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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 
Συνεργασία χωρών Ανατολικής Μεσόγειου στην αλιεία. 
Συνέντευξη της Συντονίστριας του προγράμματος 
Δρ. Κωνσταντίνα Κάρλου-Ρήγα.
8  Συνέντευξη
Έξαρση παραεμπορίου στην Κρήτη. 
Συνέντευξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  
κ. Μανώλη Αλιφιεράκη.
11 Νέα Επιχειρήσεων
l Κουκιά-ρεβίθια κατά μεταλλαγμένης σόγιας. 
l Αύξηση στη παγκόσμια παραγωγή ροζέ οίνων.
l Ευζωία των ιχθυοκαλλιεργειών.
14 Προβολή
Κινέζοι επιχειρηματίες στην Κρήτη. 
Συνέντευξη του Προέδρου του Ελληνοκινέζικου Επιμελητη-
ρίου κ. Κωνσταντίνου Ν. Γιαννίδη. 
16 Ειδικό ρεπορτάζ
Ερευνητικός Σταθμός Γεωργικής Έρευνας στο Αμάρι. 
Συνέντευξη του Δημάρχου Στέφανου Σημαντήρα. 
22 Οι Πρώτες Κυρίες
Συνέντευξη της Διευθύντριας του Επιμελητηρίου Ηρακλεί-
ου κ. Κάτιας Τζανάκη. 
24 Ομογένεια
l Τουριστική συνεργασία Ελλάδας-Αυστραλίας. 
Συνέντευξη του Προέδρου - Οργανωτή του Κοινοτικού Σω-
ματείου της Αυστραλίας ομογενή κ. Lee Tarlamis.  
l Ενίσχυση ελληνικού τουρισμού από ΑΧΕΠΑ. 
Συνέντευξη του Κυβερνήτη της ΑΧΕΠΑ Ελλάς 
κ. Νίκου Παπαδόπουλου.
28 Περιφέρειες
Αεροπορική σύνδεση Κωνσταντινούπολη - Ηράκλειο - Ρό-
δος. Συνέντευξη της Αντιπεριφερειάρχης 
του Νοτίου Αιγαίου κ. Δέσποινας Σώζου. 
32 Τουρισμός
Δημιουργία τουριστικών μονάδων στην Ιεράπετρα. 
Συνέντευξη του Δημάρχου Σήφη Αναστασάκη. 
34 Γνώμη
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Βιώσιμη απάντηση στην 
οικονομική και κοινωνική κρίση.  
Του Παναγιώτη Παπασταματίου Προέδρου ΔΣ Ελληνικής 
Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας. 
36 Παραδοσιακές επιχειρήσεις
Σε νέες συνεργασίες ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιπιδιτού.
38 Αφιέρωμα
Μείωση παραγωγής ασφαλίστρων. 
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40 Η Ενημέρωση
Διαγραφή χρεών: πως θα επιβληθεί εκ των πραγμάτων. 
Του Δρ. Γιώργου Σ. Ατσαλάκη Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρή-
της.
44 Προσωπικότητες της Κρήτης
Σταύρος Καλλέργης: Ο πρόδρομος του σοσιαλιστικού κινή-
ματος της Ελλάδας.
46 Βιβλίο 
«50 Οικονομικές Θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα» 
του Ντόναλντ Μάρον (Επισκέπτη Καθηγητή του Ινστιτούτου 
Πολιτικής Τζορτζτάουν της Ουάσιγκτον).
48 Πρόσωπα
l «Μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε». Συνέντευξη του Ει-
δικού Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των 
Γερμανικών Οφειλών κ. Στέφανου Ληναίου. 
l Πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες 
των Κρητών.
51 Σκάκι
l 15ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα Γυναικών.
l 22ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα. 
52 Παρουσίαση
l  Επιχειρηματικά δώρα. 
l  Εκδήλωση μνήμης Αυστραλών-Νεοζηλανδών πεσόντων 
στην Ελλάδα.
53 Κρητική Εστία
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματίας κ. Σοφία Κανάκη 
«Αγγιναροκούκια με χοχλιούς και πατάτες».
54 Γιατρός
«Διάγνωση και θεραπεία των λειομυωμάτων» από τον Δρ. 
Αντώνη Μαραγκουδάκη, Διδάκτωρ Γυναικολογίας Παν/μίου 
Αθηνών.

Περιεχόμενα
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ

«Βελτίωση της ικανότητας των Κρατών της Ανατολικής Με-
σογείου προκειμένου με βάση την οικοσυστημική προσέγγιση 
να οργανώνουν διαχειριστικά σχέδια στον τομέα της Αλιείας, 
ευελπιστεί να πετύχει το πρόγραμμα FAO-EastMed (Επιστη-
μονική και θεσμική συνεργασία για την υποστήριξη της υπεύ-
θυνης αλιείας στην Ανατολική Μεσόγειο), όπου συμμετέχουν 
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Τουρκία, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη, η 
Κύπρος και η Αίγυπτος με έδρα την Ελλάδα» υπογράμμισε 
σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» η Συντονίστρια του 
προγράμματος  Δρ. Κωνσταντίνα Κάρλου-Ρήγα.
Χορηγός του προγράμματος είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση -συνέχισε- όπου λόγω οικονομικής κρί-
σης η ΕΕ θα αναλάβει να καλύψει τη μείωση της Ελληνικής 
συμμετοχής.
Ακόμη ανέφερε ότι «το πρόγραμμα EastMed στοχεύει  i) στη 
βελτίωση της διαχείρισης των αποθεμάτων σε εθνικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη 
τους στην Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχυθούν οι τοπικές 
οικονομίες που στηρίζονται στην αλιεία, ii) στη στήριξη και 
βελτίωση των εθνικών δυνατοτήτων των Κέντρων Διοίκησης 
αλλά και των ερευνητικών ιδρυμάτων στον τομέα της αλιεί-
ας, έτσι ώστε να διευρυνθεί η βάση πληροφοριών τους για 
την διαχείριση της αλιείας,  iii) στη βοήθεια στις συμμετέχου-
σες χώρες στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών διαχείρι-
σης αλιείας μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης η οποία 
λαμβάνει υπόψη της βιολογικούς, περιβαλλοντολογικούς και 
κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες. Το πρόγραμμα προβλέ-
πεται να διαρκέσει πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από το Σε-
πτέμβριο του 2009 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο 
του 2014. 
Μακροπρόθεσμα ο αναπτυξιακός στόχος είναι να συμβάλει 
στην αειφόρο διαχείριση της θαλάσσιας αλιείας στην Ανατο-

λική Μεσόγειο, και ως εκ τούτου να στηρίζει τις εθνικές οι-
κονομίες και την προστασία των βιοτικών πόρων όσων ασχο-
λούνται με τον τομέα της αλιείας. Άμεσος στόχος όμως είναι 
να υποστηρίξει και να βελτιώσει την ικανότητα των εθνικών 
υπηρεσιών αλιείας, καθώς επίσης και την επιστημονική και 
τεχνική βάση πληροφοριών ώστε οι Υπηρεσίες Αλιείας να δύ-
νανται  να αναπτύξουν με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων τα σχέδια διαχείρισης της αλιείας στην περιοχή.
Το EastMed είναι ένα από τα προγράμματα του FAO στη 
Μεσόγειο. Τα υπόλοιπα που δραστηριοποιούνται στη Δυτι-
κή και Κεντρική Μεσόγειο είναι το CopeMed, AdriaMed και 
MedSudMed και τα οποία έχουν παραπλήσιους με το EastMed 
στόχους.
Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του, το EastMed θα 
συνεργαστεί στενά με τις Υπηρεσίες Αλιείας με τις οποίες 
επικοινωνεί μέσω του Εθνικού Ανταποκριτή, αλλά και με τα 
ερευνητικά κέντρα των Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων. 
Κύριο Συντονιστικό και Αποφασιστικό όργανο είναι η Συ-
ντονιστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από εκπροσώπους 
των συμμετεχουσών κρατών και η οποία συνεδριάζει ετησίως 
προκειμένου να επιθεωρεί τα πεπραγμένα αλλά και να υιοθε-
τεί το πρόγραμμα της επόμενης περιόδου.
Το έργο περιλαμβάνει 4 συνιστώσες:
• Θεσμική ενίσχυση των Υπηρεσιών Αλιείας
• Κατάρτιση του προσωπικού και στήριξη της Ανάπτυξης 
• Συλλογή και ανάλυση δεδομένων 
• Αυξημένη συμμετοχή και συνεργασία.
Οι κύριοι τομείς παρέμβασης είναι οι εξής:
- Κατάρτιση του προσωπικού των εθνικών διοικήσεων αλιείας 
και των ερευνητικών ιδρυμάτων, προκειμένου να αναλάβουν 
τη συλλογή και αναλύσεις δεδομένων που απαιτούνται για τη 
διαχείριση της αλιείας.

- Δράσεις στον τομέα των στατιστικών του αλιευτικού στό-
λου, των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας, όπως 
επίσης και στην παρακολούθηση του τομέα της αλιείας.
- Υποστήριξη στη συλλογή κοινωνικο-οικονομικών δεδομέ-
νων, αλλά και οικοσυστήματος σχετικά με την αλιεία.
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκτίμηση και διαχείριση απο-
θεμάτων απαραίτητων για τη διαμόρφωση του κατάλληλου 
τεχνο-επιστημονικού πλαισίου των διαχειριστικών σχεδίων  
αλιείας.
- Υποστήριξη της δικτύωσης για την ενθάρρυνση της συνερ-
γασίας μεταξύ των χωρών.

Μέχρι το τέλος του έργου, προβλέπεται ότι κάθε χώρα θα 
έχει επιτύχει μια εξειδίκευση στις στατιστικές αλιείας, τη βιο-
οικονομική αξιολόγηση των αποθεμάτων, όπως και τη γνώση  
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και θα έχει πλήρη προγράμ-
ματα  συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Οι συμμετέχου-
σες χώρες θα έχουν βελτιώσει τις ικανότητές τους στις μεθό-
δους εκτίμησης και διαχείρισης αλιείας σε σχέση με ολόκληρη 
την περιοχή της Μεσογείου. Η συνεργασία μεταξύ των χωρών 
και με τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) 
θα πρέπει να βελτιωθεί για το αμοιβαίο όφελος όλων των εν-
διαφερομένων».

Αιγυπτιακό αλιευτικό

Δρ. Κωνσταντίνα Κάρλου-Ρήγα
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«Η φορολογική πολιτική πέραν του ότι στερείται οποιασδήπο-
τε σταθερότητας έχει φθάσει σε σημείο εξόντωσης των επιχει-
ρήσεων και αποτελεί αντικίνητρο για την ανάπτυξη. Η αναμόρ-
φωση της φορολογικής πολιτικής και η σταθεροποίησή της εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ, φυσικά. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει 
να προσανατολιστεί στις επιχειρήσεις και οι μεταρρυθμίσεις 
και οι τομές στο δημόσιο και στη δημοσιονομική πολιτική (οι 
οποίες δεν φαίνεται να αποδίδουν) να γίνουν ρεαλιστικότερες» 
τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης.
Ερ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την οικονομική στήριξη των 
επιχειρήσεων;
Απ. Αυτό που απαιτείται κυρίως είναι βήματα για τη βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό 
επίπεδο. Κατ’ αρχήν απαιτείται ένα στοιχειωδώς υγιές πλαί-
σιο για να μπορέσει η επιχειρηματικότητα να «ανασάνει». Τα 
εμπόδια και οι επιβαρύνσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις σή-
μερα, ματαιώνουν επιχειρηματικές αποφάσεις και προσπάθειες 
και περιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους. Επίσης θα πρέ-
πει να στηριχθεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας, 
η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και οι επενδύσεις στις 
υποδομές, την έρευνα και την πράσινη ανάπτυξη.  Η αναμόρ-
φωση της φορολογικής πολιτικής και η σταθεροποίησή της εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ, φυσικά. Το τραπεζικό σύστημα πρέπει 
να προσανατολιστεί στις επιχειρήσεις και οι μεταρρυθμίσεις 
και οι τομές στο δημόσιο και στη δημοσιονομική πολιτική (οι 
οποίες δεν φαίνεται να αποδίδουν) να γίνουν ρεαλιστικότερες. 
Να γίνει προσπάθεια να σταματήσει η πολυνομία και η γρα-
φειοκρατία οι οποίες συνεχίζουν να πνίγουν την επιχειρηματι-
κότητα. Σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να ενισχυθεί ο εξαγωγικός 
προσανατολισμός των επιχειρήσεων.  Πρέπει να δοθεί έμφαση 
στην εξωστρέφεια τους, με ειδικές έρευνες για νέες αγορές και 
προγράμματα υποβοήθησης της προώθησης των τοπικών προ-
ϊόντων στο εξωτερικό. 
Ερ. Ποια είναι τα προβλήματα σήμερα των επιχειρήσεων λόγω 
της οικονομικής κρίσης;
Απ. Είναι αλήθεια, ότι η χώρα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη, 
σε διάρκεια και ένταση ύφεση, στη μεταπολεμική της ιστορία. 
Οι αντοχές των επιχειρήσεων δοκιμάζονται σκληρά και πολ-
λές αναγκάζονται να κλείσουν. Η εικόνα που παρουσιάζει η 

τοπική αγορά κάθε άλλο παρά θετική είναι. Η διαρκής μείωση 
της ζήτησης, η αρνητική ψυχολογία στην αγορά, η δυσκολία 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αλλά και οι διαδοχικές φορο-
λογικές επιθέσεις, αποτελούν ένα μικρό μέρος των δυσκολιών 
που περνά ο επιχειρηματικός κόσμος σήμερα.  Μια ενδεικτική 
«λίστα» δείχνει μερικές μόνο από τις όψεις του προβλήματος:
• Τρομακτική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και συνεχιζό-
μενη συρρίκνωση της καταναλωτικής δύναμης των πολιτών.
• Η φορολογική πολιτική πέραν του ότι στερείται οποιασδήπο-
τε σταθερότητας έχει φθάσει σε σημείο εξόντωσης των επιχει-
ρήσεων και αποτελεί αντικίνητρο για την ανάπτυξη. 
• Το τραπεζικό σύστημα είναι αποκλεισμένο από τις διεθνείς 
αγορές χρήματος και εκ του λόγου αυτού αδυνατεί να προ-
σφέρει ουσιαστική βοήθεια στις επιχειρήσεις. Οι τράπεζες 
δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για την κερδοφορία 
τους και αρνούνται πεισματικά να διοχετεύσουν μέρος των κε-
φαλαίων τους στη στενάζουσα αγορά.
• Η πολυνομία και η γραφειοκρατία συνεχίζουν να πνίγουν την 
επιχειρηματικότητα ενώ ο ρυθμός αναστολής της λειτουργίας 
μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων αυξάνεται εκθετικά.
• Οι μεταρρυθμίσεις και οι τομές στο δημόσιο και στη δημο-
σιονομική πολιτική δεν φαίνεται να αποδίδουν και δεν βεβαι-
ώνεται καμιά ουσιαστική μεταβολή της σημερινής αδράνειας. 
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μαζί με μισθωτούς και συνταξιού-
χους συνεχίζουν να επωμίζονται ευθύνες ενός πολύμορφου 
προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο δημόσιος τομέας και η 
σπάταλη συμπεριφορά του.
• Έξαρση του παραεμπορίου – φαινόμενα αθέμιτου ανταγω-
νισμού.  
Ερ. Υπάρχουν προγράμματα του ΕΣΠΑ που ήδη έχουν εγκρι-
θεί και τα χρήματα έχουν περάσει στον λογαριασμό των επι-
χειρήσεων και σε ποιους κλάδους;
Απ. Η υλοποίηση του ΕΣΠΑ έχει καθυστερήσει χαρακτηρι-
στικά αν αναλογιστούμε ότι ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο (το 
2013). Επίσης κάποια προγράμματα που το απαρτίζουν έχουν 
πολύ χαμηλή απορροφητικότητα. Για παράδειγμα το πρόγραμ-
μα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα που αφορά 
στις επιχειρήσεις, έχει αυτή τη στιγμή πραγματική απορρό-
φηση 59,56 %. Από το 1.518.823.530 € που είναι η Δημόσια 
Δαπάνη του προγράμματος έχουν υλοποιηθεί δαπάνες ύψους 

Συνέντευξη Συνέντευξη

Έξαρση παραεμπορίου στην Κρήτη
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Συνέέένέντντευευξηξη

Μανώλης Αλιφιεράκης 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου



10   Ην-Ων Ιανουάριος - Μάρτιος 2012 Ιανουάριος - Μάρτιος 2012 Ην-Ων   11

Συνέντευξη

Νέα Επιχειρήσεων

Για την ευζωία των εκτρεφόμε-
νων ψαριών που  αντιμετωπί-
ζουν στρεσογόνες καταστάσεις 
και αρρώστιες μίλησε ο λέκτο-
ρας της Κτηνιατρικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου, Ιωάννης Βάτσος στο 
συνέδριο του EMUNI (Euro 
Mediterranean University), με 
τίτλο «Γεφυρώνοντας τις απο-
στάσεις στον Ευρω-μεσογειακό 
ερευνητικό χώρο. 
Όπως τόνισε ο κ. Βάτσος, «αν 
και η υδατοκαλλιέργεια έχει μα-
κρά ιστορία, μόλις πρόσφατα η 
ευζωία των εκτρεφόμενων ψα-
ριών έχει εξεταστεί, κυρίως σε 
σχέση με το πώς αυτή μπορεί 
να επηρεάσει την παραγωγή και 
την ποιότητα του παραγόμενου 
προϊόντος. Για παράδειγμα, αν 
περάσει ένα δελφίνι έξω από τα 
κλουβιά των υδατοκαλλιεργει-
ών, τα ψάρια μπορεί να στρεσα-
ριστούνε και να μη φάνε» 
«Σε γενικές γραμμές, τα αποτε-
λέσματα ξεκινούν από μια ήπια 
αλλαγή στη συμπεριφορά και 
τη φυσιολογία των ψαριών και 
φτάνουν μέχρι μια σημαντική 
δυσανεξία και θάνατο. Ανάμεσα 
σε αυτά τα αποτελέσματα, πα-
ρατηρείται αυξημένη ευαισθη-
σία σε ασθένειες κυρίως μέσω 
μειωμένης ανοσολογικής αντα-
πόκρισης» διευκρίνισε. 
Σύμφωνα με το κ. Βάτσο, ένα 
στρεσαρισμένο ψάρι υδατο-
καλλιέργειας δεν έχει την ίδια 
γεύση, χρώμα ακόμη και διάρ-
κεια χρόνου συντήρησης με ένα 
μη στρεσαρισμένο ψάρι καθώς 
πρόκειται για οργανισμούς που 
μπορούν να αντιληφθούν εξω-
τερικές καταστάσεις. Ειδικό-
τερα το λαυράκι στρεσάρεται 
εύκολα ενώ η τσιπούρα ή ο κυ-
πρίνος όχι» τόνισε χαρακτηρι-
στικά αποδίδοντας το γεγονός 
αυτό στη φυσιολογία του κάθε 
είδους.

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ευζωία 
των ιχθυοκαλλιεργειών

Γάλα, γιαούρτι, τυρί και κρέας, 
μπορούν να απαλλαχθούν από 
μεταλλαγμένες ζωοτροφές οι οποίες 
μπορούν να αντικατασταθούν 
από προϊόντα της ελληνικής γης, 
όπως το κουκί και το ρεβίθι, που 
προσπαθούν να μπουν δυναμικά 
στην αγορά, με στόχο να εκτοπίσουν 
τη μεταλλαγμένη σόγια από 
την πρωτοκαθεδρία της στην 
κτηνοτροφία.
Στα σαφή πλεονεκτήματά τους, 
που αποδεικνύονται πλέον και 
ερευνητικά, συγκαταλέγονται η 
λειτουργία τους ως μεθόδου φυσικής 
λίπανσης, καθώς εμπλουτίζουν 
το έδαφος με άζωτο, αλλά και η 
δυνατότητά τους να χαρίσουν στη 
χώρα έναν βαθμό αυτονομίας και 
απεξάρτησης από την εισαγόμενη 
μεταλλαγμένη σόγια.

«Μετά τη νόσο των τρελών 
αγελάδων, οι ζωικές πρωτεΐνες 
απαγορεύτηκαν από τη διατροφή 
των ζώων και αντικαταστάθηκαν από 
τη σόγια. Το προϊόν αυτό, που είναι 
στην πλειοψηφία του μεταλλαγμένο 
και εισάγεται από το εξωτερικό 
στη χώρα μας, αποτελεί το 80% 
με 90% της πρωτεϊνικής τροφής 
στην κτηνοτροφία. Με δεδομένο, 
μάλιστα, ότι η διατροφή των ζώων 
αποτελείται από 30% πρωτεΐνες και 
70% δημητριακά για την κάλυψη 
των ενεργειακών τους αναγκών, 
είναι προφανές ότι η σόγια, ως 
η βασικότερη πηγή πρωτεΐνης, 
είναι αναγκαίο κακό σήμερα στην 
κτηνοτροφία» εξηγεί ο καθηγητής 
γεωπονίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) Δημήτρης Ντότας.

Κουκιά-ρεβίθια κατά μεταλλαγμένης σόγιας

Αύξηση στη παγκόσμια παραγωγή ροζέ οίνων 
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904.650.184 €. Αυτό αφορά όλους τους κλάδους της οικονο-
μίας. Συνολικά το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών πό-
ρων που έχουν δεσμευθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ αγγίζει το 
34,09%, όπως προκύπτει από το επίσημο site της κυβέρνησης 
http://www.anaptyxi.gov.gr. Από δηλώσεις της Υπουργού δι-
αφαίνεται ένα αδρομερές χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο της 
προσπάθειας στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου 
μεταξύ άλλων προωθείται η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων 
μέσω ενός προγράμματος εγγυήσεων, που θα βοηθήσει στην 
πρόσβαση σε ρευστότητα. Για τον σκοπό αυτό όπως λέγεται, 
θα διατεθούν από το ΕΣΠΑ μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (EΤΕπ) 500 εκατ. ευρώ, τα οποία με την ανάλογη 
μόχλευση θα ανέλθουν σε 1,2 έως 1,5 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, 
προωθείται το Ταμείο Ρευστότητας για τα δημόσια έργα, που 
αφορά έργα συμβάσεων παραχώρησης ΣΔΙΤ, έργα διαχείρισης 
απορριμμάτων και αποβλήτων, έργα υποδομής οπτικών ινών 
στον χρήστη και, γενικότερα, έργα που έχουν ίδια συμμετο-
χή. Όλα όμως αυτά αναμένονται και περιμένουμε να δούμε να 
υλοποιούνται.
Ερ. Πόσα μέλη έχει το επιμελητήριο και ποιους κλάδους επι-
χειρήσεων;
Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι εγγεγραμμένα περί τα 
23.000 μέλη καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα και δυ-
ναμικότερα Επιμελητήρια της χώρας. Οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο Νομό καλύπτουν όλο το φάσμα της 
επιχειρηματικότητας δηλαδή το εμπόριο, τις εξαγωγές, τη με-
ταποίηση, τον τουρισμό και την παροχή υπηρεσιών. Να επιση-
μάνω δε, ότι αρκετές από τις επιχειρήσεις – μέλη μας πρωτο-
πορούν όχι μόνο σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο 
παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Βιογραφικό
Ο Μανώλης Αλιφιεράκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 
1957. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός. Είναι μέτοχος και εκ-
πρόσωπος μονάδας παραγωγής απορρυπαντικών στη ΒΙ.ΠΕ. 
Ηρακλείου.Διετέλεσε:
1. Μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 1994 - 1997. 
Οικονομικός Επόπτης, Υπεύθυνος Προσωπικού του Επιμελη-
τηρίου Ηρακλείου 1998 - 2001. 
2. Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, ως εκπρό-
σωπος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 1997 – 2000. 
3. Μέλος Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέ-
τευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η) 1999 - 2002.
4. Πρόεδρος Νέων Επιχειρηματιών Ηρακλείου 1999 – 2000. 
5. Διευθύνων Σύμβουλος στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρή-
της  (Δ.Ε.Κ.Κ), ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου 
2000 – 2011.
6. Οικονομικός Επόπτης και Υπεύθυνος Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου 2002 – 2006. 
7. Μέλος  Δ.Σ. Επιμελητηρίου  Ηρακλείου  και Επικεφαλής της 
Επιμελητηριακής Ενότητας 2006 – 2011. 
• Είναι παντρεμένος με την κ. Πέλα Κουγιουμτζάκη, καθηγή-
τρια  μουσικής και έχε δύο παιδιά, τη Στέλλα, απόφοιτο της Ια-
τρικής Σχολής Αθηνών και τον Μιχάλη, απόφοιτο της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και διδακτορικό φοιτητή του 
Princeton, USA.

