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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.

Έτος 5ο, Αρ. 19          Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2012

6  Περισκόπιο 
Οι ναζί βασικοί αρχιτέκτονες της ΕΕ. Συνέντευξη του Paul 
Antony Taylor.
8  Συνέντευξη
Νέες έρευνες μηχανισμών μνήμης - μάθησης. 
Συνέντευξη του πολυβραβευμένου ερευνητή Νεκτάριου 
Ταβερναράκη.
11 Νέα Επιχειρήσεων
l Απαγόρευση φυτοφαρμάκων για προστασία μελισσών. 
l Διπλασιασμός εξαγωγών στα Αραβικά Εμιράτα.
l Μείωση γεωργικού εισοδήματος. 
14 Ειδικό ρεπορτάζ
l Ιστορικός Θρησκευτικός Τουρισμός - Νομός Λασιθίου. 
l Αναστύλωση Σπιναλόγκας. Συνέντευξη του Δημάρχου  
Αγ. Νικολάου Δημήτρη Κουνενάκη.
l Αποκατάσταση - ανάδειξη ιστορικών θρησκευτικών μνη-
μείων. Συνέντευξη του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Σήφη  Ανα-
στασάκη.
28 Τουρισμός
Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τουρισμού. Συνέντευξη 
της Υπουργού Τουρισμού κ. Όλγας Κεφαλογιάννη. 
30 Οικονομία 
Σύγκλιση Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης. Συνέντευξη του 
Δ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ Γιάννη Δραγασάκη.
32 Οι Πρώτες Κυρίες
Συνέντευξη της πρώτης γυναίκας επιχειρηματία του νομού 
Ηρακλείου κ. Δέσποινας Σκαλοχωρίτη. 
34 Γνώμη
Συμβολή ομογένειας στον θρησκευτικό τουρισμό. Συνέ-
ντευξη του Μητροπολίτη Προικοννήσου Ιωσήφ Χαρκιολά-
κη (κατά κόσμον: Εμμανουήλ Αντ. Χαρκιολάκης). 
36 Παραδοσιακές επιχειρήσεις
Ανάδειξη Σφακιανών κτηνοτροφικών προϊόντων. 
Συνέντευξη του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Σφακίων Ιωσήφ - Δημήτρη Σαβιολάκη.
38 Η Ενημέρωση
Οι επιπτώσεις των καρτέλ στην οικονομία. Του Δρ. Γιώργου 
Σ. Ατσαλάκη Λέκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης. 
40 Επιμελητήρια
«Κλειδί» στις αγορές του Καναδά η Κρήτη. 
Συνέντευξη του Προέδρου του Ελληνο - Καναδικού Επιμε-
λητηρίου Κωνσταντίνο Κατσιγιάννη.
44 Προσωπικότητες της Κρήτης
Μάνος Κατράκης: Συνιδρυτής του κρατικού θεάτρου Θεσ-
σαλονίκης.
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46 Βιβλίο 
«Ποια έξοδος; Από ποια κρίση; Με ποιες δυνάμεις;» του 
Γιάννη Δραγασάκη. 
48 Πρόσωπα
l Αρχαιοκαπηλία στην Ελλάδα από Γερμανούς. Συνέντευξη 
του Γιώργου Λεκάκη συγγραφέα του βιβλίου με θέμα «Αρ-
χαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα επί Κατοχής». 
l Πολιτιστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες 
των Κρητών.
51 Σκάκι
l 25ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα (2013).
l 11ο Πανελλήνιο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα (2013). 
l 31ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο. 
52 Παρουσίαση
l  Επιχειρηματικά δώρα. 
l  Εορταστικές εκδηλώσεις Διεθνής Εταιρεία Φίλων 
Νίκου Καζαντζάκη.
53 Κρητική Εστία
Παραδοσιακή συνταγή της επιχειρηματίας κ. Σοφία Κανάκη. 
«Μαγγίρι» μία πολύ παλιά συνταγή της Κρήτης.
54 Γιατρός
«Μη φυσιολογική κολπική αιμορροία - Υστεροσκοπική θερα-
πεία σε ασθενείς με ενδοτοιχωματική παθολογία της μήτρας» 
από τον Δρ. Αντώνη Μαραγκουδάκη, Διδάκτωρ Γυναικολογί-
ας Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περιεχόμενα

Σφακιά
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Περισκόπιο

«Το καρτέλ IG Farben αποτελούμενο από  τις εταιρείες  Bayer, 
BASF, Hoechst καθώς και άλλες εταιρείες -αποδείχτηκε στην 
6η Δίκη της Νυρεμβέργης- ότι είχε σχεδιάσει και χρηματοδο-
τήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό την απόκτη-
ση έλεγχου του διεθνούς πετρελαίου και αγορών φαρμάκων 
και εξαφανίζοντας με τη βία κάθε ανταγωνισμό» αναφέρει 
σε συνέντευξη τύπου που έδωσε στο «Ην-Ων» ένας από τους 
συγγραφείς του βιβλίου «οι Ναζιστικές καταβολές της ΕΕ των 
Βρυξελλών» Paul Antony Taylor (Αγγλικής καταγωγής).
Οι υπόλοιποι συγγραφείς είναι ο Aleksandras Niedzwiecki 
(Πολωνικής καταγωγής), ο Matthia Rath (Γερμανικής κατα-
γωγής), και ο August Kowalczyk (Πολωνικής καταγωγής).
Ερ. Πόσο χρονικό διάστημα κράτησε η έρευνα μέχρι να γρα-
φεί το βιβλίο με θέμα «οι Ναζιστικές καταβολές της ΕΕ των 
Βρυξελλών»;
Απ. Η έκδοση του βιβλίου το 2010 ήταν το αποτέλεσμα έρευνας 
περίπου 13 ετών. Ο Dr. Matthias Rath, ο ιδρυτής της μη κερ-
δοσκοπικής μας οργάνωσης και ενός από τους συν-συγγραφείς 
του βιβλίου, έχει ασχοληθεί με την έρευνα τέτοιων θεμάτων 
τουλάχιστον από το 1997. 
Η πρώτιστη μεγαλύτερη «επανάσταση» συντελέστηκε το 2007 
όταν λάβαμε όλα τα αυθεντικά αρχεία -δεκάδες χιλιάδες αρ-
χεία- από τη δίκη της Νυρεμβέργης για εγκλήματα πολέμου 
κατά τη χρονική περίοδο 1947-1948 ενάντια στο IG Farben 
Cartel. 
Αποτελούμενο από τις εταιρείες Bayer, BASF, Hoechst καθώς 
και άλλες εταιρείες, το καρτέλ IG Farben αποδείχτηκε σε αυτή 
τη δίκη ότι είχε σχεδιάσει και χρηματοδοτήσει το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο με σκοπό την απόκτηση έλεγχου του δι-
εθνούς πετρελαίου και αγορών φαρμάκων και εξαφανίζοντας 
με τη βία κάθε ανταγωνισμό. 
Αφού αποκτήσαμε τα αρχεία της δίκης, τα δημοσιεύσαμε 
online στον ιστότοπο: www.profit-over-life.org. 
Ερ. Τι προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις οικογένειες των 
συγγραφέων μετά την κυκλοφορία του βιβλίου;
Απ. Όχι, οι οικογένειες των συγγραφέων δεν αντιμετώπισαν 
προβλήματα. Με εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο 
που τώρα γνωρίζουν την αλήθεια σχετικά με το πώς πρόεκυ-
ψε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το αυξανόμενο θετικό ενδιαφέ-
ρον που εκφράζεται από τα διεθνή μέσα, κάθε προσπάθεια να 
δυσφημηθούν είτε οι συγγραφείς είτε οι οικογένειες τους θα 
οδηγούσε στο να συγκεντρώσει το βιβλίο περισσότερη προ-

σοχή καθώς επίσης και τα αποδεδειγμένα ιστορικά στοιχεία 
που περιέχει.
Ερ. Ποια είναι τα κυριότερα σημεία του βιβλίου και σε τι ανα-
φέρεται το βιβλίο;
Απ. Χρησιμοποιώντας αντίγραφα αυθεντικών ιστορικών ντο-
κουμέντων που πήραμε από διεθνή αρχεία, δείχνουμε τον 
τρόπο που οι βασικοί αρχιτέκτονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
προσελήφθησαν από τους ίδιους τεχνοκράτες οι οποίοι είχαν 
αρχικά σχεδιάσει την μεταπολεμική Ευρώπη του Δεύτερου 
Παγκόσμιου Πόλεμου κάτω από τον έλεγχο των Ναζί και του 
IG Farben Cartel.
Ο Walter Hallstein, για παράδειγμα, ο ιδρυτής πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής, ήταν μέλος επισήμων οργανώσεων 
Ναζί και πριν και κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου 
Πόλεμου. 
Τον Ιούνιο του 1938, όταν ανώτεροι νομικοί τεχνοκράτες από 
την ναζιστική Γερμανία και την Φασιστική Ιταλία συναντήθη-
καν στη Ρώμη για να επεξεργαστούν τις λεπτομέρειες σχετικά 
με την μελλοντική νομική και διαχειριστική δομή της Ευρώ-
πης, ο Hallstein ήταν ένα από τα εξέχοντα μέλη της επίσημης 
Ναζιστικής αντιπροσωπείας. 
Χρόνια αργότερα, βασικοί άξονες των προορισμένων μετα-
πολεμικών σχεδίων των Ναζί -όπως για παράδειγμα η έννοια 
ενός μη εκλεγμένου εκτελεστικού οργάνου στην κεφαλή της 
Ευρώπης (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και το σύστημα των δικτα-
τορικών Ευρωπαϊκών «Οδηγιών»- ενσωματώθηκαν στη νομι-
κή βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις «Συνθήκες της Ρώ-
μης», όπου ο  Hallstein και άλλοι 11 υπογράφοντες υπέγραψαν 
στη Ρώμη το Μάρτιο του1957.
Ερ. Υπάρχουν νεότερα στοιχεία που δεν έχουν δεί το φώς της 
δημοσιότητας για τις φαρμακοβιομηχανίες;
Απ. Δεν είναι κοινώς κατανοητό ότι οι παγκόσμιες ετήσιες πω-
λήσεις της φαρμακευτικής βιομηχανίας αξίζουν αυτή τη στιγ-
μή περίπου  ένα τρις  (1.000.000.000.000) Αμερικανικά δολά-
ρια. Φανερά, αυτό εγείρει σημαντικά ερωτήματα. Για παρά-
δειγμα: Γιατί οι άνθρωποι στον κόσμο αναμένεται να δώσουν 
γενναιόδωρα χρήματα σε ιατρικά φιλανθρωπικά ιδρύματα που 
υποστηρίζουν φαρμακευτικές έρευνες όταν ο τελικός δικαιού-
χος μιας τέτοιας χρηματοδότησης είναι μια πολυεθνική βιο-
μηχανία η οποία κερδίζει περίπου ένα τρις δολάρια το χρόνο.
Μια σχετικά άγνωστη έρευνα του 2011 από το Παγκό-
σμιο Οικονομικό Φόρουμ δείχνει ότι οι συνολικές παγκό-

Οι ναζί βασικοί αρχιτέκτονες της ΕΕ

σμιες οικονομικές επιπτώσεις των πέντε κορυφαίων χρό-
νιων ασθενειών -καρκίνος, διαβήτης, ψυχικές ασθένειες, 
καρδιακή νόσος και αναπνευστικοί νόσος- θα μπορού-
σαν να φτάσουν τα 47 τρις δολλάρια μέχρι το έτος 2030.  
Είναι λοιπόν φανερό ότι η φαρμακευτική προσέγγιση του φαρ-
μάκου έχει αποτύχει και γίνεται όλο και πιο καταστροφική για 
την παγκόσμια οικονομία. Συνιστά επομένως επιτακτική ανά-
γκη να χρησιμοποιούνται ασφαλείς και προσιτοί επιστημονικά 
αποδεδειγμένοι εναλλακτικοί τρόποι, όπως για παράδειγμα θε-
ραπείες βασισμένες σε βιταμίνες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
βάση ενός καινούργιου  παγκόσμιου συστήματος υγείας. 
Βιογραφικό
Ο Paul Anthony Taylor κατέχει τη θέση του εκτελεστικού δι-
ευθυντή του Ιδρύματος Υγείας Dr. Rath, ο οποίος είναι ένας 
διεθνής  μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τον 
Dr. Matthias Rath. Πριν όμως εργαστεί για το Ίδρυμα, ο Paul 
υπηρετούσε τη μουσική βιομηχανία, όπου δούλεψε με καλλι-

τέχνες συμπεριλαμβανομένων τους Paul Mc Cartney, Bryan 
Ferry και Bill Withers. Γνωστός κατά τη διάρκεια των 1990s 
σαν ένας από τους πιο πολυάσχολους μουσικούς / προγραμμα-
τιστές keyboard σε στούντιο στη Λονδρέζικη μουσική σκηνή, 
οι παραστάσεις του Paul βοήθησαν να πουληθούν εκατομμύ-
ρια δίσκοι και έχουν μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο.
Αρχικά ενδιαφέρθηκε για την φυσική υγεία όταν αρρώστησε  
από μια διαταραχή που σχετίζεται με Μυαλγική Εγκεφαλο-
μυελίτιδα το 1991 και στη συνέχεια ανάρρωσε πλήρως με τη 
χρήση διατροφικής ιατρικής. Αυτή η εμπειρία είχε μια άμεση 
και βαθιά επίδραση πάνω στον τρόπο που έβλεπε ο Paul τον 
κόσμο. Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη που όταν συνάντησε τον 
Dr. Rath το 2002 κατέληξε να πάρει μια καθοριστική απόφαση 
για τη ζωή του και να αφήσει τη μουσική βιομηχανία για να 
εργαστεί για το Ίδρυμα και να βοηθήσει την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων των ασθενών σε όλο τον κόσμο ώστε να έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση σε φυσικές θεραπείες για την υγεία. 

Ο Paul Antony Taylor



8   Ην-Ων     Ην-Ων   9

Συνέντευξη Συνέντευξη

Ρέθυμνο

«Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη Βιολογία είναι η χωρίς 
προηγούμενο πρόοδος στην κατανόηση των βασικών λειτουρ-
γιών του κυττάρου, που είναι ο δομικός λίθος κάθε έμβιου 
οργανισμού, έχει θέσει τα θεμέλια για την μελέτη πιο περί-
πλοκων βιολογικών δομών όπως είναι το νευρικό σύστημα. 
Άλλωστε, πώς θα μπορούσαμε να καταλάβουμε με πληρό-
τητα τον φυσικό κόσμο στον οποίο ζούμε αν πρώτα δεν κα-
τανοήσουμε τη λειτουργία αυτού ακριβώς του οργάνου που 
χρησιμοποιούμε για να απεικονίσουμε και να εξηγήσουμε 
το φυσικό κόσμο, δηλαδή του εγκεφάλου μας;» υπογράμμι-
σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο πολυβραβευμένος 
ερευνητής Νεκτάριος Ταβερναράκης του Ινστιτούτου Μορι-
ακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ (από το 2000) ο 
οποίος από το 2001 ηγείται της ομάδας Μοριακής Γενετικής 
Γήρανσης του Ινστιτούτου και το 2010 εκλέχθηκε καθηγητής 
Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστήμιου Κρήτης.
Ερ. Για ποιες έρευνες ή έρευνα τιμηθήκατε (Ακαδημαϊκό Βρα-
βείο Επιστημονικής Αριστείας) από το Εμπειρίκειο  Ίδρυμα;
Απ. Οι ερευνητικές μας προσπάθειες επικεντρώνεται σε τρεις 
κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στη μελέτη των μηχα-
νισμών γήρανσης, η δεύτερη, στην εξιχνίαση των διαδικασι-
ών που ευθύνονται για τον εκφυλισμό και την νέκρωση των 
νευρικών κύτταρων όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, σε πε-
ριπτώσεις νευροεκφυλιστικών ασθενειών και η τρίτη τους μη-
χανισμούς μνήμης και μάθησης με τους οποίους το νευρικό 
σύστημα αντιλαμβάνεται, επεξεργάζεται και αποθηκεύει πλη-
ροφορίες κι ερεθίσματα από το περιβάλλον μέσω των αισθή-
σεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας είναι 
και η ανάπτυξη νέων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων 
για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολογίας του 
κυττάρου.
Ερ. Σύμφωνα με έρευνα του 2011 από το Παγκόσμιο Οικο-
νομικό Φόρουμ δείχνει ότι οι συνολικές παγκόσμιες οικονο-
μικές επιπτώσεις των πέντε κορυφαίων χρόνιων ασθενειών 
-καρκίνος, διαβήτης, ψυχικές ασθένειες, καρδιακή νόσος και 
αναπνευστικοί νόσος- θα μπορούσαν να φτάσουν τα $47 τρις 
μέχρι το έτος 2030. Έτσι λοιπόν η φαρμακευτική προσέγγι-
ση του φαρμάκου κάποιοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι έχει 
αποτύχει και ότι γίνεται όλο και πιο καταστροφική για την 
παγκόσμια οικονομία. Προβάλλουν ότι οι προσιτοί επιστημο-

νικά εναλλακτικοί τρόποι, όπως για παράδειγμα θεραπείες βα-
σισμένες σε βιταμίνες, πρέπει να είναι η βάση ενός καινούρ-
γιου παγκόσμιου συστήματος υγείας. Εσείς σαν ερευνητής τι 
γνώμη έχετε για αυτές τις απόψεις;
Απ. Δε γνωρίζω κάτι σχετικό με τη στροφή προς τις εναλλα-
κτικές θεραπείες που αναφέρετε. Είναι όμως σίγουρο ότι το 
κόστος αντιμετώπισης των πιο συχνών παθολογικών καταστά-
σεων όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, οι νευρο-
εκφυλιστικές νόσοι, ο διαβήτης οι αναπνευστικές ασθένειες, 
κλπ, έχει αυξηθεί δραματικά και προβλέπεται να συνεχίσει 
να αυξάνεται στο μέλλον. Τι μπορεί να γίνει γι αυτό; Παρόλη 
την επιτακτική ανάγκη που υπάρχει για να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση αυτή, δεν υπάρχουν δυστυχώς εύκολες η έτοιμες 
λύσεις. Ο δρόμος για πραγματικά αποτελεσματικές μεθόδους 
αντιμετώπισης, πρόληψης και θεραπείας περνάει μέσα από τη 
συστηματική και σε βάθος βιολογική έρευνα. Δεν μπορούμε 
να επισκευάσουμε ένα αυτοκίνητο αν δεν μάθουμε πρώτα πως 
λειτουργεί. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση μιας ασθένει-
ας. Δεν θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλό φάρμακο αν 
πρώτα δεν κατανοήσουμε τους βιολογικούς μηχανισμούς που 
είναι υπεύθυνοι για την παθογένεση της ασθένειας αυτής.
Ερ. Γιατί δεν φθάνουν τα προχωρημένα φάρμακα που έχουν 
παραχθεί από τις έρευνες στους λαούς;
Απ. Η ανάγκη να μεταφραστεί η βιολογική πληροφορία που 
συσσωρεύεται στις μέρες μας με καταιγιστικούς ρυθμούς, σε 
χρήσιμη γνώση έχει γίνει επιτακτική. Η ισχυρότερη ίσως κι-
νητήρια δύναμη πίσω από τη βιοιατρική έρευνα είναι η προ-
σπάθεια για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής 
του ανθρώπου. Οι λόγοι είναι προφανείς. Η αποκάλυψη των 
βιολογικών μηχανισμών που βρίσκονται πίσω από οποιαδήπο-
τε παθολογική κατάσταση ή ασθένεια είναι τεράστιας σημα-
σίας, αφού η πληροφορία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί για την 
ανάπτυξη φαρμάκων και θεραπευτικών προσεγγίσεων. Όμως 
η ανάπτυξη αποτελεσματικών φαρμάκων είναι εξαιρετικά 
χρονοβόρα διαδικασία και η επιτυχία της δεν είναι πάντα εξα-
σφαλισμένη. Κατά μέσο όρο χρειάζεται περίπου μια δεκαετία 
από τη στιγμή που θα αποκαλυφθεί ένας μοριακός μηχανι-
σμός παθογένεσης μιας ασθένειας μέχρι να αναπτυχτεί κάποιο 
φάρμακο που να βασίζεται στην έρευνα αυτή. Ο δρόμος για 
την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνάς στην πρό-
γνωση και θεραπεία παθολογικών καταστάσεων είναι μακρύς 

Νέες έρευνες μηχανισμών μνήμης - μάθησης

Νεκτάριος Ταβερναράκης 
ο πολυβραβευμένος ερευνητής

και ίσως κρύβει εκπλήξεις. Πολλές φορές απαιτούνται χρόνια 
δοκιμών για να εξασφαλιστεί ότι κάποιο φάρμακο δεν θα έχει 
επικίνδυνες παρενέργειες και συχνά η προσπάθεια εγκαταλεί-
πεται λόγω υψηλού κόστους ή αξεπέραστων δυσκολιών. Είναι 
όμως σίγουρο ότι η σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα 
τελευταία χρόνια μας δίνει κάθε δικαίωμα να είμαστε αισιό-
δοξοι για τη συνεχεία.
Ερ. Ποιες ασθένειες πιστεύετε ότι θα εξαλειφθούν τα επόμενα 

χρόνια λόγω της ανάπτυξης της έρευνας;
Απ. Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς με ακρίβεια τις 
επόμενες κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει η επιστημονι-
κή έρευνα. Οι εξελίξεις, τα τελευταία χρόνια, στο χώρο της 
Βιολογίας έχουν πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Σημαντικές 
επιτυχίες σε όλους τους τομείς διαδέχονται η μια την άλλη 
με τέτοιο ρυθμό, που είναι πια δύσκολο ακόμα και για τον 
ειδικό επιστήμονα να παρακολουθήσει τα γεγονότα. Η κατα-
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Συνέντευξη

Νέα Επιχειρήσεων

Αύξηση κατά 1% το 2012 
σημειώθηκε στο μέσο γεωρ-
γικό εισόδημα ανά εργαζόμε-
νο στην Ευρωπαϊκή ζώνη, σε 
συνέχεια της αντίστοιχης κατά 
8%, που καταγράφηκε το 2011 
έναντι του προηγούμενου 
έτους.
Στην Ελλάδα σημειώθηκε μεί-
ωση 2%, ως συνάρτηση της 
πτώσης κατά 5% του πραγμα-
τικού γεωργικού εισοδήματος, 
έναντι της μείωσης κατά 3% 
στην εισροή γεωργικής εργα-
σίας. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι το ελληνικό γεωργικό ει-
σόδημα είχε ήδη ακολουθήσει 
καθοδική πορεία το 2011 (μεί-
ωση κατά 5,6%), έναντι του 
2010.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η 
εξέλιξη του εισοδήματος στην 
Ελλάδα το 2012 οφείλεται, 
αφ’ ενός  στη μείωση της αξίας 
τόσο της φυτικής παραγωγής 
(-1.4%, ως αποτέλεσμα της 
μείωσης των τιμών, έναντι της 
μικρής αύξησης του όγκου πα-
ραγωγής), όσο και της ζωικής 
παραγωγής (-0.6%), καθώς και 
εν γένει των εκροών του γεωρ-
γικού κλάδου (-1.1%), και αφ’ 
ετέρου στην αύξηση (+2.1%) 
της αξίας της ενδιάμεσης ανά-
λωσης.
Ειδικότερα, η Κομισιόν ση-
μειώνει ότι στην Ελλάδα, οι 
πραγματικές τιμές εκτινάχθη-
καν ως προς τις περισσότερες 
γεωργικές εισροές, ιδίως για 
τα λιπάσματα και τα βελτιωτι-
κά εδάφους (+12.8%), καθώς 
και για την ενέργεια και τα λι-
παντικά, (+7.7%), ενώ σημει-
ώθηκε αύξηση της κατανάλω-
σης των εισροών αυτών κατά 
+1.2%.

ΓΕΩΡΓΙΑ

Μείωση γεωργικού 
εισοδήματος

Διετή απαγόρευση θα προτείνει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση των 
νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων σε 
τρεις καλλιέργειες που προσελκύουν τις 
μέλισσες.
Η  κατάθεση ανοιχτής επιστολής προς 
τον Επίτροπο Borg, με  πρωτοβουλία 
των Πράσινων Ευρωβουλευτών, 
την οποία συνυπέγραψαν συνολικά 
85 ευρωβουλευτές από 6 πολιτικές 
ομάδες αλλά και τη σχετική 
συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι 
Ασφάλειας Τροφίμων, με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της Κομισιόν και 
επιστημόνων. 
Σύμφωνα με την πρόταση, η απαγόρευση 
των χημικών ουσιών clothianidin, 
imidacloprid και thiamethoxam, οι 
οποίες φαίνεται να επιδρούν επιζήμια 
στις μέλισσες, θα ισχύει μόνο για 
τέσσερα είδη καλλιέργειας: ηλίανθους, 
καλαμπόκι, βαμβάκι και ελαιοκράμβη. 

Καλύπτει επίσης τις τρεις κύριες 
τεχνικές εφαρμογής: επένδυση 
σπόρων, κοκκώδη φυτοφάρμακα 
και ψεκασμό. Οι καλλιέργειες που 
καλλιεργούνται το φθινόπωρο δεν 
θα επηρεαστούν, εν μέρει λόγω του 
χαμηλού κινδύνου σχηματισμού σκόνης 
που εμπίπτει σε αυτή τη περίοδο. Όμως 
πρόσθετη συζήτηση χρειάζεται στην 
Ελλάδα με δεδομένο τον τρόπο που 
χρησιμοποιούνται στη χώρα μας τα 
φυστοφάρμακα. Για παράδειγμα μεγάλη 
ζημιά έγινε σε μελίσσια σε περιοχές όπου 
πολίτες, με ή χωρίς οδηγίες γεωπόνων 
χρησιμοποίησαν νεονικοτινοειδή για να 
αντιμετωπίσουν το κόκκινο σκαθάρι που 
ξεραίνει τους φοίνικες.
Η ανακοίνωση της Επιτροπής στηρίζεται 
στη δημοσίευση της έκθεσης από 
την Ευρωπαϊκή υπηρεσία ασφάλειας 
τροφίμων (EFSA), η οποία συνέστησε 
ότι τρία φυτοφάρμακα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την ανθοφορία των 
καλλιεργειών που έλκουν τις μέλισσες.

Απαγόρευση φυτοφαρμάκων για προστασία μελισσών

Διπλασιασμός εξαγωγών στα Αραβικά Εμιράτα
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Συνεχίζονται με καλούς ρυθμούς οι εξαγωγές πορτοκαλιών ποικιλίας νάβελ 
και μανταρινιών ποικιλίας ορτανίκ. Οι τιμές σε επίπεδο παραγωγής και 
κατανάλωσης κυμαίνονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι ποικιλίες βρίσκονται 
προς το τέλος τους και ελπίζεται μετά την ολοκλήρωσή της συγκομιδής τους 
να ξεκινήσει, προς το τέλος του μήνα, η συγκομιδή πορτοκαλιών ποικιλίας 
βαλέντσια. Επίσης συνεχίστηκαν με καλούς ρυθμούς οι εξαγωγές αγγουριών, 
ακτινιδίων και μήλων.
Κύκλοι της αγοράς αναφέρουν ότι υπάρχει ένας διπλασιασμός των εξαγωγών 
ακτινιδίων σε σχέση με πέρσι, προς τις αγορές της Κίνας, Χονγκ Κονγκ και 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Είναι αναγκαία η υπογραφή διμερών εμπορικών 
συμφωνιών για εξαγωγές ακτινιδίων προς τις αγορές της Νότιας Κορέας, 
Νέα Ζηλανδίας, Αυστραλίας, Ινδίας και γενικότερα προς τις χώρες της Άπω 
Ανατολής, που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον», προσθέτουν.

