχηγού χωρίς αναπλήρωση.
Ενάντια σε απόφαση του διαιτητή ασκείται ένσταση σύμ-
φωνα με την προκήρυξη των αγώνων και τα άρθρα 1.26 
μέχρι 1.28 του Κανονισμού Αγώνων της ΕΣΟ. 

Πρόσωπα

«Σύμφωνα με την τελευταία ιστορικής σημασίας απόφαση του 
Ιταλικού Ανώτατου Δικαστηρίου η Ομοσπονδιακή Δημοκρα-
τία της Γερμανίας οφείλει να αποζημιώσει τους Διστομίτες για 
τις ναζιστικές θηριωδίες κατά αθώων πολιτών» διευκρίνισε σε 
συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» η δικηγόρος Κέλλυ Στα-
μούλη κόρη του αείμνηστου δικηγόρου - ευρωβουλευτή - Νο-
μάρχη Βοιωτίας Γιάννη Σταμούλη.
Πρόκειται -συνέχισε- «για αμετάκλητη απόφαση της Ιταλικής 
Δικαιοσύνης ενώ απορρίφθηκε το δικαίωμα ετεροδικίας της 
Γερμανίας ακριβώς δηλαδή όπως έγινε και στη Χώρα μας μετά 
την απόφαση του Αρείου Πάγου το 2000». 
Η κ. Σταμούλη τόνισε «θέτουμε την Γερμανία προ των ευθυ-
νών της η οποία όχι μόνο δεν έχει αποζημιώσει την Ελλάδα 
αλλά επιπλέον αρνείται πεισματικά και μέσω του διπλωματι-
κού της σώματος να συζητήσει τις υποχρεώσεις της.
Παράλληλα -ανέφερε- μέχρι τα τέλη του 2011 η απόφαση του 
ιταλικού δικαστηρίου (ρευστοποίηση ακίνητης περιουσίας της 
Γερμανίας στην Ιταλία εάν δεν δοθούν τα περίπου 60 εκατ 
ευρώ μετά τόκων) δεν μπορεί να εφαρμοσθεί γιατί ο Πρωθυ-
πουργός της Ιταλίας Σίλβιο Μπερλουσκόνι εξέδωσε διάταγμα 
το οποίο ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 δυνάμει του 
οποίου αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες εκτέλεσης μέχρι το 
τέλος του χρόνου κατά αλλοδαπού δημοσίου.
Εάν δεν υπάρξει στην Ιταλία άλλο «εμπόδιο» μετά από αυτό το 
απαγορευτικό Διάταγμα η Γερμανία πρέπει να πληρώσει τους 
απόγονους του μαρτυρικού Διστόμου.
Ο πατέρας μου -είπε- επέλεξε το 1995, όταν ήταν Νομάρχης 
της Βοιωτίας, επειδή η περιοχή είχε πληρώσει βαρύ φόρο αί-
ματος στο διάστημα της γερμανικής κατοχής, την δικαστική 
οδό για να δικαιωθούν οι νεκροί του Διστόμου. Έτσι κάλεσε 
τους κατοίκους του Διστόμου για να τον εξουσιοδοτήσουν 
-όπως και έγινε- ώστε για λογαριασμό τους να εκκινήσει τη 
σχετική δικαστική διαδικασία. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από 
15 χρόνια να κερδίσει το Δίστομο την δικαστική μάχη.
Σε αυτό όμως το σημείο -επισήμανε- να σταθούμε λίγο στο 
Ολοκαύτωμα του Διστόμου «Αρκετοί Γερμανοί με πολιτικά 
αυτοκίνητα και ντυμένοι με ρούχα που είχαν πάρει από κρα-
τουμένους ξεκίνησαν για το Δίστομο ενώ από πίσω τους ακο-
λουθούσαν δύο στρατιωτικές φάλαγγες όπου η μία ερχόταν 
από την Άμφισσα. Στο δρόμο σκοτώσανε γυναικόπαιδα και 
παράλληλα συλλάβανε 12 χωρικούς και τους είχαν για ομή-
ρους πάνω στα αυτοκίνητα. Φτάνοντας στο Δίστομο έβαλαν 
τους ομήρους να ρωτήσουν εάν είχαν περάσει οι αντάρτες. 
Τους έδειξαν ότι είχαν πάει προς το Στείρι. Επειδή όμως βρή-

