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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 
Καταφύγιο ασφαλείας ο χρυσός.
8  Συνέντευξη
Ποδηλατοδρόμιο Ολυμπιακών Προδιαγραφών στα Χανιά. 
Συνέντευξη του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Ιωάννη Σπανουδάκη.
11 Νέα Επιχειρήσεων
l Νέο σχέδιο παραγωγής ελαιόλαδου. 
l Υποαλλεργικό το γίδινο γάλα.
l Άλλαξε η ωοπαραγωγή ορνίθων.
14 Προβολή
Οικονομική στήριξη στις κρητικές επιχειρήσεις. 
16 Ειδικό ρεπορτάζ
Καταδυτικό Πάρκο στα Σφακιά. Συνέντευξη του Δημάρχου 
Παύλου Πολάκη. 
22 Οι Πρώτες Κυρίες
Συνέντευξη της Άννας Μανουνάση-Μεταξάκη φιλολόγου 
-ερευνήτρια ιστορίας. 
24 Ομογένεια
Κέντρα Πληροφόρησης Μεταναστών οι Ομοσπονδίες Κρη-
τών της Ευρώπης. Συνέντευξη του Σταύρου Περδίκη 
αντιπροέδρου της  Ομοσπονδίας Κρητών Ευρώπης 
και μέλους του Δ.Σ. του Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών 
(ΠΣΚ). 
28 Περιφέρειες
Ρώσοι επισκέπτες στην Θεσσαλία. 
32 Τουρισμός
Τουριστικός προορισμός η Ελλάδα. 
34 Γνώμη
Η οικολογική κλωστοϋφαντουργία σε ανάπτυξη στην ΕΕ. 
Συνέντευξη της Φανής Κοτζιά στελέχους της ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. 
36 Παραδοσιακές επιχειρήσεις
Δυναμική η πορεία των κρητικών γαλακτοκομικών προϊό-
ντων.
38 Αφιέρωμα
Νέες συνεργασίες Ελλήνων-Ινδών επιχειρηματιών. Συνέ-
ντευξη Μιχαήλ Μποδούρογλου μέλους του προσωρινού 
Δ.Σ. του νέου Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου. 
39 Η Ενημέρωση
Οικονομική κρίση - είμαστε περήφανοι Έλληνες με ένδοξη 
ιστορία και λαμπρό παγκόσμιο πολιτισμό - μπορούμε να 
τα καταφέρουμε Του Δρ.  Γιώργου Σ. Ατσαλάκη Διδάσκων 
Πολυτεχνείου Κρήτης και της Ιωάννας Γ. Ατσαλάκη Πανε-
πιστημίου Δυτικής Ελλάδος. 
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44 Προσωπικότητες της Κρήτης
Ο κόσμος δεν άλλαξε ποτέ παλεύοντας για απλή επιβίωση…. 
Της Νάντια Βαλαβάνη, οικονομολόγου, συγγραφέα και ερευ-
νήτρια του έργου του Μπρεχτ.
46 Βιβλίο 
«Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ» των Paul 
Tiffany, Pho και Steven D. Peterson, PhD.
48 Πρόσωπα
l Με άδεια του Έλληνα υπουργού Δικαιοσύνης η εκτέλεση 
γερμανικών αποζημιώσεων. Συνέντευξη του ιδρυτικού μέ-
λους του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών 
Οφειλών Ευάγγελου Μαχαίρα. 
l Πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες των Κρη-
τών.
51 Σκάκι
l 24ο πανελλήνιο ατομικό σχολικό πρωτάθλημα (2012).
l 10ο πανελλήνιο ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα (2012). 
52 Παρουσίαση
l Επιχειρηματικά δώρα. 
l Μουσείο Στρατού Ξηράς
53 Κρητική Εστία
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματίας κ. Σοφία Κανάκη.
54 Γιατρός
«Μελέτη εξανθηματικών όγκων» από τον Δρ. Αντώνη Μαρα-
γκουδάκη, Διδάκτωρ Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών.
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ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΧΡΥΣΟΣ

Ο χρυσός αποτελούσε καταφύγιο ασφαλείας διαχρονικά σε 
όλες τις οικονομικές κρίσεις παγκοσμίως.
Σε ορισμένες  χώρες αποτελούσε φυσικά στο παρελθόν και 
πριν την ανάδειξη των σκληρών νομισμάτων, μοναδικό μέσον 
συναλλαγής.
Η Ελλάδα, μία χώρα που πέρασε γερμανική κατοχή, ανέπτυξε 
στην πρόσφατη ιστορία της ισχυρή χρυσοφιλία, με αποτέλε-
σμα οι παλιότερες γενιές να μην αποσυνέδεσαν ποτέ τη σχέ-
ση τους με το πολύτιμο νόμισμα είτε μέσω της προμήθειας 
χρυσών λιρών είτε μέσω της αγοράς κοσμημάτων που άλλοτε 
είχαν τη μορφή επένδυσης και άλλοτε κατανάλωσης.
Τη μεγάλη περίοδο ευημερίας της Ελλάδας και της Ευρώπης 
δηλαδή στην δεκαετία του 90, ο χρυσός έπαψε να είναι στις 
δόξες του καθώς εμπεδώθηκε ένα αίσθημα ασφάλειας και δη-
μοκρατίας των ευρωπαϊκών λαών. Χρηματιστηριακά ωστόσο 
δεν ήταν το ίδιο καθώς ο χρυσός ως εμπόρευμα στις διεθνείς 
αγορές παρακολουθούσε την πορεία του παγκοσμίου γίγνε-
σθαι αλλά και αυτήν του δολαρίου. 
Η τιμή του χρυσού ανεβαίνει και όταν πέφτει το δολάριο, κα-
θώς αυτή εκφράζεται σε δολάρια ανά ουγγιά με αποτέλεσμα 
στην πτώση του αμερικανικού νομίσματος να απαιτούνται πε-
ρισσότερα δολάρια για να αγοραστεί μία ουγγιά χρυσού.
Η κρίση στα τέλη του 2009 και οι συνεχείς φόβοι για την πτώ-
χευση της χώρας μας οδήγησαν πολλά καταθετικά αποθέμα-
τα σε αγορά χρυσού δεδομένου ότι η εμπορία χρυσού σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ενωση είναι ελεύθερη και προκειμένου κά-
ποιος να αγοράσει χρυσό δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο 
από ότι χρειάζεται σε επίπεδο παραστατικών από εκείνα που 
απαιτούνται για το άνοιγμα ενός λογαριασμού: Δηλαδή ταυ-
τότητα, εκκαθαριστικό της εφορίας βεβαίωση της διεύθυνσης 
κατοικίας και φυσικά διακίνηση των μετρητών μέσα από το 
τραπεζικό σύστημα άλλως για μεγάλα ποσά θα πρέπει να δι-
καιολογηθεί και το πόθεν έσχες όπως ακριβώς συμβαίνει και 
στις καταθέσεις.
Στην αγορά χρυσού δραστηριοποιείται η Τράπεζα της Ελλά-
δος και από τις εμπορικές τράπεζες η Τράπεζα Πειραιώς.
Ο χρυσός που πουλιέται είναι λίρες και ράβδοι. Το βάρος μίας 
χρυσής λίρας είναι 7,9873 gr και η τιμή πώλησης την 1η Φε-
βρουαρίου στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν 357,20 ευρώ το τε-
μάχιο ενώ η τράπεζα αγόραζε σε τιμή 310,80 ευρώ το τεμάχιο 
με ένα spread δηλαδή της τάξης του 13% για  αριθμό τεμαχίων 

που δεν ξεπερνούν τα 30 τεμάχια. Για μεγαλύτερες ποσότητες  
τα spreads μειώνονται υπέρ του πελάτη.
Για τα τεμάχια που η τράπεζα πουλάει προσφέρει και φύλαξη 
με κόστος 30 ευρώ το χρόνο και αποστολή μηνιαίου statement  
στον πελάτη. Η φύλαξη αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι όταν ο 
πελάτης θα θελήσει να ρευστοποιήσει την επένδυσή του δεν 
πρόκειται να υποστεί το κόστος  μίας εκτίμησης. Εάν δηλαδή 
κάποιος έλθει στην τράπεζα και θελήσει να πουλήσει λίρες 
εάν αυτές δεν έχουν φυλαχθεί από την Τράπεζα ορίζεται εκτι-
μητής για να δει την κατάσταση των λιρών  και η εκτίμηση 
αυτή βαρύνει τον πελάτη με 40 λεπτά ανά τεμάχιο.
Αγοραπωλησίες γίνονται και στις λίρες παλαιάς κοπής. Επειδή 
όμως αυτές  έχουν κοπεί πριν το 1974 αλλά και πολύ παλιό-
τερα- κάποιες βικτοριανές αποτελούσαν και επίσημο νόμισμα 
– συχνά έχουν φθορές.
Αυτές ονομάζονται ελαττωματικές στην όψη και αγοράζονται 
από την τράπεζα σε μικρότερη τιμή (1η Φεβρουαρίου 297,80 
ευρώ το τεμάχιο).
Η τράπεζα ούτε αγοράζει ούτε πουλάει άλλα είδη λιρών και 
χρυσών νομισμάτων πέραν των παραπάνω.
Υπάρχουν όμως και άλλα είδη λιρών όπως λιβανικής κοπής 
ιταλικής κοπής με διαφορετικά βάρη  για τις οποίες πράξεις 
κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος και εκδίδει για το σκοπό αυτό 
και επίσημο δελτίο.
Όσον αφορά τις ράβδους χρυσού αυτές υπάρχουν σε τεμάχια 
των 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 και 1000 γραμμαρίων.
Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τις λίρες η εκτίμηση για τις 
ράβδους δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση. Η τράπεζα Πειραιώς 
πουλάει αλλά δεν αγοράζει ράβδους χρυσού προς το παρόν. Η 
τιμή την 1η Φεβρουαρίου 2012  ήταν 45,90€ ανά γραμμάριο.
Η καθαρότητα του χρυσού είναι 0,9999.
 Ωστόσο ρευστοποιήσεις ράβδων με την παραπάνω διαδικα-
σία πραγματοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως αναφέρει 
και στο επίσημο δελτίο της η Τράπεζα της Ελλάδος «Προκει-
μένου για ράβδους ή πλάκες χρυσού που αγοράζει η Τράπε-
ζα της Ελλάδος, ο πελάτης καταθέτει τις ράβδους ή πλάκες 
χρυσού στην Τράπεζα Ελλάδος προς έλεγχο της γνησιότητας, 
αφού προηγουμένως συμφωνηθεί η τιμή αγοράς. Μετά τον ερ-
γαστηριακό έλεγχο, και εφόσον διαπιστωθεί η περιεκτικότητα 
σε καθαρό χρυσό, καταβάλλεται το αντίτιμο σε ευρώ. Σε κάθε 
περίπτωση, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου».
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«Χορηγικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης 
του Ποδηλατοδρομίου Χανίων, Ολυμπιακών προδιαγραφών, 
το οποίο μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τον Αθλητικό 
τουρισμό, δηλαδή τις προπονήσεις ομάδων και μεμονωμένων 
αθλητών από άλλες χώρες ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο 
της «ΟΠΑΠ ΑΕ» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. κ. Ιωάν-
νης Σπανουδάκης.
Ακόμη διευκρίνισε ότι «Στην τουριστική προώθηση της Κρή-
της αποσκοπεί η οικονομική ενίσχυση του Δήμου Χανίων, για 
την κάλυψη μέρους των εξόδων εκπόνησης των αρχαιολογι-
κών μελετών από την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασ-
σικών Αρχαιοτήτων, με σκοπό να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός 
χώρος κάτω από το Εθνικό Στάδιο Χανίων».
Ερ. Υπάρχει σχεδιασμός από τον ΟΠΑΠ για νέες ενέργειες 
στήριξης σε πολιτιστικά και τουριστικά θέματα;
Απ. Η στήριξη του Πολιτισμού, μέσω των χορηγικών προ-
γραμμάτων, είναι σταθερή πολιτική της ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία 
επαναβεβαιώνεται κάθε χρόνο με τη χρηματοδότηση σπουδαί-
ων έργων και εκδηλώσεων στο κέντρο και την περιφέρεια. Ο 
Πολιτισμός, συστατικό στοιχείο της Ελλάδας, είναι άρρηκτα 
δεμένος με τον Τουρισμό. Κατά συνέπεια, ενισχύοντας τον 
Πολιτισμό, εξασφαλίζουμε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του 
Τουρισμού.
Προκειμένου τα «λεφτά να πιάνουν τόπο», το Δ.Σ. της ΟΠΑΠ 
Α.Ε. έχει αποφασίσει να συνεργάζεται στενά με το υπουργείο 
Πολιτισμού, αλλά και σημαντικούς φορείς του Πολιτισμού 
(όπως η Λυρική Σκηνή, το Φεστιβάλ Αθηνών, το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κ.α.), τόσο στην επιλογή 
των έργων και προγραμμάτων, όσο και στο χρόνο που αυτά 
θα χρηματοδοτηθούν. Η συνέργεια είναι αναγκαία και ικανή 
προϋπόθεση, ώστε να επιτευχθεί το μεγαλύτερο και ουσιαστι-
κότερο αποτέλεσμα.
Στον τομέα του Πολιτισμού βρίσκονται αυτή την περίοδο στη 
φάση υλοποίησης πολύ σημαντικά έργα. Πέρα από το πρό-
γραμμα Αναβάθμισης Υπηρεσιών Αρχαιολογικών Χώρων και 
Μουσείων σε όλη τη χώρα, φυσικά και στην Κρήτη, το οποίο 
παρουσίασε ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος 
Γερουλάνος, θυμίζω ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. χρηματοδοτεί και το 
μεγάλο έργο της στέγασης και προστασίας του Λυκείου του 

Αριστοτέλη στο κέντρο της Αθήνας, μαζί και το Βυζαντινό 
Μουσείο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το προσε-
χές καλοκαίρι και αναμφισβήτητα να αποτελέσει ένα σπου-
δαίο πόλο τουριστικής έλξης.
Εξάλλου, τον τελευταίο χρόνο, η «ΟΠΑΠ Α.Ε.» στήριξε απο-
φασιστικά την διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης, τις «Νύχτες πρεμιέρας» στην Αθήνα, μεγάλες 
παραστάσεις της Λυρικής Σκηνής, τη σειρά εκδηλώσεων υπό 
τον γενικό τίτλο «Θεσσαλονίκη: σταυροδρόμι Πολιτισμών», 
τις θερινές προβολές κινηματογράφου σε πλατείες της Αθή-
νας, αλλά και τις θεατρικές παραστάσεις στην περιφέρεια από 
νέους θιάσους και καλλιτέχνες, με σύγχρονα και επιτυχημένα 
έργα, στο διάστημα του περασμένου Ιανουαρίου-Μαρτίου, 
που είχαν μεγάλη επιτυχία καθώς τις παρακολούθησαν χιλιά-
δες θεατές.
Όλα αυτά, ενισχύουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο τον Τουρισμό, 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις αύξησης του τουριστικού ρεύ-
ματος. Όμως χρειάζονται περισσότερα. Χρειάζεται και η προ-
βολή της χώρας στο εξωτερικό. Και σ’ αυτή την περίπτωση η 
ΟΠΑΠ Α.Ε. συντρέχει.
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίσαμε να στηρίξουμε την προσπάθεια 
του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε συνεργασία με 
τη Συμμαχία για την Ελλάδα, μια μη κυβερνητική οργάνωση 
που συσπειρώνει κατά τρόπο ουσιαστικό την ιδιωτική πρω-
τοβουλία, για προβολή της Ελλάδας σε ένα ευρύ κοινό, όπως 
είναι οι Αμερικανοί πολίτες. Και αυτό θα γίνει με έναν απλό, 
πλην, όμως, πρωτότυπο τρόπο και αποτελεσματικό τρόπο: σε 
δυο εκατομμύρια «σουπλά», τα οποία σταδιακά θα αυξηθούν 
περίπου στα επτά εκατομμύρια και θα κοσμούν σχεδόν για ένα 
χρόνο 4.500 εστιατόρια στις ΗΠΑ, τυπώσαμε έργα πολύ ση-
μαντικών Ελλήνων ζωγράφων, που αναδύουν και αναδεικνύ-
ουν την Ελλάδα του σήμερα. Έτσι οι πελάτες των εστιατορίων 
αυτών καθημερινά θα βλέπουν μπροστά τους Ελλάδα και την 
πρόσκληση-πρόκληση «visit Greece».
Ιδέα απλή στη σύλληψη, χωρίς υψηλό κόστος, άμεσα εφαρμό-
σιμη, που οφείλεται στην εθελοντική συνεργασία της Συμμα-
χίας για την Ελλάδα, των Ελλήνων ζωγράφων οι οποίοι έδω-
σαν αφιλοκερδώς τα έργα τους, της Pan Gregorian, της Ομο-
σπονδίας των Ελλήνων εστιατόρων των ΗΠΑ, τη στήριξη της 
προσπάθειας από τον ΕΟΤ και το υπουργείο Τουρισμού και 

Συνέντευξη Συνέντευξη

 Ποδηλατοδρόμιο Ολυμπιακών Προδιαγραφών στα Χανιά

την οικονομική ενίσχυση της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και της Marathon 
Bank, θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στις ΗΠΑ.
Μιας πρωτοβουλίας που αποδεικνύει, πάνω απ’ όλα, ότι αν 
θέλουμε μπορούμε να κάνουμε πολλά και αποτελεσματικά 
πράγματα προς όφελος του Τουρισμού.
Ακόμη και ο Κλασικός Μαραθώνιος της Αθήνας, του οποίου 
από εφέτος και για έξη χρόνια, είμαστε ο Μέγας Χορηγός, εί-
ναι κατά βάση ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής της χώ-
ρας διεθνώς.
Ερ. Υπάρχουν ανάλογες ενέργειες χορήγησης για τουριστική 
προώθηση της Κρήτης;
Απ. Η  Κρήτη δεν μένει έξω από το πρόγραμμα Αναβάθμισης 
και Προβολής των Αρχαιολογικών Χώρων του υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού. Κάθε άλλο. Και φυσικά η Κρήτη  
-που άλλωστε, προσελκύει μεγάλο πλήθος τουριστών από τις 
ΗΠΑ- όπως όλη η Ελλάδα, εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς προ-
βάλλεται μέσα από το πρόγραμμα των «σουπλά».
Επιπρόσθετα, το Δ.Σ. της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» ενέκρινε χορηγικό 
πρόγραμμα χρηματοδότησης της ολοκλήρωσης του Ποδη-
λατοδρομίου Χανίων, Ολυμπιακών προδιαγραφών, το οποίο 
μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για τον Αθλητικό τουρισμό, 

δηλαδή τις προπονήσεις ομάδων και μεμονωμένων αθλητών 
από άλλες χώρες.
Στην τουριστική προώθηση της Κρήτης αποσκοπεί ακόμη η 
οικονομική ενίσχυση του Δήμου Χανίων, για την κάλυψη μέ-
ρους των εξόδων εκπόνησης των αρχαιολογικών μελετών από 
την ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 
με σκοπό να αναδειχθεί ο αρχαιολογικός χώρος κάτω από το 
Εθνικό Στάδιο Χανίων.
Εμμέσως, πλην, όμως σαφώς, στην τουριστική προώθηση της 
Κρήτης -κυρίως του Αθλητικού Τουρισμού- συμβάλλουν και 
άλλες οικονομικές ενισχύσεις που πρόσφατα αποφάσισε το 
Δ.Σ. της «ΟΠΑΠ Α.Ε.», όπως:
Στον Δήμο Ρεθύμνης, για την κάλυψη της δαπάνης κατασκευ-
ής των συμπληρωματικών έργων αναμόρφωσης του Κλειστού 
Γυμναστηρίου «Μελίνα Μερκούρη», στο οποίο αγωνίζονται 
τοπικά σωματεία μπάσκετ, αλλά που μπορεί να φιλοξενήσει 
και ξένες ομάδες για την περίοδο των προπονήσεών τους.
Στον Δήμο Ηρακλείου για ανακατασκευή του αγωνιστικού 
χώρου (χλοοτάπητα) του Παγκρήτιου Σταδίου, που, επίσης, 
μπορεί να προσελκύσει ξένες ομάδες για την περίοδο των προ-
πονήσεων. 

Ιωάννης Σπανουδάκης 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΟΠΑΠ Α.Ε.
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Συνέντευξη

Νέα Επιχειρήσεων

«Το γίδινο γάλα σε σχέση με το 
αγελαδινό, σύμφωνα με αρκετές 
κλινικές έρευνες είναι υποαλλερ-
γικό» επισημαίνει με δηλώσεις του 
ο αναπληρωτής καθηγητής και Δι-
ευθυντής στο Εργαστήριο Ζωοτε-
χνίας της Κτηνιατρικής Σχολή του 
ΑΠΘ Γιώργος Αρσένος.
Ακόμη υπογραμμίζει «Η Ελλά-
δα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε 
πληθυσμό γιδιών όπου κατέχει το 
47,6% της ΕΕ».
 Στο πλαίσιο αυτό έχουν προταθεί 
μια σειρά από μέτρα, όπως: η δι-
οργάνωση εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων για τη βελτίωση του επιπέδου 
τεχνικοοικονομικών γνώσεων των 
εκτροφέων παραγωγών και μετα-
ποιητών για τον κλάδο της προ-
βατοτροφίας και αιγοτροφίας και 
η αναβάθμιση των παρεχόμενων, 
τοπικά, υπηρεσιών από δημόσιες 
υπηρεσίες για στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας και της τοπικής 
ανάπτυξης, με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία «δικτύων» που θα πε-
ριλαμβάνουν παραγωγικές μονά-
δες και επιχειρήσεις υποστήριξης 
πρωτοβουλιών δημιουργίας και 
λειτουργίας αγροτικών επιχειρή-
σεων».
Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση 
σύγχρονων τεχνικών και εργαλεί-
ων για την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων, με έμφαση στα βιολει-
τουργικά τρόφιμα ώστε να επιτευ-
χθεί άμεση υποστήριξη της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας με την 
ανάπτυξη συστάδων αιγοπροβα-
τοτροφίας. Ακόμη, η δημιουργία 
προτύπων μοντέλων ανάπτυξης αι-
γοπροβατοτροφικών επιχειρήσεων 
και μεταποιητικών μονάδων.
Σημαντική, επίσης, είναι η δια-
δραστική συνεργασία παραγωγών, 
μεταποιητών και επιστημονικού 
δυναμικού ώστε να λειτουργούν 
ως ένα οργανωμένο σύνολο στη 
διάδοση καλών πρακτικών και την 
κωδικοποίηση προτάσεων για τη 
βελτίωση του επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος στον κλάδο της αιγο-
προβατοτροφίας. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Υποαλλεργικό το γίδινο γάλα

Το νέο σχέδιο για την παραγωγή ελαιόλαδου 
από τις Οργανώσεις των Ελαιουργικών 
Φορέων για την τριετία 2012-2015 προβλέπει 
την αύξηση της.
Συγκεκριμένα για την έγκριση των 
οργανώσεων παραγωγών το κριτήριο της 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών αυξάνεται στο 5% της μέσης 
παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων 
ελιών της σχετικής περιφερειακής ζώνης 
(μέσος όρος τελευταίας τετραετίας).
Επίσης ο συνολικός προϋπολογισμός ανά 
μελέτη δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό 
των 15.000 ευρώ ενώ οι δαπάνες για τη 
διάδοση των πληροφοριών για το έργο 
των ΟΕΦ δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 
2% του συνολικού προϋπολογισμού του 
προγράμματος και μέχρι του ποσού των 
50.000 ευρώ.
Με βάση την νέα απόφαση οι 
δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα είναι εκείνες που 

έχουν σχέση με:
-Συλλογικές προμήθειες παγίου εξοπλισμού 
όπως: μηχανήματα μέτρησης της 
ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιοκάρπου για 
την διαπίστωση του κατάλληλου χρόνου 
συγκομιδής, μηχανήματα συγκομιδής 
(δονητές κορμού ή κλάδων, ηλεκτροκίνητα 
ραβδιστικά, κλαδευτικά, καταστροφείς 
κλάδων), μικρής έκτασης εξοπλισμοί 
μονάδων ελαιοτριβείων, συσκευαστηρίων 
και μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων 
ελιών.
-Συλλογικές δραστηριότητες για 
τη συγκομιδή και τη μεταφορά του 
ελαιοκάρπου.
-Ιχνηλασιμότητα.
-Διαχείριση αποβλήτων ελαιοτριβείων 
είτε ως μεμονωμένα απόβλητα είτε 
σε συνδυασμό με τα υποπροϊόντα της 
ελαιοκαλλιέργειας.
-Αξιοποίηση των υποπροϊόντων της 
ελαιοκαλλιέργειας.