νόηση των βασικών λειτουργιών του κυττάρου, που είναι ο 
δομικός λίθος κάθε έμβιου οργανισμού, σε συνδυασμό με την 
αναγνώριση γονιδίων που εμπλέκονται σε γενετικές ανωμα-
λίες και σε πολλές μορφές καρκίνου, έχουν δώσει στον άν-
θρωπο δυνατότητες, χωρίς προηγούμενο για πρόγνωση και 
θεραπεία ολοένα και περισσότερων παθολογικών καταστά-
σεων. Για το λόγο αυτό, αλλά και για πολλούς άλλους, ίσως 
όχι το ίδιο δημοφιλείς, οι συνέπειες της έρευνας στη Βιολο-
γία πάνω σχεδόν σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα θα είναι 
καταλυτικές. Ποιο θα είναι όμως το μέλλον της έρευνας στη 
Βιολογία γενικά κάτω από το φως των πρόσφατων εξελίξε-
ων; Μήπως ήρθε το τέλος για το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της 
αναζήτησης, τώρα που όλα τα γονίδια που αποτελούν το γο-
νιδίωμα του ανθρώπου είναι γνωστά; Ίσως κάποιοι θα πουν 
ότι μπορεί να γνωρίζουμε ποια είναι τα γονίδια αλλά ο ρόλος, 
η λειτουργία των περισσότερων είναι τελείως άγνωστος. Δεν 
πιστεύω, ότι ο συστηματικός προσδιορισμός του ρόλου όλων 
των γονιδίων με άγνωστη λειτουργία αποτελεί την επόμενη 
μεγάλη μακροπρόθεσμη πρόκληση για τη βιολογική έρευνα.  
Με τις σημερινές πειραματικές δυνατότητες, κάθε καλά ορι-
σμένο ερώτημα που αφορά το ρόλο οποιουδήποτε γονιδίου 
είναι εύκολο να απαντηθεί με λίγες εβδομάδες πειραματισμού 
στο εργαστήριο. Ποιο θα είναι λοιπόν το επόμενο μεγάλο 
στοίχημα για τη Βιολογία; Η χωρίς προηγούμενο πρόοδος 
στην κατανόηση των βασικών λειτουργιών του κυττάρου, που 
είναι ο δομικός λίθος κάθε έμβιου οργανισμού, έχει θέσει τα 
θεμέλια για την μελέτη πιο περίπλοκων βιολογικών δομών 
όπως είναι το νευρικό σύστημα. Άλλωστε, πώς θα μπορού-
σαμε να καταλάβουμε με πληρότητα τον φυσικό κόσμο στον 
οποίο ζούμε αν πρώτα δεν κατανοήσουμε τη λειτουργία αυτού 
ακριβώς του οργάνου που χρησιμοποιούμε για να απεικονί-
σουμε και να εξηγήσουμε το φυσικό κόσμο, δηλαδή του εγκε-
φάλου μας;
Βιογραφικό  
Ο Νεκτάριος Ταβερναράκης σπούδασε Βιολογία στο Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια πραγ-
ματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Μοριακή Γενετική 
στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του 
ΙΤΕ, και στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του 
σπουδών, ο Νεκτάριος Ταβερναράκης βραβεύθηκε με υποτρο-

φίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, πήρε το πτυχίο 
της Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσα-
λονίκης με άριστα και το βραβείο καλύτερης διδακτορικής δι-
ατριβής του τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Συνέχισε με μεταδιδακτορικές σπουδές στις Ηνωμένες Πολι-
τείες Αμερικής. Το 2000 εξελέγη ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, όπου από 
το 2001 ηγείται της ομάδας Μοριακής Γενετικής Γήρανσης 
του Ινστιτούτου. Το 2010 εκλέχθηκε καθηγητής Μοριακής Βι-
ολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου 
Κρήτης.
Έχει δημοσιεύσει δεκάδες επιστημονικά συγγράμματα σε 
έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία καθώς και 
αρκετά εκλαϊκευτικά επιστημονικά άρθρα σε ελληνικά και 
διεθνή περιοδικά. Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας 
του έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υποστηρίζεται οικονομικά 
με χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς 
οργανισμούς και από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Για το σύνολο της επιστημονικής του συνεισφοράς, ο Νεκτά-
ριος Ταβερναράκης, έχει βραβευτεί από πολλούς διεθνείς ορ-
γανισμούς με σημαντικές διακρίσεις μεταξύ των οποίων και 
με το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Μοριακής Βιολογίας (EMBO), με την επιχορήγηση για Προ-
χωρημένους Ερευνητές (Advanced Investigator Grant award) 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), με την με-
ταδιδακτορική υποτροφία του διεθνους οργανισμού Human 
Frontier Science Program Organization (HFSPO), με το Βρα-
βείο Ακαδημαϊκής επίδοσης από το Μεταπτυχιακό Ερευνητι-
κό Πρόγραμμα επιχορηγήσεων Dr. Frederick E. G. Valergakis 
της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Λέσχης Νέας Υόρκης, με το 
Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος 
Μποδοσάκη στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών, με το 
Βραβείο Έρευνας Friedrich Wilhelm Bessel του ιδρύματος 
Alexander von Humboldt, με το Επιστημονικό Βραβείο του 
Εμπειρίκειου Ιδρύματος, καθώς και με το Βραβείο Ερευνητι-
κής Αριστείας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Είναι 
επίσης εκλεγμένο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μορι-
ακής Βιολογίας (EMBO).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες 
και την ομάδα του Νεκτάριου Ταβερναράκη, δείτε την ιστοσε-
λίδα του εργαστηρίου (http://www.elegans.gr/).
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Ψηφιακή εφημερίδα

www.desmevsi.gr
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Ιστορικός Θρησκευτικός Τουρισμός 
Νομός Λασιθίου

Ειδικό ρεπορτάζ

Η Παναγιά Κερά Κριτσάς - Αγίου Νικολάου
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«Στη βορειοδυτική πλευρά του Οροπεδίου Λασιθίου, βρί-
σκεται η Μονή Βιδιανής, που οφείλει το όνομα της στον 
ιδρυτή της Βίδο. Είναι αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή. 
Άρχισε να χτίζεται το 1854. Στις 30 του Μάη του 1867 η 
καινουριοχτισμένη μονή πυρπολήθηκε και αποτεφρώθηκε 
από τα τουρκικά στρατεύματα του Ομέρ Πασά, που πά-
τησαν το Λασίθι. Με ζήλο οι ηγούμενοι του μοναστηριού 
προσπάθησαν σύντομα να ξανακτίσουν την εκκλησία στα 
ερείπια της παλιάς. Στη γερμανική κατοχή οι κατακτητές 
συνέλαβαν τον ηγούμενο της μονής Δωρόθεο Τσαγκαράκη 
που συνεργάστηκε με την εθνική αντίσταση. Μετά από φυ-
λακίσεις και φρικτά βασανιστήρια τον εκτέλεσαν στην Αγιά 
Χανίων το 1943» αναφέρει στην συνέχεια της αναδρομής 
του για τα ιστορικά, θρησκευτικά μνημεία ο συγγραφέας 
και ιστορικός ερευνητής Γιώργος Παναγιωτάκης στο βιβλίο 
του «ΚΡΗΤΗ-ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ». Πρέπει να 
σημειωθεί ότι το περιοδικό «Ην-Ων» έχει ξεκινήσει την 
ιστορική αναδρομή των αρχαίων και θρησκευτικών μνημεί-
ων της Κρήτης από τον Νομό Ηρακλείου και συνεχίζει με 
τον νομό Λασιθίου.
Παράλληλα το περιοδικό ευχαριστεί τον συγγραφέα για την 
ευγενική του παραχώρηση.
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου είναι ο Άγιος Νικόλαος. 
Το όνομά του το οφείλει στο παμπάλαιο ομώνυμο εκκλη-
σάκι που βρίσκεται στη μικρή χερσόνησο στο Αμμούδι. Η 
πόλη είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης Λατώ προς 
Καμάρα. Δημιουργήθηκε ουσιαστικά μετά το 1866 από οι-
κογένειες των περιοχών Σφακίων και Κριτσάς.      
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
-Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΕΡΑ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
Η Παναγιά η Κερά βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο και είναι η 
πιο αξιόλογη και παλιά εκκλησία της Κρήτης βρίσκεται 10 
χιλιόμετρα περίπου νοτιοδυτικά του Αγίου Νικολάου. Από 

πλευράς αρχιτεκτονικής και τοιχογραφιών θεωρείται μια 
από τις πιο αξιόλογες παλιές εκκλησίες της Κρήτης. Ο ναός 
είναι κατάγραφος. Οι τοιχογραφίες που χρονολογούνται από 
το 14ο και 15ο αιώνα είναι εξαιρετικής τέχνης 
- Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
Σε απόσταση 3 περίπου χιλιομέτρων από την Ετιά και μετά 
το χωριό Χανδράς, βρίσκεται το ερειπωμένο μεσαιωνικό 
χωριό Βόιλας. 
Αξιόλογο μνημειακό κτίσμα της Βόιλας είναι η δίκλιτη εκ-
κλησία του Αγίου Γεωργίου του 15ου αιώνα, με οικόσημο 
του οίκου των Σολομών. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει ο 
τάφος του Γεωργίου Σαλαμού. Το επίθετο Σαλαμός ή Σολω-
μός, βεβαιώνει την ύπαρξη εβραϊκής οικογένειας, η οποία 
ασπάστηκε το χριστιανισμό και εγκαταστάθηκε στη Σητεία 
πριν από το 1582. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από 
τους Τούρκους οι απόγονοι του ευγενούς Ενετού ακολού-
θησαν χωριστούς δρόμους. Αλλοι παρέμειναν στη Βόϊλα, 
όπου διατήρησαν τα φέουδα τους, και άλλοι κατέφυγαν στα 
ενετοκρατούμενα νησιά του Ιονίου. Πολλοί ειδικοί ερευνη-
τές, μεταξύ των οποίων και Ζακύνθιοι, υποστηρίζουν ότι ο 
εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός καταγόταν από την 
οικογένεια αυτή.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
- ΛΑΤΩ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Η αρχαία Λατώ βρίσκεται βορειοανατολικά από την Κρι-
τσά. Χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο 
χρόνος ίδρυσης της, υπολογίζεται ότι χτίστηκε μεταξύ 7ου 
και 3ου π.Χ. αιώνα. Δύο ακροπόλεις παρείχαν ασφάλεια σ’ 
αυτήν.
Η πόλη ανασκάφηκε από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. 
Το κέντρο της πόλης ήταν ένας πεντάγωνος χώρος, η Αγο-
ρά, ανάμεσα στους δύο λόφους. Στο νότιο ψηλότερο λόφο 
υπήρχαν τα δημόσια οικοδομήματα. Σώζονται ακόμα οι 
κερκίδες του θεάτρου στις οποίες κάθονταν οι πολίτες για 

Ηρωική Αντίσταση Ηγουμένων κατά κατακτητών

Ο Γιώργος Παναγιωτάκης 
συγγραφέας και ιστορικός ερευνητής

να παρακολουθήσουν θεάματα και θρησκευτικές τελετές ή 
για να κάνουν πολιτικές συζητήσεις. Ενδιαφέρον παρουσι-
άζει επίσης ως κτίριο το Πρυτανείο. Διασώθηκαν βωμός ή 
τράπεζα, χώρος συμποσίου, όπου υποδέχονταν τους ξένους, 
και συνέτρωγαν μ’ αυτούς. Ανακαλύφθηκε ακόμα υπαίθριο 
μάλλον ιερό, χωρίς να είναι γνωστή η θεότητα που λατρευό-
ταν εκεί. Από την πόλη αυτή κατά μια παράδοση καταγόταν 
ο επιφανής ναύαρχος του Μ. Αλεξάνδρου Νέαρχος, που το 
326 π.Χ. ήταν επικεφαλής του στόλου του.
- ΟΛΟΥΣ -ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αρχαία σημαντική πόλη της Κρήτης που βρισκόταν στη 
σημερινή θέση Πόρος, της πρώην κοινότητας Ολούντας. 
Από επιγραφές που ανακαλύφθηκαν, πληροφορούμαστε την 
ύπαρξη συνθήκης φιλίας με τη γειτονική πόλη Λατώ. Σε 
άλλη επιγραφή του 134 π.Χ. μεταξύ Λατούς, Ολούντος και 
Κνωσού αναγνωρίζεται στην τελευταία ο ρόλος του διαιτη-
τή σε περίπτωση που προκύπτει διαφορά μεταξύ τους. Σε 
άλλο κομμάτι επιγραφής που σώθηκε περιέχεται συνθήκη 
συμμαχίας μεταξύ Ολούντος και Λύκτου. Άλλη επιγραφή 
τέλος φανερώνει συμμαχία με τους Ροδίους, που περιείχε 
μάλιστα ταπεινωτικούς όρους για τους Ολουντίους. Ως ανε-
ξάρτητη και αυτόνομη πόλη έκοψε δικά της νομίσματα. Στα 
περισσότερα απεικονίζεται από τη μια όψη η Άρτεμις Βρι-
τόμαρτις και από την άλλη ο Δίας κρατώντας αετό ή δελφίνι 
ή οκτάκτινο άστρο με τη λέξη ΟΛΟΝΤΙΩΝ. Στην 0λούντα 
λατρευόταν ο Δίας ο Ταλλαίος, ο Άρης και η Άρτεμις. 
Η ρωμαϊκή Ολούντα χτίστηκε μετά την κάλυψη της αρχαίας 
Ολούντας από τα νερά της θάλασσας. Οι ανασκαφές έφεραν 
στο φώς αξιόλογα ευρήματα και κυρίως κτερίσματα τάφων.
Η πόλη είχε στολιστεί και με άγαλμα της Βριτόμαρτις, που 
κατά την παράδοση ήταν έργο του Δαίδαλου.
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Βρίσκεται στο 24ο χιλιόμετρο του δρόμου Αγίου Νικολάου-
Ιεράπετρας. Από ανασκαφές που πραγματοποίησε ο Αμερι-
κανός αρχαιολόγος Rich Seager (1904-1906) αποκαλύφθηκε 
μικρό ανάκτορο, που αποτελεί πιθανή μικρογραφία των 
ανακτόρων Κνωσού, Μαλίων, Φαιστού και Ζάκρου. Ιδιόρ-
ρυθμα αγγεία στη διακόσμηση και το σχήμα έκαναν τους 
αρχαιολόγους να χαρακτηρίσουν το ρυθμό των αγγείων αυ-
τών «ρυθμό Βασιλικής». Αξιολογούνται ως από τα πιο πρώ-
ιμα και ενδιαφέροντα ευρήματα της μινωικής κεραμικής. 
- ΔΡΗΡΟΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Βορειοδυτικά της πόλης του Αγίου Νικολάου κοντά στην 
Νεάπολη  βρισκόταν η Δρήρος όπου ελάχιστα ερείπια 
σώζονται σήμερα. Μια τετράπλευρη πέτρα χαραγμένη με 
γράμματα και στις τέσσερις πλευρές βοήθησε στον ακριβή 
προσδιορισμό της θέσης της Δρήρου. Η ενεπίγραφη αυτή 
στήλη περιείχε τον όρκο που είχαν δώσει οι έφηβοι της 
πόλης, με τον οποίο εκδήλωναν την πίστη τους στην Δρήρο 
και τη σύμμαχο τους Κνωσό, αλλά και το άσπονδο μίσος 
τους προς τους γείτονες Μιλήτιους και Λύκτιους. Ο όρκος 
αυτός γράφτηκε μεταξύ των ετών 346 και 343 π. Χ. στο 
δωρικό ιδίωμα. Οι έφηβοι ορκίζονταν στους θεούς του ελ-
ληνικού πανθέου να είναι αιώνια εχθροί προς τη Μίλητο και 
τη Λύκτο. 
Το σπουδαίο αυτό επιγραφικό εύρημα μεταφέρθηκε τον ίδιο 
χρόνο που ανακαλύφθηκε, δηλαδή το 1855, στο Ηράκλειο. 
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Το παλαιό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου 
στον Άγιο Νικόλαο
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Οι τουρκικές αρχές το μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη. 
Σήμερα βρίσκεται στο επιγραφικό μουσείο της Πόλης. 
Από τις ανασκαφές που πραγματοποίησε ο Σ. Ξανθουδίδης 
το 1917, αποκαλύφθηκε σπουδαίος ναός του 7ου π.Χ. αι-
ώνα, που πιστεύεται ότι ήταν αφιερωμένος στον Δελφίνιο 
Απόλλωνα. Σε νεότερες ανασκαφές αποκαλύφθηκαν τρία 
σφυρήλατα χάλκινα αγάλματα, σημαντικής αρχαιολογικής 
αξίας. Παριστάνουν δύο γυναικείες θεότητες και μια αν-
δρική. Τα γυναικεία αγάλματα πρέπει να παριστάνουν την 
Άρτεμη και τη Λητώ. Το ανδρικό παριστάνει τον Δελφίνιο 
Απόλλωνα, προς τιμήν του οποίου είναι χτισμένος και ο 
ναός. Μετά τον πόλεμο του 220 π. Χ. ξέσπασε πολιτική κρί-
ση στη Δρήρο, δημιουργήθηκαν δύο αντιμαχόμενα στρατό-
πεδα, που στοίχισαν δυστυχώς την καταστροφή της πόλης.
- ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Σε απόσταση 6 περίπου μιλίων βορειοανατολικά τοπ Αγίου 
Νικολάου, βρίσκεται η βραχονησίδα-φρούριο Σπιναλόγκα. 
Οι Βενετοί έχτισαν το 1579 ένα ισχυρότατο φρούριο, που 
θεωρούνταν μάλιστα ένα από τα καλύτερα και σπουδαιό-
τερα της Κρήτης. Με την ολοκληρωτική κατάκτηση της 
Κρήτης από τους Τούρκους το 1669, το φρούριο της Σπι-
ναλόγκας εξακολούθησε να παραμένει στην κυριαρχία της 
Βενετίας μέχρι το 1715. Τότε πολιορκήθηκε το φρούριο 
από τους Τούρκους καθώς και τα φρούρια της Σούδας και 
Γραμβούσας που ίσχυε και γι’ αυτά το ίδιο καθεστώς και 
τα κατέλαβαν με συνθηκολόγηση. Οι Τούρκοι έμειναν εκεί 
μέχρι το 1903. Οι πύλες του φρουρίου έκλεισαν για τους 
Τούρκους και άνοιξαν πάλι με απόφαση της Κρητικής Πολι-
τείας, για να δεχτεί αυτή τη φορά όχι κατακτητές αλλά τους 
λεπρούς της Κρήτης. Στο νησί οι λεπροί έμειναν μέχρι το 
1957.
- «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΩΡΙΟ» (ΝΕΑΠΟΛΗ)
Στην περίοδο της βενετοκρατίας, οι δύο οικισμοί της ονο-
μάζονταν «Καινούριο χωριό». Η ονομασία αυτή διατηρή-
θηκε ως το 1868, που ο Διοικητής Κωστής Αδοσίδης Πασάς 
εγκαταστάθηκε εκεί και μετέφερε την έδρα του Νομού από 
το Καστέλλι της Φουρνής στο Καινούριο Χωριό που του 
έδωσε το νέο όνομα Νεάπολις. Ως πρωτεύουσα του νομού 
Λασιθίου διατηρήθηκε μέχρι το 1904, οπότε έγινε πρωτεύ-
ουσα ο Άγιος Νικόλαος. Στον οικισμό Καρές που κατέστρε-
ψαν οι Βενετοί το 1347 γεννήθηκε το 1329 ο Πέτρος Φίλαρ-
γος ή Φιλάρετος, που ασπάστηκε το μοναχισμό. Διακρίθηκε 
για την επιστημονική του κατάρτιση, τη ρητορική του 
ικανότητα και την πλατιά του θεολογική μόρφωση. Έγινε 
Πάπας της Ρώμης το 1409-1410.
- ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
 «Νύμφη του Λιβυκού» αποκαλείται η Ιεράπετρα. Είναι αρ-
χαία κρητική πόλη και στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης 
παρουσιάζεται με το όνομα Κύρβα, Πύτνα, Κάμιρος, Ιερά-
πυδνα, Ιεράπυτνα και Ιεράπετρα. Στη μινωική εποχή πρέπει 
να ήταν μια μικρή πολίχνη. Στους ιστορικούς όμως χρόνους 
εξελίχτηκε σε μια μεγάλη και αυτοτελή οικονομική δύναμη.
Η Ιεράπυτνα έκοψε 44 τύπους νομισμάτων, γεγονός που 
φανερώνει την οικονομική της αυτοδυναμία και υπεροχή, 
διέθετε μάλιστα και δικό της νομισματοκοπείο κατά τους 
ρωμαϊκούς χρόνους.

Εκτός από τους περιηγητές που επισκέφτηκαν την πόλη 
κατά καιρούς στους μεσαιωνικούς και επόμενους χρόνους, 
ένας άλλος σπουδαίος και τρανός επισκέπτης κατά την 
παράδοση, ήταν ο Γάλλος στρατηγός Ναπολέοντας Βονα-
πάρτης.
Άλλο μνημείο που θυμίζει τον Τούρκο κατακτητή είναι ένα 
ευρύχωρο τζαμί με το μιναρέ του, που βρίσκεται στην παλιά 
πόλη.
- ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ (ΣΗΤΕΙΑΣ)
Η Αγία Φωτιά είναι Οικισμός του Δήμου Σητείας όπου ανα-
καλύφθηκε μια εκτεταμένη νεκρούπολη της πρωτομινωικής 
περιόδου. Ανασκάφηκαν 252 τάφοι, ενώ 50 ακόμη τάφοι 
βρέθηκαν καταστρεμμένοι από εδαφικές καλλιέργειες. Πρό-
κειται για το μεγαλύτερο νεκροταφείο της μινωικής Κρήτης. 
Εκτός από κρανία και οστά, βρέθηκαν 1800 αγγεία διαφό-
ρων τύπων σε άριστη κατάσταση, όπως: κέρνοι, πυξίδες, 
πρόχοι, εργαλεία, λεπίδες, αγκίστρια ψαράδων, αιχμές από 
δόρατα κ.ά. Εξαιρετικής σημασίας θεωρούνται δύο ζωόμορ-
φα φυλακτά από μολύβι.
- ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ (ΣΗΤΕΙΑΣ)
Στο Παλαίκαστρο ή Παλαιόκαστρο αποκαλύφθηκε από τη 
σκαπάνη της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής ένας σημαντι-
κός μινωικός και μεταμινωικός οικισμός, που στα σπλάχνα 
του έκρυβε ένα μεγάλο αριθμό εξαιρετικής σημασίας ευρη-
μάτων. 
Η πόλη διασχίζεται από ένα κεντρικό δρόμο. Άλλοι πάλι 
κάθετοι αριστερά και δεξιά μικρότεροι δρόμοι χώριζαν την 
πόλη σε συνοικίες (γειτονιές) και πιστεύεται ότι σε κάθε 
γειτονιά κατοικούσε ένα γένος (σόϊ) με τα παρακλάδια του.
Τα σπίτια των συνοικισμών ήταν προσανατολισμένα προς 
τον κεντρικό δρόμο και είχαν θαυμάσιες προσόψεις. Διέ-
θεταν ακόμα πλήρες αποχετευτικό σύστημα. Από τάφους 
που αποκαλύφθηκαν, συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός αν-
θρώπινων οστών σε καλή κατάσταση, που βοήθησαν τους 
ανθρωπολόγους να κάνουν σημαντικές επιστημονικές επι-
σημάνσεις και ανακοινώσεις πάνω στη σωματική διάπλαση 
των μινωιτών. Στην πόλη αυτή βρισκόταν το περιώνυμο 
ιερό «του Δικταίου Διός». Μια επιγραφή, που δέχτηκε προ-
φανώς την οργή των οπαδών της νέας θρησκείας  και  την 
έσπασαν, περιείχε τον ύμνο προς τον Δικταίο Δία. Τον ύμνο 
έψαλλαν γυμνοί ασπιδοφόροι νέοι που μιμούνταν τους Κου-
ρήτες, οι οποίοι είχαν αναλάβει την προστασία του Δία κατά 
τη γέννηση του. Ο ύμνος είναι ποίημα του 3ου ή 4ου π. Χ. 
αιώνα και αποτελεί επίκληση προς το Δία να φέρει ευτυχία 
στους ανθρώπους, ευφορία στους καρπούς της γής, προστα-
σία στους ανθρώπους που πλέουν στις θάλασσες κλπ.
- ΙΤΑΝΟΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
Βορειοανατολικά της μονής Τοπλού κοντά στο Φοινικό 
δάσος Βάι, βρίσκονται  τα ερείπια της αρχαίας Ιτάνου, που 
είναι γνωστή με το όνομα Ερημούπολη ή Ερμούπολη.
Η ίδρυση της πόλης ανάγεται σε προϊστορικούς χρόνους. 
Την πρώ¬τη ιστορική μαρτυρία για την ύπαρξη της πόλης, 
μας την δίνει ο Όμηρος. Υπήρξε σταθμός σπουδαίου δι-
αμετακομιστικού εμπορίου και είχε αναπτύξει εμπορικές 
σχέσεις με την Εγγύς και Μέση Ανατολή, στην οποία έκανε 
εξαγωγή πορφύρας, σπόγγων, γυαλιού και αλιευμάτων.