Απόδοση δικαιοσύνης
για το Ολοκαύτωμα στο Δίστομο

καν μεγάλη αντίσταση από τους αντάρτες γύρισαν πίσω στο 
χωριό και άρχισε το μακελειό. Εσφαγίασαν 218 ηλικίας από 
πέντε χρονών έως και πάνω από 66 χρονών. Έγιναν θηριωδίες 
όπως το κεφάλι του βρέθηκε κομμένο από το σώμα του και 
χωρίς οφθαλμούς ενώ στις έγκυες γυναίκες άνοιγαν την μήτρα 
και σκότωναν τα μωρά μέσα στην κοιλιά τους».   
Βιογραφικό 
Η Κέλλυ Σταμούλη είναι πτυχιούχος δικηγόρος της Νομικής 
Αθηνών με μεταπτυχιακό στις Βρυξέλλες στο δίκαιο Αέρος 
και Θαλάσσης ενώ έχει δώσει εξετάσεις στον Δικηγορικό Σύλ-
λογο Αγγλίας και Ελλάδος.
Έχει εργασθεί στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση στις Βρυξέλλες, στην 
αγγλική δικηγορική εταιρία στις Βρυξέλλες ενώ  τα τελευταία 
χρόνια μέχρι σήμερα είναι στο γραφείο του πατέρα της στην 
Αθήνα.
Ο Γιάννης Σταμούλης εκτός από δικηγόρος ήταν Νομάρχης  
Βοιωτίας και ευρωβουλευτής. 
Ήταν στην ομάδα νομικής εκπροσώπησης του Ανδρέα Παπαν-
δρέου, ότι είχε συμμετάσχει σε όλες σχεδόν τις δίκες-σταθμούς 
της τελευταίας 20ετίας (όλων των ειδών δηλαδή αστικές, ποι-
νικές, πολιτικές). Το κυριότερο χαρακτηριστικό του ήταν η άρ-
τια νομική κατάρτιση σε όλους τους τομείς δικαίου τους οποί-
ους και χειριζόταν άριστα. Είχε σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών Νομικά και Οικονομικά.

 
Η δικηγόρος Κέλλυ Σταμούλη
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Ένα ρολόϊ από φυσικό ξύλο το οποίο 
περιέχει ένα θερμόμετρο και ένα 
υγρόμετρο σε απλές και ιδιαίτερες 
γραμμές είναι σημαντικό αξεσουάρ 
για το γραφείο. Ιδιαίτερη χρησιμότητα 
έχει για τα επαγγελματικά ραντεβού 
που  έχουν οι επαγγελματίες όλων 
των κλάδων ενώ γνωρίζοντας την 
θερμοκρασία τα στελέχη είναι πάντα 
κατάλληλα ντυμένα στην συνάντηση 
που θα πραγματοποιηθεί. Στον 
εργασιακό χώρο μπορεί να τοποθετηθεί 
σε οποιοδήποτε γραφείο ακόμη και 
εργοταξίου γιατί είναι ανθεκτικό παρά 
τις λεπτές γραμμές του.