Νέο σχέδιο παραγωγής ελαιόλαδου

Άλλαξε η ωοπαραγωγή ορνίθων 
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Στην «Αθλητική Ένωση Λακκωνίων» Λασιθίου Κρήτης για 
την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, καθώς και έργων 
διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (περίφραξη και φωτι-
σμό) στο γήπεδο ποδοσφαίρου, της περιοχής Λακώνια του Δή-
μου Αγίου Νικολάου Κρήτης, στο οποίο αθλούνται τα παιδιά 
της τοπικής ομάδας, αλλά και πολλοί άλλοι νέοι της περιοχής, 
όμως, μπορεί να αποτελέσει χώρο αναψυχής και άθλησης για 
νεαρούς τουρίστες.
Ερ. Θα υπάρξουν νέα προϊόντα του «ΟΠΑΠ»;
Απ. Είναι γνωστό ότι η «ΟΠΑΠ Α.Ε.» εξασφάλισε τη μοναδι-
κή άδεια για τα 35.000 VLTs τα οποία αποφάσισε η κυβέρνη-
ση να λειτουργήσουν νόμιμα και κάτω από αυστηρούς περι-
οριστικούς όρους στην Ελλάδα. Από το σύνολο τα 16.500 θα 
εγκατασταθούν σε συνεργασία με το δίκτυο των πρακτόρων 
της «ΟΠΑΠ A.E.», ενώ τα υπόλοιπα 18.500 θα διατεθούν 
-όπως προβλέπει ο νόμος- μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σε 
4-10 άλλους παραχωρισιούχους, με όρους και προϋποθέσεις 
που θα οριστούν από την «ΟΠΑΠ Α.Ε.». Ήδη βρισκόμαστε σε 
συζητήσεις με την Ομοσπονδία των πρακτόρων της «ΟΠΑΠ 
A.E.», ώστε να αρχίσει το ταχύτερο δυνατόν η εγκατάσταση 
και λειτουργία των VLTs. Η διαγωνιστική διαδικασία για την 
ανάθεση-εγκατάσταση των υπολοίπων θα ξεκινήσει μερικούς 
μήνες αργότερα, όπως, επίσης, προβλέπεται από το νόμο.
Παράλληλα, η «ΟΠΑΠ Α.Ε.» εμπλουτίζει τα παιχνίδια τα 
οποία παίζονται στα παραδοσιακά πρακτορεία. Προσθέτει νέα 
παιχνίδια στα ΤΑΧ, εμπλουτίζει με νέα αθλήματα και αγώνες 
το «Πάμε Στοίχημα», ενώ σύντομα θα λανσάρει και την προ-
πληρωμένη «κάρτα παίκτη», με την οποία θα μπορεί κανείς να 
συμμετέχει στα παιχνίδια, είτε στο πρακτορείο, είτε μέσω των 
ιστοσελίδων της «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
Φυσικά, η «ΟΠΑΠ Α.Ε.» προετοιμάζεται για να διεκδικήσει 
την άδεια για τα Κρατικά Λαχεία και το Ξυστό, κι ακόμη να 
μπει στο διαδικτυακό στοίχημα, όταν η κυβέρνηση αποφασί-
σει να δώσει άδειες. 
Ερ.Μέσα στο 2011 σε ποιες χορηγίες είχε συμμετοχή η 
«ΟΠΑΠ Α.Ε.»;
Απ. Από πλευράς αριθμού ο κατάλογος είναι τεράστιος, θα 
απαιτούσε πάρα πολλές σελίδες για να καταγραφούν. Απολύ-
τως συνοπτικά, ωστόσο, μπορώ να σας δώσω μια εικόνα του 
εύρους των χορηγικών προγραμμάτων της «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
Προωθήσαμε την εγκατάσταση ενός ακόμη ακτινοθεραπευτι-
κού επιταχυντή, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της 
Θεσσαλονίκης. Εξοπλίσαμε με σύγχρονο εξοπλισμό πολλά 
νοσοκομεία, μεταξύ αυτών και το νοσοκομείο «Αγία Όλγα», 
ενώ χρηματοδοτήσαμε έργα διαμόρφωσης και εξοπλισμού  
του Κέντρου Βρεφών της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και 
Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων. Συμβάλλουμε στα συσ-
σίτια Αγάπης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών με 600.000 με-
ρίδες φαγητού. Αγοράσαμε, διαμορφώσαμε και παραδώσαμε 
σε διάφορους φορείς – ανάμεσα σ’ αυτούς και ορισμένοι της 
Κρήτης – λεωφορεία κατάλληλα για τις μετακινήσεις ΑΜΕΑ. 
Οργανώσαμε ημέρες γιορτής για τα παιδιά Ιδρυμάτων ανά την 
Ελλάδα (και στο Ηράκλειο Κρήτης). Στηρίξαμε την αναδά-
σωση σε περιοχές που είχαν καταστραφεί από πυρκαγιές τα 
προηγούμενα χρόνια. Χρηματοδοτήσαμε αποφασιστικά την 
διοργάνωση των Special Olympics το περασμένο καλοκαίρι, 
αγώνες με διεθνή διάσταση και προβολή.

Χρηματοδοτούμε, ακόμη, με 5 εκατομμύρια ευρώ την προε-
τοιμασία, αλλά και τη συμμετοχή της  Ολυμπιακής Ομάδας 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, το καλοκαίρι του 
2012
Αυτές είναι μερικές ενδεικτικές πρωτοβουλίες μας, από τις 
οποίες προκύπτει το εύρος του έργου που επιτελείται από την 
«ΟΠΑΠ Α.Ε.» στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης, που από πλευράς δαπάνης είναι η μεγαλύτερη που γίνεται 
στη χώρα μας από μια ιδιωτική εταιρεία.
Ένα πρόγραμμα που αναδεικνύει την άλλη – σε πολλούς άγνω-
στη – πλευρά της δράσης της «ΟΠΑΠ Α.Ε.»., η οποία, θα μου 
επιτρέψετε να πω, λειτουργεί ως κοινωνικός διαμεσολαβητής, 
αφού ένα σημαντικό μέρος από τα χρήματα που ξοδεύουν για 
διασκέδαση και αναψυχή όσοι επιλέγουν τα παιχνίδια της 
«ΟΠΑΠ Α.Ε.», αποδίδονται σε ολόκληρη την ελληνική κοινω-
νία κατά τρόπο συγκροτημένο και προ παντός υπεύθυνο. Δεν 
είναι υπερβολή όταν προβάλλουμε το διαφημιστικό σλόγκαν 
«η Καλή Εταιρεία» ή όταν υποστηρίζουμε ότι κάνει «Καλό για 
όλους». Αναπαράγουμε και προβάλλουμε με αυτό τον τρόπο 
τη δουλειά που γίνεται μέσα στην «ΟΠΑΠ Α.Ε.». και από την 
οποία επωφελούνται όλο και μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Ιωάννης Σπανουδάκης ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος και 
μέλος του Δ.Σ. της «ΟΠΑΠ Α.Ε.». στις 30 Δεκεμβρίου 2009. 
Το Δ.Σ. της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» στην 9η συνεδρίασή του της 31-03-
2011 του ανέθεσε και τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ., 
εκτελεστικό μέλος.
Στο πρόσφατο παρελθόν διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και 
Αντιπρόεδρος της εταιρείας NGP Plastic ΑΒΕΕ (2009) και Δι-
ευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου 
Α.Γ.ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (2006-2008).
Από τον Μάιο του 2001 έως τον Μάιο του 2005, οπότε ετέθη 
η εταιρεία υπό εκκαθάριση, διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος 
της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 
2004 και μέλος του 15μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της. Εκ 
της θέσης του είχε την ευθύνη για τον συντονισμό και τη προ-
ώθηση του συνόλου του Ολυμπιακού Έργου και συμμετείχε 
στην ΔΕΣΟΠ (Διϋπουργική Επιτροπή Συντονισμού Ολυμπια-
κής Προετοιμασίας), και στην ΟΠΕ (Ομάδα Παρακολούθησης 
Έργου) καθ’ όλη τη διάρκεια της Ολυμπιακής προετοιμασίας.
Είχε προηγηθεί μια 17ετής καριέρα ως ανώτατο στέλεχος της 
μεγαλύτερης εταιρείας χημικών και πλαστικών υλικών στον 
κόσμο (The Dow Chemical Company).
Από το 1985 εντάχθηκε στο δυναμικό της και κατείχε ανώ-
τερες στελεχιακές θέσεις σε τομείς marketing, πωλήσεων και 
επιχειρησιακής λειτουργίας εταιρείας στην Ευρώπη.
Από το 1996 έως το 2001, διετέλεσε Γενικός Διευθυντής 
(Global Business Director) του τμήματος πολυπροπυλενίου 
της Εταιρείας.
Την περίοδο 1983-1985 διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του τότε 
υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας στο οποίο ασχολήθηκε 
με τον τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων για την πλα-
στική μεταποιητική βιομηχανία.
Έχει σπουδάσει Χημικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εί-
ναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου (University of London, UK, Ph. D in Material Sci-
ence). 

Δύο μήνες προθεσμία έχουν τα 13 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Κύπρο,  Λετονία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Πορτογαλία και Ρουμανία) για την εφαρμογή της απαγόρευσης των μη 
διευθετημένων κλωβών για όρνιθες ωοπαραγωγής, η οποία άρχισε να 
εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2012.
Σύμφωνα με προειδοποιητική επιστολή εάν δεν απαντήσουν κατά τρόπο 
ικανοποιητικό, η Επιτροπή θα ζητήσει από τα κράτη - μέλη να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν το αργότερο εντός δύο μηνών. Τα 
κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους 12 χρόνια για να εξασφαλίσουν την ομαλή 
μετάβαση στο νέο σύστημα.
Με βάση την ΕΕ οι όρνιθες ωοπαραγωγής πρέπει έχουν συμπληρωματικό 
χώρο για να φωλιάζουν, να σκαλίζουν και να κουρνιάζουν ή σε εναλλακτικά 
συστήματα και μπορούν να χρησιμοποιούνται κλωβοί μόνο εάν προσφέρουν 
σε κάθε όρνιθα τουλάχιστον 750 cm² επιφανείας δαπέδου.



INPUT
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ΑφιέρωμαΠροβολή

«Σε νέα προϊόντα για την στήριξη των μικρομεσσαίων επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη προχωρά η 
Παγκρήτια Τράπεζα» τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο 
«Ην-Ων» ο  Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Πρόεδρος της 
Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) 
κ. Νικόλαος Μυρτάκης.
Ερ. Ποια είναι τα νέα δάνεια που θα δώσει η Παγκρήτια Τρά-
πεζα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
Απ. Η Παγκρήτια Τράπεζα έχει εξασφαλίσει δάνεια από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων 
ύψους περίπου 65 εκ. ευρώ, τα οποία απευθύνονται σε όλες τις 
κατηγορίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
Κρήτη με στόχο να τονώσουν την επενδυτική και εν γένει 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα 50 εκ. ευρώ προο-
ρίζονται για χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους Μικρών 
και Μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης, καθώς και για παροχή 
κεφαλαίων κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ενώ περίπου 15 
εκ. ευρώ προορίζονται για τις πολύ μικρές υφιστάμενες και 
νέες βιώσιμες επιχειρήσεις, για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό 
και κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, καθώς και για 
παροχή εγγυήσεων σε δάνεια για τα οποία δεν διατίθενται οι 
απαραίτητες εμπράγματες διασφαλίσεις.
Ο στόχος είναι τα δάνεια αυτά να καλύπτουν το 50% των απαι-
τούμενων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση μίας επένδυσης.
Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να τηρούν 
την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους γενικότερους κανο-
νισμούς της ΕΕ ενώ υπάρχουν και κάποιοι τομείς οι οποίοι 
αποκλείονται (παραγωγή όπλων, τυχερά παιχνίδια, καπνός, 
ανάπτυξη ακινήτων με σκοπό την πώληση).
Η διάρκεια του δανείου προσαρμόζεται ανάλογα με τον σκοπό 
του και μπορεί να κυμανθεί από 2 έως 12 έτη.
Ερ. Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για όσους ενδιαφέρονται;
Απ. Η χορήγηση αυτών των δανείων θα γίνει με βάση τραπε-
ζικά κριτήρια. Η Τράπεζα θα εξετάσει τα στοιχεία της επιχεί-
ρησης και της επένδυσης που θα της υποβληθούν σύμφωνα με 
την συνήθη τραπεζική πρακτική. Θα πρέπει λοιπόν οι εται-
ρίες να είναι βιώσιμες και το επενδυτικό τους σχέδιο να έχει 
σοβαρή πιθανότητα επιτυχίας και εξασφαλισμένες λειτουργι-
κές ροές εσόδων ώστε να διασφαλίζεται η αποπληρωμή του 
δανείου.
Ερ. Πρέπει να είναι μέτοχοι της Τράπεζας;
Απ. Η Παγκρήτια Τράπεζα θέλει να συνεργάζεται με εταιρίες 
και ιδιώτες οι οποίοι είναι μέλη της και διατηρούν πλήρη συ-
νεργασία με την Τράπεζα. Ανάλογα με το ύψος του δανεισμού 
προβλέπεται και η αγορά συγκεκριμένου (ελάχιστου) αριθμού 

συνεταιριστικών μερίδων.
Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να επισημανθεί «ότι η 
αγορά μερίδων προσφέρει σημαντικές αποδόσεις στους συνε-
ταίρους μας τόσο σε μέρισμα όσο και σε υπεραξία».
Ερ. Ποιος ο νέος ρόλος της τράπεζας με την νέα ενεργειακή 
επιχείρηση και ποια τα βήματα που πρέπει να γίνουν;
Απ. Η Παγκρήτια Τράπεζα και η Περιφέρεια Κρήτης, ανέ-
λαβαν πρόσφατα την πρωτοβουλία δημιουργίας εταιρείας 
ευρείας μετοχικής («λαϊκής») βάσης, η οποία θα συμμετέχει 
στην υλοποίηση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έργου στην 
Κρήτη το οποίο σχετίζεται με τη διασύνδεση του ηλεκτρικού 
δικτύου του νησιού με το ηπειρωτικό δίκτυο σε συνδυασμό με 
αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μέτοχοι της νέας εταιρείας 
θα είναι η Παγκρήτια Τράπεζα, Οργανισμοί Τοπικής αυτοδιοί-
κησης, τοπικοί φορείς, συνεταιριστικά σχήματα, επιχειρήσεις 
και φυσικά πρόσωπα από την Κρήτη.
Μοναδικός στόχος της νέας εταιρείας είναι να υπηρετήσει τη 
βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, δηλαδή την τοπική οικονομία, 
την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, έχουμε την πεποίθηση ότι θα στηριχθεί από 
το σύνολο των Κρητικών και θα διασφαλίσει τόσο τα απαι-
τούμενα κεφάλαια, όσο και τη συμμετοχή και την κοινωνική 
συναίνεση για την υλοποίηση των μεγάλων ενεργειακών επεν-
δύσεων που σχεδιάζονται στην Κρήτη.
Ήδη μετά από διερευνητικές επαφές με τους ΟΤΑ και άλλους 
φορείς του νησιού, υπάρχει συναίνεση και βούληση συμμετο-
χής για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, με την εύρεση 
των απαραίτητων χώρων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα τέτοιου 
μεγέθους έργο απαιτεί πολλή προετοιμασία, τεκμηριωμένες 
μελέτες και προσεκτικό σχεδιασμό.         
Βιογραφικό 
Ο Νικόλαος Μυρτάκης γεννήθηκε το 1952 στο Ηράκλειο 
Κρήτης και είναι απόφοιτος της Παντείου Ανώτατης Σχολής 
Πολιτικών Επιστημών. Έχει διατελέσει Διευθυντής της Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μέλος του Δ.Σ. 
του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου 
Ηρακλείου (ΠΕΠΑΓΝΗ),  Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας 
του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου Κρήτης, Πρόεδρος του 
ΕΛΚΕΠΑ παράρτημα Αν. Κρήτης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέ-
ντρου Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης 
(ΚΕΤΑ).
Σήμερα είναι Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπε-
ζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας, μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Τράπεζας Α.Ε., και Εντεταλμένος Σύμβουλος και μέλος του 
Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ. 

Νέα τραπεζικά προϊόντα  
στις μικρομεσαίες κρητικές επιχειρήσεις

Νικόλαος Μυρτάκης 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας 
και Πρόεδρος 

της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος



Καταδυτικό Πάρκο στα Σφακιά
Ειδικό ρεπορτάζ
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Ειδικό ρεπορτάζ

Στην δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στη Χώρα των 
Σφακίων προχωρά ο Δήμαρχος Παύλος Πολάκης. Σε συ-
νέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο κ. Πολάκης αναφέρει 
«στόχος είναι να αναπτυχθεί τουριστικά η Χώρα με αποτέ-
λεσμα να προχωρήσουμε στη μεταβίβαση από την ΑΝΕΝ-
ΔΥΚ του κύτους του παροπλισμένου πλοίου «ΣΦΑΚΙΑ», 
το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε βυθίζοντάς το στην περι-
οχή ανάμεσα Ίλιγγα - Γλυκά Νερά, δημιουργώντας έτσι 
τεχνητό ύφαλο και προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή, 
δίνοντας ώθηση έτσι στην ανάπτυξη καταδυτικού τουρι-
σμού ενώ παράλληλα συνεχίζουμε το όραμα του ευεργέτη 
Γιώργου Ξενουδάκη που ήταν «ο καλύτερος δρόμος προς 
την ελευθερία είναι ο δρόμος της παιδείας». Σε αυτό το 
σημείο διευκρινίζω ότι εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Φρο-
ντιστήριο για τους μαθητές του Λυκείου που κατοικούν 
στα Σφακιά».
Στην συνέχεια τονίζει «Σκοπός του φροντιστηρίου είναι η 
παροχή δωρεάν μαθημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα 
παιδιά της περιοχής, προκειμένου να απολαμβάνουν τις 
ίδιες ευκαιρίες σε ό,τι αφορά την προετοιμασία τους για 
τις εισαγωγικές εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
με εκείνες που έχουν οι συμμαθητές τους - κάτοικοι άλ-
λων περιοχών. Σε αυτή την περίπτωση ο  Δήμος έρχεται 
να θεραπεύσει μια αδικία της Πολιτείας. Μια αδικία που 
εδράζεται στην υιοθέτηση, εδώ και δεκαετίες, από την 

κεντρική εξουσία ενός καθαρά ανταγωνιστικού μοντέλου 
εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει ουσιαστικά 
μετατρέψει τις Πανελλήνιες σε κούρσα για παχυλά πορ-
τοφόλια. Πέραν από τις βάσιμες παιδαγωγικές ενστάσεις 
που έχουν διατυπωθεί για το εν λόγω σύστημα, το οποίο  
«αποχυμώνει» τα νιάτα από κάθε σκευή φαντασίας και δη-
μιουργικότητας, οι Πανελλήνιες είχαν πάντα τα παιδιά και 
τα αποπαίδια τους. Εκείνα που οι γονείς τους «έχουν να τα 
δώσουν» και τα άλλα που μοιράζονταν με την οικογένειά 
τους την προαιώνια μοίρα των φτωχών αυτού του κόσμου.
Γι’ αυτό και η πρωτοβουλία του Δήμου Σφακίων αποτελεί 
μια από τις ξεχωριστές εκείνες παρεμβάσεις που υπενθυμί-
ζουν τον ουσιαστικό, πολιτικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης».
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ευεργέτης Γιώργος Ξενουδάκης 
στην διαθήκη του έγραψε ότι το κληροδότημα του  να 
διατεθεί για σχολεία και την συντήρηση τους. Κατασκευ-
άστηκαν 13 δημοτικά σχολεία και ένα γυμνάσιο με την 
ονομασία «Ξενουδάκεια». Επίσης από την Επιτροπή Δια-
χείρισης του Κληροδοτήματος επιχορηγούνται κάθε χρόνο 
με βοηθήματα φοιτητές, σπουδαστές και επιτυχόντες στα 
ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και οι άρι-
στοι μαθητές. 
Ερ. Ποια αρχή θα διαχειρισθεί τον Φορέα του Φαραγγιού 
Σαμαριά;
Απ. Ήδη ο Δήμος προχωρά να ενσωματωθεί ο Φορέας στα 

Ειδικό ρεπορτάζ

Ο δήμαρχος του δήμου Σφακίων 
Παύλος Πολάκης

Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο στα Σφακιά
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Ειδικό ρεπορτάζ

λειτουργικά έσοδα του εφ’ όσον βρίσκεται στην περιοχή 
της Χώρας Σφακίων. 
Ερ. Ποιες είναι οι βασικές υποδομές του Δήμου το 2011; 
Απ. Ολοκληρώσαμε την συντήρηση όλου του τεράστιου 
αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Σφακίων, προχω-
ρώντας σε επισκευή άνω των 630 χιλιομέτρων αγροτικών 
δρόμων.
Ακόμη προχωρήσαμε στην κατασκευή μετά από δική μας 
μελέτη της λιμνοδεξαμενής του Καλλικράτη που δίνει 
λύση στο πρόβλημα της κτηνοτροφίας αλλά και στην άρ-
δευση και καλλιέργεια του οροπεδίου. Μένει να δούμε το 
2012 αν θα χρειαστεί η τοποθέτηση μεμβράνης.
Ερ. Ποιες είναι οι κοινωνικές υποδομές; 
Απ. Κατασκευάσαμε, εξοπλίσαμε και λειτουργήσαμε στη 
θέση του ερειπίου του αγροτικού ιατρείου της Χώρας 
Σφακίων, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χώρας 
Σφακίων, το οποίο στους επτά (7) μήνες λειτουργίας του 
έδωσε λύση στο πρόβλημα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
στο Δήμο. Με τη βοήθεια του δημοτικού ιατρού Μπουγά 
Αλέξανδρου, της δημοτικής νοσηλεύτριας και τη δική 
μου, το ιατρείο λειτούργησε με πρότυπο τρόπο με πάνω 
από 2.500 επισκέψεις ασθενών (εβδομαδιαίες αιμολη-
ψίες, 2 αιμοδοσίες, ακτινολογικό, πάνω από 60 μικρές 
χειρουργικές επεμβάσεις, προληπτική ιατρική για καρκίνο 
τραχήλου της μήτρας, 3 επισκέψεις ομάδων ειδικευμένων 
ιατρών από το Πανεπιστήμιο Ηρακλείου και τον Ιατρικό 
Σύλλογο Χανίων). Μειώθηκαν κάθετα έτσι έως εξαλείψε-
ως οι διακομιδές ασθενών στα Χανιά για χρόνια ή απλά 
προβλήματα. Παράλληλα καλύψαμε τη λειτουργία του 
φουσκωτού νοσοκομειακού σκάφους και φέτος το οποίο 
προχώρησε σε πάνω από 20 μεταφορές και διασώσεις τη 
φετινή χρονιά.
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η μελέτη και η οικοδομική 
άδεια για το κτήριο του νέου Πολυδύναμου Ιατρείου της 
Χώρας Σφακίων που θα χτιστεί με χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 600.000 €, το οποίο πιστεύουμε 
ότι θα δημοπρατηθεί μέχρι την φετινή άνοιξη.
Επίσης επιδιώκουμε τη δημιουργία Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας στο Δήμο μας και είμαστε στο στάδιο υποβολής 
αιτήματος αναμένοντας τις ημερομηνίες για την υποβολή 
της πρότασης, ενώ απεμπλέξαμε το Ξενουδάκειο Κληρο-
δότημα από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας που το καθι-
στούσαν ανενεργό για πέντε (5) χρόνια και προχωρούμε 
στη δημιουργία Δημοτικού Φροντιστηρίου από 1 Φλεβάρη 
2012 στη Χώρα Σφακίων, στη χορηγία υποτροφιών σε 
φοιτητές - σπουδαστές και στα μαθήματα Πληροφορικής.
Ερ. Ποιες είναι οι νέες ενέργειες που θα βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη της περιοχής;
Απ. Συμβάλαμε στη λύση του προβλήματος της ακτοπλο-
ϊκής σύνδεσης της Γαύδου από τη Χώρα Σφακίων, μέσα 
από τη συμμετοχή μας σε όλες τις συσκέψεις στο Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και στο Κεντρικό Λιμεναρχείο. Επίσης 
σώσαμε την τιμή του τουρισμού μας αποτρέποντας την 
περαιτέρω δυσφήμιση του τόπου μας με την ενέργεια της 
κατάληψης του «Σαμαριά» και του απεγκλωβισμού των 
650 επισκεπτών του φαραγγιού στις 6 Σεπτεμβρίου 2011. 