Σε οκτώ χρόνια, από το 2002 έως το 2010, η παγκόσμια παραγωγή ροζέ οίνων 
αυξήθηκε κατά 13%, ενώ η συνολική παραγωγή κρασιού ήταν σταθερή.
Το μερίδιο των ροζέ οίνων ανήλθε στο 10% της συνολικής παραγωγής (25,3 
έναντι 260 εκατ. εκατόλιτρων). Η παγκόσμια παραγωγή οίνων ενώ κορυφώθηκε 
το 2004, στη συνέχεια μειώθηκε, η παραγωγή όμως των ροζέ δεν έπαψε ποτέ 
να αυξάνεται σταθερά. Επομένως, είναι μια βασική τάση της παγκόσμιας 
αμπελουργίας.
Η Γαλλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, με 6,6 εκατ. εκατόλιτρα. 
Η παραγωγή είναι συγκεντρωμένη κατά 84% σε τέσσερις χώρες, τη Γαλλία, 
την Ιταλία, τις ΗΠΑ και την Ισπανία. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτές οι τέσσερις 
χώρες καταλαμβάνουν το άλλο 55% της συνολικής παραγωγής κρασιού. Αυτό 
το ολιγοπώλιο έχει επιβραδυνθεί από το 2002, με την άφιξη παικτών, όπως η 
Αυστραλία, τη Χιλή και η Ρωσία.
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Προβολή

«Ο τομέας της ενέργειας, των μεταφορών, των logistics, των 
λιμανιών και του περιβάλλοντος προκαλεί το επενδυτικό εν-
διαφέρον των Κινέζων επιχειρηματιών για συνεργασίες στην 
Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη» τόνισε σε συνέντευξη στο 
«Ην-Ων» ο πρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου κ. 
Κωνσταντίνος Ν. Γιαννίδης.
Ερ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για συνεργασίες Ελλήνων και 
Κινέζων επιχειρηματιών;
Απ. Η Κίνα ενδιαφέρεται πολύ για τον τομέα της ενέργειας, 
των μεταφορών, των logistics και των λιμανιών, της υψηλής 
τεχνολογίας και για τον τομέα του περιβάλλοντος.  Επίσης, 
έχει ανακοινωθεί επίσημα από πλευράς κινεζικής Κυβέρνησης 
ότι διαθέτει 300 δις. δολάρια σε κινεζικές εταιρείες για να 
αγοράσουν ή να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές κι αμερικανικές 
εταιρίες, που έχουν επώνυμα προϊόντα (brand name).
Ερ. Ποιες επιχειρηματικές συνεργασίες έχουν γίνει πραγματι-
κότητα;
Απ. Έχει γίνει πραγματικότητα η συνεργασία της Cosco με 
τον ΟΛΠ, η συνεργασία κινεζικής εταιρείας με τη ΔΕΗ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., έχει γίνει πραγμα-
τικότητα η συνεργασία των δύο κινεζικών εταιρειών τηλεπι-
κοινωνιών με ΟΤΕ και COSMOTE, είναι καθημερινή πλέον 
πραγματικότητα η συνεργασία Ελλήνων και Κινέζων επιχει-
ρηματιών στον τομέα των εισαγωγών-εξαγωγών. Σήμερα το 
διμερές εμπόριο Ελλάδας-Κίνας υπολογίζεται προσεγγιστικά 
στα 4,35 δισ. ευρώ. Στα μεγέθη αυτά, βεβαίως, θα πρέπει να 
συνυπολογισθούν και οι μεγάλες επενδύσεις που αφορούν 
τη ναυτιλία και, συγκεκριμένα, τη ναυπήγηση ελληνόκτητων 
ποντοπόρων πλοίων σε κινεζικά ναυπηγεία, στην πλειοψη-
φία τους με χρηματοδοτήσεις κινεζικών χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. 
Ερ. Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει ενδιαφέρον για 
επιχειρηματική ανάπτυξη;
Απ. Ενδιαφέρον για επιχειρηματική ανάπτυξη έχουν τόσο οι 
Κινέζοι όσο και οποιοιδήποτε άλλοι ξένοι επενδυτές σε περι-

οχές που τους δίνονται κίνητρα και πάνω από όλα σε περιοχές 
όπου είναι ευπρόσδεκτοι και λειτουργούν σε κλίμα κοινωνι-
κής και εργασιακής ειρήνης.
Ερ. Ποιες είναι οι ενέργειες του Επιμελητηρίου για το 2012;
Απ. Το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο είναι θεσμικός, μη 
κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός Οργανισμός για ελληνικές 
και κινεζικές επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα), που 
δραστηριοποιούνται στις αγορές της Κίνας ή της Ελλάδας, 
αντίστοιχα. Ιδρύθηκε το 1995, είναι αναγνωρισμένο με 
Προεδρικό Διάταγμα (576/27-7-95), είναι εγκεκριμένο από 
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουρ-
γείο Εξωτερικών. Είναι ευρέως αποδεκτό και χαίρει υψηλής 
εκτίμησης από την ελληνική και κινεζική Κυβέρνηση και τους 
συναφείς κυβερνητικούς Οργανισμούς. Αριθμεί πάνω από 
1.200 ελληνικές και κινεζικές επιχειρήσεις-μέλη, βιομηχανίες, 
Τράπεζες, δημόσια Επιμελητήρια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Αποστολή του Ελληνοκινεζικού 
Επιμελητηρίου είναι να υποστηρίζει ενεργά και συστηματικά 
την προώθηση των επιχειρηματικών και οικονομικών σχέσε-
ων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας έτσι ώστε, μακροπρόθεσμα, 
να γίνει η Κίνα ένας από τους κύριους επιχειρηματικούς και 
οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας. Προσωπική μου σκέψη 
είναι φέτος το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο να δημιουργήσει 
περισσότερες συνέργειες με τις Περιφέρειες και τα εμποροβι-
ομηχανικά-βιοτεχνικά-τουριστικά Επιμελητήρια αλλά και να 
ενδυναμώσει τις προσπάθειες για διεύρυνση των συνεργασιών 
μεταξύ Ελλάδας και Κίνας στον τομέα των εξαγωγών αγροτι-
κών προϊόντων αλλά και στο τουριστικό κομμάτι. Γιατί είναι 
διαφορετικό να «χτυπάς» την πόρτα της Κίνας σε Κυβερνητι-
κό και επιχειρηματικό επίπεδο μόνος σου και διαφορετικό ως 
ομάδα, ως περισσότεροι από έναν φορείς μαζί. Θέλουμε να 
είμαστε δίπλα στις Περιφέρειες, στην τοπική δηλαδή εξουσία 
των περιοχών που ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τη συνεργα-
σία με την Κίνα και να λειτουργούμε μαζί και παράλληλα με 
κοινή στόχευση σε επίπεδο πρωτοβουλιών και δράσεων. Θα 

Κινέζοι επιχειρηματίες στην Κρήτη

σας φέρω για παράδειγμα την Κρήτη. Βλέπουμε με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον τις ενέργειες του περιφερειάρχη Κρήτης 
κ. Σταύρου Αρναουτάκη και των τεσσάρων δημάρχων των 
πρωτευουσών των νομών, δηλαδή των δημάρχων Ρεθύμνου, 
κ. Γιώργου Μαρινάκη, Ηρακλείου, κ. Γιάννη Κουράκη, Χα-
νίων, κ. Μανώλη Σκουλάκη και Αγίου Νικολάου, κ. Δημήτρη 
Κουνενάκη και συμφωνούμε απόλυτα ότι πρέπει να δοθεί 
προτεραιότητα στην επίλυση προβλημάτων που χρήζουν 
πολιτικής παρέμβασης, όπως είναι η βίζα, και στηρίζουμε 
την προοπτική απευθείας πτήσεων που θα διευκολύνουν την 
επικοινωνία της Κρήτης με την Κίνα. Είμαστε ο αρμόδιος 
θεσμικός επιχειρηματικός φορέας για τη συνεργασία Ελλά-
δας Κίνας και είμαστε διατεθειμένοι σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κρήτης, τα τοπικά Επιμελητήρια, τους Δήμους 
και τους επιχειρηματίες της περιοχής, εάν κι εκείνοι βέβαια το 
επιθυμούν, να ενώσουμε μαζί τους τη φωνή μας στα πλαίσια 
της κοινής στόχευσης ώστε να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλε-
σμα για το νησί. 
Βιογραφικό 
Ο Κωνσταντίνος Γιαννίδης, γεννήθηκε το 1946 στον Πειραιά. 

Είναι απόφοιτος της σχολής Αναβρύτων, έχει σπουδάσει 
Χημικός σε πανεπιστήμια της Ελλάδος και της Ιταλίας. Έχει 
σπουδάσει οικονομικά, πωλήσεις και διοίκηση επιχειρήσεων. 
Στα χρόνια που ακολουθούν συμβάλλει ενεργά στις εμπορικές 
και παραγωγικές δραστηριότητες της οικογενείας του με την 
έντονη παρουσία του σε διοικητικά, οικονομικά και εν γένει 
σε όλα τα θέματα των επιχειρήσεων τους. Είναι Εκτελεστι-
κός Πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών 
του ΟΜΙΛΟΥ ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ, με μητρική εταιρεία την 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε, ΕΡΜΗΣ – VITEX, Χρώματα 
– Στεγανοποιητικά Υλικά, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ της 
ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ Α.Ε. Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρή-
σεις, επί 20 έτη ήταν Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π.), πλέον Επίτιμος 
Πρόεδρος, είναι Πρόεδρος Δ.Σ. του ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΩΤΕΥ-
ΟΥΣΩΝ (O.P.C.E.) και Μέλος Δ.Σ. του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

Κωνσταντίνος Ν. Γιαννίδης 
Πρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου
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«Στην ανάδειξη της Σχολής των Ασωμάτων ως Ερευνητικό 
Σταθμό Γεωργικής Έρευνας (Αιγοπροβατοτροφίας- Γενετικής 
βελτίωσης ντόπιων φυλών αιγοπροβάτων) προχωρά ο Δήμος 
Αμαρίου» επισήμανε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Δήμαρχος 
του Δήμου Αμαρίου Στέφανος Σημαντήρας.
Παράλληλα -συνέχισε- το δημοτικό συμβούλιο έχει αποφασί-
σει την δημιουργία νέων αναπτυξιακών έργων με το πρόγραμ-
μα «ΟΣΑΠΥ» ύψους 2,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ολοκλη-
ρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των περιοχών της υπαίθρου. Ήδη 
ετοιμάζονται μελέτες σε ολόκληρο το Δήμο με οκτώ υποέργα. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, 
των αγροτικών περιοχών και της κτηνοτροφίας. Οι μελέτες θα 
είναι έτοιμες για να κατατεθούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 
2012.
Επίσης για το φράγμα στο Πλατύ επισήμανε ότι «όταν πραγ-
ματοποιηθεί τότε θα δίνει νερό σε όλο το Αμάρι» ενώ προχω-
ρά η απαλλοτρίωση του παλαιού δρόμου του Αμαρίου.
Η ιστορία του Δήμου Αμαρίου εκτείνεται στα βάθη των αιώ-
νων, καθώς τα πρώτα δείγματα κατοίκησης έχουν αποκαλυ-
φθεί στον οικισμό Ελένες και τα οποία χρονολογούνται στη 
Νεολιθική Εποχή. Από το 6.000 π.Χ. η ανθρώπινη παρουσία 
και δραστηριότητα στην περιοχή είναι αδιάλειπτη, ενώ συ-
νεχίζεται στη μεσομινωική περίοδο (2100-1600 π.Χ.), όπως 
μαρτυρούν και οι αρχαιολογικές έρευνες οι οποίες έχουν 
αποκαλύψει την αρχαία πόλη της Συβρίτου στο χωριό Θρόνος 
και τα κτιριακά συγκροτήματα της ίδιας περιόδου στους οικι-
σμούς Αποδούλου και Μοναστηράκι.
Η αρχαία πόλη της Συβρίτου ιδρύθηκε κατά τους ύστερους 
μινωικούς χρόνους και άκμασε έως την πρώτη βυζαντινή πε-
ρίοδο, δεσπόζοντας ως ισχυρή και ανεξάρτητη πόλη, λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης. Η ανεξαρτησία της μάλιστα, επιβε-
βαιώνεται από το αργυρό της νόμισμα, ενώ η επικράτειά της 
εκτεινόταν σε όλη την ευρύτερη περιφέρεια του σύγχρονου 
οικισμού, φτάνοντας ως την αρχαία Σουλία, πιθανότατα τη 
σημερινή Αγία Γαλήνη. Στο χωριό Αποδούλου έχουν αποκα-
λυφθεί τα κατάλοιπα παλαιοανακτορικού κέντρου περιλαμβά-
νοντας κτιριακά συγκροτήματα και θολωτούς τάφους, ενώ στη 
θέση Κόκκινος Χάρακας στο χωριό Μοναστηράκι, υπάρχουν 
ευρήματα ενός μινωικού ανακτόρου παλαιοανακτορικής επο-

χής, αποκαλύπτοντας την έντονη κοινωνική δραστηριότητα 
και τον πολιτισμό που άκμασε εκείνη την εποχή, με ιδιαίτερα 
ανεπτυγμένη τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Ωστόσο, η ιστορική πορεία της περιοχής, συνεχίζεται σε εξί-
σου εντυπωσιακό βαθμό και την Βυζαντινή περίοδο, γεγονός 
το οποίο καθίσταται εμφανές από το πλήθος των βυζαντινών 
εκκλησιών οι οποίες σώζονται σε πολλούς από τους οικισμούς 
και τα περίχωρα. Σημαντικά μνημεία αποτελούν η Βυζαντινή 
Εκκλησία της Παναγιάς στο χωριό Θρόνος (14ος αιώνας) με 
ψηφιδωτά δάπεδα, η Παλαιοχριστιανική του Βιζαρίου, ο Βυ-
ζαντινός ναός της Αγίας Άννας ο οποίος είναι ο παλαιότερος 
χρονολογημένος ναός της Κρήτης, η Μονή της Καλοείδαινας 
στο χωριό Άνω Μέρος (13ος ή 14ος αιώνας) το οποίο υπήρξε 
και καταφύγιο των επαναστατών στην επανάσταση του 1821, 
η Βυζαντινή Μονή Ασωμάτων (330-824 μ.χ) όπου σήμερα 
στεγάζεται η Γεωργική Σχολή των Ασωμάτων, ο ναός της 
Αγίας Παρασκευής, της Κεράς Παναγιάς και πολλά άλλα 
εντυπωσιακά μνημεία τα οποία διατηρούνται και μαρτυρούν 
την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Η 
περιοχή διαδραμάτισε το δικό της ιδιαίτερο ρόλο σε όλους 
τους απελευθερωτικούς αγώνες του έθνους, συμμετέχοντας 
σε πολυάριθμες εξεγέρσεις την περίοδο της Βενετοκρατίας 
(1211-1669) αλλά και της Τουρκοκρατίας (1669-1898), ενώ 
την περίοδο της κατοχής όπου γερμανοί στρατιώτες έκαψαν 8 
χωριά (της σημερινής Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου), η περι-
οχή αποτέλεσε κέντρο του Αντιστασιακού Αγώνα και καταφύ-
γιο των καταδιωκόμενων και των ανταρτών.
Σήμερα ο Δήμος Αμαρίου εκτός από τα ιστορικά του μνημεία 
προσφέρει και εναλλακτικό τουρισμό. Συγκεκριμένα πλήθος 
ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών υπάρχουν στην 
περιοχή του Αμαρίου. Το Ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 διασχίζει 
εγκάρσια τη νότια πλευρά της κοιλάδας του Αμαρίου, από το 
Γερακάρι και τις Ελένες έως το Φουρφουρά. Από το Γερακάρι 
το μονοπάτι οδηγεί στο σπηλαιώδη ναό του Προφήτη Ηλία 
και καταλήγει στην κορυφή του όρους Κέντρος (1.777μ.). Από 
τη Βισταγή ή το Φουρφουρά η διαδρομή Ε4 περνά από το 
καταφύγιο Τουμπωτός Πρίνος και συνεχίζει μέχρι την κορυφή 
Τίμιος Σταυρός του Ψηλορείτη (2.456μ.).
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ορειβατικές διαδρομές που 

Ειδικό ρεπορτάζ

Νέα αναπτυξιακά έργα στο Δήμο Αμαρίου
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ξεκινούν από τα χωριά Αμάρι, Οψυγιάς και Πετροχώρι και 
οδηγούν στην κορυφή του όρους Σάμιτος (1.014μ.), όπου έχει 
διαμορφωθεί και πλατφόρμα εκκίνησης αλεξίπτωτου πλαγιάς 
(παραπέντε). Μπορείτε επίσης να ανεβείτε στις κορυφές-
δίδυμο του όρους του Αγίου Πνεύματος ξεκινώντας από το 
Μέρωνα, καθώς και στο βουνό Σωρός, με το χαρακτηριστικό 
σχήμα κώνου, από την Πατσό ή το οροπέδιο Γιους Κάμπος.
Ειδικότερα οι σημαντικότερες περιοχές του Δήμου Αμαρίου 
είναι:
-Αμάρι: Απόσταση από Ρέθυμνο: 40 χλμ. (Διαδρομή: Ασώμα-
τος- Μοναστηράκι- Αμάρι).Το Νεφς Αμάρι απέχει ένα (1) χλμ 
από τον Οψυγιά, κτισμένο σε απάνεμη θέση στους πρόποδες 
του βουνού Σάμιτος. Παραδοσιακός οικισμός με καλοδιατη-
ρημένα σπίτια, πρωτεύουσα της πρώην επαρχίας Αμαρίου. 
Βόρεια του χωριού, ο Βυζαντινός Ναός της Αγίας Άννας, ο 
παλαιότερος χρονολογημένος Βυζαντινός Ναός της Κρήτης 
(κτητορική επιγραφή 1196) και ο επιβλητικός ναός της Κεράς 
Παναγιάς, τρίκλητος με παρεκκλήσι, παρουσιάζουν ξεχωριστό 
ενδιαφέρον. 
-Απόστολοι: Απόσταση από Ρέθυμνο: 30,5χλμ. Η αμφιθεα-
τρική διάταξη, το παραδοσιακό χρώμα και η απεριόριστη θέα 
είναι μερικά απ’ τα κύρια χαρακτηριστικά του οικισμού. Σύμ-
φωνα με την Ιστορία οι Άγιοι Δέκα (καταδιωκόμενοι το 260 
μ.Χ. απ’ τους Ρωμαίους), κατέφυγαν στο χωριό και εξαιτίας 
του γεγονότος αυτού πήρε το όνομα του. Στην έξοδο του βρί-
σκεται το Δημαρχείο.
-Βισταγή: Πριν τον οικισμό Κλεισίδι διακλάδωση αριστερά 
του Αρκαδιώτικου δρόμου οδηγεί στη Βισταγή. Η Βισταγή 
κυρίως κτηνοτροφικό χωριό, σκαρφαλωμένο στη ρίζα του 
Ψηλορείτη, δεσπόζει της περιοχής. Έξω απ’ το χωριό κτηνο-
τροφικός δρόμος μας οδηγεί στη θαυμάσια τοποθεσία «Τσικα-
λά - 5 πηγάδια» και στη συνέχεια με διακλαδώσεις στις νότιες 
πλευρές του Ψηλορείτη. Ορειβατικό μονοπάτι επίσης απ’ το 
χωριό οδηγεί στην ίδια τοποθεσία. Από τη Βισταγή συνεχίζου-
με προς το χωριό Πλατάνια.
-Βολεώνες: Απόσταση από Ρέθυμνο: 23,5 χλμ. (Διαδρομή: 
διακλάδωση δεξιά στο 21χλμ. του δρόμου προς την επαρχία 
Αμαρίου, Βολιώνες - Παντάνασσα - Πατσός. Στη ρίζα του κα-
ταπράσινου χωματόλοφου «Βένι» με την Ιστορική Μονή του 
Αγίου Αντωνίου βρίσκεται το χωριό Βολεώνες, πνιγμένο στο 
πράσινο. 
-Βρύσες: Απόσταση από Ρέθυμνο: 44 χλμ. (Διαδρομή: διακλά-
δωση δεξιά στο 30 χλμ.{Αποστόλοι} της αρτηρίας Ρεθύμνου 
-Αμαρίου - Μέρωνας - Ελένες - Γερακάρι - Βρύσες). Το όνο-
μα τους υποδηλώνει τα πολλά νερά του χωριού που κατεβαί-
νουν απ’ το «Κέντρος» και ποτίζουν τον Σμιλιανό κάμπο. Ο 
Σμιλές, εγκαταλειμμένος πλέον οικισμός, βρίσκεται κάτω απ’ 
τις Βρύσες στο κέντρο του ομώνυμου κάμπου. Απ’ τις Βρύσες 
φέρει την καταγωγή του ο λόγιος και φλογερός πατριώτης 
Εμμανουήλ Βιβιλάκης με την πολυσχιδή του δράση στην Ελ-
ληνική Επανάσταση.
-Γερακάρι: Απόσταση από Ρέθυμνο: 40 χλμ. (Διαδρομή: δια-
κλάδωση δεξιά στο 30 χλμ.{Αποστόλοι}του δρόμου Ρεθύμνου 
- Αμαρίου - Μέρωνας - Ελένες - Γερακάρι) Ένα απ’ τα ψηλό-
τερα χωριά του νησιού γνωστό για τα περίφημα κεράσια του, 
τα άνυδρα κηπευτικά του οροπεδίου «Ιούς Κάμπος», αλλά 