Στις επαγγελματικές συναντήσεις  
πάντα είναι αναγκαία τα στυλό και τα 
μηχανικά μολύβια. Τα εν λόγω στυλό 
και μολύβια που προτείνονται μέσα 
σε μία δερμάτινη θήκη είναι ένα δώρο 
που όλοι οι συμμετέχοντες το εκτιμούν. 
Ιδιαίτερα    στη θήκη μέσα μπορούν να τα 
έχουν και μέσα στις τσέπες των σακακιών 
τους ή στην επαγγελματική τους τσάντα 
προστατευμένα. Σημαντικά είναι και τα 
ντοσιέ για τα συνέδρια  τα οποία μπορούν 
να τα χρησιμοποιήσουν για αρχειοθέτηση 

των θεμάτων. Όμως τα ντοσιέ για να τα 
μεταφέρουν χρειάζονται   ειδικές βαλίτσες   
τρόλεϊ. Πρόκειται για βαλίτσες με μεγάλο 
χώρο οι οποίες για τους επιχειρηματίες και 
τα στελέχη  μπορούν να φανούν χρήσιμες  
σε ταξίδια και ειδικές συναντήσεις.
Στον εσωτερικό χώρο της τσάντας 
τοποθετούνται έως και φάκελοι 
αρχειοθέτησης επιταγών και εγγράφων.   
Η τσάντα είναι χειρός  και κρεμαστή με 
θήκη για φορητούς υπολογιστές  ενώ έχει 
και μηχανισμό τρόλεϊ. 

Φάκελος αρχειοθέτησης επιταγών-
εγγράφων (26Χ3,5 εκ.)

Σετ στυλό και μηχανικό μολύβι σε 
δερμάτινη θήκη  (16,7Χ6 εκ.-θήκη-)

Ρολόϊ- Θερμόμετρο - Υγρόμετρο 
(32Χ8,5 εκατ.)

Τσάντα χειρός και κρεμαστή με θήκη (40χ35 εκ.)

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Πορτοκαλόπιτα

-1 πακέτο φύλλο κρούστας
-1 ποτήρι καλαμποκέλαιο
-1 μικρό  γιαούρτι 2%
-1 ποτήρι ζάχαρη
-2 βανίλιες
-4 αυγά
-Φλούδα ενός πορτοκαλιού
Σιρόπι: 
-3 ποτήρια του νερού ζάχαρη
-5 ποτήρια νερό
-1 φλούδα πορτοκαλιού ή ξυσμένη ή αλεσμένη με ζάχαρη

Αλέθουμε την φλούδα πορτοκαλιού με την ζάχαρη 
και στην συνέχεια προσθέτουμε τα αυγά, τις βανίλιες, 
1 ποτήρι ζάχαρη, το γιαούρτι, το καλαμποκέλαιο. 
Αφού ανακατέψουμε το μίγμα σε μία λεκάνη, κόβουμε 
το φύλλο κρούστας σε μικρά κομματάκια και το 
προσθέτουμε στο μίγμα. Αφού το ανακατέψουμε καλά το 
γλυκό είναι έτοιμο για να ψηθεί στο φούρνο.
Συγκεκριμένα πρέπει να ψηθεί στους 180 βαθμούς 
ενώ ταυτόχρονα φτιάχνουμε το σιρόπι. Για το σιρόπι 
αλέθουμε την φλούδα πορτοκαλιού με ζάχαρη και 
προσθέτουμε το νερό.
Μόλις βγάλουμε το γλυκό από το φούρνο και εφ’ 
όσον έχει κρυώσει το σιρόπι, ρίχνουμε το σιρόπι στο 
ζεστό γλυκό και όταν κρυώσει τότε το κόβουμε και το 
σερβίρουμε.