Επίσης έχουμε εξασφαλίσει και θα γίνει φέτος τον Απρί-
λη - Μάιο με χρηματοδότηση από το ΜΑΙΧ η επισκευή 
- καθαρισμός και σήμανση του μονοπατιού Ανώπολη - 
Πάχνες, ώστε να διοργανωθεί φέτος το καλοκαίρι αγώνας 
ορεινού τρεξίματος από το Λουτρό έως την κορυφή των 
Λευκών Ορέων.
Ακόμη δημιουργήσαμε μέσω της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης πίστα απογείωσης για αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέ-
ντε) στο δρόμο του Καλλικράτη και γήπεδο αεραθλητικών 
δραστηριοτήτων στον κάμπο του Φραγκοκαστέλλου, όπου 
ήδη άρχισαν να το επισκέπτονται οι λάτρεις αυτών των 
αθλημάτων και τα οποία χρειάζεται να διαφημιστούν, 
καθώς τέτοιες υποδομές αποτελούν πόλο έλξης ποιοτικού 
τουρισμού. Υπάρχει πρόταση συνεργασίας με την αερο-
λέσχη Χανίων για τη δημιουργία αεροδρομίου μικρών 
αεροσκαφών.
Ερ. Ποια είναι η αξία του Μονοπατιού Ε4 - Σφακιά Κρή-
τη; 
Απ. Το Ε4 είναι ένα ευρωπαϊκό μονοπάτι μεγάλων διαδρο-
μών. Ξεκινά από τα Πυρηναία, διασχίζει ολόκληρη την 
οροσειρά των Αλπεων και μέσω της Γιουγκοσλαβίας φτά-
νει στη Φλώρινα, από όπου ξεκινά και το ελληνικό τμήμα 
του. Διασχίζει ολόκληρη την Ελλάδα έως το Γύθειο και 
από εκεί συνεχίζει νοητά στο Καστέλλι Κισσάμου. Από το 
σημείο αυτό αρχίζει το κρητικό τμήμα του Ε4, που φτάνει 
μέχρι τη Ζάκρο, όπου και τελειώνει.
Στη Σούγια, το μονοπάτι διακλαδίζεται σε βόρειο και νό-
τιο τμήμα. Το βόρειο τμήμα είναι καθαρά αλπικό και οι 
περιπατητές πρέπει να έχουν την απαραίτητη εμπειρία.
Το νότιο τμήμα, στη νότια ακτή του νησιού, είναι πολύ 
τραχύ σε αρκετά σημεία, λόγω των κρητικών βράχων. 
Σε κάποια σημεία, ανάμεσα στη Σούγια και τη Χώρα 
Σφακίων, μπορεί κανείς να εγκαταλείψει το δρόμο και να 
προχωρήσει ελεύθερα. (Το μονοπάτι δεν περνά από το φα-
ράγγι της Σαμαριάς.) 
Το μήκος κάθε κλάδου είναι περίπου 320χλμ. και χρειάζο-
νται τρεις εβδομάδες για τη διάσχισή του.
Το Ε4 δίνει τη δυνατότητα στους περιπατητές να γνωρί-
σουν την άγνωστη κρητική φύση, αφού περνά από παλιά 
μονοπάτια, οικισμούς, μοναστήρια και από τα ψηλά βουνά 
της Κρήτης. Η χάραξη και η σηματοδότηση έγιναν με 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία 
με τις κοινότητες των περιοχών που διασχίζει το Ε4 και 
όλους τους ορειβατικούς συλλόγους της Κρήτης.
Ερ. Τι σημαίνει το όνομα Σφακιά;
Απ. Σφακιά θα πει χώρα των φαραγγιών. Ωστόσο, κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι το όνομα βγήκε απ’ τις πικροδάφνες, 
που τοπικά ονομάζονται σφάκες, ενώ υπάρχει και η εκ-
δοχή ότι αρχικά τ’ όνομα ήταν Σφηκιά έως ότου γίνει 
Σφακιά. Σε κάθε περίπτωση, τα Σφακιά είναι η πατρίδα 
των Σφακιανών, που δεν επέτρεψαν σε κανένα Τούρκο ή 
Γερμανό κατακτητή να εισβάλει σ’ αυτό τον βραχώδη και 
επιβλητικό τόπο.
Ερ. Πόσα Φαράγγια έχει η Χώρα;
Απ. Η Χώρα έχει 11 Φαράγγια και είναι:
- Φαράγγι Σαμαριάς: Το μεγαλύτερο, επιβλητικότερο 

και ομορφότερο φαράγγι της Ευρώπης (γενικής έκτασης 
48.500 στρεμ. ο Δρυμός). Επισκέψιμο από Μάιο έως 
Οκτώβριο. Τοπίο θαυμάσιο με πλούσια χλωρίδα 450 είδη 
και ιδιόμορφους γεωλογικούς σχηματισμούς.
- Ίμπρου: Μικρό, βατό στη διάσχισή του, επιβλητικό με 
τους βράχινους όγκους του να υψώνονται στα 300μ. σε 
αρκετά σημεία όπου το πλάτος του είναι μόλις 2μ! Η εί-
σοδός του βρίσκεται λίγο μετά το χωριό Ίμπρος (780μ. 
υψόμετρο, 55χλμ. από Χανιά), με μήκος 8 χλμ.. Μετά από 
2 ώρες πεζοπορία φθάνετε στην έξοδό του, στο χωριό Κο-
μιτάδες.
- Αράδενας: Όμορφο, ενδιαφέρον και «περιπετειώδες». 
Είσοδος από το ερειπωμένο ομώνυμο χωριό (υψόμ. 520 
μ., 87,5 χλμ. από Χανιά). Μετά από πεζοπορία 3,5 ωρών 
φθάνετε στην παραλία Μάρμαρα. Εκεί υπάρχουν βάρκες 
για το Λουτρό ή συνεχίζετε την πεζοπορία ανατολικά και 
φθάνετε μετά από 3 ώρες περίπου στα Σφακιά, διερχόμε-
νοι από Λύκο-Φοίνικα-Λουτρό-Γλυκά Νερά-Ίλιγγα.
- Ελυγιά: Άγριο, μικρό και επιβλητικό. Η είσοδος είναι στο 
χωριό Άγιος Ιωάννης Σφακίων (υψόμ. 780μ., 92 χλμ. από 
Χανιά). Η πεζοπορία διαρκεί 3,5 ώρες έως την πευκόφυ-
τη παραλία του Αγίου Παύλου και από εκεί 1 ώρα ακόμα 
δυτικά για να φθάσετε στην Αγία Ρουμέλη. Η παραπάνω 
διαδρομή καλύπτει μόνον το 1/3 της συνολικής διαδρομής 
μέσα στο φαράγγι. Αν θέλετε να το διασχίσετε ολόκληρο 
χρειάζεστε έμπειρο οδηγό και 2 μέρες. (Διαδρομή: οροπέ-
διο Ομαλού - καταφύγιο Καλέργη - κορυφή  Μελινταού 
υψόμ.2.133μ. - Ποταμοί Λευκών Ορέων - Άγιος Παύλος). 
Ομαλός-Ποταμοί: 6 ώρες. Ποταμοί-Άγιος Παύλος: 6 ώρες.
- Σφακιανό Φαράγγι ή Βαρθολομά: Πολύ ενδιαφέρον φα-
ράγγι όσον αφορά στη χλωρίδα του. Είσοδος από το χωριό 
Ίμπρος, 2 ώρες πεζοπορία σε αγροτικό δρόμο μήκους 10 
χλμ. (ή με κατάλληλο αυτοκίνητο) έως το ερειπωμένο χω-
ριό Καλοί Λάκκοι και μετά 2,5 ώρες ακόμα έως την έξοδό 
του, στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Το μεγαλύτερο μέρος 
της πεζοπορίας πραγματοποιείται επάνω στην αποξηραμέ-
νη κοίτη του ποταμού και είναι πολύ βατή διαδρομή. 
- Τρυπητής: Πανέμορφο, πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα 
(εδώ ζει το κρητικό αγρίμι) και ένα από τα πιο «δύσκολα» 
φαράγγια της δυτικής Κρήτης. Απαιτείται έμπειρος οδηγός 
και χρόνος 2 ημερών. Είσοδος από το οροπέδιο του Ομα-
λού με ανάβαση στον σχεδόν κάθετο Γκίγκιλο και μετά 
3 ώρες φθάνετε στην ερειπωμένη στάνη του Τζάτζιμου 
(υψόμ. 2.080 μ.). Από εκεί έως την παραλία της Τρυπητής 
απαιτούνται 3 ώρες ακόμα. Αν δεν σας περιμένει βάρκα, 
απαιτείται πεζοπορία 3 ωρών δυτικά για τη Σούγια. 
- Κλάδου: Το πιο άγριο και δύσβατο φαράγγι. Απαιτείται 
έμπειρος οδηγός και χρόνος 2 ημερών. Η πεζοπορία ξεκι-
νά από το οροπέδιο του Ομαλού με ανάβαση στο βουνό 
Γκίγκιλος έως την κορυφή σχεδόν και μετά κατάβαση με 
κατεύθυνση δυτικά για την υπέροχη παραλία Δώματα, στο 
Λιβυκό πέλαγος, μετά από 8 ώρες. Ακόμα 3 ώρες ανατολι-
κά για να φθάσετε στην Αγία Ρουμέλη.
- Ίλιγγα ή Κάβης: Καταπράσινο, όμορφο και εύκολο. Από 
την Ανώπολη Σφακίων (υψομ. 520 μ., 84 χλμ. από Χανιά), 
ξεκινά η πεζοπορία διάρκειας 2 ωρών έως τη βυζαντινή 

εκκλησία του Τίμιου Σταυρού (αυτό το κομμάτι μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και με αγροτικό ή τζιπ). Από εδώ αρχίζει 
η κατάβαση, διάρκειας 3 ωρών περίπου, που καταλήγει 
στην όμορφη παραλία του Ίλιγγα, 2 χλμ. δυτικά των Σφα-
κίων.
- Κάπνης: Άγριο, δύσβατο και με μεγάλη κλίση εδάφους. 
Η είσοδός του βρίσκεται 4 χλμ. ανατολικά του δρόμου 
Ίμπρος-Ασφένδου, σε υψόμετρο 900 μ. Ενδιαφέρουσα, 
«περιπετειώδης» διαδρομή, διάρκειας 3,5 ωρών, που βρί-
σκεται μεταξύ των χωριών Βουβάς και Κομιτάδες, 5 χλμ. 
από Σφακιά και 8 χλμ. από Φραγκοκάστελο.
- Ασφένδου: Ξεκινά από το ομώνυμο μικρό χωριουδάκι 
(υψόμ. 770 μ., 8χλμ από Ίμπρο, 63 χλμ. από Χανιά). Μι-
κρό, κακοτράχαλο και όμορφο, με διαδρομή που καταλή-
γει, μετά από 4 ώρες πεζοπορία, στο χωριό Άγιος Νεκτά-
ριος, στον κεντρικό δρόμο για το Φραγκοκάστελο, μόλις 7 
χλμ. από την υπέροχη καταγάλανη παραλία του.
- Καλλικράτη: Το ανατολικότερο φαράγγι του Δήμου Σφα-
κίων. Η πεζοπορία ξεκινά από το ορεινό χωριό Καλλικρά-
της (υψόμ. 750μ., 14 χλμ. από Ίμπρο). Η διαδρομή είναι 
εντυπωσιακή για ένα μικρό φαράγγι.
Ερ. Ποια είναι τα σπουδαιότερα Κάστρα των Σφακίων;
Απ.Τα τέσσερα σπουδαιότερα Κάστρα της Χώρας είναι: 
- Ασκύφου: Στην είσοδο του οροπεδίου Ασκύφου, επάνω 
σε ένα κωνικό λόφο, δεσπόζουν τα ερείπια ενός οχυρού. 
Το φρούριο κτίσθηκε από τους Τούρκους για να αντιμετω-
πίσουν την Κρητική Επανάσταση (1866-69).
- Χώρα Σφακίων: Η Χώρα Σφακίων είναι ένας μικρός 
οικισμός κτισμένος κοντά στη θάλασσα. Η σημερινή ονο-
μασία μάλλον δόθηκε από τους βενετούς οι οποίοι έκτισαν 
στο χαμηλό λόφο Καστέλι, κοντά στη θάλασσα, ένα μικρό 
οχυρό στα τέλη του 15ου αιώνα. Σκοπός του ήταν να προ-
στατεύσει την περιοχή, κυρίως από τη θάλασσα, από τις 
επιδρομές των πειρατών. Ανακαινίσθηκε από τους Τούρ-
κους, σήμερα δε είναι εντελώς ερειπωμένο.
- Φραγκοκάστελο (το Καστέλι των Φράγκων): Ανήκει στα 
τελευταία που έκτισαν οι Βενετοί μαζί με αυτό της Χώρας 
Σφακίων για να ελέγξουν τους ανυπότακτους Σφακιανούς 
και να αντιμετωπίσουν την απειλή από τους πειρατές που 
κυριαρχούσαν στη Μεσόγειο. Η κατασκευή του ξεκίνησε 
το 1371 κοντά στη μικρή εκκλησία του Αγίου Νικήτα, για 
αυτό και στην αρχή ονομάσθηκε «φρούριο του Αγίου Νι-
κήτα». Οι ντόπιοι, όμως, το αποκαλούσαν Φραγκοκάστελο 
από τότε. Το κάστρο άργησε να ολοκληρωθεί εξ’ αιτίας 
της αντίστασης των Σφακιανών, που με επικεφαλής έξι 
αδέλφια από το χωριό Πατσιανός κατέστρεφαν τη νύχτα 
ό,τι κτιζόταν στη διάρκεια της ημέρας. Οι έξι αδελφοί κά-
ποια στιγμή αιχμαλωτίσθηκαν  μετά από προδοσία φυσικά  
και απαγχονίστηκαν. Τους τέσσερις τους κρέμασαν στους 
4 γωνιακούς πύργους και τους 2 στην κεντρική πύλη. Έτσι 
το κάστρο από την αρχή ποτίσθηκε με αίμα. Έχει ορθογώ-
νιο σχήμα, ενισχυμένο με 4 γωνιακούς πύργους. Στην κα-
τασκευή του χρησιμοποιήθηκε υλικό από γειτονική αρχαία 
πόλη, κάτι που δεν έχει μέχρι σήμερα ταυτοποιηθεί. 
- Αγία Ρουμέλη: Βρίσκεται στην έξοδο του φαραγγιού της 
Σαμαριάς, στην Αγία Ρουμέλη.

Ειδικό ρεπορτάζ
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Σαράντα χρόνια ασχολείται με την ιστορική 
έρευνα κυρίως του νομού Ηρακλείου-
Κρήτης η Κρητικιά φιλόλογος - ερευνήτρια 
ιστορίας κ. Άννα Μανουνάση - Μεταξάκη. 
Η έρευνά της την ώθησε στην συγγραφή 
βιβλίων συμβάλλοντας στην πολιτιστική 
και κοινωνική ανάπτυξη της Κρήτης. 
Το νέο της  βιβλίο θα είναι μια μονογραφία 
του αντιστασιακού, συνεταιριστή και 
πολιτικού Γεωργίου Ψαράκη (από το 
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου) όπου το κύριο 
βάρος θα δοθεί στη συμμετοχή του στην 
Αντίσταση.
Ερ. Πόσο έχει συμβάλλει στην πολιτιστική 
και κοινωνική ζωή της Κρήτης η συγγραφή 
των βιβλίων σας;
Απ. θα ήθελα πολύ με τις μικρές μου 
δυνάμεις να βάλω κι εγώ μια ψηφίδα στην 
ουσιαστική πρόοδο που αναμφισβήτητα έχει ανάγκη η 
κοινωνία. 
Τα δημοσιεύματά μου, περίπου 600 άρθρα σε εφημερίδες 
και επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια, 
λογοτεχνικά κείμενα σε ανθολογίες και βιβλιοκριτικές, είναι 
περιεχομένου ιστορικού και κοινωνικού. Τα ιστορικά, καρπός 
έρευνας της Κρητικής ιστορίας, σίγουρα βοηθούν να μη χαθεί 
η ιστορική συνείδηση με  πηγές και μαρτυρίες  στην σημερινή 
παγκοσμιοποιημένη εποχή μας και στη δεινή κατάσταση 
που περνάμε. Τα κοινωνικά θέματα εμπνέονται από την 
επικαιρότητα. Ότι γράφω, 35 χρόνια τώρα, είναι ξεχείλισμα 
αγάπης για τον Άνθρωπο και για τον Τόπο, για να συμβάλλω 
στη συνειδητοποίηση και στην ηθική αρτιότητα, δηλαδή 
στον πολιτισμό της ψυχής. Αυτά χρειαζόμαστε σήμερα, που 
το Πνεύμα και η Ψυχή απαιτούν τα δικαιώματά τους, καθώς 
η γνώση υπηρετεί μόνο την ακόρεστη λαχτάρα της υλικής 
προόδου των Μαζανθρώπων και οι πνευματικοί άνθρωποι 
σιωπούν ή από αλλοτρίωση ή από απελπισία.
Η προσπάθειά μου αυτή η μικρή για την Ιστορία και 
τον πολιτισμό γινόταν παράλληλα με τη δουλειά μου ως 
φιλολόγου και Διευθύντριας σε Γυμνάσια και Λύκεια του 
Νομού Ηρακλείου, στα Διοικητικά Συμβούλια Συλλόγων και 
Επιστημονικών Σωματείων, όπως η Ένωση Φιλολόγων Νομού 
Ηρακλείου και στην οικογένειά μου, στα δυο μου αγόρια και 
στο σύντροφό μου.
Γρήγορα είδα την ανάγκη να ερευνηθεί η σημαντικότατη 
δεκαετία του 1940, να καταγραφούν οι επιζώντες που σήκωσαν 
το βάρος του πολέμου και της Κατοχής και να διασταυρωθούν 
με τις άλλες πηγές οι πληροφορίες τους. Ξεκινώντας από τους 
μεγαλύτερους έχω καταγράψει περίπου 150, κυρίως από το 

Νομό Ηρακλείου. Η επικοινωνία μου με 
τους αφηγητές ήταν άριστη και ζωογόνα 
για τους ίδιους και για μένα. Είμαι, βλέπετε, 
γέννημα και θρέμμα της Κρητικής Γης και 
γνωρίζω τη ψυχή και τη σκέψη τους. 
Αυτές οι αγνές και καθαρές αφηγήσεις για 
τον πόλεμο, την Αντίσταση και τον Εμφύλιο 
-πρωτογενές ιστορικό υλικό- περιμένουν 
τον εκδότη τους.
Ερ. Πότε βγήκε το πρώτο σας βιβλίο και 
πόσο άλλαξε την ζωή σας;
Απ. Το πρώτο μου βιβλίο εκδόθηκε το 
Μάιο του 2011 από το Δήμο Ηρακλείου 
για τα 70 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. 
Τίτλος του «Πολεμικά Ημερολόγια του 
Αντώνη Φάκαρου και του Γ. Κουτεντάκη». 
Διασώθηκαν έτσι δυο σπουδαία ημερολόγια 

γραμμένα από δυο πρωταγωνιστές της Αντίστασης που ξεκίνησε 
στο Νότιο Ηράκλειο αμέσως μετά την συνθηκολόγηση του 
Ηρακλείου με τους γερμανούς και την παράδοση των όπλων 
στα Πεζά Πεδιάδος στις 30-5-1941, μετά την πιο παράδοξη 
μάχη της Ιστορίας, τη δεκαήμερη μάχη της Κρήτης.
Με πολύχρονη έρευνα διασταυρώθηκαν οι ιστορικές 
πληροφορίες των Ημερολογίων με γραπτές και προφορικές 
πηγές και σχολιάστηκαν πλήρως, ώστε να αποτελούν πηγή 
για τη μελέτη αυτής της δύσκολης περιόδου που έμεινε 
στο σκοτάδι, σκόπιμα ίσως, όπως αφήνουν να εννοηθεί 
τα Απομνημονεύματα του Τσώρτσιλ, του Παναγιώτη 
Κανελόπουλου κ.α.
Οι πληροφορίες του βιβλίου, από τα ελάχιστα κείμενα 
πρωταγωνιστών που έχομε, αφορούν μια μεγάλη περιοχή 
τις Επαρχίες Βιάννου, Ανατολικού Μονοφατσίου και τα 
Αστερούσια, τόποι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, που ενώ 
πρόσφεραν πολλά, δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Δίδεται 
επίσης το υψηλό ήθος όσων στήριξαν την Αντίσταση στο 
Νότιο Ηράκλειο και το παλλαϊκό αντικατοχικό αίσθημα του 
λαού. 
Ερ. Το νέο σας βιβλίο τι πραγματεύεται;
Απ.Το νέο μου βιβλίο θα είναι μια μονογραφία του 
αντιστασιακού, συνεταιριστή και πολιτικού Γεωργίου Ψαράκη 
(από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου). Και εδώ το κύριο βάρος 
θα δοθεί στη συμμετοχή του στην Αντίσταση-ήταν μέλος 
της ΚΕΕ- και κυρίως στο σαμποτάζ του αεροδρομίου του 
Καστελλίου Πεδιάδος (7-6-1942), ίσως το πρώτο της Ευρώπης 
κατά του Άξονα.
Γιατί στους χαλεπούς καιρούς για τη χώρα και το λαό μας, η 
πλούσια παιδευτική δύναμη της Ιστορίας της Κρήτης θα μας 
δείξει το δρόμο.

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Στους χαλεπούς καιρούς για τη χώρα 
και το λαό μας, η πλούσια παιδευτική 

δύναμη της Ιστορίας 
της Κρήτης θα μας δείξει το δρόμο.
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«Κέντρα πληροφόρησης πρέπει να γίνουν οι Ομοσπονδίες για 
να παρέχουν έγκυρη  ενημέρωση, βοήθεια για απόκτηση άδειας 
παραμονής όταν απαιτείτε και στο μέτρο του δυνατού εργασία 
και οικονομική βοήθεια στους Έλληνες που η οικονομική κρί-
ση τους ανάγκασε να μεταναστεύσουν ξανά» τόνισε σε συνέ-
ντευξη στο «Ην-Ων» ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητών 
Ευρώπης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Παγκό-
σμιου Συμβούλιου Κρητών (ΠΣΚ) κ. Σταύρος Περδίκης. 
Ο ρόλος μας -υπογράμμισε- περιορίζετε στο να βοηθάμε τους 
νέους Έλληνες μετανάστες στις πρώτες τους επαφές με τις διά-
φορες δημόσιες υπηρεσίες να τους φέρουμε σε επαφή με τους 
άλλους ομογενειακούς φορείς και να τους ενημερώνουμε για 
την υπάρξει επιχειρήσεων Ελληνικών Συμφερόντων και την 
ανεύρεση στέγης όταν χρειαστεί.
Ερ. Ποια είναι η βοήθεια του Συμβουλίου στους Κρήτες με-
τανάστες σε Ευρωπαϊκές χώρες (σε επίπεδο ενημέρωσης και 
βοήθεια εξεύρεσης εργασίας);
Απ. Μέχρι πριν από λίγο καιρό όταν αναφερόμασταν σε Κρήτες 
μετανάστες στην Ευρώπη εννοούσαμε τους συντοπίτες μας που 
είχαν εγκατέλειψαν την Κρήτη σε αναζήτηση μιας καλύτερης 
ζωής κάπου ανάμεσα στα τέλη τις δεκαετίας του ΄50 και μέχρι 
τέλη δεκαετίας του ΄70 και σε εκείνους τις 2ης και 3ης γενιάς 
που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στις χώρες εγκατάστασης των 
γονιών τους και οι όποιοι είναι πια ενσωματωμένοι στις τοπικές 
κοινωνίες ώστε για θέματα ενημέρωσης η εξεύρεσης εργασίας 
απευθύνονται στους κατά τόπους αρμοδίους φορείς.
Το τελευταίο διάστημα συνεπεία τις οικονομικής κρίσης που 
πέρνα η πατρίδα μας έχει αρχίσει να εμφανίζετε νέο μετανα-
στευτικό ρεύμα από Ελλάδα προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Το ρεύμα αυτό αποτελείτε επί το πλείστον από νέα άτο-
μα που διαθέτουν πανεπιστημιακούς τίτλους είναι σε θέση να 
γνωρίζουν κάποια ή κάποιες από τις περισσότερο ομιλούμενες 
γλώσσες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και που είναι ήδη ενημερω-
μένοι μέσα από διαφόρους διαδικτυακούς τόπους τόσο για τις 
δυνατότητες εύρεσης εργασίας όσο και για το πρακτικό μέρος 
τις μετεγκατάστασης τους. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγο-
νός ότι η Πατρίδα μας ως πλήρες μέλος της Ε.Ε. τους δίνει την 
δυνατότατα να κινούνται και να εργάζονται σε χώρες τις Ε.Ε. 
χωρίς κανένα πρόβλημα η περιορισμό ο ρόλος μας περιορίζετε 
στο να τους βοηθάμε στις πρώτες τους επαφές με τις διαφορές 
δημόσιες υπηρεσίες να τους φέραμε σε επαφή με τους άλλους 
ομογενειακούς φορείς και να τους ενημερώσουμε για την υπάρ-