Οι Ιτάνιοι ήταν κυρίαρχοι σε όλες τις ανατολικές ακτές της 
Σητείας και τα όρια της εκτείνονταν από το ακρωτήριο Σα-
μώνιο (Κάβο Σίδερο) ως το ακρωτήριο Ερυθραίο (Γούδου-
ρας). Η εξαγωγική δραστηριότητα που ανέπτυξε η Ίτανος 
απ’ όλη την περιφέρεια στην οποία κυριαρχούσε, καθώς 
και τα σημαντικά έσοδα που της εξασφάλιζε το ιερό του 
Δικταίου Δία στο Παλαίκαστρο, πλούτισαν την πόλη, όπως 
προκύπτει από το πλήθος των ναών και των πολυτελών 
μαρμάρινων οικοδομών της. Ένα σημαντικό ιστορικό μνη-
μείο, είναι η εντοιχισμένη αριστερά του καθολικού της Μο-
νής Τοπλού πλάκα, γνωστή ως «επιγραφή των Μαγνητών». 
Από την επιγραφή πληροφορούμαστε ότι, επειδή οι Ιτάνιοι 
βρίσκονταν σε συνεχείς προστριβές με τους κατοίκους της 
Πραισού, ζήτησαν την βοήθεια του βασιλιά της Αιγύπτου 
Πτολεμαίου του Φιλομήτορα το 146 π.Χ., ο οποίος βοήθησε 
στρατιωτικά τους Ιτάνιους, στέλνοντας ακόμη και φρουρές 
στην επικράτεια της Ιτάνου. Η βοήθεια του Αιγυπτίου βα-
σιλιά και η εμπλοκή των Πραισίων στον πόλεμο με τους Ιε-
ραπύτνιους, έθεταν τέρμα στις μεταξύ τους διαμάχες. Όμως 
οι Ιτάνιοι δεν βρίσκουν την ησυχία τους. Ο νέος γείτονας 
που καταλαμβάνει την Πραισό και τις κτήσεις της, δηλαδή 
η Ιεράπυτνα, έχει εδαφικές διεκδικήσεις από την Ίτανο. Οι 
διαμάχες και προστριβές τους, κράτησαν ως το 67 π.Χ. που 
ήρθε η ρωμαϊκή κατοχή. Στα ρωμαϊκά χρόνια η Ίτανος εξα-
κολουθούσε να κατέχει μια εξέχουσα θέση. Οι Ρωμαίοι της 
επέτρεπαν να κόβει δικά της νομίσματα και να συμμετέχει 
στο κοινό των Κρητών.
- ΖΑΚΡΟΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
Παράλιος οικισμός με υπέροχη αμμουδιά, που ανήκει στην 
Κοινότητα Επάνω Ζάκρου και απέχει 8 χιλιόμετρα απ’ αυτή 
και 46 από τη Σητεία.
Πρώτος ο παρατηρητικός περιηγητής Άγγλος ναύαρχος Τ. 
Spratt στα μέσα του περασμένου αιώνα εντοπίζει ίχνη από 
ερείπια, που τον πείθουν για την ύπαρξη παράλιας κρητικής 
πόλης. Στα τέλη του αιώνα οι Ιταλοί αρχαιολόγοι Halbherr 
και Mariani και ο Άγγλος A. Evans πραγματοποιούν δοκι-
μαστικές ανασκαφές, που γίνονται συστηματικότερες από 
τον P. Hogarth, Διευθυντή της Αγγλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής των Αθηνών. Ο Hogarth αποκάλυψε τμήμα του 
αρχαίου οικισμού, 12 σπίτια της υστερομινωικής περιόδου 
που έκρυβαν αξιόλογους θησαυρούς, όπως: μινωικά αγγεία, 
χάλκινα όπλα και εργαλεία, διπλούς πελέκεις, μαχαίρια, 
σμίλες, καθώς επίσης και 500 περίπου πήλινα σφραγίσματα, 
που αποτελούσαν πιθανόν αρχείο εμπορικής αλληλογρα-
φίας. Εξήντα χρόνια πέρασαν από τότε και η περιοχή, που 
ήταν τυλιγμένη στην απομόνωση και την σιωπή, ξαφνικά 
ταράσσεται.
Η τυχαία ανεύρεση διαφόρων χρυσών νομισμάτων λεπτής 
τέχνης και ενός ξίφους αργότερα, δίνουν την αφορμή στην 
αρχαιολογική σκαπάνη να αρχίσει και πάλι το έργο της.
Ο έφορος αρχαιοτήτων Νικ. Πλάτων, βαθύς γνώστης και 
μελετητής του μινωικού πολιτισμού, αρχίζει το ανασκαφικό 
του έργο, που γνωρίζει λαμπρή επιτυχία. Ο τόπος λύνει τη 
σιωπή του και αποκαλύπτεται ένα νέο μινωικό ανάκτορο, το 
τέταρτο στην Κρήτη, μετά το ανάκτορο της  Κνωσού, της 
Φαιστού και των Μαλίων, που αν και σε έκταση μικρότερο, 

απέδωσε περισσότερα από 10.000 αντικείμενα εξαιρετικής 
τέχνης, πολλά από τα οποία χαρακτηρίζονται ως «βασιλικά». 
Τα στοιχεία πείθουν ότι η Ζάκρος υπήρξε ένα από τα μεγα-
λύτερα κέντρα διαμετακομιστικού εμπορίου της Κρήτης και 
ένας σταθμός των πλοίων που ταξίδευαν προς την Αφρική. 
Η ξυλεία των κέδρων, το λάδι και το κρασί, αποτελούσαν 
βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της Κρήτης προς την Αίγυπτο 
και τις άλλες χώρες. Από τις χώρες αυτές εισάγονταν ελεφα-
ντόδοντο, χρυσός πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, που 
επεξεργάζονταν οι τεχνίτες των ανακτόρων. Η βιοτεχνία κι 
εδώ βρισκόταν σε ιδιαίτερη ανάπτυξη, γιατί η φτωχή και 
ορεινή ενδοχώρα του ανακτορικού κέντρου, δεν επέτρεπε 
την ανάπτυξη της γεωργίας, όπως συνέβαινε σε περιοχές 
άλλων κέντρων που ήταν εύφορες. Η ζωή στο ανάκτορο 
κράτησε για 100-150 χρόνια. Χτίστηκε δηλαδή γύρω στο 
1600 και καταστράφηκε το 1450 π.Χ. Φαίνεται ότι και το 
ανάκτορο της Ζάκρου, ακόμα για φυσικότερους λόγους, δεν 
απέφυγε την οργή του ηφαιστείου της Σαντορίνης, όπως δι-
αφαίνεται από το ηφαιστειακό υλικό που βρέθηκε στο ανά-
κτορο, τις μετατοπίσεις τοίχων, την κατάρρευση των πάνω 
ορόφων, καθώς και τα ίχνη πυρκαϊάς. Με την ξαφνική και 
ολοκληρωτική καταστροφή του ανακτόρου δεν ξανακτίζε-
ται άλλο στη θέση του.
Το ανάκτορο σκεπασμένο από κομμάτια λάβας και ελαφρό-
πετρας, κράτησε σχεδόν ανέπαφους τους πλούσιους θησαυ-
ρούς του, τους οποίους απλόχερα παρέδωσε στο κτύπημα 
της αρχαιολογικής σκαπάνης. Σημειώνεται τέλος ότι στα 
γύρω υψώματα στον Τραόσταλο και το Φαράγγι των νε-
κρών ανακαλύφθηκαν πολλοί τάφοι προϊστορικής εποχής.
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ 
-ΜΟΝΗ ΑΡΕΤΙΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Η μονή Αρετίου (20 χιλιόμετρα από τον Άγιο Νικόλαο) 
ιδρύθηκε γύρω στο 1600 από τον «Αφέντη» Μάρκο Παπα-
δόπουλο κάτοικο Απάνω Φουρνής, που δώρησε στη μονή 
κτήματα 40 μουζουριών, αρκετά για να συντηρούνται 12 
μοναχοί από τα εισοδήματα που αποκόμιζαν απ’ αυτά. Με 
τη νέα δωρεά του Μάρκου Παπαδόπουλου, ανιψιού του 
πρώτου δωρητή, η μονή απόκτησε πολλά κτήματα και 
πλουτίστηκε με νέα κτίρια (κελιά-ξενώνες) και οι Τούρκοι 
σκότωσαν τον Επίσκοπο Ιωακείμ. Υπήρξε έδρα του Επισκό-
που Πέτρας μέχρι το 1868, έτος κατά το οποίο ο Κωστής 
Αδοσίδης Πασάς τη μετέφερε στη Νεάπολη. Με το αναστη-
λωτικό πρόγραμμα που έθεσε σε εφαρμογή ο ακούραστος 
σημερινός Μητροπολίτης Πέτρας κ. Νεκτάριος, το κτιριακό 
συγκρότημα βρίσκει και πάλι την παλιά του μορφή, με το 
αρχιτεκτονικό πρόσωπο που βρίσκεται σε στενή αρμονία με 
τον περιβάλλοντα χώρο. 
- ΜΟΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Η Μονή Κρεμαστών (αφιερωμένη στο Μιχαήλ Αρχάγγελο) 
είναι χτισμένη στο τέλος του 16ου ή τις αρχές του 17ου 
αιώνα.
 Στη μονή λειτούργησε καλά οργανωμένο κρυφό σχολείο, 
που με την πάροδο του χρόνου έγινε κοινοτικό. Διέθετε 
μάλιστα δασκάλους που ήταν μορφωμένοι κληρικοί. Η συμ-
βολή της μονής υπήρξε σημαντική στην παιδεία της επο-
χής. Το 1868 ο τότε Διοικητής Λασιθίου Κωστής Αδοσίδης 
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Πασάς εγκατέστησε για λίγο την έδρα της Διοίκησης, στη 
μονή, όπου διέμενε και η οικογένεια του. 
- ΜΟΝΗ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΕΝΑΣ (ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
Στο ανατολικό τμήμα του Οροπεδίου, βρίσκεται η μονή 
Κρουσταλλένιας. Τιμάται στη μνήμη της Κοίμησης της 
Θεοτόκου. Πιθανός χρόνος ίδρυσης της μονής είναι το έτος 
1241, όπως φανερώνει ανάγλυφο που φυλάσσεται σήμερα 
στη μονή. Όταν το 1543, μετά την επί διακόσια χρόνια ερή-
μωση του Λασιθίου από τους Βενετούς, αποφασίστηκε από 
τους ίδιους να κατοικηθεί και πάλι, μετέφεραν πρόσφυγες 
από το Ναύπλιο και τη Μονεμβασία, στους οποίους μοί-
ρασαν τα κτήματα του Λασιθίου. Η υποχρέωση που ανα-
λάμβαναν οι νέοι οικιστές του Λασιθίου, ήταν να δίνουν τη 
μισή σοδειά τους στις βενετικές αρχές του Χάνδακα. 
Μεταξύ των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στο Λασίθι 
ήταν και η Παλαντία ηγουμένη της Μονής Σπηλαίου, η 
οποία ίδρυσε ή επανίδρυσε τη μονή και μερίμνησε παράλ-
ληλα για τη συντήρηση της. Το Γενάρη του 1823 ο Χασάν 
Πασάς μετά από πολλές προσπάθειες καταλαμβάνει το 
Λασίθι κι αρχίζει άγρια σφαγή και ανελέητος εξολοθρεμός 
των κατοίκων του. Τότε καταστρέφεται και η μονή. Στην 
επανάσταση του 1866-69 η επαναστατική επιτροπή του 
αγώνα, μέρος από τα πολεμοφόδια, καθώς και το πρόχειρο 
εργοστάσιο κατασκευής των φυσιγγίων, βρίσκονταν στη 
Κρουσταλλένια. Στον ιστό του μοναστηριού είχε υψωθεί 
και κυμάτιζε η σημαία των επαναστατών.
Όπως ήταν φυσικό, το μοναστήρι δεν ξέφυγε από τη μανία 
του Ομέρ Πασά. Στις 29 Μάιου 1867 η μονή πυρπολήθηκε 
από τα στρατεύματα του. Στην περίοδο της ιταλογερμανικής 
κατοχής, η μονή μεταβλήθηκε σε χώρο συγκέντρωσης αιχ-
μαλώτων και οι μοναχοί εκδιώχτηκαν. Η μονή τέλος έπαιξε 
ρόλο και στα εκπαιδευτικά πράγματα του τόπου. Στο τέλος 
της τουρκοκρατίας και τις αρχές του αιώνα μας λειτούργησε 
δημοτικό σχολείο, στο οποίο φοιτούσαν παιδιά από τα γει-
τονικά χωριά.
- ΜΟΝΗ ΒΙΔΙΑΝΗΣ (ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
Στη βορειοδυτική πλευρά του Οροπεδίου Λασιθίου, βρίσκε-
ται η Μονή Βιδιανής, που οφείλει το όνομα της στον ιδρυτή 
της Βίδο. Είναι αφιερωμένη στη Ζωοδόχο Πηγή. Άρχισε να 
χτίζεται το 1854. Στις 30 του Μάη του 1867 η καινουριοχτι-
σμένη μονή πυρπολήθηκε και αποτεφρώθηκε από τα τουρ-
κικά στρατεύματα του Ομέρ Πασά, που πάτησαν το Λασίθι. 
Με ζήλο οι ηγούμενοι του μοναστηριού προσπάθησαν σύ-
ντομα να ξανακτίσουν την εκκλησία στα ερείπια της παλιάς. 
Στη γερμανική κατοχή οι κατακτητές συνέλαβαν τον ηγού-
μενο της μονής Δωρόθεο Τσαγκαράκη που συνεργάστηκε 
με την εθνική αντίσταση. Μετά από φυλακίσεις και φρικτά 
βασανιστήρια τον εκτέλεσαν στην Αγιά Χανίων το 1943.
Το ενδιαφέρον του οικείου Μητροπολίτη και των κατά και-
ρούς ηγουμένων έχει συντελεστεί σημαντικό αναστηλωτικό 
έργο.
- ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)
Πάνω από τα ερείπια της μινωικής πόλης Γουρνιά, σε περί-
οπτη θέση με εκπληκτική θέα προς τη θάλασσα, βρίσκεται η 
Μονή Φανερωμένης, που ακούεται και Παναγία στα Γουρ-
νιά. Ο σπηλαιώδης ναός της Φανερωμένης είναι αφιερω-

μένος στην κοίμηση της Θεοτόκου και τη Ζωοδόχο Πηγή. 
Η μονή είναι παλιά και υπολογίζεται ότι υπήρχε από τη Β’ 
βυζαντινή περίοδο.
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται, την 
ημέρα των Βαΐων το 1293 συγκεντρώθηκαν στο χώρο της 
μονής οι αρχηγοί της εναντίον των Βενετών επανάστασης 
Αλ. Καλλέργης, Καβάσιλας, Μελισσηνός και Χαμολέος, 
προκειμένου να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του αγώ-
να. Το μοναστήρι με τη φρουριακή του μορφή, δεν είναι 
μόνο προσκυνηματικός τόπος, αλλά συνάμα και τόπος όπου 
εύρισκαν καταφύγιο οι καταδιωγμένοι χριστιανοί και οι το-
πικοί οπλαρχηγοί και πολεμιστές. Η μεγάλη κτηματική πε-
ριουσία της μονής αποτέλεσε την αιτία συχνών προστριβών 
με τους Τούρκους αγάδες της Ιεράπετρας που είχαν κι αυτοί 
κτήματα γειτονικά με τα κτήματα της μονής. Το κρυφό σχο-
λείο που λειτούργησε στη μονή την περίοδο της τουρκοκρα-
τίας, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των 
νέων όλου του νομού. Στο σχολείο αυτό κατά την παράδοση 
έμαθε τα πρώτα της γράμματα και η Ροδάνθη η Κριτσωτο-
πούλα το 1821, γνωστή για τους αγώνες της και τη γενικό-
τερη συμβολή της στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού.
ΣΗΤΕΙΑ
Το όνομα Σητεία προέρχεται από την αρχαία πόλη Ήτιδα 
ή Ητεία, που κατά την πιο πιθανή εκδοχή βρισκόταν στο 
γειτονικό λόφο Πετρά. Η πόλη υπήρχε από την αρχαιότητα 
ως το 1651. Δέχτηκε τρία δυνατά καταστροφικά πλήγματα, 
τα οποία και την αφάνισαν τελικά. Το πρώτο ήταν ο σεισμός 
του 1508 και το δεύτερο ο Χάίρεντίν Μπαρμπαρόσα, που 
στο πέρασμα του δεν άφησε τίποτα όρθιο, αφού από τα 400 
σπίτια που υπήρχαν, έμειναν όρθια μόνο τα 10. Ύστερα 
από την καταστροφή και του βενετσιάνικου φρουρίου από 
τους ίδιους τους Ενετούς για να μην πέσει στα χέρια των 
Τούρκων, η πόλη έπαψε να υπάρχει για να χτιστεί και πάλι 
μετά δύο αιώνες, δηλαδή γύρω στο 1870 με σχέδιο του 
Τούρκου διοικητή Αβνί Χουσεϊν Πασά. Υπήρξε πατρίδα του 
Μύσωνα, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας. 
Στο χώρο αυτό έζησε και ο Βιτσέντζος Κορνάρος που με το 
αριστουργηματικό έργο του «ο Ερωτόκριτος» αναδείχτηκε 
ο κορυφαίος του κρητικού ποιητικού λόγου της εποχής του. 
Η Σητεία διαθέτει μικρό αεροδρόμιο που τη συνδέει με την 
Αθήνα και την Κάρπαθο. 
- ΜΟΝΗ ΚΥΡΙΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗ ΤΟΜΠΛΌΥ (ΣΗΤΕΙΑ)
Μια από τις πιο σπουδαίες και ιστορικές μονές της Κρήτης. 
Βρίσκεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων ανατολικά της Ση-
τείας. Τιμάται στο όνομα της Θεοτόκου και του Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου και είναι «το Μεγάλο Μοναστήρι» όπως 
λέει ο λαός μας ακόμα και σήμερα. Η επωνυμία της μονής 
Ακρωτηριανής είναι γνωστή από το 15ο ή 16ο αιώνα, όπως 
φανερώνει ορειχάλκινη κυκλική σφραγίδα της εποχής. Για 
πρώτη φορά το 1673 αναφέρεται ως μονή Τοπλού σε σχε-
τικό τουρκικό έγγραφο. Το όνομα, κατά την άποψη πολλών 
μελετητών της ιστορίας, οφείλεται στο μικρό κανόνι που 
υπήρχε στη μονή για να την προστατεύει από τους πειρατές. 
Το κανόνι στην τουρκική γλώσσα λέγεται τόπ. Δεν κρίνε-
ται αβάσιμη και η άποψη που θεωρεί ότι προέρχεται από 
συγκοπή της λέξης το πλού(σιο) μοναστήρι, επειδή η μονή 

διέθετε τεράστια περιουσία. Ο χρόνος ίδρυσης της δεν είναι 
βέβαιος. Μετά τις τελευταίες τοιχογραφικές αποκαλύψεις οι 
ειδικοί οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι ο μικρός ναός της 
κοίμησης της Θεοτόκου, που αποτέλεσε τον πυρήνα του μο-
ναστηριού, κτίστηκε κατά τον 14ο αιώνα. Στην πορεία της 
η μονή σημαδεύτηκε από πολλά περιστατικά. Έπαιξε σπου-
δαίο ρόλο στην ιστορία της Ανατολικής Κρήτης κι έγινε 
θεματοφύλακας των θρησκευτικών και εθνικών μας παρα-
δόσεων. Το 1460-1471 η μονή καταστράφηκε από Τούρκους 
πιθανόν πειρατές. Ξαναχτίστηκε σύμφωνα με το φρουριακό 
σύστημα της εποχής, για να προστατεύεται από τους πειρα-
τές, που τα χρόνια εκείνα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Σύμ-
φωνα με άλλη παράδοση, η μονή χτίστηκε από τη μεγάλη 

οικογένεια των Κορνάρων. Το 1530 η μονή λεηλατήθηκε 
από τους ιππότες της Μάλτας. Το 1612 έπαθε μεγάλη κατα-
στροφή από σεισμό, αλλά ανακαινίστηκε γρήγορα από το 
δραστήριο ηγούμενο της Μονής Παντόγαλο. Το 1646 έπεσε 
στα χέρια των Τούρκων, που λεηλάτησαν το μοναστήρι και 
ανάγκασαν τους μοναχούς να το εγκαταλείψουν. Το 1704 
η μονή ανακηρύσσεται Σταυροπηγιακή. Επειδή υπήρξε 
κέντρο επαναστατών και καταφύγιο για τους διωκόμενους, 
δοκιμάστηκε σκληρά στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Το 
1821, με την κήρυξη της ελληνικής επανάστασης, οι Τούρ-
κοι έσφαξαν 12 μοναχούς στην είσοδο της μονής.
Στην επανάσταση του 1866 η μονή ενίσχυσε ποικιλοτρόπως 
την εθνική υπόθεση.
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Στη γερμανική κατοχή έπαιξε και πάλι τον εθνικό της ρόλο. 
Για το λόγο αυτό οι Γερμανοί σκότωσαν τον ηγούμενο 
Ιγνάτιο Συλιγνάκη, ενώ άλλοι μοναχοί φυλακίστηκαν και 
βασανίστηκαν. Αλλά και στον τομέα της μάθησης διαδρα-
μάτισε το ρόλο της. Υπάρχουν ενδείξεις ότι στην περίοδο 
της τουρκοκρατίας λειτούργησε κρυφό σχολείο στο χώρο 
της μονής. Από το 1870 ιδρύθηκε και λειτούργησε εκεί αλ-
ληλοδιδακτικό σχολείο.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΠΗΛΑΙΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
- ΜΙΛΑΤΟΥ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Είναι γνωστό ως Σπήλαιο του Ραπά και βρίσκεται 2,5 χιλιό-
μετρα ανατολικά από το χωριό Μίλατος που είναι παραθα-
λάσσιο.
Το σπήλαιο δεν είναι μόνο ένα μνημείο της φύσης, αλλά 
και ένα ιστορικό μνημείο και ως τέτοιο είναι περισσότερο 
γνωστό. Ο περιβόητος Χασάν Πασάς, μετά την καταστροφή 
και ερήμωση του Λασιθίου το Γενάρη του 1823, στράφηκε 
κατά του Μεραμβέλλου. Ελάχιστοι υπερασπιστές και 2000 
γυναικόπαιδα και γέροντες είχαν καταφύγει για προστασία 
στο σπήλαιο. Οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν το γεγονός, 
κύκλωσαν το σπήλαιο κι άρχισε για τους πολιορκημένους 
μια δραματική περιπέτεια, που κράτησε από τις 3 εως τις 
15 Φεβρουαρίου 1823. Οι πολιορκημένοι, που δεν άντεχαν 
περισσότερο, αποτόλμησαν μια ηρωική έξοδο, ως άλλοι 
Μεσολογγίτες, που όμως είχε τραγικό γι’ αυτούς τέλος.
Άλλοι καταπατήθηκαν από το ιππικό του εχθρού, άλλοι 
σφάχτηκαν κατά τον πιο σκληρό τρόπο και τα γυναικόπαιδα 
κατέληξαν στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Πριν από 60 
περίπου χρόνια χτίστηκε μικρή εκκλησία μέσα στο σπήλαιο, 
που τιμάται στο όνομα του Αποστόλου Θωμά. Την ημέρα 
εκείνη, δηλαδή την Κυριακή του Πάσχα, τελείται επίσημο 
μνημόσυνο με τη συμμετοχή των αρχών και τιμάται η μνή-
μη των θυμάτων
- ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ (ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
Το Δικταίον άντρον είναι το σπήλαιο, όπου κατά τη μυθο-
λογία γεννήθηκε ο Δίας και κατά μια παραλλαγή της έγινε 
ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων. Βρίσκεται πάνω 
από το χωριό Ψυχρό σε υψόμετρο 1025 μέτρα. Η Ρέα, για 
να γλιτώσει τα παιδιά της από το πατρικό θυσιαστήριο, που 
δεν ήταν άλλο από τα σαγόνια του Κρόνου, κατέφυγε νύχτα 
στην Κρήτη, όπου με τη βοήθεια της Μητέρας Γής ήρθε 
στον κόσμο το «θείον βρέφος».
Το σπήλαιο λοιπόν που ανέλαβε να φιλοξενήσει τον κατα-
τρεγμένο «θείον επισκέπτη» κατά τη γνώμη των πρώτων 
αρχαιολόγων είναι το Δικταίον άντρον ή σπήλαιο του Ψυ-
χρού. Η λατρευτική περίοδος του σπηλαίου καλύπτει το δι-
άστημα δύο και παραπάνω χιλιετιών (2000 π.Χ. -100 μ.Χ.). 
Στο σπήλαιο, κατά την άποψη του μεγάλου αρχαιολόγου Α. 
Εναης, λατρεύτηκαν δύο θεότητες: ο Δίας και μια γυναικεία 
θεότητα, που αποτελούσε προσωποποίηση της γονιμότητας 
και της βλάστησης. Ήταν η Μητέρα Γη που ανέλαβε και 
έκρυψε με ασφάλεια και στοργή στα κατάβαθα της τον Δία. 
Μαζί με τις θεότητες αυτές λατρεύτηκαν και οι επιβλητικοί 
και μεγαλοπρεπείς σταλακτίτες. Οι πελώριοι αυτοί σταλα-
κτίτες φαίνονται σαν να κρατούν στους ώμους τους τη στέγη 
του σπηλαίου και χωρίζουν το χώρο σε διάφορα διαμερίσματα. 

- ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΡΟΝΙΟ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
Το Σπήλαιο της Τράπεζας. Κρόνιο, βρίσκεται κοντά και 
πάνω από το χωριό Τζερμιάδω. Περισσότερο γνωστή είναι 
η ονομασία του «Κρόνιον». Το σπήλαιο χρησίμευσε όπως 
συνέβαινε και με τα περισσότερα σπήλαια ως ανθρώπινη 
κατοικία. Αργότερα εξυπηρέτησε ταφικές ανάγκες, όπως 
προκύπτει και από τα αναθήματα και τις προσφορές που 
βρέθηκαν. Η ανεύρεση σκαραβαίων της 11ης Φαραωνικής 
δυναστείας δείχνει ότι είχε αναπτυχθεί μια σχέση με τις χώ-
ρες της Εγγύς Ανατολής και ειδικότερα με την Αίγυπτο.
Στο σπήλαιο βρέθηκαν ακόμα φύλλα χρυσού, ένα ειδώλιο 
από φαγεντιανή, ειδώλιο από ελεφαντοκόκαλο κ.α. Παρου-
σίασε τέλος το σπήλαιο και λαμπρή λατρευτική εξέλιξη 
μέχρι να εγκαταλειφθεί και να μεταφερθεί η λατρεία στο 
«Δικταίον άντρον».
- ΤΟ ΚΑΡΦΙ (ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
Βρίσκεται στα σύνορα Λασιθίου και Ηρακλείου, πάνω από 
τη μονή της Κεράς της Καρδιώτισσας. Ένας πυργωμένος 
και απόκρημνος βράχος που μοιάζει με καρφί, δίνει το 
όνομα του στον άγνωστο υπομινωικό οικισμό που ξεφυ-
τρώνει στις ρίζες του. Οι Μινωίτες κατατρεγμένοι από τους 
Δωριείς περί το 1100 π.Χ. κατέφυγαν στο χώρο αυτό, όπου 
παλαιότερα υπήρχε ιερό κορυφής. Το ανεμοδαρμένο αυτό 
αλλά ασφαλές ύψωμα, προτίμησαν οι Μινωίτες για να ζή-
σουν κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, αναπνέοντας 
όμως ελεύθερο αέρα. Ο οικισμός χτίστηκε ανατολικά του 
βράχου, σε τμήμα της επίπεδης έκτασης που απλώνεται 
δίπλα απ’ αυτό. Την αρχαιολογική αξία του χώρου επισήμα-
νε πρώτος ο Α. Evans το 1896 που ανέσκαψε μάλιστα ένα 
τάφο στη θέση μνήματα. Η πόλη τελικά ανακαλύφθηκε από  
Άγγλο αρχαιολόγο στις ανασκαφές που έγιναν το 1937-39. 
Εξαιρετικής σημασίας και ενδιαφέροντος είναι τα ειδώλια 
της θεάς με υψωμένα τα χέρια σε στάση προσευχής ή ευλο-
γίας, με το σωληνόμορφο κορμό, τα κινητά κάτω άκρα και 
τα πτηνά στο κεφάλι. 
Ο τύπος των κατοικιών που αποκαλύφθηκε και οι πλακό-
στρωτοι δρόμοι που τις χώριζαν, παρουσιάζουν εκπληκτική 
ομοιότητα με τα παλιά σπίτια και τα πλακόστρωτα που 
συναντούμε ακόμα και σήμερα σε πολλά κρητικά χωριά και 
κυρίως στο Οροπέδιο Λασιθίου. 
- ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΩΦΥΓΙ (ΣΗΤΕΙΑΣ)
Το σπήλαιο βρίσκεται στο χωριό Άγιος Γεώργιος (παλαιότε-
ρα Τουρτούλοι) σε ανηφορική πορεία 45o. Το χωριό απέχει 
14 χιλιόμετρα από τη Σητεία, στο δρόμο Σητεία, Μαρωνιά, 
Επάνω Επισκοπή, Τουρτούλοι. Είναι σπήλαιο με πλούσιο 
φυσικό διάκοσμο. Η είσοδος του έχει συνολικά πλάτος 3.20 
μ. Αποτελείται από δύο αίθουσες. Η πρώτη έχει μήκος 24 μ. 
και πλάτος 12 μ. Η δεύτερη έχει μήκος 42 μ. και πλάτος 11 
μ. και χωρίζεται σε 4 θαλάμους.
Μια στενή κάθοδος στο δεξιό τμήμα του θαλάμου οδηγεί σε 
μεγάλη λίμνη. Η συνολική διαδρομή μέσα στο σπήλαιο εί-
ναι 100μ. Κοντά βρίσκεται ακόμη το μικρό κατωφύγι, σπή-
λαιο που παρουσιάζει εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον. 
Ας σημειώσουμε ότι το χωριό Τουρτούλοι είναι γνωστό από 
τη μεγάλη σφαγή των χριστιανών που διέταξε ο αιμοσταγής 
γενίτσαρος Ιμπραήμ Αφεντάκης ή Αφεντακάκης το 1821.