Συνταγές
Υποτροφίες της Παγκρήτιας 

Ένωσις Μελβούρνης

Μια υποτροφία στο κάθε Ελληνικό δίγλωσσο Ημερήσιο  
Κολλέγιο της παροικίας προσέφερε η Παγκρήτρια Ένωσης 
Μελβούρνης για την προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας στην 
Αυστραλία.
Συγκεκριμένα οι υποτροφίες δόθηκαν: στο Ελληνικό Ορθόδοξο  
Κολλέγιο «Αγ. Ιωάννης», στο Ελληνικό Ορθόδοξο Κολλέγιο  
«Αγ. Ανάργυροι» και στο «Alphington Grammar».  Οι 
υποτροφίες είναι τριετείς αρχίζοντας από το 2012 έως και το 
2015 και τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:
• Μαθητής-τρία θα πρέπει να έχουν πάρει το μάθημα των 
Νεοελληνικών και για τα τρία χρόνια.
• Θα  καλύπτει την πρώτη έως και την τρίτη λυκείου.
• Θα  πρέπει ο μαθητής-τρία να προέρχεται από κρατικό  
σχολείο.
• Πρέπει να ολοκληρώσει ο μαθητής-τρία τις σπουδές τους στο  
ίδιο σχολείο.
Σκοπός είναι να γίνει η Παγκρήτιος Ένωση Μελβούρνης  
παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους Ελληνικούς  
οργανισμούς να ακολουθούσουν να προσφέρουν και αυτοί  
υποτροφίες στα σχολεία της παροικίας μας.
Η παρουσίαση των υποτροφιών έγινε σε ειδική εκδήλωση στο 
Κρητικό Χωριό την Κυριακή 26 Ιουνίου με παρουσία των  
Διευθυντών των Σχολείων, των μαθητών και των μελών της 
Παγκρήτιας  Ένωσης.  

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

Λειομυώματα της μήτρας
Για την αιτιολογία του λειομυώματος γνωρίζουμε ότι κάθε ένα 
από τα κύτταρα, τα οποία περιέχονται σ΄ αυτό, έχουν πανομοιό-
τυπη γλυκόζη - 6 - φωσφορική δεϋδρογενάση (G-6-P-D). Ο τύπος 
μπορεί να ποικίλλει από τον ένα όγκο στον άλλο μέσα στην ίδια 
μήτρα.  Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμη την αιτία που προκαλεί την 
αρχική νεοπλασματική μετατροπή ενός κανονικού μυομητρικού 
κυττάρου σε κύτταρο του λειομυώματος.  Είναι αποδεκτό ότι η 
πηγή των λειομυωμάτων της μήτρας είναι μυϊκός παρά συνδετικός 
ιστός. Υπήρξαν διαφορές απόψεων ως προς το αν οι ώριμες μυϊκές 
ίνες της μήτρας ή ορισμένα ανώριμα ή αδιαφοροποίητα στοιχεία 
του μυϊκού ιστού αποτελούν τα σημεία που αρχίζει να σχηματίζε-
ται ο όγκος, καθώς επίσης και ως προς το αν οι όγκοι αυτοί προέρ-
χονται από μυϊκά στοιχεία των τοιχωμάτων των αγγείων ή όχι.
Γενικά έχει γίνει αποδεκτή η άποψη του Meyer που βασίζεται στη 
μελέτη μικροσκοπικών όγκων. Σύμφωνα με αυτή, το λειομύω-
μα προέρχεται από ανώριμα μυϊκά κύτταρα του τοιχώματος της 
μήτρας, και τα αγγεία αυτών των βλαστικών κέντρων προέρχονται 
από την αγγείωση των μυϊκών στρωμάτων της γύρω περιοχής. 
Τρείς παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τον βαθμό αύξησης στα 
λειομυώματα: τα οιστρογόνα, η αυξητική ορμόνη και η προγεστε-
ρόνη.
Συμπτωματολογία: Αιμορραγία, Στείρωση, Αποβολές - Πρόωρος 
τοκετός, Σαρκωματώδης Εξαλλαγή. Άλλα συμπτώματα τα οποία 
ανάλογα με την εντόπιση και το μέγεθός τους δυνατόν να προ-
καλούν πίεση στην ουροδόχο κύστη, πίεση στην ουρήθρα, στον 
ουρητήρα και στο ορθό, με την ανάλογη κλινική εικόνα. Επίσης 
μπορούν να προκαλούν άλγος χρόνιο (δυσμηνόρροια) ή οξύ (συ-
στροφή υπορογόνιου λειομυώματος, οξεία εκφύλιση).
Διάγνωση και θεραπεία των Λειομυωμάτων: Η βασικότερη εξέ-
ταση για την διάγνωση των λειομυωμάτων είναι η γυναικολογική, 
όπου γίνεται προσπάθεια αποκλεισμού άλλων καταστάσεων όπως 
εγκυμοσύνη, αδενομύωση και συγγενείς ανωμαλίες. Επιπλέον, 
συμφυτικές μάζες ειδικά στην ενδομητρίωση μπορούν να δημι-
ουργήσουν σύγχυση στη διαφορική διάγνωση. Τα αποτιτανωμένα 
λειομυώματα είναι δυνατόν να διαγνωσθούν ακτινογραφικά με 
μαγνητική τομογραφία και υπερηχογραφικά.
Σίγουρα η υστεροσαλπιγγογραφία αποτελεί ένα βασικό τμήμα της 
έρευνας, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Παρόλα αυτά η υστερο-
σαλπιγγογραφία δεν βοηθά πάντα τον εξεταστή να διαφοροποιήσει 