ξει επιχειρήσεων Ελληνικών Συμφερόντων και την ανεύρεση 
στέγης όταν χρειαστεί.
Ερ. Πόσο συμβάλλει το Συμβούλιο στην βοήθεια σε αυτές τις 
κρίσιμες ώρες στην Ελλάδα;
Απ. Σήμερα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για την Πατρίδα 
μας αναδεικνύονται ακόμα περισσότερα προβλήματα από αυτά 
που μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Τα προβλήματα αυτά το Π.Σ.Κ από 
μονό του δεν μπορεί να τα λύση. Μπορεί όμως να τα ανάδειξη 
να κάνει προτάσεις και σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση 
αρμοδίους φορείς να προσπαθήσουμε για την εξεύρεση λύσης.
Η μεγάλη δύναμη του Π.Σ.Κ. είναι οι Ομοσπονδίες μέσα στις 
τάξεις των όποιων υπάρχουν τόσο ως διοικητικά όσο και ως 
απλά μελή, άνθρωποι που αγαπούν και πονούν την Πατρίδα 
μας Ελλάδα και που μέσα από την εμπειρία τους τις γνώσεις 
τους και τις θέσεις που κατέχουν προσφέρουν ουσιαστικές υπη-
ρεσίες με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας της Ελλάδας 
αλλά και της προβολή της σε όλα τα επίπεδα. Η προβολή και η 
ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας αλλά και της ιδιαίτερης μας 
πατρίδας της Κρήτης είναι κύριο μέλημα μας.
Ερ. Ποια είναι τα σχέδια της Ευρώπης για την θητεία του νέου 
Παγκόσμιου Συμβούλιου Κρητών;
Απ. Οι όποιες δράσεις των Ομοσπονδιών που απαρτίζουν το 
Π.Σ.Κ. είναι πάντα στο πλαίσιο των κοινών στόχων και απο-
φάσεων του Π.Σ.Κ. Όπως ανέφερε στην ομιλία του μετά την 
εκλογή του ο Προέδρος του Π.Σ.Κ. κύριος Τσουρδαλάκης 
Αντώνης πρέπει να συνεχίσουμε την δράση του προηγούμενου 
Δ.Σ. και να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με περισσό-
τερο κόσμο και να κάνουμε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών 
πιο γνωστό στον ευρύτερο ελληνισμό δίνοντας του μεγαλύτε-
ρη εμβέλεια. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα πρέπει το ΠΣΚ 
να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο είναι στο νέο ρεύμα μετανά-
στευσης που φεύγει από την Ελλάδα λόγω της οικονομικής 
κρίσης της χώρας. Βλέπουμε συνεχώς σε καθημερινή βάση 
δεκάδες συμπατριώτες μας να εγκαταλείπουν τις εστίες τους, 
ψάχνοντας για ένα καλύτερο μέλλον για της οικογένειες τους. 
Πρέπει λοιπόν οι Ομοσπονδίες μας όπου γης να γίνουν κέντρα 
πληροφόρησης να παρέχουν έγκυρη ενημέρωση, βοήθεια για 
απόκτηση άδειας παραμονής όταν απαιτείτε και στο μέτρο του 
δυνατού εργασία και οικονομική βοήθεια. Το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Κρητών δεν είναι αυτό που θα βγάλει την χώρα από τον 
οικονομικό λήθαργο που έχει πέσει αλλά θα μπορούσε όμως 
να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση των Κρητικών 
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προϊόντων στις χώρες που διαμένουν μάζες του Ελληνισμού 
βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την οικονομία τις Ελλάδος. 
Σε συνεργασία με το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, και 
τα παγκόσμια δίκτυα των Μακεδόνων, των Ηπειρωτών, των 
Μεσινίων, των Αρκάδων, των Κυπρίων και όλων των άλλων 
ομογενειακών φορέων να απαιτήσουμε την δημιουργία Υπουρ-
γείου των Απόδημων Ελλήνων. Ένα Υπουργείο στελεχωμένο 
από απόδημους τεχνοκράτες και επιστήμονες που θα μπορεί να 
οργανώνει και να συντονίσει το επιστημονικό, επιχειρηματικό 
και πολιτικό δυναμικό του Απόδημου Ελληνισμού προς όφελος 
κυρίως της Ελλάδας. Θα είναι ένα one stop shop για όλες τις 
υποθέσεις των αποδήμων που τώρα αντιμετωπίζουν τον κυκε-
ώνα της Ελληνικής γραφειοκρατίας. Μιας γραφειοκρατίας που 
καταπνίγει κάθε επιχειρηματική προσπάθεια των αποδήμων 
που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Ερ. Ποιες είναι οι δραστηριότητες του Παγκόσμιου Συμβούλι-
ου Κρητών στην Ευρώπη;
Απ. Το ΠΣΚ είναι το τριτοβάθμιο όργανο των απανταχού Κρη-
τικών και αποτελείτε από τέσσερεις ομοσπονδίες:
- Την ΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ 
ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ.
- Την ΠΑΝΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
-  Την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑ-
ΤΙΩΝ. 
- Την ΠΑΝΚΡΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ που αγκα-
λιάζει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό Κρητικών σωματείων από 
όλες τις χώρες της Ευρώπης.
Μέσα από τις δραστηριότητες των σωματίων αυτών, το ΠΣΚ 
προσπαθεί να να διαφυλάξει την προγονική πολιτιστική κληρο-
νομιά, τις δημοκρατικές παραδόσεις των Κρητικών, καθώς και 

με τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων να διατήρηση τα 
ήθη και έθιμα του Γένους μας.
Αγωνιζόμαστε για την διαφύλαξη της ιστορίας, της πολιτιστι-
κής παράδοσης της Κρήτης και τη μετάδοσή της τόσο στις νε-
ώτερες γενιές, όσο και στις κοινωνίες που διαβιούν και δραστη-
ριοποιούνται Κρήτες.
Προσπαθούμε να καλλιεργούμε μέσα από μια καλή συνεργα-
σία και συντονισμό την αμφίδρομη ανταλλαγή ιδεών τεχνολο-
γίας και επιστημών για μια καλύτερη αντιμετώπιση των κοινών 
προβλημάτων μας την οικονομική ανάπτυξη της Κρήτης πά-
ντα με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά μας και την 
υπεράσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού γενικότερα καθ΄ 
οιονδήποτε νόμιμο τρόπο όταν τα συμφέροντα του διακυβεύ-
ονται.
Βιογραφικό
Ο Σταύρος Περδίκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κεντροχώρι 
του Δήμου Αγ. Βασιλείου (Ρέθυμνο-Κρήτης) και είναι το τρίτο 
παιδί του Χαρίδημου Περδίκη και της Χρυσής. Μέχρι το 1992 
ζούσε στο Ηράκλειο και στη συνεχεία εγκαταστάθηκε στις 
Βρυξέλλες. Από το 1993 εργάζεται ως υπάλληλος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Από το 2004 οι Κρήτες του Βελγίου, τον εξέλεξαν για 4η συ-
νεχόμενη φορά πρόεδρο του Συλλόγου Κρητών Βελγίου. Έχει 
διατελέσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 
Κοινότητας Βρυξελλών, είναι μέλος στο διοικητικό συμβούλιο 
της Πανκρητικής Ομοσπονδίας Ευρώπης και στις τελευταίες 
αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου προέδρου και διοικητικού 
συμβουλίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών (Π.Σ.Κ) οι 
σύνεδροι τον εξέλεξαν Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Κρητών 
Ευρώπης στο νεοεκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο.
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Ρώσοι επισκέπτες στην Θεσσαλία

Περιφέρειες

Πάνω από 2.500 ρώσοι τουρίστες θα συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα διακοπών 2012-2013 στην Περιφέρεια της 
Θεσσαλίας με στόχο το ξεκίνημα πτήσεων από τη Ρωσία προς 
το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου το 2013 ενώ η  χρήση του 
αεροδρομίου θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλους τουριστικούς 
οργανισμούς για να δημιουργήσουν προγράμματα τόσο στην 
χερσαία Θεσσαλία όσο και στην νησιώτικη, ενώ η προσέλκυση 
μεμονωμένων Ρώσων θα αυξηθεί τόσο από τα αεροδρόμια 
της Θεσσαλονίκης όσο και της Αθήνας σύμφωνα με το νέο 
πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Με βάση τους παράγοντες της Θεσσαλίας υπάρχουν πολλά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιφέρεια όπως: ο ορεινός 
όγκος, τα νησιά των Β. Σποράδων, τα χιονοδρομικά κέντρα, 
τα παράλια, το Πήλιο, τον Όλυμπο, τα Μετέωρα, τη Λίμνη 
Πλαστήρα, κ.α. Η βούληση λοιπόν είναι να αξιοποιηθούν τα 
πλεονεκτήματα μέσω προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας και 
ιδιαίτερης βαρύτητας. 
Στο νέο πρόγραμμα είναι τα έξι φωτοβολταϊκά πάρκα που 
θα δημιουργήσει ο ΟΣΕ στο νομό Καρδίτσας, αξιοποιώντας 
την περιουσία του. Οι περιοχές που θα στηθούν τα 
φωτοβολταϊκά είναι Γεφύρια, Ιτέα, Λεύκη, Φανάρι και δυο 
στην Πασχαλίτσα.
Επίσης στο δρόμο της υλοποίησης τίθεται ένα από τα 
σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα για τον Δήμο Αγιάς και 
συνολικά την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για 
την ανάδειξη της ιαματικής πηγής του Κόκκινου Νερού μέσω 
μιας σειράς παρεμβάσεων στις οποίες ξεχωρίζουν η εκσκαφή 
και αποκάλυψη των φυσικών πηγών καθώς και ο εξωραϊσμός 
του κτιρίου των πηγών.
Αναλυτικότερα:
Το πρώτο έργο, «Ανάδειξη ιαματικής πηγής Κόκκινου Νερού 
του Δήμου Αγιάς» αφορά στην ανάδειξη της Ιαματικής Πηγής 
στο Κόκκινο Νερό του Δήμου Αγιάς με στόχο την αναβάθμιση 
και προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί ένας 
αναβαθμισμένος χώρος αναδεικνύοντας τις Ιαματικές Πηγές 
του Κόκκινου Νερού που αποτέλεσαν θεραπευτικό κέντρο.

Το δεύτερο έργο, «Σημάνσεις, προβολή τοπίων Δήμου Αγιάς» 
αφορά την ομοιόμορφη σήμανση περιπατητικών διαδρομών 
-μονοπατιών του Δήμου, καθώς και την τοποθέτηση 
ενημερωτικών πινακίδων- χαρτών σε κεντρικούς οικισμούς, 
ώστε να παρέχεται η απαραίτητη πληροφόρηση σε κατοίκους 
και επισκέπτες.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αποτελείται από τους 
νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. 
Συγκεκριμένα:
- ΚΑΡΔΙΤΣΑ: με την ευρύτερη περιοχή παρέμβασης του 
LEADER (ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ). Το 
μεγαλύτερο μέρος της περιοχής καταλαμβάνει η αρχαία 
περιοχή της Θεσσαλιώτιδας, ενός από τα τέσσερα κράτη της 
αρχαίας Θεσσαλικής ομοσπονδίας και μόνο το BΔ της τμήμα 
(περιοχή Mητρόπολης και Mουζακίου - αρχαίοι Γόμφοι) ανήκε 
στην Eστιαιώτιδα. O ορεινός όγκος των Aγράφων, κατέχει τις 
περιοχές της αρχαίας Aθαμανίας (στα βόρεια) και Δολοπίας 
(στα νότια), που αποτελούσαν δύο από τις περιοικίδες περιοχές 
της Θεσσαλίας.
Η κατοίκηση της περιοχής από την παλαιολιθική εποχή 
θεωρείται σίγουρη από τα ευρήματα που έχουν έρθει στο φως 
(Ναός του Απόλλωνα, 6ος αιώνας π.Χ. στη θέση Λιανοκόκκαλα 
στο Δήμο Μητρόπολης). H παρουσία του ανθρώπου στην 
περιοχή γίνεται έντονη από τη Νεολιθική περίοδο (6.500-
3.000 π.X.), Το κρασί και το τσίπουρο, αναπόσπαστο 
συνοδευτικό των τοπικών εδεσμάτων, τα τελευταία χρόνια 
γνωρίζει μεγάλη απήχηση ακόμα και έξω από τα όρια της 
χώρας. Οδηγός στην εξέλιξη αυτή είναι το κρασί «Μαύρο 
Μεσενικόλα», ένα ξεχωριστό ντόπιο προϊόν, χαρακτηρισμένο 
σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ως ΟΠΑΠ (ονομασίας 
προέλευσης ανώτερης ποιότητας).
- ΛΑΡΙΣΑ: Η περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής 
Ελασσόνας Κισσάβου αποτελείται από το σύνολο του ορεινού 
τόξου του Νομού Λάρισας και περιλαμβάνει την περιοχή 
Ελασσόνας - Τεμπών - Κισσάβου.  Ο Νομός συνδυάζει με 
ένα μοναδικό τρόπο την αστική ζωή στην πρωτεύουσα, με 
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Περιφέρειες

την ηρεμία και τη διαφορετικότητα της επαρχίας. Το βουνό 
(Όλυμπος, Κίσσαβος, Μαυροβούνι) με τη θάλασσα (Αιγαίο) 
και τις πανέμορφες παραλίες. 
Οι πρωιμότερες αρχαιολογικές μαρτυρίες για την παρουσία 
του ανθρώπου στην περιοχή του Νομού Λάρισας, ανάγονται 
στο απώτατο παρελθόν της προϊστορίας, στην Παλαιολιθική 
εποχή. Με βάση τις τελευταίες έρευνες, οι πρωιμότερες 
θέσεις, 7 συνολικά, χρονολογούνται στην Κατώτερη 
Παλαιολιθική εποχή (400.000-200.000 χρόνια πριν από 
σήμερα), ενώ οι υπόλοιπες στη Μέση Παλαιολιθική (60.000-
30.000 χρόνια πριν από σήμερα). Μία από τις θέσεις της 
Κατώτερης Παλαιολιθικής εντοπίστηκε στα Στενά της Ροδιάς 
και φαίνεται ότι αποτελούσε ένα πρωιμότατο «εργαστήριο» 
λιθοτεχνίας, ενώ οι υπόλοιπες στην περιοχή του Μεγάλου 
Μοναστηρίου. Οι οικισμοί της Νεολιθικής εποχής (6500-
3200 π.Χ.) και της εποχής του Χαλκού (3200-1100 π.Χ.), 
που έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα στο Νομό Λάρισας, 
ξεπερνούν τους 250 και στην πλειονότητά τους έχουν τη 
χαρακτηριστική μορφή της μαγούλας. Πρόκειται δηλαδή για 
χαμηλές εξάρσεις στην πεδιάδα με έκταση λίγων στρεμμάτων, 
οι οποίες δημιουργήθηκαν από τη συσσώρευση επιχώσεων 
κατοίκησης.
Τα άφθονα πλαστικά έργα, της αρχαίας εποχής, που έχουν 
βρεθεί φανερώνουν τη διατήρηση των επαφών με άλλες 
περιοχές του ελλαδικού χώρου, μετακινήσεις ιδεών και 
καλλιτεχνών, καθώς και την ύπαρξη καλλιτεχνικών και 
τεχνικών εργαστηρίων. Οι λατρείες της Αθηνάς, του 
Απόλλωνα και του Διός που επικρατούν σε όλη τη διάρκεια 
των ιστορικών χρόνων, μαρτυρούνται και στη Λάρισα (ναοί 
Αθηνάς Πολιάδος, Κερδώου Απόλλωνα και Ελευθερίου Διός), 
χωρίς όμως να έχουν σωθεί οι ίδιοι οι ναοί.
Η περιοχή εκτός από το ΟΠΑΠ (ονομασίας προέλευσης 
ανώτερης ποιότητας) κρασί Ραψάνης διαθέτει και άλλα πολύ 
καλής ποιότητας και με διακρίσεις κρασιά.
- ΜΑΓΝΗΣΙΑ: Η χερσόνησος της Μαγνησίας, έχει 
χαρακτηρισθεί ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους 
(NATURA). 
Η αρχαία Μαγνησία τοποθετείται στην περιοχή ανάμεσα στην 
κοιλάδα των Τεμπών και τις εκβολές του Πηνειού βόρεια, 
και τον Παγασητικό Κόλπο νότια. Κατοίκηση εντοπίστηκε 
από τους προϊστορικούς χρόνους, ενώ πρώτοι κάτοικοί της 
αναφέρονται οι Μάγνητες, απ’ όπου πήρε και το όνομά της. 
Οι Μάγνητες είχαν γενάρχη τον Μάγνη, απόγονο του Δία και 
της Πανδώρας. Ο Όμηρος αναφέρει 7 πόλεις της Μαγνησίας 
που πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Κατά τη Μυθολογία, 
το Πήλιο υπήρξε το πεδίο της Γιγαντομαχίας και η θερινή 
κατοικία των 12 Θεών του Ολύμπου και η μυθική χώρα των 
Κενταύρων, των Λαπιθών και των Μαγνήτων. Στην κορυφή 
του έγινε ο γάμος του Πηλέα και της Θέτιδας, καθώς επίσης 
και ο πρώτος διαγωνισμός ομορφιάς ανάμεσα στις πανέμορφες 
-και πανίσχυρες- θεές Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη (η νικήτρια) 
στη δεξίωση που επακολούθησε του γάμου. Με ξυλεία από το 
Πήλιο κατασκεύασαν οι Αργοναύτες την «Αργώ».
Η περιοχή της Μαγνησίας με τα νησιά των Β. Σποράδων, 
εκτός από τη σπουδαία σε περιβαλλοντική αξία και ομορφιά 
φύση, έχει διατηρήσει και αναδείξει μια πληθώρα μνημείων-
συμβόλων του υψηλού πολιτισμού που αναδείχθηκε στο 

πέρασμα των αιώνων στην περιοχή. Στο Σέσκλο, μόλις λίγα 
χιλιόμετρα από το Βόλο βρίσκεται ο ομώνυμος προϊστορικός 
οικισμός ενώ στο Διμήνι ο αντίστοιχος νεολιθικός οικισμός 
σπουδαίας ιστορικής σημασίας για την κατοίκηση της 
περιοχής. Κατοικήθηκε από τα μέσα της 7ης χιλιετίας μέχρι 
και τη Μέση Εποχή Χαλκού (2200-1600 π.Χ.).
Η ζωή των κατοίκων της περιοχής, όπως την αποτύπωσε ο 
λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος, διατηρεί τα στοιχεία που οι αιώνες 
χάραξαν και τους έκαναν να ξεχωρίζουν και έχουν άμεση σχέση 
με την τοπική γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα. Πλούσια 
η φύση, πλούσια και η γευστική φαντασία στη Μαγνησία. 
Ξακουστά τα μήλα (Ζαγορίν Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης), τα αχλάδια και τα κεράσια του Πηλίου, τα 
οικολογικά κρασιά της Αλοννήσου, τα μοναδικά δαμάσκηνα 
της Σκοπέλου (Σκοπελίτικα Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης), όπως πασίγνωστα για την εξαιρετική ποιότητά 
τους είναι όλων των ειδών τα φρούτα που καλλιεργούνται εδώ. 
Η ελιά Πηλίου, Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, 
καθώς και τα οπωροφόρα, τα αρωματικά βότανα, και κάθε 
προϊόν που προσφέρει ο τόπος δίνουν τον ξεχωριστό τόνο 
στην εικόνα της περιοχής.
- ΤΡΙΚΑΛΑ: Ο νομός Τρικάλων συνορεύει με το νομό 
Γρεβενών, με τους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας, με το 
νομό Καρδίτσας και με το νομό Λάρισας. Είναι κατά τα 4/5 
περίπου νομός ορεινός και ημιορεινός, ενώ το ΝΑ του τμήμα 
καταλαμβάνει ένα μέρος της μεγάλης Θεσσαλικής πεδιάδας. 
Οι βασικοί ορεινοί όγκοι είναι το Λάκμος ή Περιστέρι, τα 
όρη Αθαμάνων ή Τζουμέρκα -Κακαρδίτσα, το Χατζή στο 
δυτικό άκρο- και η Τριγγία, η Νεράϊδα, το Αυγό, η Λουπάτα, 
ο Κόζιακας ή Κερκέτιο ανατολικότερα, που μαζί συγκροτούν 
το σύμπλεγμα της νότιας Πίνδου. 
Στις υπώρειες των ορεινών όγκων -προς την πλευρά του 
θεσσαλικού κάμπου- αλλά και ανάμεσά τους, διέρχονται 
τα διάφορα παρακλάδια του Πηνειού ποταμού. Ο Πηνειός 
αποτέλεσε πάντα τη βάση όλων των στοιχείων που σχετίζονται 
με την ιστορία, τον πολιτισμό, την οικονομία και την εξέλιξη 
της ζωής του ανθρώπου στη Θεσσαλία. Αυτός είναι και ο λόγος 
που τα πρωιμότερα κατάλοιπα της ανθρώπινης παρουσίας εδώ, 
έχουν βρεθεί πάντα κοντά στις όχθες αυτού του ποταμού. 
Η ιστορία της παρουσίας του ανθρώπου στην περιοχή, με τα 
μέχρι στιγμής δεδομένα, αρχίζει κατά τη Μέση Παλαιολιθική 
εποχή, τα απώτερα όρια της οποίας τοποθετούνται περίπου 
100.000 χρόνια από σήμερα. Κατάλοιπα αυτής της εποχής 
έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο σπήλαιο της Θεόπετρας 
όπου διεξάγονται συστηματικές ανασκαφές.
Ο νομός Τρικάλων είναι διάσπαρτος από ιστορικά μνημεία 
μοναδικά, υψηλής ιστορικής, πολιτιστικής και αισθητικής 
αξίας. Οι βράχοι των Μετεώρων με τα Μοναστήρια Ι.Μ. 
Αγ.Νικολάου Αναπαυσά, Ι.Μ. Ρουσάνου ή Αγ.Βαρβάρας, 
Ι.Μ. Βαρλαάμ ή Αγίων Πάντων, Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του 
Σωτήρος ή Μεγάλο Μετέωρο, Ι.Μ. Αγ.Τριάδος και Ι.Μ. 
Αγ.Στεφάνου, δημιούργησαν στη μακραίωνη παρουσία 
τους έναν πνευματικό περίγυρο ισάξιο αυτού της Αθωνικής 
Κοινότητας. 
Από όλα τα τοπικά προϊόντα δεσπόζουσα θέση κατέχει η Φέτα 
αλλά και άλλα προϊόντα με βάση το γάλα, όπως γιαούρτι, 
ξινόγαλο, βούτυρο και μυζήθρα.
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Το πρώτο εξάμηνο του 2011 συνεχίστηκε η άνοδος των διε-
θνών τουριστικών ροών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πα-
γκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, σημειώθηκε αύξηση κατά 
5% στις διασυνοριακές μετακινήσεις τουριστών. Η αύξηση 
προς τις ανεπτυγμένες χώρες ανήλθε στο 4,3%. Το ποσοστό 
αυτό θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου ότι τα τελευταία 
χρόνια καταγραφόταν διεθνώς το σύνολο της μεγέθυνσης 
που προερχόταν από τις αναδυόμενες τουριστικές αγορές. Η 
εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ανατροπή της μακροχρόνιας τάσης 
των τουριστικών μεγεθών.
Οι αφίξεις προς την Ευρώπη σημείωσαν αναπάντεχα αύξηση 
κατά 6,4%, με τις μεσογειακές χώρες να επιτυγχάνουν ακόμα 
καλύτερες επιδόσεις (7,4%). Αντίθετα, η αγορά της Μέσης 
Ανατολής συρρικνώθηκε κατά 11% και της Βόρειας Αφρικής 
κατά 13%. Από τις εξελίξεις των τουριστικών μεγεθών φαίνε-
ται ότι η Αραβική Άνοιξη επιδείνωσε τους όρους ασφαλείας 
στην περιοχή και αποθάρρυνε τους τουρίστες να ταξιδέψουν 
προς τις περιοχές αυτές. Μεγάλο τμήμα των τουριστών αυ-
τών, προτίμησε τις χώρες της Νότιας Ευρώπης για τις θερινές 
του διακοπές. 
Μικρότερη της αναμενόμενης υπήρξε η βελτίωση των αφί-
ξεων και στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας (+5%). 
Τέλος, η Νότια Αμερική με αύξηση 15% και η Υποσαχάρια 
Αφρική με αύξηση 9% συγκαταλέγονται στους κερδισμένους 
του α΄ εξαμήνου του 2011.
Ειδικότερα το 2011 υπήρξε έτος ανάκαμψης για την τουρι-
στική αγορά της Ελλάδας. Με βάση τα στοιχεία που δημο-
σιοποιούν τα αεροδρόμια και η ΥΠΑ, οι αφίξεις αλλοδαπών 
τουριστών το πρώτο 9άμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 9,0% 
(Πίνακας 4).
Η μεγαλύτερη άνοδος αφίξεων καταγράφεται στα Δωδεκάνη-
σα με 20,3%. Το αεροδρόμιο της Κω για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις 
αφίξεις με 21,8%. Διψήφια άνοδο σημείωσαν επίσης τα αε-
ροδρόμια της Κρήτης (12,1%) και των Κυκλάδων (13,1%). 
Σημαντική ήταν η άνοδος και στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 
με 11,0%. Μοναδικοί προορισμοί στους οποίους καταγράφη-
κε πτώση του αριθμού των αφίξεων ήταν η Πελοπόννησος με 
-4,1% και η Αθήνα με -1,6%.

Στην τουριστική αύξηση συμφωνεί και η έκθεση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ETC) αλλά επισημαίνει ότι 
«Σε περίπτωση διάλυσης της Ευρωζώνης, το ΑΕΠ των χωρών 
που θα εξέλθουν από αυτήν πιθανόν να μειωνόταν κατά περί-
που 10% και η οικονομική αναστάτωση θα μπορούσε να βυ-
θίσει ένα μεγάλο μέρος του κόσμου -συμπεριλαμβανομένων 
και των ΗΠΑ- σε ύφεση».
Σύμφωνα με στοιχεία της έκθεσης:
- Ο αριθμός των ταξιδιών προς ευρωπαϊκούς προορισμούς το 
2011 ξεπέρασε το προηγούμενο ανώτατο σημείο στο οποίο 
είχε φτάσει το 2008.
- Οι 22 από 23 χώρες που υπέβαλαν στοιχεία δείχνουν αύξη-
ση των διεθνών επισκεπτών τους το 2011 που κυμαίνεται από 
3% στο Ηνωμένο Βασίλειο έως και περισσότερο από 20% 
στη Λετονία και τη Λιθουανία. Οι 24 από τις 26 χώρες εμφα-
νίζουν αύξηση στην πληρότητα των ξενοδοχείων το 2011.
- Οι συνολικές διεθνείς επισκέψεις εκτιμάται ότι αυξήθηκαν 
κατά 6% πέρυσι, ενώ τα ποσοστά πληρότητας ξενοδοχείων 
αυξήθηκαν κατά 3,2%, κάτι που δείχνει ότι η εγχώρια ζήτηση 
υστερεί σε σχέση με τη διεθνή.
- Ενώ η τουριστική ανάκαμψη ήταν αρκετά έντονη, τα κέρδη 
από αυτήν άρχισαν να εμφανίζονται, όπως ήταν αναμενόμε-
νο, από το β’ εξάμηνο του 2011.
- Τα στοιχεία των επισκέψεων και των διανυκτερεύσεων 
από την TourMIS (την Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ για τον 
Τουρισμό), καθώς και εκείνα από τα ξενοδοχεία και τις αερο-
πορικές εταιρείες παρέχουν μια σαφή εικόνα συγκρατημένης 
ανάπτυξης τους τελευταίους μήνες.
- Τρεις παράγοντες συγκλίνουν σε αυτήν την εξέλιξη στο τέ-
λος του 2011:
α) επιστροφή σε κανονικά στατιστικά νούμερα, ύστερα από 
την ανάκαμψη που ακολούθησε τον αντίκτυπο του σύννεφου 
τέφρας το α΄ εξάμηνο του έτους
β) το β΄ εξάμηνο του 2010 ήταν σχετικά ισχυρότερο από ό,τι 
το α΄εξάμηνο, οπότε οι συγκρίσεις το 2011 έγιναν σε υψηλό-
τερη βάση και
γ) η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη άρχισε να επηρεάζει τόσο 
τους καταναλωτές όσο και τη συμπεριφορά των επιχειρήσε-
ων.