και για την ιστορία του, ιδιαίτερα την ενεργό συμμετοχή στον 
αντιστασιακό αγώνα της κατοχής. Μαζί με άλλα επτά μαρ-
τυρικά χωριά της ρίζας του «Κέντρους» ολοκαυτώθηκαν και 
ξεθεμελιώθηκαν απ’ τους Γερμανούς. Έχει σύγχρονη ρυμοτο-
μία και απλώνεται ανάμεσα σε κερασιές, βυσσινιές, μηλιές και 
άλλα οπωροφόρα, αλλά και σε πολλές πλούσιες πηγές που κα-
τεβαίνουν από το εκατοντάπηγο (κατά τον Όμηρο) «Κέντρος». 
-Ελένες: Απόσταση από Ρέθυμνο: 38,5 χλμ. (Διαδρομή: Στο 
δρόμο προς Αμάρι- Απόστoλοι-Μέρωνας - Ελένες) 
Υψόμετρο: 640 μ. Είναι μικρό γραφικό χωριό περιτριγυρισμέ-
νο με δέντρα και πλούσια βλάστηση. Πλησίον του χωριού στο 
σπήλαιο «Μαργελέ» εντοπίζονται τα πρώτα ίχνη ανθρώπινης 
παρουσίας (6.000 π.Χ.). 
-Θρόνος: Aπόσταση από Ρέθυμνο: 32 χλμ. (Διαδρoμή: δια-
κλάδωση αριστερά στο 31 χλμ. του δρόμoυ πρoς την επαρχία 
Αμαρίου, μετά τo χωριό Απόστολοι). Το Θρόνος, ένα χλμ. 
μετά το Κλεισίδι, είναι κτισμένο κάτω από το λόφο «Κεφάλα» 
που αποτελούσε το οικιστικό κέντρο της αρχαίας Συβρίτου, 
απ’ τις σημαντικότερες αυτόνομες πόλεις της Δυτικής Κρήτης 
που ήκμασε κατά τους Κλασσικούς Αιώνες, τη Ρωμαϊκή και 
την Α’ Βυζαντινή περίοδο. Έδρα του επισκόπου Συβρίτου κατά 
την Α’ Βυζαντινή περίοδο. Ο σωζόμενος κατάγραφος Βυζαντι-
νός Ναός της Παναγίας στο κέντρο του χωριού είναι κτισμέ-
νος πάνω στα υπολείμματα ψηφιδωτού δαπέδου παλαιότερου 
καθεδρικού ναού. Οι μοναδικής αξίας τοιχογραφίες του Ναού 
έχουν συντηρηθεί και διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Η 
θέα προς την έφορη κοιλάδα του Αμαρίου είναι μοναδική. 
Αμέσως μετά το Θρόνος ένα χλμ. φτάνουμε στην έδρα του 
Δήμου την Αγία Φωτεινή.
-Καλογέρου: Απόσταση από Ρέθυμνο: 34 χλμ. (Διαδρομή: δια-
κλάδωση αριστερά στο 31 χλμ του δρόμου επαρχίας Αμαρίου- 
Θρόνος- Κλεισίδι- Καλογέρου). Μισό περίπου χιλιόμετρο από 
διακλάδωση μετά το Κλεισίδι βρίσκεται κτισμένο σε αυστηρά 
αμφιθεατρική διάταξη το χωριό Καλογέρου. Το παραδοσιακό 
χρώμα και η αρχιτεκτονική του εντυπωσιάζουν. Μετά την 
έξοδο του χωριού ο δρόμος συνδέεται με τον «Αμαριώτικο 
δρόμο» απ’ όπου μπορούμε να οδηγηθούμε προς την Αγία Φω-
τεινή είτε προς τη Σχολή Ασωμάτων.
-Μέρωνας: Απόσταση από Ρέθυμνο: 35 χλμ. Διαδρομή,στo 
δρόμο προς Αμάρι στο 30 χλμ. (Αποστόλοι) διακλάδωση 
δεξιά. Τέσσερα χλμ. απ΄ την Αγία Φωτεινή συναντάμε το 
Μέρωνα, ένα από τα ομορφότερα χωριά με πολλά νερά και 
πράσινο, κτισμένο σε προνομιακή θέση με άπλετη θέα. Εντός 
του οικισμού εντυπωσιάζει ο κατάγραφος ναός της Παναγίας 
με το οικόσημο των Καλλέργηδων, που χρονολογείται από τα 
τέλη του 14ου αιώνα, καθώς και το πέτρινο καμπαναριό στον 
καθεδρικό ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Πλησίον του χωριού 
βρίσκονται οι πρώην Κατασκηνώσεις όπου θα λειτουργήσουν 
σαν Οικοτουριστικό Κέντρο. Από το Μέρωνα μπορούμε να 
οδηγηθούμε στο Νευς Αμάρι και τη Σχολή Ασωμάτων από δι-
ακλάδωση στην έξοδο του χωριού ή να συνεχίσουμε το δρόμο 
προς τα χωριά του Κέντρους.
-Μοναστηράκι: Απόσταση από Ρέθυμνο: 37,5 χλμ. Διαδρομή: 
Ρέθυμνο- Πρασές- Αποστόλοι -Ασώματος -Μοναστηράκι. Πα-
ραδοσιακός οικισμός απέχει δύο χλμ. απ’ τη Σχολή Ασωμάτων 
και χρονολογείται από τη Β’ βυζαντινή περίοδο. Τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας λειτούργησε στο χωριό αλληλοδιδακτικό σχο-
λείο και αργότερα «Ελληνική Σχολή». Οι Ναοί της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου (Πετράδια) και Μιχαήλ Αρχαγγέλου, αποτελούν 
δείγμα αρχιτεκτονικής των βυζαντινών ναών της περιοχής. 
Πλησίον του χωριού ανασκάφτηκε Μινωικό Ανάκτορο (2000 
- 1700 π.Χ.) με αποθηκευτικούς χώρους, διαμερίσματα, πολλά 
κινητά ευρήματα (πίθοι, σφραγίσματα κ.λ.π.). Ο Αρχαιολογι-
κός Χώρος είναι επισκέψιμος.
-Παντάνασσα: Απόσταση από Ρέθυμνο: 26 χλμ. χωριό με 
πλούσια βλάστηση, πολλά νερά και γόνιμα εδάφη. Δίπλα στο 
σημερινό οικισμό, εξαιτίας κατολισθήσεων, ρυμοτομείται 
νέος. Από την έξοδο του χωριού μπορούμε να οδηγηθούμε στο 
χωριό Απόστολοι μέσω του νέου οδικού άξονα, είτε μέσω του 
παλαιού στο διπλανό χωριό Βολεώνες. Λίγο παρακάτω απ’ τα 
όρια του οικισμού απλώνεται το Φράγμα των Ποταμών.
-Πατσός: Απόσταση από Ρέθυμνο: 30 χλμ. Διαδρομή: Δια-
κλάδωση δεξιά στο 21 χλμ. Του δρόμου προς Αμάρι- Βολιώ-
νες- Παντάνασσα- Πατσός. Με το νέο σύγχρονο οδικό άξονα 
(«Αμαριώτικο δρόμο»), που παραδίδεται σύντομα στην κυ-
κλοφορία, η πρόσβαση προς την Πατσό απ΄την πόλη του Ρε-
θύμνου είναι σύντομη και εύκολη, διαρκεί περίπου 15΄. Η Πα-
τσός κτισμένη στις υπώρειες του υψώματος «Σωρός» (1.186 
μ.), είναι ένα απ’ τα ομορφότερα χωριά, με το ονομαστό 
Φαράγγι που η έξοδος του οδηγεί στο Φράγμα των Ποταμών. 
Στο μεγάλο ερειπωμένο ναό (Γενέθλιο της Θεοτόκου) εντός 
του χωριού, που χρονολογείται από το 1357 μ.Χ. η παράδοση 
αποδίδει 101 πόρτες και παράθυρα, ένα εκ των οποίων ήταν 
αόρατο. Απ’ την Πατσό οδηγούμαστε με το σύγχρονο δρόμο 
στο διπλανό χωριό Παντάνασσα.
 -Κουρούτες: Είναι χτισμένο στους νοτιοδυτικούς πρόποδες 
του Ψηλορείτη, σε υψόμετρο 510 περίπου μέτρων. Σήμερα 
αριθμεί περί τους 80 κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως 
με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.
Το χωριό πήρε την ονομασία του από την παραφθορά του 
ονόματος Κουρήτες, οι οποίοι ήταν οι μυθικοί κάτοικοι της 
Ίδης που προστάτευσαν τον νεογέννητο Δία από την παιδο-
κτόνο μανία του πατέρα του Κρόνου, χορεύοντας πολεμικό 
χορό και χτυπώντας τα όπλα τους, για να μην ακουστούν τα 
κλάματα του βρέφους. Ο τόπος όπου φέρεται να κατοικούσαν 
οι μυθικοί ήρωες ήταν η ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου, την 
οποία αρχαίες πηγές αναφέρουν με την ονομασία «Αμαρία και 
Κουρητία Γη». Οι σημερινοί κάτοικοι, λοιπόν, μπορούν να 
υπερηφανεύονται ότι είναι απόγονοι εκείνων των μακρινών 
ημίθεων. Απτή απόδειξη ότι αρχαίοι πρόγονοι πρωτοκατοίκη-
σαν το χωριό δίνουν τα ερείπια υστερομινωικού ή, ίσως, ρω-
μαϊκού οικισμού λίγα μέτρα πιο ψηλά από το σημερινό χωριό, 
στην περιοχή «Αμυγδαλές». Ο οικισμός αυτός, που πιθανό να 
έφερε το όνομα «Κουρήτες», δεν εντοπίζεται με ακρίβεια σε 
κάποια χρονική περίοδο, καθώς δεν έχει γίνει καμία συστημα-
τική ανασκαφή μέχρι σήμερα, εκτός από τις αρχές του 20ου 
αιώνα, οπότε αρχαιολόγοι του Μουσείου Ηρακλείου επισκέ-
φθηκαν τα ερείπια και ανακάλυψαν την ύπαρξη σπιτιών, τά-
φων, εργαστηρίων και καμινιών, τα οποία παρέχουν ενδείξεις 
οργανωμένου κοινωνικού σχηματισμού. Ο οικισμός εκείνος 
καταστράφηκε -άγνωστο πότε- από κατολίσθηση τεράστιων 
βράχων από τις πλαγιές του Ψηλορείτη, οι οποίοι στέκονται 

ακόμη επιβλητικοί σε διάφορα σημεία γύρω από το χωριό 
αλλά και μέσα σε αυτό (ο βράχος του κοιμητηριακού ναού του 
Αγ. Αντωνίου).
-Πλατάνια: Τα Πλατάνια είναι χωριό της πρώην Επαρχίας 
Αμαρίου (και τώρα του Δήμου Κουρητών), χτισμένο αμφιθεα-
τρικά μέσα σε μικρή λαγκαδιά σε υψόμετρο 420 μέτρων στους 
πρόποδες του Ψηλορείτη. Αριθμεί περί τους 200 κατοίκους, 
κύριες ασχολίες των οποίων είναι η κτηνοτροφία, η γεωργία 
και η ελαιοκομία. 
Μεγάλης σημασίας μνημείο είναι η εκκλησία της Κοίμησης 
της Θεοτόκου  που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού και χρο-
νολογείται περίπου στον 14ο αιώνα. Είναι χτισμένη πάνω στα 
ερείπια παλαιότερου ναού, που ίσως να ήταν και κοιμητηρια-
κός, καθώς σε πρόσφατη ανασκαφή στον περίβολο του ναού 
ανακαλύφθηκαν τάφοι και οστά. Τα Πλατάνια είναι προικι-
σμένα με σπάνια φυσική καλλονή, αναξιοποίητη και ανεκμε-
τάλλευτη μέχρι σήμερα.
Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το Φαράγγι το οποίο ξεκινά από 
την πλατεία σχεδόν του χωριού και καταλήγει μετά από μια 
μαγευτική πεζοπορία αρκετά μέτρα ψηλότερα στο βουνό.  
Αξιόλογη είναι και η σπηλιά που βρίσκεται πάνω από το χω-
ριό στη θέση Πάνα, και που ονομάστηκε έτσι, γιατί σύμφωνα 
με το μύθο εκεί γεννήθηκε ο αρχαίος θεός Πάνας. Στο εσω-
τερικό της σπηλιάς μπορεί μάλιστα να διακρίνει κανείς βρα-
χογραφίες που ίσως να ανατρέχουν στη μινωική περίοδο και 
υποδηλώνουν ότι ο χώρος είχε λατρευτική σημασία.
-Φουρφουράς: Το όνομα το πήρε από τον πρώτο οικιστή 
Φουρφουρά γνωστού βυζαντινού οίκου. Ο Ρεθεμνιώτης δά-
σκαλος Εμ. Λαμπρινάκης αναφέρει στo βιβλίo του (Γεωγρα-
φία της Κρήτης, 1890, σ. 107) ότι ο Φουρφουράς (φούρο) 
ήταν πόλη μεγάλη και ληστρική παλαιότερα, από όπου και  το 
όνομα. Στα  λατινικά το  ρήμα furor - fyrtatus sum-ari  σημαί-
νει κλέπτω.
Η ανάβαση στoν Ψηλορείτη γίνεται συνήθως από το Φουρ-
φουρά, απ’ όπoυ είναι ευκολότερη.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δήμαρχος Στέφανος Σημαντήρας γεννήθηκε στο Φουρφου-
ρά Αμαρίου, όπου τελείωσε το Δημοτικό και το τριτάξιο τότε 
Γυμνάσιο. Αποφοίτησε από το 1ο Γυμνάσιο Αρρένων Ρεθύ-
μνου και εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων απ’ όπου πήρε το πτυχίο του Φιλολόγου το 1979. 
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο πεζικό σε μονάδες 
του Έβρου και το 1982 διορίστηκε στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση, που υπηρετεί ως σήμερα. Έχει υπηρετήσει σε σχολεία 
του Νομού Ρεθύμνου και της Ρόδου, με οργανική θέση στο 
Λύκειο Φουρφουρά. Την περίοδο 1990-1994 υπηρέτησε στα 
Ελληνικά Λύκεια στο Αμβούργο και στο Μόναχο της Γερμανί-
ας. Διετέλεσε μια περίοδο Γενικός Γραμματέας και δύο Περιό-
δους Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου. Από το 1999 ασχολείται 
και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος του Δήμου 
Κουρητών 1999-2006 και ως Δήμαρχος 2007-2010. Στις 
εκλογές του 2010 εκλέχτηκε Δήμαρχος Αμαρίου. Συμμετέχει 
σε συμβούλια, όπως του Κέντρου Πρόληψης, της ΝΕΛΕ, της 
ΤΕΔΚ, του ΑΚΟΜ-Μ. Ψηλορείτης κ.λ.π. Είναι παντρεμένος 
με τη φιλόλογο Ανθούσα Βασιλάκη κι έχει δυο παιδιά, το Μι-
χάλη και την Εμμανουέλα-Ειρήνη.

Ειδικό ρεπορτάζ
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«Στη θέση αυτή βρίσκομαι τα τελευταία 
2,5 χρόνια, μετά τη συνταξιοδότηση 
της προκατόχου μου. Δεν είναι δηλαδή 
η πρώτη φορά που το Επιμελητήριο 
Ηρακλείου έχει γυναίκα Διευθύντρια» 
διευκρίνισε στο «Ην-Ων»  η Διευθύντρια 
του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κάτια 
Τζανάκη.
Το κλειδί λοιπόν της ανάπτυξης 
-συνέχισε- του Επιμελητηρίου είναι 
η δραστηριοποίηση του γυναικείου 
πληθυσμού του νομού Ηρακλείου σε 
όλα τα επίπεδα όπως η στελέχωση 
του Οργανισμού αλλά και στην 
επιχειρηματικότητα. Οι προσπάθειες μας 
στοχεύουν και στην οικονομική ανάπτυξη 
του γυναικείου πληθυσμού.  
Ερ. Πόσο έχει συμβάλλει η γυναικεία 
ματιά στην ανάπτυξη του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου;
Απ. Η γυναικεία ματιά μπορεί να κάνει τη διαφορά, γι’ 
αυτό και η γυναικεία παρουσία πρέπει να ισχυροποιηθεί σε 
οποιονδήποτε τομέα. Εμείς στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 
προσπαθούμε με διάφορες δράσεις να προσελκύσουμε 
το ενδιαφέρον των γυναικών ώστε ν’ ασχοληθούν με το 
επιχειρείν, παρέχοντάς τους ενημέρωση και στήριξη σε 
κάθε εγχείρημά τους.  
Οι γυναίκες, έχουμε αποδείξει περίτρανα ότι μπορούμε 
να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί είμαστε 
πιο οργανωτικές και πολλές φορές ανταποκρινόμαστε με 
μεγαλύτερη ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις. Στο 
Επιμελητήριο Ηρακλείου, η πλειονότητα των υπαλλήλων, 
όλως τυχαίως, είναι γυναίκες. Δεν ξέρω αν σ’ αυτό το 
γεγονός οφείλεται η καλή οργάνωσή  του, το σίγουρο 
πάντως είναι ότι ο επαγγελματισμός και το υψηλό αίσθημα 
ευθύνης  απέναντι στους επιχειρηματίες, που επιδεικνύουν 
όλα τα στελέχη του Επιμελητηρίου, κατατάσσει το 
φορέα μας ανάμεσα στα πιο δραστήρια Επιμελητήρια της 
Ελλάδας. 
Ερ. Ποιες ήταν οι νέες ενέργειες αφότου αναλάβατε τη 
διεύθυνση;
Απ. Στη θέση αυτή βρίσκομαι τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά 
τη συνταξιοδότηση της προκατόχου μου. Δεν είναι δηλαδή 
η πρώτη φορά που το Επιμελητήριο Ηρακλείου έχει γυναίκα 

Διευθύντρια. Αυτό που προσπαθούμε 
με κάθε τρόπο είναι ν’ ανταποκριθούμε 
άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες 
των επιχειρηματιών - μελών μας, ειδικά 
σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για την 
επιχειρηματικότητα. Η έκδοση των 
απαραίτητων εγγράφων, η ενημέρωση για 
χρηματοδοτικά προγράμματα, εκθέσεις 
και προτεινόμενες συνεργασίες, η 
διοργάνωση εκδηλώσεων και αποστολών 
είναι μερικοί μόνο από τους τομείς στους 
οποίους δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, 
προκειμένου να βοηθήσουμε τους 
επιχειρηματίες του νομού μας αντέξουν 
τον ανταγωνισμό και να ενισχύσουν την 
εξωστρέφειά τους.
Βιογραφικό 
Η Κάτια Τζανάκη γεννήθηκε στο 
Ηράκλειο το 1968 από γονείς κρητικούς 

και μικρασιάτες.
Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με εξειδίκευση στην Οικονομική  
Ανάπτυξη και την Οικονομική των Ανανεώσιμων και    
Εξαντλήσιμων Φυσικών Πόρων και Aγροτικής  Οικονομίας 
και εν δυνάμει φοιτήτρια του μεταπτυχιακού τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου.
Μιλάει Αγγλικά Ισπανικά και Ιταλικά.
Είναι πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των ΝΠΔΔ 
του Ν. Ηρακλείου. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
από το 1992.
Προϊσταμένη Διεύθυνσης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου 
από το 2010.
Συμμετέχει σαν στέλεχος σε πολλές διοργανώσεις και 
εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και σε  όλα τα 
Ευρωπαϊκά προγράμματα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου  
στην ομάδα έργου.
Έχει παρακολουθήσει μαθήματα μαριονέτας, αποξηραμένα, 
ψηφιδωτό, βιτρώ, στο εργαστήριο   καλλιτεχνικής  αγωγής  
της Ρενάτας Γεωργαντοπούλου και έχει συμμετάσχει σε 
ομαδική έκθεση 1998.
Είναι στο Σώμα εθελοντών διασωστών του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού από το 2007. Μέλος των Δωρητών 
οργάνων από το 1987.

Οι
Πρώτες 
Κυρίες
Το κλειδί της ανάπτυξης του 

Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι η 
δραστηριοποίηση του γυναικείου 
πληθυσμού παρέχοντάς τους 

ενημέρωση και στήριξη σε κάθε 
εγχείρημα τους.
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«Την προώθηση των τουριστικών περιοχών και των μνημείων 
της Αυστραλίας και της Ελλάδας αναδεικνύει το Κοινοτικό Σω-
ματείο Αυστραλών και Ελληνο-Αυστραλών προβάλλοντας τα 
μονοπάτια της Εθνικής Επετείου της Ημέρας των ANZACS, 
ημέρα μνήμης και τιμής για την θυσία των Αυστραλών και Νε-
οζηλανδών στρατιωτών, που τον Απρίλιο του 1915 στην Καλ-
λίπολη (σημερινή Τουρκία) προσπάθησαν, προτάσσοντας τα 
νεανικά τους στήθη, να καταλάβουν τη χερσόνησο παρέχοντας 
ευκολία στη Ρωσία να αποκτήσει δίοδο στα Δαρδανέλια» επι-
σήμανε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Πρόεδρος-Οργανωτής 
του Κοινοτικού Σωματείου της Αυστραλίας ομογενής κ. Lee 
Tarlamis. 
Στόχος μας είναι -συνέχισε- με την προώθηση, να ενισχυθεί η 
υποδομή κατάλληλων μνημείων και να γίνουν σοβαρές αναβαθ-
μίσεις του χώρου μεταξύ της Λήμνου όπου είχε πραγματοποι-
ηθεί η αποβίβαση των Αυστραλών στρατιωτών καθώς και του 
τόπου θυσίας χιλιάδων Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιω-
τών στην Καλλίπολη.
Πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος -τόνισε- ήταν η 97η εθνική 
επέτειος της Ημέρας των ANZACS και εψάλει επιμνημόσυνη 
δέηση στο τόπο της θυσίας στο κοιμητήριο Lone Pine της Καλ-
λίπολης.
Τα έργα προτεραιότητας της επιτροπής για προβολή των ιστο-
ρικών δεδομένων είναι:
-Η εκατονταετηρίδα των εορτασμών ANZAC προγραμματί-
ζεται για το 2015 περιλαμβάνοντας τη συνεισφορά της νήσου 
Λήμνου στην ιστορία της Καλλίπολης. Για παράδειγμα, θα  πε-
ριλαμβάνεται στον εορτασμό το λιμάνι της Λήμνου ενώ είναι 
αναγκαία η χρηματοδότηση από την Ελληνική Κυβέρνηση και 
την Κυβέρνηση της Αυστραλίας για τα μνημεία της νήσου. 
-Προβολή υλικών και εγγράφων σχετικά με την Λήμνο – Καλλί-
πολη. Πρόκειται για σχετικές επιστολές, φωτογραφίες και άλλα 
έγγραφα τα οποία θα αναδειχθούν μέσω εορταστικών εκδηλώ-
σεων από την Επιτροπή Μνήμης.
 -Να προωθηθεί η αναγνώριση του ρόλου της Λήμνου στην εκ-
στρατεία Καλλίπολη μέσω της δημιουργίας ενός κατάλληλου 
μνημείου στη Μελβούρνη, Σίδνεϊ και σε άλλες σχετικές τοπο-
θεσίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.
-Προώθηση της αδελφοποίησης της πόλης μεταξύ Λήμνου και 
της πόλης του Πορτ Φίλιπ,  
-Προώθηση του ρόλου των γυναικών νοσοκόμων κατά την δι-

άρκεια του πολέμου ως ένα βασικό παράγοντα των εορταστικών 
εκδηλώσεων στην Λήμνο  και  Καλλίπολη  με τη συμμετοχή της 
Νοσηλευτικής Ομοσπονδίας της Αυστραλίας  και τον Αυστρα-
λιανό Ερυθρό Σταυρό.
-Προώθηση του εορτασμού στα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας 
και της Αυστραλίας.
- Ενίσχυση του εορτασμού με Κοινοβουλευτικές Ομάδες Φι-
λίας.
Πέρα από τα παραπάνω βασικά έργα, η Επιτροπή έχει δεσμευ-
τεί για τον εντοπισμό άλλων έργων για τον εορτασμό της ευ-
ρύτερης ιστορικής και στρατιωτικής σύνδεσης μεταξύ της Αυ-
στραλίας και της Ελλάδας. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του 
εορτασμού της Μάχης της Κρήτης, η Επιτροπή θα αναδείξει τα 
ιστορικά δεδομένα:
- Τη συμμετοχή της Αυστραλίας στην εκστρατεία που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.
- Την βοήθεια της Αυστραλίας στη μεταπολεμική διευθέτηση 
των Ελλήνων προσφύγων από τη Μικρά Ασία το 1922.
Ενδιαφέρον είναι ότι η Επιτροπή έχει κύριο στόχο τη χρηματο-
δότηση των έργων σε κατάλληλους φορείς ή άτομα για να γίνει 
ένα πρωτότυπο ιστορικό μονοπάτι Anzac στην Ελλάδα, που θα 
καλύπτει την ιστορική περίοδο. Αυτό θα μπορούσε -σύμφωνα 
με την Επιτροπή- να περιλαμβάνει τα νεκροταφεία, μάχη το-
ποθεσίες, χώρους προετοιμασίας για την προσγείωση σκάφους, 
επιβίβαση και εκκένωση, τοποθεσίες, νοσοκομεία, αεροδρόμια, 
λιμάνια και ναυτικές περιοχές, στρατόπεδα και άλλους χώρους 
και τις διαδρομές που αναγνωρίζουν την περίθαλψη των στρα-
τευμάτων πίσω από τις γραμμές του εχθρού.
Μάχη της Καλλίπολης 
Η Καλλίπολη, (καθαρεύουσα: Καλλίπολις, -λεως), το σημερι-
νό Γκελίμπολου (Τουρκ. Gelibolu), είναι μία πόλη της σημε-
ρινής βορειοδυτικής Τουρκίας. Βρίσκεται στη χερσόνησο της 
Καλλίπολης (Gelibolu Yarimadasi), με το Αιγαίο Πέλαγος στα 
δυτικά και τα Δαρδανέλια στα ανατολικά. (Η Χερσόνησος της 
Καλλίπολης ήταν γνωστή ως Θρακική Χερσόνησος στα αρχαία 
χρόνια). Η χερσόνησος κατοικείτο κυρίως από Έλληνες μέχρι 
την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Η εκστρατεία ήταν μια προσπάθεια προώθησης μέσω των Δαρ-
δανελλίων και κατάληψης της Κωνσταντινούπολης. Στις 15 
Απριλίου 1915, τμήμα συμμαχικής δύναμης Βρετανικών και 
Γαλλικών στρατευμάτων καθώς και τα Αυστραλιανά και Νεο-