«Σχεδιάζουμε και εκτελούμε έργα αναπλάσεων στον Δήμο 
Αγίου Νικολάου για το παραλιακό μέτωπο Σισίου και Μι-
λάτου και Ελούντας ενώ προχωρούν τα έργα επέκτασης του 
Μουσείου Αγίου Νικολάου και επίκειται η αναστύλωση και 
ο φωτισμός της Σπιναλόγκα» υπογράμμισε σε συνέντευξη 
στο «Ην-Ων» ο Δήμαρχος Αγ. Νικολάου Δημήτρης Κουνε-
νάκης.
Ερ. Ποια είναι τα νέα αναπτυξιακά έργα του Δήμου;
Απ. Δεδομένου ότι μετά τον «Καλλικράτη» στο Δήμο Αγίου 
Νικολάου ανήκουν πλέον ο Δήμος Νεάπολης και η Κοινότη-
τα Βραχασίου, υπάρχουν ανισορροπίες ανάπτυξης ανάλογες 
κάθε περιοχής. Ως εκ τούτου, έχουμε καθορίσει στόχους που 
έχουν σαν κύριο σκοπό τους την ισόρροπη ανάπτυξη, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την αισθητική αναβάθμιση 
των πόλεων και των χωριών, καθώς και τη διασφάλιση των 
καλών υποδομών για τον τουρισμό.
Έχουμε σχεδιάσει και έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ έργα για 
ύδρευση και αποχέτευση στον Άγιο Νικόλαο, στην Ελούντα, 
στο Σίσι, στη Μίλατο, στο Καλό Χωριό, στην Πρίνα, στον 
Κρούστα, στην Κριτσά και στα Λακώνια.
Επίσης μελετούμε, σχεδιάζουμε και εκτελούμε έργα ανα-
πλάσεων στον Άγιο Νικόλαο  και στα νέα χωριά του Δήμου. 
Εξελίσσονται μελέτες για το παραλιακό μέτωπο Σισίου και 
Μιλάτου και Ελούντας.
 Έχουμε ολοκληρώσει εργασίες αναβάθμισης και επέκτασης 
τριών σχολείων στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη και 
βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης ένα ακόμα, στον Άγιο 
Νικόλαο. Έχουμε προτείνει στον ΟΣΚ την κατασκευή του 
2ου Λυκείου και 3ου Γυμνασίου, του ΕΕΕΚ και του και του 
δημοτικού σχολείου Σισίου σε χώρους που έχουν διατεθεί.
Προχωρούν τα έργα επέκτασης του Μουσείου Αγίου Νικο-
λάου.
Επίκειται η αναστύλωση και ο φωτισμός της Σπιναλόγκα.
Συντηρούνται από την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων τέσσε-
ρις εκκλησίες στην περιοχή.
Ολοκληρώνεται η μελέτη για ανοικτό κολυμβητήριο 50 
θέσεων. Ολοκληρώνεται επίσης η κυκλοφοριακή μελέτη 
Αγίου Νικολάου.
Στην τελική δε φάση, είναι οι μελέτες ανάπλασης των περι-
οχών Αράπικα, Μύλου και Νομαρχίας, ενώ έχει προσφάτως 
ολοκληρωθεί η μελέτη ανάπλασης στην περιοχή Λάκκος.
Βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης η ανάπλαση της περιοχής 
«Σταυρός».
Δημοπρατήθηκε η επέκταση του ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου 
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και προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση της οδού 
πρόσβασης προς το ΒΙΟ.ΠΑ. 
Ερ. Ποιά είναι η συμμετοχή του Δήμου στην εναλλακτική 
μορφή τουρισμού «Ιστορικός Θρησκευτικός Τουρισμός» 
όπου θα πραγματοποιηθεί έκθεση φωτογραφίας;
Απ. Είναι πολύ σημαντική για την περιοχή η ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο θρησκευτικός τουρι-
σμός έχει σημαντικά πλεονεκτήματα δεδομένου ότι υπάρ-
χουν πάρα πολλά χριστιανικά μνημεία, όλων των περιόδων, 
με μεγάλη θρησκευτική και καλλιτεχνική αξία, ενώ το ενδι-
αφέρον αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια.
Βλέπουμε επομένως πολύ σημαντική την έκθεση που οργα-
νώνεται από το έμπειρο στον τομέα, Κρητικό Επιχειρηματι-
κό «Ην-Ων», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και 
της Περιφέρειας Κρήτης.
Την ευθύνη της έκθεσης, από πλευράς Δήμου, έχει αναλά-
βει ο Πολιτιστικός Οργανισμός και η Δημοτική Επιτροπή 
Τουρισμού και πλην της έκθεσης πρόκειται να γίνουν συζη-
τήσεις με εκπροσώπους της Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και 
Χερρονήσου, η οποία πρωτοπορεί στον τομέα αυτό έχοντας 
ήδη αρκετές εκδόσεις καθώς και με φορείς του τουρισμού.
Ο θρησκευτικός τουρισμός πρόκειται να αποκτήσει συγκε-
κριμένο περιεχόμενο και να αποτελέσει πόλο έλξης του του-
ρισμού της περιοχής.
Ερ. Ποια είναι η ιστορία του Δήμου;
Απ. Oι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης δραστηριότητας και 
εγκατάστασης στην πόλη του Aγίου Nικολάου ανάγονται 
στα μεσομινωϊκά χρόνια (2100 - 1560 π.X.), όπως δείχνουν 
διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα που ήλθαν στο φως (Σπή-
λαιο Σελί Ξεροκάμπου, Σαρακηνού Kεφάλα, Λόφος Nομαρ-
χίας) και χρονολογούνται στην περίοδο εκείνη.
Στα μεταγενέστερα χρόνια, από τον 8ο π.X. αιώνα και μετά, 
η πόλη που υπήρχε εδώ -Kαμάρα- ήταν το λιμάνι της Λα-
τούς, της σημαντικής δωρικής πόλης, που τα ερείπια της 
σώζονται μέχρι σήμερα στην περιοχή Γουλάς της Kριτσάς, 
με την οποία αποτελούσε μέχρι τους Pωμαϊκούς χρόνους 
ενιαία πόλη - κράτος.  Γνωρίζουμε ότι λάτρευαν τους Θεούς 
του αρχαιοελληνικού δωδεκάθεου, αλλά φαίνεται ότι απέ-
διδαν ιδιαίτερη τιμή και λατρεία στη θεά Eλεύθια, την προ-
στάτιδα του τοκετού, και συγχρόνως τιμούσαν εξαιρετικά 
τον Eρμή, το Θεό του εμπορίου, όπως φανερώνει η απεικό-
νιση των δύο αυτών θεών στα νομίσματά τους. 
Aπό κάποια χρονική στιγμή και μετά οι Λάτιοι που έμεναν 
στην Kαμάρα αυτονομήθηκαν και από τον 4ο αι. π.X. το λι-
μάνι αναπτύχθηκε σε βάρος της μεσόγειας πόλης. 
H Kαμάρα ήταν σημαντική πόλη της Bυζαντινής Aυτοκρα-
τορίας, αποτελούσε έδρα επισκοπής και εδώ κτίστηκε μια 
από της παλαιότερες βυζαντινές εκκλησίες της Kρήτης, ο 
ναός του Aγίου Nικολάου, από τον οποίο πήρε το όνομά 
του κατά τους μεταγενέστερους χρόνους ο σημερινός Άγιος 
Nικόλαος.
Άραβες, Γενουάτες, Eνετοί και Tούρκοι διεκδίκησαν στη 
συνέχεια τον τόπο γνωρίζοντας τη σημασία του στο έλεγχο 
της Mεσογείου, τον κυρίευσαν αλλά ποτέ δεν τον κατέκτη-
σαν. Aπό τους Γενουάτες μάλιστα κτίστηκε φρούριο στο 
λόφο Kεφάλι (σημερινή Nομαρχία) που ονομάστηκε Mιρα-

μπέλλο και έδωσε το όνομα του σ’ ολόκληρη την επαρχία.
H ακμή της πόλης στα νεώτερα χρόνια οφείλεται στο ασφα-
λές φυσικό λιμάνι και στις μοναδικές ομορφιές που της έκα-
νε δώρο η φύση.
Σήμερα το Aρχαιολογικό Mουσείο Aγίου Nικολάου είναι 
ένα από τα σημαντικότερα της Kρήτης και λειτουργεί από 
το 1969. Περιλαμβάνει στις συλλογές του αρχαιολογικά ευ-
ρήματα από όλη την Aνατολική Kρήτη, από τα Mάλια μέχρι  
τη Zάκρο που χρονολογικά εκτείνονται από τη νεολιθική   
εποχή (5700 - 2800 π.X.) ως το τέλος της Pωμαϊκής περιό-
δου (100 π.X. - 400 μ.X.).
Περισσότερα από 1500 αγγεία της 3ης π.X. χιλιετίας, πολ-
λά χρυσά και χάλκινα αντικείμενα (από τα αρχαιότερα που 
έχουν βρεθεί στην Kρήτη) κοσμούν τις προθήκες του.
Ο νέος Δήμος Αγίου Νικολάου αποτελείται από τον παλαιό 
Δήμο Αγίου Νικολάου, τον πρώην Δήμο Νεάπολης και την 
πρώην κοινότητα Βραχασίου. Ταυτίζεται με την παλαιά 
επαρχία Μεραμπέλλου.
Ο Άγιος Νικόλαος είναι η πρωτεύουσα του Νομού Λασιθί-
ου, το διοικητικό κέντρο του Νομού, ενώ η Νεάπολη είναι 
η ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου. Στον Άγιο Νικόλαο 
εδρεύει η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, στην Νεάπολη 
η Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου και το Πρωτο-
δικείο Λασιθίου.
Η περιοχή μας στηρίζεται στον τουρισμό που αναπτύσσεται 
κυρίως στις περιοχές Σίσι, Πλάκα, Ελούντα, Άγιο Νικόλαο 
και Καλό Χωριό.
Η αγροτική παραγωγή αφορά κυρίως το λάδι, υπάρχει ανε-
πτυγμένη κτηνοτροφία καθώς και παραγωγή άλλων προϊό-
ντων όπως μέλι, αμύγδαλα κ.α.
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει πληθυσμό περίπου 27.000 
κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι με τα καταλύματα δυναμικό-
τητας 25.000 κλινών, ξεπερνά τις 50.000 και επομένως είναι 
απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών.
Το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την αρμονία, τις μεγά-
λες εναλλαγές, το ξηρό κλίμα, την εντυπωσιακή ακτογραμ-
μή και τις πολλές παραλίες. Ο Δήμος διαθέτει 23 γαλάζιες 
σημαίες.
Η φύση κρατά τα χαρακτηριστικά της, τα χωριά παραμένουν 
παραδοσιακά και μπορεί κανείς να βρει και να απολαύσει τη 
φημισμένη κρητική φιλοξενία και διατροφή.
Tο πιο γνωστό νησί της Kρήτης, βράχος και φρούριο στη 
B.Δ. είσοδο της λιμνοθάλασσας της Eλούντας είναι η Σπι-
ναλόγκα. Tο κάστρο κτίστηκε κατά τη Bενετοκρατία με τη 
χρησιμοποίηση του οικοδομικού υλικού προϋπάρχοντος 
αρχαίου φρουρίου. Θεμελιώθηκε το 1579 από το Bενετό 
προβλεπτή Luca Michiel, όπως αναγράφεται στο ανώφλι της 
κύριας εισόδου, στα πλαίσια της προσπάθειας των Bενετών 
να οργανώσουν το αμυντικό σύστημα της Kρήτης προκει-
μένου να αντιμετωπίσουν τον Tουρκικό επεκτατισμό και τις 
πειρατικές επιδρομές. 
Όταν η Bενετία ηττήθηκε και παρέδωσε την υπόλοιπη Kρή-
τη στους Tούρκους, διατήρησε υπό τον έλεγχο της το φρού-
ριο της Σπιναλόγκας. Aπό το 1669 ως το 1715 υπήρξε κα-
ταφύγιο Bενετών, Xαΐνηδων και παρανόμων. Στη συνέχεια 
κατοικήθηκε σχεδόν αποκλειστικά από Mουσουλμάνους 

μέχρι και το 1903 που έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοί 
του, όταν μετατράπηκε σε λεπροκομείο με απόφαση της 
Kρητικής πολιτείας.
Tο 1957 σταμάτησε η λειτουργία του και από τότε παραμέ-
νει ακατοίκητο. Πρόσφατα όμως ξεκίνησε η αναστήλωση 
των κτισμάτων. Tα δημόσια κτίρια, οι κατοικίες και τα 
τείχη που αναστηλώνονται, ανασυνθέτουν την ιστορία του 
νησιού και μεταδίδουν την ένταση των περιπετειών του. Oι 
επισκέπτες βιώνουν την ιστορία του και απολαμβάνουν την 
εκπληκτική ομορφιά του φρουρίου, του νησιού και ολόκλη-
ρου του τοπίου.
Βιογραφικό 
Ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου Δημήτρης Κουνενάκης 
γεννήθηκε και κατοικεί στον Άγιο Νικόλαο. Είναι Οικονο-
μολόγος και ελεύθερος επαγγελματίας. 
Ασχολείται με τα κοινά στον Άγιο Νικόλαο και στο Nομό 

πολλά χρόνια και έχει πάρει μέρος σε πολλούς συλλόγους, 
σωματεία και συλλογικές προσπάθειες. 
Έχει διατελέσει Νομάρχης Ηρακλείου και μέλος Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Κρήτης, Νομαρχιακός σύμβουλος Λα-
σιθίου και Αντινομάρχης Λασιθίου και Ιδρυτικό μέλος της 
Αναπτυξιακής Λασιθίου και μέλος του πρώτου Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Ακόμη είναι Ιδρυτικό μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
Τουριστικής Προβολής Λασιθίου και πρώτος της πρόεδρος. 
Διετέλεσε Δημοτικός σύμβουλος Αγίου Νικολάου για 16 
χρόνια και είναι Δήμαρχος Δήμου Αγίου Νικολάου από το 
2007 έως και σήμερα. 
Με την ιδιότητα του Δημάρχου είναι μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 
και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Δήμων Κρήτης 
(ΠΕΔ).

Ο Δημήτρης Κουνενάκης 
Δήμαρχος του Δήμου Αγ. Νικολάου
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Ειδικό ρεπορτάζ

«Ο  τουρισμός μαζί με τον αγροτικό τομέα αποτελούν τους 
δύο πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής. Στόχος μας είναι να 
συνδεθούν αρμονικά, ουσιαστικά και παραγωγικά οι δύο το-
μείς. Πρέπει να πω ότι ειδικά στον τομέα του ιστορικού και 
θρησκευτικού τουρισμού, τόσο οι φορείς όσο και ο δήμος 
κατανοούμε πως έχει μια ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο και 
για αυτό άλλωστε ακόμα και στον στρατηγικό μας σχεδια-
σμό έχει καταγραφεί ως πρώτη παράμετρος που δίνει πλε-
ονέκτημα ανάπτυξης στην περιοχή ο πολιτιστικός πλούτος. 
Δηλαδή οι εξαιρετικά σημαντικοί ιστορικοί και πολιτιστικοί 
πόροι που διαθέτει τόσο η πόλη όσο και οι οικισμοί της. Στο 
πλαίσιο αυτό προσπαθούμε κι έχουμε εντάξει έργα αποκα-
τάστασης και ανάδειξης σε όλα τα χωριά στα πλαίσια των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων που συμμετέχουμε, τα οποία 
σχετίζονται ακριβώς με αυτό» επισήμανε σε συνέντευξη στο 
«Ην-Ων» ο Δήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας κ. Σήφης  Ανα-
στασάκης.  
Ερ. Ποια είναι τα νέα αναπτυξιακά έργα του Δήμου; 
Απ. Ως Δήμος Ιεράπετρας προσπαθούμε, παρά τις αντίξοες 
οικονομικές συνθήκες που μας επηρεάζουν άμεσα, να υλο-
ποιήσουμε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2012-
2014 που έχει ψηφιστεί. 
Κατευθυντήριες πολιτικές επιλογές είναι η βέλτιστη οργά-
νωση του νέου Δήμου, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του 
πολίτη, η πράσινη ανάπτυξη, το ανθρώπινο πρόσωπο του Δή-
μου, η εξωστρέφεια, η συνεργασία και διεκδίκηση.
 Δυστυχώς τα δεδομένα δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση ση-
μαντικών ιδίων πόρων για επενδυτικές δραστηριότητες λόγω 
πρωτίστως της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων που 
ξεπερνά το 50%. 
Τα κυριότερα έργα που θα έχουν τις θετικότερες επιπτώσεις 
στον αναπτυξιακό χαρακτήρα του ετησίου προγράμματος 
αφορούν την επίλυση προβλήματος διαχείρισης απορριμμά-
των με την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και την προετοιμασία 
της μονάδας κομποστοποίησης, τη βελτίωση συνθηκών 
ύδρευσης - αποχέτευσης με τη δρομολόγηση σημαντικών 
έργων, την προώθηση και εφαρμογή του πολεοδομικού σχε-
διασμού, τη βιώσιμη αναβάθμιση φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος ορεινών οικισμών με την έναρξη υλοποίησης 
του ΟΣΑΠΥ και ΟΠΑΑΧ και η ανάπτυξη των αστικών κέ-
ντρων με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης 
Ιεράπετρας και σημαντικές δράσεις για το δίπολο Κουτσου-
ράς- Μακρύ Γιαλός. 
Όλο το τεχνικό πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 12,5 εκ. 
ευρώ ενώ μαζί με τις άλλες χρηματοδοτήσεις έργων κα-
θώς και αυτές που είναι υπό έγκριση, ανέρχεται σε 18 εκ. 
περίπου, μαζί δηλαδή με τα υπό έναρξη έργων που έχουν 

διάρκεια κατασκευής 3 έτη, άρα το ετήσιο πρόγραμμα είναι 
περίπου 14 εκ. ευρώ.
Ερ. Ποιο είναι το πρόγραμμα για την αξιοποίηση του ιστορι-
κού θρησκευτικού τουρισμού;
Απ. Καταρχήν πρέπει να επισημάνω πως η παρούσα Δημοτι-
κή Αρχή Ιεράπετρας τόνισε εξαρχής πως ο τουρισμός μαζί με 
τον αγροτικό τομέα αποτελούν τους δύο πυλώνες ανάπτυξης 
της περιοχής. Στόχος μας είναι να συνδεθούν αρμονικά, ου-
σιαστικά και παραγωγικά οι δύο τομείς. Πρέπει να πω ότι ει-
δικά στον τομέα του ιστορικού και θρησκευτικού τουρισμού, 
τόσο οι φορείς όσο και ο δήμος κατανοούμε πως έχει μια 
ιδιαίτερη σημασία για τον τόπο και για αυτό άλλωστε ακόμα 
και στον στρατηγικό μας σχεδιασμό έχει καταγραφεί ως πρώ-
τη παράμετρος που δίνει πλεονέκτημα ανάπτυξης στην περιο-
χή ο πολιτιστικός πλούτος. Δηλαδή οι εξαιρετικά σημαντικοί 
ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι που διαθέτει τόσο η πόλη 
όσο και οι οικισμοί της. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε κι 
έχουμε εντάξει έργα αποκατάστασης και ανάδειξης σε όλα τα 
χωριά στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που 
συμμετέχουμε, τα οποία σχετίζονται ακριβώς με αυτό. 
Επίσης έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μία πρόταση 
που φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε και πιστεύω πως θα έχει 
ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτό και αφορά την ανάδειξη 
της ξεχωριστής ταυτότητας των χωριών του Δήμου. Δράση 
που υπηρετεί ακριβώς την προοπτική του ιστορικού και 
θρησκευτικού τουρισμού. Επιπλέον ο Δήμος στηρίζει μια 
πρωτοποριακή προσπάθεια μέσα από το διαδίκτυο και τα 
κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για την ανάδειξη της ιστορίας 
του τόπου ενώ βρίσκεται σε επαφή με την τοπική εκκλησία 
για την περαιτέρω συνεργασία προώθησης και ανάδειξης των 
θρησκευτικών μνημείων, στο πλαίσιο βέβαια και της συμμε-
τοχή στον τουριστικό φορέα της Περιφέρειας, προωθώντας 
την έκδοση εντύπων και χαρτών και αξιοποιώντας τις νέες 
μορφές προβολής. 
 Ερ. Ποια είναι η ιστορία του Δήμου;
Απ. Η Ιεράπετρα έχει χτιστεί στη θέση που βρισκόταν η 
αρχαία πόλη Ιεράπυτνα. Η αρχική της ονομασία (Κύρβα) 
αποδίδεται στον Ιδρυτής της, τον Κύρβα ο οποίος ήρθε στη 
μεγαλόνησο από τη Ρόδο. Του σημερινού ονόματος προηγή-
θηκαν άλλα ονόματα όπως Κάμιρος, Πύτνα, Ιεράπυτνα και 
τελικά τα νεότερα χρόνια Ιεράπετρα. Η Ιεράπυτνα βρισκόταν 
στο μικρότερο άξονα βορρά - νότου της Κρήτης και η θέση 
της εκτός από στρατηγική για τις εμπορικές συναλλαγές της 
εποχής, της επιφύλασσε και πολλούς ισχυρούς αντιπάλους 
όπως τη Πραισό στα ανατολικά της και τη Βιάννο στα δυτικά 
της. Η Πραισός ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλος της Ιεράπυτ-
νας αλλά στα 155 π.χ μετά από πολεμική σύρραξη η Πραισός 

Αποκατάσταση-ανάδειξη 
ιστορικών θρησκευτικών μνημείων

καταστράφηκε και η Ιεράπυτνα έγινε η πόλη με τη περισσό-
τερη γη υπό κυριαρχία σε ολόκληρη τη Κρήτη. Η επικράτεια 
της πόλης το 350 π.Χ. έφτανε από τον Τσούτσουρο μέχρι την 
Άμπελο ενώ παράλληλα συνάπτει συμμαχίες με τις άλλες 
ισχυρές πόλεις της Κρήτης (Κνωσό, Γόρτυνα, Λύκτο, Αρκά-
δες), με τους Μακεδόνες, τους Ρόδιους καθώς και με τον Ευ-
μένη της Περγάμου. Προσάρτησε τη γειτονική Λάρισα (στο 
χωριό Βαϊνιά), υπέταξε την Πραισό σε συνεργασία με τους 
Ιτανίους, με τους οποίους άρχισε αγώνα επικράτησης στην 
ανατολική Κρήτη. Στη διαμάχη τους έβαλαν τέλος οι Ρωμαίοι 
υποτάσσοντας την Κρήτη. Στη Ρωμαιοκρατία η Ιεράπυτνα 
ακμάζει και γίνεται μια από τις πιο κοσμοπολίτικες πόλεις 
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Παράλληλα το λιμάνι της γίνε-
ται ιδιαίτερα σημαντικό λόγω της εύκολης πρόσβασης προς 
την Αίγυπτο. Η Ιεράπετρα διατήρησε την δύναμη της κατά 
την περίοδο του Βυζαντίου, γεγονός που οφείλεται στην εξαι-
ρετική της γεωγραφική θέση. Ωστόσο, η θέση αυτή υπήρξε 
ευχή και κατάρα για την Ιεράπετρα, αφού αποτέλεσε θέλγη-
τρο για πολλούς που θέλησαν να κυριαρχήσουν στην Κρήτη 
και την Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να βιώσει δι-
άφορες καταστροφές και φάσεις διαδοχικών κατακτήσεων, 
με τους Άραβες να έρχονται τον 9ο αιώνα, τους Ενετούς το 
13ο, και τους Τούρκους τον 17ο αιώνα. Στον 20ο αιώνα και 
κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, όταν οι Γερμανι-
κές δυνάμεις επέβαλαν αντίποινα για τη δραστηριότητα των 
Κρητικών εναντίον τους γνώρισε στιγμές φρίκης στα Δυτικά 
Χωριά. Σήμερα είναι μια περιοχή με τουριστική ανάπτυξη 
ενώ κομβικό σημείο υπήρξε κατά τη δεκαετία του ’60 και 
μετά η ανάπτυξη της καλλιέργειας πρώιμων κηπευτικών. 
Βιογραφικό 
Ο Σήφης Αναστασάκης γεννήθηκε το 1950 στον Άγιο Νι-
κόλαο του Νομού Λασιθίου, από τον Κωνσταντίνο και την 
Ειρήνη Αναστασάκη.

Από το 1979 κατοικεί μόνιμα στην Ιεράπετρα είναι παντρε-
μένος με τη Νινέττα Δαμηλάκη, Φαρμακοποιό και έχει δύο 
γιους, τον Κώστα, και τον Μανόλη.
Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1975.
Στις εκλογές του 2002 επανεκλέχτηκε δεύτερος στη σειρά 
προτίμησης Νομαρχιακός Σύμβουλος Λασιθίου. Την περίο-
δο 2005-2006 διετέλεσε Αντινομάρχης Τεχνικών Έργων και 
Υποδομών και Πρόεδρος της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επι-
τροπής.
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 αδόκητο θάνατο του Νομάρχη Λασιθίου Αντώνη 
Στρατάκη, το 2008, οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι της παράτα-
ξης, «Λασίθι - Κοινωνία Πολιτών», τον εξέλεξαν με μεγάλη 
πλειοψηφία, Νομάρχη Λασιθίου. Καθήκοντα τα οποία άσκη-
σε μέχρι τη λήξη του θεσμού στις 31/12/2010.
Ως Νομάρχης, έθεσε ως βασικούς άξονες προτεραιότητες: 
Την ολοκλήρωση των έργων του Γ’ ΚΠΣ, την ανάδειξη των 
προβλημάτων του νομού σε κάθε επίπεδο, την ισόρροπη 
ανάπτυξη του Λασιθίου με κύριο στοιχείο το σεβασμό στο 
φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική παράδοση του τόπου 
και την έγκαιρη προετοιμασία και διεκδίκηση πόρων για την 
Δ’ προγραμματική περίοδο.
Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν έργα του Γ’ ΚΠΣ και 
εντάχθηκαν σημαντικά έργα στο ΠΕΠ Κρήτης.
Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», ακολουθώντας την πα-
ρότρυνση συμπολιτών του, ηγήθηκε του Συνδυασμού «Νέος 
Δήμος Ιεράπετρας - βλέμμα στο μέλλον», για το Δήμο Ιερά-
πετρας και κέρδισε τις εκλογές με το μεγαλύτερο ποσοστό 
στην Ελλάδα (77,87%).