Τουρισμός

Τουριστικός προορισμός η Ελλάδα
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Η Γνώμη

«Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα ενδύματα είναι 
από τα βασικότερα πράσινα προϊόντα σύμφωνα με την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι σε τροχιά 
ανάπτυξης και σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις Δημόσιες 
Συμβάσεις, ιδιαίτερα στις προμήθειες που αφορούν τα νοσο-
κομεία (εξοπλισμός και στολές) καθώς και άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες οι οποίες προμηθεύονται ενδύματα και στολές για 
τους εργαζομένους» υπογράμμισε στο «Ην-Ων» η κα Φανή 
Κοτζιά στέλεχος της ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ.
Τα Πράσινα Κριτήρια στις Δημόσιες Συμβάσεις -συνέχι-
σε- είναι οι απαιτήσεις για ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν 
που κατοχυρώνουν ότι είναι φιλικό προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. 
Ερ. Ποιες είναι οι πρακτικές για τις Πράσινες Δημόσιες Συμ-
βάσεις (ΠΔΣ);
Απ. Κατ’ αρχήν πρόκειται για την Πολιτική Πράσινων 
Προμηθειών που πρέπει να επικοινωνείται, πρέπει δηλαδή να 
ενημερώνονται οι υποψήφιοι προμηθευτές, καθώς και όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι, ιδίως οι άνθρωποι που διενεργούν τις δι-
αδικασίες των προμηθειών, καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι 
-χρήστες των προϊόντων. Σημαντικός επίσης είναι ο Καθο-
ρισμός Προτεραιοτήτων και Στόχων για τις ΠΔΣ, ο Καθο-
ρισμός των τεχνικών προδιαγραφών με τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους, καθώς και ο σαφής Καθορισμός κριτηρίων 
επιλογής και ανάθεσης. Η ΕΕ συστήνει την Υιοθέτηση του 
κριτηρίου της «πλέον οικονομικά συμφέρουσας προσφοράς» 
για τις Δημόσιες Προμήθειες και όχι αναγκαστικά της φθηνό-
τερης  προσφοράς.
Ερ. Ποια είναι γενικά η πολιτική της ΕΕ;
Απ.  Οι Δημόσιοι Φορείς και Οργανισμοί είναι μεγάλοι 
καταναλωτές στην Ευρώπη και δαπανούν περίπου το 16-
18% του ΑΕΠ της ΕΕ σε προμήθειες διαφόρων ειδών. Έτσι 
χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη με σκοπό να 
υποστηρίξουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που σέβονται και 
το περιβάλλον, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αει-
φόρο ανάπτυξη -που είναι δεδηλωμένη πολιτική της ΕΕ- και 
ταυτόχρονα να αποτελούν παράδειγμα και να καθοδηγούν 
και την ιδιωτική κατανάλωση προς περισσότερο ασφαλή, 
οικολογικά και ποιοτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό ήδη από 
το 2010 έχει τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός REACH που αφορά 

στη διακίνηση χημικών ουσιών και απαγορεύει τη χρήση 
συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε όλα τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά.
Ερ. Ποια η διαφορά ανάμεσα στον Κανονισμό REACH και 
τα πράσινα προϊόντα;
Απ. Ο Κανονισμός αναφέρεται σε ουσίες και σκευάσματα 
που αναφέρονται στις σχετικές λίστες του REACH, που απα-
γορεύεται να κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά τόσο σε 
πρωτογενή μορφή (ως χημικές ουσίες) όσο και ως στοιχεία 
επεξεργασιών των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Σύμφω-
να με τον REACH, όλοι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα 
να ζητήσουν να ενημερωθούν άμεσα (εντός 45 ημερών) για 
οποιοδήποτε προϊόν θελήσουν, από τον τελικό πωλητή του 
προϊόντος. 
Ο Κανονισμός REACH λοιπόν είναι νομοθεσία εντός της 
ΕΕ, ενώ τα «πράσινα» προϊόντα όχι μόνον συμμορφώνο-
νται με την υποχρεωτική νομοθεσία, αλλά ικανοποιούν και 
επιπλέον κριτήρια, που π.χ. αφορούν ουσίες που θεωρούνται 
«ύποπτες» ή πιθανώς επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία 
και το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον κριτήρια επίσης μπορεί 
να αφορούν τη φιλικότητα προς τον χρήστη, την ποιότητα, 
την λειτουργικότητα του προϊόντος, ακόμα και κοινωνικά 
κριτήρια τα οποία θα πρέπει να ακολουθεί η επιχείρηση κατά 
την παραγωγή, τη διακίνηση και τη διάθεση του προϊόντος 
(π.χ. συνθήκες εργασίας, αποφυγή διακρίσεων, πρωτοβουλίες  
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης). 
Ερ. Πώς μπορούν να γνωρίζουν οι αγοραστές ότι το προϊόν 
που προμηθεύονται δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες;
Απ. Οι αγοραστές, ειδικά οι μεγάλοι όπως είναι οι Δημό-
σιοι Φορείς ή μεγάλες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κλινικές, 
βιομηχανίες, κλπ) που προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες 
προϊόντων, οφείλουν να κατοχυρώνουν ότι τα προϊόντα που 
προμηθεύονται δεν περιέχουν απαγορευμένες ουσίες που 
είναι επικίνδυνες για την υγεία και το φυσικό περιβάλλον. 
Αυτό επιτυγχάνεται με δύο τρόπους συνδυαστικά: με την 
Πρόληψη (δηλαδή την ύπαρξη σαφούς και συγκεκριμένης 
αναφοράς στις προδιαγραφές πριν την αγορά του προϊόντος), 
και με τον Έλεγχο συμμόρφωσης ως προς την προδιαγραφή, 
κατά την παραλαβή.
Ερ. Πως μπορούν να χρησιμεύσουν τα οικολογικά σήματα;
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Απ. Η λίστα των ουσιών που περιλαμβάνονται στον κανονι-
σμό REACH αναθεωρείται, ανανεώνεται και συμπληρώνεται 
σε διαρκή βάση. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι υπάρχουν και 
άλλες χημικές ουσίες που είναι ύποπτες για την πρόκληση 
καρκίνου, ή ουσίες που ενδέχεται να επηρεάζουν το DNA και 
να δημιουργούν διάφορες βλάβες, ουσίες που δεν διασπώνται 
εύκολα και παραμένουν για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστη-
μα στο περιβάλλον, ουσίες που είναι ύποπτες για πρόκληση 
διαταραχών και βλαβών στο ορμονικό σύστημα, κλπ. Οι 
μελέτες διαρκούν χρόνια και ακολουθείται μια συγκεκριμένη 
διαδικασία, αρκετά χρονοβόρα, προκειμένου αυτές να συμπε-
ριληφθούν στις λίστες REACH. Τα οικολογικά σήματα είναι  
πιο «προδραστικά» θα λέγαμε, μιας και απαγορεύουν άμεσα 
και τις ύποπτες ουσίες χωρίς να περιμένουν την θεσμική 
τεκμηρίωση της επικινδυνότητάς τους, προσφέροντας έτσι τη 
μέγιστη δυνατή ασφάλεια στον καταναλωτή. Για παράδειγ-
μα στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, απαγορεύονται τα 
αζωχρώματα, κάποια βαρέα μέταλλα, οι φθαλικοί εστέρες, τα 
πολυφθοριωμένα χημικά (PFOS) κλπ και προϊόντα που βρε-
θούν να τα περιέχουν μπορούν να δεσμευτούν από τις αρχές 
καθότι δεν πληρούν τη νομοθεσία περί ασφάλειας προϊόντων. 
Η φορμαλδεΰδη είναι μια ουσία που ενώ είναι αλλεργιογό-
νος, δεν περιλαμβάνεται στον κανονισμό REACH, τα οικολο-
γικά σήματα όμως έχουν θέσει συγκεκριμένους περιορισμούς 
για την παρουσία της στα κ/υ προϊόντα. Έτσι, τα οικολογικά 
σήματα μπορούν να βοηθήσουν στο σωστό σχεδιασμό του 
προϊόντος, να συμπληρώσουν τις τεχνικές προδιαγραφές, και 
να αποτελέσουν τη βάση της αξιολόγησης και του ελέγχου 
της ποιότητος του προϊόντος.
Ερ. Πως χρησιμοποιείται η πιστοποίηση στις ΠΔΣ;
Απ. Η πιστοποίηση είναι ένα εργαλείο που αν χρησιμοποι-
ηθεί σωστά βοηθά τις διαδικασίες. Η Πιστοποίηση ενός 
Προϊόντος επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν πληροί 
όλες τις προδιαγραφές και τα οικολογικά κριτήρια που ανα-
φέρονται σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, ενώ υπάρχει ένας 
ανεξάρτητος Φορέας που πιστοποιεί τα προϊόντα ελέγχοντάς 
τα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης «επιβεβαιώ-
νουν» ότι η επιχείρηση λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα υπέρ 
του περιβάλλοντος, της επιτρέπουν να έχει μια σαφή εικόνα 
των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων, την βοηθά να εστι-
άζεται σε εκείνες που είναι σημαντικές, να τις διαχειρίζεται 
σωστά και να βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της. 
Η πιστοποίηση των προϊόντων και των περιβαλλοντικών 
συστημάτων είναι δύο διαφορετικές, αλλά συμπληρωμα-
τικές δράσεις της επιχείρησης που κινούνται προς την ίδια 
κατεύθυνση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του 
φυσικού περιβάλλοντος. 
Ερ. Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι Οικολογικές απαιτήσεις 
των προϊόντων;
Απ. Τα βασικά κριτήρια θα μπορούσαν να αναφέρονται σε 
απαγορεύσεις σχετικά με συγκεκριμένες ουσίες που είτε θε-
ωρούνται αποδεδειγμένα επιβλαβείς είτε «πιθανώς» επιβλα-
βείς, όπως συγκεκριμένα φυτοφάρμακα και αζωχρώματα, συ-
γκεκριμένες βαφές (χρώματα διασποράς, όξινα, αλκαλικά και 
άμεσης βαφής), οι χλωριωμένες φαινόλες, η φορμαλδεΰδη, οι 

φθαλικοί εστέρες, οργανοκασσιτερικές ενώσεις, βρωμιωμένοι 
επιβραδυντές καύσης, PFOS / PFOA, βαρέα μέταλλα (Ni, 
Cd, Cr, Cr(VI), Pb, Cu), ενώ τα αναλυτικά κριτήρια να ανα-
φέρονται στις διαδικασίες παραγωγής των ινών, σε χημικές 
ουσίες που χρησιμοποιούνται στις υγρές διεργασίες, καθώς 
και κοινωνικά κριτήρια. Άλλα κριτήρια αφορούν στις οργανι-
κές παραγωγές φυσικών ινών ή στις ανακυκλωμένες ίνες.
Ερ. Ποια προϊόντα έχουν οικολογική πιστοποίηση;
Απ. Πρόκειται για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα φιλικά 
προς το δέρμα, προϊόντα με οικολογικά κριτήρια για το περι-
βάλλον, προϊόντα από οργανικές καλλιέργειες. Τα πιο γνωστά 
σχήματα οικολογικής πιστοποίησης κ/υ προϊόντων είναι το 
OekoTex® Standard 100 και το Ecolabel, ενώ το GOTS ανα-
φέρεται σε κ/υ προϊόντα από φυσικές ίνες που προέρχονται 
από οργανικές παραγωγές. 
Αξίζει να σημειωθούν εδώ ορισμένα παραδείγματα σχετι-
κά με τις ΠΔΣ. Ο Δήμος Kolding στη Δανία, ενσωματώνει 
το Ecolabel και άλλα οικολογικά σήματα για τη σύναψη 
συμβάσεων για προϊόντα που καλύπτονται από τα οικολογικά 
σήματα, με σημαντική επιτυχία (δεχόμενοι και εναλλακτικά 
αποδεικτικά συμμόρφωσης). Στην Γαλλία το Γαλλικό Ναυτι-
κό έθεσε πολύ συγκεκριμένες οικολογικές προδιαγραφές για 
την προμήθεια T-shirt που προορίζονταν για το προσωπικό 
τους, «πριμοδοτώντας» τα προϊόντα με πράσινες προδιαγρα-
φές με ποσοστό 20% επί των συνολικών κριτηρίων αξιολό-
γησης. 
Επίσης άλλες χώρες έχουν υιοθετήσει Πράσινες Πρακτικές 
σε κεντρικό επίπεδο, θέτοντας οικολογικά κριτήρια για τα κ/υ 
προϊόντα που προμηθεύονται ή/και κυκλοφορούν στην εσω-
τερική αγορά, όπως η Σουηδία και η Γερμανία με την έκδοση 
Οδηγών που αναφέρονται σαφώς στην μη ύπαρξη συγκε-
κριμένων ουσιών (πλέον των υποχρεωτικών κριτηρίων του 
Κανονισμού REACH), η Μεγάλη Βρετανία που ορίζει ότι για 
τις προμήθειες κ/υ ειδών από Δημόσιους Φορείς πρέπει να 
αξιολογούνται και τα οικολογικά κριτήρια σε ποσοστό 10-
15% της συνολικής αξιολόγησης ή η Νορβηγία που επιπλέον 
προτρέπει τους καταναλωτές να απαιτούν πληροφορίες για τα 
προϊόντα που αγοράζουν (ότι αυτά δεν περιέχουν απαγορευ-
μένες ουσίες). 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Φανή Κοτζιά είναι Χημικός Μηχανικός, με μεταπτυχιακό 
στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων. Έχει εργασθεί για χρόνια 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ως ερευνήτρια και βοηθός 
διδάσκουσα και αργότερα ως ελεύθερος επαγγελματίας σε 
θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και τοπικής ανάπτυξης 
καθώς και στην εφαρμογή της Local Agenda 21 σε Δήμους 
στους τομείς της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και 
των πράσινων προμηθειών. Από το 1997 εργάζεται στην 
Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας 
Ένδυσης και Ινών (ΕΤΑΚΕΙ), ως Υπεύθυνη Ποιότητας, ως 
Υπεύθυνη Πιστοποίησης Προϊόντων, ως project manager σε 
ευρωπαϊκά έργα σχετικά με το Περιβάλλον, τη Διοίκηση και 
Οργάνωση Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση και Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.α. Σήμερα είναι Υπεύθυνη του 
Τομέα μη Τεχνολογικής Καινοτομίας, Μελετών και Συμβου-
λευτικών Υπηρεσιών της ΕΤΑΚΕΙ.
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Σε όλη την Ελλάδα έχει αναπτύξει δίκτυο πωλήσεων η εταιρία 
ενώ συνεργάζεται με μεγάλες αλυσίδες τροφίμων» υπογράμ-
μισε στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος της εταιρίας «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ-
ΤΑ ΜΑΝΟΥΡΑ ΑΕ»  παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 
κ. Ιωάννης Μανουράς
Ερ. Σε πόσα εμπορικά σημεία στην Κρήτη και εκτός Κρήτης 
στέλνονται τα προϊόντα της εταιρίας;
Απ. Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση είναι 
ολόκληρη η Κρήτη, με τον κύριο όγκο των συναλλαγών να 
λαμβάνει χώρα στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.
Πραγματοποιούνται επίσης και συναλλαγές με επιχειρήσεις 
από τα νησιά των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα. Τα γαλακτο-
κομικά προϊόντα της επιχείρησης πωλούνται σε επιλεγμένα
καταστήματα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, ενώ έχει συ-
νεργασίες και με αλυσίδες τροφίμων (Super Markets) όπως 
Carrefour-Μαρινόπουλος, S/M Χαλκιαδάκης-Βερόπουλος 
κ.α. Προς το παρόν δεν υπάρχει εξαγωγική δραστηριότητα 
από την εταιρεία.
Από τις παραγόμενες ζωοτροφές, ποσοστό 60-65% της παρα-
γωγής απορροφούν οι συνεργαζόμενοι με την επιχείρηση κτη-
νοτρόφοι, το δε υπόλοιπο διατίθεται στην ελεύθερη αγορά.
Η επιχείρηση είναι η μεγαλύτερη που δραστηριοποιείται στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρκαλοχωρίου, με πάνω από 
150 συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους, στους οποίους εξασφα-
λίζει μέσω αυτής της συνεργασίας, τόσο στον τομέα του γάλα-
κτος όσο και στον τομέα του κρέατος, ένα σταθερό εισόδημα 
που υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο για τον 
καθένα απ’ αυτούς.
Απασχολεί, εκτός των ιδρυτών και μετόχων, περίπου 20 άτομα 
προσωπικό, προερχόμενα όλα από τη γεωγραφική περιοχή του 
Δήμου Αρκαλοχωρίου, όπου και η έδρα της.
Ερ. Ποια η πορεία μέχρι σήμερα της εταιρείας;
Απ. Η εταιρεία στην παρούσα νομική της μορφή ιδρύθηκε το 
έτος 2000, με σκοπό την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποί-
ηση γεωργικών, κτηνοτροφικών και προϊόντων κρέατος.
Ιδρυτές και μέτοχοι της εταιρείας είναι τα έξι από τα επτά 
αδέλφια, τέκνα του Γεωργίου Μανουρά ήτοι οι: Μανουράς 
Ιωάννης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, με 
ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής 20%, Μα-
νουράς Βασίλειος με ποσοστό συμμετοχής 16%, Μανουράς 
Μενέλαος με ποσοστό συμμετοχής 16%, Μανουράς Μιχαήλ 
αντιπρόεδρος του Δ.Σ., με ποσοστό συμμετοχής 16%, Μα-
νουράς Αριστείδης με ποσοστό συμμετοχής 16%, Μανουράς 
Στέφανος με ποσοστό συμμετοχής 16% και Μέλος του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι επίσης, η έβδομη και 
μικρότερη των αδελφών, Μανουρά Μαρία.
Οι τέσσερις πρώτοι εκ των μετόχων το έτος 1996 ιδρύουν 
εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΜΑΝΟΥΡΑ Ο.Ε.», με αντι-
κείμενο εργασιών την παραγωγή, επεξεργασία & εμπορία 
γαλακτοκομικών προϊόντων, της οποίας εξέλιξη αποτελεί η 
υφιστάμενη σήμερα Ανώνυμος Εταιρεία. Οι μέτοχοι της εται-
ρείας είναι άριστοι γνώστες του κλάδου στον οποίο δραστηρι-
οποιούνται αφού η ενασχόλησή τους μ’ αυτόν υπερβαίνει τα 
15 έτη.
Σημειώνεται δε ότι η ενασχόληση της οικογένειας με την 
αγροτοκτηνοτροφία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950, 
όταν ο πατέρας των μετόχων, Μανουράς Γεώργιος ασχολού-
νταν συστηματικά με την κτηνοτροφία ,εκτρέφοντας άνω των 
1.000 αιγοπροβάτων. 
Η επιχείρηση σήμερα διαθέτει:
-Τυροκομείο με δυναμικότητα επεξεργασίας 3.000 τόνων γά-
λακτος ετησίως, από το οποίο παράγεται Γραβιέρα Κρήτης 
ΠΟΠ, κεφαλοτύρι, μυζήθρα, ανθότυρο και παραδοσιακό για-
ούρτι κ.α.
- Εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών ,με δυναμικότητα πα-
ραγωγής ετησίως 10.000 τόνων πλήρων μιγμάτων που καλύ-
πτουν τις διατροφικές ανάγκες όλων των παραγωγικών ζώων.
-Μονάδα ημιεσταυλισμένης αιγοπροβατοτροφίας, εκτροφής 
3.000 προβάτων, με ετήσια παραγωγή 250 τόνων περίπου πρό-
βειου γάλακτος, αλλά και κρέατος.
Ολόκληρη η παραγωγή γάλακτος της προαναφερόμενης μονά-
δος διατίθεται στο τυροκομείο της επιχείρησης.
-Κρεοπωλείο στο Αρκαλοχώρι. 
-Σφαγείο στην Νεάπολη.
-Το μαγαζί πωλήσεων τυροκομικών προϊόντων πλ.Κορνάρου.
-Δεύτερο μαγαζί πωλήσεων τυροκομικών προϊόντων στις Πα-
τέλες Ηρακλείου.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο Ιωάννης Μανουράς είναι πρόεδρος της εταιρίας και γεννή-
θηκε το 1973. Κατάγεται από τα Ανώγεια Ρεθύμνης. Μεγάλω-
σε στα Καστελλιανά, του Δήμου Αρκαλοχωρίου μαζί με την 
οικογένεια του (μέλος πολύτεκνης οικογένειας).
Είναι απόφοιτος του βρετανικού πανεπιστημίου «Universityof 
Cental Lancashire» και έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων και Marketing.
Το 1991 σε συνεργασία με τα αδέλφια του, εκσυγχρονίζει την 
οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής τυροκομικών προϊόντων 
και θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Ταυτό-
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χρονα, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και δημιουργεί το 
πρώτο κατάστημα Εμπορίας Κρεάτων και Τυροκομικών στο 
Αρκαλοχώρι.  
Η θέληση του να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας περιοχής απο-
κλειστικά εξαρτώμενης από τον ευαίσθητο πρωτογενή τομέα 
αλλά προπάντων η θέληση να συμβάλει στην προώθηση των 
προϊόντων του πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα της αιγοπροβα-
τοτροφίας στην ελληνική αγορά τον οδηγούν στη δημιουργία 
της γνωστής σε όλους πλέον εταιρίας Αγροκτήματα Μανουρά 
Α.Ε.
Από το 1993 είναι μέλος της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δη-
μοκρατίας στο Αρκαλοχώρι. Το 2004 η έντονη διάθεση του για 
προσφορά τον ωθεί να ασχοληθεί με τα κοινά και επιλέγεται 
ως υποψήφιος βουλευτής στο Νομό Ηρακλείου με το συνδυα-
σμό της Νέας Δημοκρατίας. Οι πολίτες του νομού, εκτιμώντας 
την ειλικρίνεια, την αξιοπρέπεια και τη τιμιότητα που επέδειξε 
τόσο κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα όσο και καθ 
όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, τον 
τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους, λαμβάνοντας 9.350 ψή-

φους, αποτέλεσμα πολλά υποσχόμενο για πρωτοεμφανιζόμενο 
νέο πολιτικό.
Το 2006 ιδρύει το σύλλογο με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙ-
ΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 
ΜΑΝΟΥΡΑ Α.Ε» όπου και τίθεται επικεφαλής της προσπάθει-
ας για τη διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας σε ολόκληρη 
την περιοχή με στόχο την βοήθεια ατόμων που κινδυνεύουν 
από έλλειψη αίματος.
Το καλοκαίρι του 2007 σε συνεργασία με επιφανείς επιστήμο-
νες, επιχειρηματίες και προσωπικότητες ολόκληρης της Κρή-
της αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συστήσει σύλλογο για 
την προώθηση της ιδέας της δωρεάς οργάνων «ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ 
ΖΩΗΣ». Πρωταρχικός σκοπός του εν λόγω Συλλόγου είναι η 
καλλιέργεια της ιδέας της δωρεάς οργάνων σώματος και προ-
ώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, τόσο σε εταιρικό όσο και 
σε προσωπικό επίπεδο.
Από το 2007 έως το 2009 δραστηριοποιήθηκε στην εταιρεία 
«Αγροκτήματα Μανουρά Α.Ε» και από το 2010 έως σήμερα 
παραμένει πρόεδρος της εν λόγω εταιρείας.
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Αφιέρωμα

«Ο τουρισμός και η ναυτιλία είναι στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος των Ελλήνων και των Ινδών επιχειρηματιών» 
ανέφερε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» το μέλος του 
προσωρινού διοικητικού συμβουλίου του νέου Ελληνο-Ινδικού 
Επιμελητηρίου κ. Μιχαήλ Μποδούρογλου.
Ερ. Πότε θα εκλεγεί το νέο διοικητικό συμβούλιο;
Απ. Για να εκλεγεί το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα 
με τον νόμο, πρέπει το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο 
να αναπτύξει το Επιμελητήριο, να του δώσει υπόσταση και 
στη συνέχεια να παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση τα 
πεπραγμένα. 
Στην συνέχεια εκλέγεται η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή και 
το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ερ. Πόσα είναι τα μέλη του προσωρινού διοικητικού 
συμβουλίου και πόσο θα διαρκέσει η θητεία του;
Απ. Η προσωρινή διοίκηση είναι εντεκαμελής και απαρτίζεται 
από τους:
Μιχαήλ Μποδούρογλου, Γιώργο Γεράρδο, Μανώλη Αγγελάκα, 
Σπύρο Κουρούπη, Πάτροκλο Γεωργιάδη, Χρήστο Δήμα, 
Γιάννο Γραμματίδη, Μιχάλη Κυριακίδη, Ηλία Κοπανίτσα, 
Πέτρο Δίπλα και Βαγγέλη Αντωνάτο.
Ερ. Ποιες είναι οι ενέργειες του προσωρινού διοικητικού 
συμβουλίου;
Απ. Οι πρώτες ενέργειες που είναι απαραίτητες είναι η 
οργανωτική δραστηριότητα και η αποτελεσματική δικτύωση 
με τους φορείς της Ινδίας.
Επίσης σε επίπεδο δράσεων οι προτεραιότητες είναι η 
ανάπτυξη ενός λειτουργικού και χρήσιμου ηλεκτρονικής 
ιστοσελίδας (site) με πληροφοριακό υλικό από την Ινδία και  
επιχειρηματικών νέων, η διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία 
με το Επιμελητήριο της Ινδίας και η πραγματοποίηση  
επιχειρηματικής αποστολής με στόχο το B2B matching.
Ερ. Ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός επιχειρηματικής 
ανάπτυξης μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδίας;
Απ. Ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα 
αλλά και στην Ινδία σχετικά με τα πλεονεκτήματα της κάθε 
πλευράς. Αυτό θα γίνει με οργάνωση Ημερίδων, τηλεοπτικών 
εκπομπών αλλά και επιτόπιες επισκέψεις σε κάθε χώρα.
Ερ. Σε ποιους κλάδους υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις 
στην Ελλάδα;
Απ. Ο τουρισμός και η ναυτιλία ίσως που είναι και οι 

ισχυρότεροι τομείς της Ελληνικής οικονομίας είναι οι  
προφανείς κλάδοι που θα ενδιέφεραν κάθε επενδυτή. Θα 
μπορούσα να αναφέρω επίσης, το λογισμικό ΙΤ, ορυκτά, 
μέταλλα, μεταφορικά μέσα, φάρμακα κ.α
Ερ. Ποιες ελληνικές εταιρίες έχουν σκοπό να αναπτυχθούν 
επιχειρηματικά στην Ινδία;
Απ. Μπορούμε να αναφερθούμε σε κλάδους εταιριών όπως:  
λογισμικού, φαρμάκων, αγροτικών προϊόντων, σακχαροειδών, 
ενέργειας, γαλακτοκομικών, μετάλλων.
Ερ. Υπάρχει σκέψη να υπάρξει μεταφορά των δύο πολιτισμών 
(Ελλάδας- Ινδίας) μέσα από πολιτιστικές ενέργειες;
Απ. Ο πολιτισμός παίζει σημαντικότατο ρόλο στην 
ενδυνάμωση των εμπορικών σχέσεων των λαών. Το γεγονός 
ότι οι δύο χώρες με τους αρχαίους πολιτισμούς τους αλλά και 
με την αμοιβαία αλληλεπίδρασή τους από την εποχή του Μ. 
Αλεξάνδρου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πολιτιστικές 
ενέργειες μεταξύ τους.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Ο Μιχάλης Μποδούρογλου είναι μέλος του προσωρινού 
διοικητικού συμβουλίου του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου 
με έδρα την Ελλάδα.
Ο κ. Μ. Μποδούρογλου είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Paragon Shipping Inc από την ημέρα ίδρυσής 
της τον Ιούνιο του 2006, καθώς και ιδρυτής, πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος της Box Ships Inc από τον Μάιο 
του 2010 που συστάθηκε η εταιρεία, ενώ η εμπειρία του σε 
διάφορους τομείς της ναυτιλίας ξεπερνά τα 30 χρόνια. Τόσο 
η Box Ships η οποία δραστηριοποιείται στα containerships 
όσο και η Paragon Shipping που δραστηριοποιείται στα bulk 
carriers είναι εισηγμένες στο NYSE. 
Είναι απόφοιτος του πανεπιστημίου Newcastle-upon-Tyne 
του Ηνωμένου Βασιλείου με Bachelor στο τομέα του Marine 
Engineering και Master στον τομέα της Ναυπηγικής.
Είναι μέλος του «Cayman Islands Shipowners» Advisory 
Council, του Board of Academic Entrepreneurship of the 
Free University of Varna καθώς επίσης και της Ελληνικής 
Επιτροπής του Γερμανικού (Germanischer Lloyd)  και του 
Ιταλικού Νηογνώμονα (RINA).
Επίσης από το 2010 έχει αναλάβει καθήκοντα ως Επίτιμος 
Πρόξενος της Δημοκρατίας της Σλοβακίας με έδρα τον 
Πειραιά.