Τουριστική συνεργασία Ελλάδας-Αυστραλίας

Ομογένεια
Ο Lee Tarlamis 

Πρόεδρος- Οργανωτής 
του Κοινοτικού Σωματείου 

της Αυστραλίας 

Ομογένεια

ζηλανδικά στρατιωτικά σώματα (ANZAC) έκαναν απόβαση σε 
ένα μικρό κόλπο στο δυτικό άκρο της χερσονήσου που σήμε-
ρα λέγεται επισήμως Anzac Cove. Η εκστρατεία κατέληξε σε 
αδιέξοδο με την αποχώρηση των δυνάμεων στο Anzac στις 19 
Δεκεμβρίου, 1915. Υπήρχαν περίπου 180.000 συμμαχικές απώ-
λειες και 220.000 Τουρκικές απώλειες. Αυτή η εκστρατεία έχει 
γίνει μύθος τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα Ζηλανδία, 
και η Ημέρα του Ανζάκ ακόμα και σήμερα εορτάζεται ως εθνική 
επέτειος στις δύο χώρες. Πολλά ενθύμια της εκστρατείας στην 
Καλλίπολη υπάρχουν στο μουσείο Australian War Memorial 
στην Καμπέρα και στο Auckland War Memorial Museum στο 
Ώκλαντ, της Νέας Ζηλανδίας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο ομογενής Lee Tarlamis γεννήθηκε το 1975 και εξελέγη βου-

λευτής και μέλος της Νοτιοανατολικής Μητροπολιτικής Περι-
φέρειας του Νομοθετικού Συμβουλίου του Κοινοβουλίου της 
Βικτόρια, στις 27 Νοεμβρίου 2010. 
Σήμερα είναι στην Προεδρία του Νομοθετικού Συμβουλίου και 
είναι υπεύθυνος για τα εκλογικά θέματα της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού.
Ακόμη ο Lee Tarlamis είναι ειρηνοδίκης, μέλος του Ελληνικού 
Κόσμου Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, μέλος της Noble Park  
και 15 χρόνια μέλος του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Springvale 
που βοηθά ευάλωτα άτομα των γύρω περιοχών.
Ο Lee υπήρξε μέλος του Εργατικού Κόμματος Αυστραλίας από 
το 1993 όπου είχε  διάφορους ρόλους στο Κόμμα περιλαμβανο-
μένων των κρατικών και εθνικών συνεδρίων και εκπρόσωπος 
διευθυντής των προεκλογικών εκστρατειών.

Ομογένεια
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«Στην ενίσχυση του ελληνικού τουρισμού και στην βοήθεια 
σε τρόφιμα επικέντρωσε την βοήθεια της η ελληνικοαμερικά-
νικη Ένωση ΑΧΕΠΑ» τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο 
«Ην-Ων» ο Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ Ελλάς κ. Νίκος Παπα-
δόπουλος.
Ερ. Πώς βοηθούν την Ελλάδα τα μέλη της ΑΧΕΠΑ σήμερα 
λόγω της οικονομικής κρίσης;
Απ. Για να βοηθηθεί η χώρα χρειάζεται οικονομική ανάπτυξη 
και η ΑΧΕΠΑ συμβάλλει στην αύξηση του τουρισμού πραγ-
ματοποιώντας συμφωνία προκειμένου οι Εβραίοι του Ισραήλ 
να επισκεφθούν την Ελλάδα. Πέρσι επισκέφθηκαν την χώρα 
40.000 Εβραίοι ενώ στην φετινή καλοκαιρινή περίοδο θα 
φθάσουν τους 100.000 τουρίστες.
Οι Εβραίοι τουρίστες θα επισκεφθούν κυρίως τα νησιά καθώς 
και την Κρήτη.
Από την άλλη έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία για 
να βοηθήσουμε στην αγορά ιατρικών εφοδίων και τροφίμων. 
Επίσης η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας προχώρη-
σε σε ένα πρόγραμμα διατροφής με κουπόνι για τα σχολεία. 
Η ΑΧΕΠΑ έχει επίσης επικοινωνήσει με τις φαρμακευτικές 
εταιρείες για να διερευνήσουν πώς μπορούν να βοηθήσουν.
Εν τω μεταξύ, έχουν ανατεθεί από την ΑΧΕΠΑ κεφάλαια 
στην Ελλάδα για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των 
αναγκών των τοπικών κοινοτήτων τους.
Κατά το παρελθόν η ΑΧΕΠΑ έχουν βοηθήσει τις ελληνικές 
κοινότητες. Για παράδειγμα:
- Για την Κρήτη έχει αγορασθεί ιατρικός εξοπλισμός για το-
πικά νοσοκομεία. 
- Στην Καλαμάτα χρηματοδοτήθηκε μια τεχνολογία που βο-
ηθά τους τυφλούς να διασχίζουν με ασφάλεια τους δρόμους 
και συμμετέχει σε προγράμματα αναδάσωσης της υπαίθρου. 
- Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αγοράσθηκαν υπολογιστές για 
την εργασία του ιατρικού εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγ-
γελισμός και το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη. 
- Στη Γλυφάδα αγοράσθηκε εξειδικευμένη αναπηρική καρέ-
κλα (4.000 ευρώ) που έχει επιτρέψει σε ένα άτομο να σπου-

δάσει στο εξωτερικό με επιτυχία, 
- Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας στη Νέα Ιωνία στην Αθή-
να, έχει προσφερθεί οικονομική εισφορά για τον καθαρισμό 
και την διατήρηση ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων 
του κέντρου. 
- Οι γιατροί των ΑΧΕΠΑ έχουν προσφέρει δωρεάν ιατρικές 
υπηρεσίες στους απόρους. 
Ερ. Πόσα τμήματα νέα θα ανοίξουν στην Ελλάδα η ΑΧΕ-
ΠΑ;
Απ. Τον Μάρτιο του 2012 ιδρύθηκε το 15ο τμήμα των ΑΧΕ-
ΠΑ ενώ μέχρι το τέλος του 2012 θα δημιουργηθούν άλλα 10 
τμήματα. Επίσης θα ιδρυθούν τμήματα στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό όπως Παρίσι, Σικελία, Γερμανία (Στουγγάρδη-
Βερολίνο-Ντίσελντοφ), Ρουμανία, Αλβανία (Κορυτσά ή Τί-
ρανα), Βέλγιο (Βρυξέλλες) και Νότιο Αφρική. Στην Ελλάδα 
αναμένεται να δημιουργηθούν τμήματα στην Τρίπολη, την 
Λάρισα, την Δράμα, την Θάσο, τον Πολύγυρο, στην Χαλκίδα, 
στην Καστοριά, στο Ρέθυμνο και στη Ρόδο.    
Ερ. Πότε ιδρύθηκε η ΑΧΕΠΑ και ποια η αποστολή της;
Απ. Η ΑΧΕΠΑ ιδρύθηκε το 1922 για την προστασία των ομο-
γενών. Η αποστολή της είναι η προώθηση των αρχαίων ελλη-
νικών ιδανικών, η ελληνική εκπαίδευση, η φιλανθρωπία κα-
θώς και η ανάπτυξη του εθελοντισμού. Έχει μέλη στις ΗΠΑ, 
στον Καναδά, στην Ελλάδα, στην Κύπρο στην Αυστραλία και 
στην Ν. Ζηλανδία.
Βιογραφικό 
Ο Νίκος Παπαδόπουλος από 1η Ιουλίου 2011 είναι Κυβερ-
νήτης της ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΑΣ ο οποίος από το 1986 είναι στην 
ΑΧΕΠΑ των ΗΠΑ.
Έχει σπουδάσει οικονομολόγος εξειδικευμένος για επενδύ-
σεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ειδικότερα είναι πτυχι-
ούχος οικονομολόγος στις διεθνείς επενδύσεις-οικονομική 
ανάπτυξη.
Έχει εργασθεί 15 χρόνια στην αμερικάνικη τράπεζα «Bank of 
New York» (σημερινή ονομασία).
Επίσης εργασθεί σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Αμερι-
κής, της Ευρώπης και της Ασίας.

Ενίσχυση ελληνικού 
τουρισμού από ΑΧΕΠΑ

Ο Νίκος Παπαδόπουλος 
Κυβερνήτης της ΑΧΕΠΑ Ελλάς
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Αεροπορική σύνδεση 
Κωνσταντινούπολη - Ηράκλειο - Ρόδος

Περιφέρειες

«Η αεροπορική σύνδεση Κωνσταντινούπολη-Ηράκλειο-
Ρόδος έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον αεροπορικών 
γραμμών και ήδη έχουν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις 
από συγκεκριμένες εταιρίες» υπογράμμισε στο «Ην-Ων» 
η Αντιπεριφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου κ. Δέσποινα 
Σώζου.
Η νέα αεροπορική γραμμή -συνέχισε- θα βοηθήσει στην 
τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Παράλληλα -ανέφερε η Αντιπεριφερειάρχης- η Ρόδος με 
την Κρήτη πρέπει να έχει απευθείας σύνδεση αεροπορική 
και ακτοπλοϊκή γιατί πολλοί μαθητές της Ρόδου επιλέγουν 
για σπουδές την Κρήτη.
Για την προβολή της Αντιπεριφέρειας Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσων υλοποιεί δύο προγράμματα τουρισμού 
το πρώτο είναι για το «Brand name» με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιοχών το οποίο βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το δεύτερο για την δημιουργία ιστοσελίδας με 
ταυτόχρονη την αναπαραγωγή προωθητικού υλικού για 
την προβολή των Κυκλάδων.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν δράσεις στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό (συμμετοχή σε εκθέσεις, φιλοξενία 
δημοσιογράφων κ.α).
Ακόμη η διαδικασία έκδοσης βίζας έχει δρομολογηθεί 
με την συνεργασία ιδιωτικής εταιρίας για βίζα και με 
τα ελληνικά υπουργεία Πολιτισμού-Τουρισμού και 
Εξωτερικών. Συγκεκριμένα για να διευκολυνθούν οι 
Τούρκοι τουρίστες που θέλουν να γνωρίσουν την Ρόδο, 

την Κώ και άλλα ελληνικά νησιά απέναντι στα παράλια 
της Τουρκίας θα υπάρχουν «Visa Center». Με αυτόν τον 
τρόπο οι Τούρκοι τουρίστες δεν θα χρειάζεται να πάνε 
στην ελληνική πρεσβεία που είναι στην Σμύρνη και θα 
συντομεύσει ο χρόνος έκδοσης βίζας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της αντιπεριφέρειας οι Κυκλάδες 
είναι νησιωτικό σύμπλεγμα στο Αιγαίο πέλαγος που κείται 
γενικά μεταξύ των 36ου και 38ου Βόρειων παραλλήλων 
και μεταξύ των 24ου και 26ου Ανατολικών μεσημβρινών.
Η διάταξη των νησιών είναι σε δύο παράλληλες ευθείες σε 
συνέχεια του Σουνίου και της Ευβοίας προσδίδοντας την 
επιμέρους διάκριση σε Δυτικές και Ανατολικές Κυκλάδες, 
οι οποίες αποτελούν τον ομώνυμο νομό Κυκλάδων. Ο 
συνολικός πληθυσμός του Νομού είναι 112.615 κάτοικοι 
(απογραφή 2001) και η έδρα του στην Ερμούπολη.
Το όνομα τους δόθηκε από τους αρχαίους γεωγράφους 
εξαιτίας της κυκλικής διάταξης γύρω απ’ την ιερή νήσο 
Δήλο (γενέτειρα της θεάς Άρτεμης και του Απόλλωνα) σε 
αντιδιαστολή των υπολοίπων νήσων του Αιγαίου που τις 
αποκαλούσαν Σποράδες.
Στις Κυκλάδες ανήκουν τα παρακάτω νησιά, τα οποία 
κατά σειρά μεγέθους είναι: Νάξος, Άνδρος, Πάρος, 
Τήνος, Μήλος, Κέα, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Μύκονος, 
Σύρος, Θήρα ή Σαντορίνη, Σέριφος, Σίφνος, Σίκινος, 
Ανάφη, Κίμωλος, Αντίπαρος, Φολέγανδρος, Μακρόνησος, 
Ηρακλειά, Γυάρος, Πολύαιγος, Κέρος, Ρήνεια, Δονούσα, 
Θηρασία, Αντίμηλος, Δεσποτικό, Σχοινούσα, Άνω 
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Κουφονήσι, Κάτω Κουφονήσι και Δήλος. Επίσης ο νομός 
Κυκλάδων περιλαμβάνει και πολυάριθμα μικρότερα νησιά 
καθώς και συστάδες νησιών όπως η συστάδα Αντιπάρου, 
οι νησίδες Μακάρες, η Άνυδρος (ή Αμοργοπούλα), το 
Ασπρονήσι, η Νέα Καμένη, η Παλαιά Καμένη, η Ασκανιά, 
η Εσχάτη, η Χριστιανή, η Νικουριά, η Καρδιώτισσα, η 
Κιτριανή, η Σεριφοπούλα, το Γλαρονήσι, το Ρευματονήσι, 
το Αβολαδονήσι, το Τραγονήσι, τα Αβελονήσια και το 
Σχινονήσι.
Τα έξι μικρά νησάκια μεταξύ Αμοργού και Νάξου, 
αποτελούν τις Μικρές Κυκλάδες. Αυτά είναι τα 
προαναφερόμενα: Κουφονήσια (το Άνω και Κάτω 
Κουφονήσι), η Ηρακλειά, η Σχοινούσα, η Δονούσα και η 
Κέρος. 
Τα Δωδεκάνησα περιέχουν την Ρόδο, την Κώ, την Πάτμο, 
την Σύμη, την Χάλκη και το Καστελλόριζο.  
Παράλληλα ο νομός Δωδεκανήσου περιλαμβάνει και 
πολυάριθμα μικρότερα νησιά όπως η Αλιμιά, οι Αρκοί, 
το Γυαλί, η Κίναρος, ο Νίμος, η Σύρνα, η Τέλενδος, το 
Φαρμακονήσι. Άλλα μικρότερα νησιά είναι το Μακρύ, η 
Χήνα, η Αγία Κυριακή, το Αυγό, το Γλυνό, ο Ζαφοράς, οι 
Κουνούποι, το Κουτσομύτι, το Μεσονήσι, η Οφιδούσσα, 
η Πλακίδα, η Ποντικούσα, τα Στεφάνια, τα Φωκιονήσια, 
το Χονδρό, το Χονδρονήσι, η Ίμια - Λιμνιά δύο, η Ίμια - 
Λιμνιά ένα, η Καλαβρός, η Καλόλιμνος, το Μαυροπινάκι, 
τα Νερά, η Πλάτη, το Σαφονήδι, το Χτένι, τα Αρμάθια, το 
Μακρονήσι, η Φράγκος, ο Αρχάγγελος, η Βελόνα, ο Γλάρος, 
η Μαύρα, το Μεγάλο Λιβάδι, η Πηγανούσσα, η Πλάκα, η 
Τρυπητή, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγριέλαια, το Μαύρο Ποινί, 
η Πολύφαδος δύο, η Πολύφαδος ένα, η Ρω, η Στρογγύλη, 
το Ψωμί, η Ψωραδιά, η Κανδελιούσσα, ο Άγιος Αντώνιος, 
η Παχειά, η Περγούσσα, το Αγκαθονήσι, η Αργελούσσα, 
το Άνυδρο, η Καλόβολος, ο Κόμαρος, το Μακρονήσι, 
η Μάραθος, τα Νερά, το Τραγονήσι, το Χιλιομόδι, το 
Γιαλεσίνο, οι Διαβάτες, ο Κουλούνδρος, ο Μαρμαράς, 
το Σεσκλί, ο Χονδρός, ο Γάιδαρος, η Αντίτηλος, ο Άγιος 
Θεόδωρος, τα Κρεβάτια, το Μαελονήσι, η Τραγούσα, 
ο Γλάρος, το Κουνέλι,το Ψαθονήσιο, η Αστακίδα, το 
Ατσακιδόπουλο, η Διβούνια, η Χαμηλή, το Αβάπτιστο, η 
Πίττα. Τον Οκτώβριο του 2006 τα κατοικημένα νησιά και 
νησίδες της Δωδεκανήσου ήταν στο σύνολο 27.
Στις 9 Ιανουαρίου 1948 με τον υπ’ αριθμ. 518 νόμο της 
Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ορίζονται τα 
Δωδεκάνησα. Συγκεκριμένα: «Αι νήσοι της Δωδεκανήσου 
Ρόδος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια, Νίσυρος, 
Πάτμος, Χάλκη, Κάσος, Σύμη, Κως, Λέρος, Τήλος 
και Καστελλόριζον, ως και αι παρακείμεναι νησίδες, 
προσαρτώνται εις το Ελληνικόν Κράτος από της 28ης 
Οκτωβρίου 1947». Με το νόμο αυτό, που αποτελεί τη 
ληξιαρχική πράξη της Ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου 
στη μητέρα Ελλάδα, τερματίζεται το μεταβατικό στάδιο 
της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης. Η 7η Μαρτίου 
1948, ορίζεται ως ημέρα της πανηγυρικής τυπικής 
ενσωμάτωσης.
Η επίσημη τελετή της ενσωμάτωσης έγινε στις 7 Μαρτίου 
του 1948. Το 1955 η Δωδεκάνησος έγινε νομός με 
πρωτεύουσα τη Ρόδο.
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«Η ανάπτυξη των υποδομών για τις μεταφορές των αγρο-
τικών προϊόντων και την προώθηση του τουρισμού είναι ο 
στόχος του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας» 
τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο δήμαρχος 
της Ιεράπετρας Σήφης Αναστασάκης.
Ερ. Ποια είναι τα αναπτυξιακά έργα για την Ιεράπετρα;
Απ. Στόχος μας είναι να προχωρήσουν οι αναπτυξιακές υπο-
δομές που στηρίζουν τις μεταφορές στον αγροτικό τομέα και 
τον τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε τα οδικά έργα 
που συνδέουν την Ιεράπετρα με τους όμορους Δήμους αλλά 
και την υπόλοιπη Κρήτη, καθιστώντας την περιοχή κομβικό 
κέντρο στη νότια πλευρά της Κρήτης. 
Έτσι, βρίσκονται σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και υλοποί-
ησης τα οδικά έργα του Νότιου Οδικού Άξονα που συνδέουν 
την Ιεράπετρα με τη Βιάνο αλλά και τη Σητεία όπου έχουμε 
ενταγμένα έργα στο ΕΣΠΑ με περίπου 25 εκ. ευρώ. Επίσης 
έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι και προχωρούν τμή-
ματα που σχετίζονται με τον οδικό άξονα «Ιεράπετρα – Βιά-
νος – Άγιοι Δέκα – Ηράκλειο» ενώ στο επίπεδο του επαρχι-
ακού δικτύου προχωρούμε σταθερά παρεμβάσεις βελτίωσης 
σε όλο το μήκος του δικτύου.  
Στον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων που επηρεάζει 
άμεσα την σημαντική αγροτική παραγωγή της περιοχής η 
οποία παρουσιάζει έντονα στοιχεία ξηροθερμικότητας, υπάρ-
χει το σχέδιο ενιαίας διαχείρισης υδατικών πόρων του Δήμου 
Ιεράπετρας που περιλαμβάνει μια σειρά από μεγάλα έργα 
άρδευσης, φράγματα - λιμνοδεξαμενές που θα καλύψουν τις 
ανάγκες για τη γεωργική γη όλης της περιοχής. Στο πλαίσιο 
αυτό εντάσσεται και το ενιαίο έργο ύδρευσης παραλιακής 
περιοχής Δήμου. 
Ο τρίτος άξονας αφορά την βελτίωση των υποδομών που 
αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και των επι-
σκεπτών της περιοχής, όπως προχωρούμε τις αστικές ανα-
πλάσεις στην πόλη και τα χωριά αλλά και παρεμβάσεις για 
την μείωση του όγκου των απορριμμάτων με ανακύκλωση 
και οικιακή κομποστοποίηση που ξεκινάμε. Στόχος παραμέ-
νει ένα εργοστάσιο επεξεργασίας φυτικών υπολειμμάτων και 
βέβαια προωθούμε την οργανωμένη οικιστική ανάπτυξη με 
τα σχέδια πόλης. 
Ερ. Ποιες είναι οι ενέργειες για την ανάπτυξη του τουρισμού 
στην Ιεράπετρα;
Απ. Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο συγκριτικό πλεονέκτη-