Ο Σήφης  Αναστασάκης 
Δήμαρχος του Δήμου Ιεράπετρας
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Διασύνδεση πρωτογενούς τομέα με τουρισμό

Τουρισμός

«Το στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού 
(όπως του θρησκευτικού) όπου απαιτεί τη συνεργασία 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των φορέων του 
τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζουμε θετικά την 
πρωτοβουλία του «Ην-Ων» για την προβολή του Ιστορικού 
Θρησκευτικού Τουρισμού της Κρήτης» υπογράμμισε σε 
συνέντευξη του «Ην-ΩΝ» η υπουργός Τουρισμού Όλγα 
Κεφαλογιάννη.
Ερ. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρωτοβουλία του 
«Ην-Ων» για την προβολή του «Ιστορικού Θρησκευτικού 
Τουρισμού» που ξεκίνησε στην Κρήτη και θα ολοκληρωθεί 
με κινητές εκθέσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο 
εξωτερικό;
Απ. Στις προτεραιότητες μας είναι να φέρουμε ξανά 
τον τουρισμό στο παγκόσμιο προσκήνιο, μέσα από ένα 
συγκροτημένο στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης, 
με άξονες, την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού 
(θρησκευτικού, αγροτουρισμού, γαστρονομικού τουρισμού, 
κ.α.) και την ανάδειξη των ιδιαίτερων συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων της χώρας. Το σχέδιο αυτό απαιτεί τη 
συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλων των 
φορέων του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζουμε 
θετικά και την πρωτοβουλία του «Ην-Ων» για την προβολή 
του Ιστορικού Θρησκευτικού Τουρισμού της Κρήτης.
Ερ. Παρά τα προβλήματα που δημιούργησαν τα 
προηγούμενα στελέχη του ΕΟΤ, προχωράει ο σχεδιασμός 
ανάπτυξης του Οργανισμού και πως συμβάλλει στην 
στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων;
Απ. Κατ αρχήν εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο 
βασικός τουριστικός στόχος μας για τη νέα χρονιά είναι 
η  επανένταξή της χώρα μας στις μεγάλες δυνάμεις του 
τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα όσον αφορά το 
ερώτημα σας, ο ΕΟΤ  υλοποιεί δράσεις που συμβάλλουν στην 
προβολή όλων των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, 
με σκοπό την αύξηση της τουριστικής κίνησης, τόσο από το 
εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό.
Ο ΕΟΤ συμπαρίσταται στις τουριστικές επιχειρήσεις και 
στηρίζει κάθεεκδήλωση που διοργανώνεται από τοπικούς 
φορείς. Παράλληλα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες, 
αναφορικά με το σχεδιασμό τουριστικών προϊόντων. Τέλος 
σας θυμίζω και το πρόγραμμα Δικτύωσης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτεί 

ενέργειες δημιουργίας ομάδων και δικτύων (Clusters - 
Networks) τουριστικών επιχειρήσεων. Και επιδοτεί, σε 
ποσοστό μέχρι 50%, συνεργασίες έξι ή περισσότερων 
επιχειρήσεων, για την δημιουργία Α.Ε».
Ερ. Πόσο έχει συμβάλλει σε αυτή την μικρή περίοδο 
λειτουργίας του ο σχεδιασμός του υπουργείου Τουρισμού 
για τη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης; Τι 
προβλέπετε για το 2013;
Απ. Τα μηνύματα για τη νέα τουριστική χρονιά είναι 
ενθαρρυντικά, όχι μονό για την Κρήτη αλλά για ολόκληρη 
την χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των προκρατήσεων 
η πρόβλεψη είναι για 17 εκ τουρίστες και 11 δις έσοδα. 
Η Κρήτη, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα μου, κάθε 
χρόνο υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες απ όλο τον κόσμο 
οι οποίοι έρχονται και επιστρέφουν στις πατρίδες τους με 
τις καλύτερες δυνατές αναμνήσεις. Είμαι σίγουρη ότι και 
το 2013 θα είναι μια πολύ καλή τουριστική χρονιά για την 
Κρήτη. Αυτό δείχνουν όπως σας είπα και προηγουμένως οι 
προκρατήσεις που έχουν γίνει.
Σε τουριστικό επίπεδο οι προσπάθειες όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να εστιαστούν στη 
διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό και 
συγκεκριμένα με την προώθηση της κρητικής διατροφής 
και των τοπικών προϊόντων. Επίσης πρέπει να προωθηθούν 
ενέργειες και δράσεις, όπως εκθέσεις που προάγουν το 
θεματικό τουρισμό, μέσω του οποίου θα επιτύχουμε την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Μια επιμήκυνση 
που  θα δώσει μεγάλες ανάσες στις τουριστικές επιχειρήσεις 
αλλά θα τονώσει και την απασχόληση στον τουριστικό 
κλάδο.
Ερ. Ποιο είναι το πρόγραμμα που απευθύνεται στην 
ομογένεια προκειμένου οι Οργανώσεις των Ομογενών να 
παίξουν τον σωστό ρόλο στο εξωτερικό για την τουριστική 
προβολή της Ελλάδας;
Απ. Η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια οι ομογενείς μας 
ήταν μια ξεχασμένη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό. 
Αυτό όμως πλέον ανήκει στο παρελθόν. Τους τελευταίους 
μήνες έχει γίνει στο υπουργείο Τουρισμού συστηματική 
δουλειά για την αξιοποίηση του ομογενειακού στοιχείου. 
Μην ξεχνάτε ότι πριν από λίγους μήνες είχα επισκεφτεί τις 
ΗΠΑ και είχα αλλεπάλληλες επαφές με εκπρόσωπους των 
ομογενών μας. Είμαστε σε επαφή με εταιρείες και άτομα 
που προβάλλουν και προωθούν τον ελληνικό τουρισμό. Με 

τους ομογενείς μας προσπαθούμε να στήσουμε γερές βάσεις 
αμοιβαίας που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να σταθούμε 
δίπλα τους και αυτοί με τη σειρά τους να στηρίξουν την 
πατρίδα, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε. Σε κάθε 
περίπτωση, είναι συγκινητική η διάθεση και ο ζήλος τους 
να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Όλγα Κεφαλογιάννη γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1975 
στην Αθήνα, όπου μεγάλωσε και ζει. 
Είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες του εκλιπόντος 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Βουλευτή Νομού Ρεθύμνης και 
Υπουργού και της Ελένης Κεφαλογιάννη, δικηγόρου. Από 
το 2010 είναι παντρεμένη με τον Μάνο Πενθερουδάκη. 
Απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
σπουδές στο King’s College του Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου στο Εμπορικό Δίκαιο & το Δίκαιο Επιχειρήσεων 
και στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Tufts 

University στην Βοστώνη στις Διεθνείς Σχέσεις. 
Εργάζεται ως δικηγόρος Αθηνών από το 1999, ενώ στην 
αρχή της σταδιοδρομίας της δούλεψε στη Νέα Υόρκη και 
στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 
Βρυξέλλες. 
Από το 2004 έως το 2006 ήταν νομικός σύμβουλος στο 
Γραφείο του πρώην Πρωθυπουργού, κ. Κώστα Καραμανλή. 
Έχει γράψει το βιβλίο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Κυπριακό Ζήτημα», το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις 
Λιβάνη.  
Το 2007 και το 2009 εξελέγη Βουλευτής του Νομού Ρεθύμνης 
με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η μοναδική γυναίκα που έχει 
εκλεγεί Βουλευτής στην Κρήτη με τη Νέα Δημοκρατία.  
Στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, εξελέγη πρώτη σε 
ψήφους Βουλευτής, στην περιφέρεια Α’ Αθηνών με τη Νέα 
Δημοκρατία. Επανεξελέγη στις εκλογές  της 17ης Ιουνίου 
2012. Είναι Υπουργός Τουρισμού της κυβερνήσεως του 
Αντώνη Σαμαρά.

Τουρισμός

Η Όλγα Κεφαλογιάννη
Υπουργός Τουρισμού Φ

ω
το

γρ
αφ

ία
 Υ

πο
υρ

γε
ίο

υ 
Το

υρ
ισ

μο
ύ 

  



30   Ην-Ων     Ην-Ων   31

Οικονομία
Οικονομία

Σύγκλιση Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης

«Οι τράπεζες, για να είναι πραγματικά κοινωφελείς και να 
υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, πρέπει να λειτουργούν με 
κριτήρια αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, και 
να υπόκεινται σ’ ένα θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει 
τη διαφάνεια, τον κοινωνικό τους έλεγχο, την αξιολόγησή 
τους με βάση τη συνολική οικονομική και κοινωνική τους 
χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε, εκτός 
των άλλων, να αποκλείονται κομματικές παρεμβάσεις στη 
λειτουργία τους ή πελατειακές σχέσεις με ιδιοτελή ιδιωτικά 
συμφέροντα» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο 
Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Β’ Αθηνών του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Γιάννης Δραγασάκης. 
Ερ. Στο νέο σας βιβλίο αναφέρεσθε στον τρόπο ρύθμισης του 
ελληνικού χρέους. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας;
Απ. Για να ξεφύγουμε από την πολύπλευρη κρίση θα πρέπει να 
τεθεί σε κίνηση μια αντίστροφη διαδικασία που θα οδηγεί στη 
δημιουργία πολιτικών οικονομικών, ακόμη και ψυχολογικών 
προϋποθέσεων για μια «νέα αρχή», για την εφαρμογή ενός 
προγράμματος ανόρθωσης, με στόχο την ανασυγκρότηση του 
κράτους, της οικονομίας και της κοινωνίας, την εμπέδωση 
μιας πραγματικής δημοκρατίας και μιας «καθαρής» πολιτικής 
ζωής, απαλλαγμένης από τη διαπλοκή και τη διαφθορά.  
Αφετηρία γι’ αυτό πρέπει να είναι ο τερματισμός της λιτότητας 
και των μνημονίων, η αναδιαπραγμάτευση των επαχθών όρων 
των δανειακών συμβάσεων και των ποικίλων δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί, καθώς και μια ρύθμιση του ελληνικού χρέους 
που θα το καθιστά «βιώσιμο» τόσο έναντι των αγορών όσο και 
σε σχέση με τις αντοχές του ελληνικού λαού, με ενδεικτικό 
σημείο αναφοράς τον τρόπο ρύθμισης των γερμανικών χρεών 
με τη συμφωνία του Λονδίνου του 1953.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση προέβλεπε διαγραφή μεγάλου 
μέρους του γερμανικού χρέους και εξυπηρέτηση του χρέους 
που απέμεινε με ρήτρα ανάπτυξης, δηλαδή, ανάλογα με την 
επίδοση της οικονομίας και των εξαγωγών. Μια ανάλογη 
ρύθμιση είναι αναγκαία όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και 
για άλλες χώρες και για το λόγο αυτό ζητούμε τη σύγκληση 
πανευρωπαϊκής συνδιάσκεψης για την οριστική επίλυση του 
προβλήματος του χρέος. 
Ερ. Η αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις πώς μπορεί να γίνει 
υπόθεση όλης της κοινωνίας, όπως υποστηρίζετε σε ένα από 
τα άρθρα που περιέχει το βιβλίο; 

Απ. Για να εκδηλωθεί ένα παλλαϊκό κύμα αντίστασης στις 
σαρωτικές ιδιωτικοποιήσεις απαιτείται να πειστεί η κοινωνία 
πως δεν επιδιώκεται η διατήρηση ενός φαύλου καθεστώτος 
αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης αλλά η δημιουργία ενός νέου 
μοντέλου που θα υπηρετεί την κοινωνία αντί να υπηρετείτε 
από αυτήν. 
Στο πλαίσιο αυτό οι δημόσιες επιχειρήσεις, αντί να 
ιδιωτικοποιηθούν, μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός 
ανασυγκρότησης της οικονομίας, υπό τον όρο βέβαια ότι θα 
υπαχθούν σε ένα νέο, διαφανές και κοινωνικά αποτελεσματικό 
σύστημα αναδιοργάνωσης και διεύθυνσής τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις μάλιστα μπορούν να δημιουργηθούν διεθνείς 
αναπτυξιακές συμπράξεις με τη συμμετοχή ξένων, δημόσιων 
και ιδιωτικών, επιχειρήσεων.      
Πρέπει να κατανοήσουμε πως οι γενικευμένες 
ιδιωτικοποιήσεις στρέφονται ενάντια στην κοινωνία και 
όχι το αντίθετο όπως επιχειρούν να μας πείσουν. Η πώληση 
σε ιδιώτες υποδομών ή επιχειρήσεων που ικανοποιούν 
ζωτικές κοινωνικές ανάγκες οδηγεί σε υποβάθμιση των 
δημόσιων αγαθών, η χρήση τους γίνεται πιο ακριβή και 
άρα η πρόσβαση σ’ αυτά καθίσταται δύσκολη σε όσους δεν 
έχουν επαρκή αγοραστική δύναμη. Μάλιστα δεν συζητείται 
η ιδιωτικοποίηση κάποιων επιχειρήσεων αλλά σχεδόν 
οποιασδήποτε νομικής οντότητας ανήκει στο Δημόσιο, 
καθώς όπως «ομολόγησε» στη Βουλή (8/1/2013) ο υπουργός 
Εσωτερικών & Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Α. Μανιτάκης, 
«σκοπεύουμε να διατηρήσουμε μόνον τις αναγκαίες και 
χρήσιμες για το κοινωνικό σύνολο δημόσιες υπηρεσίες, που 
δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιτελέσουν ιδιωτικοί φορείς 
…».  Δηλαδή ό,τι μπορεί να είναι ελκυστικό για τους ιδιώτες 
θα γίνεται αντικείμενο κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης είτε 
αυτό είναι το νερό είτε η υγεία είτε οι υποδομές. Πρόκειται για 
μια εξαιρετικά αναχρονιστική, αντικοινωνική και επικίνδυνη 
άποψη.  
Ερ. Ποιος είναι ο ρόλος που καλείται να αναλάβει το εγχώριο 
τραπεζικό σύστημα;  
Απ. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος είναι κρίσιμος και 
καθοριστικός για την ανάκαμψη της οικονομίας και γενικότερα 
την έξοδο από την κρίση. Δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις 
είναι υπερχρεωμένες, από τις αποφάσεις των τραπεζών θα 
εξαρτηθεί ποιες θα επιβιώσουν και ποιες θα σπρωχθούν στην 

καταστροφή. Γι’ αυτό έχει τεράστια σημασία ποιοι έχουν τον 
έλεγχο της ιδιοκτησίας αλλά και της διοίκησης των τραπεζών 
και με ποια κριτήρια παίρνονται οι αποφάσεις.   
Ήδη από τον Οκτώβριο του 2008, η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός 
δημόσιου πυλώνα μέσα στο τραπεζικό σύστημα με επίκεντρο 
την Εθνική τράπεζα, ενώ έχουμε προτείνει τη δημιουργία 
νέων εξειδικευμένων τραπεζών ειδικού κοινωνικού σκοπού σε 
τομείς όπως η στέγη, η χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων 
και υποδομών. 
Οι προτάσεις αυτές παραμένουν επίκαιρες. Βέβαια, ο 
κοινωφελής χαρακτήρας των τραπεζών δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί μόνο με αλλαγή της ιδιοκτησίας τους. Οι 
τράπεζες, για να είναι πραγματικά κοινωφελείς και να 
υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, πρέπει να λειτουργούν με 
κριτήρια αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, και 
να υπόκεινται σ’ ένα θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη 
διαφάνεια, τον κοινωνικό τους έλεγχο, την αξιολόγησή τους με 
βάση τη συνολική οικονομική και κοινωνική τους χρησιμότητα 
και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε, εκτός των άλλων, να 
αποκλείονται κομματικές παρεμβάσεις στη λειτουργία τους ή 
πελατειακές σχέσεις με ιδιοτελή ιδιωτικά συμφέροντα. 

Ερ. Τι στοιχεία πρέπει να χαρακτηρίζουν τις οικονομικές 
σχέσεις κράτους-εκκλησίας; 
Απ. Οι οικονομικές σχέσεις του ελληνικού κράτους και 
της ορθόδοξης εκκλησίας χρειάζεται να επανεξετασθούν, 
να εκσυγχρονισθούν και να επαναπροσδιορισθούν. Αυτό 
αποτελεί κοινή διαπίστωση ευρύτατου φάσματος των 
πολιτικών δυνάμεων αλλά και μεγάλης μερίδας της εκκλησίας. 
Και μόνο τα διάφορα σκάνδαλα που κάθε τόσο έρχονται στο 
προσκήνιο αρκούν για να δείξουν ότι το σημερινό καθεστώς 
ούτε το δημόσιο συμφέρον διασφαλίζει αλλά ούτε το κύρος 
της εκκλησίας προστατεύει. 
Πρέπει λοιπόν να αρχίσει ένας διάλογος ουσιαστικός και 
ειλικρινής και σε θεσμικό επίπεδο και στην κοινωνία για τις 
νέες βάσεις πάνω στις οποίες πρέπει να τεθούν οι σχέσεις 
κράτους και εκκλησίας.  
Βιογραφικό
Ο Γιάννης Δραγασάκης είναι Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής των 
Ελλήνων, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΒ της Β’ Περιφέρειας  
Αθηνών και συγγραφέας.
Γεννήθηκε στην Ανατολή Λασιθίου Κρήτης το 1947. 
Σπούδασε πολιτικές και οικονομικές επιστήμες στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Ο Γιάννης Δραγασάκης
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«Σήμερα οι συνθήκες για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες της Κρήτης έχουν 
καλυτερεύσει, όμως έχουμε πολύ ανηφορικό 
δρόμο ακόμα» επισήμανε η πρώτη γυναίκα 
επιχειρηματίας του νομού Ηρακλείου κ. 
Δέσποινα Σκαλοχωρίτη.
Ερ. Πώς ξεκινήσατε την επιχειρηματική 
σας δραστηριότητα στο Ηράκλειο και ποια 
χρονολογία;
Απ. Το 1949 που αποφοίτησα από την 
μέση Εμπορική και έπειτα μετά από 
τρία (3) χρόνια εργάσθηκα ως υπεύθυνη 
λογιστηρίου εταιρίας εμπορικών εγχώριων 
προϊόντων και εισαγωγών, χονδρικής 
πώλησης.
Στην συνέχεια αποφάσισα να δημιουργήσω 
δική μου επιχείρηση σε καθαρά 
ανδροκρατούμενα τότε επαγγέλματα γιατί 
πίστευα και πιστεύω ότι το θηλυκό μυαλό 
ξεπερνάει εύκολα την μυϊκή δύναμη του 
άνδρα.
Στην αρχή άνοιξα αντιπροσωπείες με μικρομηχανήματα 
για μηχανουργεία, ξυλουργία κλπ. Στην συνέχεια είχα 
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, βαρέων δομικών μηχανημάτων 
κάθε ειδικότητας και εκρηκτικών και επίσης βιοτεχνία 
προκατασκευασμένων υλικών από μπετόν και ελαφρόπετρα, 
με υλικά από ιδιόκτητο νταμάρι στη Σαντορίνη.
Επίσης συμμετείχα με την επιχείρησή μου στην εξώλκιση 
πλοίων και υποβρυχίων (είχαν βομβαρδισθεί μετά τον 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο) από το βυθό του λιμένα Ηρακλείου. 
Όμως επειδή δεν τα αγόραζε η ελληνική Χαλυβουργεία τα 
έκανα εξαγωγή στο Πρίντεζι-Ιταλίας. Ο καθαρισμός του 
βυθού έγινε με κίνητρο να μπορούν να μαθαίνουν κολύμβηση 
με ασφάλεια τα παιδιά του Ηρακλείου.
Από τα χρήματα των πωλήσεων κατασκεύασα το πρώτο 
σκαπτικό μηχάνημα στο Ηράκλειο για τους αγρότες και 
έδωσα τα πρώτα μηχανήματα μέσω της Αγροτικής Τράπεζας 
σε όλη την Ελλάδα για να γίνει χρηματοδότηση προκειμένου 
να έχουν καλύτερη σοδειά. Όμως η εταιρία μου έκλεισε γιατί  
τελικά η Αγροτική Τράπεζα δεν παρήγγειλε άλλα μηχανήματα. 
Ερ. Ως πρώτη γυναίκα επιχειρηματίας σε μια ανδροκρατούμενη 
περιφέρεια ποια ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε;
Απ. Τα προβλήματα ήταν πολλά και ποικίλα από ειρωνικά έως 
και γελοία. Αλλά μετά ήρθε η παραδοχή και εκτίμηση ως ίσον 
προς ίσον.
Ερ. Υπάρχουν κανόνες για επιτυχή επιχειρηματική 
δραστηριότητα;
Απ. Οι κανόνες είναι γνώση - θέληση πολύ δουλειά - επιμονή, 
εντιμότητα - συνέπεια δίχως εκμετάλλευση.
Ερ. Σήμερα το περιβάλλον στην Κρήτη έχει καλυτερεύσει για 

τις γυναίκες επιχειρηματίες και σε ποιους 
τομείς;
Απ. Σήμερα οι συνθήκες για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες έχουν καλυτερεύσει, όμως 
έχουμε πολύ ανηφορικό δρόμο ακόμα. 
Οι τομείς που δραστηριοποιούνται 
περισσότερο οι γυναίκες της Κρήτης είναι 
ο τουρισμός, η μεταποίηση, η ένδυση-
υπόδηση και οι επιστημονικές ειδικότητες, 
γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών 
ερευνητών, αρχιτεκτόνων μηχανικών και 
καλών τεχνών.
Βιογραφικό 
Η Δέσποινα Σκαλοχωρίτη γεννήθηκε στο 
Ηράκλειο 17 Ιανουαρίου 1929 από γονείς 
μικρασιάτες πατέρα Σμυρνιό με καταγωγή 
από Αρκαδία και μητέρα από Καπαδοκία 
(καταγωγή από το Σούλι της Ηπείρου). 
Όταν τελείωσε το δημοτικό συνέχισε 
την μέση Εμπορική. Μετά πέρασε στην 
Ανωτάτη Εμπορική όπου ενώ εργαζόταν 

έδινε τα εξάμηνα λόγω του εμφυλίου πόλεμο. 
Στα μαθητικά και φοιτητικά χρόνια ήταν στην ΕΠΟΝ. 
Εξαιτίας της δράσης της  στην ΕΠΟΝ την απέκλεισαν από 
επιτυχή γραπτό διαγωνισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο 
ΙΚΑ και στην Δικαιοσύνη.
Η αδικία και η αναξιοκρατία και η περιφρόνηση την 
πείσμωσαν και εντάχθηκε στην ΕΔΑ με δραστηριότητα στις 
επιχειρήσεις, στον κοινωνικό τομέα, στον αθλητισμό και ότι 
χρειαζόταν μόνο ανθρωπιά. 
Αγάπησε την Κρήτη που γεννήθηκε και τους ανθρώπους της, 
την ιστορία της και για αυτό τους δόθηκε. 
Εκπροσώπησε τον Δήμο Ηρακλείου στο Κέντρο Βρεφών 
Μητέρα στη στοά αδελφάτου Πανανείου νοσοκομείου. 
Εκπροσώπησε τον επαγγελματικό χώρο στη διοίκηση του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου και του Επιμελητηρίου στο 
Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου.
Έγινε μέλος της Πανελλαδικής Ένωσης Γυναικών Ελλάδος και 
εκπροσώπησε το νομό Ηρακλείου. Ξεκίνησε τον αθλητισμό 
στον ΕΓΟΗ με διακρίσεις στον κλασσικό αθλητισμό 80 και 
100 μέτρα και εις μήκος απλούν με διακρίσεις. Επίσης ήταν 
πολύ καλή κολυμβήτρια και αυτό βοήθησε όταν ήθελε από την 
περιοχή της Πλάκας (Άγιος Νικόλαος) να πάει απέναντι στην 
Σπιναλόγκα για να βοηθήσει τους ασθενείς κολυμπώντας  από 
1951-1956. Στην επανίδρυση του Εργοτέλη ήταν μέλος της 
διοίκησης μετά την κατοχή.
Πρωτιές: 1η γυναίκα στην διοίκηση του Επιμελητηρίου, 1η 
εκλεγμένη γυναίκα στο Δήμο Ηρακλείου, πρώτη γυναίκα 
οδηγός το 1954.
Ίδρυση Σωματείου Μέριμνας με 1500 μέλη.