Νέες συνεργασίες Ελλήνων-Ινδών επιχειρηματιών

Μιχαήλ Μποδούρογλου 
μέλος του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου 

του νέου Ελληνο-Ινδικού Επιμελητηρίου

Ο παρακάτω πίνακας δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο 
του 2011 από την UBS, η οποία είναι μια από τις 
μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως. Παρουσιάζει τις 19 
χώρες οι οποίες είναι πιο πιθανόν να πτωχεύσουν. Στον 
πίνακα αναφέρεται όχι μόνο η αναλογία του Δημόσιου 
χρέους προς το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ), 
αλλά η πίστωση προς το ΑΕΠ ή αλλιώς το σωρευτικό 
πιστωτικό υπόλοιπο ενός κράτους και η αναλογία 
δανείων προς τραπεζικές καταθέσεις συν το δημόσιο 
χρέος για να διαμορφωθεί ένας δείκτης πιστωτικού 
κινδύνου. Όπως δείχνει η κατάταξη με βάση τον δείκτη 
πιστωτικού κινδύνου, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και 

η Ισπανία έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να 
πτωχεύσουν. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση 
με δείκτη 6.1. Ακόμα και η Αγγλία είναι σχεδόν κοντά 
μας και ελάχιστα πιο κάτω η Δανία και η Γαλλία. Μόνο 
εμείς όμως δεχθήκαμε τόσο λυσσαλέα επίθεση και 
εξευτελισμό, από τον διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης 
με σκοπό την ταπείνωση και την παραδειγματική 
τιμωρία της Ελλάδας και την επίρριψη της ευθύνης της 
παγκόσμιας και της Ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης. 
Μέχρι που ήρθε η αλήθεια των αριθμών να μας δείξει 
την πραγματική κατάσταση.

Οικονομική κρίση - είμαστε περήφανοι Έλληνες 
με ένδοξη ιστορία και λαμπρό παγκόσμιο 
πολιτισμό - μπορούμε να τα καταφέρουμε

Η Ενημέρωση

Δρ.  Γιώργος Σ. Ατσαλάκης
Διδάσκων Πολυτεχνείου 

Κρήτης

Ιωάννα Γ. Ατσαλάκη 
Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Ελλάδος
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Η Ενημέρωση

Χωρίς ίχνος σεβασμού και ηθικής μας μείωσαν, 
μας εξευτέλισαν και μας χτύπησαν άνανδρα και 
αδυσώπητα. Μας χτύπησαν αυτοί που εκπροσωπούσαν 
τις διεφθαρμένες πολυεθνικές εταιρίες (Siemens, Man, 
Benz κ.λπ.) οι ποίες εκβίαζαν και χρημάτιζαν ανίκανους, 
ανεπαρκείς, διεφθαρμένους πολιτικούς και κρατικούς 
λειτουργούς, για να πωλούν σε υπέρογκες τιμές τα 
προϊόντα τους, δίδοντας μας παράλληλα υψηλότοκα 
δάνεια και υποδουλώνοντας για πάνα τον Ελληνικό λαό 
κάτω από την «στρατιωτική μπότα» του χρέους.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΔΝΤ, 
εξετάζοντας τις 5 περιπτώσεις πιο επιτυχημένων 
δραστικών μειώσεων δημοσιονομικών ελλειμμάτων 
των τελευταίων 40 ετών προκύπτει ότι ο μέσος όρος 
μείωσης ανέρχεται στο 8,92% του ΑΕΠ και το μέσω 
διάστημα επίτευξης της μείωσης στα 8,2 έτη. Εμάς μας 
τιμώρησαν επιβάλλοντας να μειώσουμε το πρωτογενές 
έλλειμμα του δημοσίου κατά 11% του ΑΕΠ σε 
διάστημα 3.5 ετών και σε περίοδο ύφεσης. Δεν είναι η 
Ελλάδα ο αποδιοπομπαίος τράγος της Ευρώπης. Πολύ 
περισσότερο δεν είναι ο Ελληνικός λαός. Τελευταία, 
ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι αρχίζουν και 
αντιλαμβάνονται πόσο άδικη ήταν η υπερβολική 
επίθεση κατά της Ελλάδας.
Ως ένα έθνος με την πιο μακρά και φωτεινή ιστορία 
στον πλανήτη, οι Έλληνες δικαιούμαστε να είμαστε 

περήφανοι για το παρελθόν μας. Αρκεί να το γνωρίζουμε 
και να διδασκόμαστε από αυτό. 
Οι ανθρώπινες αξίες με πυρήνα τον άνθρωπο, που 
γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, μεταλαμπαδευτήκαν 
από τον Βαρλαάμ Καλαβρό, τον Χρυσολωρά, τον 
Νικηφόρο Γρηγορά και άλλους από το Βυζάντιο στην 
Δύση, πυροδοτώντας την εποχή της Αναγέννησης 
και του Διαφωτισμού στην Ευρώπη. Δημιούργησαν 
πολιτισμικά πρότυπα τα οποία κυριάρχησαν στην Δύση 
και σε όλο τον πλανήτη τα τελευταία 2.500 χρόνια.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο τέως πρόεδρος της Γαλλίας Valery 
Giscard d’Estaing δήλωσε ότι η «Ευρώπη χωρίς Ελλάδα 
είναι παιδί χωρίς πιστοποιητικό γέννησης». Μία άποψη 
που όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο την 
ασπάζονται. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι που 
γεννηθήκαμε Έλληνες.
Είμαστε μια πλούσια, πολλαπλά προικισμένη χώρα 
και σε ιστορικά γεωγραφική στρατηγική θέση με ένα 
ιστορικά υπερήφανο λαό. Είμαστε όσο κανένα άλλος 
λαός, εξοπλισμένοι με ένα πολιτισμό βαθειά ριζωμένο 
μέσα μας, παγκόσμια αναγνωρισμένο, που οι αρχές του, 
οδηγούν την ανθρωπότητα στην πρόοδο πάνω από 2.500 
χρόνια, ο οποίος  πολιτισμός, μας δίνει ανεξάντλητη 
δύναμη για να αλλάξουμε, για να πετύχουμε το άριστο 
-όπως ακριβώς έκαναν και οι αρχαίοι Έλληνες πρόγονοι 
μας. Έχουμε την δύναμη να οραματιστούμε. Και ήρθε η  
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ώρα να οραματιστούμε το μέλλον της Ελλάδας.
Φυσικά τα παραπάνω δεν μας απαλλάσσουν από την 
υποχρέωση να αλλάξουμε το χρεοκοπημένο πολιτικό 
μας σύστημα, τα διεφθαρμένα κομματικά στελέχη 
-υπαλλήλους των διαφόρων οικονομικών συμφερόντων, 
οι οποίοι τόσα ανεύθυνα διακυβέρνησαν με κομματικά 
και συντεχνιακά συμφέροντα, υπερχρέωσαν την χώρα, 
και την διέσυραν διεθνώς. Δεν μας απαλλάσσουν από 
την ευθύνη να αναδιοργανώσουμε τον δημόσιο τομέα 
ώστε να τον καταστήσουμε παραγωγικότερο, δικαιότερο 
και επί τέλους να λειτουργεί η κρατική μηχανή 
ανεξάρτητα από τα ποια κόμματα θα κυβερνούν. 
Πρώτα από όλα πρέπει να οραματιστούμε την δική μας 
ατομική αλλαγή. Πρέπει να αλλάξουμε τις επιλογές  
μας ξεκινώντας από την επερχόμενες εκλογές. Πρέπει 
να καταψηφίσουμε τις ηγεσίες που αδιαφορούν για 
τα συμφέροντα του συνόλου του ελληνικού λαού. Να 
καταψηφίσουμε αυτούς που ενδιαφέρονται μόνο για τα 
συμφέροντα των κομμάτων τους, να καταψηφίσουμε 
αυτούς που ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των 
επαγγελματικών συντεχνιών τους εις βάρος του 
κοινωνικού συνόλου, να καταψηφίσουμε αυτούς που 
ενδιαφέρονται για τα συνδικαλιστικά τους συμφέροντα 
εις βάρος της κοινωνίας, να καταψηφίσουμε αυτούς που 
υπηρετούν τα διεφθαρμένα οικονομικά συμφέροντα σε 
βάρος του λαού. 
 Πρέπει να επιλέξουμε αδιάφθορες ηγεσίες και 
στελέχη που να έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν 
στρατηγικές τουλάχιστον εικοσαετίας, για να 
μπορέσουν να ξαναδημιουργήσουν την Ελλάδα μέσα 
από μια διαδικασία κάθαρσης για την αποβολή: 
των πελατειακών σχέσεων, του κομματισμού, της 
αναξιοκρατίας, της επαγγελματικής ανεπάρκειας, της 
έλλειψης ευθύνης, της ατιμωρησίας, της διαφθοράς, της 
αναποτελεσματικότητας, της κρατικής αδικίας και της 
φοροδιαφυγής.
Η ηθική υποχρέωση μας απέναντι στην λαμπρή ιστορία 
μας, στις επερχόμενες γενιές, στην κοινωνία μας 
και στον πολιτισμό μας απαιτούν αυτές οι ηγετικές 
ομάδες να καταστρώσουν στρατηγικά σχέδια που θα 
υλοποιήσουν τα παρακάτω:
Α) Ο Δημόσιος τομέας. Ο δημόσιος τομέας θα πρέπει 
να γίνει παραγωγικός, κοινωνικά δίκαιος και να 
υπηρετεί τον πολίτη και όχι τα κόμματα. Αυτό θα 
μπορέσει να γίνει με την κατάστρωση ενός στρατηγικού 
προγράμματος που θα αποτελεί το όραμα όλων, για το 
πού θέλουμε να φθάσει η Ελλάδα τα επόμενα είκοσι 
χρόνια σε όλους τους τομείς (δικαιοσύνη, παιδεία, 
οικονομική ανάπτυξη, τουρισμός, ναυτιλία, γεωργία, 
βιομηχανία-βιοτεχνία, χωροταξικό, άμυνα, αθλητισμός 
κλπ.). Το πρόγραμμα αυτό θα εξειδικευτεί κατά 
υπουργείο σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους 
και μακροπρόθεσμους επί μέρους στόχους. Όπου 
χρειαστεί θα πρέπει να ζητηθεί τεχνογνωσία από 
άλλες χώρες υιοθετώντας μεθόδους που ήδη έχουν 
δοκιμαστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες. Η υλοποίηση 
του προγράμματος θα είναι διαχρονική ανεξάρτητα 

από πια κόμματα θα βρίσκονται στην κυβέρνηση. Είναι 
σημαντικό οι αλλαγές στο δημόσιο να υποστηριχτούν 
από την ευρεία χρήση έξυπνης πληροφορικής, 
διασυνδεδεμένης μεταξύ των υπουργείων. Παράλληλα 
οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπαιδεύονται συνεχώς και 
θα αξιολογούνται. Μόνο μετά από εκπαίδευση και  
αξιολόγηση θα αποφασίζεται η εξέλιξη τους. Πρέπει να 
σταματήσει η ίση μεταχείριση των άνισων. 
Β) Το κρατικό έλλειμμα. Την άμεση αντιμετώπιση του 
πρωτόγεννες ελλείμματος, ώστε να σταματήσουμε πλέον 
να δανειζόμαστε για να καλύπτονται τα ελλείμματα και 
να αυξάνεται το συνολικό χρέος. Δεν μπορεί το κράτος 
να ξοδεύει περισσότερο από ότι εισπράττει. Η μείωση 
του ελλείμματος δεν θα πρέπει να γίνει με περαιτέρω 
αύξηση των φόρων, αλλά να γίνει  με την μείωση των 
δαπανών και κυρίως της σπατάλης που εξακολουθεί να 
είναι σε υψηλά επίπεδα, (κυρίως στα υπουργεία υγείας 
και αμύνης). Επί πλέον θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα 
για την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων ώστε να 
κρατήσουμε τουλάχιστον την έννοια της ανθρωπιάς σε 
ένα ικανοποιητικό επίπεδο.
Γ) Η διαχείριση του χρέους. Ανάπτυξη στρατηγικών 
διαχείρισης του χρέους και η σκληρή διαπραγμάτευση 
τους. Μετά την επικείμενη διαγραφή του δημοσίου 
χρέους κατά περίπου 100 δις ευρώ το συνολικό 
χρέος θα κατέλθει στο επίπεδο των 260 δις ευρώ, 
περίπου 120% του ΑΕΠ το οποίο και πάλι δεν θα 
μπορεί να είναι βιώσιμο. Απαιτείται περαιτέρω 
διαγραφή χρέους είτε εθελοντικά είτε αναγκαστικά, 
τουλάχιστον επιπλέον 100 δις ευρώ ώστε το δημόσιο 
χρέος να ανέλθει στα επίπεδα του 2002 (160 δις). Με 
τον τρόπο αυτό αφενός επιτυγχάνεται η συμμετοχή 
στις ζημιές αυτών που κατέχουν τον παγκόσμιο 
πλούτο, αφού η δική τους κερδοσκοπική απληστία 
έχει την ευθύνη της χρηματοοικονομικής κρίσης. Και 
αφετέρου ικανοποιείται το κοινό λαϊκό αίσθημα του 
να πληρώσουν αυτοί που δημιούργησαν την κρίση, 
και παράλληλα να σταματήσει ο εξευτελισμός της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας με την συνεχή περικοπή 
μισθών και συντάξεων.  
Απαιτείται περίοδος χάριτος για την αποπληρωμή 
των δανείων τουλάχιστον πέντε ετών. Και η χρονικός 
ορίζοντας αποπληρωμής να επεκταθεί στα επόμενα 30 
-40 έτη. Το χρέος και οι τόκοι θα πρέπει να πληρώνονται 
μόνο όταν η οικονομία θα είναι σε ανάπτυξη και όχι 
κατά τα έτη ύφεσης, (κάτι παρόμοιο έγινε και για την 
Γερμανία για να αναπτυχτεί μετά τον Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο). Μόνο με μια δεύτερη διαγραφή χρέους θα 
μπορούσαμε να συζητήσουμε μερικό συμψηφισμό με τις 
γερμανικές αποζημιώσεις των κατοχικών δανείων.
Θα πρέπει να επιτραπεί από τους Ευρωπαϊκούς εταίρους 
μας η χρηματοδότηση κατευθείαν των κρατών από την 
Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα (ΕΚΤ) με επιτόκιο 1-1,5% 
με παράλληλο έλεγχο της αξιοποίησης αυτών των 
κεφαλαίων. Σήμερα η ΕΚΤ δανείζει μόνο τις τράπεζες 
με επιτόκιο 1,25% οι οποίες στην συνέχεια δανείζουν 
τα κράτη με επιτόκια ακόμα και 5%. Την διαφορά 

Πίνακας: 19 πιο πιθανές χώρες να πτωχεύσουν (πηγή: Τράπεζα UBS 2011)

α/α Χώρες Πιστώσεις ως προς 
ΑΕΠ

Δάνεια προς 
καταθέσεις

Δημόσιο χρέος ως 
προς το ΑΕΠ

Δείκτης πιστωτι-
κού κινδύνου

1 Ιρλανδία 56.1% 187.3% 99.4% 7.6
2 Πορτογαλία 53.6% 189.2% 83.1% 7.0
3 Ισπανία 66% 223% 83.1% 7.0
4 Ελλάδα 55.7% 117.7% 130.2% 6.1
5 Αγγλία 35.2% 150.5% 76.7% 6
6 Ουγγαρία 21% 123.6% 85.3% 5.8
7 Δανία 44.1% 346.1% 44.2% 5.6
8 Γαλλία 19.4% 163.6% 84.2% 5.5
9 Βέλγιο 22% 98.1% 100.2% 5.5
10 Σουηδία 27.3% 237.6% 41.7% 5.5
11 Ολλανδία 15.7% 158.7% 66% 5.4
12 Βουλγαρία 36% 102.6% 16.6% 5.3
13 Φιλανδία 19.9% 156.4% 50% 5.3
14 Ιταλία 25.3% 165.2% 118.4% 5.2
15 Καναδάς 23.4% 199.3% 81.7% 5.1
16 Νορβηγία 24.8% 214.9% 54.3% 5.1
17 Ρουμανία 21.2% 113.3% 35.3% 5.1
18 Πολωνία 24.6% 106.3% 54.2% 4.8
19 ΗΠΑ 5.1% 147% 92.7% 4.8
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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.
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επιτοκίου 3-4% την καρπώνονται οι τράπεζες 
-μεσάζοντες. Τα κράτη τόσο προκλητικά απαιτούν 
να πληρώνουν οι λαοί αυτή την διαφορά επιτοκίου 
ως αθέμιτα κέρδη των τραπεζών, μέσω της βαριάς 
φορολογίας και της εξευτελιστικής μείωσης των μισθών 
και της αξιοπρέπειας των λαών.
Δ) Η ανάπτυξη. Η εισροή πλούτου στη Ελλάδα μπορεί 
να προέλθει είτε από την αύξηση των εξαγωγών και 
την μείωση των εισαγωγών, είτε από την αύξηση του 
τουρισμού. Για να αυξηθούν οι εξαγωγές απαιτούνται 
είτε προϊόντα που ενσωματώνουν μοναδική 
τεχνολογία ή τεχνογνωσία, οπότε λόγω συγκριτικού 
πλεονεκτήματος, μπορούν να πωληθούν σε υψηλή 
τιμή, είτε προϊόντα χαμηλής τιμής σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές. Η εσωτερική υποτίμηση της μείωσης του 
κόστους παραγωγής η οποία επιχειρήθηκε να γίνει με 
την μείωση των μισθών δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα. Περαιτέρω μείωση του κόστους 
πρέπει να προέλθει από δημοσιονομική προσαρμογή. 
Δηλαδή από την μείωση του φόρου εισοδήματος 
και των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών 
(το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος). Αυτή η μείωση 
θα βοηθήσει τις εξαγωγές καθώς πολλά προϊόντα θα 
είναι πλέον ανταγωνιστικά και καθόσον οι εξαγωγές δεν 
επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
Η απώλεια εσόδων που θα έχει το κράτος από 
τις μειώσεις των φόρων και των εισφορών, θα 
αναπληρωθούν από τους φόρους επί των ακινήτων 
(ακινήτων που δεν χρησιμοποιούνται στην παραγωγική 
διαδικασία), και από το ΦΠΑ.
Η αναδιοργάνωση του κράτους θα οδηγήσει από μόνη 
της σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη καθώς το κράτος 
θα λειτουργεί πλέον ορθολογικά και δεν θα εμποδίζει 
την επιχειρηματικότητα. Επίσης υλοποιώντας έργα 
υποδομής θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη.
Ε) Ορυκτός πλούτος. Η άμεση αξιοποίηση των 
αποθεμάτων ορυκτού πλούτου, κυρίως πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, παρακάμπτοντας τα συμφέροντα εκείνα 
που παρεμποδίζουν την εκμετάλλευση τους. Μόνο τα 
αποθέματα φυσικού αερίου νότια της Κρήτης έχουν 
πολλαπλάσια αξία του συνολικού χρέους του κράτους.  
Η αξιοποίηση της ηλιακής και άλλων ήπιων μορφών 
ενέργειας θα εξοικονομήσει εκροές χρημάτων καθώς θα 
υποκαταστήσει εισαγωγές καυσίμων.
ΣΤ) Ιδιωτικοποιήσεις. Αναβολή του προγράμματος 
ιδιωτικοποιήσεων για αρκετά χρόνια, καθόσον 
οι αποτιμήσεις των επιχειρήσεων και άλλων 
περιουσιακών στοιχειών του κράτους είναι εξαιρετικά 
χαμηλές. Εν τω μεταξύ οι δημόσιες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να αναδιοργανωθούν ώστε να λειτουργούν 
αποτελεσματικά.
 Σύμμαχος σε όλα τα παραπάνω είναι η απόφαση 
των ευρωπαίων ηγετών της 9ης Δεκεμβρίου 2011. 
Η Ευρώπη είχε δυο επιλογές. Ή να προχωρήσει στο 
μέλλον με λιγότερο κράτη ή να προχωρήσουν όλα μαζί 
τα κράτη, αλλά περισσότερο ενωμένα. Κυριάρχησε 

η σοφή απόφαση να προχωρήσει η Ευρώπη με όλα 
τα κράτη και να γίνει περισσότερο ενωμένη για να 
αντιμετωπίσει τις ανακατατάξεις από τις αλλαγές στην 
παγκόσμια οικονομία και κυρίως στην απασχόληση. 
Σήμερα εκτός από τις ραγδαία αναπτυσσόμενες 
οικονομίες της Κίνας, της Ινδίας, της Βραζιλίας και της 
Ρωσίας εμφανίζονται νέες δυναμικά αναπτυσσόμενες 
χώρες όπως η Ινδονησία, το Μεξικό και η Τουρκία. 
Οι περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας 
παγκοσμίως δημιουργούνται και θα δημιουργούνται σε 
αυτές τις χώρες και σε βάρος τη Ευρώπης, ΗΠΑ κ.λπ. 
Οπότε ορθά η Ευρώπη απεφάσισε να αντιμετωπίσει 
αυτές τις αρνητικές εξελίξεις περισσότερο ενωμένη. 
Επί πλέον μόνο ενωμένη η Ευρώπη θα μπορέσει 
να αντιμετωπίσει και να ελέγξει  τις πανίσχυρες 
χρηματοοικονομικές αγορές. Και εμείς, περισσότερο 
ενωμένοι με την Ευρωπαϊκή οικογένεια θα μπορέσουμε 
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Η μη άμεση αλλαγή κατεύθυνσης για την επίτευξη 
των παραπάνω από την πλευρά μας, θα φέρει πολύ 
σύντομα στο προσκήνιο απρόσμενες εξελίξεις, όπως η 
καταναγκαστική έκδοση λαϊκών ομολόγων μηδενικού 
επιτοκίου με θύμα τις εναπομείναντες τραπεζικές 
καταθέσεις του λαού, για την χρηματοδότηση των 
ελλειμμάτων ενός σπάταλου κρατικού τομέα μέχρι 
έως ότου αυτός χρεοκοπήσει άτακτα και οριστικά, με 
απρόβλεπτες συνέπειες για όλους μας, για την ιστορία 
μας, και για τα παιδιά μας.
Οι Έλληνες που εργαστήκαν σε άλλες χώρες με άλλα 
συστήματα οργάνωσης του κράτους, πέτυχαν και 
μεγαλούργησαν στην ζωή τους. Λαμπρό παράδειγμα η 
Ελλάδα της διασποράς που θα μπορούσε να βοηθήσει με 
τεχνογνωσία οργάνωσης και διοίκησης. Αλλάζοντας το 
σύστημα μας θα πετύχουμε και εμείς. 
Θα περάσουμε μια μικρή αλλά καθοριστική στιγμή σε 
σχέση με τη μακρά και ένδοξη ιστορία της Ελλάδας. 
Το μέλλον είναι στα χέρια μας, ας αλλάξουμε τώρα. 
Ίσως το κράτος να χρεοκοπήσει, δεν είμαστε όμως 
χρεοκοπημένο Έθνος, είμαστε Έλληνες με μια 
μακροχρόνια και ιστορικά ατσάλινη ανεξάντλητη 
θέληση, με την οποία έχουμε πολλές φορές στο 
παρελθόν αποδείξει ότι, κυρίως ενωμένοι, έχουμε 
κατορθώσει απίστευτα επιτεύγματα. Οραματιστήκαμε 
την Δημοκρατία, την Ακρόπολη, τους ολυμπιακούς 
αγώνες, θεμελιώσαμε τις περισσότερες επιστήμες, 
αναπτύξαμε το θέατρο τη γλυπτική και τις λοιπές τέχνες, 
γράψαμε ιστορία, δημιουργήσαμε πολιτισμό παγκόσμιας 
ακτινοβολίας, δημιουργήσαμε αυτοκρατορίες, κάναμε 
επαναστάσεις, κάναμε απελευθερωτικούς πόλεμους, 
δείξαμε ότι οι ήρωες πολεμάνε σαν τους Έλληνες και 
τόσα άλλα για τα οποία είμαστε περήφανοι. Τώρα 
είναι η ώρα να γίνομαι υπεύθυνοι και να κερδίσουμε 
ξανά το σεβασμό που μας αξίζει. Τώρα είναι ώρα 
να οραματιστούμε το μέλλον μας. Πρέπει όλοι μαζί 
(ακόμα και όλα τα κόμματα μαζί) να σχεδιάσουμε, και 
να δουλέψουμε ενωμένοι για να επιτύχουμε το νέο μας 
όραμα.