Τουρισμός

Δημιουργία 
τουριστικών μονάδων 

στην Ιεράπετρα

μα της περιοχής που δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα όπως 
θα θέλαμε. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε θέσει προτεραιότητες 
στον τομέα αυτό που θεωρούμε καθοριστικές για την πορεία 
του τουρισμού. 
Καταρχήν σε επίπεδο προβολής έχουμε αναλάβει πρωτοβου-
λίες για την ανανέωση και τον εμπλουτισμό του πληροφορι-
ακού υλικού για τους επισκέπτες ενώ προωθούμε τη σταθερή 
παρουσία μας στις τουριστικές εκθέσεις και παράλληλα αξιο-
ποιούμε την βράβευση που είχαν οι παραλίες της Ιεράπετρας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Μας ενδιαφέρει επίσης ιδιαίτερα να διευκολύνουμε τη δημι-
ουργία νέων τουριστικών μονάδων που προετοιμάζονται για 
την περιοχή ενώ παράλληλα στηρίζουμε την προβολή και την 
ανάδειξη των ήδη λειτουργούντων και έχουμε μια εξαιρετική 
συνεργασία με τους παράγοντες του τουρισμού που συμ-
μετέχουν ενεργά στην τουριστική επιτροπή του δήμου και 
καθορίζουν την πολιτική και τις προωθητικές ενέργειες στις 
οποίες μετέχει ο Δήμος. 
Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος, αφορά το φυσικό 
περιβάλλον και τις ορεινές περιοχές του Δήμου που αποτε-
λούν πόλο έλξης για τις νέες μορφές τουρισμού. Στόχος είναι 
η αναζωογόνηση των χωριών μας και η προώθηση τους ως 
τόπου δεύτερης κατοικίας με δράσεις που θα αναπτυχθούν 
την επόμενη διετία ύψους 2,5 εκ. ευρώ και θα αφορούν πα-
ρεμβάσεις για την ανάδειξη του πολιτισμού, της παράδοσης 
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ορεινών οικισμών 
του Δήμου. 
Παράλληλα, κάθε παρέμβασή μας σε αναπτυξιακό επίπεδο, 
προσμετρά την τουριστική διάσταση που θέλουμε να έχει η 
περιοχή, γεγονός που τα επόμενα χρόνια θα φανεί στο σύνο-
λο των υποδομών που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται. Επίσης 
στο κομμάτι των υποδομών σημαντική είναι η δημιουργία 
τουριστικού λιμένα και μαρίνας που προωθούμε για την περι-
οχή της Ιεράπετρας. 
ΕΡ. Ποιοι είναι οι αρχαιολογικοί χώροι της Ιεράπετρας;
Απ. Tα Γουρνιά -με άγνωστη την αρχαία ονομασία- είναι το 
χαρακτηριστικότερο ανασκαμμένο παράδειγμα ενός μεσαίου 
μεγέθους οικισμού της εποχής της μινωικής ακμής (Υστερο-
μινωική Ι περίοδος: 1550-1450 π.Χ. και διατηρείται καλά, γι΄ 
αυτό τον ονόμασαν «Πομπηία της μινωικής Κρήτης». Είναι 
κτισμένος σε χαμηλό λόφο, πολύ κοντά στη θάλασσα, στον 
Ισθμό της Ιεράπετρας.
O οικισμός της Βασιλικής, ένας από τους πρώτους μινωικούς 
οικισμούς με πολεοδομική οργάνωση, καταλαμβάνει τις πλα-
γιές και την κορυφή χαμηλού λόφου που βρίσκεται κοντά στο 
χωριό Βασιλική, πολύ κοντά στον μινωικό οικισμό των Γουρ-
νιών. Ξεκινά την ύπαρξή του στην Πρωτομινωική ΙΙ εποχή 
(2600-2300 π.Χ.) και οφείλει την ακμή του όχι μόνο στη 
σημαντική του θέση, απ΄ όπου γίνεται η διέλευση του Ισθμού 
της Ιεράπετρας, αλλά και στην εύφορη πεδιάδα της περιοχής.
Ακόμη το Μουσείο δημιουργήθηκε στα τέλη του περασμένου 
αιώνα κάτω μάλιστα υπό τουρκική κατοχή. Άλλαζε συχνά 
αναγκαστικά στέγη. Σήμερα στεγάζεται στην Εμπορική Οθω-
μανική Σχολή, το κτίριο της οποίας έχει κηρυχθεί διατηρητέο 
και έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού από τον 
Δήμο Ιεράπετρας.
Ιστορικά Στοιχεία της Πόλης

Το Φρούριο που κτίστηκε από τους Ενετούς, ο γνωστός 
«Καλές» των Ιεραπετριτών έχει ανεγερθεί πάνω στον πιο 
νότιο μώλο του αρχαίου λιμανιού προς την πλευρά της «Σα-
ρακήνας» και είναι από τα μνημεία εκείνα του παρελθόντος, 
που η γερή του κατασκευή σε συνάρτηση με τη χρησιμότητά 
του, μέχρι τα τελευταία χρόνια του περασμένου αιώνα το 
έκαναν να διατηρηθεί μέχρι σήμερα, για να θυμίζει δύσκολες 
για το Έθνος μας εποχές, αλλά και να προβληματίζει και να 
διδάσκει τους νεώτερους για την αποφυγή λαθών του παρελ-
θόντος. 
Η επόμενη αναφορά στο φρούριο είναι τον 16ο αιώνα και ο 
Sammicheli επιβλέπει την επισκευή του ύστερα από το φο-
βερό σεισμό του 1508 και τις τουρκικές επιδρομές. Φαίνεται, 
όμως, ότι οι ζημιές ήταν πολύ σοβαρές και δεν έγιναν οι επι-
διορθώσεις που χρειάζονταν. 
Το 1647, που η Ιεράπετρα έπεσε στα χέρια των Τούρκων, το 
Φρούριο, παρά τις ταλαιπωρίες του από τον πόλεμο, διατη-
ρήθηκε για τους αμυντικούς σκοπούς των κατακτητών και 
παρά το ότι έγιναν πολλές μεταρρυθμίσεις κρατήθηκαν και 
αρκετά ενετικά στοιχεία.
Η σημερινή του ονομασία «Καλές» ασφαλώς είναι παραφθο-
ρά της τουρκικής λέξης «κουλές», που σημαίνει πύργος. 
Στην πλατεία Κανουπάκη, (όπου βρίσκεται και το Δημαρ-
χείο), υπάρχει ένα στενόμακρο κτίριο, γνωστό σαν Οθωμανι-
κή Σχολή ή Μεχτέπι. Χτίστηκε το 1899, μετά την απελευθέ-
ρωση, για τα Τουρκόπουλα. Σήμερα στο κτίριο αυτό στεγά-
ζεται η αρχαιολογική συλλογή της Ιεράπετρας, με ευρήματα 
από την περιοχή, που δεν μεταφέρθηκαν σε μεγαλύτερα 
μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Βιογραφικό 
Ο Δήμαρχος της Ιεράπετρας γεννήθηκε το 1950 στον Άγιο 
Νικόλαο του Νομού Λασιθίου.
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1975. 
Το 1998 έχοντας διαμορφώσει ολοκληρωμένη εικόνα και 
γνώση των αναπτυξιακών προβλημάτων του νομού και ιδιαί-
τερα της υστέρησης σε έργα υποδομής, ασχολήθηκε ενεργά 
με την Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση.
Εκλέχτηκε για πρώτη φορά στη θέση του Νομαρχιακού 
Συμβούλου Λασιθίου, αναλαμβάνοντας, από την έναρξη της 
θητείας του την ευθύνη υλοποίησης των Τεχνικών Έργων στο 
Νομό ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υποδομών και Τεχνικών 
Έργων.
Στις εκλογές του 2002 επανεκλέχτηκε δεύτερος στη σειρά 
προτίμησης Νομαρχιακός Σύμβουλος Λασιθίου. Την περί-
οδο 2005-2006 διετέλεσε Αντινομάρχης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών και Πρόεδρος της αντίστοιχης Νομαρχιακής 
Επιτροπής.
Στις εκλογές του 2006 εκλέχτηκε για τρίτη φορά Νομαρχι-
ακός Σύμβουλος, ερχόμενος πρώτος στη σειρά προτίμησης 
των Λασιθιωτών και ανέλαβε εκ νέου την ευθύνη των Τεχνι-
κών Έργων και Υποδομών, από τη θέση του Αντινομάρχη.
Μετά τον θάνατο του Νομάρχη Λασιθίου Αντώνη Στρατάκη, 
το 2008, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι της παράταξης, «Λασίθι 
- Κοινωνία Πολιτών», τον εξέλεξαν με μεγάλη πλειοψηφία, 
Νομάρχη Λασιθίου. Καθήκοντα τα οποία άσκησε μέχρι τη 
λήξη του θεσμού στις 31/12/2010.

Τουρισμός

Σήφης Αναστασάκης
Δήμαρχος της Ιεράπετρας
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Η Γνώμη

Μπορεί η οικονομική κρίση να μαστίζει την Ευρώπη, αυτό όμως 
δεν αναστέλλει την προσπάθειά της να πρωτοπορεί στην παγκό-
σμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, 
χαράζοντας αναπτυξιακού δρόμους για έξοδο από την κρίση. 
Μόλις στις 15 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-
κοίνωσε τον Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια το 2050 που δείχνει 
ότι ένα ενεργειακό μείγμα με υψηλή διείσδυση ανανεώσιμων -με 
97% διείσδυση ΑΠΕ στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας 
στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 49% διείσδυση της Αιολικής 
Ενέργειας το 2050- είναι τεχνικά εφικτό και έχει το ίδιο συνολικό 
ενεργειακό κόστος με οποιοδήποτε άλλο σενάριο απανθρακοποί-
ησης του ηλεκτρικού συστήματος.  
Όλα τα σενάρια του Χάρτη αποδεικνύουν ότι η Αιολική Ενέρ-
γεια θα είναι η κυρίαρχη τεχνολογία για την απαλλαγή από τον 
άνθρακα σε σχέση με κάθε άλλη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας μέχρι το 2050: μεταξύ 32% και 49% της παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ θα παράγεται από αιολική 
ενέργεια. 
Η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2010 κατάρτισε το Εθνικό Σχέδιο 
Δράση για τις Α.Π.Ε. το οποίο θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε 
εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. για τη δεκαετία 2010-2020. Ο στόχος για 
τα αιολικά πάρκα ορίστηκε σε 7.500 MW το 2010. Αυτό σημαίνει 
ότι από το 2012 και μετά απαιτείται ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 
40% σε σχέση με το 20% περίπου που θα έχουμε το 2011. Δη-
λαδή απαιτείται διπλασιασμός της ταχύτητάς μας και μάλιστα εν 
μέσω οικονομικής κρίσης. Παράλληλα, η κυβέρνηση έθεσε πριν 
ένα περίπου μήνα σε διαβούλευση τον εθνικό ενεργειακό χάρτη 
για το 2050 με σαφή κατεύθυνση την προώθηση της Εξοικονόμη-
σης και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Η πορεία αυτή είναι δύσκολη. Ίσως ακατόρθωτη, ειδικά εάν η οι-
κονομική κρίση γίνει το άλλοθι για οπισθοχώρηση σε ένα μαύρο 
ανορθολογικό ενεργειακό μοντέλο που στηρίζεται στα ορυκτά 
καύσιμα. Επιβάλλεται προσπάθεια και ένταση. Είναι όμως ανά-
γκη να ξεπεραστεί η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική 
κρίση μέσα από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που δημιουργεί απασχόλη-
ση και εισόδημα. 
Επιβάλλεται μια ενεργειακή επανάσταση.
Δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα προβλήματα που 
έχουν καθυστερήσει, αναστείλει ακόμη και ακυρώσει την ανά-
πτυξη της αιολική ενέργειας στη χώρα μας.
Το σημαντικότερο έλλειμμα είναι η απουσία ειλικρινών πολι-
τικών προϋποθέσεων. Για παράδειγμα, σήμερα, η εξωφρενική 

φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας και η σύνδεση των λο-
γαριασμών ρεύματος με ένα σωρό άσχετους φόρους (όπως είναι 
το Τέλος υπέρ ΕΡΤ και ο φόρος για τα σπίτια), έχουν οδηγήσει 
σε μερική αδυναμία εξόφλησής του. Αυτό δημιουργεί ταμειακό 
έλλειμμα στη ΔΕΗ (και γενικά στον κλάδο Προμήθειας), το οποίο 
διαχέεται σταδιακά σε όλη την αγορά ενέργειας που απειλείται με 
χρεοκοπία. Η προηγούμενη Κυβέρνηση δεν μπόρεσε να διαγνώ-
σει έγκαιρα τις πραγματικές αιτίες της προβληματικής αυτής 
κατάστασης, που είναι οι διαρκώς αυξανόμενες επισφάλειες στον 
κλάδο της Προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας, και να κάνει τις 
αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις. Αντ’ αυτού, από το φθινό-
πωρο το ΥΠΕΚΑ ξεκίνησε μια μακρά διελκυστίνδα συζητήσεων 
μόνον για τις Α.Π.Ε., η οποία μάλιστα ξέφυγε από τα όρια της 
εύλογης παρέμβασης, και καλλιέργησε την αβεβαιότητα και την 
ανασφάλεια σε βάρος της αγοράς των Α.Π.Ε., που φέρνει ακόμα 
και τώρα επενδύσεις και απασχόληση στην εθνική οικονομία.
Η μόνιμη και βιώσιμη λύση μπορεί να περιλαμβάνει αναθεώρηση 
της φορολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας στην κατεύθυνση της 
αποθάρρυνσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και της χρήσης 
της ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αξιοποίηση του Μη-
χανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΜΧΣ), υιοθέτηση 
προτάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση της PWC που 
δημοσιοποίησε η ΡΑΕ και υιοθέτηση των προτάσεων του κλάδου 
Α.Π.Ε. σε σχέση με το μηχανισμό στήριξης. Οι προτάσεις αυτές 
περιγράφηκαν στην συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι φορείς στις 
27.4.2012.  
Φυσικά, η αντιμετώπιση του οικονομικού αυτού προβλήματος 
είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη. Χρει-
άζονται πάρα πολλά που επί χρόνια δεν γίνονται. Να αντιμετω-
πιστεί η εξωφρενική και ψυχοφθόρα πολυνομία, οι αλληλοα-
ναιρούμενες και αντιφατικές ερμηνείες της νομοθεσίας από τις 
υπηρεσίες, η ανασφάλεια του θεσμικού πλαισίου. Με άλλα λόγια 
απαιτούνται διαφανείς, ισότιμοι και σαφείς κανόνες για όλους. 
Μόνο έτσι θα έλθει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι ο μονόδρομος 
για την έξοδο από την κρίση. Το κοινωνικό κράτος έχει φθάσει 
στα όρια του. Η περιοριστική πολιτική έχει εξαντληθεί και έχει 
οδηγήσει σε ύφεση. Η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. έχει πολλαπλά και 
συγκεκριμένα οφέλη στο ΑΕΠ, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών, στο δημόσιο χρέος και έλλειμμα, στην απασχόληση, στις 
τοπικές κοινωνίες, στο κόστος ενέργειας. Τα οφέλη αυτά  από την 
επίτευξη των στόχων Α.Π.Ε. το 2020 φαίνονται στο ακόλουθο 
πίνακα:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: 
Βιώσιμη απάντηση στην οικονομική και κοινωνική κρίση

Παναγιώτης Παπασταματίου
Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Επιστημονικής 

Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)

Η Γνώμη

Μέγεθος Περίοδος 
μέτρησης

Όφελος

Συνολικές επενδύσεις Α.Π.Ε 2011-2020 13,4 δισ. €
Όφελος στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών λόγω μειωμένης εισαγωγής 

καυσίμων

2011-2020 5 δισ. €

Εξοικονόμηση δαπανών αγοράς δικαιω-
μάτων εκπομπής CO2

2011-2020 1,5 δισ. €

Πρόσθετο ΑΕΠ 2020 λόγω Α.Π.Ε. 2020 3,1 - 4 εκατοστιαίες μονάδες
Πρόσθετο ΑΕΠ 2020 λόγω Α.Π.Ε. 2020 8,6 - 11 δισ. €

Σωρευτική άνοδος του ΑΕΠ λόγω Α.Π.Ε. 2011-2020 34 - 61 δισ. €
Νέες θέσεις εργασίας το 2020 λόγω 

Α.Π.Ε.
έως 2020 50.000 - 54.000

Όφελος στο εμπορικό ισοζύγιο από τις 
μονάδες Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται την 

περίοδο 2011-2010

2011-2035 10 δισ. €

Όφελος στο Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνη-
σης λόγω Α.Π.Ε. το 2020

2020 από -0,5% του ΑΕΠ γίνεται +0,3%-1% του ΑΕΠ

Όφελος στο Δημόσιο Χρέος λόγω Α.Π.Ε. 
το 2020

2020 15-20 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ

Μέρισμα στις τοπικές κοινωνίες το 2020 
λόγω Α.Π.Ε.

2020 70 εκατ. €

Μείωση πληρωμών στις Ημερήσια Αγο-
ρά 2010

2020 734 εκατ. €

Μείωση του μέσου κόστους Ηλεκτροπα-
ραγωγής το 2020

2020 1,1 €/ΜWh

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας το 
2020

2020 3874 ktoe

Μείωση εκπομπών CO2 το 2020 σε σχέ-
ση με το 2010

2020 28%

Μείωση εκπομπών SO2 το 2020 σε σχέση 
με το 2010

2020 35%

Μείωση εκπομπών ΝΟx το 2020 σε σχέ-
ση με το 2010

2020 9%

Όλα τα ανωτέρω προέρχονται από μελέτες του ΙΟΒΕ και το ΕΜΠ. Για όλα αυτά χρειάζεται κοινή λογική, πολύ δουλειά και 
λίγα λόγια.



36   Ην-Ων Ιανουάριος - Μάρτιος 2012 Ιανουάριος - Μάρτιος 2012 Ην-Ων   37

Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιπιδιτού Δήμου Μινώα Πεδι-
άδας Ηρακλείου έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 (παλαιό 
HACCP) και διαθέτει εξοπλισμό τελευταίου τύπου για την 
ποιοτική επεξεργασία και αποθήκευση του ελαιόλαδου» τό-
νισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Νιπιδιτού Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου 
κ. Σάββας Αποστολάκης. 
Ερ. Πως διασφαλίζετε η ποιότητα του ελαιόλαδου και πώς 
γίνεται η επεξεργασία;
Απ. Η ποιότητα του ελαιολάδου διασφαλίζεται γιατί ο συ-
νεταιρισμός κατέχει πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας της ελιάς. Το 
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι σύστημα οργά-
νωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των μελών του συνε-
ταιρισμού που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Ορθή Γεωργική 
Πρακτική, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια 
Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δρά-
σεις. Τα μέλη του συνεταιρισμού  καλλιεργούν τις ελιές τους, 
με βάση τα πρότυπα AGRO2-1  KAI AGRO 2-2, για την ολο-
κληρωμένη διαχείριση της ελιάς, εφαρμόζοντας τους κανόνες, 
που αφορούν την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και της υγιεινής, του παραγόμενου προϊόντος, με την πα-
ράλληλη εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων. Επίσης 
ο συνεταιρισμός έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 22000 (παλαιό 
HACCP) εφαρμόζοντας το εν λόγω πρότυπο για  την διαχείρι-
ση της  ασφάλειας των τροφίμων. Για τον  λόγο αυτό διαθέτει 
εξοπλισμό τελευταίου τύπου, ο οποίος είναι κατάλληλος και 
πιστοποιημένος με τις προδιαγραφές που απαιτούνται, για την 
ποιοτική επεξεργασία και αποθήκευση του ελαιολάδου.
Ερ. Ποια τα νέα σχέδια ανάπτυξης του Συνεταιρισμού;
Απ. Τα σχέδια ανάπτυξης του συνεταιρισμού βασίζονται 
στους παρακάτω άξονες:
Α) Διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης που αφορά την 
κατοχή των πιστοποιητικών ποιότητας, η ποιότητα και ασφά-
λεια του προϊόντος είναι το Α και το Ω.
Β) Αύξηση των εγγεγραμμένων μελών του συνεταιρισμού. 
Γ) Προώθηση της συνεργασίας με άλλους συνεταιρισμούς και 
φορείς της περιοχής, με διάφορες μορφές και  τρόπους για την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Δ) Επέκταση των δραστηριοτήτων του συνεταιρισμού στην 
συσκευασία και εμπορία του λαδιού. 

Ερ. Πόσα χρόνια λειτουργεί ο Συνεταιρισμός και γιατί ανα-
πτύχθηκε η ελαιοπαραγωγή;
Απ. Ο συνεταιρισμός Νιπιδιτού έχει ζωή 48 ετών, ιδρύθηκε 
το 1964, σήμερα έχει 135 μέλη αγρότες, και  παράγει 150-420 
τόνους ελαιόλαδο ανάλογα με την ετήσια απόδοση και καρ-
ποφορία. Στην Κρήτη, το ελαιόδενδρο φαίνεται πως βρίσκει 
τις ιδανικότερες συνθήκες για την ανάπτυξή του. Προτιμά 
το ήπιο μεσογειακό κλίμα. Αγαπά την υγρασία αλλά μπορεί 
να επιβιώσει και σε συνθήκες μεγάλης ξηρασίας. Αγαπά τον 
ήπιο μεσογειακό χειμώνα και θρέφεται με το μεσογειακό φως. 
Αναπτύσσεται καλύτερα στα γόνιμα εδάφη. Όμως και στα 
πιο άγονα, ξερά, και πετρώδη εδάφη όπως εκείνα της Κρήτης 
μπορεί να ριζώσει και να δώσει καρπούς. 
Ερ. Ποια ποικιλία ελαιόδενδρου καταλαμβάνει τους ελαιώ-
νες;
Απ. Μια ποικιλία, η Κορωνεϊκή (η Λαδολιά, η Ψιλολιά) κυ-
ριαρχεί και καταλαμβάνει σήμερα το 85% των ελαιώνων του 
νησιού. Πρόκειται για μια ποικιλία που παράγει μικρούς άλλα 
άφθονους καρπούς, σχεδόν κάθε χρόνο και θεωρείται σαν μια 
από τις πιο παραγωγικές ποικιλίες του κόσμου. Σε μικρότε-
ρα ποσοστά υπάρχουν και άλλες ποικιλίες που έχουν αρκε-
τά υψηλόκορμα άλλα λίγο παραγωγικά δένδρα και καλλιερ-
γούνται σε διάφορες περιοχές του νησιού όπως η Τσουνάτη 
στα Χανιά, η Θρουμπολιά στο Ρέθυμνο και η Χονδρολιά στο 
Ηράκλειο. 
Ερ. Ποιες είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες; 
Απ. Οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι:   
-Πολλαπλασιασμός: Η ελιά πολλαπλασιάζεται με πολλούς 
τρόπους. Ο πιο παλιός ήταν ο εμβολιασμός άγριας ελιάς με 
άλλες ποικιλίες. Έτσι δημιουργήθηκαν οι περισσότεροι παρα-
δοσιακοί ελαιώνες της Κρήτης που σήμερα έχουν πολύ ψηλό-
τερα δένδρα. Αργότερα άρχισε να χρησιμοποιείται η μέθοδος 
με χονδρά μοσχεύματα που αργότερα τελειοποιήθηκε από το 
Ινστιτούτο ελιάς στα Χανιά και εξελίχθηκε στην μέθοδο με μι-
κρά κομμάτια ξύλου που τουλάχιστο για την ποικιλία Λιανο-
ληά ή Κορωνέϊκη εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλη 
έκταση. Βέβαια υπάρχει και η μέθοδος που πολλαπλασιασμού 
με υδρονέφωση στο θερμοκήπιο που χρησιμοποιείται για ποι-
κιλίες όπως η Καλαμών που δύσκολα πολλαπλασιάζονται με 
μικρά κομμάτια ξύλου.
-Εδαφοκαλλιέργεια: Η καλλιέργεια του εδάφους των ελαι-

Σε νέες συνεργασίες ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιπιδιτού

ώνων με σκοπό να απαλλάξει έγκαιρα τον ελαιώνα από τα 
ζιζάνια που κλέβουν από τα δένδρα πολύτιμη υγρασία και 
θρεπτικά συστατικά. 
-Κλαδέματα: Η ελιά για να καρποφορεί ικανοποιητικά στην 
Κρήτη πρέπει να δέχεται δύο τύπων κλαδέματα. Τα κλαδέμα-
τα καρποφορίας και τα κλαδέματα ανανέωσης. 
-Λίπανση: Η λίπανση με κατάλληλα λιπάσματα στο σωστό 
χρόνο αποτελεί μια άλλη σημαντική φροντίδα η οποία γίνεται 
από τους Κρήτες παραγωγούς με μεγάλη προσοχή ώστε να 
αποφεύγονται οι υπερβολικές ποσότητες λιπασμάτων.
-Άρδευση: Η άρδευση των δένδρων, ιδιαίτερα την άνοιξη 
συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας του ελαιώνα και 
στην εξασφάλιση μιας σχετικά σταθερής παραγωγής από χρό-
νο σε χρόνο. 

-Φυτοπροστασία: Οι προσβολές από Λεκάνιο και Δάκο μπο-
ρούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές και στην ποσότητα 
και στην ποιότητα της παραγωγής. Σήμερα όμως χάρη στα 
αποτελέσματα της τοπικής έρευνας, έχουν προσδιοριστεί τρό-
ποι και μέσα που ελέγχουν τις προσβολές αυτές αρκετά απο-
τελεσματικά και αρκετά οικολογικά με ελάχιστες ποσότητες 
φαρμάκων. Και ο έλεγχος αυτός αποτελεί ένα από τους βα-
σικότερους παράγοντες της υψηλής ποιότητας του Κρητικού 
ελαιολάδου. 
-Συγκομιδή: Από τα μέσα του Νοέμβρη μέχρι τον Φλεβάρη οι 
καρποί της Ελιάς έχουν αποκτήσει πια αρκετό λάδι κι αρχί-
ζουν να συγκομίζονται με μικρά ραβδιστικά μηχανήματα που 
είναι αρκετά ευέλικτα και προσαρμόζονται στο ανώμαλο ανά-
γλυφο των ελαιώνων της Κρήτης.