Οι
Πρώτες 
Κυρίες

Οι τομείς σήμερα που 
δραστηριοποιούνται περισσότερο 

οι γυναίκες της Κρήτης είναι ο 
τουρισμός, η μεταποίηση, η ένδυση-

υπόδηση και οι επιστημονικές 
ειδικότητες, γιατρών, δικηγόρων, 

μηχανικών ερευνητών, αρχιτεκτόνων 
μηχανικών και καλών τεχνών.
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Η Γνώμη

Η Γνώμη

«Ο θρησκευτικός τουρισμός περιορίζεται στους ομογενείς 
και σε όσους από τους ξένους (ομόδοξους ή και μη) δείχνουν 
ένα σχετικό ενδιαφέρον. Έρχονται για προσκυνήματα και εν-
θαρρύνουν και τους ενδιαφερόμενους ξένους. Κύρια σημεία, 
ειδικά για τους ξένους, είναι το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα. 
Οι Έλληνες επισκέπτονται  και τα θρησκευτικά μνημεία της 
ιδιαίτερης περιοχής καταγωγής των (Μοναστήρια, Προσκυ-
νήματα κ.λπ)» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο 
«Ην-Ων» ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ Χαρκιολά-
κης (κατά κόσμον: Εμμανουήλ Αντ. Χαρκιολάκης).
ΕΡ. Ποιος ο ρόλος της ομογένειας για την ανάπτυξη του ιστο-
ρικού θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα;
ΑΠ. Ἡ ομογένεια συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη γενι-
κότερα του τουρισμού στην Ελλάδα με την έντονη προβολή 
ευκαίρως - ακαίρως όλων εκείνων των στοιχείων της Πατρί-
δος μας που θα είχαν κάποιο ενδιαφέρον για τους λαούς όπου 
διαβιώνει ἡ κατά τόπους Ελληνική Ομογένεια (ήλιος, θάλασ-
σα, νησιά, βουνά, σπόρτς, ιστορία, αρχαιότητες, βυζαντινά 
μνημεία, καλές τέχνες, χοροί, παραδοσιακά φαγητά, κ.τ.λ.). 
Ειδικά για τον θρησκευτικό τουρισμό το πράγμα περιορίζεται 
στους ίδιους τους ομογενείς και σε όσους από τους ξένους 
(ομόδοξους ἤ και μη) δείχνουν ένα σχετικό ενδιαφέρον. Έρ-
χονται οι ίδιοι για προσκυνήματα και ενθαρρύνουν και τους 
ενδιαφερόμενους ξένους. Κύρια σημεία, εδικά για τους ξέ-
νους, είναι το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα. Οι δικοί μας θα 
επισκεφθούν και τα θρησκευτικά μνημεία της ιδιαίτερης πε-
ριοχής καταγωγής των (Μοναστήρια, Προσκυνήματα κ.λπ).
ΕΡ. Ποια η σημασία της παλιάς σημαίας της Κρήτης και τι 
απεικονίζει και τι πρέπει να γνωρίζουν  σήμερα οι κρητικοί εν 
όψει του εορτασμού των 100 χρόνων Ένωσης με την Ελλάδα;
Απ. Η λεγόμενη «παλαιά σημαία της Κρήτης» είναι μία παρα-
ποιημένη Ελληνική Σημαία, που τέθηκε σε χρήση στην Κρήτη 
στα χρόνια της «Αυτονομίας» από το 1898 ως το 1913, τότε 
που ἡ Κρήτη ήταν ένα προτεκτοράτο των Μεγάλων Δυνάμε-
ων της εποχής (Ρωσίας, Γαλλίας, Αγγλίας και Ιταλίας) υπό την 
επικυριαρχία του Σουλτάνου, με το όνομα «Κρητική Πολι-
τεία». Πρόκειται για τη γνωστή Ελληνική Σημαία της Ξηράς, 
της οποίας όμως το ένα από τα τέσσερα τετράγωνα (το πάνω 
αριστερά) αντί για γαλάζιο ήταν κόκκινο με ένα λευκό άστρο 
στη μέση. Αυτό έδειχνε την Οθωμανική επικυριαρχία (έστω 
και ψιλή) επί της Κρήτης. Ήταν μιά σημαία που ο Κρητικός 

Ελληνισμός εμίσησε από την πρώτη στιγμή και ποτέ δεν την 
αποδέχθηκε. Γι’ αυτὸν ἡ Σημαία ήταν μιά, μοναδική και ανα-
ντικατάστατη. Ἡ Γαλανόλευκη των Πανελλήνων. Η επανεμ-
φάνιση, λοιπόν, εκατό χρόνια και πλέον μετά, εντελώς ξαφ-
νικά (!), αυτού του εκτρώματος που είχαν οι ξένοι επιβάλει 
στους Κρήτες για σημαία μας, είναι πάρα-πάρα πολύ ύποπτη 
και αναμφίβολα εξυπηρετεί σκοτεινές επιδιώξεις (ας θυμη-
θούμε το Κόσσοβο, που είναι η μήτρα του Σερβικού έθνους, 
τί έπαθε και που βρίσκεται!). Τις υποψίες μας ενισχύει ἡ πα-
ρουσίασή της προ διετίας από τηλεοπτική διαφήμιση γνωστής 
διεθνούς εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, η οποία όταν είδε την 
αντίδραση που δημιουργήθηκε, έσπευσε να την αποτραβήξει. 
Αν αυτά συνδυασθούν και με μερικούς δόλιους ψιθύρους περί 
διεξαγωγής «Δημοψηφίσματος» (!!!) για το αν ἡ Κρήτη πρέ-
πει να συνεχίσει να αποτελεί τμήμα του Ελληνικού Κράτους ἤ 
θέλει ὁ λαός της να την δει «Ανεξάρτητη» (!!!), τότε το πράγ-
μα γίνεται εξόφθαλμα επικίνδυνο! Λυπάμαι που υπάρχουν 
αφελείς (ἤ μήπως προδότες;) που επιμένουν να κολλούν αυτή 
τη «σημαία» στα αυτοκίνητα τους για να διαλαλήσουν τάχα 
την Κρητική τους υπερηφάνεια. Κάθε γνήσιος πατριώτης πρέ-
πει να είναι προσεκτικός και να αντιδρά σωστά. Η Κρήτη εί-
ναι Ελλάδα, όσο και η Ακρόπολη με τον Παρθενώνα. Τίποτε 
λιγότερο, τίποτε περισσότερο! Και δεν νοσταλγεί ούτε ξένες 
επικυριαρχίες, ούτε αποσπάσεις από τον εθνικό κορμό, όπου 
με χίλια βάσανα, με τόσους αγώνες αιώνων και τόσα αίματα 
κατάφερε επιτέλους να ενσωματωθεί πριν από ένα αιώνα.
ΕΡ. Ποιες είναι οι ενέργειες του Πατριαρχείου το 2013 όπου 
έχει χαρακτηρισθεί από τον Πατριάρχη ως έτος θρησκευτικής 
ελευθερίας;
ΑΠ. Το 2013 έχει ανακηρυχθεί από το Πατριαρχείο ως «ΕΤΟΣ 
ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». Όπως ξέρετε, το 
Πατριαρχείο δεν έχει ούτε κοσμική εξουσία και δύναμη, ούτε 
οικονομικὲς δυνατότητες. Είναι ένα καθαρώς πνευματικό κα-
θίδρυμα και ἡ δύναμή του είναι μόνο πνευματική και ηθική. 
Έτσι, το κυριότερο όπλο του είναι ὁ πνευματικός λόγος, ὁ 
βασισμένος στην αιώνια ευαγγελική αλήθεια και στο ορθό-
δοξο ήθος. Και είναι πάντοτε πειστικός ο λόγος του γιατί έχει 
αντίκρισμα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας και του ίδιου 
του Πατριαρχείου, που είναι πάντοτε σταυρική, ταπεινή, θυ-
σιαστική χάριν του ανθρώπου, αλλά και πάντοτε γεμάτη από 
φώς και ελπίδα Αναστάσεως. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης 

μας, λοιπόν, ως έκφραση της φωνής όλου του πληρώματος 
της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας (Συνόδου, Κλή-
ρου και πιστού Λαού), απευθύνει κατά καιρούς εκκλήσεις 
για τα μείζονα προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπό-
τητα. Ἡ φωνή του φθάνει και στα μεγάλα φόρα (από ΟΗΕ 
μέχρι Ευρωκοινοβούλιο και Συμβούλιο της Ευρώπης κ.λπ.) 
και σε διεκκλησιαστικές, διομολογιακές και διαθρησκευτικές 
συναντήσεις, και διαλόγους, παντού. Βεβαίως ὁ Πατριάρχης 
έχει πάντοτε σε πρώτη γραμμή και το θέμα της θρησκευτικής 
ελευθερίας, που ασφαλώς είναι τόσο ζωτικό και για την επι-
βίωση του ίδιου του Πατριαρχείου, καθώς και άλλων Εκκλη-
σιών (Μέση Ανατολή κ.λπ.). Είναι γνωστές οι επανειλημμένες 
σχετικές εναγώνιες εκκλήσεις του Πατριάρχου, η σύγκληση 
διαθρησκειακών Συνεδρίων γι’ αυτό το σκοπό, οι επίσημες 
διακηρύξεις των, καθώς και όλα τα σχετικά βήματα και οι 
ενέργειες της πρωτεύθυνης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας και 
του Πρώτου μας, Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου 
κ.κ. Βαρθολομαίου.
Βιογραφικό
Ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ Χαρκιολάκη (κατά 
κόσμον: Εμμανουήλ Αντ. Χαρκιολάκη) γεννήθηκε το 1955 
στη Σητεία Λασιθίου-Κρήτης.

Έχει παρακολουθήσει τη Σχολή Κατηχητών Αποστολικής Δι-
ακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήνα, 1973-1974. Πήρε 
πτυχίο, από τη Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 
το  1978, Λίαν Καλώς και είναι στο Πανεπιστήμιο Flinders, 
Adelaide, South Australia, PhD (Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας), 
2002. Διατριβή: «Θρησκευτική και Λαϊκή Παράδοση στον 
Φώτη Κόντογλου».
Εργάσθηκε ως καθηγητής των Αρχαίων και των Νέων Ελλη-
νικών και του μαθήματος της Λειτουργικής στη Θεολογική 
Σχολή του Αποστόλου Ανδρέου, Sydney, Australia, 1987, 
1988 και 1989 (3 ακαδημαϊκά έτη).
Επίσης χειροτονήθηκε ως Επίσκοπος Αριανζού 3-12-1989 
στο Σύδνεϋ Αυστραλίας. Επίσης ήταν Βοηθός Επίσκοπος για 
Νότιο και Βόρειο Αυστραλία (1989-2000) και για Μελβούρνη 
– Βικτώρια  και Τασμανία (2001-2003).
Χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας στις  21 Ιου-
λίου 2003 λόγω  παραίτησης Αύγουστος 2005.
Από Σεπτεμβρίου 2005 εἰς Πειραιά. 
Μητροπολίτης Προικοννήσου, Υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης 
Προποντίδος χειροτονήθηκε στις  24 Ιουνίου 2008.
Ακόμη είναι μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου (2009-2010).

Συμβολή ομογένειας στον θρησκευτικό τουρισμό

Ο Μητροπολίτης Προικοννήσου Ιωσήφ Χαρκιολάκης
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Παραδοσιακές Επιχειρήσεις

«Τα Σφακιανά γαλακτοκομικά προϊόντα, γραβιέρα, ανθότυρο, 
μυζήθρα κλπ, αλλά και το κρέας είναι μοναδικά όχι για κάποιο 
μαγικό ή ανεξήγητο λόγο αλλά λόγω του ότι εδώ η κτηνοτρο-
φία είναι παραδοσιακή. Τα ζώα κινούνται ελεύθερα και τρώνε 
βότανα πολλά από τα οποία είναι ενδημικά. Το ίδιο συμβαί-
νει και με τη μελισσοκομία. Το πολύ καλό κλίμα των ορεινών 
περιοχών ευνοεί την παραγωγή όπως κρασιού ή πατάτας, και 
αντίστοιχα σε πιο χαμηλό υψόμετρο τα κηπευτικά και τις ελιές 
αλλά και πρωτοποριακές και νέες καλλιέργειες τροπικών και 
υποτροπικών φυτών υψηλής αξίας. Επίσης ο τόπος είναι κα-
τάλληλος για καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών» τόνισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Σφακίων Ιωσήφ-Δημήτρης Σαβιο-
λάκης.
Ερ. Ποια προϊόντα θα παράγει ο νέος Συνεταιρισμός;
Απ.  Αντικείμενα δράσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σφακί-
ων είναι όλος ο κύκλος της παραγωγής, πιστοποίησης, τυποποί-
ησης, προώθησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων που 
παράγονται στην περιοχή που δραστηριοποιούμαστε, δηλαδή 
στην επικράτεια του Δήμου Σφακίων. Πρόκειται για ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει όλους τους κλάδους 
της αγροτικής παραγωγής, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την 
αλιεία, την μελισσοκομία κλπ. 
Κατ’ αρχήν, και πρώτη μας δουλειά μας θα είναι η διοικητι-
κή και γραμματειακή υποστήριξη των μελών μας στις σχέσεις 
τους με τις υπηρεσίες του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και κυρίως σε ότι έχει σχέση με τις επιδοτήσεις που δικαι-
ούνται. Είναι επείγον και φλέγον ζήτημα λόγω του ότι έχει να 
κάνει με τις επιδοτήσεις της αγροτικής παραγωγής και είναι 
άμεσο θέμα οικονομικής επιβίωσης για πολύ κόσμο. Στα άμεσα 
σχέδια μας επίσης είναι να προσπαθήσουμε να προμηθευτούμε 
υπέρ των μελών μας  κάποια εφόδια σε καλύτερες τιμές αφού 
θα μπορούμε να αγοράσουμε χονδρικώς. 
Τα Σφακιά είναι πολύ δύσκολος τόπος αλλά παράλληλα είναι 
και ευλογημένος τόπος. Είναι κυρίως ορεινή και δύσβατη πε-
ριοχή αλλά μπορεί να παράξει προϊόντα μοναδικής ποιότητας 
και αξίας. Η αγροτική μας παραγωγή, σήμερα, είναι κυρίως 
κτηνοτροφικά προϊόντα, ελαιόλαδο, μέλι, κρασί, κηπευτικά και 
άλλα, τα οποία όμως παρόλο που είναι, κατά κοινή ομολογία, 
πολύ υψηλής ποιότητας, λόγω κυρίως του φυσικού περιβάλ-
λοντος στο οποίο παράγονται, διατίθενται στο χονδρεμπόριο ή 
σε μεταποιητές χάνοντας έτσι αυτή την υπεραξία, που θα μπο-
ρούσε να κερδίσει ο παραγωγός τους, αλλά και ο καταναλωτής 

τους. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηρι-
στικών των προϊόντων του τόπου μας, ώστε να λάβουν τη θέση 
που τους αξίζει στην αγορά, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη 
του καταναλωτή, να μειωθούν όσο γίνεται οι περίφημοι μεσά-
ζοντες, και σαν συνέπεια όλων αυτών τελικά να κερδίζει σε 
ποιότητα και τιμή ο καταναλωτής και να βελτιώνεται το εισό-
δημα του παραγωγού.
Ερ. Ποιο είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης του;
Τα Σφακιανά γαλακτοκομικά προϊόντα, γραβιέρα, ανθότυρο, 
μυζήθρα κλπ, αλλά και το κρέας είναι μοναδικά όχι για κάποιο 
μαγικό ή ανεξήγητο λόγο αλλά λόγω του ότι εδώ η κτηνοτρο-
φία είναι ακόμη παραδοσιακή, είναι ελεύθερη. Τα ζώα ακόμα 
βόσκουν στις μαδάρες και τρώνε βότανα πολλά από τα οποία 
είναι ενδημικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μελισσοκομία, το 
Σφακιανό μέλι είναι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο της 
Κρήτης. Το πολύ καλό κλίμα των ορεινών περιοχών ευνοεί την 
παραγωγή π.χ. κρασιού ή πατάτας και αντίστοιχα σε πιο χαμη-
λό υψόμετρο τα κηπευτικά και τις ελιές  αλλά και πρωτοπορι-
ακές και νέες καλλιέργειες τροπικών και υποτροπικών φυτών 
υψηλής αξίας. Επίσης ο τόπος μας είναι κατάλληλος για καλ-
λιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Τα Σφακιά, 
άλλωστε, είναι και ο μοναδικός τόπος και η μοναδική πατρίδα 
πολλών από αυτά τα φυτά.
Αυτά είναι μερικά, μόνο, από τα ζητήματα που θα μας απα-
σχολήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Για όλα αυτά όμως 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Και 
κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα 
που πρέπει να κερδίσουμε. Την κινητοποίηση των ανθρώπων, 
την επανεκκίνηση της αγροτικής παραγωγής που έχει λίγο-πο-
λύ βαλτώσει και φθίνει, και το οποίο πρόβλημα αναγνωρίζεται 
πλέον, έστω και αργά, ως ένα από τα σοβαρότερα της εθνικής 
μας οικονομίας. Για το σκοπό αυτό θα προσπαθήσουμε οργα-
νώσουμε εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις, να μάθουμε όλοι μας 
πως θα παράγουμε αγροτικά προϊόντα ανταγωνιστικά σε τιμές 
αλλά κυρίως και πριν απ’ όλα να παράγουμε προϊόντα υψηλής 
ποιότητας ικανά να σταθούν σε οποιοδήποτε ελληνικό αλλά 
και ξένο εμπορικό ράφι, να καλύπτουν τις αυστηρότερες προ-
διαγραφές και να ικανοποιούν τις υψηλότερες απαιτήσεις. Το 
μέλλον μας βρίσκεται στην ποιότητα και όχι τόσο στην ποσό-
τητα, στην τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων και 
στην προστασία και ανάδειξη της ονομασίας και της προέλευ-
σης τους. Για τα Σφακιανά προϊόντα, η καταγωγή τους έχει ένα 
«ειδικό βάρος» που τους αποδίδει μια υπεραξία που μπορούμε 

Ανάδειξη Σφακιανών κτηνοτροφικών προϊόντων

να εκμεταλλευτούμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την υποχρέ-
ωση αυτό το όνομα να το προστατέψουμε.
Σήμερα πια οι συγκυρίες επιτάσσουν δραστικές αλλαγές σε 
πολλά  επίπεδα αλλά κυρίως στον οικονομικό και παραγωγικό 
τομέα, και ο Συνεταιρισμός μας φιλοδοξεί να συμβάλλει και να 
προωθήσει την επιστροφή στην μοναδική πραγματική παραγω-
γή, στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή.
Ερ. Ποιο είναι το ιστορικό ίδρυσής του;
Απ. Η ίδρυση αγροτικού συνεταιρισμού στα Σφακιά (26 Νοεμ-
βρίου 2012) ήταν επιθυμία και αίτημα των Σφακιανών, πολλών 
χρόνων, που για διάφορους λόγους δεν είχε πραγματοποιηθεί 
έως τώρα. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σφακίων, ιδρύθηκε στις 
26 Νοεμβρίου 2012, όταν εκδόθηκε η  δικαστική απόφαση που 
επικύρωσε το καταστατικό του και έχει 351 ιδρυτικά μέλη. Τα 

μέλη θα αυξηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα όταν θα ξεκι-
νήσουν οι εγγραφές νέων μελών.
Ερ. Ποιο είναι το διοικητικό συμβούλιο του Συνεταιρισμού;
Απ. Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο έκανε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες, νομικές, οργανωτικές κλπ, για την νομική 
αναγνώριση του Συνεταιρισμού και τη σύγκληση της πρώτης 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η πρώτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε 
στις 13 Δεκεμβρίου 2012, όπου εκλέχθηκε 5μελές Διοικητικό 
Συμβούλιο, με τετραετή θητεία το οποίο συγκροτήθηκε σε 
σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Σαβιολάκης Ιωσήφ-Δημήτρης, Αντι-
πρόεδρος: Μπολιώτης Γεώργιος, Γραμματέας: Γερωνυμάκης 
Γεώργιος, Ταμίας: Σκουλούδης Μιχάλης, Μέλος: Σφηνιάς Νι-
κόλαος.
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Μια οικονομία απαλλαγμένη από καρτέλ και λόμπυ μοιάζει 
με έφηβο όπου παρά τα τυχόν λάθη του, θα αναπτυχτεί χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια. Παράδειγμα τέτοιας ανάπτυξης είναι το 
Χόνγκ Κογκ, η Νότια Κορέα, η Ταιβάν, η μεταπολεμική Ιαπωνία 
και Γερμανία, κλπ.
Οι προστατευτικές πολιτικές και νομοθεσίες που επιτυγχάνουν 
τα καρτέλ για τα μέλη τους, είτε με παρασκηνιακή είτε με 
φανερή δράση εξασφαλίζει την αναδιανομή σημαντικού πλούτου 
για τα μέλη τους. Μια άδικη αναδιανομή, η οποία πολλές φορές 
γίνεται με την «ανοχή» του κράτους εις βάρους του κοινωνικού 
συνόλου και της ευημερίας των πολιτών. 
Τα καρτέλ τιμών αναπτύσσονται σε κλάδους όπου υπάρχει 
αρκετά μικρός αριθμός επιχειρήσεων πράγμα το οποίο τους 
επιτρέπει να συμμετέχουν σε συμπαιγνία πιο εύκολα. Έτσι, 
σε αυτούς τους κλάδους, η μείωση των τιμών καθίσταται 
ανελαστική σε αντίθεση με άλλους κλάδους όπου λόγω της 
ύπαρξης πολλών επιχειρήσεων δεν μπορούν να συνάψουν 
καρτέλ τιμών, οπότε οι τιμές τους είναι ελαστικές.
Οι πολίτες πληρώνουν ακριβές τιμές και έτσι συνολικά η 
κοινωνία αναλώνει περισσότερους πόρους για να πληρώνει 
υψηλές τιμές για προϊόντα ή υπηρεσίες που θα μπορούσαν 
να αγοράσουν πολύ φθηνότερα ένα δεν υπήρχαν τα καρτέλ. 
Αυτοί οι πόροι όμως θα μπορούσαν να απέδιδαν περισσότερο 
αν αφιερωνόταν σε άλλες ωφέλιμες  δραστηριότητες όπου θα 
δημιουργούσαν και θέσεις εργασίας.
Σε περίπτωση ύφεσης, η μείωση της ζήτησης προκαλεί μείωση 
των τιμών σε τομείς όπου δεν υπάρχουν καρτέλ, πράγμα το 
οποίο ανακουφίζει εν μέρει τους πολίτες των οποίων έχει μειωθεί 
το διαθέσιμο εισόδημα τους. 
Η Ελλάδα έχει πολλές μορφές καρτέλ τιμών, σχεδόν σε 
όλους τους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Τα καρτέλ, 
σε περίπτωση ύφεσης, προκείμενου να αναπληρώσουν τα 
έσοδα τους από τις μειωμένες ποσότητες που ζητούν πλέον οι 
καταναλωτές, όχι μόνο κρατούν τις τιμές σταθερές αλλά σε 
πολλές περιπτώσεις τις αυξάνουν. 
Η μη προσαρμογή των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα σύμφωνα 
με την νέα μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών 
έχει ως αποτέλεσμα οι τιμές που καθορίζουν τα καρτέλ να 
φαίνονται ακόμα πιο ακριβές από ότι ήταν στο παρελθόν. Αυτό 
θα επιφέρει μεγαλύτερη μείωση της ζήτησης με περαιτέρω 
συνέπεια κάθε μακροχρόνια επένδυση να θεωρείτε παράτολμη. 
Έτσι οι δαπάνες για επενδύσεις θα υποχωρήσουν περεταίρω, η 

ανεργία θα αυξάνει χωρίς επενδύσεις, η ζήτηση θα μειώνεται 
λόγω της αύξησης της ανεργίας και μια επικίνδυνη καθοδική 
σπείρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς κάθε μια από αυτές τι 
εξελίξεις θα επιδεινώνει τις άλλες. 
Προκειμένου να αναστραφεί η προς τα κάτω καταστροφική 
σπείρα της οικονομίας θα πρέπει να «σπάσει» η δύναμη των 
καρτέλ, ώστε συνολικά οι τιμές στην οικονομία, ελεύθερες 
από καρτελοποίηση, να προσαρμοστούν στην νέα χαμηλότερη 
αγοραστική δύναμη των πολιτών. 
Οι τιμές σε ορισμένους τομείς όπως π.χ. τα ενοίκια έχουν 
προσαρμοστεί στα νέα επίπεδα ζήτησης. Θα πρέπει οι 
προσπάθειες της Επιτροπής Ανταγωνισμού να εστιαστούν στο 
«σπάσιμο» των καρτέλ τιμών προκειμένου να ανακουφιστούν 
οι πολίτες και να ανακτήσουν μέρος της αγοραστικής τους 
δύναμης. Μόνο τότε θα μπορέσει η οικονομία να ισορροπήσει 
σε ένα σημείο από το οποίο σταδιακά και σε βάθος χρόνου θα 
ξεκινήσει και πάλι η ανάπτυξη της οικονομίας. Χωρίς όμως την 
διάσπαση των καρτέλ τιμών, η ανάπτυξη θα καθυστερήσει πολύ 
να έρθει, και όταν θα έρθει η διανομή του παραγόμενου πλούτου 
δεν θα  διαχέεται προς όφελος του συνόλου των πολιτών, αλλά 
και πάλι προς όφελος των καρτέλ. Εξάλλου ευημερία σημαίνει 
οι πολίτες να έχουν δικαίωμα, ανάλογα με την προσπάθεια τους 
και την εργασία τους στην διανομή του παραγόμενου πλούτου. 
Η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται είτε φανερά είτε 
παρασκηνιακά, από κανένα καρτέλ ή λόμπυ. 
Το κράτος πρέπει να ασκεί συνετή διακυβέρνηση και να 
αποτρέπει την λειτουργία καρτέλ και λόμπυ που ευνοούν 
συντεχνιακά συμφέροντα εις βάρος του γενικότερου 
συμφέροντος της κοινωνίας. Ο Mancur Olson στο βιβλίο του 
η «Άνοδος και η Παρακμή των Εθνών», αναπτύσσει μια νέα 
οικονομική θεωρία η οποία αποτρέπει την άδικη συγκέντρωση 
των εισοδημάτων στα καρτέλ. Προτείνει την ανάκληση 
κάθε νομοθεσίας ή ρύθμισης που δίνει την δυνατότητα σε 
ομάδες εδικών συμφερόντων, να καθαρίζουν υψηλές τιμές, 
χρησιμοποιώντας την ισχύ τους, σε βάρος της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό θα προσαρμοστεί η οικονομία 
ώστε τα επίπεδα τιμών να ισορροπήσουν στη πραγματική 
παραγωγική της ικανότητα, θα απελευθερωθούν πόροι σε πιο 
ανταγωνιστικές δραστηριότητες, θα αρχίσει η προσέλκυση 
επενδύσεων ώστε να μειωθεί το τραγικό ποσοστό της ανεργίας, 
το οποίο αποτελεί την πιο οδυνηρή συνέπεια της οικονομικής 
κρίσης.

Οι επιπτώσεις των καρτέλ στην οικονομία

Η Ενημέρωση Ατσαλάκης Γιώργος Οικονομολόγος 
Λέκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης
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Here, in Crete, “welcome” has a different meaning. It comes from the 
heart, the beautiful environment, the friendly people, the rich culture. 
It comes with the first sip of ouzo by the sea. Choose your favourite 
M Hotel, at Mirabello bay and enjoy a whole new Crete. 
Welcome to the M world, a new experience you shouldn’t miss.