Η Ενημέρωση
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Νάντια Βαλαβάνη 
Η Νάντια Βαλαβάνη, οικονομολόγος, συγγραφέας και 
ερευνήτρια του έργου του Μπρεχτ.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΠΟΤΕ ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ…

«Ο κόσμος δεν άλλαξε ποτέ παλεύοντας για απλή επιβίωση…»  
είναι το μήνυμα του νέου βιβλίου «ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ-
ΛΑ» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» η 
Κρητικιά συγγραφέας Νάντια Βαλαβάνη.  
Ακόμη ανέφερε «Όλα τα θέματα του συμπλέκονται με ένα κε-
ντρικό ερώτημα: Μπορεί να υπάρξει «πολιτισμένη» κοινωνία 
στο μέλλον χωρίς μια πολιτιστική επανάσταση σήμερα; Στους 
σημερινούς σκοτεινούς καιρούς μπορούμε να βρεθούμε πίσω 
απ’ τη γραμμή που χάραξαν οι εξαθλιωμένες εργάτριες ιματι-
σμού του Λώρενς της Μασαχουσέτης, όταν ξεσηκώθηκαν το 
1911 με την απαίτηση «θέλουμε ψωμί, αλλά θέλουμε και τρι-
αντάφυλλα»;»
 Ερ. Ποιες είναι οι θέσεις και ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου 
του Χρέους για το ξεπέρασμα της κρίσης στην Ελλάδα;
Απ. Η Επιτροπή για το Λογιστικό Έλεγχο επί του Ελληνικού 
Δημόσιου Χρέους (ΕΛΕ) πρωτοεμφανίστηκε στις 3 Μαρτίου 
2011 μέσω μιας διακήρυξης με 100 ελληνικές και 120 διεθνείς 
υπογραφές. Η διακήρυξη απαιτούσε «άνοιγμα» των βιβλίων 
του χρέους, εντοπισμό του «απεχθούς» (προϊόν συναλλαγών 
π.χ. κατά τις παραδοχές Γερμανικών Δικαστηρίων, όλες οι 
συμβάσεις με SIEMENS ή για υποβρύχια) και επίκληση «κα-
τάστασης ανάγκης» - με στόχο μια δραστική διαγραφή του. 
Από την όποια ελληνική κυβέρνηση ζητούσε να προχωρήσει 
σε (εξωτερική) στάση πληρωμών [«αθέτηση υποχρεώσεων»] 
ώστε να σταματήσει η αιμορραγία πόρων του ελληνικού λαού 
στους «θεσμικούς» τζογαδόρους («χρηματοπιστωτικές αγο-
ρές») μέχρι ν’  αποδεχτούν το «κούρεμα». Καλούσε ταυτόχρο-
να τις συλλογικότητες λαού και νεολαίας να πάρουν στα χέρια 
τους με κινηματικό τρόπο την υπόθεση του χρέους. Τον Μάιο 
2011 σε διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα μπήκαν τα θεμέλια για 
τη δημιουργία ΕΛΕ και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα 
υπάρχουν Επιτροπές στην Ιρλανδία (έδωσε ήδη πόρισμα), στην 
Πορτογαλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο και είναι υπό ίδρυση σε 
Γαλλία και Ιταλία. 
Από τότε τη διακήρυξη υπέγραψαν 80.000 άνθρωποι, οι μισοί 
ηλεκτρονικά, οι υπόλοιποι στο «υπό κατάληψη» Σύνταγμα. 
Μαζί με την Επιτροπή για τις Γερμανικές Οφειλές βγάλαμε 
στο προσκήνιο το θέμα του «συμψηφισμού» με το, τεράστιο 
σήμερα, αναγκαστικό κατοχικό δάνειο της Γερμανίας από την 
Ελλάδα (!), το οποίο  «εγγράφεται» στους ισολογισμούς της 
Τράπεζας της Ελλάδας χωρίς οποιαδήποτε προσπάθεια απαίτη-

σης του. Εισαγάγαμε πρώτοι στο ελληνικό λεξιλόγιο το διεθνή 
όρο «haircut» (κούρεμα) του χρέους, ενώ μέσω του ντοκιμα-
ντέρ «Debtocracy» 2.500.000 Έλληνες έγιναν κοινωνοί της 
πρόσφατης διεθνούς εμπειρίας στάσης πληρωμών και διαγρα-
φών χρέους. 
Ακόμα πρόσφατα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χλεύαζαν τους 
εκπροσώπους μας με «επιχειρήματα» τύπου: Αν γίνει στάση 
πληρωμών, δε θα πληρώνονται μισθοί και συντάξεις. Ή: «Kού-
ρεμα» γίνεται μόνο σε λατινοαμερικάνικες χώρες. Το συστη-
μικό ψέμα έχει όμως σήμερα «κοντά ποδάρια». Μέσω της κα-
ταστροφικής πολιτικής Μνημονίου και Μεσοπρόθεσμου (που 
ξεπουλάει όλο τον ελληνικό δημόσιο πλούτο πλην των «αρ-
χαίων»)   επιβλήθηκε από το 2012 αναγκαστικό «πρωτογενές 
πλεόνασμα» - δηλαδή, απαγορεύτηκε η κάλυψη μισθών  και 
συντάξεων μέσω δανεισμού: Αν τα χρήματα του κρατικού προ-
ϋπολογισμού δε φτάνουν, θα «κουρεύονται» συνεχώς μισθοί 
και συντάξεις… Το ελληνικό χρέος, που ήταν 118% το 2009, 
προγραμματίζεται να γίνει 120% το …2020: Αφού πρώτα θα 
έχει εκτιναχθεί και θα κουρευτεί κατά 50% «εθελοντικά» όσον 
αφορά τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία (τα τελευταία δεν 
εξαιρούνται, αντίθετα απ’  ότι στα λατινοαμερικάνικα «κου-
ρέματα», που προκάλεσαν οι εθνικές κυβερνήσεις…). Πριν 
καταλήξει όμως η εξαιρετικά αμφίβολη «διαπραγμάτευση» με 
τις τράπεζες, το ΔΝΤ δηλώνει ήδη ότι δεν αρκεί, ενώ αρχίζουν 
να κυκλοφορούν σενάρια για «κούρεμα» μέχρι 80% με ενερ-
γοποίηση των CDS για πρώτη φορά στην ιστορία (ώστε ως 
πειραματόζωα να βγουν στην πλάτη μας συμπεράσματα για τη 
λειτουργία του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος) 
- δηλαδή για «επίσημη» χρεοκοπία της χώρας εντός ή εκτός 
ευρωζώνης…
Ερ. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την κατάσταση όπως δι-
αμορφώνεται σήμερα και για την οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας;
Απ. Ο λαός χρειάζεται να πάρει σήμερα την κατάσταση στα χέ-
ρια του, μέσω δημιουργίας κοινωνικού και πολιτικού μετώπου, 
αποεμπλεκόμενος από Μνημόνια, νέα δάνεια και «ελληνικές» 
κυβερνήσεις-εκπροσώπους των τραπεζιτών, να κηρύξει στά-
ση πληρωμών επικαλούμενος την - αναγνωριζόμενη από τον 
ΟΗΕ - «κατάσταση ανάγκης»: Η προτεραιότητα των αναγκών 
επιβίωσης του λαού μιας χώρας έναντι των δανειστικών της 
«υποχρεώσεων». 

Αυτό χρειάζεται να συνοδευτεί με κρατικοποίηση των (ουσι-
αστικά εξαγορασμένων μέσω των «πακέτων βοήθειας») ελ-
ληνικών τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων στρατηγι-
κής σημασίας, για εγγύηση των καταθέσεων με ταυτόχρονη 
«σεισάχθεια» των εσωτερικών χρεών, αλλά και για άσκηση 
χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής και αναπτυξιακής πο-
λιτικής σε ριζικά διαφορετική κατεύθυνση: Όχι απλώς τέρ-
μα - και με αντιστροφή της σημερινής αναδιανομής από τους 
«κάτω» στους «πάνω» και στους «έξω» - σε μια πολιτική που 
πέταξε στο δρόμο 1.000.000 ανθρώπους ερημώνοντας τη ζωή 
πολλών εκατομμυρίων και την ίδια τη χώρα. 
Χρειαζόμαστε ανάπτυξη φιλική για τον εργαζόμενο άνθρωπο 
και για το περιβάλλον, στηρίζοντας την πραγματικά συνεται-
ριστική και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στους τομείς 
που η Ελλάδα μπορεί να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα: Γε-
ωργία, τουρισμό, ναυτιλία, ενέργεια, μεταλλεύματα, ορυκτό 
πλούτο, κλάδους ελαφριάς βιομηχανίας και υπηρεσιών. Είναι 
οι ίδιοι για τους οποίους οι μεγάλες Γερμανικές επιχειρήσεις 
ζητούν «ειδικό μισθολογικό και δημοσιονομικό καθεστώς», 
προκειμένου να κάνουν τις εξαγωγές τους από την Ελλάδα με 
μισθούς Βουλγαρίας και αφορολόγητα - εμφανίζοντας τις ως 
«ελληνικές εξαγωγές».
Ερ. Ποια μηνύματα μεταφέρετε μέσω του νέου σας βιβλίου;
Απ. Αντίθετα από ό,τι μπορεί να φαίνεται με πρώτη ματιά, 
ένα βιβλίο με «θέματα τέχνης και πολιτικής», όπως είναι το 
ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ, που μόλις κυκλοφόρησε από 
τις Εκδόσεις «Ταξιδευτής», δεν αποτελεί πολυτέλεια. Είτε 
πρόκειται για θέματα που πρωτοέθεσαν ο Μπρεχτ ή η Ρόζα 
Λούξεμπουργκ ή η ρωσική καλλιτεχνική πρωτοπορία τον 
Οκτώβρη είτε για τη σχέση της Αριστεράς με την τέχνη, τη 
νεωτερικότητα και το μεταμοντερνισμό σήμερα, το βιβλίο εί-
ναι γραμμένο για ένα κοινό «καλλιτεχνών της πράξης»: σκε-
πτόμενων και αγωνιζόμενων ανθρώπων. 
Όλα τα θέματα του συμπλέκονται με ένα κεντρικό ερώτημα: 
Μπορεί να υπάρξει  «πολιτισμένη» κοινωνία στο μέλλον χω-
ρίς μια πολιτιστική επανάσταση σήμερα; Στους σημερινούς 
σκοτεινούς καιρούς μπορούμε να βρεθούμε πίσω απ’ τη γραμ-
μή που χάραξαν οι εξαθλιωμένες εργάτριες ιματισμού του 
Λώρενς  της Μασαχουσέτης, όταν ξεσηκώθηκαν το 1911 με 
την απαίτηση «θέλουμε ψωμί, αλλά θέλουμε και τριαντάφυλ-
λα»; Γιατί ο κόσμος δεν άλλαξε ποτέ παλεύοντας για απλή 
επιβίωση…
Βιογραφικό
Η Νάντια Βαλαβάνη, οικονομολόγος, συγγραφέας και ερευ-
νήτρια του έργου του Μπρεχτ, γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 
1954. Έχουν κυκλοφορήσει ένα μυθιστόρημα της, Οι εσπερι-
νοί επισκέπτες (Δελφίνι, 1996, Στάχυ, 1999), τρεις ποιητικές 
συλλογές (τελευταία Η μεγάλη εποχή, Ταξιδευτής, 2009), Ο 
απαραίτητος πόλεμος (Στάχυ, 1999), λεύκωμα για τον πόλεμο 
στη Γιουγκοσλαβία, και η συλλογή κειμένων Ψωμί και τρια-
ντάφυλλα – Θέματα τέχνης και πολιτικής (Ταξιδευτής, 2011). 
Έχει σχεδιάσει τη διεθνή έκδοση Μπέρτολτ Μπρεχτ – Κριτι-
κές προσεγγίσεις (Πολύτροπον, 2004) και τέσσερις παραστά-
σεις λόγου και μουσικής. Άρθρα και κείμενα της δημοσιεύο-
νται στον ημερήσιο τύπο και στις εφημερίδες της Αριστεράς, 
σε επιστημονικά περιοδικά και σε περιοδικά τέχνης.
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Βιβλία

Τα πέντε βήματα για να δημιουργηθεί ένα επιχειρημα-
τικό σχέδιο νίκης καταγράφονται στο βιβλίο με τίτλο 
«Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για ΠΡΩΤΑΡΗΔΕΣ».
Οι συμβουλές και οι στρατηγικές από τους ειδικούς Paul 
Tiffany, Pho (καθηγητής στο UC Haas Business School 
και στο Wharton School of Business) και ο Steven D. 
Peterson, PhD Γενικός Διευθυντής της Strategic Play) 
είναι: Ανακαλύψτε πώς:
-Να ορίσετε τους στόχους και τους αντικειμενικούς σκο-
πούς της εταιρίας σας.
-Να δημιουργήσετε μια σοφή και ακριβή δήλωση απο-
στολής.
-Να εντοπίσετε τους πελάτες σας και να καταλάβετε τις 
ανάγκες τους.
-Να διαφοροποιήσετε την επιχείρησή σας από τον αντα-
γωνισμό.
-Να κατανοήσετε τον τρόπο κατάρτισης προϋπολογι-
σμών και τα χρηματοοικονομικά ζητήματα.
Ο ευκολότερος τρόπος  επέκτασης μιας τάσης -αναφέ-
ρεται στο βιβλίο- είναι να βρείτε κάποιον που το έχει 
ήδη κάνει, πράγμα που σημαίνει να βρείτε ένα άρθρο σε 
κάποιο περιοδικό ή σε ένα ακαδημαϊκό δοκίμιο. Αλλά 
ακόμη και εάν πρέπει να το κάνετε μόνοι σας μην απογο-
ητεύεστε. Οι υπολογιστές διευκολύνουν πολύ τη δουλειά 
και οι τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων λογιστι-
κών φύλλων έχουν κουμπιά που πατάτε και δημιουργείτε 
εύκολα την επέκταση αρκεί φυσικά να έχετε τα ιστορικά 
δεδομένα για να ξεκινήσετε. Η επέκταση είναι πιο χρή-
σιμη στην ενότητα «Χρηματοοικονομική ανάλυση» τους 
επιχειρηματικού σας σχεδίου όπου κάνετε προγνώσεις 
για τη μελλοντική χρηματοοικονομική σας κατάσταση.  
Η επέκταση σε μια νέα αγορά είναι κάτι που μπορείτε 
να κάνετε σχετικά γρήγορα εκμεταλλευόμενοι το τρέχον 
επιχειρηματικό σας μοντέλο και αντιγράφοντας πολλές 

από τις τρέχουσες επιχειρηματικές σας δραστηριότητες  
όπως την παραγωγή, την συναρμολόγηση και τη διανομή 
προϊόντων. 
Οποιεσδήποτε ξαφνικές αλλαγές μιας τάσης μπορούν 
να μπερδέψουν την επέκταση σας. Επειδή ο κόσμος και 
η παγκόσμια αγορά είναι πιο πολύπλοκα από ότι ήταν 
παλιότερα, πολλές τάσεις γίνονται όλο και λιγότερο προ-
βλέψιμες πράγμα που κάνει τις προγνώσεις πιο δύσκολες  
και οι απότομες αλλαγές είναι ακριβώς αυτές που πρέπει 
να γνωρίζετε από πριν. Οι προβλέψεις κρίσης και οι με-
λέτες Δελφών μπορούν να σας βοηθήσουν να προβλέψε-
τε μερικές από αυτές τις αλλαγές. 
Για τις προβλέψεις κρίσης αναφέρεται ότι «οι προβλέ-
ψεις κρίσης βασίζονται οι πληροφορίες, στην εμπειρία 
και στη διαίσθηση των ανθρώπων της εταιρίας σας 
-αλλά και γύρω από αυτήν- για την πρόβλεψη συγκε-
κριμένων τάσεων. Για να ζητήσετε την άποψη των δι-
ευθυντών σας, των υπαλλήλων σας, των προμηθευτών 
σας, ακόμη και των πελατών σας σε σχέση με το μέλλον 
συγκεκριμένων τάσεων, χρησιμοποιήστε ένα σύντομο 
ερωτηματολόγιο ή κανονίστε μία συνάντηση ανταλλαγής 
ιδεών.
Εάν οι τάσεις αυτές είναι σημαντικές για την επιχείρηση 
σας πρέπει να τις περιλάβετε στις ενότητες «Επιχειρη-
ματικό Περιβάλλον» και «Εταιρική Στρατηγική» του 
επιχειρηματικού σας σχεδίου.
Οι προβλέψεις κρίσης δεν είναι μαθηματικά. Βασίζονται 
στις πληροφορίες και στην εμπειρία που ήδη έχει ο ορ-
γανισμός σας και το επιχειρηματικό σας δίκτυο για να 
προβλέψει συγκεκριμένες μελλοντικές τάσεις. Τις προ-
βλέψεις κρίσεις πρέπει να τις χρησιμοποιείται σε τακτικά 
διαστήματα για να είστε πάντοτε ένα βήμα εμπρός από 
τα πρόσφατα γεγονότα και τις αλλαγές στο επιχειρηματι-
κό σας περιβάλλον.

Η δημιουργία ενός καλού επιχειρηματικού σχεδίου είναι το 
πρώτο και ζωτικότερο βήμα για την επιτυχία της επιχείρησή 
σας. Ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για Πρωτάρηδες θα σας 
καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασμού.
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Πρόσωπα

«Αδύνατη είναι η εκτέλεση της απόφασης για τους κατοίκους 
του Διστόμου στην Ιταλία, μετά την απόφαση της Χάγης (3 
Φεβρουαρίου 2012) και επομένως πρέπει να εκτελεστεί στην 
Ελλάδα. Για να εκτελεσθεί όμως στην Ελλάδα πρέπει να δώ-
σει την άδεια ο υπουργός Δικαιοσύνης, επειδή στην πολιτική 
μας δικονομία υπάρχει διάταξη κατά την οποία για την εκτέ-
λεση απόφασης κατά αλλοδαπού δημοσίου πρέπει να δώσει 
την άδεια ο υπουργός Δικαιοσύνης. Η απόφαση της Ολομέλει-
ας του Αρείου Πάγου για την αποζημίωση των κατοίκων του 
Διστόμου (για την ψυχική τους οδύνη και όχι για τις υλικές 
ζημιές που υπέστησαν) είναι αμετάκλητη και η εκτέλεση της 
δεν επηρεάζεται από την απόφαση της Χάγης . Επομένως δεν 
έχει καμία δικαιολογία ο υπουργός Δικαιοσύνης να αρνηθεί 
να εγκρίνει την εκτέλεση αυτής της αποφάσεως» υπογράμμι-
σε στο «Ην-Ων» το ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Συμβουλίου 
Ευάγγελος Μαχαίρας.
Ακόμη τόνισε ότι «Μετά από 16 χρόνια αγώνα του Εθνικού 
Συμβουλίου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς 
την Ελλάδα και παρά την φοβερή οικονομική κρίση που 
μαστίζει την χώρα μας καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν εννοεί 
να ζητήσει από την Γερμανία την καταβολή αφ’ ενός μεν της 
αποζημίωσης που μας επιδίκασε το 1946 η Διεθνής Διάσκεψη 
του Παρισίου ύψους 7,100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αγο-
ραστικής αξίας 1938 και αφ’ ετέρου το κατοχικό δάνειο 3,500 
δις. δολαρίων αγοραστικής αξίας 1938 και το σύνολο των δύο 
αυτών ποσών σε 162.000. 000.000 ευρώ».
Το ποσό αυτό δεν καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων 
-συνέχισε- γιατί οι Γερμανοί είχαν κατάσχει το 51% όλων 
των ελληνικών επιχειρήσεων και τα μεταλλικά νομίσματα της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Η αξία των μεταλλικών νομισμάτων 
που πήραν από τις θυρίδες της Τράπεζας της Ελλάδος ανέρ-
χεται σε 26.000 χρυσές λίρες Αγγλίας. Επιπλέον οφείλουν να 
μας επιστρέψουν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς μας τους 
οποίους άρπαξαν από τα μουσεία μας και τους αρχαιολογικούς 
τόπους όπου πραγματοποίησαν σε αυτούς παράνομες ανασκα-
φές. Η Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρία έχει πλήρη κατάστα-
ση των λεηλατηθέντων αρχαιολογικών θησαυρών.  
Το Εθνικό Συμβούλιο -υπογράμμισε- ιδρύθηκε τον Ιανουάριο 
του 1996 όταν καταλάβαμε ότι η τότε κυβέρνηση δεν ήθελε 
να προχωρήσει στην διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. 
Σήμερα με την οικονομική κρίση η διεκδίκηση των γερμανι-
κών οφειλών θα δώσει στην Ελλάδα την εθνική της αξιοπρέ-
πεια.
Συγκεκριμένα ανέφερε «η τριπλή κατοχή προκάλεσε στη 

κών διακρίσεων όπως οι αθίγγανοι ήταν για τους Γερμανούς 
άνθρωποι β΄ κατηγορίας. Η τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου 
Καραμανλή αντί του μηδαμινού αυτού ποσού δεν ελευθέρωσε 
μόνο τον Μέρτεν αλλά μεταβίβασε τις δικογραφίες όλων των 
Γερμανών εγκληματιών πολέμου στα Γερμανικά δικαστή-
ρια και τους έστειλε να δικαστούν για να αθωωθούν. Έτσι η 
Ελλάδα τιμώρησε τους Γερμανούς εγκληματίες πολέμου που 
εξόντωσαν ένα εκατομμύριο περίπου Έλληνες δι απελάσεως.
Και ενώ στην σχετική σύμβαση ο Έλληνας Πρεσβευτής στο 
Βερολίνο κατόρθωσε να προσθέσει τον όρο ότι «η Ελλάς δεν 
παραιτείται από τις άλλες απαιτήσεις» η Γερμανία ισχυρίζεται 
ότι μας εξόφλησε. 
Με συμφωνία των συμμάχων που πραγματοποιήθηκε στο 
Λονδίνο το 1953 χορηγείται στη Γερμανία αναστολή κα-
ταβολής των αποζημιώσεων μέχρι την οριστική «Συνθήκη 
Ειρήνης» η οποία υπογράφηκε το 1990 στη Μόσχα και με ει-
δική διάταξη. Παράλληλα προτάθηκε αναστολή άλλων πέντε 
χρόνων η οποία επικυρώθηκε. Έτσι το 1996 ενεργοποιήθηκε 
το δικαίωμα της Ελλάδας για να απαιτήσει τις Γερμανικές 
οφειλές.
Παρά ταύτα η Γερμανία αρνείται συστηματικά να πληρώσει 
στην Ελλάδα τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το 
κατοχικό δάνειο και τις πολεμικές επανορθώσεις. Το 1964, ο 
Γερμανός Καγκελάριος Erhard υποσχέθηκε την
πληρωμή του δανείου μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, 
που πραγματοποιήθηκε το 1990. Ο Γερμανός ιστορικός οικο-
νομολογίας Dr. Albrecht Ritschl συνέστησε στην Γερμανία 

να ακολουθήσει μία περισσότερο μετριοπαθή πολιτική στην 
ευρωκρίση του 2008-2011, διότι ενδέχεται να βρεθεί αντιμέ-
τωπη δικαιολογημένων απαιτήσεων για πολεμικές επανορθώ-
σεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (Der Spiegel, June 
21, 2011, guardian.co.uk, June 21, 2011)».
Βιογραφικό
Ο Ευάγγελος Μαχαίρας Δικηγόρος και ιδρυτικό μέλος του 
Εθνικού Συμβούλιου Διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανί-
ας προς την Ελλάδα.
Το 1936 ως φοιτητής της νομικής Σχολής  ίδρυσε την 
Αντιδικτατορική  Ένωση Φοιτητών Αρκαδίας, Στον Δεύτε-
ρο Παγκόσμιο πήρε μέρος στον Ελληνο-Αλβανικό μέτωπο 
και πληγώθηκε στο Τεπελένη και στις 18 Δεκεμβρίου 1940  
εισήχθη πληγωμένος στο Αγροτικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
και επέστρεψε στο μέτωπο και συμμετείχε στην απόκρουση 
της εαρινής επίθεσης του Μουσολίνη. Το 1943 πήρε μέρος 
στην αντίσταση και στις 5 Μαϊου 1944 τραυματίστηκε με 
διαμπερές τραύμα στο στήθος, παρά ταύτα πήρε μέρος  στις 
αντιστασιακές μάχες κατά των Γερμανών κατακτητών.
Το 1946 ίδρυσε τον Δημοκρατικό Σύλλογο Αρκαδίας, αλλά 
εξαιτίας της ανώμαλης εξέλιξης της πολιτικής ζωής αναγκά-
στηκε να ζητήσει την μετάθεση του στον Δικηγορικό Σύλλογο 
Αθήνας κατά τα τέλη το 1947 εκτοπίστηκε στην Ικαρία και 
στις αρχές του 1949 μεταφέρθηκε στην Μακρόνησο και τον 
Μάρτιο του 1949 στην φυλακή της Τρίπολης για να δικαστεί 
από το έκτακτο στρατοδικείο όπου τελικά διασώθηκε ύστερα 
από διεθνή κινητοποίηση.