Σάββας Αποστολάκης
Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νιπιδιτού 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ηρακλείου
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Αφιέρωμα

Μείωση κατά 7,1% (4,77 δις. ευρώ)κατέγραψε η παραγωγή 
ασφαλίστρων το 2011 σε σχέση με το 2010, σύμφωνα με έρευ-
να της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). 
Πρόκειται για τις 13 ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριο-
ποιούνται στις ασφαλίσεις Ζωής (μερίδιο αγοράς 99%), τις 
47  στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μερίδιο 94,2%) και 11 στις 
μικτές ασφαλίσεις. 
Αναλυτικά:
-Στις Ασφαλίσεις Ζωής η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε € 
2.12 δισ., καταγράφοντας μείωση 7,9%.
-Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών η παραγωγή ασφαλίστρων 
ανήλθε σε € 2,65 δισ., παρουσιάζοντας μείωση 6,5%. Ειδικό-
τερα οι ασφαλίσεις Αυτοκινήτου κατέγραψαν μείωση 6,2% 
και οι Ασφαλίσεις Περιουσίας μειώθηκαν κατά 8%.
Η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτοασφαλίσεις, συμπερι-
λαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου, προσέγγισε τα 
5 δις. ευρώ όπου παρατηρήθηκε μείωση 6,5% σε σχέση με το 
2010.
Όσο πρόκειται για τις ασφαλίσεις κατά ζημιών ο κλάδος της 
αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων είναι ο μεγαλύτερος με 
1,5 δις. ευρώ παραγωγή και 53% επι του συνόλου. Συνολικά 
31 επιχειρήσεις είχαν παραγωγή στον κλάδο. Οι πρώτες δέκα 
εταιρίες σε παραγωγή συγκέντρωσαν το 68,4% των ασφαλί-
στρων.
Δεύτερος σε παραγωγή ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρ-
καγιάς και στοιχείων της φύσεως με 435 εκατ. ευρώ επί του 
συνόλου των κλάδων κατά Ζημιών. Από τις 37 επιχειρήσεις οι 
οποίες είχαν παραγωγή στο συγκεκριμένο κλάδο (38 το 2010), 
οι δέκα πρώτες συγκέντρωσαν το 82,8% των ασφαλίστρων 
(83,7% το 2010).
Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως το ύψος της παραγωγής είναι των 
χερσαίων οχημάτων με 347 εκατ. ευρώ (12,3% του συνόλου), 
οι λοιπές ζημιές αγαθών με 114 εκατ. ευρώ (40% του συνόλου) 
και της βοήθειας με 93 εκατ. ευρώ (3,5% του συνόλου).
Σε σχέση με τα δεδομένα του 2010 η παραγωγή μειώθηκε 

οδηγούμενη κυρίως από τις μειώσεις των κλάδων της αστικής 
ευθύνης χερσαίων οχημάτων, χερσαίων οχημάτων και πυρκα-
γιάς και στοιχείων φύσεως. Εκτός αυτού μεγάλες ποσοστιαίες 
μειώσεις είχαν κάποιοι μικρότεροι σε μέγεθος κλάδοι, όπως 
αυτοί των ζημιών αγαθών και της βοήθειας. 
Στην αντίθετη πορεία κινήθηκαν έξι κλάδοι ασφάλισης εκ των 
οποίων σημαντικότεροι είναι οι κλάδοι της ασθένειας (+6,4%), 
των διαφόρων χρηματικών απωλειών(+26,4%) και πιστώσεων 
(+2,3%).
Ειδικότερα στις ασφαλίσεις ζωής η παραγωγή του κλάδου 
έφθασε τα 2,2 δις. ευρώ. Η διαχείριση ομαδικών συνταξιοδο-
τικών κεφαλαίων συγκεντρώνει 281 εκατ. ευρώ και 12,9% της 
παραγωγής ενώ οι ασφαλίσεις ζωής, οι οποίες είναι συνδεδε-
μένες με επενδύσεις φθάνουν στα 355 εκατ. ευρώ και μερίδιο 
επί του συνόλου 16,4%. Διψήφια μείωση της παραγωγής γνώ-
ρισαν οι κλάδοι Ζωής και Διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδο-
τικών κεφαλαίων. 
Στην παραγωγή ασφαλίστρων από αντασφαλίσεις συνολικά 
38 ασφαλιστικές εταιρίες είχαν δραστηριότητες στις αντασφα-
λιστικές εργασίες το 2011. Από αυτές ήταν δραστήριες στις 
ασφαλίσεις κατά Ζημιών και έξη στις ασφαλίσεις Ζωής. Η συ-
νολική παραγωγή έφθασε τα 94,5 εκατ. ευρώ.
Σε σχέση με το 2010 όταν η παραγωγή ήταν 94 εκατ. ευρώ η 
παραγωγή στις αντασφαλίσεις εμφάνισε αύξηση κατά 0,5%. 
Συγκεκριμένα, η παραγωγή ασφαλίστρων κατά Ζημιών αυξή-
θηκε κατά 2,7% στα 89 εκατ. ευρώ ενώ η παραγωγή Ζωής 
μειώθηκε κατά 27,1% στα 5 εκατ. ευρώ.
Στις ασφαλίσεις κατά ζημιών το μεγαλύτερο μέρος παραγωγής 
εντοπίζεται στη βοήθεια (52,1%), στην αστική ευθύνη χερ-
σαίων οχημάτων (16,5%) και στην πυρκαγιά και στοιχεία της 
φύσεως (10,8%).
Επίσης στις ασφαλίσεις Ζωής  μόνο σε δύο κλάδους σημει-
ώθηκε παραγωγή από αντασφαλιστικές εργασίες, σε αυτούς 
της ζωής και της υγείας. Σχεδόν όλη η παραγωγή (80,4%) τον 
πρώτο κλάδο.

Μείωση παραγωγής ασφαλίστρων 

Αφιέρωμα

ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Με την πρόληψη κερδίζεις 
το παιχνίδι της ζωής!
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Η Ενημέρωση

Η υπερχρέωση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
και η αδυναμία τους να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, 
δημιούργησε την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 
η οποία οδήγησε σε μείωση της ανάπτυξης αρχικά και στη 
συνέχεια ακολούθησε η ύφεση.
Πολλές κυβερνήσεις για την αποτροπή της ύφεσης έλαβαν 
μέτρα (χρηματοδότηση τραπεζών κλπ) ώστε να εξέλθουν 
το γρηγορότερο δυνατό από την χρηματοοικονομική 
κρίση. Τα μέτρα αποτροπής της ύφεσης όμως επιβάρυναν 
τους κρατικούς προϋπολογισμούς με άμεση συνέπεια, την  
σταδιακή μεταφορά της χρηματοοικονομικής κρίσης, σε 
κρίση κρατικών ελλειμμάτων. Η κατά έτος συσσώρευση των 
κρατικών ελλειμμάτων, αύξησε το συνολικό δημόσιο χρέος 
των κρατών και κυρίως των νοτίων χωρών της ευρωζώνης. 
Τα υψηλά δημόσια χρέη και τα κρατικά ελλείμματα απαιτούν 
δραστικές αποφάσεις για να σταματήσουν να αυξάνονται.  
Για να επιτευχθεί η άμεση μείωση των ελλειμμάτων θα 
πρέπει είτε να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες, είτε να 
αυξηθούν τα δημόσια έσοδα είτε και τα δύο ταυτόχρονα. Και 
οι δύο ενέργειες όμως, οδηγούν σε μείωση της ανάπτυξης 
και τελικά στην ύφεση. Η μείωση της ανάπτυξης μειώνει επί 
πλέον τα κρατικά έσοδα και διευρύνει περαιτέρω τα κρατικά 
ελλείμματα οπότε απαιτούνται νέες περικοπές δαπανών και 
νέα αύξηση των φόρων για να συγκρατηθούν ή να μειωθούν 
τα ελλείμματα. Και πάλι οι  ενέργειες αυτές μειώνουν 
περαιτέρω την ανάπτυξη, οπότε μειώνουν τα κρατικά 
έσοδα……   οπότε θα πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα…   και 

έτσι εμφανίζεται «ένας φαύλος» κύκλος μόνιμης ύφεσης.
Για την έξοδο από αυτόν τον καταστρεπτικό κύκλο, σύμφωνα 
με τη Κεινσιανή θεωρία, απαιτούνται μέτρα τα οποία θα 
διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν 
και οι αγρότες, οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες θα μπορούν 
να παράγουν για να επανέλθει η ανάπτυξη στο προσκήνιο. 
Ακολουθώντας αυτή την θεωρία πρόσφατα η Γερμανία 
αύξησε κατά 6,5% τους μισθούς.
Οι υγιείς δημοσιονομικά βόρειες ευρωπαϊκές χώρες έχουν 
επιβάλει στις υπερχρεωμένες νότιες ευρωπαϊκές χώρες,  
σκληρές δημοσιονομικές περικοπές οι οποίες μειώνουν 
δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, 
μειώνουν την ζήτηση με αποτέλεσμα να τις οδηγούν σε πιο 
βαθιά ύφεση, μειώνοντας περαιτέρω την ικανότητα τους για 
να αποπληρώσουν τα χρέη τους και απομακρύνοντας κάθε 
προοπτική ανάπτυξης.
Τα υπερχρεωμένα νότια κράτη δεν μπορούν πλέον να 
χρησιμοποιήσουν την υποτίμηση του νομίσματος ως 
δημοσιονομικό εργαλείο, επειδή δεν έχουν πλέον εθνικό 
νόμισμα. Έτσι δεν έχουν κανένα εργαλείο στα χέρια τους 
που θα τις βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα 
μπορούν να αγοράζουν και οι παραγωγοί θα παράγουν ώστε 
να οδηγηθούν σε ανάπτυξη.
Καθώς οι χώρες αυτές δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό 
εργαλείο για να ξεπεράσουν την ύφεση, εκ των πραγμάτων 
η μόνη λύση πλέον είναι η διαγραφή μεγάλου μέρους των 
χρεών πριν οι χώρες αναγκαστούν να φτάσουν σε χρεοστάσιο 

Διαγραφή χρεών: πως θα επιβληθεί εκ των πραγμάτων

Η Ενημέρωση και αδυναμία πληρωμών οπότε θα εμφανιστούν χαοτικές 
καταστάσεις στην οικονομία και στην κοινωνία.
Οι μεγάλες διαγραφές των κρατικών χρεών της νότιας 
ευρωζώνης θα σταματήσουν την καθημερινή καταστροφή  
των επιχειρήσεων και της ζωής των πολιτών η οποία 
είναι συνέπεια της απομόχλευσης των χρεών μέσω των 
δημοσιονομικών περικοπών. Επίσης είναι ο μόνος τρόπος 
που θα εξασφαλίσει ότι ο κόσμος θα μπορεί να αγοράζει και 
οι επιχειρήσεις θα μπορούν να παράγουν ώστε να οδηγηθούν 
οι χώρες αυτές και πάλι στην ανάπτυξη. Περαιτέρω θα  
οδηγήσουν στην κοινωνική ηρεμία την Ευρώπη, στην 
σταθεροποίηση και στην απομάκρυνση του κινδύνου της 
κατάρρευσης του ευρώ. Επί πλέον θα μπορέσει να γίνει η 
Ευρώπη περισσότερο ενωμένη και ανταγωνιστική ώστε να 
αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες 
χώρες – Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Μεξικό Ρωσία, Ινδονησία 
Κορέα, Τουρκία κλπ. 
Η υπερχρέωση των κρατών, καθιστά τις οικονομίες τους 
ευάλωτες σε «κρίσεις εμπιστοσύνης». Σε τέτοιες περιπτώσεις,  
τα κράτη πρέπει να σώσουν τις εμπορικές τράπεζες 
προκειμένου να σωθούν οι καταθέσεις και για να συνεχίσουν 

να χορηγούν δάνεια. Ακολούθως οι εμπορικές τράπεζες θα 
πρέπει να σώσουν τα κράτη αγοράζοντας κρατικά ομόλογα. 
Και τελικά οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να σώσουν τις 
εμπορικές τράπεζες και τα κράτη.
Αυτό μπορεί να γίνει με την έκδοση ευρωομολόγων με τα 
οποία θα αγοραστούν προβληματικά ιδιωτικά και κρατικά 
δάνεια κυρίως της νότιας ευρωζώνης. Μέρος του κεφαλαίου 
που δεν θα μπορεί να πληρωθεί από τους δανειολήπτες 
θα διαγραφεί. Δάνεια για τα οποία δεν υπάρχουν χρήματα 
να πληρωθούν τελικά δεν θα πληρωθούν. Και οι πιστωτές 
και οι δανειολήπτες θα είναι ωφελημένοι από μια τέτοια 
ουσιαστική διαγραφή χρέους. Με τον τρόπο αυτό οι 
πιστωτές αναλαμβάνουν μέρος της ευθύνης από την στιγμή 
που έδωσαν προβληματικά δάνεια. Φυσικά η διαδικασία 
της διαγραφής των χρεών πρέπει να γίνει οργανωμένα με 
διαπραγμάτευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και 
όχι μονομερώς.
Μια ματιά στον παρακάτω πίνακα με τα οικονομικά μεγέθη 
της Ελλάδος δίνει μια ελπίδα για την Ελλάδα μετά την μερική 
διαγραφή του δημοσίου χρέους, η οποία όμως δεν ήταν 
αρκετή για να ξεπεραστεί η κρίση.

   Μεγέθη κεντρικής κυβέρνησης σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό

Έτος 2000 2003 2009 2010 2011 2012
σε δις € σε δις € σε δις € σε δις € σε δις € σε δις €

ΑΕΠ 136,3 185,3 231,7 227,3 215,1 210,4
Δημόσιο

 χρέος
139,2 177,8 299,68 329,5 355,6 262,7*

% χρέος  
επί του ΑΕΠ

102,10% 95,90% 129,40% 145% 165,50% 125,09%

Δημόσια 
έσοδα

36,5 39,2 50,5 53,9 53,7 56,1

Δημόσιες 
δαπάνες

40,1 49,5 86,6 77,4 73,3 70,2

Δημόσιο 
έλλειμμα

3,4 10,3 36,1 23,5 19,6 14,1

% ελλείμματος 
επί του ΑΕΠ

(-2,8%) (-5,9%) (-15,6%) (-10,3%) (-9,1%) (-6,7%)

Τόκοι δανείων 9,9 9,4 12,3 13,2 16,3 13
Πρωτογενές 
Πλεόνασμα

(χωρίς τόκους)

6,5 (-3.7 ) (-23,8 ) (-8,1) (-6,6 ) 1,1

Πηγή: Κρατικός προϋπολογισμός - ΕΛΣΤΑΤ.  Πίνακας: Ατσαλάκης Γιώργος. Το 2012 είναι προβλέψεις. 
*Από το χρέος του 2011 έχει αφαιρεθεί η διαγραφή χρέους 107 δις και έχει προστεθεί το προβλεπόμενο 
έλλειμμα του 2012. Ενδέχεται να αυξηθεί λόγω πληρωμής των οφειλών του δημοσίου προς τους προ-
μηθευτές.

Δρ.  Γιώργος Σ. Ατσαλάκης
Διδάσκων Πολυτεχνείου Κρήτης

Το δημόσιο χρέος από την σύσταση του Ελληνικού κράτους 
μέχρι το έτος 2000 ήταν 139,2 δις. Η αλόγιστη αύξηση του 
μετά του Ολυμπιακούς Αγώνες και μέχρι το 2009 κατά 122 
δις και το τεράστιο ετήσιο έλλειμμα των 36,1 δις του 2009, 

δημιούργησαν την «κρίση εμπιστοσύνης» το κράτος είχε 
φθάσει στο σημείο να εισπράττει 50 δις και να ξοδεύει 86,1 
δις, δηλαδή ξόδευε πάνω από 70% περισσότερα από τα 
έσοδα του. Αποτέλεσμα ήταν να μην μπορεί πλέον η Ελλάδα 
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«Την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών 
μεταξύ εταιριών της Αυστραλίας και της Ελλάδας 
σχεδιάζει το Ελληνο-Αυστραλέζικό Επιμελητήριο 
ενώ οι εξαγωγές των κρητικών προϊόντων κερδίζουν 
συνεχώς έδαφος στην Αυστραλία» τόνισε συνέντευξη 
που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Πρόεδρος της Κρητικής 
Ομοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας κ. Γιάννης 
Νιικολακάκης.
Ερ. Πόσα μέλη έχει η Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας.
Απ. Υπάρχουν 30.000 Κρήτες που ζουν στην Αυστραλία 
και τη Νέα Ζηλανδία και εννέα (9) οργανώσεις που είναι 
μέλη της Ομοσπονδίας.
Ερ. Υπάρχει στο πρόγραμμα της μέσης εκπαίδευσης η 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας; 
Απ. Υπάρχουν πάνω από 60 ελληνικά σχολεία στην 
Αυστραλία όπου διδάσκεται μόνον η ελληνική γλώσσα. 
Τα τελευταία 15 χρόνια τα σχολεία έχουν βάλει την 
ελληνική γλώσσα επίσημα στο  αναλυτικό πρόγραμμα 
ως δεύτερη γλώσσα. 
Ερ. Εάν υπάρχει σχεδιασμός για επενδύσεις στην 
Ελλάδα ή για συνεργασία των Κρητών που ζούν στην 
Αυστραλία με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
Απ. Ο οργανισμός που υπάρχει ήδη στην Αυστραλία που 
ο σκοπός είναι η δικτύωση των ελληνικών επιχειρήσεων 
με εταιρίες της Αυστραλίας καθώς να συνεργαστούν 
στενότερα, είναι το Ελληνο-Αυστραλέζικο Επιμελητήριο 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (HAACCI). Πρέπει να 
σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του 
Νομάρχη Ρεθύμνου-Κρήτης κ. Γιώργου Παπαδάκη στη 
Μελβούρνη πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα μέλη 
του Επιμελητηρίου HAACCI για να συζητηθεί  κάθε 
δυνατότητα των επιχειρήσεων και από τις δύο χώρες 
να αρχίσουν να εργάζονται πιο κοντά. Ήδη πολλά είδη 
διατροφής που εισάγονται στην Αυστραλία από την 
Ελλάδα, καθώς και η ποσότητα των τροφίμων, όπως 
τυριά, ελαιόλαδο, μέλι, ελιές και ξερά παξιμάδια που 
εξάγονται από την Κρήτη στην Αυστραλία αυξάνονται 
σε ετήσια βάση.
Ερ. Ποιες οι προετοιμασίες για την 70η επέτειο της 
μάχης της Κρήτης;
Απ. Για την 70ή επέτειο της Μάχης της Κρήτης  θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011 στην 
Τασμανία ετήσιο συνέδριο όπου θα συμμετέχουν πολλοί 
απόγονοι των Βετεράνων. 
Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία έχει ιστορική 
συμμαχία με την Ελλάδα. Την ιστορική περίοδο τον 
Μάιο του 1941 κατά τη διάρκεια της Μάχης της 
Κρήτης πάνω από 3.000 Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί 
στρατιώτες τραυματίστηκαν ή σκοτώθηκαν και 
5.100 συνελήφθησαν. Την 70η επέτειο υποστηρίζει η 
αυστραλιανή κυβέρνηση και οι τελετές θα διεξαχθούν 
όχι μόνο στην Αυστραλία αλλά και στην Κρήτη με 
Έλληνες και Αυστραλούς βετεράνους. 
Ερ. Ποιες πολιτιστικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν 
για το 2011.
Απ. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες είναι:
-Η συνάντηση PSK (Οργανωτική επιτροπή που 

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

Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Μεζεδοπωλείο
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Η Ενημέρωση

να λάβει δάνεια με χαμηλά επιτόκια, οπότε αναγκάστηκε να 
καταφύγει σε δανεισμό από την Ευρώπη και το ΔΝΤ για να 
αντιμετωπίσει τα υψηλά ετήσια ελλείμματα και την πληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων χρεών.
Η εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής των 
τελευταίων 2 ετών, έχει ήδη οδηγήσει στην μείωση του 
ελλείμματος από 36,1 δις το 2009 σε 19,6 δις το 2011. Το 
2012 ο σχεδιασμός είναι να μειωθεί στα 14,1 δις και να 
επέλθει πρωτογενές πλεόνασμα 1,1 δις. Στον στόχο αυτό 
βοηθάει και η πρόσφατη οργανωμένη διαγραφεί κατά 
107 δις του δημοσίου χρέους, η επιμήκυνση του χρόνου 
αποπληρωμής του και η μείωση των επιτοκίων. Εδώ όμως 
θα πρέπει να υπάρξει μια παράταση για 2-3 έτη στην 
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ώστε να σταματήσει η 
εξαθλίωση των ανθρώπων.
Η θετική πορεία προς την επίτευξη του πρωτογενούς 
πλεονάσματος θέτει την βάση για διαπραγμάτευση μιας 
ακόμα οργανωμένης διαγραφής του χρέους μας, την οποία 
θα αναγκαστούν τα Ευρωπαϊκά κράτη να αποφασίσουν 
εκ των πραγμάτων. Η Ελλάδα είναι αδύνατο από 19,5 δις 
συνολικού ελλείμματος το 2011 (συμπεριλαμβανομένων 
των τόκων) να περάσει σε πλεόνασμα και να αρχίσει να 
επιστρέφει το κεφάλαιο των δανείων. Μέχρι σήμερα δεν 
έχει επιστρέψει κεφάλαιο από τα δάνεια, αλλά αντιθέτως 
έπαιρνε νέα δάνεια για να πληρώνει ακόμα και τους τόκους. 
Ίσως να καταφέρει μετά από χρόνια να δαπανά όσα είναι τα 
έσοδα της. Αλλά δεν θα μπορέσει να επιστρέψει το κεφάλαιο 
των δανείων. Το γεγονός ότι τα κράτη πλέον είναι οι κύριοι 
πιστωτές μας, καθιστά πιο εύκολη μια ακόμα διαγραφή 
χρέους.
Μια περαιτέρω διαγραφή 80-100 δις καθιστά το χρέος 
βιώσιμο, ελαφρύνει το έλλειμμα και τότε θα μπορεί πλέον 
ο Έλληνας να ανασάνει, θα μπορεί να αγοράζει και πάλι 
ώστε οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να παράγουν και να έλθει 
η περιβόητη ανάπτυξη.  Ένα μέρος των ευρωομολόγων θα 
πρέπει να διατεθούν για την χρηματοδότηση αναπτυξιακών 
έργων μακράς πνοής με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην 
οικονομία. Επίσης ένα άλλο μέρος, θα πρέπει να διατεθεί για 
την κάλυψη των προσωρινών ελλειμμάτων που θα φέρει η  
επιμήκυνση της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος για 
2-3 έτη ακόμα. Σε αυτή την κατεύθυνση ίσως, βοηθά και η 
αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Γαλλία και η πίεση που 
ασκεί το μεγάλο χρέος της Ισπανίας. 
Φυσικά η νέα διαγραφή του χρέους δεν μας απαλλάσσει 
από την ευθύνη της διαγραφής από μέρους μας εκείνων των 
παραγόντων που θα μπορούσαν να ξαναδημιουργήσουν 
χρέος. (Εάν το 2010 δεν είχαν ληφθεί μέτρα άμεσης μείωσης 
του ελλείμματος των 36,1 δις του 2009, το δημόσιο χρέος, 
μόνο για την κάλυψη των ετήσιων ελλειμμάτων, σε 10 
χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2019, θα έφτανε τουλάχιστον στα 
660 δις (10χ36,1=361 πλέον το χρέος του 2009 299,68 δις 
361+299=360 δις)).
Μια σειρά μεταρρυθμίσεων πρέπει να πραγματοποιηθούν για 
την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, της οικονομίας 
(μειώσεις των τιμών ώστε να ανακτηθεί η αγοραστική 
δύναμη των νοικοκυριών) και της κοινωνίας όπου θα 
αναδεικνύεται η εργατικότητα και η αξιοσύνη και θα 