MORE THAN HOTELS

• Iberostar Mirabello Beach & Village • Hermes • Coral - Members of the M Hotels Group
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«Η αξιοποίηση των πολλών δυνατοτήτων της Κρήτης, έχει 
στόχο το «ξεκλείδωμα» των μεγάλων αγορών του Καναδά και 
της Αμερικής. Ο λόγος είναι ότι μπήκαν  οι βάσεις για τη μα-
ζική εξαγωγή Κρητικών προϊόντων και άνοιξε ο δρόμος για 
μια πιο στενή συνεργασία του Καναδά με την Κρήτη και την 
Ελλάδα» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο πρόε-
δρος του Ελληνο-Καναδικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος 
Κατσιγιάννης.
Ερ. Ποια είναι η νέα συνεργασία για εξαγωγές προϊόντων της 
Περιφέρειας Κρήτης στον Καναδά;
Απ. H επίσκεψη Αρναουτάκη στον Καναδά για την προώθη-
ση των Κρητικών προϊόντων, την ενίσχυση του τουριστικού 
ρεύματος και τη στήριξη της ομογένειας με το σύνθημα «δυ-
νατή Κρήτη παντού» στην Ελλάδα, στην ομογένεια και στις 
διεθνείς αγορές, με στοχευμένες δράσεις στην εξωστρέφεια, 
στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νη-
σιού, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στην προώθηση 
των ποιοτικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, ως κοινός 
στόχος του Περιφερειάρχη και των ομογενών του Καναδά και 
της Αμερικής, μ’ εξέχοντα μέλη των οποίων συναντήθηκε ο κ. 
Σταύρος Αρναουτάκης, κατά την παραμονή του στον Κανα-
δά, έκανε μία πολύ καλή αρχή στον τομέα της συνεργασίας. 
Άλλωστε σκοπός των συναντήσεων και των επαφών ήταν η 
αξιοποίηση των πολλών δυνατοτήτων της Κρήτης, με στόχο 
το «ξεκλείδωμα» των μεγάλων αγορών του Καναδά και της 
Αμερικής.
Μάλιστα ο κ. Αρναουτάκης κατά τις επαφές του με Υπουρ-
γούς, βουλευτές, Γερουσιαστές, υψηλούς διπλωμάτες και επι-
χειρηματίες, τους απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση να επισκε-
φτούν την Κρήτη, προκειμένου να εδραιωθεί μια στενότερη 
συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Οι ομογενείς του Καναδά και 
της Αμερικής χαρακτήρισαν ιδιαίτερα χρήσιμες τις επαφές του 
Περιφερειάρχη και κυρίως αυτές με υψηλόβαθμους αξιωμα-
τούχους της Καναδικής κυβέρνησης, καθώς -όπως τόνισαν- 
μπήκαν οι βάσεις για τη μαζική εξαγωγή Κρητικών προϊόντων 
και άνοιξε ο δρόμος για μια πιο στενή συνεργασία του Καναδά 
με την Κρήτη και την Ελλάδα. Στο μεταξύ για την ενίσχυση 
αυτής της σχέσης θ’ ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες από 
πλευράς Περιφέρειας Κρήτης, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να 

είναι ακόμα πιο ουσιαστικό. Παράλληλα, ο κ. Αρναουτάκης 
στο Δημαρχείο του Μόντρεαλ εγκαινίασε την έκθεση φωτο-
γραφίας για τη συμπλήρωση 100 χρόνων Κρητικής παρουσίας 
στην ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημα-
ντική έκθεση, που καταγράφει με μοναδικά ντοκουμέντα την 
εξέλιξη και την πορεία των Κρητικών στη διάρκεια ενός αιώ-
να. Η σημαντικότητα της έκθεσης αλλά και της παρουσίας των 
Κρητικών στο Μόντρεαλ, προκύπτει και από το γεγονός ότι το 
Δημαρχείο φιλοξένησε για πρώτη εκδήλωση φορέα που δεν 
έχει άμεση σχέση και σύνδεση με τη Δημοτική αρχή. Οπότε 
θεωρώ ότι η αρχή έχει γίνει και δεν μένει παρά να γίνουν πρά-
ξη οι ανακοινώσεις. Καλή θέληση και πρόθεση συνεργασίας 
υπάρχει πάντως και από τις δύο πλευρές.
Ερ. Ποιο είναι  το πρόγραμμα ανάπτυξης  για νέες συνεργασί-
ες ελληνικών και καναδικών επιχειρήσεων;
Απ. Οι Ελληνο-καναδικές σχέσεις έχουν σημαντικές δυνατό-
τητες ανάπτυξης, εάν αδράξουν τις ευκαιρίες και οι δύο πλευ-
ρές. Ελλάδα και Καναδάς συνδέονται με παραδοσιακές και 
άριστες σχέσεις φιλίας και αυτές οι σχέσεις ενισχύονται από 
τη δυναμική παρουσία της Ελληνο-Kαναδικής Κοινότητας. Ο 
Καναδάς και η Ελλάδα υπέγραψαν πρόσφατα συμφωνία για 
την κατάργηση της διπλής φορολόγησης. Παράλληλα, στην 
τελευταία επίσκεψη του Καναδού Πρωθυπουργού στην Ελ-
λάδα υπογράφηκε συμφωνία για την κινητικότητα μεταξύ των 
νέων Ελλάδας και Καναδά. Ο Καναδάς γιόρτασε το 2012, 70 
χρόνια φιλίας με την Ελλάδα, καθώς το 1942 συνήφθησαν επί-
σημα οι διπλωματικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Κα-
ναδική επιχείρηση πραγματοποιεί ήδη μία μεγάλη επένδυση 
σε ορυχεία χρυσού στη Β. Ελλάδα, ενώ επίσης δραστηριοποι-
ούνται στη χώρα μας και άλλες  καναδικές επιχειρήσεις. Ήδη 
γνωστές καναδικές επιχειρήσεις έχουν επενδύσει στην Ελ-
λάδα: McCain Hellas S.A., Coffee Time Hellas, Bombardier 
Transportation Hellas S.A. κ.λπ. Η Ελλάδα εκπροσωπείται 
στον Καναδά από την Πρεσβεία της στην Οττάβα. Παράλλη-
λα, διατηρεί Γενικά Προξενεία στο Μόντρεαλ, το Τορόντο και 
το Βανκούβερ. Αντίστοιχα, ο Καναδάς διατηρεί Πρεσβεία με 
Προξενικό Γραφείο στην Αθήνα και επίτιμο Προξενείο στη 
Θεσσαλονίκη. Η παρουσία της ελληνικής ομογένειας στον 
Καναδά είναι αξιόλογη και πολύπλευρη. Εκτιμάται ότι στη 

χώρα ζουν περί τα 300.000 άτομα ελληνικής καταγωγής. Οι 
Καναδοί υπήκοοι ελληνικής καταγωγής στον Καναδά δραστη-
ριοποιούνται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής (στην 
πολιτική, τον ακαδημαϊκό χώρο, τον επιχειρηματικό κόσμο, τα 
ελεύθερα επαγγέλματα κ.λπ). Πλέον ο Καναδάς είναι μια από 
τις πέντε κορυφαίες χώρες προέλευσης επενδύσεων για την 
Ελλάδα την τελευταία δεκαετία μετά την τεράστια επένδυση 
καναδικής εταιρείας στη Β. Ελλάδα. Μάλιστα, σε επίσκεψή 
μου σε Τορόντο και Μόντρεαλ και σε συναντήσεις μου με κα-
ναδικές επιχειρήσεις και Ομίλους, τονίστηκε από την καναδι-
κή πλευρά ότι, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, υπάρχει ισχυρό 
ενδιαφέρον και για άλλες στοχευμένες επενδύσεις στην Ελλά-
δα. Με την επένδυση, μάλιστα, της καναδικής εταιρείας στη 
Β. Ελλάδα σε ορυχεία χρυσού δόθηκε μια ψήφος εμπιστοσύ-
νης στην Ελλάδα και τις ευκαιρίες στον τομέα της εξόρυξης. 
Η καναδική εταιρεία έχει πρόγραμμα επενδύσεως 2,3 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα, πρόκειται δηλαδή για μία από 
τις μεγαλύτερες ξένες επενδύσεις στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια. Άλλωστε ο Καναδάς είναι ένας από τους παγκόσμι-
ους ηγέτες στην εξόρυξη και έχει ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο 
που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη.
Τώρα όσον αφορά τα εμπόδια που συναντούν οι καναδικές 
επενδύσεις στην Ελλάδα δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο παρά 
μόνο ότι η Ελλάδα είναι σχεδόν (;) εχθρική στις ξένες επεν-
δύσεις. Γνωστό και αυτό, χιλιοειπωμένα και τα αίτια... Από 
διαπιστώσεις έχουμε καλυφθεί, περιμένουμε να δοθούν ορι-
στικές λύσεις ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που είναι 
βασανιστική για τη χώρα μας. Χωρίς επενδύσεις, ανάπτυξη 
δεν επιτυγχάνεται.
Ερ. Ποιοι είναι οι τομείς επενδύσεων όπου το ενδιαφέρον εί-
ναι αυξημένο;
Απ. Ο τομέας της εξόρυξης, της ενέργειας, του τουρισμού και 
των υπηρεσιών. Ο Καναδάς είναι σημαντικός παγκοσμίως 
«παίκτης» στον τομέα των υδρογονανθράκων, υπάρχει λοι-
πόν ισχυρό ενδιαφέρον καναδικών εταιρειών για την Ελλάδα. 
Ο Καναδάς, επίσης, προσβλέπει στην αλλαγή της ελληνικής 
νομοθεσίας η οποία θα επιτρέψει τη λειτουργία ενός δικτύου 
υδροπλάνων. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, μια ελληνο-κα-
ναδική εταιρεία είναι έτοιμη να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο 
που να συνδέει την ηπειρωτική χώρα με τα νησιά σε όλη την 
Ελλάδα. Αυτό θα ήταν μια ώθηση για high-end τουρισμό και 
θα παίξει καταλυτικό ρόλο, πιστεύουμε, στην ελληνική οικο-
νομική ανάπτυξη. Το 2010, οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές 
Ελλάδας- Καναδά αυξήθηκαν κατά 5 εκατομμύρια δολάρια 
σε 257,3 εκατομμύρια δολάρια. Το εμπόριο υπηρεσιών δε, 
αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο στην Ελληνο-Kανα-
δική εμπορική σχέση. Το 2009 (τελευταίο έτος για το οποίο 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία), οι εξαγωγές υπηρεσιών από 
τον Καναδά προς την Ελλάδα ήταν 392 εκατομμύρια δολάρια. 
Οι εξαγωγές υπηρεσιών από την Ελλάδα προς τον Καναδά 
ήταν ύψους 1,12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό καθιστά 
την Ελλάδα 13ο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο του Καναδά 
στον τομέα των υπηρεσιών και αυτό οφείλεται στη ναυτιλία 
μας! 
Ερ. Ποιος είναι ο ρόλος του ΕλληνοKαναδικού Επιμελητη-
ρίου;

Απ. Ο ρόλος του ΕλληνοKαναδικού Επιμελητηρίου αφορά τη 
διεύρυνση του διμερούς εμπορίου Ελλάδας- Καναδά, την προ-
ώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την προσέλκυση κανα-
δικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Στοχεύουμε στη διεύρυνση 
της συνεργασίας. Μπορεί να γίνει. Ιδιαίτερα στον τομέα των 
υπηρεσιών υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο συνεργασί-
ας.
Ερ. Για το όλο εγχείρημα της προσέλκυσης επενδύσεων, 
υπάρχει συνεργασία με την κυβέρνηση;
Απ. Υπάρχει συνεργασία κατά καιρούς ωστόσο η αστάθεια 
και οι διαρκείς αλλαγές των προσώπων και των πολιτικών που 
ασκούνται, δεν βοηθούν ιδιαίτερα.
Ερ.Ο Καναδάς γιόρτασε το 2012, 70 χρόνια φιλίας με την Ελ-
λάδα. Σε τι στάδιο βρίσκονται οι μεγάλες επενδύσεις, όπως τα 
ορυχεία χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα; 
Απ. Προχωρούν μετά πολλών εμποδίων. Και σας λέω «μετά 
πολλών εμποδίων» γιατί γνωρίζετε τα προβλήματα. Το κακό 
εδώ στη χώρα μας είναι πως μας νοιάζει η γειτονιά μας και 
αυτή βλέπουμε ως πατρίδα και όχι όλη την Ελλάδα. Όλη η 
Ελλάδα είναι η «γειτονιά» μας. Αυτή πρέπει να φροντίζουμε 
και για αυτή να νοιαζόμαστε. Ο πατριωτισμός μας δεν πρέπει 
να εξαντλείται στις λογικές της «αυλής» μας και της «πόρ-
τας» μας αλλά στο κοινό καλό και το κοινό συμφέρον και με 
γνώμονα αυτά να δρούμε όλοι, με κοινωνική συναίνεση, κοινή 
στόχευση, αλληλεγγύη και εργασιακή ειρήνη.
Ερ. Πότε ιδρύθηκε το Ελληνο-Καναδικό Επιμελητήριο;
Απ. Το ΕλληνοKαναδικό Επιμελητήριο ιδρύθηκε το 1996 
από εκπροσώπους των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο 
χωρών προκειμένου να διευρυνθεί και σε επίπεδο συνεργασι-
ών η φιλία της Ελλάδας με τον Καναδά. Στόχος του είναι να 
υποκινήσει και να υποστηρίξει το διμερές εμπόριο αγαθών και 
υπηρεσιών, τις επενδυτικές δραστηριότητες και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας μεταξύ Ελλάδας και Καναδά, καθώς και να προ-
ωθήσει το εμπορικό και επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας 
στον καναδικό επιχειρηματικό κόσμο και τους Καναδούς κυ-
βερνητικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες. Παράλληλα, ανά-
μεσα στις υπηρεσίες που το Ελληνο-Kαναδικό Επιμελητήριο 
προσφέρει στα μέλη του- ελληνικές επιχειρήσεις που συνερ-
γάζονται ή επιθυμούν να συνεργαστούν με τον Καναδά- ή κα-
ναδικές, αντίστοιχα, επιχειρήσεις είναι:
Η παροχή πληροφοριών σχετικά με το οικονομικό, εμπορικό 
και τεχνολογικό περιβάλλον Ελλάδας και Καναδά
Ο εντοπισμός αξιόπιστων ελληνικών και καναδικών επιχειρή-
σεων - δυνητικών συνεργατών για καναδικές και ελληνικές 
επιχειρήσεις, αντίστοιχα.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με στρατηγι-
κές επενδύσεων, επιχειρηματικές πρακτικές, λειτουργικά θέ-
ματα και κανόνες αγοράς και εμπορίου. 
Η οργάνωση και υποστήριξη ημερίδων, συνεδρίων, εκπαιδευ-
τικών σεμιναρίων.
Η επικοινωνιακή υποστήριξη των ελληνικών και των κανα-
δικών εταιρειών και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες (tailor 
made services).
Βιογραφικό
Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Επιμελητηρίου είναι ο κ. 
Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, Νομικός- Δικηγόρος παρ’ Αρείω 
Πάγω - Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής (CIArb). 

«Κλειδί» στις αγορές του Καναδά η Κρήτη

Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης
Πρόεδρος του Ελληνο-Καναδικού Επιμελητηρίου

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

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

Παραδοσιακό μαζεδοπωλείο
Ανοικτά και το μεσημέρι

Ιωάννου Χρονάκη 8 - Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 242117

ΚΑΦΕΝΕΙΟ
Μεζεδοπωλείο
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Προσωπικότητες 
της Κρήτης

Μάνος Κατράκης 
Ο πολυταλαντούχος θεατάνθρωπος.

ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το αστείρευτο και φυσικό του θεατρικό ταλέντο και η υπέροχη 
φωνή του ανέδειξε το Μάνο Κατράκη-συνιδρυτής του Κρα-
τικού Θεάτρου Θεσσαλονίκης- ως το μεγαλύτερο αστέρι του 
ελληνικού και ξένου θεάτρου. Γοήτευσε από την πρώτη του 
εμφάνιση το 1927 σκηνοθέτες, θιασάρχες και κοινό ενώ έχει 
απαγγείλει μοναδικά το «Άξιον Εστί» του Ελύτη ή το «Πέντε 
η ώρα που βραδιάζει» από τον Θρήνο για τον Ιγνάθιο Σάντσεθ 
Μεχίας του Λόρκα.
Γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1908 στο Καστέλι Κισσά-
μου, των Χανίων- Κρήτης. 
Πριν συμπληρώσει τα 10 του χρόνια η οικογένειά του μετακό-
μισε στην Αθήνα, καθώς οι δουλειές του πατέρα δεν πήγαιναν 
και τόσο καλά και θεώρησαν πως η πρωτεύουσα θα προσέφε-
ρε περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες από τη Μεγαλόνη-
σο. Τον Μάνο γοήτευε το ποδόσφαιρο. Έπαιζε αρχικά στην 
ομάδα του «Κεραυνού» και μετά στον «Αθηναϊκό».
Εμφανίζεται για πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή στην Αθήνα 
το 1927. Ο σκηνοθέτης Κώστας Λελούδας θα ενθουσιαστεί 
από τη δυναμικότητα του νεαρού και έτσι ένα χρόνο αμέσως 
μετά θα παίξει στην πρώτη βουβή ταινία «Το λάβαρο του ’21» 
(1928). Ταυτόχρονα σχεδόν συμμετέχει σε θεατρικές παρα-
στάσεις τοπικών θιάσων, όπως του «Θιάσου Νέων» του Αν-
δρέα Παντόπουλου και του θιάσου της Μαρίκας Κοτοπούλη, 
μέχρις ότου καταφέρνει να μπει στο Εθνικό Θέατρο (1931).
 Η δεκαετία του ’30 έφερε την καταξίωσή του στο θεατρικό 
σανίδι, τη γνωριμία του με εξέχουσες προσωπικότητες του 
καιρού.
Από το 1933 έπαιξε κατά σειρά με τους θιάσους Λουδοβίκου 
Λούη, Μήτσου Μυράτ, Βασίλη Αργυρόπουλου και Μαρίκας 
Κοτοπούλη μέχρι το 1935, όταν επαναπροσλήφθηκε από το 
Εθνικό θέατρο.
Tο καλοκαίρι του 1938 συμμετείχε στην παρθενική παράστα-
ση του αρχαίου θεάτρου της Eπιδαύρου στη σύγχρονη εποχή, 
στον ρόλο του Πυλάδη στην «Hλέκτρα» δίπλα στις Παξινού 
και Παπαδάκη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Pοντίρη.
Πολέμησε στο Αλβανικό Μέτωπο όμως η ένταξή του στο 
ΕΑΜ και στο ΚΚΕ τον έβαλαν στο στόχαστρο των συντηρη-
τικών παρατάξεων. 
Το 1943, όταν ανέλαβε Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων 
Ηθοποιών συνέβαλε τα μέγιστα στην ίδρυση του Κρατικού 
θεάτρου Θεσσαλονίκης, όπου και έπαιξε μέχρι το 1946, όταν 
επαναπροσλήφθηκε στο Εθνικό Θέατρο για ένα έτος. 
Τότε, αρνούμενος να υπογράψει «δήλωση μετανοίας» εξορί-

στηκε στην Ικαρία, τη Μακρόνησο και τον Άγιο Ευστράτιο, 
μέχρι το 1952. Η φιλία του και η κοινή πορεία με συναγω-
νιστές του, όπως ο Γιάννης Ρίτσος και ο Γιάννης Χοντζέας, 
τον βοήθησαν να αντιμετωπίσει τις δραματικές αυτές στιγμές. 
Ταυτόχρονα είχε τη δύναμη να εμψυχώνει όποιον συναντούσε 
στη Μακρόνησο και στον Άη Στράτη.
Όταν πια στις αρχές της δεκαετίας του ’50 επιστρέφει στην 
Αθήνα οριστικά, το μετεμφυλιακό κλίμα είναι βαρύ. Λίγες 
πόρτες ανοιχτές, λίγες δουλειές. Αναγκάζεται να εργαστεί ευ-
καιριακά (στο ραδιόφωνο στην αρχή) αλλά σιγά-σιγά κατορ-
θώνει να πάρει μικρούς ή μεγαλύτερους ρόλους στο θέατρο 
και στον κινηματογράφο.
Επίσης το 1951 - 1952 διοργανώνει «ποιητικές απογευματι-
νές» στο θέατρο Μουσούρη. Το 1952 πρωταγωνίστησε στον 
«Προμηθέα» του Αισχύλου με τον Θυμελικό θίασο του Καρ-
ζή σε Δελφούς και Αθήνα, όπου μετά την παράσταση δέχεται 
την έκφραση συγχαρητηρίων από τους Βασιλείς. Ακολούθως 
πρωταγωνίστησε στον θίασο της Κοτοπούλη και το 1953 ορ-
γάνωσε δικό του θίασο.
Οι μεγάλες αγάπες του Μάνου Κατράκη ήταν, εκτός από το 
θέατρο και την τέχνη γενικότερα το ότι (σκιτσάριζε και έγραφε 
ποίηση), οι γυναίκες και ο ιππόδρομος.
Σε ηλικία 25 ετών, με την επίσης ηθοποιό, Άννα Λώρη. Ο γά-
μος του τέλειωσε σύντομα και γρήγορα ήρθε ο πόλεμος κι η 
κατοχή. 
Στα 1954 θα γνωρίσει την σύντροφο της ζωής του και μετέπει-
τα σύζυγό του (τρίτη και τελευταία), τη Λίντα Άλμα μετά από 
μία θεατρική πρεμιέρα. 
Η επόμενη περίοδος ήταν η πιο λαμπρή για τον Κατράκη, τον 
καθιέρωσε και τον καταξίωσε ως μεγάλο άνθρωπο της τέχνης 
στη συνείδηση όλων.
Εγκαταστάθηκε στο Θέατρο Μπρόντγουεϊ το 1978. Οι τιμητι-
κές διακρίσεις που δέχτηκε είναι όπως της Ακαδημίας Αθηνών 
και του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ στο Σαν Φρανσίσκο ενώ 
χαρίζει μοναδικές στιγμές ερμηνεύοντας αποσπάσματα από 
τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου με τη συνοδεία 
του μουσικού Γιώργη Κουτσουρέλη.
Μανιώδης καπνιστής, σχεδόν μέχρι το τέλος της ζωής του, αρ-
νήθηκε να ακολουθήσει αυστηρό πρόγραμμα θεραπείας. Έτσι, 
λίγο μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της τελευταίας 
ταινίας, στην οποία πρωταγωνίστησε -το Ταξίδι στα Κύθηρα 
με σκηνοθέτη τον Θόδωρο Αγγελόπουλο- άφησε την τελευ-
ταία του πνοή στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984, σε ηλικία 76 ετών.
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Από την παράσταση του Καπετάν Μιχάλη 
στο Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο Μάνου Κατράκη, 1966 
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«Η κρίση που ζούμε είναι του ίδιου του συστήματος και όχι 
μόνο του τρόπου διαχείρισής του. Πρέπει να αλλάξουμε όλα 
το πολιτικό σύστημα, το κράτος, οι σχέσεις του πολίτη με το 
κράτος και την πολιτική. Η διέξοδος επομένως δεν βρίσκεται 
στην επιστροφή σε κάποια εκδοχή του παρελθόντος. Η διέ-
ξοδος βρίσκεται στο άνοιγμα νέων δρόμων προς νέα παρα-
γωγικά και καταναλωτικά πρότυπα, προς νέες μορφές πραγ-
ματικής δημοκρατίας, προς νέες κοινωνικές διευθετήσεις, 
βασισμένες στην ισότητα και την αλληλεγγύη, το σεβασμό 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του περιβάλλοντος» επιση-
μαίνει στο νέο του βιβλίο ο συγγραφέας, βουλευτής στην Β΄ 
Περιφέρεια Αθηνών  του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και αντιπρόεδρος 
της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Δραγασάκης με θέμα 
«Ποια έξοδος; Από ποια κρίση; Με ποιες δυνάμεις;»
Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι «Μεγάλες μεταρρυθμίσεις όπως 
του φορολογικού συστήματος ,του διοικητικού μηχανισμού, 
του επανακαθορισμού των σχέσεων κράτους-Εκκλησίας συ-
νιστούν μεγάλες εκκρεμότητες του παρελθόντος ακόμη και 
του απώτερου. Αυτές οι εκκρεμότητες του συλλογικού ιστο-
ρικού μας βίου γίνονται σήμερα επιτακτικές ανάγκες , όρος 
επιβίωσης και επείγουσα προϋπόθεση για την ανάσχεση της 
καταστροφής.
Θα αναφερθώ, όμως σε ορισμένους προγραμματικούς στό-
χους γύρω από τους οποίους μπορεί να υπάρξει ή διαπιστώ-
νεται ήδη, μια σύγκλιση ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων, 
γεγονός που δείχνει ότι αρχίζουν να διαμορφώνονται, έστω 
στις γενικές τους γραμμές, οι άξονες ενός κοινού προγράμ-
ματος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, που είναι ανα-
γκαίοι για την κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση.
- Πρώτος στόχος από κάθε άποψη είναι η επιβίωση του λαού, 
η προστασία του από τη διογκούμενη ανθρωπιστική και 
υγειονομική κρίση. Να μη υπάρχει άνεργος χωρίς επίδομα 
και περίθαλψη. Να μην υπάρχει πολίτης χωρίς περίθαλψη, 
κοινωνική προστασία, χωρίς πρόσβαση στα δημόσια αγαθά, 
χωρίς ένα ελάχιστο εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος.
- Τερματισμός των μνημονίων και αντικατάστασή τους με 

ένα σχέδιο ανόρθωσης και ανασυγκρότησης της οικονομίας 
και της κοινωνίας. Αναδιαπραγμάτευση των επαχθών όρων 
των δανειακών συμβάσεων και ρύθμιση του συσσωρευμένου 
Δημόσιου Χρέους με τρόπο που να το καθιστά «βιώσιμο» 
τόσο έναντι των αγορών όσο και με σχέση με τις αντοχές 
του ελληνικού λαού και τις δυνατότητες της οικονομίας, 
με ενδεικτικό σημείο αναφοράς τον τρόπο ρύθμισης των 
γερμανικών χρεών με τη συμφωνία του Λονδίνου το 1953. 
Αυτό απαιτεί τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του 
συσσωρευμένου χρέους και τη συνομολόγηση μιας «ρήτρας 
ανάπτυξης» για την εξυπηρέτηση του υπολοίπου. Κρατώντας 
ανοιχτές όλες τις δυνατές επιλογές προετοιμαζόμενοι συ-
στηματικά για όλα τα ενδεχόμενα και για τις πιο επιθετικές 
εκδοχές της στάσης των πιστωτών, ως πρώτη και βασική 
επιδίωξη πρέπει να έχουμε τη διεκδίκηση μιας τέτοιας ρύθμι-
σης στο πλαίσιο μιας κοινής ευρωπαϊκής λύσης, μαζί με τους 
άλλους λαούς της Ευρώπης.
- Ανατροπή των στηριγμάτων του παλιού σάπιου δικομματι-
σμού συστήματος των συμφερόντων της διαπλοκής και της 
διαφθοράς της κυριαρχίας των δυνάμεων του νεοφιλελευθε-
ρισμού. Ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σύστημα στη βάση της 
διεύρυνσης της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας 
λογοδοσίας, κατάργηση του πελατειακού συστήματος και 
του κομματισμού της δημόσιας διοίκησης, επιβολή κανόνων 
στη λειτουργία των ΜΜΕ. Ριζική αλλαγή του τρόπου λει-
τουργίας της δημόσιας διοίκησης της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και του κράτους γενικότερα.
Για το νέο καθεστώς οικονομικής δράσης της εκκλησίας 
τονίζεται: Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τις σχέσεις 
κράτους και εκκλησίας δεν είναι πλήρως γνωστό. Το καθε-
στώς αυτό διαμορφώνεται από διάσπαρτες αποσπασματικές 
διατάξεις οι οποίες ,απ΄ όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν ποτέ κω-
δικοποιηθεί. Με τον όρο λοιπόν, «νέο καθεστώς» εννοούμε 
ορισμένες ρυθμίσεις που πέρασαν σιωπηλά μέσα από δύο 
νόμους που ψηφίσθηκαν πρόσφατα από την πλειοψηφία στη 
Βουλή».     

Τερματισμός των μνημονίων και αντικατάστασή τους με ένα 
σχέδιο ανόρθωσης και ανασυγκρότησης της οικονομίας και 
της κοινωνίας. 