Με άδεια του Έλληνα υπουργού Δικαιοσύνης 
η εκτέλεση γερμανικών αποζημιώσεων
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Ευάγγελος Μαχαίρας 
δικηγόρος και ιδρυτικό μέλος του 

Εθνικού Συμβουλίου  Διεκδίκησης των 
οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα

είχαν κανένα αντίκρισμα.
Αποτέλεσμα της λεηλασίας αυτής ήταν ο λιμός του 1941-
1942 και οι απώλειες του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας  
μας έφθασαν το 1.106.922 δηλαδή το 11% του προπολεμικού 
μας πληθυσμού.
Σε πολλές περιπτώσεις οι απώλειες του πληθυσμού συνδυάζο-
νταν με την πλήρη καταστροφή πόλεων και χωριών αρχίζο-
ντας από την Κάνδανο Χανίων, Βιάννου Ηρακλείου και Ιερά-
πετρα Κρήτης και συνεχίζοντας στον Κοσμά της Κυνουρίας 
στη Πελοπόννησο, στα Καλάβρυτα, στην Κλεισούρα, στο 
Δίστομο κ.α όπου περίπου 100 χωριά έγιναν Ολοκαύτωμα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Γερμανοί ισχυρίζονται ότι 
εξόφλησαν όλες τις απαιτήσεις το 1950 όταν συνέβη το 
εξής περιστατικό: Ενώ δικαζόταν ένας Γερμανός στρατηγός 
εγκληματίας πολέμου σε δικαστήρια της χώρας μας, ήρθε 
στην Αθήνα για να εξετασθεί ως μάρτυρας  υπεράσπισης 
ένας άλλος εγκληματίας ο Μέρτεν, που είχε οργανώσει την 
εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Ο τότε ανακριτής 
Ανδρέας Τούσης τον αναγνώρισε και διέταξε τη σύλληψή του 
για να δικαστεί και εκείνος για τα δικά του εγκλήματα και 
πράγματι καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης (ειρκτή: 
αλυσοδεμένοι στη φυλακή για 20 έτη).   
Οι Γερμανοί προσέφεραν Γην και Ύδωρ για να υποχρεώσουν 
την ελληνική κυβέρνηση να τον απελευθερώσει. Τελικώς προ-
σέφεραν 115.000.000 μάρκα για την αποζημίωση των Ελλή-
νων - θυμάτων της Εθνικοσοσιαλιστικής δεοντολογίας δηλα-
δή εκείνων που δολοφονήθηκαν ή μαρτύρησαν σε Γερμανικά 
στρατόπεδα λόγω θρησκείας όπως Εβραίοι ή άλλων κοινωνι-

χώρα μας τεράστιες ζημιές σε έμψυχο και 
άψυχο υλικό. Εκτός από τον διαμελισμό της 
με την ενσωμάτωση των Ιονίων Νήσων στο 
Ιταλικό κράτος, της Ανατολικής Μακεδονί-
ας και της Θράκης στη Βουλγαρία και της 
Θεσπρωτίας και της Βορείου Ηπείρου στην 
Αλβανία και την ίδρυση του Βασιλείου της 
Πίνδου για τους Ρουμανίζοντας Κουτσό-
βλαχους και οι τρείς κατακτητές συναγω-
νίζονταν στην καταλήστευση του Εθνικού 
πλούτου της χώρας, αρχίζοντας από τα 
τρόφιμα και φτάνοντας μέχρι τα εργοστά-
σια των οποίων ερήμωσαν τις αποθήκες 
και αφαίρεσαν μηχανήματα και συνέχισαν 
αδειάζοντας τα εμπορικά καταστήματα με 
ειδικά εκδοθέντα χαρτονομίσματα που δεν 



50   Ην-Ων Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2011 Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2011 Ην-Ων   51

Σκάκι

Πρόσωπα

Η νέα Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ηρακλείου . 
στο μέσον ο νέος Πρόεδρος κ. Μανώλης Αλιφιεράκης

Σύμβαση έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισμού Δεματίου», 
υπέγραψε ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Ζ. Καλογεράκη

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο των Δήμων, της Περιφέρειας, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και της IGD.

Χρηματοδοτήσεις για 253 νέα έργα στη Περιφέρεια Κρήτης

Η κοπή της πίτας του συλλόγου Κρητών Αχαρνών

Παρουσίαση επιχειρησιακού σχεδίου της αντιπεριφερειάρχη 
Ρεθύμνου κ. Μαρίας Λιονή

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο δήμο Μίνωα Πεδιάδας

24ο πανελλήνιο ατομικό σχολικό πρωτάθλημα (2012)
10ο πανελλήνιο ομαδικό σχολικό πρωτάθλημα (2012)

Το 24ο Πανελλήνιο Ατομικό 
Σχολικό Πρωτάθλημα και το 
10ο Πανελλήνιο Ομαδικό Σχο-
λικό Πρωτάθλημα για το 2012 
θα πραγματοποιηθεί τον Απρί-
λιο 2012. Τους αγώνες διοργα-
νώνει η Ελληνική Σκακιστική 
Ομοσπονδία.
Τα Σχολικά Πρωταθλήματα θα 
διεξαχθούν σε δύο φάσεις:Την 

ευθύνη διοργάνωσης των περιφερειακών πρωταθλημάτων 
έχουν οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές. Τα περιφερειακά 
πρωταθλήματα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και την Κυ-
ριακή 18 Μαρτίου 2012.
Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές είναι επίσης υπεύθυνες 
για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων καθώς και για 
το καθορισμό όλων των λεπτομερειών (σύστημα, πρόγραμ-
μα αγώνων, προθεσμίες δηλώσεων συμμετοχής, ορισμός 
διαιτητών κλπ.) των Περιφερειακών Σχολικών Πρωταθλη-
μάτων. Οι αντίστοιχες προκηρύξεις θα πρέπει να αποστέλ-
λονται στην ΕΣΟ πριν την έναρξη των περιφερειακών πρω-
ταθλημάτων. Η μη έγκαιρη αποστολή των προκηρύξεων 
καθιστά άκυρη τη δήλωση συμμετοχής των αθλητών στην 
τελική φάση.
Ο τόπος διεξαγωγής της τελικής φάσης θα ανακοινωθεί με 
συμπληρωματική προκήρυξη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο ατομικό πρωτάθλημα έχουν οι 
μαθητές και μαθήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών 
Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και 
Ιδιωτικών όλης της χώρας. Οι μαθητές και μαθήτριες συμ-
μετέχουν υποχρεωτικά στο πρωτάθλημα της Ένωσης ή της 
Τοπικής Επιτροπής στην οποία ανήκει το σχολείο τους.
Στο ομαδικό πρωτάθλημα δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 
μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των Γυ-
μνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών όλης 
της χώρας, με 4μελείς ομάδες. Επιτρέπεται η συμμετοχή και 
2ης ομάδας από το ίδιο σχολείο (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύ-
κειο).
Δικαιούνται συμμετοχή στην Τελική Φάση όσοι πήραν τις 
προκρίσεις ανά τάξη σύμφωνα με τον έως σήμερα ισχύοντα 
πίνακα θέσεων πρόκρισης ανά Ένωση και Τοπική Επιτροπή 
και το σύστημα των επιλαχόντων που έως σήμερα ισχύει. 
Για παράδειγμα εάν από τους πρώτους 5 προκριθέντες μιας 
τάξης δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην τελική φάση οι 

τρεις, αυτοί αναπληρώνονται από τον 6ο, 7ο και 8ο κ.ο.κ.
Οι ατομικές προκρίσεις είναι υποχρεωτικά ανά τάξη έτσι 
ώστε να μην υπάρξουν δυσανάλογες συμμετοχές ανά κατη-
γορία. Η ΕΣΟ θα ασκήσει έλεγχο στις δηλώσεις συμμετοχής 
των ενώσεων - τ. επιτροπών και δεν θα γίνει δεκτή καμία 
υπέρβαση στον αριθμό των προκρίσεων ανά τάξη.
Δικαιούνται επίσης συμμετοχή στην Τελική Φάση και όσοι 
δεν προκρίθηκαν στο ατομικό, αλλά αγωνίστηκαν στα προ-
κριματικά ομαδικά, προκρίθηκαν με την ομάδα του σχολείου 
τους και έλαβαν μέρος στο 10ο Πανελλήνιο Ομαδικό Σχο-
λικό Πρωτάθλημα. Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση 
αφορά αποκλειστικά όσους δεν έχουν προκριθεί στο ατομικό 
πρωτάθλημα.
Στο ομαδικό είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον 
μίας ομάδας από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυ-
μνάσια ή Λύκεια).
Η ΕΣΟ μπορεί να δώσει ένα μικρό αριθμό επιπλέον προκρί-
σεων σε περιοχές που έχουν λίγες θέσεις αλλά διεξάχθηκαν 
προκριματικά με μεγάλο αριθμό συμμετοχών (απόφαση ΔΣ 
2.12.20
Το σύστημα τελικών αγώνων είναι: 
-ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Θα διεξαχθεί στις 
7 Απριλίου 2012 σε τρεις ομίλους:1 όμιλος Πρωτοβάθμιας 
(Δημοτικά) και 2 όμιλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυ-
μνάσια, Λύκεια) με Ελβετικό σύστημα 6 γύρων. Προϋπόθεση 
για τη δημιουργία ομίλου Λυκείων είναι η συμμετοχή του-
λάχιστον 6 ομάδων (πουλ 5 γύρων). Σε αντίθετη περίπτωση 
και με απόφαση του Διευθυντή Αγώνων και του Επικεφαλής 
Διαιτητή θα γίνει ενιαίος όμιλος για Γυμνάσια και Λύκεια 
(σε αυτή την περίπτωση θα ισχύσει ξεχωριστή κατάταξη και 
βραβεύσεις). Ο Διευθυντής των Αγώνων σε συνεννόηση με 
τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα των 
αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό των συμμετοχών.
- ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Οι αγωνιζόμε-
νοι θα χωριστούν σε ομίλους κατά τάξη και θα αγωνιστούν 
8-9 Απριλίου 2012 με Ελβετικό σύστημα 9 γύρων. Η αρχική 
κατάταξη στους ομίλους θα γίνει με αλφαβητική σειρά για 
τα Νηπιαγωγεία, την Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Σε όλες τις 
υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα γίνει σύμφωνα με τα 
εθνικά ΕΛΟ της 1.1.2012 (με την προϋπόθεση ότι ο μαθητής 
-τρια έχει ΕΛΟ μεγαλύτερο ή ίσο του 1040,αλλιώς και πάλι 
αλφαβητικά). Σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμετεχόντων 
(λιγότερες από 20) μπορεί να διεξαχθούν λιγότεροι γύροι ή 
και τουρνουά πουλ. Οι αγώνες θα γίνουν σε 11 κατηγορίες.
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Το σετ μπρελόκ και το ξύλινο  στυλό 
αποτελούν ένα σημαντικό δώρο 
γραφείου για τους συνεργάτες σας ή 
για  τα προσωπικά σας αντικείμενα.
Στο μπρελόκ μπορείτε να χαράξετε  
την επωνυμία της εταιρίας σας  καθώς 
και στο στυλό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι απαραίτητος 
είναι πάντα    ένα στυλό για  να 
υπογράφονται οι συμφωνίες αλλά και 
οι σημειώσεις  πριν την τελική απόφαση 
μιας επιχειρηματικής κίνησης.
Όμως χωρίς την συσκευή που 
προσδιορίζει την ώρα κανείς δεν 
μπορεί να κλείσει συνάντηση εάν δεν 
έχει κλείσει τι ώρα θα γίνει.
Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό μία 
συσκευή τοίχου. Το ρολόϊ που 
προτείνουμε είναι συσκευή τοίχου 
με εκκρεμές που διευκολύνει τους 
εργαζόμενους και τα στελέχη των 
επιχειρήσεων να οργανώνουν την 

ώρα τους για την ανάπτυξη των σχεδίων 
τους.
 Για την αύξηση της παραγωγής αναγκαίος 
είναι και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ο 
οποίος είναι εύχρηστος. Είναι αναγκαίος 
για την καταγραφή των νέων σχεδίων 
ειδικά για τα στελέχη.
Βέβαια πριν το οποιοδήποτε 
επαγγελματικό ραντεβού καλό είναι 
μία παρτίδα σκάκι για να πετύχετε ένα 
εποικοδομητικό διάλειμμα το οποίο θα 

σας συγκεντρώσει και την σκέψη για να 
χαράζετε μία επιτυχημένη στρατηγική. 
Όμως μέσα στο κουτί υπάρχουν και τα 
απαραίτητα αντικείμενα προκειμένου να 
ανοιχθεί  ένα μπουκάλι κρασί.
Το ειδικό σετ κρασιού είναι ένα δώρο 
το οποίο δεν μπαίνει ποτέ στην άκρη 
ακόμη και στο χώρο του γραφείου όπου 
σε ένα πετυχημένο ραντεβού μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το θετικό πέρας της 
συνάντησης.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής σε ασημί 
χρώμα  (9Χ8,5 εκ.)

Ρολόϊ τοίχου εκκρεμές  (25,5χ41 εκ)

Σετ μπρελόκ-Στυλό ξύλινο γραφείου 
(13,5χ1,5 εκ στυλό και 4 εκ. μπρελόκ)

Σετ κρασιού τριών αντικειμένων με κουτί περιέχοντας και επιτραπέζιο σκάκι 
(17χ15 εκ.)

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Αρνάκι με κυδώνια
-1 κιλό αρνί
-1,5 κιλό κυδώνια
-100 γρ. ελαιόλαδο
-1 λεμόνι
-Λίγο αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη, μοσχοκάρυδο

Πλένουμε και κόβουμε το αρνάκι σε μερίδες, το 
αλατίζουμε και τσιγαρίζουμε λίγο στο τηγάνι μέχρι να 
ροδοκοκκινίσει. Το σβήνουμε με μισό λεμόνι. 
Μετά το βάζουμε σε κατσαρόλα μαζί με το ζουμί του 
και προσθέτουμε δύο ποτήρια νερό και το αφήνουμε να 
βράσει.
Αφού είναι σχεδόν έτοιμο ρίχνουμε τα κυδώνια σε 
μεγάλα κομμάτια (τα τηγανίζουμε αφού τα έχουμε 
τηγανίσει λίγο σε  δύο κουταλιές ελαιόλαδο). Τα κυδώνια 
εάν είναι ψιλόφλουδα τότε μπορούν να μην καθαρισθούν 
αρκεί να κοπούν σε μεγάλα κομμάτια για να μην 
διαλυθούν.
Στην συνέχεια συμπληρώνουμε μέσα στην κατσαρόλα 
μοσχοκάρυδο, λίγη ζάχαρη, πιπέρι, αλάτι, το υπόλοιπο 
λεμόνι και το αφήνουμε να βράσει μέχρι να μελώσει και 
να δέσει η σάλτσα αλλά χωρίς να ανακατευτούν τα υλικά 
προκειμένου να βγούν τα κυδώνια ολόκληρα στο πιάτο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συνταγή 
χρησιμοποιείται σε όλα τα νοικοκυριά της Κρήτης παρ’ 
όλο που είναι των αρχαιότερων χρόνων.

Συνταγές

Μουσείο Στρατού Ξηράς

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

Το Μουσείο Στρατού Ξηράς στεγάζεται στο αρχοντικό Villa Claudio 
του 1610 μ.Χ το οποίο έχει αναστηλωθεί και βρίσκεται στον οικισμό  
Χρωμοναστήρι όπου απέχει 10 χλμ από την παλαιά πόλη του 
Ρεθύμνου. 
Η θεματική του Μουσείου περιλαμβάνει δύο μέρη: την 
Αναγεννησιακή οχυρωματική τέχνη και την Ιστορία των 
επαναστάσεων και αγώνων του κρητικού λαού.
Όλα τα εκθέματα που υπάρχουν στο Στρατιωτικό Μουσείο 
αποτελούν ευγενική χορηγία του ΓΕΣ, του Πολεμικού Μουσείου 
Θεσσαλονίκης, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, του Πολεμικού 
Μουσείου Αθηνών, του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, 
του επίτιμου Α/ΓΕΕΘΑ κ. Μανούσου Παραγιουδάκη και του 
Μουσειολόγου κ. Βασιλείου Νικόλτσου.
Στις 19 Νοεμβρίου 1997 η Κοινότητα αποφασίζει να παραχωρήσει 
τη βίλα στο ΓΕΣ/ΓΕΘΑ με στόχο την αναστήλωση της, με δικές του 
πιστώσεις και τη δημιουργία του Στρατιωτικού Μουσείου.  
Στις 30 Ιανουαρίου 2010, ο Α/ΓΕΣ αποφάσισε την οργάνωση και 
λειτουργία του Μουσείου ενώ τα εγκαίνια έγιναν στις 21 Μαϊου 
2010.
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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

Μελέτη εξανθηματικών όγκων
Οι κύστεις των ωοθηκών αντιμετωπίζονται πολύ καλά με λαπαρο-
σκοπική χειρουργική και μάλιστα επιβάλλεται να χειρουργούνται 
με τον τρόπο αυτό λόγω της γρήγορης μετεγχειρητικής πορείας της 
ελάχιστης νοσηρότητας και θνησιμότητας και ελαχιστοποίησης των 
μετεγχειρητικών συμφύσεων.
Περίπου το 10% των γυναικών έχουν χειρουργηθεί για κυστικό 
μόρφωμα ωοθήκης κάποια στιγμή στη ζωή τους. Η συχνότης 
εμφάνισης της νόσου στο γενικό πληθυσμό είναι  0,17% έως 5,9% 
σε ασυμπτωματικές γυναίκες και 7,1% σε 12%σε γυναίκες με 
συμπτωματολογία.
Στη περασμένη δεκαετία επιστημονικά δεδομένα υποστήριξαν τη 
μέθοδο της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στα κυστικά μορφώματα 
της ωοθήκης και σήμερα η μέθοδος αυτή είναι η ενδεικνυόμενη 
θεραπεία.
Για τους ογκολόγους βέβαια, υπάρχει το ερώτημα πως ή εάν η 
λαπαροσκοπική αντιμετώπιση είναι μια ασφαλής και εφαρμόσιμη 
μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης του προβλήματος.
Μια μελέτη με 1.101 ασθενείς με κυστικό μόρφωμα ωοθήκης 
έδειξε ότι το 80% των γυναικών που ήταν νεώτερες από 55 ετών 
παρουσίαζαν ορμονικά εξαρτημένες κύστεις, δηλαδή λειτουργικές 
κύστεις ή ενδομητριώματα.
Ενώ το 8% παρουσιάζουν καλοήθη νεοπλάσματα της ωοθήκης 
όπως τερατώματα -κυσταδενώματα- και μόνο 4 ασθενείς, ποσοστό 
0,4%, παρουσίαζαν κακοήθες νεόπλασμα.
Άλλες μεγάλες μελέτες έχουν αποδείξει μικρή συχνότητα κακο-
ήθειας σε προ εμμηνοπαυσιακές γυναίκες 1,4%. Από όλους τους 
κακοήθεις όγκους της ωοθήκης περίπου 15% συμβαίνει σε γυναίκες 
νεώτερες των 50 ετών.
Η κλινική εκτίμηση ενός κυστικού μορφώματος ωοθήκης πρέπει 
να επικεντρωθεί στη προσπάθεια προσδιορισμού εάν η μάζα αυτή 
έχει πιθανότητες μεγάλες κακοήθειας ή καλοήθειας και πως μπορεί 
να εξαιρεθεί λαπαροσκοπικά χωρίς να επηρεασθεί το προσδόκιμο 
επιβίωσης της ασθενούς.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερο και εξειδικευμένο κριτήριο που να απαντά 
στο ερώτημα. Υπάρχουν όμως παράγοντες οι οποίοι μπορούν να 
εξετασθούν. Αυτοί οι παράγοντες είναι η ηλικία της ασθενούς, τα 
συμπτώματα, το ιατρικό ιστορικό, τα ευρήματα μετά τη γυναικο-
λογική εξέταση, τα απεικονιστικά ευρήματα και τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα. Ειδικότερα:
-Ηλικία: Κακοήθεις  εστίες όπως προαναφέρθηκε είναι συχνότερες 
σε μετεμμηνοπαυσιακές από ότι σε προεμμηνοπαυσιακές ασθενείς.  
Έτσι, η ηλικία είναι σημαντικός παράγων για τη μελέτη ενός κυστι-
κού μορφώματος ωοθήκης.

-Συμπτώματα: Ο καρκίνος των ωοθηκών αναφέρεται ως «σιωπηλός 
δολοφόνος» επειδή οι ασθενείς με τη νόσο αυτή συνηθίζουν να 
επισκέπτονται το γιατρό σε προχωρημένο στάδιο λόγω της απου-
σίας συμπτωμάτων. Εν τούτοις, σύγχρονες μελέτες έχουν μειώσει 
την αξία αυτής της άποψης αφού παρουσιάζουν ασθενείς συνήθως 
συμπτωματικούς στον καρκίνο της ωοθήκης προτού εμφανιστούν 
στο γιατρό και διαγνωσθεί η νόσος.
Συμπτώματα και ευρήματα κατά της κλινικής εξέτασης τα οποία 
υπονοούν κακοήθεια είναι:
-Συμπτώματα: πόνος (πυελικός-κοιλιακός-πλάτης), οίδημα, αύξηση 
μεγέθους κοιλίας, συμπτώματα επιμένοντα μη υποχωρούντα.
-Κλινική εξέταση: μεγάλη εξαρτημένη μάζα, ακίνητη μάζα, ψηλα-
φώμενη κοιλιακή μάζα, ασκίτης.  
-Ιστορικό: Κατά τη λήψη του ιστορικού οι παράγοντες που θα 
θέσουν την υποψία κακοήθειας είναι το οικογενειακό ιστορικό 
κακοήθειας ωοθηκών - ιστορικό καρκίνου του μαστού ύπαρξη 
ογκογονιδίων BRCA1, BRCA2 - γυναίκες άτοκες.
Αντίθετα παράγοντες που απομακρύνουν τη πιθανότητα κακοήθειας 
είναι η χρησιμοποίηση αντισυλληπτικών δισκίων - πολυτοκία - 
σαλπιγγεκτομή - θηλασμός. 
-Εργαστηριακή Μελέτη: Το καρκινικό αντιγόνο CA 125 έχει μελε-
τηθεί διεξοδικά και έχει αποδειχθεί ότι αυτό είναι υψηλό στο 90% 
των ασθενών με προχωρημένο στάδιο καρκίνου ωοθηκών. 
Εν τούτοις, τα επίπεδα στο ορό είναι ανεβασμένα μόνο στο 50% 
των ασθενών με stage I καρκίνου ωοθηκών. Ένα επιπλέον πρόβλη-
μα με τη χρήση του CA 125 είναι ότι αυτό αυξάνεται σε νοσήματα 
μη κακοήθη όπως καλοήθεις παθήσεις του ήπατος - παγκρεατίτις  
- ινομυώματα μήτρας - ενδοπυελική φλεγμονή και κατά την ενδο-
μητρίωση. Επειδή τα προαναφερόμενα νοσήματα δεν είναι τόσο 
συχνά στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η χρησιμότης του CA 
125 είναι σημαντική μετά την εμμηνόπαυση παρά προ αυτής.  Μια 
μελέτη δείχνει ότι μια προχειρουργική τιμή του CA 125 > 65U/ml  
σηματοδοτεί καρκίνο ωοθηκών στο 49% των προεμμηνοπαυσιακών 
γυναικών και στο 98%  των μετεμμηνοπαυσιακών.
Σε συνδυασμό με υπερηχογράφημα μια τιμή CA 125 μεγαλύτερη 
από 65U/ml  αυξάνει την ακρίβεια της διαφορικής διάγνωσης καλο-
ήθειας από κακοήθεια από 83% σε 94%.
-Απεικονιστική Μελέτη: Το U/S  είναι σήμερα μια απαραίτητη 
εξέταση για την αντιμετώπιση μιας εξαρτηματικής μάζας.

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

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