ένα υποβλεννογόνιο λειομύωμα από ένα πολύποδα ή ένα αμνιακό 
σάκο. Επειδή τα λειομυώματα είναι συχνά πολλαπλά, πρέπει η 
κατάσταση της ενδομητρίου κοιλότητας να είναι γνωστή πριν από 
τη λαπαροτομία.
Η υστεροσκόπηση με ειδική τεχνική ελέγχει επακριβώς την ενδο-
μητρική κοιλότητα. Οι ενδείξεις θεραπείας σε γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας είναι να διατηρηθεί η μήτρα και να βελτιωθεί η 
πιθανότητα κύησης. Επειδή τα λειομυώματα αναπτύσσονται και 
μεγεθύνονται κατά την αναπαραγωγική ηλικία και ιδίως κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά τείνουν να υποχωρήσουν μετά 
τον τοκετό ή μετά την εμμηνόπαυση, όλες οι ιατρικές μέθοδοι 
θεραπείας κατευθύνονται προς τη δημιουργία οιστρογονικής 
ανεπάρκειας.
Οι αρχικές εφαρμογές συντηρητικής θεραπείας έγιναν με προγε-
σταγόνα αλλά επιτεύχθηκε καθολική βελτίωση. Μια βραχυχρόνια 
(6-12 εβδομάδες) προεγχειρητική θεραπεία με τα ως άνω ανάλογα 
δευκολύνει τη χειρουργική επέμβαση, προκαλώντας συρρίκνωση 
του όγκου η οποία δυνατόν να φτάσει στο 40% -50% του αρχικού 
μεγέθους. Αυτή η ελάττωση στο μέγεθος μαζί με την ελάττωση της 
αγγείωσης του όγκου της μήτρας, επιφέρουν μείωση της απώλειας 
του αίματος και επιτρέπουν καλύτερη αιμόσταση, μειώνοντας έτσι 
την πιθανότητα δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων.
Εάν όμως οι άνωθεν θεραπείες δεν φέρουν αποτέλεσμα στην 
ασθενή και παρόλα αυτά παρουσιαστεί ταχεία αύξηση τότε αυτό 
αποτελεί ένδειξη για υστερεκτομή, διότι η καθυστέρηση της επέμ-
βασης αυξάνει τον κίνδυνο των εγχειρητικών επιπλοκών, λόγω του 
μεγάλου όγκου του νεοπλάσματος, αλλά και λόγω της πιθανότη-
τας της σαρκωματώδους εξαλλαγής. Είναι αναγκαίο να γίνονται 
ειδικές προεγχειρητικές διαγνωστικές δοκιμασίες όπως ενδοφλέβια 
πυελογραφία και βαριούχος υποκλυσμός, ιδίως εάν η διάγνωση 
είναι αβέβαιη.
Η ενδοφλέβια πυελογραφία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Επίσης 
δοκιμασία εγκυμοσύνης, τέστ Παπανικολάου και μία διαγνωστι-
κή απόξεση δίνουν απαντήσεις για την ύπαρξη ή όχι εγκύμονος 
μήτρας, Ca ή υπερπλασίας του ενδομητρίου.
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