Βιβλία
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Πρόσωπα

«Το 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ αγγίζουν τα 8.500 ελληνικά 
κινητά αρχαία αντικείμενα, που έκλεψαν οι Γερμανοί από την 
Ελλάδα. Ειδικότερα στο αρχαιολογικό μουσείο του Μονάχου  
εκτίθενται τα ελληνικά αρχαία χωρίς νόμιμα χαρτιά. Πρόκει-
ται για μία διαρκή αρχαιοκαπηλία και κλοπή που διάγουν εις 
βάρος της Ελλάδος, και τώρα δεν μπορoύν να μας κουνάνε 
το δάκτυλο....  Ακόμη και τώρα, που έχει λακέδες πολιτικούς 
ηγέτες, η Ελλάς εάν αποφασίσει να σηκώσει το ανάστημα 
της, η Γερμανία θα ψάχνει να βρει την σκιά της...» υπο-
γράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Γιώργος 
Λεκάκης συγγραφέας του βιβλίου με θέμα «Αρχαιοκαπηλίες 
των Γερμανών στην Ελλάδα επί Κατοχής».
Ερ. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί 
η έρευνα πριν να αρχίσει η συγγραφή του βιβλίου;
Απ. Το βιβλίο είναι απόρροια εσω-σκαψιμάτων από την 
παιδική μου ηλικία, όταν μαθητής Δημοτικού ακόμη, μας πή-
γαιναν εκδρομές στην Γλυπτοθήκη του Μονάχου (πόλη στην 
οποία γεννήθηκα) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλε-
ως. Εκεί έβλεπα τα αρχαία μας να εκτίθενται, χωρίς καμιά 
νομιμοποίηση, χωρίς κανένα αποδεικτικό νόμιμης κατοχής, 
χωρίς καμιά «συγγνώμη για την κλοπή» (με την γνωστή γερ-
μανική αλαζονεία - αλήθεια από ποια ιστορικά επιτεύγματα 
προκύπτει αυτή;), χωρίς καμιά (για τα μάτια) πινακίδα στα 
ελληνικά... Και απορούσα: Πού τα βρήκαν όλα αυτά; Πώς τα 
κατέχουν; Και όταν αργότερα έμαθα πως ο κάτοχος αρχαίων 
οφείλει να αποδείξει την νομιμότητα της κατοχής τους, έγινα 
έξω φρενών, διότι θυμόμουν πως οι γερμανοί ισχυρίζονται 
πως τα «αγόρασαν»... Ναι, αλλά δεν λένε πως τα αγόρασαν 
από κλέπτες (μιλώ για τα γλυπτά της Αφαίας Αιγίνης)... Είναι 
λοιπόν κλεπταποδόχοι... Ξεκίνησα λοιπόν να ερευνώ το 
θέμα... Και όταν έφθασε στα χέρια μου και ο επίσημος κατά-
λογος των κλοπών, λεηλασιών και αυθαιρεσιών των Γερμα-
νών επί Κατοχής, που εξέδωσε το ίδιο το ελληνικό κράτος το 
1946, έκαμα το χρέος μου... Τον δημοσίευσα, μαζί με όλη την 
έρευνα που έκανα τόσα χρόνια, ως συμπλήρωμα... Έτσι εκ-
δόθηκε το βιβλίο μου «Αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην 
Ελλάδα επί Κατοχής» (από τις εκδόσεις «Κάδμος»).
Ερ. Σε τι αναφέρεται το βιβλίο;
Απ. Σε όλα αυτά που έκλεψαν, κατέστρεψαν και «αφαί-
ρεσαν» οι «φιλότεχνοι» Γερμανοί, όσο καιρό είχαν υπό 
κατοχήν την μικρή (σε μέγεθος) χώρα, που λέγεται Ελλάς, 
που τους έμαθε τι πάει να πει ηρωισμός και αντίσταση στην 
όποια πολεμική μηχανή της παγκοσμιοποιήσεως... Ακόμη το 
φυσάνε και δεν κρυώνουν... Οι Γερμανοί έκλεψαν από την 

Ελλάδα, 8.500 κινητά αρχαία αντικείμενα, που η αξία τους. 
Με μέτριους υπολογισμούς, αγγίζει το 1,5 τρισεκατομμύριο 
ευρώ....
Ερ. Ποια ήταν η παρότρυνση του συγγραφέα για να γράψει 
το βιβλίο;
Απ. Η παρότρυνση ήταν η εύρεση του επισήμου καταλόγου 
του ελληνικού κράτους, του 1946, που είχε παραγγείλει ο 
τότε υπoυργός Παιδείας Παπαδήμος, προς τους αρχαιοφύλα-
κες και διευθυντές αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας. Και 
να φανταστείτε, τότε, δεν απάντησαν όλοι! Από φόβο! Άρα 
ο παραπάνω κατάλογος είναι ελλιπής! Οι Γερμανοί κατα-
λήστευαν τα αρχαία μας, από τα τέλη του 18ου αιώνα ήδη... 
Είναι μια διαρκής αρχαιοκαπηλία και κλοπή που διάγουν εις 
βάρος της Ελλάδος, και τώρα δεν μπορoύν να μας κουνάνε 
το δάκτυλο, γιατί η θεία Δίκη και η Νέμεσις έχει αποδείξει 
ότι πολλάκις αυτό το δάκτυλο αναστρέφεται και αντιστρέ-
φεται στους αλαζόνες... Καλά θα κάνουν να κάτσουν στα 
αυγά τους και να σιωπήσουν, γιατί η Ελλάς έχει αποδειχθεί 
γι’ αυτούς σκληρό καρύδι... Δεν είναι Δανία και Γαλλία, που 
παραδόθηκαν αμαχητί σε μια εβδομάδα... Ακόμη και τώρα, 
που έχει λακέδες πολιτικούς ηγέτες, η Ελλάς εάν αποφασίσει 
να σηκώσει το ανάστημα της, η Γερμανία θα ψάχνει να βρει 
την σκιά της... Άλλωστε Γερμανοί καθηγητάδες είπαν πως 
αν αποφασίσουμε να κινήσουμε διαδικασίες αποζημιώσεων, 
τότε θα τους «πάρουμε και τα σώβρακα»... Δικές τους φωνές 
και δικές τους εκφράσεις είναι αυτές... Όχι δικές μας...
Ερ. Σε τι βοηθάει η συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου;
Απ. Κάθε βιβλίο είναι μια ωρολογιακή βόμβα. Μπαίνει 
μέσα στα μυαλά και στις συνειδήσεις και έχει μια προγραμ-
ματισμένη ώρα, που τα κάνει να εκραγούν. Σε αυτό λοιπόν 
βοηθά. Στην αφύπνιση των ελληνικών μυαλών, στην αφύ-
πνιση του ελληνικού κυττάρου, στην αναγέννηση αυτού του 
έθνους, που αρκετά «κοιμήθηκε» και άφησε την τύχη του 
κόσμου σε χέρια «τεχνοκρατών» και έφεραν τον κόσμο εδώ 
που τον έφεραν... Επιστροφή στα κλασικά ανθρωπιστικά ιδε-
ώδη, που δίδαξε ο ελληνικός πολιτισμός... Επιστροφή στον 
άνθρωπο (που άνω θρώσκει και φιλοσοφεί) και η λύση είναι 
ορατή και κοντά. Αρκεί η αφύπνιση ν’ αρθεί...
Βιογραφικό 
Ο συγγραφέας Γιώργος Λεκάκης γεννήθηκε στο Μόναχο 
της Γερμανίας. Μεγάλωσε και σπούδασε  Κοινωνιολογία-
Λαογραφία και Δημοσιογραφία, είναι μέλος της εταιρείας 
μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ) και της 
Επιτροπής Ενημερώσεως επί των Εθνικών Θεμάτων (ΕΕΕΘ).  

Αρχαιοκαπηλία στην Ελλάδα από Γερμανούς

ο Γιώργος Λεκάκης 
συγγραφέας του βιβλίου 

«Αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα επί Κατοχής».

Ο Γ. Λεκάκης έχει συγγράψει τα βιβλία όπως: «Ολυμπιακοί 
Αγώνες», «Σαμοθράκη-Ιερά Νήσος», «Αιγαίο-ετυμολογίες 
νήσων», «Παραδοσιακές φορεσιές της Ελλάδος», «Η άγνω-
στη Μικρά Ασία», «Ίμβρος παιπαλόεσσα, το Ιερό νησί του 
Ερμού, τ’ ουρανού και των δακρύων», «Αρχαιοκαπηλίες των 
Γερμανών στην Ελλάδα επί Κατοχής» κ.α 
Ως συγγραφέας έχει γράψει τρία θεατρικά έργα, έχει κυ-
κλοφορήσει τρεις ποιητικές συλλογές (την μία μάλιστα με 
τίτλο «Απάνθισμα», προλόγισε ο μεγάλος Έλληνας ηθοποι-

ός Ντίνος Ηλιόπουλος). Η φιλία και η γνωριμία του με τον 
Ντίνο Ηλιόπουλο έκανε τον τελευταίο να του εμπιστευθεί 
την επιμέλεια της αυτοβιογραφίας του «Ένας Ηλιόπουλος 
ονόματι Ντίνος». 
Τον Δεκέμβριο του 2011 η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελ-
ληνικής Μυθολογίας (ΕΜΑΕΜ), δια του προέδρου της. κα-
θηγητού κ. Στ. Παπαμαρινόπουλου, επ’ ευκαιρία της 5ετούς 
λειτουργίας της, βράβευσε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών τον 
Γ. Λεκάκη για την εν γένει προσφορά του στην έρευνα.
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Σκάκι

Πρόσωπα

Ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ανδρέου Αρκαλοχωρίου 
-Καστελλίου-Βιάννου ο Ηγούμενος  Δημήτριος στην  Έκθεση 

Φωτογραφίας του «Ην-Ων» στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης της Κρήτης στο Ηράκλειο 
και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου 

Στρατιώτη.

Φάρμακα και υγειονομικό υλικό συλλέχτηκαν
 στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας για την ενίσχυση απόρων.

Οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο των Δήμων, της Περιφέρειας Κρήτης, και της IGD.

99η επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα στα 
Χανιά. Στη φωτό αριστερά ο Περιφερειάρχης Κρήτης 

Σταύρος Αρναουτάκης.

Αδελφοποίηση του Δήμου Σφακίων με το χωριό Δελβινάκι 
του Δήμου Πωγωνίου στην Ήπειρο. Στη φωτό αριστερά ο 

Δήμαρχος Σφακίων Παύλος Πολάκης.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος, και η κ. Δήμητρα 
Γκαλονάκη, στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας του 

«Ην-Ων» στο Δήμο Ηρακλείου - Πύλη Βιτούρι.

25ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό 
Πρωτάθλημα (2013)
11ο Πανελλήνιο Ομαδικό Σχολικό 
Πρωτάθλημα (2013)

Το 31ο Πανελλήνιο Ομαδικό Κύ-
πελλο για το 2013 διοργανώνει η 
Ελληνική Σκακιστική Ομοσπον-
δία. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 
τρεις φάσεις: Περιφερειακά Κύ-
πελλα, Μπαράζ, Τελική φάση.
Τα περιφερειακά Κύπελλα θα διε-
ξαχθούν με ευθύνη των Ενώσεων-
Τοπικών Επιτροπών και θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και 
τις 26 Μαϊου 2013. Επίσης ευθύ-
νη των Ενώσεων-Τοπική Επιτρο-
πή είναι ο ορισμός του προγράμ-
ματος των αγώνων. Ο νικητής 
κάθε Ένωσης-Τοπική Επιτροπή 
ανακηρύσσεται Κυπελλούχος 
Ένωσης-Τοπικής Επιτροπής.
Τα Μπαράζ θα διεξαχθούν στις 
εξής ημερομηνίες: Κυριακή 9 
Ιουνίου 2013 και Κυριακή 16 Ιου-
νίου 2013.
Στην πρώτη φάση των μπαράζ 
(12 ομάδες) θα συμμετάσχουν 
οι 7 Κυπελλούχοι των Ενώσε-
ων-Τοπική Επιτροπή καθώς και 
η κυπελλούχος ομάδα του 2012 
Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Στην επό-
μενη φάση (προημιτελικοί με 8 
ομάδες), στους 4 προκριμένους 
θα προστεθούν οι Κυπελλούχοι 
της ΕΣΣΝ Αττικής, ΕΣΣ Θεσ/κης-
Χαλκιδικής, ΕΣΣ Α.Μ.-Θράκης 
και ΕΣΣ Κρήτης του 2013.
Η τελική φάση (final four) θα δι-
εξαχθεί σε δύο αγωνιστικές (Κυ-
ριακή 30 Ιουνίου και Δευτέρα 1 
Ιουλίου 2013).
Ώρα έναρξης των αγώνων για 
τα περιφερειακά κύπελλα και 
τα μπαράζ ορίζεται η 17.00 – το 
Σάββατο ή 11.00 – την Κυριακή. 
Η σύνθεση των ομάδων είναι τε-
τραμελής. Κάθε σωματείο μπορεί 
να χρησιμοποιήσει με οποιαδήπο-
τε σειρά 4 σκακιστές ανεξάρτητα 
από δυναμικότητα, φύλλο και ηλι-
κία. 

31ο Πανελλήνιο 
Ομαδικό  
Κύπελλο

Το 25ο Πανελλήνιο Ατομικό Σχολικό 
Πρωτάθλημα και το 11ο Πανελλήνιο 

Ομαδ ικό 
Σ χ ο λ ι κ ό 
Π ρ ω τ ά -
θλημα για 
το 2013 
δ ι ο ρ γ α -
νώνει η 
Ελληνική 
Σκακιστι-
κή Ομο-
σπονδία.  

Τα Σχολικά Πρωταθλήματα θα διεξα-
χθούν σε δύο φάσεις:
- Περιφερειακά Σχολικά Πρωταθλήμα-
τα Ενώσεων – Τοπικών Επιτροπών.
-Τελική φάση
Την ευθύνη διοργάνωσης των περι-
φερειακών πρωταθλημάτων έχουν οι 
Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές. Τα 
περιφερειακά πρωταθλήματα πρέπει να 
ολοκληρωθούν μέχρι και την Κυριακή 7 
Απριλίου 2013.
Ο τόπος διεξαγωγής της τελικής φάσης 
θα ανακοινωθεί με συμπληρωματική 
προκήρυξη.
Δικαίωμα συμμετοχής στο ατομικό 
πρωτάθλημα έχουν οι μαθητές και μα-
θήτριες των Νηπιαγωγείων, των Δημο-
τικών Σχολείων, των Γυμνασίων και 
των Λυκείων, Δημοσίων και Ιδιωτικών, 
όλης της χώρας. Οι μαθητές και μαθή-
τριες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο 
πρωτάθλημα της Ένωσης ή της Τοπικής 
Επιτροπής στην οποία ανήκει το σχο-
λείο τους.
Στο ομαδικό πρωτάθλημα δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν οι μαθητές και μα-
θήτριες των Δημοτικών Σχολείων, των 
Γυμνασίων και των Λυκείων, Δημοσίων 
και Ιδιωτικών όλης της χώρας, με 4με-
λείς ομάδες. Επιτρέπεται η συμμετοχή 
και 2ης ομάδας από το ίδιο σχολείο (Δη-
μοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο).

Οι ατομικές προκρίσεις είναι υποχρεω-
τικά ανά τάξη έτσι ώστε να μην υπάρ-
ξουν δυσανάλογες συμμετοχές ανά κα-
τηγορία. Η ΕΣΟ θα ασκήσει έλεγχο στις 
δηλώσεις συμμετοχής των ενώσεων 
– τοπ.επ. και δεν θα γίνει δεκτή καμία 
υπέρβαση στον αριθμό των προκρίσεων 
ανά τάξη.
Δικαιούνται επίσης συμμετοχή στην 
Τελική Φάση και όσοι αγωνίστηκαν και 
δεν προκρίθηκαν στο ατομικό, αλλά 
αγωνίστηκαν και στα προκριματικά 
ομαδικά του 2013 και προκρίθηκε στην 
τελική φάση η ομάδα του σχολείου τους. 
Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω ρύθμιση 
αφορά αποκλειστικά όσους δεν έχουν 
προκριθεί στο ατομικό πρωτάθλημα. 
Οσοι μαθητές λυκείων συμμετέχουν 
με την ομάδα τους στην τελική φάση 
(βλέπε 6.Α), έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής και στην τελική φάση του ατομικού 
πρωταθλήματος μαθητών λυκείου.
Α) ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑ-
ΘΛΗΜΑ: Θα διεξαχθεί σε τρεις ομί-
λους: ένας όμιλος Πρωτοβάθμιας (Δη-
μοτικά) και δύο όμιλοι Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) με 
Ελβετικό σύστημα 6 γύρων. 
Β) ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ: Οι αγωνιζόμενοι θα χωριστούν σε 
ομίλους κατά τάξη και θα αγωνιστούν 
με Ελβετικό σύστημα 9 γύρων. Η αρχι-
κή κατάταξη στους ομίλους θα γίνει με 
αλφαβητική σειρά για τα Νηπιαγωγεία, 
την Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού. Σε όλες τις 
υπόλοιπες τάξεις η αρχική κατάταξη θα 
γίνει σύμφωνα με τα εθνικά ΕΛΟ της 
1.1.2013 (με την προϋπόθεση ότι ο μα-
θητής-τρια έχει ΕΛΟ μεγαλύτερο ή ίσο 
του 1040, αλλιώς και πάλι αλφαβητικά). 
Σε περίπτωση μικρού αριθμού συμμε-
τεχόντων (λιγότερες από 20) μπορεί να 
διεξαχθούν λιγότεροι γύροι ή και τουρ-
νουά πουλ. Οι αγώνες θα γίνουν στις 
εξής 11 κατηγορίες.
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4
Παρουσίαση

2
ΩΡΕΣ...

Ένα κλασσικό ξύλινο θερμόμετρο, 
ρολόϊ  τοίχου  είναι πάντα χρήσιμο σε 
επαγγελματικούς χώρους και ιδιαίτερα 
για γραφείο.
Η συσκευή ρολογιού προσδιορίζει 
την ώρα για τις επαγγελματικές 
συναντήσεις ενώ το θερμόμετρο 
ενημερώνει τις κλιματολογικές 
αλλαγές που μπορεί να εηρεάζουν 
τις επαγγελματικές μετακινήσεις ή 
τις συναντησεις των στελεχών των 
επιχειρήσεων.

Όμως αναγκαίο για την προβολή των 
προϊόντων των εταιριών είναι τα στάντ τα 
οποία είναι χρήσιμαγια την τοποθέτησει 
φυλλαδίων.
Τα στάντ προτείνεται να είναι διάφανα 
για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα 
διαβάζουν εύκολα.
Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 
σε πολλές διαστάσεις για όλες τις 
δρσστηριότητες των εταιριών όπως 
εκθέσεις, προβολή, ενημέρωση.

 Πρέπει όμως να διευκρινισθεί ότι κατά 
την διάρκεια της ημέρας οι επαγγελματίες 
ή τα στελέχη μιάς επιχείρησης έχουν 
διάλλειμμα για να ξεκουρασθούν. Τότε 
μπορεί να έχουν μαζί τους ένα μίνι 
ραδιοφωνάκι για να ξεκουρασθούν με 
τον ήχο της μουσικής.
Βέβαια στα επαγγελματικά ραντεβού 
αναγκαίο είναι ένα ντοσιέ και ειδικά 
σε συνέδρια όπου χρειάζονται πολλές 
σημειώσεις. 

Μίνι ραδιοφωνάκι με φακό, διαστάσεων   
(4χ1 εκ.)

Στάντ ακρυλικό για φυλλάδια διαστάσεων 
(8,5χ4,5 εκ.)

Θερμόμετρο, ρολόϊ τοίχου, ξύλινο 
διαστάσεων  (10χ46 εκ.) 

Ντοσιέ συνεδρίων σε χρώμα μαύρο (13χ8 εκ.)

Πληροφορίες: 210 21 17 497

Κρητική 
Εστία

Συνταγές

Εορταστικές εκδηλώσεις 
Διεθνής Εταιρεία Φίλων 

Νίκου Καζαντζάκη

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
ΣΟΦΙΑ ΚΑΝΑΚΗ

Εορταστικές εκδηλώσεις  σε  116 χώρες για  τα 25χρόνια θα 
πραγματοποιηθούν -όλο το 2013- για  την ίδρυσή της Διεθνής 
Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.), με στόχο 
την ευρύτερη προβολή του έργου του μεγάλου συγγραφέα και 
στοχαστή. 
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Φ.Ν.Κ., Γιώργος Στασινάκης, με 
συγκίνηση θυμάται το ξεκίνημα: στις 14 Δεκεμβρίου το 1988, 
μαζί με την Ελένη Καζαντζάκη, το Γιώργο Ανεμογιάννη και 
άλλους θαυμαστές του έργου του μεγάλου Κρητικού, έθεσαν 
τα θεμέλια της Εταιρείας, στο πλαίσιο του πανεπιστημίου της 
Γενεύης. 
Όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθούμε να αναδείξουμε άγνωστες, 
στο ευρύ κοινό, πτυχές του έργου του. Από το Τατζικιστάν 
έως την Ισλανδία, από τη Ν. Κορέα έως τη Ν. Αφρική, από 
το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μέχρι τις Η.Π.Α., τον Καναδά 
και τη Λατινική Αμερική, τα χιλιάδες μέλη μας -πάνω από 
5.500 σε 116 χώρες- στήριξαν και συνεχίζουν να προβάλλουν 
με θέρμη το έργο του ποιο γνωστού, διεθνώς, Έλληνα 
συγγραφέα». 

Ζύμη:
-1 ποτήρι χλιαρό νερό
-Μισό κιλό αλεύρι
-Λίγο ξύδι, αλάτι και ελαιόλαδο

Το μαγγίρι είναι μία πολύ παλιά συνταγή της Κρήτης. 
Πρόκειται για μια θρεπτική συνταγή  την όποια 
προετοίμαζαν πριν να πάνε το πρωί στην εργασία τους 
καθώς και για τα παιδιά τους. 
Τοποθετούμε σε μία λεκάνη μισό κιλό αλεύρι, ρίχνουμε 
ένα ποτήρι χλιαρό νερό, λίγο ξύδι, λίγο αλάτι και λίγο 
λάδι. Στην συνέχεια ζυμώνουμε και μετά από αρκετή αφού 
αφήσουμε την ζύμη να ξεκουρασθεί. Μετά την πλάθουμε 
για να ανοίξουμε το φύλλο και το πάχος του θα είναι μέτριο.
Κόβουμε το φύλλο σε λωρίδες και μετά σε τετράγωνα τα 
οποία θα είναι μορφή όπως οι χυλοπίτες.
Το ¼ από το ζυμάρι το οποίο είναι κομμένο σε μικρά 
τετράγωνα αφού το αλευρώσουμε για να μην κολλήσει το 
ρίχνουμε σε μία κατσαρόλα με νερό και το ανακατεύουμε. 
Τα υπόλοιπα ¾ αφού τα έχουμε κόψει σε μικρά τετράγωνα 
και ενώ έχουμε ζεστάνει σε ένα τηγάνι ελαιόλαδο τα 
τηγανίζουμε μέχρι να ροδοκοκκινίσουν. 
Παράλληλα έχουμε ήδη που βράζει η υπόλοιπη ζύμη στην 
κατσαρόλα και ρίχνουμε τα τηγανισμένα κομματάκια ζύμης 
στην κατσαρόλα. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα κομματάκια της ζύμης τα 
τηγανισμένα πρέπει να τα τοποθετήσουμε στην κατσαρόλα 
αφού έχουν βράσει τα υπόλοιπα περίπου ένα τέταρτο.
Κατά την διάρκεια που βράζει όλο το υλικό μαζί μπορούμε 
να τοποθετήσουμε και ζωμό από κρέας που μπορεί να 
το έχουμε κρατήσει από τις προηγούμενες ημέρες. Μετά 
για λίγα λεπτά βράζουμε το μαγγίρι και αφού πήξει το 
κατεβάζουμε από την φωτιά.

Μαγγίρι

Φ
Ω

ΤΟ
 IG

D
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Γιατρός
Δρ. Αντώνης Μαραγκουδάκης l Διδάκτωρ Γυναικολογίας Παν/μίου Αθηνών l Ειδική εκπαίδευση Υπογονιμότης – Ενδοσκοπική χειρουργική

l st. Joseph Hospital – Spring Branch M.C. Houston TX USA

Μη φυσιολογική κολπική αιμορροία
Υστεροσκοπική θεραπεία σε ασθενείς

με ενδοτοιχωματική παθολογία της μήτρας
Η ενδοτοιχωματική παθολογία περιλαμβάνει υποβλεννογό-
νια ινομυώματα και ενδομητρικούς πολύποδες.
Αυτή η παθολογία προκαλεί ανωμαλίες στη περίοδο, υπο-
γονιμότητα ή και τα δυο. Η αντιμετώπιση και η θεραπεία εί-
ναι χειρουργική και στις δυο περιπτώσεις με τα ινομυώματα 
να παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην επέμβαση.
Η υπογονιμότης επειδή χρειάζεται μεγάλο σεβασμό στο 
ενδομήτριο πρέπει να χειρουργείται σε συνδυασμό με 
ορμονική θεραπεία ούτος ώστε να αποφεύγονται όσο είναι 
δυνατόν τα ενδομητρικά τραύματα και οι μετεγχειρητικές 
συμφύσεις.
Η διάγνωση γίνεται με κολπικό γυναικολογικό υπερηχογρά-
φημα και με γυναικολογική εξέταση. Σε ειδικές περιπτώσεις 
διαφόρων διαγνωστικών προβλημάτων χρειάζεται μαγνητι-
κή ή αξονική τομογραφία.
Η διαγνωστική υστεροσκόπηση δίνει την τελική λύση στο 
αίτιο της μη φυσιολογικής κολπικής αιμόρροιας όταν οι 
απεικονιστικές μέθοδοι δεν δίνουν σαφή αποτελέσματα.  
Στις περισσότερες περιπτώσεις γυναικών άνω των 35 ετών 
και σε όλες τις περιπτώσεις γυναικών άνω των 40 ετών 
πρέπει να γίνεται διαγνωστική υστεροσκόπηση προτού 
υποβληθούν σε ορμονική θεραπεία.
Με τη μεθοδολογία αυτή εάν δεν υπάρχουν πολύποδες ή 
ινομυώματα γίνεται απόξεση της μήτρας και ιστολογική 
εξέταση του ενδομητρίου.
Στις περιπτώσεις εμφανών πολυπόδων ή ινομυωμάτων 
γίνεται υστεροσκοπική αφαίρεση αυτών.
Εάν υπάρχει μικρό πολυποειδές μόρφωμα (περίπου 1εκ.), 
τότε με μια υστεροσκοπική λαβίδα αφαιρείται αρκετά εύκο-
λα. Ακολουθεί πάντοτε βιοψία ενδομητρίου.
Σε ευμεγέθη πολυποειδή μορφώματα γίνεται αφαίρεση του 
πολύποδα με το ρελεκτοσκόπιο και το μόρφωμα αφαιρείται 

ολόκληρο υστεροσκοπικά. 
Εάν το πολυποειδές μόρφωμα έχει ευρεία βάση με το ενδο-
μήτριο και είναι ευμεγέθες δυνατόν να αφαιρεθεί τμηματικά 
δια του ρελεκτοσκοπίου.
Το ρελεκτοσκόπιο είναι το υστεροσκοπικό νυστέρι το οποίο 
κόβει με ηλεκτρική ενέργεια και καίει κάνοντας αιμόσταση 
συγχρόνως. Η απώλεια αίματος στις επεμβάσεις των πολυ-
πόδων είναι ελάχιστη. Πάντοτε αποστέλλεται ιστολογική 
εξέταση.
Η θεραπεία των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων είναι πιο 
περίπλοκη από ότι στους πολύποδες. Το μέγεθος και η θέση 
του ινομυώματος καθορίζουν την θεραπεία. Μισχωτά μικρά 
ινομυώματα (≤ 2εκ ) συνήθως δυνατόν να αφαιρεθούν με 
διαστολή του τραχηλικού στομίου σύλληψη του ινομυώμα-
τος με ειδική λαβίδα και αφαίρεση του με περιστροφικές 
κινήσεις. Εάν το ινομύωμα έχει ευρεία βάση ή ευρίσκεται 
ένα τμήμα του εντός του μυομητρίου τότε η αφαίρεση του 
γίνεται δια του ρελεκτοσκοπίου το οποίο κόβει σε μικρά 
τεμάχια το ινομύωμα και εν συνεχεία αυτά αφαιρούνται 
από τον κόλπο. Το ρελεκτοσκόπιο εισέρχεται στην ενδο-
τοιχωματική μοίρα του ινομυώματος όσο είναι δυνατόν 
διότι ο κίνδυνος διάτρησης της μήτρας είναι υπαρκτός και 
σοβαρός. 
Πόση ποσότητα της ενδοτοιχωματικής μοίρας θα αφαιρε-
θεί χωρίς πρόβλημα εξαρτάται από την ικανότητα και την 
εμπειρία του χειρουργού. Μετά το πέρας της επέμβασης η 
ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου συνήθως την ίδια μέρα 
ή το πολύ την επόμενη. Πάντοτε αποστέλλεται ιστολογική 
εξέταση.
Εάν η ασθενής επιθυμεί τη γονιμότητα της, ακολουθεί 
θεραπεία ορμονική για την ανάπλαση του ενδομητρίου και 
την αποφυγή συμφύσεων.
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