τιμωρείται η παραβατικότητα και η αυθαιρεσία. Θα πρέπει 
να ληφθούν μέτρα ώστε:
• Να παραμεριστούν οι δημόσιες και ιδιωτικές 
επαγγελματικές συντεχνίες που εμποδίζουν συνειδητά τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους και της κοινωνίας, προκειμένου 
να υπερασπίζονται τα οφέλη τους, εις βάρος του κοινωνικού 
συνόλου και οι οποίες απομυζούν με νόμιμα τεχνάσματα 
τα υπόλοιπα  κοινωνικά στρώματα, και ουσιαστικά 
οικειοποιήθηκαν το μεγαλύτερο μέρος του δημοσίου χρέους .
• Να σταματήσουν να μας διοικούν μερίδες ανίκανων 
κρατικιστών πολιτικών, οι οποίοι αδυνατούν να λάβουν 
ορθές αποφάσεις προς όφελος της κοινωνίας και αφήνουν 
τα προβλήματα να διαιωνίζονται. Σήμερα, όσο ποτέ 
άλλοτε, χρειάζονταν άνθρωποι που διαθέτουν γνώσεις, 
οργανωτικότητα, πρωτοβουλία, ικανότητα προσαρμογής και 
δυνατότητα λύσης προβλημάτων.
• Υγιείς συνδικαλιστές να αντικαταστήσουν τους  
αργόμισθους συνδικαλιστές που κλείνουν τις επιχειρήσεις 
και οδηγούν τους ίδιους τους εργαζόμενους στην ανεργία.
• Το δημόσιο να κοστολογεί ορθά τις δαπάνες του, τα τεχνικά 
έργα κλπ. ώστε να μην λεηλατείται από τους προμηθευτές 
του δημοσίου.
• Να αλλάξει η επί χρόνια μπολιασμένη κουλτούρα του 
βολέματος στο δημόσιο και της ελάσσονος προσπάθειας 
ώστε να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις των 
πολιτών και να τονωθεί η επιχειρηματικότητα.
Πολλές ακόμα μεταρρύθμισες είναι απαραίτητες ώστε 
οι νέοι να αρχίσουν να παράγουν κυρίως δημιουργώντας 
την δική τους επιχείρηση. Έτσι θα μπορούν και αυτοί να 
αγοράζουν και κατά συνέπεια θα μπορούν και οι επιχειρήσεις 
να παράγουν και να προσλαμβάνουν νέους οι οποίοι με την 
σειρά τους θα μπορούν να αγοράζουν και ούτω καθεξής. Με 
τον τρόπο αυτό θα αντιστραφεί ο παραπάνω καταστροφικός 
«φαύλος» κύκλος και θα μετατραπεί, η καταστροφή που 
επέφερε η κρίση, σε ευκαιρία δημιουργίας μιας νέα Ελλάδας. 
Τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να σταματήσουν να 
λαϊκίζουν και να εκμεταλλεύονται την απόγνωση των 
αδύναμων ανθρώπων και ιδίως των ανέργων. Θα πρέπει, 
όλα μαζί τα κόμματα, ή τουλάχιστον τα περισσότερα, να 
καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, και με σοφία να χαράξουν μια 
στρατηγική, σε συντονισμό, με τα άλλα νότιο-ευρωπαϊκά 
κράτη, για περαιτέρω διαγραφή του δημοσίου χρέους και 
για την μερική διαγραφή ιδιωτικών χρεών. Και φυσικά μια 
επιτροπή ειδικών και σοφών, θα πρέπει να συντάξει ένα 
δικό μας πρόγραμμα ανάπτυξης για την επόμενη εικοσαετία, 
ώστε ποτέ πλέον να μην μπορεί κανένας να μας επιβάλει νέα 
μνημόνια. 
Ως ένα από τα έθνη με την πιο μακρά και λαμπρή 
ιστορία στον πλανήτη, το άσβηστο Ελληνικό πολιτισμό, 
δικαιούμαστε να είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν 
μας. Αν διδαχθούμε από την αρχαία Ελληνική σοφία 
και αλλάξουμε πρώτα τους εαυτούς μας και τον τρόπο 
λειτουργίας του κράτους, θα μπορούν και τα παιδιά μας 
να συνεχίσουν να είναι υπερήφανα για την ιστορία μας, η 
υπάρχουσα κρίση θα περάσει στην ιστορία και η Ελλάδα θα 
πάρει την θέση που τις αξίζει στην Ευρώπη.

01/05/2012
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Σταύρος Καλλέργης 
Ο πρόδρομος του σοσιαλιστικού κινήματος 
της Ελλάδας.

Ο «ΠΑΤΕΡΑΣ» ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ιδρυτής του σοσιαλιστικού κινήματος της Ελλάδας ο Σταύ-
ρος Καλλέργης (1865-1926) είχε γεννηθεί στο Ρέθυμνο (Χου-
μέρι-Μυλοποτάμου Κρήτης).
Σε εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο 
την 1η Μαϊου στο Ρέθυμνο της Κρήτης αναφέρεται το σημα-
ντικό του έργο στα εργατικά δικαιώματα των Ελλήνων όπου 
μετά τις προτάσεις του και τους αγώνες του έγιναν νόμοι.
Ειδικότερα η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαρία Λιονή 
σε εκδήλωση έχει τονίσει «στο μυαλό μας, κατέχει τον τίτ-
λο του «πατέρα» της Εργατικής Πρωτομαγιάς στην Ελλάδα 
καθώς και του προδρόμου του ελληνικού σοσιαλιστικού κι-
νήματος, που είχε την τόλμη και το θάρρος να συγκρουστεί 
με το κατεστημένο της εποχής για να διεκδικήσει ανθρώπινες 
συνθήκες εργασίας αλλά και το ηθικό εκείνο ανάστημα, ώστε 
να εμπνεύσει τους συνανθρώπους του και να αφυπνίσει την 
κοινωνία να παλέψει για ισότητα και αλληλεγγύη. 
Ο οραματιστής, ο πρωτοπόρος, ο αγωνιστής είναι μερικοί μόνο 
από τους χαρακτηρισμούς που σκιαγραφούν την πολύπλευρη 
προσωπικότητα του Σταύρου Καλλέργη. Μιας προσωπικότη-
τας,  που πάντα  θα αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο ως 
θεμελιωτής της Εργατικής Πρωτομαγιάς, αλλά και ως άνθρω-
πος με σπάνιες κοινωνικές ευαισθησίες.
Ιδιαίτερα σήμερα, που κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες της πε-
ριχαράκωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ως απόρ-
ροια της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει 
περιέλθει η χώρα μας, το έργο και η στάση ζωής του Σταύρου 
Καλλέργη σηματοδοτούν μια σειρά νέων κοινωνικών διεκδι-
κήσεων, που πρέπει να δρομολογηθούν ώστε να διαφυλάξου-
με την κληρονομιά των αγώνων του ιδίου και των συντρόφων 
του».
Σε μικρή ηλικία μαζί με την οικογένειά του είχε καταφύγει 
στην Αθήνα γιατί ο πατέρας του ο οπλαρχηγός Γ. Καλλέργης 
ήταν επικηρυγμένος από τις Οθωμανικές αρχές γιατί είχε πο-
λεμήσει στο Αρκάδι.
Τον Μάιο του 1890 ίδρυσε στην Αθήνα τον Κεντρικό Σοσιαλι-
στικό Σύλλογο, που αποτέλεσε τον πρώτο σοσιαλιστικό πυρή-
να στην Ελλάδα, ο οποίος το επόμενο διάστημα απέκτησε πα-
ραρτήματα και σε άλλες πόλεις. Τον επόμενο μήνα ξεκίνησε να 
εκδίδει την, αρχικά δίμηνη εφημερίδα Σοσιαλιστής στην οποία 
ανέπτυξε ένα επαναστατικό για την εποχή του σοσιαλιστικό 
πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό μεταξύ άλλων περιελάμβα-
νε: απόλυτη ελευθερία λόγου και συνείδησης, 8ωρη εργασία, 

κατώτατο μισθό, αργία την Κυριακή κ.α. Η πραγματοποίηση 
αυτών των στόχων κατά τον Καλλέργη μπορούσε να γίνει αν 
ένα σοσιαλιστικό κόμμα κατάφερνε να κατακτήσει την κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία καθώς και με τους συνδικαλιστικούς 
αγώνες.
Μετά την πρώτη Πρωτομαγιά του Σικάγου με τα αιματηρά γε-
γονότα το 1886, η Εργατική Πρωτομαγιά γίνεται Παγκόσμιο 
σύμβολο Αντίστασης.
Το 1893 έγινε η πρώτη μαζική συγκέντρωση στην Ελλάδα με 
αιτήματα την κυριακάτικη αργία, το οκτάωρο, το μειωμένο 
ωράριο για τις ανθυγιεινές εργασίες τα παιδιά και τις γυναίκες, 
και τη συνταξιοδότηση των οικογενειών των παθόντων στην 
εργασία.
Στην Ελλάδα μόνο ο Σταύρος Καλλέργης συνέλαβε την τερά-
στια πολιτική σημασία και τη διάσταση του εορτασμού της 
Πρωτομαγιάς, που από γιορτή των λουλουδιών έγινε πια σύμ-
βολο κοινωνικών αγώνων. Έτσι αφού ενημερώνεται τι συμ-
βαίνει στο εξωτερικό αποφασίζει και διοργανώνει εορτασμό 
της Πρωτομαγιά το 1893, πριν από 115 χρόνια στις 2 του Μάη, 
ημέρα Κυριακή 5μ.μ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο μπροστά σε 
2000 ανθρώπους. Ανεβασμένος πάνω σε μια πέτρα, με βρο-
ντερή φωνή εξηγεί το συμβολισμό της Πρωτομαγιάς, μιλά για 
τους αγώνες της εργατικής τάξης και διαβάζει το ψήφισμα της 
συγκέντρωσης με βασικά αιτήματα την αργία της Κυριακής, 
την 8ωρη εργασία και τη σύνταξη.
Ποια είναι τα αιτήματα που αναφέρονται στο ψήφισμα:
α) Την Κυριακή να κλείωσι τα καταστήματα και τα εργοστά-
σια καθ’ όλην την ημέραν και οι πολίται να αναπαύονται.
β) Οι εργάται και οι μισθωτοί να εργάζονται 8 ώρες την ημέ-
ραν.
γ) Να απονέμεται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας 
και καταστάντας ανικάνους, προς συντήρησιν εαυτών και της 
οικογενείας των.
δ) Να καταργηθώσιν αι θανατικαί εκτελέσεις.
ε) Να καταργηθεί η διά χρέη προσωπική κράτησις και
στ) Το Διοικητικό Συμβούλιον του Κεντρικού Συλλόγου να 
επιδώσει το Ψήφισμα τούτο εις την Βουλήν».
Το Ψήφισμα που διαβάστηκε από τον Καλλέργη το υπέγραψαν 
500 άτομα. Όμως καθώς η επίδοσή του στη Βουλή καθυστέ-
ρησε περίπου επτά μήνες, εν τω μεταξύ είχαν μαζευτεί 2.000 
υπογραφές. Όταν ο πρόεδρος της Βουλής παρέλαβε επιτέλους 
το Ψήφισμα ο Καλλέργης ανέβηκε στο θεωρείο των δημοσιο-

γράφων, περιμένοντας να ακούσει τον πρόεδρο να το διαβάζει, 
κάτι που όμως δεν έγινε. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντί-
δραση του Καλλέργη, ο οποίος ξαφνικά και από τα δημοσιο-
γραφικά θεωρεία άρχισε ο ίδιος να διαβάζει μεγαλόφωνα το 
περιεχόμενο του Ψηφίσματος. Αμέσως αστυνομικοί τον συνέ-
λαβαν και τον τράβηξαν έξω από την αίθουσα της Βουλής. Ο 
Καλλέργης ξυλοκοπήθηκε τότε από τα όργανα της τάξης και 
στη συνέχεια δικάστηκε σε 12 ημέρες φυλάκιση. Έτσι, έληξε 
η πρώτη στην Ελλάδα Εργατική Πρωτομαγιά και τα γεγονότα 
που συνδέθηκαν με αυτή.
Πρέπει να σημειωθεί ότι και την Πρωτομαγιά του 1894 έγι-
ναν πολλές συλλήψεις (μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και 
ο Καλλέργης) και ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς 
απαγορεύτηκε στο εξής. 
Στη συνέχεια ο Καλλέργης, αφού δικάστηκε και αθωώθηκε, 

κατέφυγε στο Παρίσι, όπου γνωρίστηκε με τον Ζαν Ζωρές, 
τον Εμίλ Ζολά, τον Πιοτρ Κροπότκιν κ.α. και από όπου επέ-
στρεψε στην Αθήνα το 1895. Απογοητευμένος από την έντονη 
πολεμική που δέχτηκε από πρώην συνεργάτες του, έφυγε και 
πήγε στην Κρήτη όπου εξελέγη πληρεξούσιος της Κρητικής 
Πολιτείας και έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής Ρεθύμνου. 
Στην Αθήνα ξαναγύρισε ύστερα από τρεις απόπειρες κατά της 
ζωής του και άρχισε να εκδίδει ξανά τον Σοσιαλιστή. Η νέα 
αυτή προσπάθειά του όμως απέτυχε όπως και μια εμπορική 
επιχείρησή του. Πέθανε το 1926 στην Κρήτη, όπου ζούσε από 
το 1905 και όπου είχε παντρευτεί και αποκτήσει οικογένεια, 
πάμπτωχος καθώς είχε ξοδέψει τη μεγάλη περιουσία που είχε 
κληρονομήσει από τον πατέρα του για τις ανάγκες του σοσι-
αλιστικού κινήματος. Γιος του ήταν ο γνωστός ηθοποιός Λυ-
κούργος Καλλέργης.
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Τις 50 Οικονομικές Θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπό-
τητα προσεγγίζει το βιβλίο του Ντόναλντ Μάρον (Επισκέπτη 
Καθηγητή του Ινστιτούτου Πολιτικής Τζορτζτάουν της Ουά-
σιγκτον) ο οποίος διδάσκει δημόσια οικονομική και μακρο-
οικονομική ανάλυση ενώ από το 2002 μέχρι το 2009 θήτευσε 
σε διάφορες θέσεις κύρους ως σύμβουλος του αμερικάνικου 
Κογκρέσου και του Λευκού Οίκου με θέμα «50 οικονομικές 
θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα».
Ο συγγραφέας καταγράφει κάθε θεωρία με μια σκέψη σε 
τρία δευτερόλεπτα για όσους βιάζονται πολύ, ενώ παράλλη-
λα υπάρχει μια ανάλυση τριών λεπτών για όσους θέλουν να 
εντρυφήσουν λίγο βαθύτερα. Στην πρώτη ενότητα οικονομι-
κών θεωριών με τίτλο «Σχολές Σκέψης» εξετάζονται οι δυνά-
μεις μεγάλης κλίμακας -αγορές, αδράνεια, ιστορία- που προσ-
διορίζουν πως λειτουργεί πραγματικά η μακροοικονομία.
Στην επόμενη ενότητα «Οικονομικά συστήματα» παρουσιά-
ζονται θεωρίες για το πώς πρέπει να δομούνται οι οικονομίες 
-με μεγαλύτερη ή μικρότερη πίστη στις αγορές- και πως μπο-
ρούν να βελτιωθούν οι προβληματικές οικονομίες.
Στην ενότητα «Κυκλικές κυμάνσεις της οικονομίας» εξετά-
ζονται οι παράγοντες που προκαλούν οικονομικά σκαμπανε-
βάσματα και τον πιθανό ρόλο του κράτους σε ότι αφορά την 
εξομάλυνσή τους.
Στην «Οικονομική μεγέθυνση» μελετάται πως το κατάλληλο 
μίγμα κεφαλαίου εργασίας πόρων, ιδεών και κοινωνικών θε-
σμών μπορεί να υποθάλψει την ευημερία.
Στην ενότητα για το «Παγκόσμιο Εμπόριο» υιοθετείτε μια δι-
εθνή σκοπιά και εξηγούμε και πως διακινούνται τα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες ανά τον κόσμο. 
Στην «Επιλογή» μελετάτε ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμα-
στε για να κατανοήσουμε πως παίρνουμε αποφάσεις στην 
αγορά, στο σπίτι και στη δημόσια σφαίρα.
Στην «Πολιτική φορολογίας και δαπανών» εξετάζονται μερι-
κές απροσδόκητες επιδράσεις της δημοσιονομικής πολιτικής 
του κράτους. Τέλος στην ενότητα για τις «Αγορές» καταγρά-
φεται η τεράστια ισχύ των δυνάμεων της αγοράς, από το θαύ-

μα του Αόρατου Χεριού μέχρι την Τραγωδία των Κοινόχρη-
στων Πόρων. Σε κάθε ενότητα περιλαμβάνεται ένα σύντομο 
προφίλ μερικών από τους σημαντικότερους οικονομολόγους, 
από τον Άνταμ Σμίθ μέχρι τον Τζον Μέιναρντ Κέινς και τον 
Μίλτον Φρίντμαν.   
Πάντως πρέπει να τονισθεί ότι μέσα στο βιβλίο επισημαίνεται 
ότι το πακέτο τόνωσης καθορίζει τα μέτρα που εφαρμόζονται 
για να αναζωογονηθεί η οικονομία η οποία βρίσκεται σε κάμ-
ψη. 
Συνήθως παίρνει μορφή αύξησης της προσφοράς χρήματος 
μείωσης φόρων και αύξησης κρατικών δαπανών.   
Στην περίπτωση λοιπόν της εξέτασης της δημοσιονομικής πο-
λιτικής πρόκειται για τη χρήση της δημόσιας δαπάνης και της 
φορολογίας για τον επηρεασμό των οικονομικών επιδόσεων 
μιας χώρας. Μπορεί κατά κανόνα να περιλαμβάνει αύξηση 
φόρων και πώληση κρατικών ομολόγων προκειμένου να 
πληρωθούν δημόσια έργα και υπηρεσίες. Σε αυτή λοιπόν την 
περίπτωση το πακέτο της τόνωσης δείχνει μείωση φόρων και 
αύξηση κρατικών δαπανών.
Για μεν τα ομόλογα αναφέρεται ότι είναι είδος χρεωστικού 
τίτλου. Κατά κανόνα ο εκδότης πουλά ομόλογα προκειμένου 
να συγκεντρώσει χρηματοδοτικά κεφάλαια για επενδύσεις. 
Σε αντάλλαγμα είναι υπερχρεωμένος να πληρώνει τόκο στους 
κατόχους των ομολόγων μέχρι της λήξης τους οπότε αποπλη-
ρώνει το αρχικό ποσό και το χρέος διαγράφεται. Τα ομόλογα 
εκδίδονται συνήθως από κράτη, τράπεζες και μεγάλες ανώνυ-
μες εταιρίες και η διάρκειά του κυμαίνεται από 5 έως 30 έτη.   
Για μεν την ύφεση πρόκειται για την περίοδο κατά την οποία 
η οικονομία μιας χώρας συρρικνώνεται. Τυπικά συμπτώματα 
της: μείωση καταναλωτικής δαπάνης, περιορισμός επενδύ-
σεων κεφαλαίων, αύξηση πτωχεύσεων και αύξηση ανεργίας. 
Ένα συνηθισμένο μέτρο ύφεσης είναι η πτώση του ακαθάρι-
στου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) επί δύο τουλάχιστον συνεχή 
τρίμηνα. Το κράτος αντιδρά κατά κανόνα με πακέτα τόνωσης 
της οικονομίας που περιλαμβάνουν αύξηση της προσφοράς 
χρήματος και αύξηση των κρατικών δαπανών.

Η δημοσιονομική πολιτική μπορεί κατά κανόνα να 
περιλαμβάνει αύξηση φόρων και πώληση κρατικών ομολόγων 
προκειμένου να πληρωθούν δημόσια έργα και υπηρεσίες.  
Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση είναι αναγκαίο το πακέτο της 
τόνωσης που δείχνει μείωση φόρων και αύξηση κρατικών 
δαπανών.

Βιβλία
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Πρόσωπα

«Την υλοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής για τη δημιουργία Δια-
κομματικής Επιτροπής από βουλευτές και τρείς νομικούς που 
κατέχουν το θέμα με πρόεδρο της Επιτροπής τον Πρόεδρο της 
Βουλής, ζητά το «Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των 
Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα» από τη νέα κυβέρ-
νηση» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» 
ο Ειδικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου κ. Στέφανος 
Ληναίος.
Η Επιτροπή -συνέχισε- θα ζητήσει να παρουσιαστεί στη Γερ-
μανική Βουλή προκειμένου να εκθέσει όλες τις λεπτομέρειες 
που υποχρεώνουν τη Γερμανική Κυβέρνηση να εξοφλήσει τις 
οφειλές της. Παράλληλα το χρέος του νέου Έλληνα υπουρ-
γού Δικαιοσύνης είναι να προχωρήσει στην εκτέλεση των 
αποφάσεων των Ελληνικών δικαστηρίων που δικαιώνουν τα 
αιτήματα των Ελλήνων Πολιτών και, ουσιαστικά, ακυρώνουν 
την ετεροδικία.
Ακόμη -επισήμανε- πρέπει να ενημερωθεί όλος ο ελληνικός 
λαός, να ξεσηκωθεί και με το σύνθημα «μας χρωστάνε, δεν 
χρωστάμε», να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να αντιμετω-
πίσει σοβαρά και υπεύθυνα αυτό το μεγάλο εθνικό θέμα.
Επίσης διευκρίνισε «έχουμε αποφασίσει μετά την εκλογή 
νέας κυβέρνησης να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση του 
Εθνικού Συμβούλιου, να σχεδιασθεί η υλοποίηση των προτά-
σεων για την εξόφληση των γερμανικών οφειλών και να εξα-
πλωθεί το μποϋκοτάζ των γερμανικών προϊόντων σε όλη την 
Ελλάδα. Ήδη έχει σημειωθεί μείωση στην κατανάλωση κατά 
30%. Πριν δύο μήνες ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Ιατρικός και 
το Τεχνικό Επιμελητήριο, αποφάσισαν να συμμετάσχουν σ’ 
αυτό το πανελλήνιο μποϋκοτάζ.
Οι πτυχές του Ολοκαυτώματος της Ελλάδας είναι:
-Μας έκλεψαν αμέτρητους και ανεκτίμητους αρχαιολογικούς 
θησαυρούς.
-Καταστροφές: 15 δις. δολ. αγοραστικής αξίας 1938 σημερι-
νής αξίας 108 δις. ευρώ χωρίς τους τόκους.
-Το αναγκαστικό δάνειο: σημερινή αξία 54 δις. ευρώ χωρίς 
τους τόκους.
- Η καταστροφή της οικονομίας της Ελλάδας του 51% των 
μετοχών της ΔΕΚΟ και όλων των μεγάλων ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων
- Η διατροφή των στρατευμάτων κατοχής, σύνολο 670.000 
στρατός (Γερμανικός, Ιταλικός, Βουλγαρικός) καθώς και η 
διατροφή της στρατιάς του Ρόμελ στην Αφρική (κατ’ εξαίρε-
ση μόνο για την Ελλάδα) ανήλθε στο ποσό των 8 δις. δρχ. το 
μήνα.
- Πλαστό χαρτονόμισμα: άμεση λεηλασία των επιχειρηματιών 
με το πλαστό χαρτονόμισμα και άμεση λεηλασία του ελληνι-
κού χρήματος σε δεκάρικα - εικοσάρικα - τάλληρα - 2δραχμα-
20λεπτα - 10λεπτα. Επίσης πήραν 73 τόνους χαλκού.
-Αναγκαστικό δάνειο ύψους 3,5 δις. δολ. στις 23 Μαρτίου του 
1942 αγοραστικής αξίας του 1938. Ακόμη με τις δημεύσεις 
πήραν το 10% της αγροτικής παραγωγής, με τις κατασχέσεις 

μέσων συγκοινωνίας και μεταφοράς, σιδηρόδρομους, πλοία, 
αυτοκίνητα, ποδήλατα έως και ζώα, ενώ άρπαξαν και λήστε-
ψαν σπίτια και καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
Ο απολογισμός είναι 89 αναγνωρισμένες μαρτυρικές πόλεις. 
Ουσιαστικά ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένα Ολοκαύτωμα-
νεκροταφείο. Εξοντώθηκε το 14% του ελληνικού πληθυσμού.
Σημειώνουμε ότι με τους πρόχειρους υπολογισμούς των 
οικονομολόγων-μελών του Εθνικού Συμβουλίου το σύνολο 
των γερμανικών οφειλών, ανέρχεται, με σημερινή αγοραστική 
αξία, στο ιλιγγιώδες ποσόν των 1,2 τρις. ευρώ.
Για τους Έλληνες που κατοικούν στη Γερμανία και τους 
σημερινούς Γερμανούς, που ισχυρίζονται ότι είναι άδικο 
να πληρώσουν οι σημερινοί Γερμανοί τα εγκλήματα των 
προγόνων τους, διευκρινίζουμε ότι οι Γερμανοί αυτοκατα-
στράφηκαν, καταστρέφοντας ταυτόχρονα, όλη την Ευρώπη. 
Μετά τον πόλεμο δεν διεκδικήσαμε τις αποζημιώσεις, όπως 
και όλες οι κατεστραμμένες χώρες από τη ναζιστική λαίλαπα, 
για να μπορέσουν, να ανακάμψουν και να ζούν πιο άνετα οι 
σημερινοί Γερμανοί. 
Έχουν λοιπόν υποχρέωση και οι σημερινοί Γερμανοί να 
βοηθήσουν τους Έλληνες να ανακάμψουν οικονομικά. Και να 
μην ξεχνούν ότι η σημερινή κακή οικονομική κατάσταση της 
Ελλάδας δεν οφείλεται στην ανικανότητα μερικών μεταπο-
λεμικών Κυβερνήσεων αλλά και στις μεγάλες Ευρωπαϊκές 
χώρες και ιδιαίτερα στη Γερμανία που εκμεταλλεύτηκαν 
αυτήν ακριβώς την ανικανότητά τους.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλες οι χώρες που καταστρά-
φηκαν από τη ναζιστική κατοχή, έχουν αποζημιωθεί εκτός 
από την Ελλάδα.» 
Βιογραφικό
Ο Στέφανος Ληναίος (κατά κόσμον Διονύσιος Μυτιληναίος 
του Γεωργίου), γεννήθηκε στη Μεσσήνη Μεσσηνίας, είναι 
ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Τέλειωσε τη Σχολή 
Θεάτρου Αθηνών, παρακολούθησε μαθήματα 1967-69 (στα 
χρόνια της αυτοεξορίας του στο Λονδίνο την εποχή τη 7χρο-
νης δικτατορίας),στη Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης 
(Royal Academy of Dramatic Art - RADA) του Λονδίνου. 
Κατά την περίοδο 1954-1967 συνεργάσθηκε με περισσότε-
ρους από 20 θιάσους, εμφανίστηκε σε λίγες κινηματογραφι-
κές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές και σε πολλές ραδιοφω-
νικές εκπομπές. 
Ο Στέφανος Ληναίος είναι ο ιδρυτής, μαζί με τη σύζυγό του 
ηθοποιό Έλλη Φωτίου, του θιάσου «Σύγχρονο Ελληνικό Θέ-
ατρο» στο θέατρο Άλφα της Αθήνας, από το1971 μέχρι σήμε-
ρα.. Έγραψε διηγήματα όπως «Μερικοί θάνατοι» και πολλές 
μελέτες μεταξύ των οποίων «Το αυριανό θέατρο», «Αγώνες 
και Αγωνίες», «Η Αλυσίδα» και πρόσφατα, το αυτοβιογραφι-
κό του «Ένα Ποτάμι Θάλασσα».
Έχει διατελέσει γενικός γραμματέας του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών (1965-1967) και είναι ισόβιο, επίτιμο μέλος του 
Σωματείου Βρετανών Ηθοποιών. Βουλευτής 1989-1990 και 
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων 1986-1990.

«Μας χρωστάτε, δεν σας χρωστάμε»

Στέφανος Ληναίος
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Σκάκι

Πρόσωπα

Διάλεξη της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης για την 
Κνωσσό.

Εγκαίνια έκθεσης «Οι Δεινόσαυροι 
της Παταγονίας στην Κρήτη».

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο των Δήμων, της Περιφέρειας, της Παγκρήτιας Ένωσης Μελβούρνης και της IGD.

Βράβευση Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου Λυκείων 2012 στην Κρήτη.

Συναυλίες από τα «Μουσικά Σύνολα Περιφερειακής 
Ενότητας Ηρακλείου» στην Κρήτη.

Σεμινάρια καλλιέργειας της ελιάς 
στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Επισκέψεις σε δημοπρατήρια - συσκευαστήρια 
αγροτικών προϊόντων από τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

15ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό 
Πρωτάθλημα Γυναικών

Το  22ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομι-
κό Πρωτάθλημα που θα ενσωματω-
θεί στο διεθνές τουρνουά «Ίσμθια 
2012» και θα διεξαχθεί στο χρονικό 
διάστημα από 18 έως 25 Αυγούστου 
2012  στο Βραχάτι Κορινθίας.
Ο πρώτος Έλληνας-ίδα  στην γενι-
κή κατάταξη ανακηρύσσεται πρω-
ταθλητής-τρια του  22ου Πανελλή-
νιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωτα-
θλήματος.
Οι τρεις πρώτοι Έλληνες-ίδες του 
22ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομι-
κού Πρωταθλήματος προκρίνονται 
για το 62ο Πανελλήνιο Ατομικό 
Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί από 
30 Νοεμβρίου  έως 11 Δεκεμβρίου  
2012.
Δικαίωμα πρόκρισης για το 62ο 
Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα 
έχουν κατοχυρώσει ήδη οι: Παυλί-
δης Αντώνιος (Πρωταθλητής Ελ-
λάδας 2011),  Μαλικέντζος Σωτή-
ριος (Πρωταθλητής Νέων Ανδρών 
2011), Μαστροβασίλης Δημήτριος 
(ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 
– ΙΑΝ 2012), Μπανίκας Χριστό-
δουλος (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 
2011 – ΙΑΝ 2012), Παπαϊωάννου 
Ιωάννης (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 
2011 – ΙΑΝ 2012), Χαλκιάς Στυ-
λιανός (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 
2011 – ΙΑΝ 2012), Κοτρωνιάς Βα-
σίλειος (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 
2011 – ΙΑΝ 2012) Οι Ενώσεις και 
Τοπικές Επιτροπές θα πρέπει να 
ολοκληρώσουν τα πρωταθλήματα 
της περιοχής τους  μέχρι και τις 16 
Ιουλίου 2012.
Οι Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές 
πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή 
του πρωταθλητή-τριας τους μέχρι 
και τις 20 Ιουλίου 2012 απευθείας 
στους διοργανωτές του διεθνούς 
τουρνουά «Ίσθμια 2012» με πα-
ράλληλη γραπτή κοινοποίηση στην 
ΕΣΟ Οι διοργανωτές προσφέρουν 
χρηματικά έπαθλα συνολικού 
ύψους 600 € στους 3 πρώτους-τες 
του 22ου Πανελλήνιου Ανοιχτού 
Ατομικού Πρωταθλήματος (1ος 
300 €,2ος 200 €,3ος 100 €).

22ο Πανελλήνιο Ανοιχτό 
Ατομικό Πρωτάθλημα

Το 15ο 
Π α ν ε λ -
λ ή ν ι ο 
Ανο ι χ τ ό 
Ατομικό 
Π ρ ω τ ά -
θ λ η μ α 
Γυναικών  
που θα 
ενσωμα -

τωθεί στο διεθνές τουρνουά «Ίσμθια 
2012», θα διεξαχθεί στο χρονικό διά-
στημα από 18 έως 25 Αυγούστου 2012  
στο Βραχάτι Κορινθίας ανακοίνωσε η 
ΕΣΟ.
Τα κριτήρια κατάταξης, ισοβαθμίας 
καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια διε-
ξαγωγής που δεν αναφέρεται στην πα-
ρούσα προκήρυξη, καθορίζονται από 
την προκήρυξη του διεθνούς τουρνουά 
«Ίσμθια 2012».
Η πρώτη Ελληνίδα στην γενική κατά-
ταξη ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια 
του 15ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατο-
μικού Πρωταθλήματος Γυναικών.
Οι τρεις πρώτες Ελληνίδες του 15ου 
Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού 
Πρωταθλήματος Γυναικών προκρίνο-
νται για το 35ο Πανελλήνιο Ατομικό 
Πρωτάθλημα Γυναικών  που θα γίνει 
από 30 Νοεμβρίου  έως 11 Δεκεμβρίου 
2012.
Δικαίωμα πρόκρισης για το 35ο Πα-
νελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Γυ-
ναικών έχουν κατοχυρώσει ήδη οι:  
Μακροπούλου Μαρίνα (Πρωταθλή-
τρια Ελλάδας 2011), Ιορδανίδου Ζωή 
(Πρωταθλήτρια Νέων Γυναικών 2011),  
Μπότσαρη Άννα-Μαρία (ΜΟ διεθνούς 
ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 – ΙΑΝ 2012), Παυ-
λίδου Αικατερίνη (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ 

ΙΟΥΛ 2011 – ΙΑΝ 2012), Φαχιρίδου 
Αικατερίνη (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 
2011 – ΙΑΝ 2012), Παπαδοπούλου 
Βέρα (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 
– ΙΑΝ 2012),  Μάκκα Ιουλία(ΜΟ διε-
θνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 – ΙΑΝ 2012).
Επίσης οι Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές 
θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα πρωτα-
θλήματα της περιοχής τους  μέχρι και 
τις 16 Ιουλίου 2012.
Οι Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές πρέ-
πει να δηλώσουν τη συμμετοχή της 
πρωταθλήτριας τους μέχρι και τις 20 
Ιουλίου 2012 απευθείας στους διοργα-
νωτές του διεθνούς τουρνουά «Ίσθμια 
2012» με παράλληλη γραπτή κοινο-
ποίηση στην ΕΣΟ. Σε αντίθετη περί-
πτωση χάνουν το δικαίωμα πρόκρισης 
και η Ε.Σ.Ο. αποφασίζει για την ανα-
πλήρωση τους ή όχι. Οι Ενώσεις και 
Τοπικές Επιτροπές μαζί με τη δήλωση 
συμμετοχής υποχρεούνται να στείλουν 
στην ΕΣΟ μέχρι τις 20 Ιουλίου 2012 τα 
αποτελέσματα του πρωταθλήματος της 
περιοχής τους. Η μη έγκαιρη αποστολή 
των αποτελεσμάτων καθιστά άκυρη τη 
δήλωση συμμετοχής.
Διευκρινίζεται ότι πρωταθλήτρια σε 
κάθε Ένωση – Τ. Επιτροπή ανακηρύσ-
σεται η πρώτη Ελληνίδα με βάση την 
τελική κατάταξη του αντίστοιχου ανοι-
χτού πρωταθλήματος.
Αναπλήρωση στις προκρίσεις των 
πρωταθλητριών επιτρέπεται μέχρι και 
την 3η θέση των αντίστοιχων περιφε-
ρειακών πρωταθλημάτων.
Οι διοργανωτές προσφέρουν χρηματι-
κά έπαθλα συνολικού ύψους 450 € στις 
3 πρώτες του 15ου Πανελλήνιου Ανοι-
χτού Ατομικού Πρωταθλήματος Γυναι-
κών (1η 200 €,2η 150 €,3η 100 €).
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Μία σύγχρονη θήκη όπου περιέχει ρολόϊ 
και θέση για κινητό τηλέφωνο είναι 
πάντα χρήσιμο σε επαγγελματικούς 
χώρους και ιδιαίτερα για γραφείο.
Ο σύγχρονος σχεδιασμός ομοργαίνει 
τον χώρο αλλά παράλληλα  η συσκευή  
ρολογιού προσδιορίζει την ώρα  για τις 
επαγγελματικές συναντήσεις.
Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό μία 
συσκευή με ρολόϊ η οποία  διευκολύνει 
τους εργαζόμενους και τα στελέχη των 
επιχειρήσεων να οργανώνουν την ώρα 
τους για την ανάπτυξη των σχεδίων 
της επιχείρησης.
Από την άλλη η έξυπνη συσκευή 
περιέχει και την θήκη του κινητού με 
αποτέλεσμα οι επαγγελματίες ξέρουν 
που το έχουν τοποθετήσει για να 
απαντήσουν στις επείγουσες κλήσεις.
Για την αύξηση της παραγωγής 

αναγκαίο είναι και κάποιες στιγμές 
ηρεμίας που μπορεί να προσφέρει 
η ενημέρωση και η καλή μουσική. 
Συγκεκριμένα κατά την διάρκεια 
του διαλείμματος ένα χειροκίνητο 
ραδιόφωνο  το οποίο εάν μικρού μεγέθους 
μπορεί  να βρίσκεται στην τσέπη των 
επαγγελματικών ενδυμάτων ή στην 
επαγγελματική δερμάτινη τσάντα.
Όμως το κυριότερο εργαλείο για 
τις επαγγελματικές συμφωνίες είναι  

ένα στυλό τον οποίο μπορείς να τον 
τοποθετήσεις στο γραφείο μέσα σε  ειδική 
θήκη. Βέβαια μία δερμάτινη τσάντα ειδική 
για επιχειρηματίες και στελέχη μπορεί να 
έχει όλες τις απαραίτητες συσκευές.
Περιέχει ειδικές θήκες για το κινητό 
τηλέφωνο για τους φακέλους, για τα 
στυλό  αλλά σε περίπτωση που χρειασθεί 
να ταξιδέψει ο επαγγελματίας απρόοπτα  
υπάρχους θέσεις και για προσωπικά και 
άκρως απαραίτητα προσωπικά είδη.

Στυλό «FORCE» σε μαύρο με ασημί 
χρώμα  με θήκη  (17,5Χ 7,5 εκ.)

Ραδιοφωνάκι με φακό σε ασημί και μαύρο  
(8,5χ4 εκ)

Ρολόϊ με θήκη κινητού, σε ασήμι  
(12χ8 εκ) 

Δερμάτινη τσάντα σε χρώμα καφέ (28χ24 εκ.)

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Συνταγές

Εκδήλωση μνήμης 
Αυστραλών-Νεοζηλανδών 
πεσόντων στην Ελλάδα

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

«Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας καλωσορίσω 
στην σημερινή εκδήλωση εις μνήμη των Αυστραλών και 
Νεοζηλανδών στρατιωτών του σώματος ANZAC που 
πολέμησαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην 
εκστρατεία της Καλλίπολης στις 25 Απριλίου 1915» ανέφερε 
στην τελετή προς τιμή και μνήμη των πεσόντων Αυστραλών και 
Νεοζηλανδών στρατιωτών του σώματος ANZAC στη Μάχη της 
Καλλίπολης σε ομιλία της η πρέσβης της Αυστραλίας κ. Jenny 
Bloomfield.
Επίσης επισήμανε «Την ημέρα αυτή, οι Αυστραλοί ανά 
τον κόσμο αποτίουν φόρο τιμής στους πεσόντες αυτής της 
σημαντικής μάχης, που σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη 
στρατιωτική εκστρατεία της Αυστραλίας και που έχει 
διαμορφώσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο γεγονός 
την εθνική ταυτότητα της χώρας μας. Στις 25 Απριλίου 1915, 
στο χάραγμα της αυγής, η πρώτη γενιά μιας νέας χώρας, της 
Αυστραλίας, σάλπαρε από το λιμάνι του Μούδρου της Λήμνου 
για να πάρει μέρος σε μια αδυσώπητη μάχη στις ακτές της 
Καλλίπολης. Μαζί με τους Νεοζηλανδούς συντρόφους τους, 
είχαν έρθει από την άλλη άκρη της γης για να πολεμήσουν σε 
έναν πόλεμο που δεν είχαν προκαλέσει».

Φ
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D

- κόκορα ή ζιγούρι ή κατσίκι ή κοτόπουλο 
-1/2 κιλό χοχλιούς 
-1/2 κιλό αγγινάρες, 1 /2 κιλό κουκιά
-1/2  κιλό πατάτες
-1 μάτσο κρεμμύδι φρέσκο
-2 ξερά κρεμμύδια, 
-1 ματσάκι άνιθο, 
-1 ποτήρι ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι 
-1 λεμόνι και 1 κουτάλι σούπας αλεύρι
-1 ποτήρι κρασί λευκό κρασί  
-Τρείς σκελίδες σκόρδο 
 

Τσιγαρίζουμε τα ξερά κρεμμύδια και τις τρείς σκελίδες 
σκόρδο με ελαιόλαδο. Στην συνέχεια τους χοχλιούς και 
τους ρίχνουμε στα κρεμμύδια και μετά απο λίγο  το 
σβήνουμε με ένα ποτήρι λευκό κρασί. 
Ρίχνουμε τις αγγινάρες την κάθε μία κομμένη στα 
τέσσερα και τα φρέσκα κουκιά. Μετά ρίχνουμε τις 
πατάτες και ψιλοκομμένο τον άνιθο και τα φρέσκα 
κρεμμύδια. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό. Αφού 
ψηθεί τότε ρίχνουμε λεμόνι και αλεύρι για την σάλτσα.
Για να ρίξουμε το αλεύρι πρέπει να το ανακατέψουμε 
με νερό και προσθέτουμε το λεμόνι και λίγο ζουμί από 
το φαγητό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αντί για χοχλιούς μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και κρέατα όπως ζιγούρι και κατσίκι 
καθώς και κόκορας και κοτόπουλο.

Αγγιναροκούκια με χοχλιούς και πατάτες
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l st. Joseph Hospital – Spring Branch M.C. Houston TX USA

Διάγνωση και θεραπεία των λειομυωμάτων
Η βασικότερη εξέταση για την διάγνωση των λειομυω-
μάτων είναι η γυναικολογική, όπου γίνεται προσπάθεια 
αποκλεισμού άλλων καταστάσεων όπως εγκυμοσύνη, 
αδενομύωση και συγγενείς ανωμαλίες. Επιπλέον, συμ-
φυτικές μάζες ειδικά στην ενδομητρίωση μπορούν να 
δημιουργήσουν σύγχυση στη διαφορική διάγνωση.
Τα αποτιτανωμένα λειομυώματα είναι δυνατόν να 
διαγνωσθούν ακτινογραφικά, αλλά αυτό το φαινόμενο 
παρατηρείται συνήθως σε μεγάλης ηλικίας γυναίκες 
και σχεδόν αποκλειστικά σε υπορογόνια λειομυώματα.
Τα ενδοτοιχωματικά μπορούν να θέσουν την υποψία 
ύπαρξής τους κατά την γυναικολογική εξέταση, αλλά 
συχνός βοηθητικός παράγοντας είναι οι υπέρηχοι. 
Επειδή η ηχογραφία δε διαφοροποιεί από τα λειομυ-
ώματα τους συμπαγείς ωοθηκικούς όγκους που συμ-
φύονται στη μήτρα, χρησιμοποιείται για περαιτέρω 
πληροφόρηση η αξονική τομογραφία. Η υστεροσαλ-
πιγγογραφία (ΥΣΓ) αποτελεί ένα βασικό τμήμα της 
έρευνας, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Παρόλα 
αυτά η ΥΣΓ δεν βοηθά πάντα τον εξεταστή να διαφο-
ροποιήσει ένα υποβλεννογόνιο λειομύωμα από ένα 
πολύποδα ή ένα αμνιακό σάκκο. Επειδή τα λειομυώ-
ματα είναι συχνά πολλαπλά, πρέπει η κατάσταση της 
ενδομητρίου κοιλότητας να είναι γνωστή πριν από τη 
λαπαροτομία. Τελευταία η υστεροσκόπηση με ειδική 
τεχνική ελέγχει επακριβώς την ενδομητρική κοιλότητα.
Οι ενδείξεις θεραπείας σε γυναίκες αναπαραγωγικής 
ηλικίας είναι να διατηρηθεί η μήτρα και να βελτιωθεί 
η πιθανότητα κύησης. Επειδή τα λειομυώματα ανα-
πτύσσονται κατά την αναπαραγωγική ηλικία και ιδίως 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά τείνουν να 
υποχωρήσουν μετά τον τοκετό ή μετά την εμμηνόπαυ-
ση, όλες οι ιατρικές μέθοδοι θεραπείας κατευθύνονται 
προς τη δημιουργία οιστρογονικής ανεπάρκειας.
Οι αρχικές εφαρμογές συντηρητικής θεραπείας έγι-

ναν με προγεσταγόνα αλλά δεν επιτεύχθηκε καθολική 
βελτίωση.
Μια βραχυχρόνια (6-12 εβδομάδες) προεγχειρητι-
κή θεραπεία με τα ως άνω ανάλογα διευκολύνει τη 
χειρουργική επέμβαση, προκαλώντας συρρίκνωση του 
όγκου η οποία δυνατόν να φτάσει στο 40% - 50% του 
αρχικού μεγέθους. Αυτή η ελάττωση στο μέγεθος μαζί 
με την ελάττωση της αγγείωσης του όγκου της μή-
τρας, επιφέρουν μείωση της απώλειας του αίματος και 
επιτρέπουν καλύτερη αιμόσταση, μειώνοντας έτσι την 
πιθανότητα δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων.
Οι παρενέργειες των αναλόγων του GnRH φαίνεται ότι 
είναι λιγότερες από αυτές του Danazol. Σαν αποκλει-
στική θεραπεία και τα δυο φάρμακα έχουν περιορισμέ-
νη αξία, διότι 3-6 μήνες μετά την διακοπή της θερα-
πείας τα λειομυώματα αποκτούν πάλι το αρχικό τους 
μέγεθος. Η εκσεσημασμένη οιστρογονική ανεπάρκεια 
συνδέεται με τη δημιουργία οστεοπόρωσης και ως εκ 
τούτου δεν συνιστάται θεραπεία για περισσότερο από 
6-9 μήνες.
Η ταχεία αύξηση αποτελεί ένδειξη για υστερεκτομή, 
διότι η καθυστέρηση της επέμβασης αυξάνει τον κίν-
δυνο των εγχειρητικών επιπλοκών, λόγω του μεγάλου 
όγκου του νεοπλάσματος, αλλά και λόγω της πιθανό-
τητας της σαρκωματώδους εξαλλαγής. Είναι αναγκαίο 
να γίνονται ειδικές προεγχειρητικές διαγνωστικές 
δοκιμασίες όπως ενδοφλέβια πυελογραφία και βαριού-
χος υποκλυσμός, ιδίως εάν η διάγνωση είναι αβέβαιη. 
Η ενδοφλέβια πυελογραφία είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
Επίσης δοκιμασία εγκυμοσύνης, Παπανικολάου και 
μία διαγνωστική απόξεση δίνουν απαντήσεις για την 
ύπαρξη ή όχι εγκύμονος μήτρας , Ca ή υπερπλασίας 
του ενδομητρίου.
Τα χειρουργεία γίνονται λαπαροσκοπικά.

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

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